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14 iincü Yıl No. 46RU idare telefonu: 2. 1370 Salı 27 Kanunaani (1 inci ay) 1931 

Ustat Halit Zivanın hatıratı ., 
Şubat iptidasından itıbaren 

\'AKIT sütunlarında intişara 
başlıyacaktır 

Tahrir telefonu: 2. 4371 Sayısı f) Kuruş 

Divanı Harbin Kararı Kal dm 
As1lmak Korkusu 

i a hainleri evkif nede 
ğ a up titreşıyorlar 

Divanı harbin Balikesire geçeceği 
hakkında bır şayia vardır 

• Na!meı Hısın KilçQk Hısın Mehmet Emin 

Kırırı korku i9inde btkliyen u9 hıin 

Son fırtına eanuında Zonruldak limanında (Valnt) için a'ınan bu reılm denizin ve rüzıirın 
dehıetini çok vazi bir ıekilde eöıtoriyor 

Son fırtına limanlarımızda neler yaptı? 
.. Muemen, 26 (Yakıt) - Dh·anı harp kudu YC Abdülganinin tekkelerin ka· Ak deniz limanlarındaki tahribat, batan vapurlar, Karadeniz limanla-
bqUn saat ikide Mu ta fa Paşanın ri- panması kanununa mu halef etinden do d k l 
yaeetiade toplandı. Maznun rnevkiin- layı ayni kanunun birinci maddesi rJDID zararı, denizin gÖtÜr ÜğÜ ereste yığın arı 
de Bozalan köylüleri ile Horoz Bozalan muhtarının memurluk vaz~f~ Karadenizde bir hafta müddetle 3300 tonluk .Hacı zdae ,·apuru müs relerimizle kon olo hanelerimize mü· 
köy muhtan Ömer, Paşaköy muh- sini ifada telta ülünden ceza kanunu- hüküm sürmü olan kurayel fırtınası- te nn olmak üeze türk gemilerinden racaat ederek oralara kadar sürüklen· 

. sız imamlık ynptığını, eyh Esadın tari nun 133 üncü maddesine göre cezalan- nın yaptığı tahribatın ehemmiyeti gün hiç biri sigortalı değildi. Hacı zade mesi mu~temel olan kcresteJeıin mu· 
Ji'nzh vardı. dırılmalarını ve Paşaköy muhtarı ile geçtik~e daha ziyade anlasılrnakta- npuru ise 80 bin liraya sigortalı iken halaza altına alınmasını istemişlerdir. 

Şeyh Abdülgani rei paşanın rnuh- dört Hoznlanlının be.raetine karar ve- dır. on seferinde bu miktar 22 bin liraya Bu kerestelerden mühim bir lusmının 
U if sua11erlne 'erdiği cenıplaı da De.r• rilmeısini istedi. Fırtına en ziyade Zonguldak' Jima· indirilmişti. Rados Jimanındıı bulunmaktı olduğu 
gamanın Yünkdağı köylerinde ı·uhsat- İDAM KORKUŞU nında ~iddetli olmu tur. Liman gemi Fırtına Akdenlzde de tesirini gös- haber alınmıştır. 
katine on bir sene evel girdiğini, tarika Menemen, 26 (Vakıt) - lrtica ha- lere kömür veremiyecek hale gelmiş- termiştlr. Adananın Cucok Ye Cehen· YENİDEN ENDiŞE 
katille on bir sene e~eı girdiği, tarika- di esinin asıl maznunları büyük bir kor tir. On metre yükseklik ,.e on beş met nemdere ormanlanndan kesilen kalas, Barometrenin dün mütemadiyen 
tin üç osulii ~~duğun.u, . müritlerin mu ı.u idnded'.~ler. Şeyh Esat mevkuf bu re arzında olan mendireğin üstünden ahşap tranrs n keresteleri deniz al· düş.mesi .yeni bi.ı: f?rtı~a ihtimnlile her 
ayyen olan ~u~det bıttıktc.n ~~~ra şe)h l?nd~.ğ~ honrede sakin bir hayat geçi· şan dalgalar rıhtıma gelerek demirli mı§, kısmen Girit kısmen de Rados ~e~ı en~ışe) e d~.şli~m~ e ~e fırtına 
tarafından ırntıhana çekıldıgı rnuh· rır gorunmektcdir. Dunnula beraber ,·apurJarı batırmış. vinçleri devirmiş. ve Suriye istikametlerine sürüklemiş. ıhtımalı akşam u tu şıddeth başlı) an 
telif suallerden alınan ce,'aplarn göre netice) i endi:.e ile beklediği anlaı 11• tir. Liman dahilindeki bütün kayık , .e tir. Bu kerestelerin kıymeti 160 bin yağmur Ye sağnaktan sonra bertaraf 
'müritlere den·i~lik sıfatı ,·crildiiri. mnkfudır. ~ ma\·nalar da batmıştır. lira olarak tahmin edilmektedir. Mal· olmuştur. Ye ilköy hava rasat mer· 
"icazetnameJerdeki miihül'lerin dede· J.~akat canilerden nalıncı Ha an nu fırtınada batan ,·apurlar -aJbS1 lartn sahibi olan müessese. ,.e tüccarla· kezi de frrtınn ihtimalinin geçtiğini 
sinden kaldığını söyledi. h~ylı 11 

•• 'elidir. (Ben idam kararı giy- türk üçü ecnebi olmak üzere dokuzdur. nmız Akdeniz sahillerindeki liman ida (Lütfen sııyıfayı çevirini) 
Reis Paşa sordu: mıyeccgım. Deni y alOl sneeye, yahut .............. ~ 111 ............................................................................................................... ·nr 
_ Mehti Mchmedi nercclcn tanıdın:'lta :1 sc~eyc mahkum edecekler.) De- ~ } k•t ? f 
- Manisadn Hü eyin efendi rn"~· mcl<!~<hr. . UQ D851 1 OP • v i p .. - 32 

tasiJe tanıdım, dedi. le bir işinin takı· \ ıne canılerden Mehmet Bmin ise r m g 
.bi için adre ini verdiğini öyledi. pek fazla korl\U geçirmekte \'C (hen F? • t b yıfa o arak intiıar dece tir 

Sonra Pnşaköy m?ht.arı .Abdürrah· idam ed!leceğim) de:i~ ~urmaktadır. Jl~J a 1 yazan 
·masm isticvnbınn gccıldı. nu maznun FOÇAI.J MAZNUNLAR ~=====;:::::;;;;~~~=~~~~;;;_:;;;;;;;;;;:;~ 
da sirulan unllerc mehti ile aı lmdn: l\lenem:rı, ~G (\"akıt) _ J<'oça kay. ı R • 
·}arını hiç tanımadığı c:euıbını H·r~ı. makamı Lut.fU ~·e silı'll\ ntan maznun ya nız asım k 

Bundan onra dinlen~ .norozk~y 
1 
ın~:dnn o.n. b~r 1 ocnlı bugün divanı harp " BU .. yu .. 

rnnhtan Omer ı:tz tbrnhımın şap.\n 1 mu tnntıkının huzuruna çıkarıldı \'e 

8 aleyhinde vaiz' vcrdPini bir arkadac:ın-,Ha<leleri nhnt:ı. Alı· mı· '· -------------
dan du.)duğunu, Jlz lbrnhimin kiiy· J\ \RAH J.l G'CNE l(ALDI • Türkiyenin en mevzun ayaklı kadını 
den gitmesini ihtar etmesi ü~cr:.~~ ho· 1\l ~"mcn •.. :.u ~\'a'.ıt) - })franı harp r ~ pek yakında seçilecek 

Müsabakamız 

ca ç~killp gittiği için rn" ~le~·.• hu ·~~c: he.) ctı bı: .... unl.u ,c.c:se~<'~ sonra müza. Miinakata biiyilyor ve 
te haber vermiye lüııım gormcdıı,ını' !tere o~m:ı 1 ~·~ çc ıJıp. ı::tıca m:ıznunJa. alevleniyor: DarWfilnun 
ifade etti. rına :ut .tah ıl.nt ,.c t".ıC\ ap dosyala- emini iki üç kitinin ha-

Jrndelerin dinlenilmesi hit~i!~te~j rmı t~tl ıl\e dc,·am etmiştir. ta•ını bUtiln Darülfilnu• 
sonra müddeiumumi iddian2mesını o· ~Alt t:ı arı 4 un.: ı l\famızda] na teımil eder bir vazi• 

• 
I'---------------------------··------~-----------..--__, yettakınarakezberelı\f Gazi Hz. b öÜn lzffiire~ ~;,~:r~:,,?.r·:.~Jc; 

6 de i .. kaı şıyorlr. 
muvasalat edecekler - -~ 

Uşak, 26 (A.A.) _ Rci icürnhurHz. Ani nradan hnreketlerinde kendi
lerini Ahime 'uta J adar te-ıyi eden Ba ·ekil lsm::!t Pş. Hz. ve Dahiliy 
Vekili ş. Kn.)a, tl:ıriciye Yckili Tevfilt Rü.tü, .. cümhuriyet 11. Fırkası 
Katibi Umumisi Saffet ne~ ler aksam ycmcğını .)emişlerdir. 

Eski~chir, ırntnhyn ,e .Afyonkurn hisar ,·al.ileri . YC kumandan Paşala:· 
mıntakaları dııhiUnde Gazi Hz. ne refakat etmışlerdır. 

Rei klimhur ı-ız. bugün sant 16 da Usağa 7 kilometre mesafede tren. 
de.n inerek şcl•er fabrilm~ını g<'zmi:;;lcrdiı·. I'nbriknnın ,·aziyeti, istihsal ka
biliyeti, pancar mıntal.alanndaki tc .. •.n;lt ' 'f faaliyet hakkında maltlmat 
almışlar, mile esenin istikb:ıli hn!~l\ında honuo;mu lnrdır. Yerilen izaha. 
ta göre fabrikanın u ihti) acr fomin cdilmiı;;tir. 
Uşak, 26 ( A.A.) - Reisicürnhur H ... U a'' i ta ) onunda kendilerini ha-

raretle alkışlı) an halk kütlesi tarafın dnn seliımlanmı lardır. Ruim Alı B. Yunua NadJ ıJ. 
Trenden inerek 20 dakil\a ı.ndar halk ile bilhassa şeker "e zirai koope. Darülfünun emini bir müddetter.·I 

ratlt etrafından konu mu ]ardır. . beri Ankarada idi. Eve1ki sUn geldi. 
Uşak, 26 ·(A.A.) - Hei icümhur Hz. sant 1 ,a;; te lzmıre hareket eylemi,.. Kendisile mülakat yapan ırazetecile· 

!erdir. re tıp fakültesi müderris ve muallim· 
[Ah tarafı 6 ıncı uyıfıdı] 

Foto Süre~~a [15] 

21 -Madmazel S. 

BugUn müsabı.\tamıza iştirak 
eden matmazel S. nin çektirdiği 
resmi dercediyoruz. 
J.,01'0 SOREYYAYA GiTMEKLE 

MOSABAKAMJZA lŞ1'lRAK 
ETMiŞ 01.UHSUNUZ 

Güzel bacak mü nbakamıza iştirak 
edecek hanımefendiler doğrudan <lo~· 
ruy:ı ı~oto Süreyyayn (Deyoflunda 
Tünel hnşındn) nıürncaat ederlerse is-

~ 

tirak §Craitlmlzi tetl,ik etmelerine ih· 
tiyaç yoldur. Ji'oto Sürena müesse e i 
müsabal amn:a istirak için ne lnphmk 
lflzımgclirse ynpacnk, hanımefendileri 
zahmetten l\uı·tarncnktır. 

1 - Foto Sürcyyn: hesabımıza. mii· 
snbnlmyn İ!;tirnk için l:izım olan bacak 
fotoğraflarını çekect'l tir. 

2 - I~oto Siircyyn: l\tüs:ıbnknmı:ıa 
iştirak için J:izımgelen ölciiyü a!ncnk· 
tır. 

VAfCIT 
• Güzel bacak müsabakası 

21 
Matmazel S. 

"llu kuponu hu hıınımn re\ \'t'rcct'k 
oku) ucul:ırım11: kullannlı 1 r er.,. 



2 VAKiT 27 Kanunsani 1931 

Balkan koni eransı 

Ankarada bir Balkan ce-
miyet· teşkil edildi 

ı<.onfer hs ruznamesini Selanikte tanzim edecek 
olan murahhaslarımızdan bir kısmı ıehrimize 

geldiler, bir kismı da bugün ~elecekler 
Balkan konferansına iştirak edecek 

olan Türk heyeti rnurahhasası bu nk- ./ 
sam l ,30 da Sirkeciden trenle Selıt

niğe gidecektir. Heyeti murahhasanu 
za Trabzon mcb'usu Hasan H. riyaset 
etmektedir. Aza olarak da 'l'uring 
klilbü rci i \C Kocaeli meb'u u Reşit 
'affet, Tül'! Ocakları rei!'ıi Hamdul· 

lah Suphi Be}ler gitmektedirler. Yeni 
teşekkül eden Balkan cemiyeti umum1 
katibi Ru:.:en Esref Bey de heyete il· 
tihak etmi tir. 

Hasan B. bu sabah Ankaradnn şeh· 
rimize gelecektir. Dün kendi ile gö. 
rüştüğümüz Reşit Saffet Bey konfe
rans hakkında şu beyanatta bulunduı 

- 1'eşrinievel Balkan konferansın
da ya1mz birçok temenniynt izhar o
lunmuş ve ilk faaliyet devresi
nin lstanbulda yapılacak olan konfe
ransta başlaması tekan-ür etmişti. Bu 
sefer lstanhul konfcnmsmın ruzname
sini çizmek ve buna ait bnzı ih· 
zaratta bulunmak üzere konferan n 
heyeti idaresine dahil olan her heyeti 
murahhnsadan üçer ki inin Silanikte 

Guetcmize beyanatta bulunaıf 
Retit Saffet B. 

toplanacak heyeti idare ictimaında bir kaJat ve Turizm. dördüncü ü fikri, 
!eşmeleri takarrür etrnia ti. beşinci i hukuki olmak üzere beş şu-

Bir subatta umum konferans rba· besi olacak ve her ~ubeye o memlekf'tin 
seti 1931 senesi için Türk he)eti mu- Balkan ittihadının o şube mesaisi nok· 
rahhasa ı reisi ifa an JJcye deyroluna tai nazarından tecelli ine matuf gaye
cağından birinci konf eran ın kat'i rn- ye hizmet edebilecek zevat girebilecek 
porunu müzakere etmek 'e lstanbulda lerdir. 
toplanacak ikinci konfcrant;ın da me-

s Balkan milletleri ara ında tarihi sai programını tcsbit etmek üzere e-.. münaferetlerin ve sui tef ehhümlerin 
laniğe gidiliyor. . . . • . . . 

] >· • • 1 f t •·~ ild··· ızalesı \e 1ktısadı, ılmı sahalarda ıle-
ıırıncı rnn erans a ruırar '<'r ıgı . . . 1 .. ki.i t be h kl" 

·· "k" · k f 1 nsı ıc n mum n mer e a en ı Ye uz.ere ı mcı ·on cransm top anmasın- · 
dan evel nltr Ra1knn devletinin her bi- mü teı·ek bir mesai ')>roğramı tanzimi 
rinde ayrı a) rı hirer Balkan birJgii cc· hcı· halde faydadan hali olmasa gerek· 
miyeti te:.ekkül edecektir. Dizde de tir. En son dü manımız addolunabile· 
Yunanistan ve Bulgaristan gibi evelki cek Yunanlılarla bu defa ,·aki olan 

giin bir Balkan cemiyeti Ankarnda te samimi rnukarenetimiz Balkan blrliği
~ekkül etmiş \'C riya etine Ha an B. niıı huc:ulii icin pek ümit verici bir vak 
ye ldtabetinc de lhışen Ec:ref B. geç- ndır. 

mi:llerdir. ll t• ·'-h · · d H . . e) e ı munuı a amız ıçın e asan 
B_u cemıyc~ın . Balkan .. ko~~er~nsı B. efendi gibi bir iktısatçrmrzın, ilam 

taksı~at~n~. ımtı ~le~ .. bıı:~n.~ı 1 s~ya- bulunması Türk mahafilince bu teşeb· 
sf •. ikıncı 1 ıktı adı uçuncusu müna- d"l "b" ·· "d ı·k· d 1 -· __ ı er gı ı guzı e ı ır a am anmızın 
~~~~~~-----=..;;;;;;~;;;....;;;~.;._-

lı ar om terenin tekrar yükselmeğe bas- bulunması '!'ürk mehaCilince bu teşeb. 
Tadığını bildirmistir. :. büse vetilen ehemmiyetin pek bar:iz bir 

BUGON KAR y \CACAJ< burhanıdır. Bu defaki heyeti idare 
Dün azami hararet ıı derece idi. içtimaı yalnız üç gUn sürecektir. llk 

~şam aat 21 de i e hararet derecesi iki günler M. Papanasta yo n üçün
ıı bu~.uk olarak ka)dedilmiı. tir. cü giln Hasan B. efnedi :riyaset huyu-

Bugün rüzgf1r mütcvn ıt siddetle racaklardır.,, 
poyraz istikametinden esecek, hava -----------
kapalı olacak kısmen ~ ağmur, ,,, men yeni bir cen1i )'et 
de sulu kar yağacaktır. Ankara, 26 (Telefon)- lstan-

KASTAMONUDA bul ve Ankara Hukuk mektep-
Kastamonu. 2G (VRkıt) - Kar her leri mezunlarından bazıları bu

tarafta dinmiştir. • Ankara ,-e lstan-
bal postalan hayvanlarln nakledilmek rada bir cemiyet te~kili için 
tedir. Düzce ile Bolu ar,tsında 'kayho· Çarşamba günü Türkocağında 
lan po ta bulundu. toplanacaklardır. 

•• V AKIT .. ın tefrikası: 73 

. 
Hararetli münakaşa 

Mazhar Müfit B. bütça en cü
menini itham ediyor 

Ankara, 26 (Telefon) - Mil· 
let Meclisinin bugünkü içtimaın
da blltçelere ait bazı mlinakale 
müzakereleri yapıldı. Bu arada 
bir buçuk milyonluk bir müna
kaleye dair görüıülürken Mazhar 
Müfit B. itiraz etti: 

- Bütçeye bjr buçuk milyon 
lira fazla konmuş, bu suretle 
bütçe kabarmıştır. Gelecek sene 

bütçesinde böyle fazlalıklar ol
mamasını encUmenden rica ede
rim. Çok dikkat edilmelidir. Büt

çe kabannca varidat da kabarı
yor ve bu yüzden vergilere de 
zam yapılıyor ki doğru değildir. 

Bütçe encümeni reisi Fuat B. 
hu itirazı §öyle karşıladı: 

- Bir buçuk milyonluk mü

nakale Ağrı harekatı gibi mühim 
bir hadise için yapılmıştır. 

Encümen azasından Remzi B. : 
- Bntçe iyice tetkik edilmiş

tir. Jtiraz doğru değildir. Bu ka
bil münakaleler bütçenin alasti
kiyetini temin etmektedir. 

Mazhar Müfit B. - Bu müna
kale ilme ve maliyeye muvafık 
olarak yapılmamıştır. 

Remr.i B. - llme muvafıktır. 

Mazhar Müfit B. - Buna ida
rei maslahat siyaseti derler. 

Neticede münakale teklifi ka
bul olundu. 

Valilerin sahihiyeti 
tevıi IAyihası yakında meclise 

gidiyor 
Ankara, 26 - Valilerin sala

hiyetini tevsi etmek makıadile 
hazırlanan layiha yakında mec

lise verilecektir. Bu layihada 
valiye kaymakamı ve şube mU
dürüne doğrudan doğruya tee· 
ziye hakkı verilmektedir. 

Halkla hükumet arasındaki te-
maaı temin eden memurların 

vazifede ihmali veya sui istimah 

Tasarruf 
Yeni bütçe geçen seneden 

37 milyon az 
Ankara, 25-Vekiller heyeti 

Gazi Hz. nin riyaseti altında 

içtima ederek 1931 senesi 
bütçesini müzakere etmiştirdir. 

Reisicümhur Hz. nin seya
hate çıkmalarından sonra da 
içtima devam dmiştir. 

Alınan haberlere göre 1930 
senesinde 222 milyon lira olan 
bütçe 1931 senesinde 185 mil
yon liraya indirilecektir. Bu 
sene Maarif, Nafia ve lktısat 
veklletleri bütçeleri üzerinde 
tasarruf yapılabilecektir. . 

Hacı Evliya Ef. 
Eski Meşihat müsteterı 

tevkif edildi 
Adana, 25 - Aptülkadir Ke

malinin firari üzerine istiçvap 
edilmesine lüzum görülen eski 

Mqihat Müsteşarı Hacı Evliya 
Efendi, Adana Müddei umumi-

liğinin gösterdiği lüzum üzerin~ 
tevkif olunmuştur. Evliya Ef. 
nin tevkifini mucip olan cürüm, 

dini siyasete alet etmesidir. Ma
lum olduğu üzere bu zat, Ahali 
fırka ı üzerinde demüessirbulun
makta idi. 

Yine bu mesele dolayısile 
Sami, Hasan, Isa isminde üç 
hoca sorguya çekilmişlerse de 
tevkiflerine lüzum görülmemi tir. 

1\1aarif Vekili 
Mühüm bir rıpor hezırlemakla 

meşgul 

Ankara, 26 - Maarif Vekili 
maarif hedeflerimizi ve ihtiyaç
larımızı tesbit eden bir rapor 
hazırlamıştır. Bu rapor lbrahim 
Alaeddin Beyin fırka gurupunda 
okuduğu rapora cevap olacak 
ve yine fırka gurupunda okuna
rak maarif pruğramı olaca!<:tır. 

H. fırkasında 
Ankara, 26 (Telefon) - Halk 

.. ..e 
Odeme rr.Cıddetının 20 se•• 

çık erılmr sı isteniyor k 
Ankara, 26 (Telefon) - Sel 

sene ve sekiz taKsitle satı a 
gayrı menkullere ait bedeller 
borçlar kanununda olduğu gıd 
20 senede ödenmesi hak.ki~ 
Ordu ıneb'usu Şevket B. bır 
nun hazırlamaktadır. lif 

Zannolunduğuna göre M• 
vekaleti hulul eden bir tak~ 
dört seneye kadar tecil ede 
mek için Millet Meclisindell s• 
lahiyet istiyecektir. 

GüzeHık kıraJiçesı 

Avrupaya seyahat için P" 
port verilmiyor .

1 Güzellik kıraliçeliğine seçı • 
muallim Naşide Saffet H. 1' ~ 
se gitmek üzere pasaport al 
için polis müdürlüğüne ınnr:,, 
at etmiş, fakat kendisine P 
port verilmemiştir. 

Naşide hanımın muallim oı-> ti 
sı ve seyahati izinsiz yap10 

bunda sebep ~österilmişt~ 

Etfaivevi ıslah 
Belediye bu seter Berll,,df" 

bir mütehıssıs getirtrrıel' 
uAra ıyor ıt' 

Belediye etfaıye iç.in Alı:n•.e 
yadan bir mlitehassıs g~tirınır 
teşebbüs etmiş ve Berlin se 1 r 
mizle mektuplaşmağa başlalll'a
tır. Birçok ecnebiler etfaiye "'1~ 
teh,ı;ıssısı olduklarını ve ınut~ 
bir ücretle Türkiyeye gelmek ~9• 
tediklerini belediyemize bild~ 
mişlerse de bunların müracaıt 
rına .ret cevabı verilmiştir. . ,,t 

Hnklannda yapılan tabkjj 
neticesinde etfaiyc müteba~ 
olmadıkları anlaşılmış ve bur ır 
lizerine müracaatları kabul o tJ 
mamıştır. Belediye etfaiyeyi 5;. 

reti kat'iyede takviye ve ıslabit 
ve dokuz senedenberi köhne 

fırkası grupu yarın toplanarak 

hale gelen makineleri yenıle~~ 
ğe karar vermiştir. Yeniden '~i 
miıer metre uzunluğunda 1 

e' 

merdiven alınmasına karar '' 
rilmiştir. 

sabit olursa bunların ağır cezaya Ibrahim Alaattin B. in maarif 
çarphrılmaları da bu layihada h Gayrı mübadiller 19i11 ~ 

ayatma ait raporile meşgul v ıııo 
tesbit edilmektedir. Gayri mübadillerden ı u b'ı 

olacaktır. 
Memurin kanununda valilerin nistanda musakkafatı ve gar , 

salahiyetine taatluk eden mad- Ankarada tayyare Trakyada arazı ve malları ~ıs:ti 
deler tadile uğrıyacaktır. j h lif a I i lann Gayri mübadiller ceru1Y tİ' 

Valileler kaymakam ve mü- Ankara, 26 (Telefon) - Ya- tarafından malları takdir et 
lenidürler hakkında tebdil, rütbe 't b"tl • · · d rilecektir. . a' rm, ayyare şe ı erımızın me - Takdiri kiymet heyetler• r: 
tenzilili gibi hükümler de vere· fun bulunduğu Hacıbayramda ih- beş gün sonra faaliyete geÇ 
bileceklerdir. tifal yapılacakbr. ceklerdir. 

miş olmaaıdır. Ona isnat etmek is Aksi takdirde onu sokağa atmayız. Fakat bu kabil-midir? 'Yııt'lı' 
tediğiniz diğer şeyler henüz müta Çünkü İclal gibi turfanda güzel· d 1 k k k )er ""r 

rkt b" . k kt b k an soru aca pe ço şey 
hakkık değildir. Ahlaki namını ı e ır gencı so .a. a ıra maz- dı. 
verdiğimiz müstakbele ait bir ta- lar. Onu sar.mak ıçm hesapsız ku· . . şfıı~ 

ki 1 v d · · l Ah Senaver Bey her şeyı ıl1 j 
kım menfaat kayitlerile onu soka- ca ar açı acagın an emımm. şte .. . A w 8Jşf ... h h . k . ben buna tahammül edemem I goı mek f edakarlıgında ne k f 9tı 
ga atıvermek er angı no taı na· ·· Jer"ı v m ı l nio " Ali Senaver Bey n"kaAhl ka ar ış o sa mese e ,,( 
zardan düıünseniz mertlik sayıla- 1 1 rı· ı 1 A • • rıı r 

O k k · b . sma kendinden ziyade sahip çı- dalın reyıne kaldıktan son ~" 
maz. ocasını ter ethyse enım I ite"" 
. . k . s· b . kan bu yaralı çocuğun sözlerini mü ca ık hakkını muhafaza edel11 ~-
ıçın ter ettı. ız unu cmayet sayı . .... · b"I" d F k k" b"Jir ş 

.. .. B f d kA I k d" nakaşadan muhterız görünerek sa· gını ı ıyor u. a at ım ı ·)I 
Çelebi döşeği içinde sağlam ko- devresindeyiz. Öyle ıeyler soylu· yorsunuz. en e a ar ı ıyo· . . . . · . . . h rtJ 1 

1 · · ı · k.l k k" b b "h 1 k rum Bu fedakarlıg-a mukabil ben kıt bır hayretle dınlıyordu. la gelmıyen hır hadıse zu u ,,,. 
una ıtımat a ır ı ere : yorsunuz ı a a nası atı o ara · O b" h b k ld" · . ... . . . . bil~ 

B b · k b" f d k b l d · - · M ·· ·· de mertlikten ayrılmam. Baba bı· ara ır asta a ıcı ge 1• keyfıyet degışcbıhrdı. Hem , 
- a a sevgı, aş ı~ zaa e· a u e emıyecegım. azur goru· . . y aralınm solgun yüzü lclale dair 1 11 ı s 

ğil bir kuvvettir. Gençliğinizde nüz. Hep felsefi hükümlerinizi bi· rakınız kı ayrılmak ıstesem de bu d"I .. 1 d l k k ım sarhoş haydutlar karısı ,,1 

belki siz de sevmişsinizdir Fakat zim yani iki erkeğin lehine ıarfe· elimde olan bir şey değildir. e 
1 

ten ~lozter enb_at~ e1i:re _ızar bırakacaklar mıydı? İclal bLI '·' • mış ı. as aya ır aşı posıyon ~ır 

bu ateşi. ge~ir~iş5i?iz, yü~eğiniz diyorsunuz. _o ~adını hiç düıünmü . Filesof -. Oğ!um s~n k~ndi ken kordiyal içirerek yatağm başında- ellerden kurtulabilse de her el/ 
küllenmış. Bız şımdı bu al~vm had yorsunuz. Şmıdı lcl&l kurtulup ·la dıne çok garıp bır vazıyet ıhdas et kilere dedi ki "'aralarının ehemmi tam olarak mı avdet edeC t•' 

çıkagelse, kocaya onu kabul etme· tin. Aşkını meşru ve kendini her yeti yoktur. Birkaç güne kadar bu Kör, topal, çolak yüzünden 1ıı. ~ 
_B_u_r_e-~im--d-e_k_i __ b_a_c_a_ı_cl_a_r_ı_ mek tavsiyesinde bulunuyorsunuz. noktai na~,?:rdan mazur g?rüyor- radan çıkacaktır. Lakin hastanın lanmış bir kadın için şimdideıt f 

en mtitenaslp ve en gtl.zel 
buluyorum~ 

bim ve adres: - ...... ·····--········· . 

Bana da sevgilimden yüz çevirme sun. Sevdıgın kadının zevcı lmrşı- sinirleri cok sarsılmıstır O cihet- ·..ı 1 k" k b h d ·d· 
b l 

_ • • · uet e çe ışme ey u e ı •· r 
yi nasihat ediyorsunuz. Bu kadın sında u undugunu unutuyorsun. ten dikkatli tedavi ister. Uykusunu . "ıı1<1-' 

1 k ? S k k d "k" l" ç ı b" B b B b 1 l·ı d"" · "h · k · · l Maamafıh kacırılma ,,., ne o aca • o a ortasına ı ı e ı e e ı - a a.. a a c a uş ve ışh asını getırme ıçın ça ışı- · ttigı 

böğründe mi kalacak? Kocası ko· tüğü mehlekeden kurtulursa reyi· yorum. O kafasından bir saniye nm cereyanını pek merak e ·(ıf 
--- ·-······· .. · vuyor. Ben tanımıyorum. Nereye ne müracaat edelim. Zevcile yaşa çıkmıyan sabit bir fikirle muzta· den yalnız bu vadiden söze tP. 
-···--···········--·---········· .... __ gidecek? Bu kadının en büyük ka· mak arzusunu gösterirse onun bu riptir. O fikirden hariç şeyler ko- rck karısının aşıkından sord~· 

""----------------------· 
bahati kocasının ÜZP.rine beni sev· istediği önünde ben baş eğerim. nuşsamz daha iyi olur.,, ( /Jitmcdı) 
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Milli Bankalar Ankaraya Bir 
Darllfünunda; 

Tıp fakültesinden 
cevap gelmedi 

intihap etrafında ki dediko
dular devam etmektedir 
Tıp fakültesinde ki riyaset 

meseJesinin halli için, tıp fakül
tesinden sorulan suale dftn de 
cevap geJmediği cihetle bu mea 
seleyi balliçin divanın ne günü 
içtimaa davet edileceği henüz 
tesbit olunmamlfbr. 

Fakülteye tevcih edilen aual 
dün tekit edilmiıtir. Dinnm fa
külteden sorduğu sualler berke· 
sin bildiği şeylerdir. Fakat res· 
men bildirilmediği içln sorulmak
tadır. Çünkü divanda ki bazı tea 
likkilere göre faktıltede 20 rey 
alan bir müderrisle 13 rey alan 
bir müderris iki namıet diye 

Sigortacdar 

DlnkG konırede Wunanlar 

Sigortacılar 

takdim etmesi doğru giSrülme· Dün idırei merkezlyelerinin ••· 
mekte ve Darülfünun emini in· nelik kongresini aktettiler 
tibabatı esnasında ortaya çıkan igortacılnr idarei merkeziy~inin 
ekseriyet münakaşasına bu su· enelik kongrt'si dün 14 te aktediJmiş
retle avdet edilmiş olmaktadır. tir. 

Eğer fakülte bu isimleri ekse· Dünkü içtimaa ehıimizde me\cut 
riyet kazanan iki namzet olarak 40 igoı ta kumpan) a ındnn 32 si i ti
bildiriyorsa intihabata iştirak rak etmi tir. Celıseye Anadolu irketi 
edenlerin adedine göre Süreyya müdürlerinden hmet ' efik B., riya. 
Ali B. in aldığı 13 rey bir el<se- set etmi<•, müzakereler Fı-ansızc.ı ya
riyet ifade etmediğinden bu nok- pılmı tir. 

tai nazar kabul edilmiyecektir. Bu ımretle en em idare he) etinin 
Bu takdirde divanın fakülteden 'e onra milli ren üransın rnporu okun 
20 rey alan Tevfik RecepB. gibi muştur. 
ekseriyetin reyine istinat eden Bu rdporda milli rea üransın sigor 
ikinci bir namzet daha göster· tacılar arn ındaki ga) ri me ru reka
mesi istenecek ve buna göre bir beti izale için hü) ük ) ardımda bulun
tercih yapılacakbr. Yahut gele- duğu \e ~angın tarife inde ancak tat
cek cevaba göre hadise, ekseri- bikat noktasından bazı gayri tabiilik· 
yet kazanan müderrisin Tevfik !erin nH?\cut olduğu zikrediliyordu. 
Recep B. oldugu şeklinde !kabul Kongre hunun önümüzdeki e.ne 
edilecektir. Bu takdirde tabii hiç izale ini temenni ederek rnporun muh 
bir mesele kalmayacakbr. tc' ij atını murnfık hulmu tur. 
Etem Akif B. ],abu) etmemiş Bundan sonra irketle.rdeki hükfı· 

Dün duyduğumuza göre, fa- met komiserlerinin maaşlannın 1aıla
ı iilte reisliği intihabında bu şe- lığına isaret edilmis H~ hunlann ten
kilde müoakaıalar çıkacağı İnli- zili jçin tesebbüste bulunulmas; karar
haptan evvel düşünülmüş v~ bir laı-ıtırılarak )eni idare he)eti intihabı 
ikilik vazı yetine meydan verılme- )apnıı tıı. ) eni he~ete Anadolu, Tür
rnesi için iki tarafı da tatmin ki) e Milli, Milli rea ürans Jstnabul 
edecek ve müderrisler arasında umum Şark 'hen Munih. il-'onsiyer 
huzur ve tesanühü temin edecek kumpan~ alaı ı miimcssilleri secilmiş
bir müderrisin reis intihap edil- tir. 
mesi için çahıılmıştır. 

Bu noktada adli tıp mü-
derrisi ve hukuk fakültesi 
umumi katibi Etem Akif B. in 
ismi .Uz.erinde durulmuş, fak~t 
Etem Akif B. bunu kabul etmı-
.Yeceğini ihsas etmiştir. Bunun 
üz.erine vaziyet cereyanına bıra
kılmıştır. 

Darülfünunda barem 
Dün bir akşam gaıetesinde 

''Darülfünu,nda barem,. ~esel~
sinin bu sene tatbiki tehır edı· 
leceğine dair çıkan bir te!g~~f 
Darülfünun muhitinde ademı ıtı· 
hıalile karşılanmıştır. Darülfü· 
nunda mutasavver ıslahatın tat
bii, müderrislerin ikdarmı temin 
edecek baremin Darülfünuna 
teşmili ile mümkün olabilecektir. 
kanaati umumidir. 

'l'arih encümeni 

Kim er? 
Şeyh Eııdın evine devem eden
ler hakkında tahkikat yapılıyor? 

Şeyh Esadın Erenköyündeki 
evine devam ve tarikat içtima
larında bulunanlar hakkında 
yapılan tahkikat neticesinde za
bıtaca 200 kişinin ismini tesbit 
eden bir rapor hazırlandığı mev
zuubahis olmaktadır. Bu 200 kiıi 
hakkında giıli tekkeye devam 
etmek cürmile tahkikat yapıldığı 
ve bunlar arasında maruf baıı 
ailelerin de bulunduğu kaydedil· 
rr.ektedir. 

Adliyece beyan edildiğine gö
re, müddei umumiJiğe henUz 
böyle bir rapor ve evrak·gelme
rniştir. 
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Her hafta muntazaman tpola
narak ilmi mesaisine devam eden -
tarih encümeni dün de Köprülü 
tade Mehmet Fuat B. in riyaseti -

5 ~ 
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llivesile birlikte l 
lnabda içtima ederek çalıımıştır. :_:_:_g 

Şehir ıı1eclisi 
32 sayıfa 

§ 
~ 

~ 
i 

fubat içtımaında neler g6-
rütüleoek 

Şehir meclisi 1 şubat pazar 
iilnfi ikinci devre içtimaını ya· 
Pacaktır. Bu devre on beı gün 
sürecek ve belediyenin 930 se
nesi besa bı kat'i Hporu tetkik 
•e ınlbakere edilecektir. Ayni 
zarnanda DarUlicezenin heaaba· 
tı da tetkik olunacaktır. 

Per,embe günUnü 
bekleyiniz l 

~ 

j Zengin, mütenevvi, eğlenceli i 
~ münderecat-Bol resim· Tiyatro, ~ 
i sinema, mizah, şiir, hikaye, I 
§ iktısat sayıfaları. ~ 
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Cevap bekliyoruz! 
Dk mektep muallimlerine 
barem cetveli neden bir 
tUrlil ta•tik edilmedi ve 

yüzde be, hata niçin 
ke•lliyor? 

Hu"u i mmazeneden pnra 
ahın muallimll•rin rnni ilk 
mektep muallimlcrfnin ma
asları hakkında tınzırlanmis 
olan barem c:eheli !haziran 
a)ından beri h:ll:i ta dik edil 
medi. 

Umunıt mmazeneden ma· 
.ıs alanlara baı·em tatbik e
dilirken bu muallimler uzun 
bir müddet e ki usul maa al 
mak mecburiyetinde kahrlar. 
·iha) et Dahilh e \ ekftleti bir 

emir 'ererek · hun lanı, ta~
dikten e\el de, barem üze· 
rinden maa "wilmesini lJil· 
dirdi. 

Hususi muha ebe simdi bu 
maa Jarr barem üzerinden 
'ermekte, fakat her mualli
min maaşından yi.izde bes kes 
mektedir. Dunun sebebi o
rulursa: 

- nu bir arnnstır, onun 
icin bu ) üzde besi kesmek 
ntet:buriyetinde~ iz! I>enilmek
t< dir. 

Fakat ne hakla 'e niçin? 
iptidai mualliminin namüte· 
nahi mesai savesinde kazan· 
drğı bu maaş.· ha kasına tam 
'erilirken böyle kat'iyata uğ· 
ra ın? 

nu puanın kesilmesi ne
den 'e bu baı·ern ceh·eli nicin 
lıir türlü tasdik eclilmi)or? 

Cevap bekliyoruz? 

Bir mua11imimiz 
Çoouklariçın elektrikle itliyen 

bir kerrat cedveli yaptı 

Sual B ve icat ettiii ilet 

Üsküdar 1' uncu ilk mektep 
muallimlerinden Suat B. , d&rt 
buçuk voltluk bir pille hareket 
ve renkli ışıklar neşreden bir 
kerrat makineıi kat etmiftir. 

Genç muallim, yıl batında ve
rilen sömestr tatilinden istifade 
ederek Aukaraya gitmiş ve bu 
icadını Maarif vekili Esat B. e 
talim terbiye heyeti aza• 
sına g6stermiştir. Bu zevat ker· 
rat makinesini takdir etmiıler 
ve bunu bütün maarif müdür
lüklerine bildireceklerini bildir
mişlerdir. 

Bu alet üzerinde zarp ameli· 
yah neticeleri renkli fenerlerle 
göaterHdiği cihetle çocukların 
alakalarını celbetmektedir. 

Suat B. şimdi bu kabil iki 
yeni alet yapmakla mqguldnr. 
Mucidi tebrik ve daha büyük 
muvaffakiyetler temenni edcriı. 

Jkraz 1111? 

Hamiller yenı bır teııvvurdı 
bulunuyorlarmıt 

Ankaradan alman haberlere 
i6re borç hamUleri hükumeti· 
mize yeni bir ikraz teklifinde 
bulunmak üıeredirler. 

Hamiller, bu ikrazda eski 
b~rçların yeni borçlarla tevhidi
ni teklif edecektir. 

Heyet Gönderiyorlar 
Ticaret aleminde f 

Milli J>ınkalanmızdan Emllk ve Eytam 

Milli bankalar 
Teminat mektupları mesele
sinde mütkül vaziyete düttüler 

Mil!i bankaların verdikleri te· 
minat mektuplan yekünu tediye 
edilmiş sermayelerinin onda bi
rini geçmemes hakkında Maliye 
vekaletinden gönderilen tebliğ 
bu müesseseleri çok miişkül va
ziyete diifmüıtür. 

Aldığımız malumata göre bizt 
bank direktörleri bunun üzerine 
teşebbüsalta bulunmuşlar ve 
kaydın kaldınlmaaını Maliye 
vekaletinden rica etmişlerdir. 
Diğer taraftan direktörler bu 
hafta kendi aralarında umumi 
bir içtima yapacaklar ve mese· 
lenin takibi için Ankaraya bir 
murahhas göndereceklerdir. 

Dün bu hususta kendisile gö· 
rüşen bir muharririmize tanınmıf 
bir bankanın müdürü şunları 
s8ylemiıtir: 

- işlerin aza1dıjı bu zamanda 
banka muamellh çok durgunlaı· 
mış ve ancak teminat mektubu, 
kOçtlk jskonto ve kefalet gibi 
mahdut hesaplara munhasır kal· 
mlfhr. Diyebilirim ki bunlardan 
bize en çok menfaat, temin eden 
kefalet ve teminat mektuplarıdır. 
Maliye vekaıelinin bu kararı ile 
13 ziraat Emlak, Selanik ve Os
manlı, Maadin bankalarından 
maada bütün milli bankaların 
iıleri durmuş gibidir. ÇünkO 
yekunu geçen sene doldurduğu· 
muzdan şimdi hiç mektup vere
miyoruz. Bu karar değiştirilmezse 
aramız.da sekiz dokuz ay teminat 
ışı yapamayacak müesseseler 
vardw.,, 

Mech~•n faaliyeti 
Ktzım P•t• gezeteoilere iza

hat veriyor 
BüyUk Mıllet Meclisi Reisi 

Kazım Pş. , -akarada gazetecile
re fU beyanatta bulunmuştur: 

- lnhi1'1 eden meb'usluklar 
hakkında alelüsuJ hükümete bi· 
rer teskere yazdık. Fırka grupu 
intihap yapıtp yapılmıyacağı 
hakkında henftz bir müzakerede 
bulunmadı. 

Bütçe encümeni, ıubat ortala· 
rına doğru 931 bütçesinin tetki
kine başlıyacaktır. Ma~ta da he
yeti umuıniyeda müzakerata baş
lanması muhtemeldir. 

Hükumet mühim bazı kanun· 
lar hazırlamaktadır. Bunlarm büt
çeden eTC!l Mecliste muza~eresı 
mahtem,ldir. Bu meyanda mu
addel icra ve iflas knnunu, hu 
kuk ve ceza usulü muhakemeleri 
k•nunları, takıimab mülkiye ve 
memurin kanunlarında } apılacnk 
tadılAta aıt layihalar •;ardır. 

Adliyede; 

En1anete hiyanet eden 
hırs11. ! 

Adliye emanet dairesine 
hırsız girdi, tahkikat 

yapıhyor 

Evvelki nkşıım geç vakit Ad
liye dairesinin arkasındaki Adli
ye emanet dairesine hırsız gir
miştir. 

Hırsız, elbise ve mümasili bazı 
şeyler çalmııtır. Şüphe üzerine 
Osman isminde biri yakalanmış· 
br. Tahkikat, yapılmaktadır. 
' 'Nerminbar,. cinayetinde yine 

eski karır verildi 
Bir müddet evvel Divanyolun· 

da 11Nerminbar,, da Niyazi oğlu 
Ahmet Ef. isminde bir genç 
marangozu bıçakla öldUrmekten 
maznun Zati Ef., lstanbul aiır 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmiş, 18 yaşını bitirip 21 ya· 
şım bitirmediği için, on bq se
neden tenzilcn 12 buçuk sene 
ağır hapse mabküm edilmiıti. 

Temyiz, maznunun Tıbbıadlide 
muayenesile cezaya ehliyeti olup 
olmadığının anlaşılması için bu 
kararı bozmuıtu.. Zati Ef., Tıbltı· 
adlide muayene edilmif, netice
de evvela Dr. Haynıllab B., 
ıonra T ıbbıadli meclisi, filhakika 
maznunun 11Mlltehevvirlllmizaç 
ve ıeriülinfial,, bulunduğuna, an
cak bu vaziyetin cezaya ehliye
tini tadil edemiyeceğine rapor 
vermişlerdir. 

Bunun üzerine, mahkeme, dlln 
eıki kararda müttefikan iırar 
etmi9tir. Ayrıca iki bin lira taz· 
minatm maznundan alınarak mak· 
tulün varislerine verilmesi 
kararlaştınlmışb. 

2o sene hıpıdileoık 
Üıküdarda Abdullh isminde 

birisini aldUrmelde maznun Arif 
oğlu HU.eyin, lstanbul ağır ceıa 
mahkemesinde dlln 20 sene ağır 
hapıe mahkum '!dilmiftir. 
Komiinlstlerin muhakemesi 

Istanbul ve Jzmirde bir mlld
det evvel yakalanan komiiniat
lerin muhakemeıine bugtln ls
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
devam olunacaktır. Bugün m&da· 
faaları yapılacaktır. Gelecek 
salıya da kararın verilmesi muhte
meldir. 

Filim depoları 
Yeni bir talimıtnıme tınzim 

olunuyor 
Daimi encümen filim depoluı 

için yeniden bir talimatname laa
zırlamağa baılamıştır. Yakında 
ikmal edilerek derhal tatbik 
olunacaktır. Bundan sonra filim· 
lcr beton odalardan başka yer• 
lerde bulundurulmıyacaktar. Ev
velki gün sinemalar ansızın tef· 
tiş edilmiş ve bllyük sinemalar• 
dan birinin balkon merdiveni 
altında beı bin metroya yalun 
filim bulunmuştur. Sinemalara, 
makine daıresinden başka yer· 
!erde fılim bulundurmamaları 
bildırilmiştir. 

Ta 1yarc ihtifali bugün 
Bu sabah Fa-

l':'"'tl~"""~ 
\.ihtc tayyare 
parkında hava 

şehi tleri için bir 
ihtifal yapıla-

caktır. Merasim 
iki saat sürecek 

ve geçen se
nelere nazaran 

daha güzel 

bir ckilde } apılacakhr. 
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Asılmak korkusu 
[ Üst tarafı bırinci sahıfadı 1 

Bütün ümit ve tahminler, bu tet· 
J.:ikatın geç ,·akte kadar bitirilip kara· 
nn verilmesi merkezinde idi. Fakat 
dmıyalar üzerindeki tetkikat geç \'akte 
kadar .;ürdüğünden umumi kararın 

bugün temhimi mümkün olamamıştır. 
Kararın ynrın (bugün) Hrileceği nn· 

laşılmıştır . 
karırlır süratle infaz idilecek 

Ankara, 26 (Telefon)· - Di
vanı harp idam kararı verdiği 

takdirde buna ait kararname 
derhal Millet Meclisine gönde
rilecek ve hemen tetkik edilip 
divanı harbe iade edilecek, bu 
suretle hükumlerin süratle infazı 
mümkün olacaktır. 

Divın Balıkeıire mi gıdeoek? 
lzmir, 26 (Hususi) - Divanı 

harbin ikinci grup maznunlann 
rnubakemesini bitirince Balıke
sire gideceği hakkında bir şayia 
Yardır. 

izmitte tevkif •dilen hooa 
. lımit 25 - Burada tevkif 

edilen hoca Ali Ef. Mısırda Ca· 
mülezberden iki şehedetname ile 
mezun oldufunu, Nakıibendi ot
n:ıayıp Rufai olduğunu söylemiştir. 
Üzerinde bir de tabanca bulunan 
bu hocanın vaziyetinin tesbitine 

çalıjılmaktadır . . 

1 Polia haberleri 

Konıünistler için 

••-. Y"" .. -·r• ~" 

. . -

Geliıi Güzel : · 
...... - . . . 

Şehidin yavrusu . 

Bedbaht ve bahtiyar Kubiliyın 
bağrı yanık annesi lzmirde 

kulübeden pek az farklı bir ev

de tek başına y.ıııyormuş. Ka
pısını "BAdı Saba,. açan ve ya
nına •ateşi dilden» batka kimse 
gitmiyen bu keder ocağına şim
diye kadar yalnız bir tek polis 
Ef. uğramış. Kubiliyın feci ıe
hadeti arkasmdan yaş döken 
gençlerin hisli eli bu şehit ana
amın büyük koynuna evlit sev
gisinden yapılma bir destek ol
mamalı midi? 

Likin lzmirdeki kuJUbeıinde 
kendi mukaddes elemile baıbaıa 
yaşıyan Zeynep H. biç kimseden 
birşey istememiı, yalnız: 

- Gelinim, torunumu bana 
versin; onu bağrıma basayım! 

demiş. Bir arkadat gibi ben de 
yalvarayım: 

- Vedide H. 1 çocuğunuzu 
kendi elinizle büyOk annesinin 

yanına götürünüz. Büyük tebit 
anntsinin gönlü ·bir defa daha· 
içinde oturduğu kulübe gibi vi
ran olmasın, yıkılmasın! 

. - . ,- · .. ' -. ~,,. .. ... . 
Sübliıla~ Seyahat 

• "!' 

Ne acı şey! 

Milli Kerbelanın "Hüseyin,, i 
şehit Kubilay, içine kanını 

YAZAN : ()mer Rıuı - tt 
•• Biz Omer gibi , bir adam iste 

karıştırdığı topraklar altında da· 
ğılıp eriyor. Vak'anın henüz bütün ve aldığı emir mucibince bunları Ku· miş, onu yere yatırarak kd 

feye göndermişti. · karısının karnını decı.mişlerdi • 
tesirleri hepimizin sinirlerinde .. 
pek canlıdır. Menemende kuru- Bu müddet zarfında (Ali) de der Bundan başka hariciler, 

lenmiş, toplanmış, Küfe ile havalisin· dını kesmişler ,.e bunların bt 
lan tuzağın cümhuriyetle beraber den altmış binden fazla asker hazırlaıleri Küfede dehşetler uyand 
memleketin varlığına karşı ne mağa mu,·affak olmuştu. Ali lrandaki (Ali) nin Şama hareket 
mel'un kastler beslediğini de hep \"alisine de mektup yazarak kuvnt is ralarda alınan bu haberler, 
biliyoruz. Bu karanlık pusuya temiş n ,.u suretle mühim ve hüyük rarları ihlill edecek mahiyet: 
ilk atılan cesur gencin tarihe bir kun·et elde edilmişti. Haricilerin bulunduğu yere 
ettiği hizmeti alkışlamakta biç Fakat bu kun·eti hazırlamaktan da lu Harisi göndermiş, Murca 
kimse kimseden ilham ve örnek ha mühim bir şey, onu hedefine sev· kik etmiş, ve haricilerin irt 
almıyor. ketmekti. Kuvvet hazırlandıktan sonra leri cinayetleri anlamış , ·e g 

Kubilay, Menemende bir me- şehrin i~inde dedikodular başlamıştı. nerek vaziyeti bildirmişti. Bil 
zara gömüldü. •Fakat vatanın her Herkes, Şama kar~ı hareket etmekten Kıifede büyük bir korku te 

k 
. d se, haricilere kar~r hareketin daha doğ Şam seferi akamete düşüyor4 

öıesıne ağılmış milyonlarca ru olacağını söylüyorlardı. Ortada, yi da böyle bir tehlike ~oluk Ç 
gönül türbesinde yatıyor, imanı ne zabıt ve rabıt yoktu. Yine herkes dit ediyorken Şama gitmek d 
biUün kalplerin ,ayni 11brap akor- bildiğini ileri sürüyordu. Bu dedikodu mazdı. En·eta hu tehlikeyi 
du ile tekrar ettiği bir inanıştı. Jar, bu söylenmeler AJiye ,·armış, etmek l:"ızımdı Halk böyle d 

Henüz yeni bir devir demek kendisi bunlarla mücadele etmek mec ve böyle söylüyordu. 
olan • cümhuriyetin bqtanbaşa buriyetinde kamıl~tı. Ali, rüesa n eşra Halk namına Eş'as Afü"f 
vatan t>hli arasında bukadar kuv- fı da-ret ederek onlara: at etmiş, ona: 
vetli bir sevgiye kawşması - Söylediklerinizi duydum, fakat - Halk ailelerini, maııafllll 
· d k sizin dediğiniz doğru değldir. Harici- kiyaya bırakmak istemiyor. ()il 
önün e ha lı olarak gururlanı- ~ lere ehemmiyet vermiyelim. Siz onları en-em hunları mahvedeliın 
yor ve yarınlara daha gen~ş, da- şimdilik bırakınız. Çünkü önümüzde ma hareket edelim. 
ha sağlam bir emniyetle bakı- ayrı bir saltanat vücude getirmek, ve - Pek ftla ! 
yorduk. herkesi kul köle etmek io:tiyen adam· (Ali) nin bu ce,·abı doğrll 

. Divanı harp kurulup ta vak'a- lar var. Onlara karşı hareket edelim, Çünkü Şamı bırakarak harici! 
nan karanlığında tahkikat şim- onların hakkından gelelim. Ondan son hareket etmek toplanan kU 

• ı-a geri!lli kolaydır. rar dağıtmak, hiç olmazsa bll 

Y b k d 
şekleri çakmıya baılayınca, mem-, eni İr ar a aş Jekette birlik havasını yaratan Bu sözler tesir göstermiş. bir~okla· yormak ve bozmaktı. 

1 
t' l b lk d rı: Ali Küfeden Nehrüvana 

r ıca yı anının son a ası a büyük sebep le kendini göster- ""e inkıllp çizmesi kltında parça- miye baıladı. - Bizi istediğiniz yere götürünüz. karar verdikten sonra kU 

ZABl1'A ESKJ BlR TAHKiKATIN !andıktan sonra açılan yeni devir Din perdesi altında işlenmek Sizinle birlikte gideriz! demişlerdi. taraLefal~evhk~tı~i. da i 
NETiCESi OLARAK BiR ADAMI .. d "Y . G li b B k ·ıd··· h ld t tb"k d. va, a a onun yanın __ 1 

ı ıçın e enı ün,, isim ir ar- istenen cinayetin kanlı simaları u arar, verı ıgı a e a ı · c ı . - . . . TP . TEVK F ETTl d 1• . t• ç·· k'" h . . 1 Ktlf retı Alı onun ne kendısıne l 
Dün gazetelerden biri zabıtanın ko· ka at dünyaya geldi. Kısa boy- bu keskin · aydınlıklarda birer ememış ı. un u arıcı e~ e ve mesini, ne de Mısıra gitmesi.il 

münistler hakkında yeniden tahkikata lu, fakat etine dolgunca, · sıhha· birer belirdi. içlerinde silahların Basradan hareket ederek :Nehruvan~a fık görmedi. Onun Küf ede 1' 
b 1 

d ğ t" !.J ı•• t k b k J toplanmışlardı. Bunlar, son derece ~ıd . d' Ç" k'" "t d .... eri• 
aş a ı ını yazmıştı. ıne ae aıet e me ilzre pem e en ir isi otan me•hur fogı'Jı'z d t .. t . ld'kl . d 1 • ıste ı. un u ;~ ı sır a vazı .. .,. e gos enyor, rasge ı erı a am arı d • h'I" d 0 · .. i11 

Dün bu hususta yaptığımız tahki · çehreli olan bu arkadaşa uzun casusu « Lavrens ,. bile var. asıp kesiyorlardı. Hatta bunlar bir a- m~ ıgı;~ • 1ıyor u. nun 
1
> 

kata nazaran yeni bir tahkikat yoktur. ömür dilerim. Yeni Günün mem- Aktörleri arasında böyle cana- ralık a."haptnn Habbanın oğluna ras· ve a eJ!yor \en: 11 n.ni 
Yalnız bundan bir mu"ddet .. ,·el Samat- l b 1 b' k \lzım lıuı·ada ka u--'"' leket iktıaadiyatına l:>UyUk biz- var ar u unan ır umpanyanm gelmişler, onu merkehinden indirmi. n -, · r' d . ·h ,-a 
yada yaprlan komünist tahkikatının en rn ı->e er en nne ura. 

metlar adec .. cı'ne •üphe etm'ıyo- oynıyacag· ı oyunun, Türk vatanı ter ve ona sormuşlardı: • . · · iJ. neticesi olal'ak Salih Ccn2ct isminde "" ... ~. ,. f!lm. Ondan sonra karar ,-erır 
bir i iz te,·kir olunmuştur. rulb. ÇUnicU ilk sayısını Pazar için korkunç bir haile olacağında - Sen babandan bize naklolunacak 1 1. b nu y• - Ü b ;.1·1 b'l. ·? h" b. .. d d ., ..ey a, onun u arzusu . -,_ 

B 
«> crünü pazara çıkaran arkadacımız ş P e euı e 1 ır mı 1~ ır suz uyma ın mı · tirmiş ve Hufed" onun :ıilesıle 

· e)1annan1e mu"'ddetı' e ., s· k I d b' D d " 
, 

oaün mutat o!madıg-ı halde ır ıvı cım an ır yangın - uy um. kalmıştı. Ordu günlerce hll 
POUS 1;) ŞUBATA KADAR 0 çıktıg·ı gı'bı' 'k l ·· t" - Bize naklet. "' " h t h ·ı b aynı ıvı cımm us une . . . .. . . sonra Nehruvana ,·armı._, "e •• 

TJ.;MDlT ETTi es am ve a vı it" orsasını n ı d d k n b r t • düşen bir damla da bir yangını - a ıam er ı · ı: ır gun ır ı n(> l k 1 t Al' h .. j)ere 
TİCJ\reth'ane, otel, pansiyon ,.e sa- çalııtırmıthr. . ı söndürmÜf olur. Kubiliyın müba- bk?pkaclab~· do f·i·tınede iGn~andı.~ .~1ede~~ ~İ· g:n·c~;~;:tm~!ı~ra ~·un~r~~tdirdl: 

ire gibi umumi mües esatta oturanlar· · 1opla :J.q.,u ı a ı e o ecek. .un uzun mumın H .. 1 • h he içlll 
Ja çalışanla,rın polise verecekleri be· rek kanı işte bu imkana ermekle 1 1 k 1 r. r 1 ki ~ - en sızın e mu are J hatıralarda kutsiteşti. bo ahnl a~, ak·.ş,~m .. ·~~ ır 

1
° acak ar . ._~· dim. :'iz bir takım cinayetler ,:.J 

yannamelerin müddeti ı:; şubat 1931 .\vukat H.ıı-nü Selim Be· y J d a eyın ·a ır ~oruncn er. n ·sam mu· ıı· . B . 1 . f ·ııetl"" ..- a nız ün okudui7um L 1'r ha- . 1 ki • e ınız. u cınayet erın ııı , 
tarihine kadar temdit edilmiştı'r, b (1 mın o acn ar tı"' yın• ı"rtibalı" b '.. · . .. . lim ediniz de cezalarını ,·ere , .. 

BlR CESET BULUNDU ere göre aziz şehidin yoksul - Çok guzel. Bu hadıse goı·e senın . k d' h 1. . .. b 1_.1p 

Ç tal Y 1 1 anacagı· n · d" k d J • h k'· k' r· . ·> zı en ı a 1111z uzre ıra~ a vanın eniköy sahilinde dal· lstınbu un en eskı ve . çolı: ıe,·i. ı şım ıye a ar ya nız Ebubekır a nrnda ·ı ıkrın ne. d • 'd 1• B' Ş t 1 rl• 
1 t f d k 1 tl b b b. ı· f d' . • 1 b' d ogru gı e ım. ız • n m ı a ga ar ara ın ~n çıkarılan, bir ceset miş a\u ·at ınnr•n ze\'cim: ve a a· ır po ıs e en ı zıyaret etmış. - Çok hııyır ı ıı· adam ı. 1 1 lk' . d 1 r '!liZ. 

bulunmu~tur. mı1. llüsnü Selim Bey dün gece.file· Bir köy hocasının, hem de çoluk - Ya Ömer?.. ten(~;.)·ı ~ız 1e. ):obn g~ ı;s~ g8 
Hü\;),eti lesbit edilmiyen mag·rukun eten vefat etmiştir. Cenazesi bugün - k b' k h O d ·· ı 'd" 

1 nın e çı 1 
u soz e _çocuga arışmit ır öy ocasının - a oy e 1 1

• ten sonra u cevnhı almıştı: 
bir ay e\el İğne ada açıklarında fırtı- saat ı O da ~işlide Dere sokap;ında mali . vaziyetini tahmin etmek - O halde Osman hald•ında ne der 0 . ti . h . . işi 
naya tutularak batan mavnanın tay- Pıpıyınopulu ap:ırtımını kar~ısındaki · ., - cınaye erı epırnız fasından olduğu zan n tahmin edil· b:ınesinden · kaldırılacaktır. Umum zor dfteğ~ldir. Zavalh kadıncağız bir sın~ Osman da iyi idi , .. e hak üzerin pinı!z sizin kanlarınızı mubah 
mtktedir. meslek. arkadaılın ile akraba ve cvid· tara an kaybettiği yavrusunun de idi. ruz. . . . ııf 
ADA VAPURUNDA BiR iNTiHAR duını bu kederli merı<time dı,·etle 61Umllne ag~ larken bir taraftanda Al' h t·k d d -· ? T hl · Harıcılcr. harpten korı.ırı _ - ı a \ ın a ne erı:;ın . a {ı 1~ k t Al. .. k sıı 
Evelki gece 19 u 5 geçe köprüden dad dilhunu7~ . kendisini gıttikçe amansız çem· mi kabul etmekten ewelki hali ile son 1 a. n 

1
• onlarla ışı. 

1 ,d• 
lara hareket eden Maltepe vapuru Kına Oğlu K11.1 Zevcesi berile kuşatıldığını gCSrerek tit raki hali arasında bir fark var mı? ~·e. ıe.;r·n g~brı. dsönmek .~stdıyo ıııif 
lıada açıklanndan geçerken ~5 yaıaında Nuri ?'ı:asibe Vcg4ne • G d k - Ben bir fark görmii.vonım. ıçm ays 

1 nı ' adı ~o:t er 
y rıyor. azete e çı an resme ba- ı~i talebini tekrar etmişti. 

tahmin edilen bir genç kendisini denize kınaz, talisiz anayı bir saç man- - Sen eşhasın ef'aline değil, isim· (B'tnıtıJI) 
atmıştır. Ceset henüz bulunamadığın f terine bakıyorsun da öyle söz söylüyor 

1
• 

d h .. · t• 1 •- ..-. - .-. Bu hafta ..-. .- ..-. gala uzanmış zayı ellerini ıııtır an uvıe ı anlnşı amıyan bu gencin -._.--_.-_. _. ~ _. --"'• sun. Sen alancı miizevvir hir nd:ımı;;ın 
güvertede bıraktığı pardösüsünün Ce· ~Elhamra sinemasında~ göreceksiniz. Kubilayın anasını Biz sana gösteririz. 
binde iki resim ile 12 kuruş para bu- ' 2 Büyftk Film Birden 1 şimdiye .kadar yalnız bir polis Hariciler bu ı-özleri söyledikten son 
Junmuştur. 1 DeflnenArarke 1 ziyaret etmiş. Halbuki ra Habap oğlunu ve karısını ralmlnmış 

K k 
I ~ biltün memleket onu taziye ve tar, iki~ini bağlamt~lar. hirlikte götür ~ 

azanma İÇİO ' E B E D İ Se E R S E R I I tese~ti;e borç!u. değil mi. idi.? müşlerdi. Yazan : Sıılıb ~ıc! 

1 
·ık rt •J" d H • • Kubılay, yaptıgı ışle kendı ·ana- Bunlar giderken hir hıristiyana ait ARZIN YASI NE l{ı\V"' I 
1 şa 1 an ır I Filmlerini göstermekte oldugu· - ~ bu-t" atan ki - ..J-,J 

1 
. . " sına un v çocu arına bir domuza ra. .. gelmişler, içlerinden bi Biiyük jeolojistler arzın Yftr.J 

:: JlAn!ıZ kazancı tırtırmava # nu muhtere~ müıtenle~ıne 1 anne etmişti. Hudutsuz gam- ri öldürm_ü?' fakat onların reisleri b~ı rinde mühim münakaşalar ., -'-' 
:: $tJVa•mak lıavadtı ia. ~ beyan ve bu sebepten matıne- 1 lan ile kenarda b kt - harekete ıtıı·az ederek domuzun sahı· lnr. Bu ra~ J•eyfiyeti henüz b• "/ 
H V' , " 1 2 15 5 30 ~ ıra ıgımız b' . b 1 . . . . . t' . . . . oll H J.'IJreJiZ uçmıva çalıı- ' ere saat , ve , ve su· ~ 0 kadını aramalıyız. Bu, mü- ını . u muş ve ona t_n~mınnt ".ı m.ş ı. ıl;tır::ın ctrnemış ıse de sekiZ ; 
i! mak gibidir # Yareye de 9,30 da baılana- " rilvvet değil borçtur. Yıne bunlardan b!rı ):otda .hır hur· deniliyor. ,Jl.J 

' !I •'""°"' catını arz eyler. """"°'~ SevıJıı/ı ma .b.ul~uş, ~n.u yemek -~stcmış, falt~t Bu uzun müddet znrfın~ll f'J 
Ticaretinizde , san abnızda !I - - . - harıcılerın reısı buna musade ctmcmıc; rinde nelerccreyan etmentıŞ. ~..J 

muvaffak olmak istiyorsanız ı· ı•••• Yarın akıam M EL E K sinemasında :o+++• ,.e ona: zelzt:leler bir takım dağ silsi! t'-~ 
gazete ilanına ehemmiyet ve · :! ( ŞEAFKA T) filminin şayanı hayret mümessilesi t . - Ayıptır! Hakkın olmıynn hir şc idi ctmi ,lcr yn1mur ve aon bl~ 
riniz: Gazete ilinı ilinlann ii 'M mı Ch t yı yeme.! . . . . çökc!tmi~. Dağların aşınm~r~ 
en kolayı, en ucuzu, en te n arce e an tali Jıı.. Demış, harıcı de hunu dınlıy~rcJ. sıl olan kum ve çamur ne111~ 
· l' 'd' 'i Jıı.. JI V hurmayı yere atmıştı. nizlerc dökiilerek denizler di~ 

aır ısı ır. h v M bu ükln n . . A t Habbap oğlu bunların hu derece bakalar teşkil t•tmisler. J{ıı,'3' ·~~ 
işte ilan tarifemiz: U t evzuunun y i nııbet.ınde gayet muhteşem ve fevkalade t hakka riayet ettiklerini görünce, kcn· le tcşe!d•ül etmiş. :ı ~ 

Sonuncu 1ayıfada Sabn Kuru
1 

12,5 i:ı ! mükemmel • Jıı.. disine fenalık yapmıyncaklarını 1.nn llu kayalarda bulunan fil 
5 inci .. 25 , B llt il fL t V netmiş, halbuki i ş onun umduğunun tar, isl.cletler, kabuklar ,.e .il JKJ 
4 " • • 40 u un awı~ ı' aksi_ne olmuştu. Bunlar btedil\Je~·i ).e· ~ilyonlnrca seneler ev,•el.~~şJ"IJ 
2 • • • 100 &.,& 9 re vardıktan sonra l~abb~bı .. getır~ı~- haklar hakkın ela birer fıkır ' 
1 .. .. " 200 t ler, o da onlara şu sozlerı soylemı~tı: tar. Bunlar uzun zamandallb' 

Reıml ilAnlar, sonuncu aayıfada 10 Kr • + Tamamen Fransızca sözlü aüperfilminde Stvdaıedenin ıstırap- ~ .. -::- Sizi hakka. hukul~a .riaye_t ed~r, tın mevcudiyetine delildir· .. vı-..wı 
ilin memurumuz size fav- + lannı, Validelik çilesini, bfitUn kadınlık sevinç ve kederlerini Jıı.. g.oruyorum. ~u hareketınız doll'ı:~. ıı::~ insanların hayatı arzın ttŞ'? 

dalı bir ilanın ıekil ve ü~- + l t kl V sızd<'n bana hır fenalık gelmez. Çunku ne nazaran çok kısadır. Bul 
. . . h' h an a aca ır. . Jıı.. b' k' r 1 k t . el d • . ol retı ıçın ızmct etmeğe a- . . _ . . V _ır ·ımseye ena ı . e mış a am cgı- ter bunu üı; yüz bin sene .,-; 

zırdır. 6 · - Buakıam ve yannkı matınelerıa fiatlan tenzılatlıdır. ~ hm. . . .. . . ~~n e_diyorlar. l\laamafih 'd~ 
ı• a 11m••m11anıı:na:ıua::ımın:u m..+.+•+.••~·~++++++++~ Fakat harıcıler bu sozlerı dınleme· yuz hın sene diyenler de "ar 



. 
işaretler 

inkılapçı matbuabn 
vazifesi 1 

DiTUl.lbarp mtlddeiumumtsi irtieaa 
bJ'fl • kanetli ittihamı söyledL Ba 
ittllaaa karpamda sararan yüz kutbul 
laktalım, Jaallfeler hallfeliDin yüzü de 
111. ilim teri diken, maznun sandalye 
..... ~enen darat&cının pcıı1ısı 
aı ipten, Jalh ipin ilmlldenişini sey
nd• nhm lhrahha hoca, desten ile 
.... .., .. k- adam değil, eski 
kl1tlr lı1lam ta keaüddir. 

• • • 
Gaet.ı.r nm11an mUaaesbetile 

Wr lfll' lbtanı)'orlar. Sfltanlar tahri 
Jf bir (lana) teü• halini aldı. Bir 
tanıta Wdql tekkeleri, bir taraf· 
ta 181 n ... anlara huret. bir taraf 
ta ...._=-PTlt ptina linsi bir ka· 
lem.. Bir tarafta Wl, (Bendei ali a· 
.. )qkr.. . 

Skin lmur yeni Tlrkiyeain yeaı 
ktlHtlrlal J'&Pmak lddiuında olan P 
ateler ne J'&PIJ'Orlar, nereye ridiyor· 
Jar? 

• • • aa...... malaak.....a birka~ mile· 
rı.ı. mahakemeei Wll. bir kültür 
maharellahdn mahuebe8idir. 

Ba mahuebede bUh•M' Türk inkı· 
J1p fırkutaıa flkrb'&tnl• yaymak ye
ni ktlltflrll &fllamU vazif elini yaşa· 
mail 99 .tedaa borca bilen gazetelerin 
't'Uif.S frtlcam ,.ınu karasına defi!, 
~ karullla. eameriae, hatta biraz 
......- olaluna bile ıütunlannı kapa· 
.... •lcrlm maiyi ne zevkile, ne ze
_..... ae ntlktealle, ne de hislerile bir 
düa .,...._almamaktır. 

Oal&r • kllttlr ........,..de bu 
laa* n .at M& .. .,. ~dedirler. 
~ 181111Ap fırlluı ve Türk mü 
~ ..ı ...... kllttir muhaerbesi 
• .....,_. Bunun en kuvvetli hü
Cllm blelf Türk matbuatıdır. Türk 
.. tbuatının düşman cepheye karşı mu 
Tatlak olmak için tek bir tabiyesi var 
dır: 

oıf;!Jl"~qrteciin bei'ndiii her şeyi, zev· 
JD, ·~ ..,.._.., ftllefeyf amauız 
bir .ala •tftl altma al ... tır. lrti
eua W-4111 te71 ~nak ... 
WIJalr ki daliletteyjs tlemektlr. Kil 
tir maharebai biyle olar. Bizim ••· 
~der olan harp niumımız bu ola· 
eütır. 

Dlnelderimizi yokhyarak saflanmı 
11 aıattrraıım. 

Stlllri Etmı 

Amerikada telefonun gördiJğil ıfÜlr 

Nevyorklu bir memur kadın evinin 
işlerini ihmal mi eder? 

Zaman zaman duyanı: 
- Amerikada kadınlar evle

rinin bancında ı&yle çalqıyorlar, 
bayle itler yapıyorlar, ıu kadar 
kazanıyorlar. 

Derhal akhmıza bir aual geliri 
- Peki amma bu kadnıluuı 

ev itlerini kim g6rDyor? Hizmet· 
çileri var diyelim. Fakat hizmetçi 
tutacak paraları olu ne diye 
phfSJnlar? 

VAKiT 27 Klnumuant 1931 

Nis operasının bü· 
yük vıld.ızı 

Çi9ek koklamadan t•rkı 
a6yliyemiJOr 

Matmuel Gabriel Dorley Nil 
operumın prima doDDU1dır. Ge
çenlerde kendiainden bir oper 
parçuı tetannı etmeai İltellİlmif, 
yddaz bunu okumak için uir..-
IDlf, fakat munffak oı.ma•'lo 

= bu mupnni7e ilteaea 
a&ylerken Mimoza kokla-

mam, iatedijini okuyamezm"' 
lateclili ıetirilmit, nelen IODl'll 
son derece muvaffakiyetle tatua
ni etmiftir. 

Şuraaı taJ•nı dlkattir ki •t
mazel Dorleyin her eteri t...
nDm ederken bqka bir ~ 
çlçek kokladıiı anlı1dm111 kn
diaincle niçin blyle yapbil to
ralunca: 

- Çiçeklerden illılm abyoram. 
Onan için tatanni ettilim aere 
pe bir çiçek koklamatı Adet 
ettim demiıtir. 

ilmi konferanslar veren 
cahil kadın 

Birkaç ,an enet, ~ Mr la
ıiliz kızıma anlıplmu bJr tUn. 
tairler altmda hiç bi...._. 
memalar ilerinde çok .-... 
lıonferaular iracl e~, IOb 
poata Ue plea Londra paete
leri bu ......ıeden tekrar bala
aetmektedirler. 

Mia Morla •1n1ncla olan bU 
pnç kas, bir kere daim .,.-
9aziyette bir konferına irad eder
ken aeali filim tertibata yapddt
j'ından bDtDn .azleri ve batOa 
vaziyetleri teıbit ol•nmaftw'. Mia 
Moria bu filmi 16rilp dinledıti 
zaman hayret etmiftir. 

Tefrika a1llDAl'UI ı 41 
Y.... ~ apbet acle ... mo.llift 

&ılı M•I• Remaıgrıe 

tar tfmdikinden fula, balık kavuon ~ar dola ..,.ı delildeılade yal-•" mlık çalBIUI aruıada prip. bo-IBlr dUşUnHm 1okta. Birdenbire bütaa: 
daha zarif kanaatinde idim. mak, beklemell. ilmek ne kadar •UI- fak, l•tldatlı Ye duymadıfım bir ,.. mevcudiyetim uyanmış idL Bapaula 
Kalktım. Eıyamı kantürdı& Mek- hi§,.. rlp an ffltlll1ordu. TllJlerl• tlrper- blrtok şe) ler ufulduyordu, Tuaeıudo 

tep vazlf elerimi arqtırdım. Harpten • • • dL VllU 8J1ta kalkarak ı.tu'dı: ler, korku, fiddetli bir yaşamak lll"R-

bir kaç ay evvel JUdıiıaus bir \'Uife BiTI Wr ritabetU 19C*i• ... d• - Gu obblerl!- a, bavt, bir takım manzaralar, f ene,U 
vardı. Mevzuu: lstild•llnlst DU1J ta- fa el..: bere ceplaede aperl slr& llepi•k oluca dlkkalimlsle dl•ll- llOkaklar, genç kızlar, parlak bulu&lar. 
savvar edbonunuz? idL Şa Tuifeyl Artık avdt eedcetimlzl 1&Daedi70rdü. )'Ordak. Vesllns panub ile budl sis bir lambanın .~cak tacı" Bunların 1aep 
okumak "'terJim. Fakat TalC~Jonua. Bbi çatırmalar111ı beklb'ol'dü. B• terdi: ili çamurlu, olUmJU, siyah fskeletlf.; 
Şurada kitaplar arumda nikel zladr- -~salda idi. Ufakta atılaa '8fl• - itte yabani kaslar!. tahrip olunmuş demir telli, çukarha 
li bir saat, bir bıçak Te ald bir etiıdan na lfltı timi* pkıyo~u. Sanld ora· Baladana matıtk IOl lU&i lekele manzaraya kanşıJ ordu. v c Jing ku 
da var- da nuntakayı llltı)'orlal'llllf sibl bir rl araiıılllda daha •ulfm .bir leke hJ lann uçtufu tarafa bakarak ya 

Bunlar Hayn~ Veslinp aitti. Bun brant mauaruı bAaıl oluyordu. l'J Und• bir •U..11• apqrerdu. dedi ki: 
lan kansına rotü.recejim. Ha;ynrU. tekler rtlmlifll " rengirenk ~·~· Sini mleell• kulen dotra luvn- - Şimdi kış geldi. 
son rünlerde orada itlaf edildi. Kipek halinde topçu aieflnin liatekleri 111• ll)'Orda, iri kaİllJrlll kınqm kursu Breyer zaif " mağmum hali fit d• 
başmı dizime sUrtUyor. Peneıereyl ap. karama plporlardı. A)', kml bir&)',• 1aaa•ea iefU o ftklt ilıah şekUleri vara dayanmıştı. l\lmldandı: 
yorum. Gece havası l~eri ıtri.Yor. Dıp. il ha.a lcia4e, .)'8'11~ Wr Jiftll,lia .. yu6 lllr .. rete Wrlk edebJldik. Kaz. - ilk defa olarak bun lan rörflt.• 
nya dofru sarluyoram. Sokak aakbJ· rabesi latflade '811ıordu. çôiWm•z lana Wntl aialridu Jtibell!11 ve git ram-
dir. Kaldınm rutubetlidir. Kru.ellfn U)'Uforda. YalDıa Jilp at'UJra bqau tik~ uaklqaa betak bir .._ Villi Fakat Koeole birdenbire hner.aımm: 
arkasında bir balat duftn Yükael17or. matmum bir tanıla siperin korbl• imdadı: gel mi U. \ eslinrde.t bu kuılann niuha 
Gayri ihtiyari titriyorum. Yafmarla, hndaa cbpn Çlkan)'ordL Bfrd•M- - fft* ıtdl1orlar- Va7 eam._ Hreti hakkında mahlmat aldıktan IH 
puslu bir reee- Taarruza ne kadar re: Şiyle bir lkJlinl haklıyabilsek.. ra bu kuf)ann ehil kazlar kadar Ml)'tllt 
mflsalt!. n·· le gecelerde rüyet bo~ - e tuhaf obtlslerl Kalktlm. içimden ae reçtltin.i .,.r olup ol ... dlfını llOrdu. Veallq Cl\'9 
olduğundan tayyareciler bir fe>' rore- Dedi. o· tle düal dUı mahrtkleri tilrlU tay&a ~emiyprdum. Bintz enel """"' 

..... 8111 .......... latif, kitap- meder- Entı Fakat bi7le bir ıcıcede 117.eriacle aizfikıalı'ea oba.leda ..... JtlpUD )'UUllda MUi& otarmakta idim. 
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1_B_u~n_a_s_ı_l _k_ı_·t_a,;:;..p_?_ 1-· ----M-i-ll_i_M_ü_c_m_d_e_ede~§~~ 

Hint hikayesi Yazan· i. M. 

[Ust t:ır:ıfı ı lncı s:ı~ıh:ımızda~ • 

lerinde Talha ve Ra~im Ali Re) leı·in k • b dA s hlerı 
fiz)oloji kitahl hakkındaki nıiinakaşa- a Şl en ı ey 
lardan lıahsetmiş \C şu sözleri söyle-
miştir: 

- ilmi bfr eser mutlaka edebi olamaz 
f;ğcr bö!Jle bir zarun~L olsaydr fmgün 

Ineiliz parası ile Bozkır ve KonY' 
isyanlarını nasıl · çıkar ı nr ? Göl gibi durgun bir bahı·imuhit ü-ı Kndm, sevdiği adamın dilinden ken fenni eserlerin lriç bir kıymeti olmıya-

zerinde transatlantiklerin en güzeli, di rakibesi için aldığı bu emirle sap- caktı. Satıiycrı henüz .üç dört forması 
( idney) e doğru yollanmıştı. lçi bir 1 sarı donmuş. fakat hır~ınhğa düşme- inti ·ar eden hir kitap Jıakkmda nasıl - 3 - rJ" 
şehir kadar kalabalık ve gürültülü idi. den ü~tadın arzularını yerine getirme hüküm rerücbilir.? Bsn·in muharrir- J ·ranın vukubulacağ·ı işitildiği gii- rit hükumetinin Jstanbulda bir «"-'. 
Yolcular arasında Amerikanın milyar' ğe çabalamıştı. Ji'ifhakika (Edit) ha • leri kitabı ikmkal ettikten sonra lıet· niin al\~amındn. tabii olarak hazl ihti- li i meb'usan topladlğı zaman3 ~ 
derleri, büyük adamları, maruf şah<1i· tnn transatlantiğin ilk kurtulan yolcu hald<' hir hata ve savap cetreli yapa- yat tedbirleri alınmnğa başlanmıştı. düf ediyordu. İsyanın hedefi ·ıi 
yetlerf vardı. Trnn atlan tik f>u ! ... Iüi- su olmuştu. rak mki olan latip il atalarını l<tsfıUı J{cınyanın civarrnda nöbet lwlları çıka Konya ve ha·rnlisindc lrnvayı mı~ 
peştelerinden ambarlarına kadar hü- Beti, Edile; edecekler.... b'ğcr böyle iki forma in- nlmıştı. Bu kollardan biri Konyanın hareketinin te,·e sliüne mfınl 01 

tün bir fılemin hay ve huyunu topla- - Hüyük san'atkf•r böyle istedi. ,ı. ·e lişar cdm her (Serbı tenkit edilmC1Ji Pmarbruıl ismindeki kö tarafından A- idi. Bu zaman Konyada \":\Iİ oıcın 
mış, rüzgarsız, fırtrnasız hir havada mutlu size ki onunl•i kadar büyük bir icap <'iseydi bu eserdeki hatalardan da rnplar mahallesinde otuıım ve h;yan Suphi Hey idi. 
keyifli keyif.u gidiyordu. Yolcular ~mı kalbi esir etmek kudretine erdiniz! h~ bii11iiğüne tesadiif etmek miimkiin- t~rtihatında alflkası hulunaı~ . mü~im .. .. J'ONY ~ lSYANI ~ zıt 
smda dünyanın en m<' hur cambazı I>i) erek tekrar vapura çıktı. Gemi, dur .. , _ •. . . . .. bıı- zata bazı şeyler sormak ıçın muse] Buyuk Kon)-d. ı yanı oldugu i' 

(D.k ) te b k · h . 1 - il ı icine l1iicum eden suların taz,·ikine da Dogrusunu oylıyelım. Bız hu soz- lah iki köylii geldiği görülmüs lC ku- artık Anadoluda milli kun·etler 
ı en er esın a' ı an ıgı e mu . · 1 • k .. h • .. .. ~ dtJ 

hat ~trnnç oynu)or ,.e 
0

iJtitatlara :ıh:-: )anamı) arak h.ı~ taraftan yarıldı. Hu en '~.:uyun(·a ~ut~ ayyır~J~uk.' Çu~~u va)ı milliye askerleri tnrafından yaka- ~~n t~şekkül et:m.iş ~uluno~o~~; 
km bir tavırla konu uyordu. imı, ~e _taife ne de süvari tahmin ede- b~.1 ısozler~e~ .ınlı.) oruz. kı ~ ~nı daı ul- l~~~l .. tır. Derhal kumn~d~nm nezdine yu~;: ~1ıllet Mechsı hUUimet~.1 u t 

• . . rnemııstı. fuazzam vnpurun etrafında funun emını l\luammeı Uaşıt B. mat- goturulerek bunların ıstıca,·p)arı ya-ıletmın mukadderatına vaz ıet 
Dıken sade mahır bır cambaz de·ıko"·pu''kleı· f{""'nnmaga- ba lndı ''er ··eı· buatta hataları tetkik ve münaka a e- 1 t 1 t• t' . d 1. ·ı ·ıidi um ordu Yunanhlam 1 ıı~ 

-·ı · d •· t t ,.. k · "J • • .t • pı mı ır s ıcvap ne ıcesın e ıır l u · • gı ' aym zaman a us a uır eman \lr · • dilmis fizvoloJ0 İ kibuının tek bir for- ~ ' · ·· h · b · · k 'di JJO tö ·d· H ı .. k"'I . · t gırdaplar olu)or. dalgalar cehennemi "' :· .. '. . giin içinde isyan hareketi nlliubulaca'nıı mu aıe e ını a1.anmış 1 
• ,_,, 

1 o;u ~ ı..k :-~ < ;. en .. ~u ~ 'a~ı) ~ bir üratle döniivordu. lleti se,·gili .:. masını lııle gurmemı~tır. Hatta gazc- ğı hakkındaki i~tihbal'"ıtın doğru oldu l1 a beraber düşman ordusunurı h'.,li 
er e an u ~ e ır şur c ca ar e r:ı 1 ne ko(:_rırnl·· • ' · telerde neşrolunan tenkit makaleleri- - t h kk k t . t•. • maddi tefevyuku da devam <'di, 0 

nr rnestcderdı -r- '· • d k 1, - gu n a u e mış 11 • ııi~ · _ Ba,·di ı m e o ·ummaıştır. >Una ragmen ez- ~ . . . • Yunan a ı,er]eri Afl on j\ar:t 
C.o'"hretı· ,·ardı· fak·ıt "" cnrc k" '.; • b ·d ·ı·· 11 . ı• · Aı· 1• 1 . l\legcr fesat sebeke ının ısyan ı>lanı _ . . 
':.l ' , • '"' .• ı J) · . J , • tı· k 11 . 1. k eı en .1 ı:ı \c "asım ı .ey en . •. . . dogru ılerlı)oı·Jardı. · t d ı -· · ı ·· .. . emı. 'e ,u\\e 1 o ;;uma a .ıra ·u imıs· Hafh ı<·ınde mmwyen hır tııll 

cemıye ara ın a mes cgınm mtun ın k.. t • kl· ·t '"' . 1 t d müdafaa ediyor. l\Iuummer Raşit B. .. ~ ·• • : ·.. .. .. lstanbulu iş!!t!.Ueri altında tu ~r 
1·-· h ·· 1 1 d - · · d upe eye )tı ·• mış 1• vemı J:ı ma an gunde Konyav·ı cwar olan hutun l·oy '"' J 

d .. 1 1 • 1. . d . • 1 .. 'e 0 ocaman c. mm su nı· a a~aca&ı . . . . !erden mü ellfıh kti) lü ler merkeze ge· ' · . .,... 
ce lg1 en uz an :.ı ma ıgı ıçrn ara ı · k ı . 1 d r. zannediyor ki kitapta mev:ımbah ·olan • - • ' ' ' tiHf de' Jetleri biha sa Jngiizcr LJ 

sıra ~ guze a nı gız ı \C eı unı >il girdaplara yem olmadan suya atılmak hatalaı teı tıp hatası nennden ufak te . ~ . . .· . .. . nan ordularına eJlerındcn ı:cJen rd' 
teessuı·lc buru~urclu. : !-"\ • •• • • fek kelime yanlışlıklaı·ıdır. Kitabın leceldeı, sonıa \eu~en emır uzerıne türlü maddi ve mane,·i ·ardını1 > 

. J.ızımdı . ...,aı k.m hır halata aıılarak . . h·u·eket edeceklermış. Fakat \raı>lar ) ~,ıt 
Yo1culardan mılyarder (Vi1)am)ın suya atladı Gene k-ıdın büyük , t sonuna bır hata ve savnp cetvelı yap- :. .. . .. .. · • • .... :. tıl tan ba::;ka Anadolu dahilinde çı ~ 

kı (Ed"t) • tk• •· ·· .;ı b · ' • ~ ' an 8 • ki• . ı h 11 d"I b'I' koyundekı koylııler hareket gununun . • . 11rl!P"" 
ıı ;1 ı sana aıın uç gunı.en en idin güg"sünün ü tüne almış v··ı·· . . ma <l mese e a e ı e ı ır. . cakları ısynalar lle arlmdan ' . ..ı. 

h 1• d · (' ·d" 1 ı · u ,U)Ol· ç k . ı h" t ır: · ı ll • b'. t'nrsamba mı. yoksa persemhe mı ol- . . . n ı~~ 
aya lll e mısa il ı. Ona uz·ıkhn )n· du Bir sa·lte vahn bacalı:laı·ından "'S o ) an iŞ ır e .ıkkı. mı il e- d~ ~"' • • 'i planını taktı> l'dl\·oı·lardı .. nunU , 

k 1 d 1 k .. - ·· .. b" • ' .;• \ ' ' " 1 • ti· k d b. 1 .. - •· ugunu ıyı anhyamamışlar. \ahut na . . · .. .. n 111• 

h
alr vek IJbazadn ~ a ara gogs?mın . r 1ı kalan (Dikens) yavaş yavaş kendin· serı:t ı~u ,l .a .,e.,.o~tıRo amkı)d,lcagını ~k~~ sıl a. unutmu lar. Bunu sor~ak icin kenclıJerıne en muvaf~k. ~o~unıe••tttl 

a a :ı ar ıgı olurdu. (D k'ns) rn den ~eciyor le mfıni olunmaz hiı· bav- ne "u.ımmeı •--ııl . a ar en es ı .. . . . . taka da honya hınah~ı ıdı. Sw, 
trup arkadaşlarından (Beki) bu pehF- 1 gın1ık ~·iicudünü kntıhstmy ·d · bir fen adamı olan I\emal Cneap B. de Konyaya adam gonde.r~ışler ımı~. ~u cl:lki itilfıf~ı Şeyh Zeynelabidin '1' ı' 
\•an yapılı kadın, onun bu ) eni iptilfı ll t" .. k .. ;.l 'b" .··ko;. u .. 1 bilir. Onun i!;iıt Talha ve Rasim Bey aclıımlar ele geçip te ıstıcvap netıcesın sile Ronyada el.ilen fesat totıuı111ll 
sını kadınlam mah u ... bir incelik! 1 e •. 'jıı,;. . m~~ .ı. ~ ·du)t~ ıır sa u- ledn fizyoloji kitabı ltaklpndaki iti- de ma~satlar•. meydana c;ıkmca derhal dan çok limitler besliyorlal'dı • ,1 
ez.mis ~~ iti burku}nra}, Onların muhi rUlJ a:,ı C O~~ U )• UZU{.O! .~: ;~~ b:t .sa razlar iisJUbÜnÜn bozuk düzen olma· mukabıl tedhıı: a}ınmı tn·. İsyanı ÇI· 'fesehbüste kalan ikinci is)"ıtn tJ 

tinden uzakla~mıstı (Beti) -'e "o"'ylen"'· dapur~la)ndı .nrı .?clıc;kı ı ı . . hııncı..,ın- sından değildir. Muammer Ra ·it Il. karacak olan lnmselerdcn merkez heye rcttiplerinin affedilmis olması dcı 1' 
.,, • • u " - c mı yar erın guze ·ızı (Pdt) · g • · · " 1 ı ı 1 ., ıı 

mez bir ·ışijla saıı·atk:mı. ,·urgıı du I· t' • t" G k . .' . ı .. e- (henüz iiç dört forması intişar eden h ıle hunların etratınc a m unan aı-- fesat ocağının e1eba~ılnrı. ne de ~1" 

S
• h·ıı' ·d ' ·· • ' • f f . ,ın ı~mı~ ı. ~nç . ız orad~ ~dı. Gokle bir kitnp hakkında na ıl hüküm veri- dan ) iiz elli kisi kadarı te,'kif olun- rm vardımcıhıı üze~indc bir jntt 
el ı eı en u1.acı.ta, etra ta u ul • re dagılan teJsız şımşeklerının çağırdı .. ., . .. .. •. . . . . · ' 

lardan baka birbir :mrhg~ın hulu . ;:. . d d h . t· f -· lebılır.) dıyor. Bu soz de buyuk hır muştur. A)nı zamanda honyada ıda- tesiri yapmamı<;tı. ,. r 
:.- :ı nm,\ liı ım a ın angı ara tan gelecegme h '· d ('" k'. f' 1 .. k"t 1 "b" · ·· f' ·ı· d'l · t• o· h :;o dıgı- bir zamanda ,·apurun su .. \'n ··s· ı I · k . .. ·ı . ı·- k t11.ı.ı ır. ~un u ızyo OJı · ı a >ı gı ı reı or ı~e ı an e ı mış ı. ı\'anı arp Bu sırada Kon)a "aliliğindert -~ 

,, • • • ll ı J.l ıyoı ve umı sız ıge apılmıyordu. b". • h ki d k 1 · h"'k" · ·-· h ·ı ·· · · b'IF: t k 
1 

d 
11 

•• cf d 
1 

• . ıı eserm a · un a az co )lf u ·um ıcra ettıgı mu nkeme ı e mucnmJcnn hi Bey <·ekilmiı:: verine Vnn me J 
~ ~anç 0 nuyor ar 1• _ ısı e .n mı h.endılcrinc doğru yüzenleri görün vermek için üç dört f~rması değil. cinayetleri tahakkuk eimi ·, on ekiz ifa ·dar ne. ;I;.,isti Merhum }. 
ıkısı de hasmını yenmcgc azmetmış ka ce salapu;ryadakiler · h t b' f b·ı • · · · • · · • · · ~ > g • blJtf 
1 t k 

... .,
1 

k d d .. .. .. · a ta ıı· ornıası ı e kafı ge1ebı1ır. kışı muhtelıf cezalara mahkum edılrnıs nev ele me,•ki km·' et lmmandnn• .-
arı ça ı ~ ar arsı ın a us.mu· Ol ı ı Il d 1 \' k ıı· , d 1. k' 17 1 (' D . • qttı• • 

1 1 
- maz, 0 maz. urası 0 u. a me e e ım -ı nema enıw l..'yın olduğu halde yine mücrimler affolun- nuyorcf.u. 'l<'ilhata geçmeden bB- ı 

yor arc '· h ma) nt \' k 1 · b k t kt • ·ıt· d (\' kı ) · b'r • ··· o a >ır aş a e amam no aı nazarını ı lZam e en a t muştur. Daha ev,·el izah edildiği veç- lan i yan te ehbiı ünden sonra 1 

Jşte tam hu aralı , erni müthis b"ı hdı b J d ı k ı c • ; u me e e e ya nız a mamı~tır. üm hile bu ikinci isyan teşehhüsüs km·ayı ne kadar gecmisti. 
ar:.ıntı ile tit e ·, a r net a laı ır.ın v k ··ıd .. ·· ·· h · t f.k. · · ı h · · \' · · - ı o n o uru ruz. urıye re ı ımızın ıaşmu arrın u- milJi"\.·enin ichan iizerine Damat Fe-

herbiri l>ir tarafa ym·nrlandı. Sademe Bu esk beraber 1 e kin hiı· el nus ı'adi Bey de dün hiı· makale yaz. """"_:_ ...... .,., __ ,., .... __ .. _m .... cu.-... ı u ıu --·--""",_ ·dili 
ani oJmu~ fakat gemi in h ıehe'indc baltasının giine

5
te parıl ımrıl yandığı rak T.1 1ha \'e nasim Be) lerin eserlerin yordu. iJ!uallim Rasim Ali IJ. sınıf mi kanaat 1\ema1 Cenap H. tenli.• ~, 

bir arıza görülmemi ti. Hath b'rco göriilclü: den birkaç forma) 1 bizznt göriip tetkik arkadaşımdır. /{endisi işinin eri, kıy- lehindedir. Hemen her müderrı~ıd' 
)erlerde bu sar ıntmın faıfann h'Je Beti; ettiğini Ye hu tt.>tkikatı neticesinde bu metli bir hocadır. llrtisasrn ne demek mal ('enap Beyin esasta haklı 01 -
\'3rmamışlardı. Zaten herke dan t:ı ... ,. ı d·,.,. bag· ·d J> • • k t e erin dariilfiinuna ''akıım· bir kitap olduğunu hakikaten bilir bir meslektaş kahul etmekte valnız bazı tali n°"....t - m . ı. " n ı. ,u, sızı ur a- .; ı> _ •• • • • • y• 
zevk ve safada. t:por .ı'onund ı idi. ran ndamdn· . .. nn'atini an1amıyorsanıı olmadığına ı.amr verdiğini yazmıştır. o~dugurıa 11azm:a.n _boylc b_ır. eser telı- nazarlar serdetmektediı-Jcr. Jşın olf' 

Biraz sonra nöbetçi za' iti i<'c i g-iı size ettiği fedakarlığa hürmet ediniz. Yunus Nadi B. makalesinin sonunda fınc karar vcrışını kcndısınc 11araş- mi gazetelere intikal etmesinin d t" 
di ve sararmıs yt:z·:r.e rn""m0rı a'.'.·. J'aJ\at genç kız bu özleri duymamış R)'ıten ı::öyle diyor: tırmadını.,, olmadığı iddiası ise çüriik göriilJl'lel< ti 
titremez bir sc le: gibi etrafına bakmaktan basım biı· - Bizce şu fizyoloji kitabı lıcidise· KEl\IAI., CENAP B. DEN CE\'AP bir fakülte meselesi halini nlıırt .,. 

- Kaptan, dedi, m 'jl1i , ı ahu var. şe) :> apmadı. J<':ıciadan ev\'e) bir hadi- sinden en ziyade darülfünun heyecana Dün Kemal Cenap n. le görüşerek işin idari safhaları olduğu hinaenll f 
- Nedir? se daha oldu. gelrm·li, şimdiye kadar meseleyi ele a- darülfünun emini Muammer Raşit De yevmi gazetelerde bilha. sa munııl<I• 
- Batı) onız! netinin se inden iist.at kendine gel- larak orıu çokları halletmeliydi. !tlem- yin byeanatı hakkında ne diyeceğini l icap ettiği söylenmektedir. I~ 
Kaptan birc!cnbi c irkildi ,e f ltıl,, mişti. S:ındaldakilerin kendilerine ha- frkette umumi lıayatın relıbcri olmak sol'duk. Dize )alnız şunları söyledi: TIP FARf'LTESlNJH~ Ntçt~ Jl 

tin onda uynndırdı rı f l,1ı;; s."de 1ı 1 Jt kan gayz ,.e kin dolu ı,ıözlerini, uğrun Uizım qclcn ~ari!l~ünım bUllassa l:~ndi "iJluammer Raşit /Jeye lriirmetim 'fE'J'KlK JmYE'I'l YOJ\? .. 
reketten ibaret J aldı. Yalnız: da ölrncğe ra1.ı olcluğu gene kızın kü- mam•vı şall$ıydını mcıızubalıs ettıren var. JJu meseleyi darülfünuna yakı- ı•· . k ··d .. · ı b ı ahi~ 11~ 

~ b .. l b. l .. .. d r >il co mu eıı ıs er u )• P.· 
- Aman, dedi, )okular.ı duyurm. çiik ı·uhunu gördü. Sonra bakışları oy~ ır _mcse c orıun, e akayt re şacak bir şekilde lzalledecckleri1Ze emi- ıinde fakültenin de ..,aziyetini tct~..il 

.;a 
1 1 kl 1• ..- •• 1 tt - . . .. 1.. 1 d gayrı asabı kalamaz. Kalırsa fena o- nim' "detP"': uan rnıır ı ara ı.;a .Iuyınız. Soran o- rroı.sunc e .} a ıgı ın vucut u genç m ı l .. '· .. _ _ ·" el eğer görmcl,tcdirlcr. Bir mu ..ı" 

l 1
. . . . ... d 1 1 t 11 . ·r .. .1 ur. Çun"u o zaman darulfunun kala- n·· k" ("'l'll' t) f'k' · d k tıtuv ursa ta ınt '·ar. der ,m z. nın ) u~~n. e c .o .a:. J, n ~ı t goı, ı k maz.,, un ~ . n ı ıye .. re ı ~mız. e çı a~ şahsen kitap ('ıkarması hakkı ,.ti 

Zabit ~ıl.amaclı Yutkunuyordu defa bırıbıı·lermı anlı) arnk bakıştı- I> ··ıf·· . , . beyanat ıçın de mut:olea ıstedık. Declı dir Yalnız eg· er 0 ldt·ıp fakiiltC ~ 
· · • . . . . aru unan emını Muammer Raşıt ki. · ' fııJ""; 

_ l\tesel) i bununla hap·ımak ı abil lar. 'l' bmbırJerıne sarılarak salapm· Be · --L t l\f 1• t ·ı· · riyntı meynnmd·ı bulunuyor a -" , • , b. . . yı ~sen anırız. a uma ına ı ı- "IJ l . ' ' · "'". 
olma7 .. Halkı kmvetle isg ı c~ ce ya:n vurdukları ıreı· tekme ıle ölüme mat ederiz. Bu itibar ile gazetedeki . u mes ede ben arlık s~~mak . ıs- te paras.ile yaınhyonm kitabın. _,, 
l>ir va ıta)a muhtacız. do~ru ac;ıldılar. be'·anatını ,.. d""kt sonrn a b· b tıyorum. Fakat muttasıl ıgnclenıyo- yeti değişir. Ve hö)le bir kıtflP 1 (· .., * .; gor u en ~ 'ca .l u B .. k •. (l!:•·ıı· t) b" .. •ııl 

l\f 1 • b 
1 

k .. 1 1. 1 d d'I . rum. ugun ·u ~ı ıye tc •r mu- .. d . 1 d f k··ıt • ..,cı; 1 - ese eyı unun a açam k müm ------------- SOZ er :nraz yan iŞ kay e J mış olma- , . . .· ' . mu errıs m ar a U C oe '" ~ 
kün olmaz. Halkı kuHetl ei!'lgal edecek 1 !Jelediycde sın diye düşündük. l\fuammeı· Jfasit d<;rrıs .Beyefcndı krtabın JfiZ~ scllesın- lur. Kanaati hayli km·wtlidir. 1'f r!_ 
bir \'a ıtaya muht cer~ - Beyden bizim beklediğimiz !"ey fizy~lo de t~b.m~ '1a~lan~m.ş oldugu lraldcı rn edebiyat fakültesi bu hu u ttı 

O zamana ı ad r c:öze ı ansmıyan Verem hastanesi ji kitabını te~!dk etmemiş. ~~ç okuma- te~kidır~un ~ımdı ~<~dcrı dolayı yapı.l- dikkatli ,e çok titiz dananm~~t·~rı-' 
Diken : mış olması şoyle dursun, gornıüc; \"e dıgmı soruyor. Bılıyorunı bu sualın fakülte namına bnstınJacalt })utl f 

- nu vastıa hazırdn. ııaıı,a h • Ali, Cemil ve muhittin beyler okumu~ olduğu kabul edilse hile .bita- a~tında ~e~im tenkidimi tıp fak~Utesi taplan hfr tetkik heyeti taraf111dıı;,e1 
dün tetkikat yaptılar raf hakem yazi''t'tini muhafaza etmek rıuaset ıntılrabı meıızubalıs olduuu şu kunduktan ,e mu"afılr go··ruıdil L:t 

nim bir müsamere ,·erece :imi füm e- J • • ' il" 
dini

7
# Güverteye toplnasmlar. Afyon meb'usu Ali, Tekirdağ için me elenin resmen tetkik \e inta.- sıralarda onunla münascbcttar göster ..;0 nra nesrettirmektedir. Hu arıldıt J 

. Dedi ye }eıinden kalhara!, giyinme 
ie ~itti. Bes dakika sonra iİ'.'it gii,·erte 
tıklım tıklım dolmu.tu. f' tat. a.rakla
:rından hm ayn n ılı 1\ man calı)oı'-

1 
ve herl<e husu i~inde di lİ) ordu. Alt 
güvertede makaralar i liyor. sand. 1-1 
lar indiriliyor, ped k pare Jar 11: i"iri 
ne eklenerek J,oc:ım:ı.n s Har \'İicudc 
getiriliyordu. ı 

Yolcular arasında c\\cla kadın-
lar al 13cr •bn a, .ı. 
tan sonra sancl"l nra indiriliyordu. 
Böyle lJöy]e ıra eri eklere "'<'idi. On
lar <la ta:ımdr. G mi de ar{ık adarna
kıUı su aJmı.,. "eyri ) aHı l· mıs \e ~i • 
gide şulara gömüJmeğe b lanııstı. 1 

San'ntkür, halkı nnıtmağa basln . 
mak için knmarasındnn cı arhcn. :Ueti 
ile karşılaşmış 'e on:.'t: ı 

- Aman dernisti, sen metin bir in
sanısın, gemi batıyor, Wl (Edit) i ı.ur

tar ve bunu benim hatırım, san'afme 
karşı duyduğun hürmet namına ) ap ! j 

meb'usu Cemı'l ve valı· Muhı"ttı"n cına kadar rey ,.e kararını ifade etme mek isliyen gizli maksatlar ı-m·. Çok ı 1 ·ı ı d k" t tk"k }1t. • . . . .. " .. " .. .. ço ~ ,, ap ar var ıı· ı e t d 
beyler dün Cerrahpaşa hastane- ~e~ıdır .. ?ı:tad~ mevcut olan ,.e ancak crçrk soyluy.?rum. /Jen lıoyle -~ı~çuklul~- bunları reddetmiştir. Ve hatt:ı el "' 
sine gitmişler ve yeni yapılan bırkaç kı ı) ı alakadar eden hat.ıyi hü- /ere tenezzul <'der adam degılım. Kı· duğumuza göre bec; altı • ene c' ıı 

tün darülfünun mües e e ine mal ede tabın tab'mı iki stne işittim. Fakat mecmuada (ibga,.ınn) hakkınd1l )., ti 
pavyonu gezmişlerdir. cck hir \'aziyet hudu unu ,.e efkitrı u- buna kızmak, sinirlt•nmek aklıma gel 

1
... tl d 

1 
h" k le ,..~,1t 

Ayr ca e h t · . mn uma a o u ır ma ıı r'" 
ı Y rem as anesı ıçın mumıye muvacehesinde darülfünunu mcdi. Ne elsa iyi bir iş r.ıkar <liyc bek- d b" .. d · f 1 "ite mecli j · d k . en ır mu errıs n \U 

o cıvar a i bazı arsalarda tetki- ma~en yok fnrzettirecek b~r .telakki hu lcdim. Fakat ortaya bu mas!;aralık tef il an mü taf:ı addetmiştir. 
kat yapmışlardır. sulunc meydan \'Crmeme ıdır. Muam atılmca kendimi zaptedemedim. Bu DEDlKODUI AR, ·' 

mer Raşit Beyden hunu hekliyoruz \"e lcn1..-idi y<ıpiım. Sözfrrimin samimiye- ' "' • ,, 111': 

Operctör 

A ,·ni A1ustaf a B. 
Epey zamandanberi Fransa ve 

l\lmanyada kemik ve mafsal 
veremleri üzerinde tetkikatta 

bulunan operatör Avni Mustafa 

B. bu kerre şehrimize avdet ey

lcmişitir. Mumaileyh eskiden 

olduğu gibi hergün üçten sonra 

hastaların Tepebaşında Ruvayyel 

oteli karşısındaki muayenehane 

sinde kabul eylemelttedir. 
Telefon. lk} oğlu. SG.! 

C'dd. ·· k t ı ·ucr •· bckliyeceği7~ iinc /ıcrkl sin inanmasını rica ederim... 1 1 mumı ·aşa Ye en ° ıer 
Dit li'AHRI CELAL ll. I>lYOR 1\1 Il .\RCLFf". TNDA !\ELEH da bazı ~lc~ikodulnr '~ rha}:~ct ıl 

I)r Ra · ı 1 · •r lh• J:> 1 t J)ı ... şCNfll ('YOR" 'ardır kı dıkl,ate ve al,lf,a) a d , 111 . sım ı' ı YC a ,ı >CY er a- '- · -' · . . . . . J•ı 
rafından yazılıp tıp fakültesi tarnfın.I (Hu ırnsıl kitap?) meselesinin darül- kılde dcrnm edıp gıtmektcdn:. ı.i~ 
dan hasılnn fizyoloji kitabının decliko- fünun cephesine ~elince. buradaki tc- dan biri i me"zubah fizyol0.1 1 t• 

• . ' t f 'f d - 'I t ' " ld udtJP j dusu gnzete iitunlarınd:ı devnm edip lal,I,ıler çok dıkkah• sayandır. Dene- nın e ı egı elcume u u ~ 
gidiyor. ! hilir ki clarülfiinunun hütiin mü eler- ni rivayete göre mukaddemede ~.11 
Diin cmmzı asabiye miitchas ısı Dr. f"islcri daı iilfiinun manc,·i >:alı iİ)ctiniıliıta uğrııyan muharrider bu JJllı 
'Pahri CeU.I B. kendini güren biı· mu- pek derinden ahit.adar eden bu bahi!'ı hetle h:ıt.ıya <lüsmü lcrdiı'. 
harrfrim!ze unları söylemi.tir: l''e münakaşa ile )akından uzaktan Diğer bir ıirn)ete •Töre de 

''Kitabm çık<m nüshalarını K<>mal fakat tam manasile me!::gul olmaUa- muharriri )nlnız Rn im Ali 
Cenap 11. bana da (JÜ terdi. Tiirkccıctırlar. 1\le,zub:ıhis kitabın ilmi Ye \a-•Tnlha :H. bir mecli te: 
bulmadım. Yani ıstılalralın bizdtAi n;u1hut ga)l"i ilmi olduğu cihetinin tetkilJ - Bu c eri baRtnn ha a r.rıi.ff>., 
/;~bil~eri ko~ımmuş. cümleleri .. aci·?l ''c te_shiti isinin. sa IU!ıiyettarlara ait l:rı.zdı. Ben hol,1,ay a, l,nJeıni11•1 

bır lısa11 lıalıtası mcmzarasuu uuslaı· olclugu ı,abul cdılmeldc IJeralJer uınu- lısokmadım!,, elemi tir. 
1 1 • 
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Harici Haberler 

Gandi tahliye edildi, fakat hapisten 
çıkmak istemivor 

Hiadiıtandaki miıll muc c.e eC'a ı gııızıerin 50000 ki,iyi 
tevkıf ettıkler rnra,ıldı 

taltliye edümemelerine melJni tahliye 
olllnmaktan istinkQI etmlıtlr. 

Mulıakkak kl bu lıareket ((;andi) 
·ıin esaııtn Jıaiz olduğu nüfuzu kat kat 
11ük•eUecektir. 

Gandi ile arkadaşlarının tahliye e
dil111elerine _,,,P Lonilrada 11uvarlaJ; 
maıa konferansında Hintliler ile J,,. 
qilizler arasında bir takım ellfUlar li
zerinde itUaf edünıiş olmasıdır. lngi 
lizler bu itUdlın halk araaıntla rağ

bet kazannıaaını temin irin nıUliyet
perrerleri tahllgt•ye karar vermiş bu
lunugorlar. Fakat Londrada ta/car. 
,.üp ı;den esasat ile Hindiitan mUligel 
perverlerinin istilıdal ettikleri hürrl· 
yet veya latil.-lôl, lıi~ olmazsa muhtar 
idare arasında bir münasebet gok gibi 
dir. Onun için iki taraf araaıntla, da
ita fazla, mücadelenin devamı bekle-
nir. 

Gandi V • ) h.. J 
Londra, 26 (A.A.) - Hükümet, Gan eOJ7e 058 UCUm. 

di ile Hiat ittihadı kongresi icra ko- MUHALl1''LEU HAŞVEKILl 
ntitesi .auı111 kayit ve tart ız olarak HIANETLE lTHAl\1 EDİYORLAR 
Bnbest bırakılmı tır. iHANETLE iTHAM EDiYORLAR 

Londra, 26 (A.A.) Bombaydan ge- mentosunda M. \ enizelosun memle
len bir telgrafa nazaran Gandinin tah- keti tarzı idaresi hakkında mühim bir 
]iyesi karan üzerine borsadaki esham müzakere cereyan edecektir. Muhaif 
20 puvan yükkselmiştir. fırkalar ve bilhassa lıuraliyet taraftar 

Yeni Delhi, 26 (A.A.) - Nisan ayı ları Yunan basvekflfnl, hiçbir !riya. 
le kanunuevel aylan arasında te' kif si fırlmnm mütalcasını almadan mem
dilmit olan 50.000 ki9iden 11 bini tah- leketi i tediği gibi idare etmekle itham 
iye ediJmiftir. Bwalardan 20 bini dük ve murnhaze ediyorlar. Başvekil M. 

Seyrisetain 
l\ lerkez ırantası. Galata Köpni başı 
B. ~362 "ube acantıc:ı Sirkecıde 

:\1uh rdar zadehanı lst ~740 

Jra~zon itinci ~•sı 
(REŞITPAŞA) vapura 29 

kanunsani Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından lnebolu, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 

Jiresun, Trabzon, Rize, Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, .Of, Sürmene, Tra~un, 
Polathane, Görele, Gireaoa, 
Ordu, Fatsa, Ünye, S11tnsun, 
Sinop, lnebolu, Zonıuldağa 
uğnyacaktır. 

Menin Pnstnı 
(INEBOLU) vapuru 30 ka

nunuaani cuma 10 da Galatadaı 
Çanakkale, lzmir, Küllük, 
lioclrum, Rados Fethiye, 
Finike, Antalya, 'Aliiye ve 
Mersine kalkacak dönüşte 
T8fllCU, Anamur, Dalyaıı, 
Marmaris Kuşadasmada uğn
yacakbr. -

n,uaıı t 11 rat ı•ı 
ı M ER S 1 N) va~ 27 

kinunusani Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
cükkuyu, 1-:dremit, Burhaniye, 
AyYahia kalkacak ve dönüş-
te A&moluğa da uğraya· ı 
c~ktır. • n ft mqazalann önnüe dikilerek ti Yenizelos hasta olmasına rağmen bu 

arete mani olmak istediklerinden do- müzakereye iştirak edecek \e kırali)et •••••••••••llll~l 
ayı tevkif edilmis idi. Halihazırda 23 taraftarlan fırkası reisi Çaldarisin !'l~----n-••c•s&••52•••••••••2'!i 
in klji mahpu tur. Nisan ayı ile tem- tenkit ve hücumlarına bizzat cevap ve- Velkenci 'A.>JHLAHI 
uz ayı arasında f yanlan bastırmak recektir. 

çin a~daa ateş netteniaft ahaliden S 1. ·ı t .. h 1 . • Kanıl' nız postası 
oo .... ,. ... ., oı--., m "•" yaralan- .. e anı< e .~un a .b•r ayan azalığı Yelkenc·vapuru 2s 

ıntıhabah munasebetıle, propaganda 1 
ıştır k.ıı.-unusani • .._ _ (A.A.) H . yapmak maksadile muhalefet fu-kası ... 
Be•-)\ - - &HU ajan., .. • . ÇARŞAMBA 

ildiriyor: Gandi tuz resmi kanunu- ruesasın?a~ .~Ka~andarıs). ,.e (Zavi-
un ilga edilmeme i le rnuka\emet ci- cano~) Selanıge gıder('k miintehfplere rUnil akıamı 18 de Sirkeci 
aline iştirak l'mtis olan , e hu ) iizedn hitaben bir nutu~ irat etmiştir, Veni- rıhtımından hareketle (Zonıul-
apse atılmıs bulunan kim elcı in tah zelosu memleketin menafii ne hinayet dak, laebolu, Samıun, 
iye olunruam" ı dolayı ile kendisinin etmekle itham ve Türk - Yunan iti- prdu, Giresun Trabzon, 

hliye edfltlte8htf kahalden istinkif lifına ili.cam eylem.ijleNir. Bil iki Ormene Rize lakeleleribe 
ylemiştir. mubalefet zabtına Sike Ttirk - Yu- ;.:..a 

VAl\IT- Gandl ile arkadulan in- naa WWı, Törkiyeye ..O• fa7dalar zimet aydet .,,aecektir. 
· t karşı medeni u11an ederek temin eUiti hala, Yunaalataaa hiç Tafıilit için Sifılceclde Yel· 
v:;;~:s inJıüHımun Uga11ını iBtnniş· bir menfaat temin etm-.endş imiş. ltenci hanında illin acentasma 

r, Riltdiatan hükiınıeti onlann bu F ranıız kabinesi mllracaat. TeL lstanbul: 1515 
rzuıunu yerine (l"lirnı /iği için biz· ıa $ ırn 
t tuz tstllısaline başlamıflardı. Tuz M. LAVAL ARKADAŞLARINI . aatın ılım• t:eyetı 
hilan bnıuıurw ihltil eden bu luı· SEÇMlYE UCBAŞIYOR M. M. 

-eket, Hindistan JıükUmeti tarafından Par!s, 2:; (A.A.) - M. Laval. M. il6nlı 1 

kavıllıeUe karıılanmıf, bu giizdtn Eteeg ıle M. Tardleu yU .ziyaret ettik- A k i . r 
1 b · k t ra ist' ı · ha 1 s ert mektepler çın yer ı ma ı 

andi nezaret altına alınmış ıı~ ırço. en son.' ışare e.~ıne ş amıştır. iki bin adet fildikOS fanela, beş bin 
kadaıları tevkif edUmi11lerdı. Verı- M. Lalal, akşam uzeri. Ctne\'l'ede altı Y .. t ~ft ti ,..J..tatt aleai müa 
il haberlerden geçen ıene niBamndan avdet edecek olan 1\1. Briand ile de u re ~ 

l . k d Hı'nd: .. tanda 50 telefonla görüşmüştür saya konulmuştur. tllalesi 12 şubat unueve ıne ·a ar ... . · .. 
. t kil dUdikleri- Parıs, 25 (A.A.) - M. Laval yann 931 perşembe günü saat o ndortta Fın-

~llgetpervyerlın ebv -~anı bize devam edeeefl miuket"elerin şimdiki dddıda heyetimizde yapılacaktır. Ta-
Gırıqgonn. a nız u ""' • llakkmda · · · · ~ 

ind"'-"a mUllyet cerelJlllUnın ne safhası ~timhva .. ak· hplenn yirmi kuruşluk pul ~ukabilın-
lrıunMUi oldujılnu göıterTMit> şam mah1mat vermı§t1r. de şartnamesini atmaları nümuaelerit 

İfUıo. 60 bin minmJtr ve vatanper· Pari&, 26 (A.A.) - M. LavaJ, Ctaev ni heyetimiade ıönneleıi Ye ihale • 
ri11 tevuı· ag-- 1ı11rantlni l«ıtJ· reden avdet etlen M. Bllu.da laartciye athaden evel teminatlarile hazır bulun-

•H ıne r ,._.. . ~ . "-kl'f t . 
·.... &.: _::-.ı 1• muhakkak kı, nezar1nını ııı: ı e mış, mumaileyh malan • 
... n v.r mac:vue ""• b 1 . ı· M. r ,,..__ 

•11:ık _:m L-~ keti ifa· bunu ka u etmıt ır. -.-1 M. ••• " oe ıuurlu bir '""" '"" e • . 
e eder. BüulüfAln lıülulıntti meı:· Magin•! tle ~· . Tard1eUJe de aıezaret- Hava kıtaatı için 15.000 metre kanat 

I rnUligetperverlerirt bir kısmını talı ter tekhf. etmıştır. M. Lav~) bu sabah bezi, 2000 kilo Aseton ve :)()() adet yu
lgeye karar vermiı w Gandi üe bir· M. Magınot ile M. ~a~a~ıerye ve M. mak ip 'kapalt zaWla mtinakasaya kon 

te 11 bin kiflgi Hrbat bırakmış H~rı:totnua ınlmeslilhğını kabul et- lllUftur. ihalesi t-4-931 ~arşamba 
llt GOIUli bütün arkadaflarının mıştır. rüıai eaat 15 te Ankal'&d• merkez satnl 

p;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~:-----. alma koıailJyoaunda yapılacaktır. Ta· 
Devlet demlryolları llAncarı 1 lipleria taftnaaa~ 15rmek Ü7.ft.e Fın• 

Devlet Demiryolları 
idaresinden: 

la U clrkh•a heyeti._ '\'!C tutname alinali 
ve liman rz mumi ve teklifelrini verm•k üzere teminatla 

Bil ık K k.. oda 235+470 inci kilometrolardaki Bey .. ec .. ara oy ar.aıı . . - · d • . 
demir kCSprtlıtl 29-1·931 taribind-e tebdd edileceıın en tarılaı 
nıezkfirda 4 ve 3 No. ı. Adana katarlarının yalnız Haydarpafa-

Arifiye .. Haydarpaıa arasında eeyriiaefer edecek.teri ve Arifire· 
~ıkitebir·Arifiye arasında seyrllse&r etmiyeceklera muhterem aha-

bye ilin oluaur. 
.. Jf. • 

750 Ton yerli çimento kapah zarfla münakauya konan•ur. 
Münakau 16-2-931 paıartesı gilnil •aat 16 da Ankarada Dev

let Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
MGnaJcasaya ıtbrak edeceklerin teklif mektuplarıDI ve mu

vakkat temınatlarını aynı gilnde saat 15,30 a kadar mUnakasa 

komiayonu kibplaeine vermeleri la.ıımdır. . , d Aa 
Talipler mUnakasa ıartnamelerini 3 üç lira mu~abilin ~. • 

karada •e Haydaıpapda idare vez.neJeriDdea tedarik cdebıhrler. 

rile mezkur komisyona müracaatleri. . . , 
lzmit charında yapıl~cak iki bina 

kapalı zarna münakasaya konulmmt 
tur. ihalesi 11-2-931 çarşamba günl 
eaat 15 te İzmit askeri satın alma ko
mi YOIMlnda yapılacaktır,, '{alipleria 
Prtumeıi riirme.k üzere FıMlıkhda 

heyetimize n şartname almak ve tek· 
Jifierini "ermek üzere temiDatlarile 
mezkur komi&~ oııa mürac&atleri. 

........ Dr. lhtan Sami•••••••• 

i Gonokok Atııı ! 
1 Beıtoğulduiu ve ibtilitJanna : 
1 lcar91 pek teairli ve taze a11dır. : 
1 Di .. nyolu gaitan Mahmut tür- 1 
ı ........ besi No. 189 ........ : 

Bu 
Yai teknik, ditlere ıerlan ve PARLIY AN BiR BEY AZLIK verir 
Dftl,.-i aeriaa ~e ÜlIQamen temiıle- itina edilmediğine detaı,ttir. 

mek ve beyazlatmak icin ancak hir KOLYN08 kullanmağa başladığıruz 
rue -t'aNllJ- \J"1n .z.,nandanberi dis :ı gün zarfında dişlerini beyaz olacak, 
taldpleri tarafından tavsiye ve KOLY- 'e diş etleriniz pembeleşecek ve ağzı
NOS sayesinde tekem01ül etmis kuru nızda serinletici ve latif bir tazelik 
fırea tekrıii\ ~tbiJ' ıtmektir. Bll,nun hUııiiedecekainiz. 
f~n yarım saııt~ndik KOLY OS diA KOLYNOS ağza ahndığ anda Jaiz 

'macunu kuru bir fırça ile günde iki " muıadı taaffün bir köpük halfae 
defa kullanınız. in'kilap ve ağzın her delik ve boflwtu· 

Lekelelllfİs, ~ ış Ye ıirümfts na nüfuz ederek mükemmelen. te .... 
disl d' etler' meHudi) · ağza ler " biitiin mikropları öldidlt. 

U•ml ep•su R. ARAGqJ Yerti Voito Hın lstanbul 

Iktısat vekaletinden: 
Şartnamesi dairesinde muhte

lifülcins 200 adet pülverizatör pa • 
zarlıkla mübayaa edilecektir. 

Tarihi iland~n itibaren 10 gün 
zarfı alei kat'iyyesi icra kılı
naca~dan taliplerin şartnameyi 
almak üzere şimdiden ve pazarlığa 
iştirak için de yevmi ihale olan S
Ş 3 saat 15 te teklif edecek
l~ri 6yata naz.aran yüıde 7,5 temi
nat akçeleri ile birlikte Ankara lk
t~t vekaleti mübayaat komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

Çankı;ı Vilayeti Nafia Baş 
Muhendisliğinde~ 

Çankın • l\gaz yo'unun mobdeia~en itibaren birinci kısım iti
Nr oluau on bet kilometroluk kıamına muktezi (1665) ocak ve 
(;:588 toplama ki ceman (7253) pıelıo -.ik.'ap kam .-a tafıaıa 
i e- ytlı "'r•• nakil ve istifi (14784) Mra (45) lcarut bebeli 
ke e 14• ~ tariliinden 4-2-9;3,l.. taıilıüıe mn11dii Cartamba 
gtınllne kadar yirmi bir g,üq müddetle ve kaıpah 2aıf usulile 
.a ..... ._.ıa wuı .. uıbaf · 

ebcllbieJll YiJlyette saat OD bette icra lcıbnacağından 
taliplerin münakasa kanununa tcvfüıao yüzde 7 buçuk teminatı mu-
valcbta makbuz1anm teklif mektuplarına leffederek vakti muar 
yeninden ev•el makamı villyete tevdiJeri Jizımdır. Fazla malumat 
almak istiyenlerin Nafia Bat mOhendisliğine milracaat ey~emeteri 
daa oJunW'. 

1 ''' zA'v!ii~
1 

" 'I 
16016 Numaralı ve 23 ~inu

ııue,; veJ P30 t.sfltli i,4yanname 
muhteviyatı olan U. J. E. C. 
markalı 5001 - 5009 PUPWalı 6 
balya pamuk meılsucahna ait 
185289 auınara ile teslim edilen 
90463 kuruta aıt giimrük mak
buzu zayi olunduğundan hükmü 
kalmadıaıoı ilan ederim. 

J\atırcı c hı h numarada ilene~ 
ra F ıntz \e L'kenaıı. 

MOzayedeyı konulan buQdayla" 
Şarkışla istasyonu kurbDnde 

ıve Gemerek istasyonu civarında 
ve lcöy ambarlarında Tayyare 
cemiyet mah oJarak mevcut olan 
külliy~tli miktarda bujday, ma· 
hallermde satılmak üzere 15-1-31 
tarıhinden itıbaren yirmi gün 
müddetle müzayedeye konulmuş 
tur. iştirak etmek Ye şeraitini 
anlamak isti yenlerin Şarlntla 
Tayyare şubeııne müracaatlara. 
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T Foto S. Siireyya t 

L A. ( I h .er yerden uctıı u it a ............................................................................... ı 
Yazan: lskender Fahrettin 

Ciddi ve mütemadi bir ·d.y ile bir aenedenberi hazırlanmakta olan bu çok kıymetli lngat 
kitabının bu defa tab'ı bitmiı ve neıredilmittir. 

Bu lfıgat mektep talebe.ti için ne kadar mühim bir rehber iıe lnailiz lisanını tahsil ve te
tebbn edenlerin de ihtiyaçlarını temin eder. 

Ayrıca logiliz lisanının gramerini ve gayii kıyasi fiillerini ihtiva eden bu eser 750 sahifeyi 
mütecaviz olmasına rağmen Avrupa kitaplan derecesinde nefis bir surette ciltli olarak fiatı 150 
~tur. 

--------- Natiri : KANAAT KÜTUPHANESI ---------

Ramazan Ayına Mahsus 

Büyük Elb;se Fabrikası 
En mükemmel kumaşlardan en son modayı mu\'afık ve kusursuz biçimde imal edil· 

miş zengin ve mUtcncni çcşitlf:rdc müntahip elbiseler muhtt>rcm müşterilerinin en1.ari istifa 
delerine arzcder: 

Erkeklere mahsus Erkeklere mahsus 
Müflon ile Gabardin 

Pardesiiler 
,\leşhur ı'.\.landclbcrg marka 

Empermcablizc Gabardin 

Pardesii ler 
.\lüflon ile .\l ındelberg 

PardesiiJer 
lngiliz blçımi kumaşlardan 

Pardesiiler 

Ura 

291/2 

37l/ • .. 2 
• • J • 

lngiliz biçimi spor vesaire 

Kostiimler 
l.Jch·crt siyah V. S. renklerde 

KostümlPr 
Hanımlara mahsus 

,\Juhtelif renklerde Gabardin 

1.,rençkotlar 
' ()Uyef,İt ' 

MANTOLARI 921/ ÇOCUK 6 Liradan 
._. 2 • EL8İSELERt itibaren 

Ayni zamanda erkeklere mabıua gayet ıık pardesüler ve kostümler ile hanımlara mabıus 
mantolar ve ipekli muıambatarın mllntabap ve mütenevvi çeıitleri de vardır 

tf'~0111~~11111r.::~~111r~:• Bina inşası m üna kasası ... ~~1111:~::::ıııı::::.~:mıı:::~ 
ll lsp11 to ve ispirtolu içkıler ınhisarı umumi mü- fi 

dürlüğünden : Ö 
1 - Kahata~ta i<larei iuhisariyeye ait anbarlarıu ~·aumda yapılacHk binanın ~~ 

== inşası kapah zarr usulile münakasaya Komılmuştur. fi 
n_~ 2 - Zarflar 1-931 seuesi martmuı birinci pazar #lÜOÜ saat tam 1:? ye kadar ~= 
J( kabul edilecektir. U 
~-~ 3 - ~füncıkasaya ait e\·rak takım halinde idarei nıerkeziJe muhasel>esindeu ~j n 25 liraya mukabil taliplere verilecek&ir. == 
~ 4 - izahat almak isıiyenler miidüriyeti umumi~·e Fen heyeti reisli~ine ~! 
\~ miiracaat edebilirler. Jj 
~":;;:ı:uıııuuııır.,ıı•uıııuı~·m•"'""ııu::::::zıu::nı•ıımıı•ıııııııın"'"UUHı"""::UU:'""'""lll'""'"'DIU"ı"''llll''''"'•uıı•"ııı''llU'"''''''ttı""''''llt'''ıı''''llllı''ıu''''ıırıı•••••ııı11111ıı•~ 

IJ•~d.:::~;~~:•nes~ .__ .. ~j$f8rib'üj' PQ'St8" ~}8"f 8'i'Qfaf"""B'aş 
J 1tndarma kıtaatı ihtiyacı i~ln 2000 

çift kundura kapalı 7..arf usuJile muba Mu·· d u· · r I u .. gv u .. n d 8 n. 
yaa edilecektir. Münaka a 1 • 2- 931 ta. , 
rlhine müsadif cumartesi günü saat 
14 te Gedikpaşada jandarma imalatha ı 
ne.sinde yapılacaktır. Şartname imalat 
hanede mevcuttur. 

18000 - 20000 takım serpuı 
ve tozluğu ile bt!raber yazlık el
bisenin biçki ve imaliyesi kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 
lhalei kat'iyyesi 16-,7-931 tarihi
ne müsadif pazartesi günü a~at 
14 te yapılacaktır. Şartnamesi ve 
evsafı imalithaneden verilir ta
liplerin teklif mektubu ve temi
natı muvakkatalarile beraber 
Gedikpqada ja::darma imalit
hanesine müracaatları ili" olu-
nur. 

Eb'adı nizamiye dahilinde olmak ıartile lstanbul Ankara ve 
Istanbul - Adana timendifer hatlan üzerindeki Po5ta merkezleri 
gibi Adana - Mersin ve Ankara - Sivas ve Tokat dahi dahil 

olmak Ü7.ere Samsun - Zile hatları ilzerindeki posta merkezleri
nin de 40 k=Jo ajırlıia kadar paket kabul ve s~vkine başlandığı 
ilan olunuar. 

Darlilfiinun 
vonund&ıı: 

mübayaat 
• 

kornis-

. 
Fen fakültesinin muhtelif ltboratunrları için mubayaasına lüçum gösterilen ,.e 

nevi müfredatı musaddık listclerınde J?füterilen Al:lt 'e edc,·aun kapalı ı:arf usulile 
münakıuya konulmo~tur. lhıle~i ı ı · 2·9J 1 tarihine mü~adif çarşamba ~ünü saat ı;; 
tc yapılacaktır. MalQmıt almak için talipler in şartname 'e lisıelcrini görmek üzrre 
hergun öğleden sonra Darülfünun müba ·ut komis) nnu k ıabeıine müracaatları ,.e 
teminaı akçeluinl münıkuı gününden evci Darülfünurı muhMeba ••cznesine ıc,·di 
etmeleri ilAn dunur. 

Gavri wliihadiller Takdirı Kıyrrıe 
"' omisvonundan: ,jl 

Yunaıı;stcrnda miisa kkafat Garbi Trakyada mal 1 -' 

mişgayri mübadil Türkl~rdtın m alırıa mahallen ~ıy, 
takdır ettiı·rnek isteyenlerle talimatnameye göre b11._, 

retle kıymet takdiri talebe l~akkı olan arazi ~ahiple~ ~ 
nihayet ı O Şubat 931 ıar ı !ııne. kadar ~uua aıt e\1r8 GI 
vt,saikile h zzat ve ya vekıllerı vasıtasılc lstanbul tİ 
tada Daniib hanında Tak(~iri Kıymet Komisyonuna 
racaatları. _./ 

ve mahlul/el J7 ak~/· Akarlar 
nıü cliirliiğı'inen: 
Kıymeti mubammenesi Ziraı 

Lira Kuruş 

93 

283 

37, 20 Küçük mustafa paşada G~ 
mahallesinde atik Ayakapı ~ 
idaliye sokağında atik (27) ~ 
( 7 ) numaralarla murakkalll ~ 
zira ( 20 ) parmak terbiiade 

283 
kıt'a arsanın tamamı. 'tJI!. 
Hasköyde AbdUsıellm ıı>' ~ 
sinde mezarlık sokağında ~9) ~ 
( 283 ) arım terbiinde bat 
arsanın tamamı. ~ 

BalAaa semt, mahalle, sokak ve numaraları murakkm iki~ 
mahlul arsalarm tamamı 13 kanunusani 931 tarihinden iti:-.J 
dört hafta müddetle müzayedeye konmuştur. lhal~si 10 ':/"r.J 
931 tarihli salı günü saat on dört buçuktadır. ~ 

Bedeli muhammeneleri balada gösterilmiştir. Talip olıuak ~ 
yenler kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuk nisbetind~~ 
akçelerile birlikte lstanbul Evkaf müdüriyeti binasınd~ .i 
mahlfıller idaresine müracaatlar. ~, 

Et, Ekmek, Gaz, Benzi~ 
ve saire münakasası, 
ls tan h n 1 Z L a at n ı ek t.e b i nı ii d ii rllt 

ğiinden: 
931 senesi Mayıs gayesine kadar mektebe muktezi 1~ ~ 

lemden ibaret Et, Ekmek, Gaz, Benzin ve saire 28-1-931 -.Jt'. 
hine müsadif Çarşamba günü saat on dörtte ihaleleri icra , 
mak üzere kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya konulld~ 
Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak için her giin, münak, 
iştirak için dahi yevmi ihalede Defterdarlık binasmdaMO ,/ 
satı lktısadiye mübayaat komisyonuna müracaatları. ___./ - -

Müstamel kamyon 
müzayedeisi -r 

fstanbul zıraat nıektehi rniidıJ 
lliğiindeıı: .-'_ 

Halkalıda kain lstanbul Ziraat mektebinde mevcut ın~tl ~ 
bir adet Alviyon marka kamyon 23-1·931 tarihine müsadıf _,,,, 
şamba günü saat · on dörtte ihale edilmek üzere aleni ıııO _, 
deye konmuştur. Taliplerin kamyonu görmek için mezkür. ~ 
tebe ve şeraiti müzayedeyi anlamak ve müzayedeye ."il' 
için de yemi ihalede Defterdarlık binasında müessesatı iklİI' .,) 
mubayaat komisyonuna müracaatları. _/. 

ıStanbl QUITırükleri muhafaZ~ 
müdürlüğünden: , 

1 - Icabeden kumaş idareden verilmek ve diğer JaıiıO' 'I 
işçiliği müteahhide ait olaraktan muhafaza merakibi tayıf• 
sandalcılarına 172 kışlık ceket diktirilecektir. .,,i 

2 - lşçiıik ve fazime ve dikilmiş mahfuz mühürlü nDll' 
nin aynı olacaktır. · . ;,. 

3 - iste !ilerin dıkilmiş nümunesini tetkik ve ıeraitiıu ;.fi, 
nip muvakkat güvenme h:minat'arile birlikte 29-1-931 P 
be günü saat 11 de Müdüriyette Lulunma l ar ı. 

Mes'ul Müdür Refi~ 


