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~ 2 - ~Akrr 28 K!nunufıi 1931 
H. deıUi. Ra. im Aili n. yazmıştır n ~
zılan bu kısım ancak eserin nınkadde
m~inden ibarettir. Eğer Ra im Ali 
Beyia salahiyeti mevzubahis eser icin 
mukaddime yazmağa kafi değilse ~i
~in onunla Talha B. daha evel teı-:riki 
mesai etmiştir? Sonra Rasim 

4 

Ali 
Beyin müdahalesi sadece esere bir mu
kaddime yazmaktan ibaret i e huna 
neden lüzum görülmüştür? Bir eseri 
)azan muharririn mukaddimeyi de yj. 

ne .kendisi yazması Hi.zım gelir ik~n 
Talha n. neden hu işi Ra im Ati Jle
) e bırakD1rştrr? ... 'eden doJayı Ra im 
Ali Beyin yaıdığı mukaddimeyi bir de 
kendisi görmemiş, bu yaırların ba. ,. 
na kendi imzasını J,oyma rnn muntfıı. 

r Çizgi ile fikirler : Nasıl okumalı ve çalışmalıvız? l
l 

kat etD1İ[ltir? Düınnmeden okumak kafayı 

uyuşturur ve zehirler. Kafayı 

ancak muhakeme ve tenlcitu
yandırır. 

lş hayatı du öyltdir. l 'l> inize de\'am 
eder, çalışır, fakat şah~iyet ve heye
canınızı i lnize katmazsanız ıkr

lır n bıkarsınıı... Bunu tembetıik. 
yarı uyanıklık. lıedbinlik takip eder. 

düşünerek, o
tabsiyet ,.e 

ka rış hra rak 

Siz anlıyarak, 

kuyunuz . lfinize 

he ye cam nı zı 
çalışımzf 

Bir de tenkit edilen eserin tamamı 
dtığiJ, yalnız üç dört formllSr hasrldt 
d~mek ~ir mana ifade edemez, Madun 
kı esenn bfrkaç forması basılmı~ bu 
formalar da talebeye tağıtıJm fır.----------------------------.,---------

0 halde bu e er filen intişar saha ına 
çıkmış demektir. Bu itibar ile e erin 
tamamının basılması ile kı,...rnen crkmı~ 
olmasında hiç bir fark yoktur. • · 

SO'REYYA ALI B. NE DiYOR? 
• Dün bir &esadüfle ayni bahis üze

J'Jıtde tıp fakültesinin sabık rcisi Sü. 
~ma Ali Be);n fikirlerini de ö~ren
lilr. Sözlerini bfr beyanat olarak de· 
ilf bir hasbuhal tarzında söyJiyen Sü· 
ft17a Ali B. hulasatan şöyle dü~ünü-
:rer: _. 

- Bölffe bir mcıelcnin matbuat sü
r..ıannda milnakaıaıına tara/tar de
falm. Ve bundan mütee.sıir'.im. Bu ki
llkll umı olup olmadığı ancak bir 
.,,,,lell Umi de münaı-,..,. ed':ı • a. •-s-w ... ır ı·e ne· 

ancak orada takarrür eder. Yalnız 
h ınaelede clkan umumluenin, kita
.. maaralı yüzünden fakülte riyasetin 
... de hesap ıorduğu yanlıgor. Eğer 
~ ldtdfıın gayri Umi olduğu talıakkuk 
edeı:•e fakülte riyaseti bunun için sar
kdUen .Parayı tazmine amadedir. Fa
)at ganp değil mi ki bu kitabın müc/
Bllerlnden birisini bizzat Kemal Cena 
~ Alma~e etlitJini itiraf etmiş cc lıatt: 
mthlnın müderrialiği üzerinde ca

lqmııtır. Acaba bir kitabın tab'ı m~
l'tdını soran efkarı umumiye müder
'rlsliğe lagik olmadğı iddia t:dilcn bir 
zatı yirmi tleneyc yakın himaye edem 
'blııllsine muavin yapan, yetiıtire~ 
~mıal Cenap Regdeıı bu işin lteıabım 

aormaz nu ve bu hesap dğieritıe 
mu~an pek ağzı· bir lıeıap olmaz mı?,. 

Süreyya Ali n. ecnebi ilim ıstı1ah-
1annm türkçede pek az mukabili oldu
lnu da işaret etmektedir. 

KEMAL CENAP B. Nı-; DlYOR? 

_Dün gerek Talha, gerek e Süre\·va 
:ııı Beylerin söylediklerini Kemal ·Ce· 
up Beye haber , ·erdik ' 'e ne diyeceği. 
al 80rduk. 

TaJh. Beyin yapıJm:ı ını i tediğ ' 
•Uracaat için ( bundnn korkardım; 
~ profesör Süreyya Ali Deyin 
sllzlerfne de şu suretle mukabele etti: 

- /~:inci 11anmda itirafı zünup et
tlm~. gunahkar olduğ11mu söyledim le 

o gunahın cezasını çektim. Çekmiye de 
7angını. .. Berek~t versin <>rlada ay,,; 
lıataga duşen bır de dinan car ki b 
beni teselli ediyor Bu m ·· b 
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· unase elle 
.1Jaina d~ Sür~uua Ali B. dnıdidcn 
.,."'°': .. tedlğinı bfr sual 1Jardır: Ri· 
IJllHti ııgal eden zatın meclisin rPyini 
•muzdan lıotbchot sal{thiycti ilnıiııemi 
Wdr ı?der tarzda beni bu işin haricin
de bı,.,akmağa hakkı ııar mı idi?,, -lzmir valisi 

Kubil•yan annesini ziyaret 
etmemesi takbih olunuyor 
Şehit KubiJayın annesi Zeynep 

Hanımın lzmirde harap bir kulü
f>ede yaıadığı ve bir polis me· 
murundan başka hiç kimse tara
fmdan ziyaret olunmadığı yazıl-
fnlfb. 

Bu ihmal ve lakaydiden lzmir 
Talisi mes'ul tutulmaktadır. Bu 
ft!İyet Ankara da fena bir tesir 
luakmııtır. 

IJa re~imdekl b1tC1Jkl11rı 
en m'/ltenıutp ve en gdzel 

buluyorum. 

Jıim ve adrcı: -·-·----· 

-.......--.. -...-··----------··- ·-

•• 
Uç meb'uıumuz 
Kanuna nnıhalif iane mi 

toplar11ak istemişler? 
Ankara, 27 (Telefon) - Meb'us

Janmızdan üçünün iane derci 

hakkındaki kanununa muhalif 
hareket ettikleri iıltilmetkedir. 

Mesele hakkında tahkikat yap
tım. Aslı ıudur: 

Manisa meb'uaları Bahri ve 
doktor Saim, Afyon meb 'usu 
Haydar Beyler geçen sene iane 
toplamak suretile Manisa hasta· 
nesine Rontken • getirmeğe ve 
fakir çocuklar için bir yardım 
yurdu açmağa teıebbUs etmiı· 
lerdir. Bu hadise iane derci 

hakkındaki kanuna muhalif gö
rülmüf ve haklannda kanuni 
takibat yapılmak için teşrii ma
ıuniyetlerinin ref'i istenmiı, fakat 
bu talep kabul edilmemitti. 
Aradan gıçen zaman zarfmda 
hadise mahallinde takip cclihait 
ve bu meb'uılınmızın ifadeleri-

nin alınmasına lilıum gürllmUf 
ve bunun için de birkaç glln 
evvel Millet Meclisine bir tezkere 
gelmittir. Tezkere fimdi adliye 
ve teıkHitı epsiye encümenle· 
rinde tetkik ediliyor, yakında 
bir karara bağlanacaktır. 

Adliye tayinleri 
Niğde mahkemei asliye azalı· 

ğına Ankara icra muavini Remzi 
Ordu müddeiumumi muaTinliğine 
hukuk mcıunlanndan lamail Hak
kı, Bayburt milddeiumumi mua
vinliğine hukuk mezunlarından 
Necati, Bor ceza hAkimliğine Bor 
müddeiumumisi Huen F eni, 

Düzce aza müliıimliğine hukuk 
merunlanndan lbrahim, G&bu 
müstantikliğine Iıkilip müıtantiki 
Adil, Iskilip mUatantiklijine Ad

liye meslek mektebi memnlann
dan Hamdi, lstanbul tahrir naip-

liğine Denizli tahrir naibi Ham
di, Foça milddeiumumilijiae IUllı 
blkimi Ali Haydar, Çorum sulh 
hlkimliğine lnoz aulb lalkimi 
Htıseyin Avni, Erzincan mo.tan
tikliğine Bartın mUıtantiji Adem 
Hayri, Yusufeli mllddeiumumili
ğine hukuk mcıunlanadu Fuit, 
Ankara sulh hlkimlijine Bandır
ma aza milllıimi Ali B. ler tayin 
e d ilmiıtir. 

Hukuk talebesi yakında 
Romaya gidiyor 

Ankara, 27 (Telefon) - An
kara hukuk talebesi Şubatın 
onunda Romaya hareket edecek
lerdir. ltalya hükumeti talebenin 
müracaatını memnuniyetle kabul 
etmiıtir. 

Terkos işi 
Sadi B.in raporunda h~\
kim oJan maksat nedir? 
Ankara, 72 (Telefon) - Terkos 

.suyunun içilemiyecek bir su olduğu 
hakkında sıhhat vekaleti heyeti 
tBl'afından verilen rapora rağmen 
suyun içilmeğe salih olduğu 
teklinde mukabil bir rapor veren 
ıirket memurlanndan Sadi B. in 
bu hareketi burada çok garip 
görillmüıtlir. Bu zat ıirket nez· 
dine hükumet tarafmadn tayin 
olunmuıtur. 

Sıhhat vekaleti Sadi beyin bu 
iddiuını inceden inceye tetkik 
etmektedir. Neticede Sadi beyin 
ifade.inde fenni bir hatamı, 
yokıa hususi bir maksat mı bu
bulunduğu anlqılacaktır. 

Diie taraftan Nafia vekili de 
tetkikatına devam etmeırtedir. 

Maarifte : 

Yeni talimatname 
Liıe veOrtımektep muıllimle
rfnin vazifelerini teıbit ediyor 

Maarif vekaleti lise ve orta 
mekteplere ait yeni bir talimat
name tanzim etmiştir. Talimat
namede muallimlerin vazifelerine 
dair ıu izahat verilmektedir: 

Muallimler yalnız ders vermekle 
değil, mektebin terbiyevi işlerini 
ifa etmekle de mükelleftir. Bina• 
enaleyh talebsinin ayrı ayn me-
ziyet ve kusurlarını ve temayül
lerini tetkik ve tesbit etmek te 
vazifelerine dahildir. 

Mazeretsiz dene gelmiyen mu
allim kanuna göre tecziye edilir. 
Meıru mazerete binaen derıe 
ıelmiyecek olan muallim tezkere 
ile zamanında müdürlüğe haber 
vermeğe mecburdur. 

Her &angi sebeple olursa olsun, 
devamsızlığı bir haftayı geçen 
muallimleri mektep müdürleri 
Maarif Eminliğine bildirmeğe 
mecburdur. Hastalık sebebile bir 
haftadan az bir müddet mektebe 
gelmiyen muallimlerin bu maıe· 
retlerini tanımak, mUdUrün sali
hiyeti dahilindedir. Ancak iki 
sründen fazla süren hastalıklar 
için doktor raporuna lüzum var
dır. 

Vekaletin müsaadesi olmak-
11ıın hariçte baıka bir vaıif e 
dıruhtc eden muallimre hariç
teki vazifesinden derhal istifa 
etmesi teklif olunur. On beı gün 
zarfında istifa eylemediği tak
dirde muallimlikten istifa etmif 

demektir. Muallimler eylül başında 
mektebe gelerek hizmete haıır 
olduklarını bildirmeğe mecbur· 
durJar. Bu tarihte mektebe gel
miyecek derecede mazereti bu
lunan muallimler, mektep müdü
rüne haber Yereceklerdir. 

Vergiler .. , 

~tüf ettişler tadil layıha-
larının tetkikini bitirdiler 

Ankara, 27 (Telefon) - Maliye 
müfettiıleri kongresi on gün ka· 
dar daha devam ed~cektir. Şim
diye kadar kazanç, musakkafat, 
arazi, muamele vergileri tadilih 
tetkik edilmiş ve vekalete ve
ı ilmiıtir. Bugünlerde maliye tara
fından bu tadil llyıbalarının es
babı mucibeleri yazılacak, bat· 
vekalete verilecektir. 

Şimdiki halde veraset vergiıi 
için hazırlanan tadil liyıhası tet
kik ediliyor. 

----ııee~----
Cenup hududumuzda 

Şakiler k6yumüze bukrn 
yaptılar 

Urfa,25 - Hududun yakınında 
bulanan Körte köyU 3 gün evel 
tam gece yarısı cenup şakileri 
tarafından basılmıştır. Şakiler nç 
ıtırtı koyun kötürmüşlerdir. 

Köylülerle haydutlar arasında 
vukubulan şiddetli müsademe 
iberine hudut boyunda bulunan 
rüsumat muhafaza memurları •aka 
mabaJJine gelerek şakilerle mü
sademeye iıtirak etmişlerdir. Mll
sademe neticesinde mağıup ko
yun sürülerinden ancak biri geri 
alınabilmiştir. Diğer iki sürü şa· 
kiler tarafından cenuba götürül
müştür. 

Adanada bir çete 
Y ıpmadık ltk•nce bırakmıdılar 

Adana, 27 - Kazanın Nimetli 
kö16ııde oturan Mehmet ve Ali 
isminde iki ıahsm evine kudur
muş bir çete tecavüz: etmiş ve 
bu :ıa•alldara paralannın yerini 
söyletmek için yapmadık iıkence 
bırakmamışlardır. 

Nihayet buldukları eşyayı ahp 
savuıan bu ıakiJerin ekserisi 
jandarma tarafından yakalanmıt
hr. 

lş kanunu projesi 
Ankara, 27 - iktisat vekili, 

lı kanunu projesini tetkike baş
lamı9tır. Bu projeye işçileri hi
maye eden ahkim konulmuftur. 
H. fırkası bu meseleye ehemmi
yet verdiğinden bu kanunun 
meclisin bu içtima deYresinde 
intaç edilmesi muhtemeldir. 

lzmir kongresi 
lımir, 27 - Viliyet C. H. 

fırkası kongresi meb'us Va11f 
B. in riyasetinde toplandı. Rapo
run hararetli münakaıasından 
sonra yeni idare heyetine dok· 
tor Cevdet Fuat, muallim Esat 
tUccardan Şerif pqa zade Remzi, 
lzmirli Talat, muallim Haydar, 
avukat Fuat Fahrettin, doktor 
Salih Beyler seçildi. 
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Ticaret i.1eıninde : 

Kücfık sa~i erb~bı 
.. .1 

hinıaye için 1 
Sanayi müdürü Halit. '~ 

fettiş Vasıf Beyler küçü~ " 
erbabının himayesi için bır 
hazırlamışlardır. . 

Bunda evvel! hükumet::; 
iplik fabrikası yapması j,te rJ 
tedir. Rapor yarm ki ticareJr 
11 kongresinde müzakere 
cektir. ; 

Ziraat benkası mudıri • u~ 
Ziraat Bankası umuı:nı OIJtıllf 

Şükrü B. dün şehrimiıe ~ 

ti~.. .. .. 
U9 9imen~o febrlkt•1 

faaliyet etti ·~ 
Şehrimizde bulunan ~ 

fabrikalarından üçü la ~ 
tatil etmiştir. Buna sebep -; 
rekabet edememelidirler· 
amele işsiz kalmı~hr. ~ 

Fırtına -iki gündür dinmitken 9• 
beti adı k,11. 

Karadenizde bir baft~ 
hüküm süren ve epeyce , ' 

'ki yapan dehşetli fırtına 1 , 

evvel sükunet bulmoşkell J!.. 
gene başlamışbr. fakat bfff f 
geçenkine nisbeten ha ';! 
dette olduğundan vapur~ 
aeyrü seferine mlni otnıa~ ~ 
dır. dün akıama kadar 
kaza haberigelmemiştir. .-'.. 

Kandilli rasathanesinin ~ 
ği malümata göre bugilO -
kapalı olacak, hafif yağoıut 1 
sul~kar yağacaktır. Ruıg~ 
poy zdan mutavassıt ese'~ 

D nkü hararet azauıt 5 '-;; 
2 derece, saat 7 ye kadar Y 
yağmur da 39 M. metro~ 

Naşide Han1rıı -
Güzellik k ırali9esi paı•P0r 

nasıl aldı? , 
Parise gidecek olan gü~ 

kıraliçesi Naşide hanınıa Iİ, 
port verilmediğini dün yaııll~ 

Haber aldığımıza göre, ı1I P"._ 
olduğu için kendisine P1~1 I 
verilmiyen Na,ide H., istıf• ,t 
miş sayıldığına dair, maarif esi 
netinden polise getirdiği oıO ,r 
kere üzerine pasaport altı' 
muvaffak olmuştur. ,f 

Naıide H. perşembe :, 
cuma günü Parise hareket 
cektir. __./ 

Kesik baş değil 
Fıçıda bulunan du,ürlllfl'Df 

bir 9ocuktur ~ 
Bundan bir mUddet· e Ji 

Beyazitte eski bekçilerdell bl 
nin bahçesinde fıçı içinde ~ 
1unduğu yazılan keıik ··" orl 
başının, kesik olmayıp dut ,f" 
müş bir çocuk olduğu ru0 

tesbit edilmiştir. b,I 
Zabıta bunun fıçı içine 

kanlarla anasını aramaktadır• 

Kurtun hırsızları dt' 
Fatihte Gazanfer ağa nı~el 

sesini kurşunlan bir mü~~e~ 
beri çalınıyor, fakat faıh ~ 
namıyordu. Evve~ki ~e~e "' 
hanettin ve Demır Ah ısflJ~ 
iki kişi ayni medresenin k1' 
larınını çalarlarken yakalall 
tardır. 

Deli Filezof . 
Karilerimiz üstat Hü•'~ 

Rahminin romanını bugOll~ 
so~ra 5 inci sayıfada bul•~ 
lardır. Telgraf haberle~ dıtt' 
bu sayıfaya tamamen sı~ dl' 
madığımız için böyle bır 
ği~iklik yapmayı lüzumlu ı6f' 
dük. 
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Balkan konferansına gidecek heyetimiz dün ~kşa~ t;;;.2~k;ti ;ttl 

Darülfünunda; 

Ulema dalgınlığı 
Darülfünun müderrisleri yol 
parası vermesini -unutmutlır 

Darülfünun müderrislerinden 
bazıları yol vergisini vaktinde 
vermemişler bunun üzerine idarei 
hususiye şubesince kendilerine 
tebligat yapılmı ır. 

Bu tebligatın ir ıureti kanun 
mucibince çahıtıkları DarlilfUnun 
binası duvanna asılmıfbr. 

Emin Muammer Raşit B. bunu 
müderrislerc hatırlatmış ve ver
l'iler verilerek ilin kaldırtılmıt· 
tar. 

Divanın yıl"an toplınmısı 
muhtemel 

Tıp fakültesinde yapıJan inti
tihabın şekli ve intihaba iştirak 
eden rey aJedi hakkında Darül· 
fünun divanının bp fakültesinden 
aorduğu suallere diln cenp gel
miıtir. Bu mUnasebetle DarOlfü· 
nun dinnının yann için içtimaa 
daveti ve yahut meselenin dh•a· 
nın pazar gilnleri yapılan mutat 
içtimaında görDtUlmesi muhte
meldir. Divan bu içtimada gelen 
cevaba muttali olacak ve buna 
gere dOn de yazdığımız gibi ya 
Tenik Recep B. i reislik için 
tercih edecek, yahut Tevfik Re
cep B. gibi ekseriyet temin eden 
ikinci bir namzet iraesini fakül
teden iıtiyecektir. Maahaza Tev· 
fik Recep B. in tercih ve intiha
bı suretile meselenin halledile· 
ceifne muhakkak nazarile bakıl
ınaktadır. 

Adliyede; 

öl-Boksör Adnan B. i 
düren tüccar 

Baıri B. yeniden muhıkema 
edileoek 

Bir müddet evvel Aksaray 
civannda Adnan B. isminde 
gen9 bir boksörü öldürmekle 
maznun tüccaraan Basri B. , Is
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
muhakeme cdilmif, on sene ağır 
hapse mahkum olmuıtu. 

Basri B. in bu cinayeti Adnan 
8. in akrabasından olan zcvceıile 
konuımasından muğber olarak, 
bir kaakançhk hiuine kapılıp 
iflediği mevzuu baMs oluyordu. 
Temyiz mahkemesi, bu on sene 
hapis karannı, bazı cihetlerin 
Yeniden tetkiki jçin bozmuıtur. 
Yakında yeniden muhakeme 
bıılıyacaktır. 

Komünistlerin 
muhakemesi 

J>ıveya dün eQır cezıdı 
devım edildi 

Geçenlerde lstanbulda ve Iz
mirde yakalanan komlinistlerin 
nıuhakemesine dün lstanbul ağır 
ceza mahkemesinde devam olun· 
muş, kısmen müdafaalar yapılmıf, 

maznunlardan bazaları müdafaalarım 
hazırlıyamadıklarından, muhakeme
nin denmı, gelecek Salıya kal· 
mııtır. 

MıhkOm bir resim ıiparit 
ıtml! ve ... 

lıtanbul birinci ceza mahke· 
mesinde, katilden mahkum Mu .. 
•mmer tarafından bir müddet 
evvel vazifesine ait bir işten üç 
ay hapse mahküm olarak hapi
saneye girip çıkan sabık poıta 
memurlanndan Fuat Ef. aleyhine 
aç.tan emniyeti suiistimal davası 
rUyet edilmittir. 

Dancı, "Fuat Ef., kardeıine 
benim reımin:.i y:.;>tıracağını, bu 
resmi getireceğini vadetti. Ken
diıine hapiıanede bazı eıya yap-

1 Balkan konferan•ı J 

Hcrct azalım kcndilerfnl teşyi 
edenlerle berabct 

Heyetimiz 
Dun ık,ım Setini§• hareket etti 

Balkan konferansına memle
ketimiz namına iırirak edecek 
olan murahhas heyetimiz dtln 
akşam konvansiyonelle Sellniie 
hareket etmiıtir. 

Murahha, heyetimiz Trabzon 
meb'usu Hasan, Kocaeli meb'u
su Reıit Saffet, latanbul meb'uıu 
Hamdullah Suphi ve Ruten Et· 
ref Beylerdir. 

Heyetimize riyaset edeııTrab
zon meb'usu Hasan B. dün ıu 
beyanatta bulunmuttur: 

- Atinada toplanan birinci 
Balkan konferansında ikinci kon
feransın 1932 teırinievvelinde 
toplanmasına ve bu konferan· 
rüznameıinin de her heyeti mu• 
rabhasadan seçilecek üçer kişi· 
den teşekkül eden bir heyet ta
rafırıdan Selinikte hazırlanması
na karar verilmiıti • Geçen kon
feransta ittihaz edilen karar 
mu~ibincc umum konferans riya
seti 1931 senesi için bir şubat
tan itibaren bana tevdı edildi-
d!ğinden ihzaratı bundan sonra 
bız yapacağız. 

Seıinikte geçen konferansın 
kat'i raporu müzakere ve Istan
bulda toplanacak ikinci konfe
ra~sın 1!1eıai programı tesbit 
edıleccktır. 

Selinikte içtima Kanunsaninin 
b~rinde başlamak üzıe üç giln 
sürecek ve Şubatın birinci günü 
toplantıya nihayet verilecektir. 
Tetrinievvelde şehrimizde topla
nacak olan ikinci Balkan konfe
ransının Dolmabahçe sarayında 
toplanması muhtemeldir. 
Diğer taraftan Ankarada her 

Balkan memleketinde olduğu ıi· 
bi bir Balkan Birliği komitesi 
t~kil edilmiştir. Komitenin va
zifesi konferansm mevzuu ile 
alakadar hususat üzerinde mem-
leket dahilinde çalıfmaktadır." 

Pi}aaada 

Afyon pıyısısında durgunlUk 
devem ediyor 

Afyon piyasasındaki durgun
luk devam etmektedir. 

Memleketimizde 3600 sandık 
afyon iıtoku vardır, fiatlar da 
geçen seneye göre düşUktnr. 

•
1
--- Mahut mesele ---,• 

Jak Boton Ef. 
Nihayet istifaya mecbur 

oldu 
Avusturya hükumeti Tütün 

inhisarı namına Istanbuldı 
yaprak tiltUn mUbayaa eden 
Ostro Ttırk tUtUn şirketinin 
Kltipıac!e Sabri Bey tara
fından ifa edilen müdüriye
tine son zamanlarda Jak 
Boton Ef. isminde birisi ta
yin olunmuş ve eıkidenberi 
Türklere karşı garip bir ta
vır takınan bu adam, fİrket
ten bir çok TOrkJeri çıkar
mıfb. 

Tabii bu hareket ka11ısın· 
da gazetemiz ve sair rU
fekam1z sUkut etmemiş ve 
bu adam aleyhinde neşriyat 
yıpılm11tı. Memnuniyetle 
öğreniyoruz ki bu n~riyat 
tesirini yapmış ve Boton 
Ef · tir ketten istifa et mittir. 
Şirket mUdürlüğüne lıpan

yol tebeasından Saytel Ef. 
tayin olunmuıtur. 

Muhtelit nıübadeltde 

Konıi yon 
Hıziranda butun itlerini 

bitireoek 
Anadoluda terkettikleri emla

ke mukabil kendilerine teni 
edilecek olan 150 bin Ingiliz lirası 
için lıtanbuldaki etabli Rumlar 
tarafından muhtelit müba .. 
dele komisyonuna beyanname 
tcvdiine devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar tevıiattan istifa
de için l 3 bin Rum müracaat 
etmiştir. 

Beyannamelerin komisyona 
tevdi müddeti şubat nihayetİDe 
kadar temdit edilmiıtir. Komis· 
yonun elinde şimdiki halde taz• 
minat ve etabli vesikıları tevzi
atı işi kalmııhr. Bu itlerin hazi
rana kadar bitirilmesi ve komiı· 
yonun mesaisine hitam verilmeıi 
muhtemel r,örillmektedir. 

Po lıtr : 

Komünitsler 
S kı,inın \e vk,fı haberi 

dooru deQil 
Bazı gazeteler tarafından ya· 

ı.ıldığı gibi komünistler hakkında 
yeniden tahkikat yapılmadığını 
ve Samatyadaki tahkikatın neti· 
eeıi olarak Salih Cevdet isminde 
bir iısizden gayri tevkif edilen 
olmadığım dUn yazmıştık. Fakat 
dünkü akıam gazetelerinden bi
rinin bu meseleden ısrarla bah
setmesi ve 5 kitinin tevkif olun
duğunu yazması llzerine tekraT 
tahkikat yaktık ve dünkü yaıdı
iımızdan f aıla hiçbir fey olma
dığını öğrendik. 

JJk kafile 
Dün t•hrimize nazırlı prensli 
büyük bir seyyıh kafilesi geldi 

Dün akşam saat on dokuzda 
Britanik vapurile şehrimize 436 

Ticaret aıen"'lın~ Amerikalı seyyah gelmittir. 
Bomba ile balık avı içlerinde Amerikanın eski bah· 

Balıkçılar cemiyeti bomba riye nazırlarından M. Boker, Bel· 
ile balık aYının men'ini tekrar çikanın Amerika sefiri prens Al
iktısat vekaletinden ıica et- ber Dölinyi ve Amerika milyo· 
miftir. nerlerinden bazıları bulunan 

---•-==-=•••ııtmırıwwwea-•----·---- ıuu--.ı tım. Aldı, götürdü. Sonra resmi Amerikalı seyyahlar bugün teb .. 
getirmedi,, diyordu. Mahkeme, rimiıi gezecekler ve akşam üzeri 
bu meseleyi hukuk mahkeaıeaine hareket edeceklerdir. 
ait görmüş, maznunun bcraetiae Sovuklır 
karar vermiştir. Mahkemede da- Urfadan ve Adanadan alınan 
vayı ispat için üç katil mhkümu haberlere göre oralarda şiddetli 
şahit sıfatile dinlenilmiılerdir. bir ıoiuk bUküm sürmektedir. 

J Zaro ağanın kansı f 

Zaro aianın kendiıinclen yüz ya 
küçük kamı 

istida verdi 
Belediyeden kocasının birikmiş 

mıa,ıarını istiyor 
Geçen sene Amerikaya giden 

Zaro Ağanm lstanbul belediye
sinde baş hademe diye bir unu
vanı olduğunu elbette hatırlarsı
nız. Zaro Ağa, Amerikaya gider
ken emanetten müsaade almamış, 
bunun için de maaşı epi zaman· 
danberi kesilmiştir. Bir kaç gün 
evvel kendisinden yüz ya~ kadar 
küçük olan zevcesi lstanbul be· 
lediyesine bir istida ile müracaat 
etmiş ve Zaro Ağanın maaşları· 
nın tediye edilmesini istemiştir. 
Zaro Ağanın refikası kocasının 
memleketini çok sevdiğini, Amc
rikada kalmak teıebbüsünde ol
madığını anlatmakta ve şöyle 
dert yanmaktadır: 

" - Zaro Ağa Amerikıya 
giderken bize biraz para bıraktı 
amma o çoktan bitti. Kendisine 
mektup yazdık, beledi~yc 300 
dolar gönderdiğini cevap olarak 
bildirdi. Belediyeye gittik böyle 
bir para yok dediler, tekrar yaz
dak, "birikmiş paralarımı alın!,. 
diye biıe cevap verdi. Ben de 
jstida ile eski maatlannı istedim, 
evrak belediye meclisine havale 
edildi. 
wnısuwwwnı ıınaınlftllllll~tnnntlltllllllft Pllllll 

Fatihteki 
1 ürk havasında 

ve mübarek 

Belediyede 

Seyyahlar şubesi 

ayrı zsbıta mzmurları 
kullanacak 

Belediye seyyahin şubesi sey
yahların maruz kaldıkları müş

külAtı tetkik etmektedir. Hama~ 
şoför ve seyyar s3tıcıların sey· 
yahları fa:::la iz'aç ettikleri anla
şılmııtır. 

Hazirandan itibren seyyahiıı 
şubesine merbut olmak üzere 
bir seyyahin :rnbıtası memurluğu 

ihdııs olunacaktır. 

Verem hastaneıi 
Açılıncıya keder ne yapılıcek? 

Verem hastanesi hakkında be
lediye tetkikatını ilerletmittir. 
Yeni hastane yapıhncaya kadar 
Cerrahpaşadan gayri diğer bir 
hastanede de bir kofıuı ayrılarak 
veremlilerin tedavi edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Eletrik ve tramvay ücretleri 

Eletrik ve tramvay ücretlerini 
tesbit edecek olan komiıyona 
belediye namına mühendis Yu
suf Ziya B. iıtirak edtcektir. ilk 
içtıma yarın tramvay şirketinde 
yapılacaktır. 

Kazalers mAni olmak i9in 

Vesaiti nakliye kazalarının kıı· 
men olsun önfinc geçmek için 

büyük caddelerde geçit yerlerine 
sarı taştan kaldırım döşemefıe 
karar verilmiştir. 

Çocuk bakım yurdu 

Belediyenin Fatihte açacağı 
çocuk bakım yurdunun tamiratı 
ilerlemiştir. Bef aylık bütçe ge· 
lince yurt dnhnl açılacaktır. 

Bağcılık himaye edilecek 
Jktısat vekaleti bağcılığm hi· 

mayesi için yeni bir kanun lA· 
yihası hazırlamıştır. 

Buna iÖre bağcılara imtihan 
neticesinde diploma verilecektir. --• 
mcrasım . 
can veren azız 
şehitlerimiz 

Dün Fatihteki Tayynre abidesinin 
önünde muazzam bir thtitnlle 

tebcil edildiler 
Hava şehitleri 

için dün f atibte 
bir ihtifal ya· 
pılmıştır. Hava
nın yağmurlu 

olma11na rağ· 
men ihtifalin ya
paldığı abidenin 

etrafı kadın, er· 
kek binlerce 
halk tarafından 
çevrilmiştir. Sa· 
at 10,30da da
vetliler ve me· 

rasim geçitine 
iftirak edecek· 
ler parkın için· 
de toplanmıılsr· 
dır. Abideye 
fırka, belediye, 
kolordu, tayya
re cemiyeti tay
yareci zabitan, 
TUrkocağı ve 

ecnebi tayyare 
firketleri çelenk 
koymuşlardır · Dünkü mcresimdcn iki intiba 
On b~rde vali, Ş~krü Nam, Emin gelmişlerdir. Saat tam onbirde 
Rüştu, Keramettın paşalar mer- merkez kumandanı merasimi 
kez. kumandanı merasım yerine 



Gelişi Güzel 
1 Harici Haberler 1 
Fransız kabiııesi 

Tıp Fakültesinin derdi 
tki t.ıp fakültesi hocasının çıkarma- Yarı bayrak Kimlerden teşekkül etti 

ya başladıklan bir kitap uzun tenknt- T h Paris,27 (A.A.) - Radikal sosyalist 
J beb" t d" onn ayyare ıe itlerinin aziz ere se ıye ,.er ı. Ateba neşriyat sa b al nı__ Jerle ve demokrat cümhuriyetriler bir 
h d k" abr aranı fU&raala ana· 3 
asın a 1 kıımlıktan doğan bu e- I b u.ıc.: ile hük8met mevkünde bir arada 

d catımıı ıayı ı ir fllndO. Vatan 51 

ser ne en böyle bir akis uyan· çahfmak mümkün olamıyacağını gö-

YAZAN: Omer Rıuı 

Haricileri kandırmak mümk
olmustu ! · 

dlrdl ., D ··ır ·· aemasanda 6len Ye 11taribte al"-. aru ununda bilhassa biz uu ren M. Laval, siyasi veçhesi M. Tar-
tıp müntesipleri kitapsızhğın bil· bir yaprak üzerine dtııen,, bu diantin son kabinesinin takip etmi§ ol· . - Allahın kul_Jarı ! Sizden iste~iği- mize döner~k yeniden h~•..-:ıı• 
tün husranlarrnı tatmışızdır. Not· kahramanları anarken g6dlmlbı dutu istikamete hlssolunar derecede mızi yapınınz, içmden çıkamadıgrnız kuvvetlenehm. 
lardan, taş basmalarından buna- önOne Şamda bir ttirbe bahçe• benziyen bir kabine teşkil etmiştir • fU ite girmeyiniz. Bizimle birlikte has Bu sözler, Hazreti Alfllill 
lan dimağımız şöyle güzel, matbu sinde yanyaaa yatan ye kendile- Yeni kabine şu suretle teşekkül et- mıau:r.: ve humınızla muharebeye av- kırmıştı. Fakat bu sözleri 
bir eeer karşısında şükran hissi du- rini ziyaret ettijim dalrilcalan mittir: det ediniz. Siz çok btiytlk sözler söylü haklı idiler. Çünkü bir h 
yardı.. Vaziyet bugün de tamamen babrladım. Başnkil ve Dahiliye Nazın: M. yoıınına:r.:. Bize kAfir diyor ve müslü ve çıkmışlardı. Yorulma 
halledilmiş değildir. Yani her dersin O hava ıebitlerimizin timdi Laval, Adliye Nazın: M. Uon Be- manlann kanını döküyorsunuz. Ayıp- ler, canla başla döğüşmü 
klbik ve mükemmel bir kitabı henüz. gurbet olan ıebirde IUIZ Ye kim- rard, Haridye Nazın: M. Briand, trr, gtinahtrr. Bunlardan vazgeçiniz,. mahvolmakla beraber n.ıuı--
temin edilememiştir. Bu böyle iken seaiz yatatları bana ne dokun· Harbiye Nazın: M. .l\laginot, Bah- Fakat (Kays) ın bu sözleri tesir et harap etmişlerdi. Onun içia 
nuıl oluyor da bir yeni kitap bu ka- mutlu: riye Nazın: M. Charles Dumont, Ha medL Şecere oğlu Aptullah cevap ve- lazımdı. 
dar itirazlar uyandınyor? Son gü- Don onları ve onlardan aon• va işleri Nazırı: M. Dumesnil, Ma· rerek şu sözleri söylemişti: Hazreti Ali, bu ihtiyacı 
rültUlerin membaını ancak bu suale ra aten bava ıehitlerini andıj'ı• Jiye Nazm M. Flandin, Bütçe Na- - Hak, aydınlandı ve bizim gözü- miş, Klifeden biraz mesaf ... 
cevap Veflllekle öğrenebiliriz. mız ,Ondü. Bu mlnuebetle zın: M. Piftri. Maarif Nazırı: M. mtize parladı. Biz Bize ittiba edecek de 1 hileye vardığı zaman, büttill 

Tıp fakliltesinde bizlerin büyük bir mOeueaelere bayraklar çeldlmif· Mario RoDStan, Nafıa Nazın: M. De- lflls. Meler ki Ömer slbi bir adam bu orada kalmalarını istemit .
net'e ve ze\•kle gittiğimiz derslerden ti; fakat, bir tirketin üzerinden Jigne, Ziraat Nazın: M. Tardleu, lunm ve hap geçlresiniL rada takviye edeceğini sö1l 
biri ve belki birincisi fizyoloji idi. Hi- bqka hepsi tam olarak. Ticaret Nazın: Rollin, Posta ve Tel- - Bklm içimizde öyle bir adam kat askerı Nahiliyeden evi 
cası Kemal Cenap B. kabil olduğu ka- Matem zamanlannda hayrata ırraf Nazın: M. Guemier, Mesai yok. Sizde öylesi var mı? yorlardı. Çoluk çocuk has 
dar Avrupai bir tarzda, mebzul tec· ek k Nazın: M. Landri, MUatemlekA.t . _ Hayır. çekiyordu. Kendileri bir .. -.u--
rtlbelerJe ders verirdi, bundan maa- yarı ç me be)'Delmilel bir Nazın: M. Paul Reynaue, Sıhhiye 
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h ld d" b 

1 
b. muzaffer çıkmış ve nihayet 

da ... ;ne Kemal C 0 _ • uauldUr. Böyle itlerde bu kaide.o · . - a e ne ıye u unmıyan ır ba 1 • 1 dL On 
~ enap DC"yın yazdığı lere riayet etıek fena etme.iz. Nazın: M. Blaisot, Deniz tıcareti şeyi istiyor ve kendinizi tehlikeye atı· yanı şma g~. mış er 

pek mükemmel •e selis ifadeli bir ı · Nazın: M. Ghappedelaine, Tekaüt • ! çocuklarını gormekten 
fi J j" k"tab d • yorsunuz. •• h ili d"I b" dL syo o ı ı ına a malik bulunuyor- 8 . d Nazın: M. Champetier De Ribes. . . . amm e ı mez ar şey 
duk. Elde böyle bir kitap varken tıp iZ C yok mu? y i k b. d ikid fa 1 u- Kaystan aonra Hazretı Halıt hır nu askerler Hazreti (Ali) allı 

L 
en a me e on en z a mwr tuk i t tt• • 

fakültesinin esasen dar neşriyat fas- ondra raıeteleri, renç bir tqar vardır. ReisicUmhur bu listeyi ra e ı: . . . . b~rkaç. gtin djnlemişler, onM 
lmdan bir hayli para sarfederek baş- kızın hiç bilmediği menular &ıe· tasdik etmiştir. -Ey nas? dedı sızınle hır ayrılık, bırer ıkişer karargahını b 
ka hocalara yeni bir fizyoloji kitabı rinde gayet mOhim konferanılar pynbk yok. Hepimiz eski halimiz Ü· rılarına ve çocuklanna k 
)'Udırması elbette dofru olmaz ve verdiiini ya11yorlar· Yuvarlak masa zereyiz. Ne diye döğUşeceğiz? Birkaç gün zarfmda kara~ 
elbette bu haklı itirazları uyandırır. Birçoklaraıun hayret ettiti bu Hariciler cevap verdiler: kalmış, yalnız btiyilklentea 
Bueün o znat kendi hesaplanna bu ki- hadiseye lıız pımadık. Zira M akdonalde bu se- - Biz bugün size ittiba edecek olur şi sebat etmişti. 
tabı neşretselerdi kimse bir şey söyJi. bizde bu tanda konferana ve· sak, siz yann yine tahkim hadiseleri· Bu vaziyet kal'flSllld& 
yemez, yalnız ilmi kıymeti tenkit e- ren yok, ama kitap yazanlar çı- beple hücumlar oluyor ne benZlyen itler yaparsınız. bas~tti. o da şehre girmekti. 
debilirdi, fakat fakülte hesabrna neş- kıyor. Londra, 26 (A.A.) _ Avam kamara· _ Bu dotru değildir. Olmıyan bir (Alı) de kalkarak yanmd•~..ıt 
.rehnek tamamen yanlıştın eter bir • srnda yuvarlak masa konferansı hak· şeyden bahsetmek reva mı?!.. kaç kişi ile birlikte şehre ~ 
flsyoloji kitabı lazımsa zaten me\'CUt Emanet! kında bir mür.akere açılmıştır. M. Mac Daha sonra Ali gelmiş, o da bir nu ti Ali, bunu evelden düşiiıl• 
olan Kemal Cenap Beyin kitabına mü- Bizim gazetenin d&nk& savı- Donald, bu konf eransm daha evelki tuk irat etmişti: askerleri le birlikte şehre gl 
racaat edilmeli idi. ı • hükftmetler tarafından tatbikine bacı. E b" tak h 1 .. ü d dı, onun nüfuzu namına. 

Bana öyle geliyor ki tıp fakültesin· ıında f6yle bir aerllvba "' - y ır ım ırs ar yuz n en t . . ba d_ .... 
vardı: "Emanete biyanet eden lanmış olan siyasetin mantıki bir neti- h kk ü · k d"l . 1 t hl" ye ve ıll n namına .. -

den sızan bu gürültüler altında mil· b 1 cesi oldutunu söylemiştir. M. Mac a a Y z çevıren ve el) -~ enn ~ ı surette hareket etmiş olur4• 
hiın bir dert gizlidir. Bu da tıp fakül· ıraır " keye atan adamlar! Bana oyle gehyor . . . . • . •••m.!I• 
•-ı · h 

1 
Bu baıhX-ı okuyan acelecı· bı·r Donald yuvarlak masa konf eranStnrn k" b··tu .. t . 1• t k kendısı vazıyeti layı kile - nın esap ı ,.e cezri bir ıslaha muh- • ı yann u n umme sıze ane o uya . . . . . d 

ta okuyucu arkad .. •ma aordu: bir kanunu esasi kaleme almak için mışta. Şehırde bırkaç gün 
Ç oldufudur. Tıp fakültesinin eli- E ...,.. d...ı..:ı fak t Hindi ta il id ri· cak. Hepiniz, yann bu vadilerde mak- sonra yapılacak iş halkı ,ı-.-

ne handan bı" k 1 ilk - manet kalkmadı mı yabu? ~·' a ı na er e ve t 1 d" k J 1 . i .. . d k r aç sene eve m em mel lecek kanunu esasiye temel olabilecek u uşece ' ve eş erın z. uzerın e ar teşvik idi. Hazreti Ali, müke 
hir fırsat geçmişti. Şehir hastaneleri- __________ ı_:op1ı;.,_ıı_3....;j;..11_1e_ prensipleri karphkh aalqmalar vur- tallar ve akbabalar dolaşacak. Ben si lar irat ederek halkı tahriki 
nı ·ilerine aımışıar, fakat yine kendi Mefıuh S. F. meb'uıu tasne tayin etnıek maksadne içtimaa ze hakem işinin bir desise olduğunu pe fakat bir kimse yerinden ki 
ha t Hı yüzünden bu fırsatı kaç1rmış-: 
lan Filhakika 

0 
zaman tıp faktil· ( Ost tarafı birinci sabıfada 1 davet edilmiş oldufunu kaydetmiştir. tinden söylemiş, fakat siz bana inaqma isteıaeıni~ Onun hu sı~ 

'f~I · · G d • l kf auştmız. Ben ılizin dediğinizi yaptı· nutukların herbi"9 acı ve 
- .11r hastanelerindeki mütehas- • erkln'lndan Şair Mehmet Emin an l :VO 8 Çl l 
sıslara me\·kilerine göre mu""derrı"s Beyı·n t l . 

0 
k d. p · B ba fım zaman siz bana muhalefet ettiniz. feryat gibi ak8eder: 

lr . . · a epnameaı m za ere e ı· oona, rr (A.A.) - Gandi, om • Be hak ı · kitab ·· U t · · 
mua ım, m~alh mmuavıni unvanları· lecekti. Mehmet f min B. eneJce ya müteveccihen hareket etmittir. .. n em erın .a gore, s nne e . -:- . Sı.ze haydı. dediğim 
nı verecek, ıcap ederse konkura tabi H f ka d .k S fır ıore hareket etmelenni şart koştum. rımı ıshskal edıyorsunuz. 
tatacak, bu suretle de kendilerine hiç k. ır . ··~ .b. ~rkaonra ·n1· • - Divanın kararı Fakat onlar ihtilaf etmiş, kitap ve sün zilleti şerefe tercih eder olcl 
bir masraf ,.e yükü mucip olmadan aya gırmıf, u n anm ı ısa- f. U· f b. . . l net. muhalefet etmiştir. Ben de onlan cihada davet ettikçe, ölüm 

hından sonra da tele H L ot tar~ 1 ınncı sıyıcıd 1 d .. l . . d.. n ~.ı 
hutaneleri ve hastane mütehassısJa. nr • nr- tep Jiocahğı etmif, 80nra imamlık et- reddettim. Bugün eski halimiz üzere- .~n goz.erınız on yor. n 
nar kadrosu içine alarak tıp fakülte- kaaına kabulG için mOracaatta mfştir. yiz. Size ne oluyor?.. Juyo~ .. sız, huz~.r ve mtlsal 
idili kuvvetli bir hale getireceklerdi. bulunmuıtu. MAZNUNLAR NE HALDE? Hariciler cevap verdiler: kendını aslan gosteren sah·--.--
Fakat dar bir inhisarcıhk, tabiatfle Talepname okundu, tetkik ve M Vak · kiden fnrksızmnız. enemen, rr ( ıt) - Maznunlar - Evet, hız hakeme razı olmuş ve F k t b 'sö 1 Kuf 1il d 
de hastanelerden stlklüm, püklüm mOnakata edildikten ıonra kabul dan Mehmet Eminin yar881 gtin geç- bu suretle bir günah işlemiş ve kafir a a .. ~. z ~r.. e _e·-•"" 
_.lmiye mecbur oldular. Neticede edildi. Mehmet Emin B., talep- tikçe iyileşmektedir. Baldırındaki ya- olmuştuk. Fakat tövbe ettik. Sen de ~ağı;a bbu~un :u:U:ar •Hl re. 
itte meydanda: Tıp fakültesi bir tür· namenin kabulOnden aonra gurup ralar kapanmak üzeredir. Kendisinin tövbe edersen seninle beraber oiluruz. ca .~ ~ are e e . e _t.11 
11 keadiai toparlıyamıyor. Avrupadan ll k • d hazır b• beraet edeceği hayalindedir. Ceza yi- Kabul etmezsen senden teberri ede- de soz soyJemete sebep ıep-"' 
:memleketimizi ziyarete gelen profe- m za. erum. ~ • ulunmUflar. sem • yisem Hd üç ay kadar bir §eY rlz. mi? ...a 
lirler fakülteyi ve şehir hastanelerini içtimada ikincı madde olarak demektedir • . . . • Hayır, çünkü KQfeltler ... 
-..alkten eonra mebzul materyelli -. ta. .Celll Nuri B. in bir tıkn". Kil ük Cahili Ah, hıddetlenmittı • dir mütemadiyen harp ed.,.r •"""... .,.. ç Hasan: ik ettik şey. Sizi k h l h ·fı "b"' B 
hir hastanelerinden f aktiltenin neden rının mlzakereai Yardı. tan d k. Be i kti ük - a ro 881 en er sı ı. en bin bütün zararlanna göiti' 
istifade etmedifine ve neden Haydar· Celll Nuri B. ba takririnde, ben~ i~~mu etmez~; d~::tedir.ç tur, im:nt, ettik~n, r.yaı:mberle .. bir~i~te h: tardı. Cemel harbine onlar si 
pqadald bir iki yüz.yatakla nasıl lk· vaktile bir pıete de çıkan .. har- Nalıncı Hasan: On, on Uç seneye tr7kte onun ak ıcdrie . vke.f~ucai etae e. fin harbine onlar koşmuş, -
tlfa ettiklerine şaştyorlar. Biıce hali- ıızlar teslim olunuz!,. makaleain- mahk6m olurum demektedir. en sonra en mı a ır m nıya harbini onlar yapmışlardL P• 

Uzırcla yapılabilecek yegane çare tıp deki imalarm h&kamet _..r;..a ____ cla FOÇA SUl KASTI cağım. Öyle yaparsam şaşırmış ve sap de sürü sürü maktul ve 
f 

11:nuu11111 mı• olurum ·· ·· ·· d ı l aktil~inin ~na vasi salahiyetli fftphe albnda barakbj'lm a6yli- Menemen rr (Vakrt) - F~ kay- "' • ru suru a am ar yara an 
faal bır ecnebı reis getirmek ve bütün r_erek ftZİyetin tenYirini iıtiyorda. makamma a~i kutla mevkuf on kiti- Ali bu sözlerle haricilerin yanından Uç senedir işler durmuş, b..,a~1 
İstanbul hastanelerini fakülteye rap- Takrir okunduktan ıonra Sabık den 6 sının divanı harp istintak he aynlmış ve harbe hazırlanmıştı. Hari ler sekteye uğramış, türlU d 
teclerek ve oradaki mütehuuslara Aclliye Tekili a5z alarak ceva tiace men'i muhakemelerine karar ye- eller de vaziyet almışlardı. Muharebe yekalar baş göstermiş ve he~ 
•.uvafık ~nvanlar ve~e~ek tıp talebesi· verdi ve bu ualard b&kG t! rilmit ve aerbest bırakılmışlardır. ~: den evvel Hazreti Eb.u Eyüp bir bay· ve d~rpt~n bıkı:ı:nşt~. Sonra !j 
nm zengın materyel ıçınde yetişmesi· Y • me fer dördlnün kefaletle tahliyeleri ta- rak taşıyarak ilerlemış ve bağırmıştı: belerın hır netıcesı de yok 
nl temin etmektir. Bu suretle de ar· ve batta m&ateprlann alla ... k- lehi tetkik edilmektedir. - Bu hayrata iltica edenler emniye ne manevi bir şeref kazandı 
tık pek müzminleten tıp f'akUltesi der- aut olmadJtuu, barut inlaiaarile te kavuşur. Sonra KQfeye, yahut Mü- maddi bir kazanç temin ecl,. 
dl de kökünden halledilmlt olur \"e Fethi B. etnfıncla allkadar ol- Ha vd ~ r d. dayine dönenlere bir şey yoktur. den değildi. 
bu saretle de şu son kitap meselesi dupau a6yledi. (Ali) nin döğüşmeğe hazırlandığı Onun için, (Ali) ilin da 

----------- E•nıf bank••• idare her•· b" k" · t r .ı sllri sakat işlere de meydan verilmemiı 
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J I k h nı ve onun faik kuvvetlerine taham· ır ımseyı coş urmuyo 
olar. ffiı ~On U ata tinden de 9ıkıraldı mUI edemiyeceklerini görenlerin bir kalpte mücadele hissini u 

1 Ş F hi Be P __ b._ B. M. Mecliaine devam etme· clu Dr. hıın _ ükrü et y ariate 11C1V ikea kısmı dağılmıtlardı. Haricilerin reisi • Bi ,_ _..,, 
d O -•· Dü di[ için meb 'uslux..• iakat edilen 1 v h < ,,,,..., 

• '""'•t ve berk•• bı"r dakika ı"· ora a ımauu yoauumumiyeai ... o an e p oflu yalnız .ısoo kişi ile kal ·--
w- - u k ıa ık latanbul meb 'uau Haydar 

ket etmiıtir. Bu anda muhtelif mllza erabnda Tlrkiyenin mu- mıştı. 
bb • B., dOn aidatımız mal6mata g6re H d k ı ı v h 

ıerlerden toplar atılm••, bayrak· ra aaı vazifeaiaicle ıan.o..n r --af b ı:_ d arp son erece an ı o muş, e P 
, "- ırAD anıa11 mec1111i i areain- ~1 ar yarıya iamif, vesaiti nakliye Son zamanlarda bu mOzake- den de çıkanlmıtbr. Oa unun bütün ku\"\·eti mahvolmuştu. 

clmmaflur. Bundan ıonra ordu reler neticainde J&palaa . bir hata Bu b H d B . Kendisi ile bütün arkadaşları kılıçtan 
li b 

-' - B na ıe ep ay ar • ın Oç geçirilmişlerdi. 
umma 1 z •t• l"Ylm • tayya- yOzllnden TOrkiyeain zarara tir- aydanberi ictim11•ıtre ~~lmetnıidir. 
re cemiyeti namına Nakiye H. di~ ya-•-·•·. Bu zanna ( 75 ) (Ali) bu işi muvaffakiyetle bitirdik 
plür namına Sadettin Ferit B. •• 6UUN9ıu E Ni .. aıanma ten sonra ordusuna dönmüş ve bütün 
LL-- milyon lira tuttun 1·ddaa" abak Yozgat meb'asu merhum adamlanna •• 
.Kw autuk s61emiflerdir. Muu- _..1:1_ kt d" M li~- b Hayrullam Beyin kızı, Btiyik Millet . 
ka matem havUI ralmıt, bir CU11111e e ar. a ye u M 1,_. dl ri t kAtfbi y - Artık fırsatı fevtetmıyerek he· 

"' .bb 6 • eJ • t &L!I_ ec mi vanı ,... OZ• d li ' d d" 
manga havaya Oç defa ateı et· 1 ar zenne mea eya euuae pt meb'usu Avni Beyin hemşiresi A- e m. e ı. • . . 
malt Ye sonra geçit resmi batla· bqlalDlfbr. Bu batamn kimin liye hanımla Deçlet Demiryolu muha· . Fak~t aldıgr cenp mem.~lü~~n. fev 
... tar. Kıt'alar, mektepler izci· eseri oldutu bu tetkikler netice- •be dairesi kalem ,etlerinden Fa 1 kıne idı. Cemaat namrna soz soylıyen 
leri meraıime iftirak etmiılerdir. sinde anlafılacaktır. Danr Beyin nişanlanma merasimi :n Eş'as ona şu ce,·abr nrmiştl: 

ihtifal geçen senelere nazaran karada Avni Beyin evinde biJ1ok da- - Oklarımız bitmiş, kılıçlarımız 
çok ,Ozel olmuıtur. yare ihtifali bOylk meraeimle vetliler huzurile pek samimi ve neş'eli kUflenmlt ve mızraklanmız körlenmiş 

Ankıradıki merasim yapıldı, ha•a ıebitlerimizia ha· bir eurette yapılmııtır. Nişanlılara sa tir. Bu hal ile hiçbir düşmanla karşıla 
Ankara, 'l7 (Telefon) - Tay· bralan llOrmetle taziz edildi. adet dlleria:. şamayı:r.:. Onun için hükümet merkezi· 

Yazan : Salih 
Adeleler n111I llucfret 

le derler-? 

Bir halat veya ip naad 
tan mürekkep iıe her a 
terce elyaftan mlirekke 
elyafm her biri, gergin blf. 
bandın bırakıldıit zamatl 
mesi gibi, olabilir. · A 
rin bu suretle bOzütmeli 
henüz pek te malOm de 
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, Hikaye 
. . 

Genç Evli ve ördek yavrusu -
lluhalne Hanımla Hilmi Rey, bu rark bu1undufunu anlıyacak hir y~ 

yirmi ild 1e11eJik karı koea akşam ye ta, bir knCuda değildi. Düğünün erteaci 
Jlllfjini erkenden yeyip odalarına çe günü e\e gelince, orada daima kendi· 
ldldikten Mnra birkaç gündenberi fır· sinin olacak körpe bir kadın bulmaş, 
.at hlap ••adıkları bir bahse giriş un dokuz ya11nda bir erkeiin harareti 
tiler. le bütün iliklerine i~liyen bir se•lnç 
••+ı llaaml: duymuştu. ~U'Urunun altında müphem 
- Yalla, d .. i, sana ne zamandan ,e duvulmaz bir seııı. ona: 

lılfl "1tl7eatlm. u•atuyorum, :sıram _.Sami, diyordu öteki kızlara, ka· 
m ptlıwlyor1111. Bizim oilan ıüıa drnlara bir tane daha lllve olunclu, 
1111 .. 11aJ111. •Jn& n 1aonrda bir .. . . . L 

.. B ... bf t ,ta h L.- ntekilen hu«tin, yann batkalannıa "a 
"" 111W• ır r ara n a~ .. . 1 k t bu . , 
ıflıl ....._ ?a .. Mnin knlım da pması mumkün, a a RIHn. 

* • • ..... ,. ()f1lalı ~ıkh ,.e fo,· .:15-
~ .....,. .. flnc atryotlar. Bu· höy- !ıo\ami, "1mtli bir buf;uk MReclir evli-
11 ....,_c:ak. Daha yqı ne, bqı ne? di dir. Gen4; karı, koea lleapsız da dav
Jll bin a---. bu böyle devam ed~ randıldan için lzdiYa(lanaın ilk on 
-. Ya sinin birinde elin şılhkların ayında Mahaine Hanımın tabirile (nur 
... Wrlne ahtil Terir ve bizim önümü topu) gibi bir yavralan da dünyaya 

• ..Uerek: ıeldi. Büyük baba ile büyük anne ilk 
- nıe ben .. kızla eTJeneceğim J • . 

ı-- y .. t LI _. bi t -: . k torunlarına fena halde dtifktinler- Fa· 
_.. a .,.r 5 .. n r an'l:l!Jının ar S . . 1.~ k' · · t 

şifi . kat • amının uçan .. ı es ıaıne naape • 
Jllllı AlnHr:.lmi .. _ h. . t le birkaç kat arttı. En gelmediii ak 

- ı ney aana ır pıç «>- • 
nan! şamlar. işinde alancıktan nöbette kal 

Kendine bunu yakışt&rabilir misin? malar, \1lpura binemiyecek derecede sis 
Dalla fenur nr beycifim, ya fena il- ,.e lodos efsaneleri- Gırla rfdiyor. 
Jetlerden birisini kapana, o zaınan bil Hem nlilitifti. hem huvar.tahfmı ida 
tla tdllbaJi, bitnti gençliii, Allah re ediyor. Hilmi Bey: 
....,.,... Hebaen menaura gider. - Ah kan ıördün •Ü yaptıjın iti· 
Gel, bl& bu oilanı evlendirelim. zavallı tazeyi nara yaktık! diyecek olu 

- Gbel laaaımcıiım amma kimi a- yor. fakat 10alüm olan kıhbıkhi1 dola 
Jaatız, bu zamanda?- )Jsile buna cesaret edemiyordu. Muh· 

- Yoo.. Yahucuium öyle söyleme? sine Hanım da, zahiren daima ofluna 
Xlfede, bucakta ne eteti belinde, na haklı ıöstumekle beraber içini bir 
..... eri•I ~ çerirecek rtil tlbl kurt yiyordu. 
tueci~ler ftr. Ben çarşafımı giydiğim Hulasa. Sami, hiç istifini bosm9)'or, 
_..,. fOYle bir konuyu, komşuyu. dolaşı hem btkirhit.. elden bıraktmyor, 
ftftyfm de bak iş nasıl olur, bıter- hem e•lilfk yapıyoTda .. 

HDml Bey boylu, bftslu, parası, pu • 
ı. yerfnde bir adamdı. Dıtıardan hakan . k 
Jar: Bir akşam karı koea yıne yeme • 

- Mapllah tosun gibi adam der· ten sonra oturuyorlardı. Likırdı oraya 
ferdi. ffenn o~un ude bir dedifi iki intikal f'tmesin diye hua•an, sadan •as unneder4L Halbuki hiç te böy konaşurlarken, küçük ofalları Hami, 
le cletfldL Boyana, bo8una, kellesine, yanlanna ıeldi. 
kulaiı• raimea latanbulun sayılı kı· - e var yurum? 
hlülanadan birisi idi. Onun için .kan - Be) babacığım, dedi, türkçe mu-
.... ba teklifine Jtiraz edemedi. lçin allimimiz bir tahrir vuifelli vercU. O 
... : kadar güzel ki- bak yaıdım, olalya-

- Y .. u, ~tun bqanı bu yaştayım da dinle! 
.Jtlfe J'Sk••••• manası var mı? Er· (Çoluk, çocuk yazısı edebi sahife1e 
kea e...Jendim de ne oldu? Hali gözüm re geçmiyor delil. Jı'akat mtisade edi-
41fuda! Dediti halde Muhsine Hanı· nizde ben Haminin ldtabn qzffellini -= buraya aynen nakletmiyeyim) 

- Sen annesisin, böyle itlere daha M .d. 
J..a -L'- --LJ k .... 61 .. evzu ıu ı ı: , ....... erer, f......-- a onaş, goruc 11 
je pt. ne yapanan )apJ Sahi ben de Bir bahçede bir ördek yavrusu bu 
~tun gidi,. tını iyi görmü.) orum. liyorlar; bu ördek serimlidir, zekiair, 
DedL fakat yaramazdır. Gittikçe gelitfyor, 

-Uzatmıyalım, .l\luhsine Hanım ku\'Veti artıyor. Bahçe sahibi bir sün 
aDem etti, kallem etti. Çarşı)a indi, diyor ki: 
sldeUlllfe çıktı. Bir gün oğlu Sami.) i - Şu hayvandan bir parça istifade 
etell beHnde, hanım hanımcık bir taze edelim, bu suretle t..Ud yaramazhtm 
le aipa1adı. Nikihını kıydırdı, düğü dan da kurtulmut oluruz! • 
.... Japtrrda. Dltlnffnde 7.RTalh oi· J> ak ti bah ed • 
1 

>U m sa a Javruyu ç e ,eaı -= H k ha .. d" d eldlmit olan salata fidelerine üflten 
- ısımı a ra gorme ı, eş, ust 1 t · ı k · · b · 

ta 1 d k lkı idil -
1
• d &alJ an~oz an emız eme açın sa Terı 

•ere er en a p ge er. u a ım 
1 .. lnetlni gönıtinler? diye tam dört yor ar. 

Wa (koltuk) yaptırdı, para serpUrdi.. Ördek yavrusu bu nıileyi mnan• 
-Eter anlattıttm bir kadinne ma- niyetle )apıyor: Fakat hem salyaacoz 

..ıı, yahut bir Amerib filmi nlsaydr, ları, hem salata lidelerilli yemek aare 
hrada bir (Happy end) ile biter ve tile? 
(onJar ermiş muradına, biz çıkalım ke ••• 
ft'fetlne !,, denflirdi. Fakat öyle değil- O ı•cc de evli Saminin eve ıelme
dlr. diii ve kendisini telef eala çatrran bir 

Sami, evlenme ile ejlenme araaında kadına koştaiu hir geceydi-

Gayn menkul mallann açık 
arbrma ilanı 

1-t:mbul 4 uncu icra mcmu-1 ı tund :ı 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayrı menkulun ne old•Jğu: 
Maa bahçe hane Dçte biri. 

Gayrı menkulun balunduğu 

mevki mahallesi, sokağı, numa• 
raaı: Tophane Ayaspaıa M. me· 
ıarhk S. a 5 M cedit 46 No. 

Takdir olunan kıymet: Tama
mına (J 0100) lira 

Artırmanın yapılacağı , yer, 
,en, aaat: lat. 4 üncil icra 2-3-31 
s. 13,s. 1s.s 

1 - lıbu gayra menkulun ar
brma prtnameai 10-2-931 tari
hinden itibaren 930-137 No. ile 
lat. 4 Oncü icra dairesinin mu
ayyen numarasında berkesin gö
rebilmesi için açıktır. Handa ya
zılı olanlardan fazla malumat al
mak iateyenler, iıbu şartnameye 
Ye 930-137 dosya numaraıile 
memuriyetimiıe miiracaat etme
lidir. 

2 - Artırmaya iftirak açın 
yukanda yazalı kıymetin y&zde 
yedi teminat ıösterilecektir. 

3 - Haklan tapu ıicillile sa
bit olmayan ipotekli alacaklalarla 
diler allkadarlann ve irtifak 
bakin aahiplerinia bu baklana• 
ve huauaile faiz ve m1Rafa dair 
olan iddialarım iıbu ilin tarihin
den itibaren yirmi g8n içinde 
ewalo mlabitelerile birlikte me
muri1etimize bildirmeleri icabe· 
d• abi halde haklan tapu ıi· 
cillile aabit olauyanlar aabf be
delinin paylqmuında hariç ka
Lrlar. 

4 - G6aterilen giliıde artar
ma1a iftirak edenl~r artırma 
prbıameaini okumut ve 16zumlu 
..ıo.ab alllUf banl.n tamamen 
kabul etmit ad •e itibar olunur-

lar. O.tliade barakalan ı•:tn men
kulün bedeli zamanında veril
meae pyrı menkul ildad bir 
arbrma ile aatılir ve bedel farkı 
ve malarum kalaua ylbde bet 
faiz Ye diier zararlar aynca 
lallkme hacet kılmalannn memu
rifetimizce ıhadu tahsil olunur. 
.. aamaralı fıkradaki tart ta
llakkak etmek kaydile Gç defa 
batnldıktan IODI'& ı•Jl'I menkul 
• çok arbranm a.ttlnde bırakı
lır. Şart tahakkuk etmezse artır
ma ıeri bırakdıp alıcı tuhhat
lerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

S ..1.. Artırmanın birinci nya 

ikinci olmuma ve pyn menkule 
taalak eden kanuni hakka ft 

sabfm tanına pre diier şart
lar. Artırma birincidir. Bilc&mle 
mlterakim veflİ, belediye ve 
eYkaf borçlan ~ütteriaiaclir. 

Y azalan hane mu bahçe yu
kanda pterilen 2-3.931 tari
hinde lst. 4 Qncll icra memurlu
İU odumcla ifbu ilin ve p.te
rilen arbma prtnameai daire
aiac:le aatılacaia ilAn olunur. 

1 Çok mühim bir 
U$t ıar;ıfı binnci ı;arıfada ı~L"glı El. nin ttbintie :u ':;ı,, 

aktabı olarak tanındığına ı;öı·~ şeyh name h~ tr kend!sinin 
Said in oğlunun lstanbula geldiıCi za- bUi telif olnuytrn pc k şeref 

l ıaan nakşihendl kongre i de ~Uph .. ~17. dadır. Rrından dofagu:lır 
onun riyaseti altında inikat etmiş olma 1 nln ~dltslll('ti lwklanda # 

sı lı'lzım geli.) or. Şe) h S a idin oğlunun ,eye dli'}mekte kendimizde. 
t .. tanbuldan a,·dctinden üç ay tıonr:ı ruz. Temenni edelim kı 
ŞHrk is.ranı patladığına naır.aran şark altında kirli ve· mlile,,,,e• 
isyanının Jstanbuldaki naksi kon- fjikmurn. Şimtllye kadar 
ll'e:;inde kararla.,mt!ll olmnsı hatırla· biitün tarihi felôkeUerim 
ra geliyor . kaddu kilve dlet nlnulftarl 

\"akm Menemen hadis~ine ait olan lı&lilei ilgan bu ldalıe,. 
dh·anı harp muhakemesi neticelenmiş- tür. CalıU midir? tilinı 

ltir. Jhtimal ki bu satırlar ttazetede f•dilnwz. Yalnız bu kilJvegi 
intipr ettiii zaman divanı harp kara- kdfldir. Bu ldavegi lcibia 
n infaz edilmiş hulunacaktır. hrr ıözü Allah ıözü, pey 

Ancak şe) h Esat ile nakşibendl olarak telôlcki olunur. A 
teYhlerinin Anadolu teşkilatlarına ta· loamber namına hitap ed~ 
allük eden bu meselenin yine tetkiki wrlga heze11an rdt"rek 
faydadan hail delildir. Bu tetkikat l ldnd~yi daldletlere l'r f~ 
.... ı.,t hali buit zanaedenlere kederler. f'e ;,ıe ümnı~i 
lbz edecek yeni yeni deliil nrecetl tlaltllet ve felakete Allah e 
ul ... l•aktadır. br emri diyerek gider. F 

311 118M8inde Balrkeeirde intipr gider? Kendili gaagi f 
ed• (Zaferi adili) nfildmilin yukan· He11eti içtinıaiyeıini dem· .. 
da bah.ettifimiz yuılannı fimdi Ba· nini de o barı fel(ıkete • . 
lıkmr meb'asu bulunan Haynttin u.I rihinıiz bu hwı~ıta acı m 
yauaıştır. Hayrettin B. o vakit BaJı- ,ludur. Mu~ter111 emeller 
k.Ude belediye reisi idi. Bu 1Dünase· kaddeı fekUlcrle donanu. 
lletle hoca Rlftti Ef. W.inde olan mabadı bimaneıini tatbil 
aakflbeadl .. ,.lüain Balıkairdeki fa· ike fekil ue suretinde gö .. 
aJbeti•i ... ealibi dikkat cönnüt ,.e dlr? .. . 
ldlkbletl ikaz et•iftir. Baaan üzeı1- § Gt"lelim feylı RuıUi El. 
M ppılaa tetkikat netin.iade ~yh den ~ıluın ttlbnamege hu ~ 
Rlftlaln tel'ldfini icap e4en esbap tiirlclin malını bir rum """""" 
airll•lt Te tmdf eclil•lftir. tirmek ~in IGhu bir maJtalll 

(Zaferi •1111) reflld.We intitar te- beri tanziminden dolayı ke 
tlthtdea ....... Is Hqrettin Be- zuru muhakemege davet etlP' 
,tn 111akalemntn bazı knmnlannı aAA· eettir. Eyvah! Eyı.'fJh! O 

. kanı11an cerihalarımız dtntırıP"!'ı"I 
tıya ayaen nakledıyoruz: ı ı t b ·· -•ti • annuzrn " ıra ı aon,, .. 

"iki ıenedir remezanı ıerüte n~m- nrfsi dinnl ve mUlimize ııu,.,j 
lekdlmlze gelerek camii/cebirde vaizlik ı darbelerin henüz ııtırabı kal 
eflen ~ agnl samanda da dr.rl'lflik lef· dan zail olmadan cennr.t gibi 
Hc1hM elae"""'_yet vererrlr az zama.n zı uiran eden eanamırların 
zarfında undUıne "'"""' lıagret bır kamı kalplerimizde fc•ı•eran 
~rette int~p egli~en meriadni •a~<'· rurken bir IJrİlh Ef. eğl'r blifl• 
linde ,Mrunutle bırkaç 11erd~ t~kke- illin iltilatlrılni umin ~,. 
ler tnt.• mıwalfalt olan tarikatı nak man zararna olarak 11nhtr1' 
fige pglalnilule11 hoca Ra,t~ El. kur- kap etmif i•e hagl "na! 
ban baflramUldan birkaç 11un mukad· dam mutlaka türk vatanutU' 
tlem 11iM phrinıiıe oelmifti. Bayram ve «Zfll aligesinde.n olm 
gem1ı tnldf edUlp ~ôfıare ~7e"'fc~- gelir. J' e infOllah bögle 
fen ıtanbula •ttJkedUen mumaı enhın kü bu onun fahsına dl'ğU, 
~""'' taharri olunarak calibi dikkat ldma ıürülmüf bir leke ola 
6mı e11ralt ..,,,., e11lnnlf iN de lalıki· ahaza embigagı kirama bile 
lııati lfk4l elJlemenwk llltlkaallik fİm· mİflir. Bunların hep1i uariıli 
tlUUc zllhlılr etlen evrakın neden ibaret 1 maltla beraber mUz«>klci "e 
ol""iıuw flGZmaiı muvafık bulma- f'llhl kmraltlt ve fazUd Ue 
ddı:. BUdharr Mrlal•U f/Gzacajız. An· met bU fah• aalttntirlıJı 
cak fi' katlar fÖllllllffUiriz ki fegle li JMzmümün atıl ve WuMll ;ili 
Bf. nin A"rupada malum olan bir bir mcıele olmadıjını da 
,,,,.. Ue 6egfrelerinfle teati e,,ıediii rnektegiz. ÇünkiJ her mahalle 
111ektuplar ıigui ve e1rannoiz bir nıa- sahtektirlıkla tecrim edUmilJO'• 

ld~tte görlilmektedir. Bundan baflca liln ki ,e11h Ef. gamlmqtır. 
dinkü oün Urlaaa hi,,aneti vatnalge ilUan halidir. Ya bu ltatlat 
cBrmibulen dolayı idam olunan hOftl lllllılı larlc ~ tmıyüden lt:l6 
16rahlm Etem Ue de /aall mlıuubre- ldn luıldkal ,,alıuuı ,,.11 
th oldultına dair llznWun ruktup- ve miriUnlne n..ı · ~ 
''" SllÜJ" eenu,tlr. Şelllı El. Kumka- lıaflrd etnwınek elden gelir ,,,,,,,._ 
plda b4r maltaU...U. llntuıudır. Kendi- lann 11odne mabadı lıalla 
ıl de Anaıdolwla l'Cllİ mlk1lflala tarikat rapt.tılkten .annı dUetliii gibi 
C.tkildtı nwgdana getiren 1Mflıur ruf etmek, arkalanntlaa 
ilirt ,e11lı EMt El. ge menauptur. lı- tir. Bu baptald uzun ve bi,,.,_ 
6a ,e11h Eaat El. gi ltatli f#k galtından nıltaleatımuı neticei talal..-iktıl1 
tG.,,anlann bize l'erdikleri ntalrimatı telılr edecejiz. 
6atlelıu neıredecejiz. Htüliugi tt!V· Vmmllll ma egl«>nıe her *""' 
ldfte bizi elıemnıigeUe alôkadar etti· Çok acılann çıkktı haçı ziri 
ren f#k çirkin, çirkin olüju kadar Burada bahsedilen ,eyll ıt 'a callbl dllclud bir mnele mırta o da bir hafta evel lstanbulda ~klf 
fellh Si. nill eeplerlnin taharrı.inde nemen dinnı harbine sevkola 
nıllflr etlen garip bir maznun celpna- Ba adamın sabık ahvaH n 
maitlir. Mukadderat ııe ıui tutullJI te alnına hakikat bir de 
netieal hrka maznun olar. F.ı.t aJ1(ınlumı, olar. 

Tefrika n1111UU'aaı ı 42 
Ynaa : •Garp cephesinde •. ,. müellifi 

llrllı Meri• Rem•rgae 

Koeole batırdı: diye mınldandı. Eter av kurşunu ol- dar harp aeaeleri teftli et•lfCL Nice nr delik te•I• etti. Niabl lıit 
- \ay canına.. Şurada havada oa Mydı 11eler kaanı1abileeetfnt d&tü· yelali saeler evvelkilere balf ol•11f" 'tVtlı. Zi1'& ho•balan, .uı·ua~ 

beş yirmi ebaphk kut açaror si4iyer atir bir vaziyette kaldı. Jllp ınntarak ta. Zanwua hubı yapddJit zuaan bu reler- Villi yerinde hlr tik_. 
ha!.. dedi ki: . müddetin bu kadar uzun cöztlkUifü fareyi haftya fırlattı n ..... 

- He ... laemen-

Bu sırada tam üzerimizde bir kU\·- - Tayyareci ol•ah idin .. Banlan halde o u•ar kısa 0181881 laaJPt veri va.la ikiye böl•L Biıbç 
ntli kanat lllpl'btn dayalda. K11flana afla tutardın. rordu. Sai tarafta uzakta bomNIAS' 
hoiak n kealdn ..ı.rt beJ•ilUle Tala Koaole homurdandı : Fakat timdi sulh ihtimali oldafu da. 
şi kutlan• caaa daneleri sibi t.ir et - Si... fikri yerleşmişti. Binaenaleyh her sa- Veslinı dedi ki: 
ti. Kanat1ann şakırbal rüPna iail- Ve uyumak için kapatana sanadr. at bir sene kadar sıklet veriyordu. - Burada bir ~Y o1mJ18 
tisine kanştı. Birdeabire içindsde hlr Yai•ar 7aiı1ordu. Arka arkaya Tere Ateş altında geçirilen her dakika ~m mit edelim. 
riyet n hayat hiaini tarif olunamaz rek oturduk. Uzerimize ceketlerimizi di)·e kadar ~- bltlln :zamandan u- Villi kafuını salladı: 
bir şiddetle uyandınrclı. lrlt8k. zun n ukletli geliyordu. Büqir siper - Evet.. Su sırada öteyi 

Bir tüfek patladı. Koeole titfejial Slper1erimizde hepimiz çömelmit- ferin arasından miyavlayarak ı~yor hot şey olmayacak •• 
indirdi ve uabiyetle semaya baktı. tik. Halba toprak- üniformalar"" n bulutlar semada yüzüyordu. Ziya lif' Valanten homurdandı: 
Kuılann tam ortasına nipn a1•1ftl. arada bir parça hayatı beşer.. ıulmet darmada11 tevali ediyorlardı. - Talih bozuk olduktan 
Tjaden hazırl&nllllftr. Kuf)ardan bir~i • * * Blriblrimlsin pefine y&plfmış bir hal- burnunu k.anftrnrke• bile 
dG,..e he .. • &T kJpetf 111ri atılacaktı. O vakit ilerlemek emri geldi. Ke- de yilrUyord11k. Bilfliiaiiz habhuırda kırar .. 
Fakat k119lann hiçbiri dütmedi. Bet- •erlerin tokaları çatırdadı; tüf ekler ancak bir müfreze kadar kalaaıttı. Fa· Ludviı çadırdan yatajı 
ke dedi ki: pkır.tadı. Zeminden yine ölümün koku kat kalanlar en yamanlar idi. içimizde mıftı. istese ıeride kalabili 

- Vah nh? Şu harp eenuında o • yilbeldL Bunun nihayet bulduğunu 1914 tea kalma Uç kart nrdı ! Betke, dizanterisi nrdı. Fakat yahtd 
kadar tüfek attık- Bunlann en kıy- anaetmiftik. Sulh fikri bir ale\· gibi i Vnlinı, Kosole. Bunlar harbin ilk ay istemiyordu. Vel kendisine 
metllsf bu atrı olaeaktr !- çimbde uyanmııtı. Hakikatte buaa ina larından, eski Cennenleı:clen bahseder koanprime nrdi. Valanten de 

Koaole yeis ile tüfetiai bir tarata namanuıtık. Fakat sulhün ümidi bile gibi bahsediyorlardı. kı içmeğe onu teşTik etti. 
bıraktı. (Ala! av .kurtunamuı ol1&7dı!) bize bit kuvvet nrmi&ti. Şimdiye ka- Herkes nni vaılnte birer k* bi· (Bitmedi) 
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Seyrisefain 
~lerkez ıcantı~ı Galıtn l<öprı.i başı 

8. 2362 ,·ubc acamı~ı Sirkecide 
:\luhOrdar ;r.adehanı lsL 2740 

l n~zun itinci uıtası 
(REŞITP AŞA) vapuru 29 

kinunsani Perıembe akpmı 
Galata rıhtımmdan lnebolu, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya 
kalkacak ve dlSnQşte Pazar 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polathane, G6rele, Gireaon, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samıun, 
Sinop, Inebolu, Zonguldağa 
ujnyacaktır. 

Menin ~•ı 
(INEBOLU) vapuru 30 ki

nunuaani cuma 1 O da Galatadaı 
Çanakkale, lzmir, KflllBk, 
Bodrum, Radoı, Fethiye, 
Finike, Antalya, Aliiye •e 
Mersine 'kalkacak d6nllfte 
Tqucu, Anamur, Dalyan, 
Marmaris Kutadasmada uğn
yacakbr. 

........................ 
J'El~i ZAIJE vup11rltn·ı 

KARADENiZ POSTASI 

l ı ı i K·::u~r: •• ~ Pırı ı ı ~ı 
günil ıktımı irkeci nhtımından hı· 
reketle 7..onguldak, lnebolu. ~rze, 

Samsun. Gire on, Trabzon, Of, ~ür
mene, Rize, ve pazua IZimet ve ıvdette 
ayni i kelelerlc , ürmene. \'akfıkebir ,., 
Görelcye uğnyarak •'det c-decektir. 
Yük \'e JOlcu için Sirkeci gümrük 
salonu karşısında AIAiye l Janının bi· 
tinci katındaki acentalııa müracaaL 

Telefon: l•t. 980. 

M. Hl. V. ıetın alıma heyetı 
il6nlırı 

.. Ordtdhtiyacı için 29 kalem cönr· 
cin malzemesi ayrı ayrı şarinameler~ 
aleni münakasaya konmuıtur. lhaJeei 
16-2-931 pazartesi 1rünü saat 13,.10 
da Fındıklıda heyetimizde yapılacak
tır. Taliplerin );rmi kuruşluk pul 
mukabilinde şartnamesini heyetimiz
den almaları ,.e nümuneleri heyetimiz 
ile görmeleri ve iha1e saatinden eveı 
temi11atlarile hazır bulunmaları. 

"' . ... 
AS. FB. U. MD. SA. AL. KO. DAN: 
!50 ton döküm kikunun 18-1-931 tari

llinde kapalı zarfla ~apılan münakasa-

~ .................. .... 
••ke••elll•ıtll•ll•I.. •rl• .. .. 
l•k"l7e dll•l•ttr. 

6t Wll~I fa•l•Ma• -J'e•I••• 
k••)'•••• ·~ekl,I "e ~e'Wtkllll M'I· 
••~lır. 

nu ....... ,. •• •llllerl .. •tell•r
rlkUr, •)'•• , .• •• .. r•ll ••tltlerla · 
•tıtNrl 1te1e ... ı•ır. 

Arka •• ... •ll••llle••rel•al8-
._ 1• ,. ...... 11 ............. ,. .. .. 
h •l•9tl lak•IJ'e Mll•l .. lr. Fre• 
ler llW••ell ... r, ....... ,.. ••-,. ............ . 

Yeni F ord Kamyonu 
rakipsizdir. 

M•ll•nu•ı• aakll)'e •a•
rallnı 1 .. lrmek lt1ter•lsl•lz"l' 

Flall •e -rflyatı ellnlzde
Jd kamyoadan daha fazla nl
_._kl•·llteraber ·•tndan d•· 
lla seri, daha •at}lam ,.e daha1 
k•vveUI ltlr k••)'on kuJla
••••Jf , ~ J 'J• to•luk y~ni• 
Po... atn)'a•d hu e,·safla. 
lalr kam)'oadur. 

B• ••vallakl)·eı Ford'un 
laklp etliği t1lyase-Un bir n•
llcealdlr. Çıinkl, asgari liat
len elde etmek için muazzam 
lstlh!lallıtına ,.e ~•si te!fkilA
tına lalln•t ed~A •:t!rd, ara .. 

LlllCOlfl 

balarına her t6rlü · le.kem-· 
mülAtı tatbik etmek için bir 
an bile tereddüt etmez. Hu 
,·azının ,·anında 1-"ord kam. 
yonile ) 'apllan nakli)'alln da
ha az maıın·alh olmasını intaç 
•den tekt":mmiUahn bir kuc.·ı 
zlkr•dilmi!flir. 

''akit ka)·l•t"tmedcn t '/ • 
tonluk •·ord kamyonunu gö .. 
rünüz , ·e bu e"·sah hakkında 
kanaat gt-lirinbı, eğt"r dahaa 
.ımtif arabalara ihliyat"ınız 

,·ar~a 1 tonluk kamyonla '/ 
• • t .. nıuk kamyoneti dt' görıi-

n•i;,.. 

Fordson 

ad teklif edilen fiat gali görülmek1e ap EN WAKI~ FOll• ACENTASIWA llfJWAC"AT EDiP RIH TECRf1RE '' APTIRl~IZ. 

zarlıkla 4-2-9;31 de saat 14 te alına- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~ eaktır. Taliplerin şartna111e için her 

~ Te münakasaya girmek için deı .. ----··--------, 
D rtin merkez satın alma komisyonuna Jandarma lmalAthanesı 
mlracaatıeri. llAnları 

1 ZA YILER 1 
Müteveffa zevcim Vehbi efen

dinin Adapazan Türk ticaret 
hankaaı hiue ıenetlerinden malik 
olduğu on yedi adet hisaeyi havi 
46-189 ve 323 numarah üç kıt'a 
hiue makbuzunu zayi eyledim. 

Y eniaini alacaiımdan hBkmU 
olmadığı ilin olunur. 

/.e\ cesi Sabiha 

lcnnbul 5 inci icra memurluğundan: 

Bir borÇtan dolayi mahcuz ve 
f Oruhtu mukarrer bir adet Singer 
dikit makinesi 29-1-931 pe11em
be günü saat 12·13,30 araaında 
lıtildil caddesinde 252 numuab 
mağaza 6n0nde sablacağından 
talip olanlann hazar bulunacak 
memuruna mftracaatları !Uzumu 
illn olunur. 
- --------·--

Türkiy~ iş Bankcuı Umum Müdür
liğlJnd~n: 

Mtmura ihtiyacımız olmadığından 

1931 senesi zarfında yeni memur ve 
stajirer olarak hiç kimse alınmıyacak· 
tır. Alakadarların v•kit kaybetmele
rine mtydan verilmemek üzere ilan o
lunur. 

1 - 6867 takım k... kol ve 
bacakla mamul çamqar kapalı 

zarfla mOnakaaaya kanulm111tur. 
2 - Çamqırbk beı nUmune· 

ıiJe ~bat ve enafı me•cat ve 
tartnamede mOnderiçtir. 

3 - ihale gihaft 17-2·931 ta
rihine mllaadif ula gOnO ıaat 14 
dllr. 

4 - Taliplerin teklif mektubu 
ve trminab muvakkatelerile be
raber Geclilcpqada jandarma 
imalAthanuine gelmeleri ilin 
olunur. 

"' . . 
Janduma için kapab zarf uau· 

lile 8176 adet matra mubayaa 
olunacakhr mlbaakaaa 7 2 931 
cumartelİ tini aaat 14deGedik· 
paıadaki jandarma imalathane
Iİnde yapılacaktır. ~ame iır. a
lathaneden verilir taliplerin mü· 
nakua ı&nOnde temiaat:.rile bir· 
likte müracaat etmeleri lazımdır. 

Dr. Horhoruni 
Cilt, ZibreYI •• Be•Uye 

Teda~ibaneti: Beyojla T?kathyan 
yanında Mektep ıokak No. 35 
muayene her ,On ak .. ma kadar.1 

Tel B. O. 3152 

l\ızıldizede Senar jandarma piyade 
ılıv kumandanlılJndan: 

1 - 3SOOOkiloda" 45000kilo
ya kadar uman ellibinden 65 
bin kiloya kadar ot 30000 den 
40000 kiloya arpa 750 den 850 
kiloya kadar gaz 150000 den 
200000 kiloya kadar kuru tezek 
aleni uıulile mUnakaaaya konul
muıtur. 

2 - MOnakaaa 19-1-931 den 
21 gün m6ddetle devam edecek 
ve 9-2-931 tarihine mOaadif pa
zartesi gOnO saat 14 BeyazJtta 
Seyyar janduma birinci tabur 
kumandanhğmda m6teıekkil ko
miıyonca fiatlar haddi liyık g6-
rtUd6ğO takdirde ihaleyi lcatiye 
icra olunacak. 

3 - Talipler mecmuuna nya 
birkaçına pey ıOrebilir!er. 

4 - MOnakaaaya iıtirak ede
cekler bedeli muhammine göre 
ıaman için 135 ot için 2(4 arpa 
için 27 gu için 30 ve lnek için 
225 lirahk trminat muvakkate 
akçasını uıulen komisyona tevdi 
edecekler. 

S - Erzak ve mahrukatın 
mahal ve tarihi teslimi diğer 

ıeraiti için mezk6r komiıyona 
mUracaatlan ilin olunur. 

Kereste münakasas 
Ali deniz ticardi mektebi müdürlüğünderi: 
22 metre mik'abı muhtelifülcins kereste 29-1-931 t 

müaadif perıembe günü saat on dörtte ihalesi icra edilmek . 
münakasa aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin prtname.;oı 
mek üzere Ortaköy caddesinde kiio mektebe ve miinak 
ittirak edecelclnin lstanbul iktisadi müeHeseler mubasebec:İ 
tevdi edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu bamilell 
ve ıaati mezkfırda mektepte müteşekkil komisyon mab,0 
meracaatlara. 

- -- - --- ------··--- ___.., 
Mukaddema Galatada merkez rilen meşrubata nazaran • 
nhbm Hanında betinci kattaki gihmızm meç~uliyetl 
dairesinde iken elyevm nerede tebliğatı mezkfıre ifa 

. bulunduğu meçhul A. Virahamis mış ve bu itibarla teblijablt 
Efendiye ile ifası takarrUr etmit 

Jstanbul ıkinci icra memurluğundan: tarihi ilindan itibaren 
Çamla kömfır madeni sahiple- zarfmda icranm durlll.,. 

rinden Rafet Cemal Beyler şir- tifahi veya tahriri bi~1 
kttinin mübreı beş kıt'a sene- 930-1849 doı)•a numaraP1 

de müsteniden A Virahamiı ve meyan etmediğiniz ve 
N. Sokoı şirketi zimmetinde mezkfırenin hitamını 111 
alacakları oldutunu iddia eyle- 8 gün zarfında iıe de,-1 
dikleri 5947 liranın maa faiz ve deabibi tesviye veyahut 
muarıf h2c;z yolile tahsili talep tekabül edecek emval 
edi: miş ve talebi vaki üzerine lemediğiniz takdirde 111 

tirket aleyhine vuku tulan taki- icraıyenin gıyabmızda 
batta emval: şirketin bulunma- tenfızine tenısill lubnac:al' 
ması hasebiJe horçlu şirketin lümunuz bulunmak ve 
aczi tahakkuk etmekle bizzat 
türeki aleyh·n!! vakı takı bat emrinin tebliğı makamıoa 
üzerine tanzim liı'man ödeme olmak ÜZf're ilAnı k 

olunur. 
em~ıne mübaşiri taıafmdan ve-

Mes'ul Müdür Refik 


