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iddiasına kandırmak istiyen iki lenmiı ceride kümelerinin yanın• 
nılltekellimi Yardı, ve bu muba· da durmak; bunlara muhteriz el-
baıenin tezadı araımda, hep Jerle dokunmak ve her dokunuııı-
bmirin yokuş başına doğru br- ~ 

ta gelecek sesin ifadesini al· 
manaDi evimizi, evimizde bast:;ı mak, ba:ıan bunfann tozlannı 
d6teğinde yatan annemi bulmak , silkerek o nisyan tabakasının al-
için karanlıkları yararak bir türlü bnda mevcudiyetlerinin unutul· 
kapıyı bulamıyan ben vardını. 

Sonra birdenbire, uzun stne- muş eırarını dinlemek .•• Sonra, bu 
lerin bana yabancılaştırdığı bir serseri ziyaretten yorulurıcıt, onun 
odada, bir yat ğm kenarında devamı zamanında inıirahtan 
kendimi buluyor, ve orada onu ıiyade elem toplamaktan usa· 
görDyordum. vlmüş mü idi, ölme- nınca, mumu söndGrmek, bOtOn 
mit mi idi? ... Hep öyle çu,kurlaş- bu eski şeyleri tekrar derin uy· 
mıJ yanaklarile. şakaklarına ya- kulan~ terkederek yavaı yavq, 
pııan lepiska saçlarile, yl!şil göz- kendi gürültüsünden Urken ayak• 
!erinin ıevdah nazarlarile işte o. larla ıeri dönüp bu tavanara• 
orada yahyordu. Galiba yaşıyor- 11nı karanlıklara teslim etmeli 
du, fakat kilitlenmİf ve hararet- için kapağını çekmek ••• Ve mer-
ten kavrulmuş dudakları açılmı- divenden inerken: "işte ben de 
yor ve onların arasından bana merdivenin son basamaklaraoı 
ümit verecek bir ses ç;kamıyordu. iniyorum, den de biraz sonra ka-

Bir saniye oldu ki onun ölmüş pağı çekeceğin., karanlıklarao 
olduğuna kanaat e,ltim, birden içinde sakin, müsterih, batta mes· 
ziluaimin içinde yırtüan bir bulu- ut bir uykunun derinliklerine 
hm arasında hakikatin, kırk se· dalacağım!. • ., demek. •• 
neden fazla bir ıamandanberi itte elimde bir mumla dolat· 
hep bana onu ar af an, onun tes- mağa başlamak kararını bu gece 
liyet veriei, şıfa verici sesini yarısında, o acı ruyadan sonra 
ifitmek için müttıit bir ihtiyaçla aldım. O zayıf ziyanao albnda sil• 
beni hırpahyan acı hakikatin kinerek munkkat bir bayat ile 
seYkile dinledim.., ve gözlerimin tekrar dirilecek ıeylerden 6yle
acunda toplanan birer damla ile leri var ki ben onlan, evet, hl· 
uyandım. JI bu yaıta, bu bembeyaz saç· 

Yeniden urumak mümkün de- !arla, annemin dizi dibinde bpkı 
iiJdi. Bir uyuşu'kluk iç"nde ıakit kllçficük bir çocuk gibi, söylemek 
bir matemle düşündüm, ha- isterdim. Hayatın öyle dakikalan 
yır düşünmek değil... Kendili· var ki uzun senelerin mibnetleri 
jinden, hep beraber uyanan arasından insanın çocuk ruhunu 
ao,nncelerin, hayallerin, hatıra- ihya eder ve ona yeglne bir 
lana ortasında ezilmiş bunalmış tesJiyet klbeıl gibi annesinin 
gibi idim. Bütün çocukluğuma, hayalini tavaf ettirir. 

ıençliğime, hayatımın bazan gülen. • • • 
ekseriya ağhyan bütün henga- Ne zaman ona en uzak batı· 
melerine ait simalar, ta1um ta· ralarımı teşkil eden iki ıilık şey• 
kım, elele, karmakanşık bir den bahsetsem, bana tebesıllm 
deveraola etrafımı ıarıyorlardı. ederek: •Yanılıyorsun, o zaman 
Ben bu izdihamın ortasında yol pek küçüktün. Bir yaşmda uıı idin, 
açmağa çalı,an elJerle, bir ço- bir buçuğunda mı idin, her halde 
junu tekrar görmek :stemiyerck, ikısioi tamamlamam19bn. O ka· 
bir ,oğunun yanından geçerken dar küçük çocuk bunlan zap• 
irkilerek, tevakkuf ederek, daha tetmit olamaz. Belki bqkaların• 
1arib temaslarla teliikilerimde dan , sonra dinlemişsindir de 
gicikmek arzusiJe titrerken meç· kendin tahattur ediyorsun zan• 
bul bir rfiıgarın müstebit sevki nmdasınl• derdi. Ben iırar eder• 
ile başkalanna sürl\kle· 
nerek dolaştım. Neler, neler 
vardı; bayat önüme yığmlarl11 

ne büyük kümeler yığmışbl Bun 
lan ayıklamak, ayıklananlarl 

daha vuzuh ile görmek müm· 
klin olmaz mı idi? 

Sanki eski bir evin, seneler-
denberi istimalden düşmüş kırık 
dökük qyasım yığdıkları bir 
bvan arasına çıkmıştım, burada 
~alının yarıklarından kayan kor
kak ziya batlan, bu kümelerin 
praıını burasını yalıyarak az-
çok tanıtmış bu köhne feylerin 
hazin uykulannı, hal4 tebessüme 
plışan sakit dudaklarını göste
riyordu. 

Burada do1a~mak... Elimde 
bir mumun titrek ziyasile bir 
kınk çerçevenin, silik bir resmin, 
topal bir iskeletin kemikleri ç6-
zülm6f bir do aban, ötede dağınık 
mektep kitaplarının, beride 
küme küme sararan didik· 

dim, o imkln vermezdi. Aramız· 
da bu mesele halledilemiyerek 
öyle kaldı. 

Bunlardan birinciainde kendimi 
dadımın kucağında görllyorum. 
lzmirde herkes sofrada idi. Kim
lerdi, bilmiyorum. Ne sofrayı, 
ne oradakileri g6rmilyorum. Yal
naz biliyorum ki dadımı tekdir 
etmiş, bu yaramaz ~ocuğu ne 
için sofra batına getirmif diye 
koTmuı olacaklar. ~ .. batımı 
dadımın omzuna koyarak, o 
beni uzaklaodınrkeo, ağlıyorum. 
işte bunu pek vazıh görilyorum. 
Y alnıı o kadar; dad1SJnm opı• 

zuna başını koyarak ağhyan bea ... 
Hatta bu ağlayııın manasını bile 
tevsi ederek terceme edebiliyo
ru aı. Belki bütün bu hahrayı ben 
sonra, dimağımın kim bilir nasıl 
gi.zli oyunlarile icat etmitimdir. Ba 
ağlayan kfiçOk - bir, bir buçuk, 
belki iki yaşında? • demek isti· 

Terkos hakkında son karar dün verıldı 

Şirketin mukavelenameye rıaY~ 
etmediği delillerle sabit o muştut 

Şiddetli bir protesto çekildı, buna da aldırma1' 
·feshedilecek, bu suretle bu beladan kurtulacağıJ 

Ankara, 28 (Telefon) - Nafia Ve- .Bu gece Nafia Vekaleti tarafından Şirket nisan nihayetine~ 
kili Hilmi B. t.e~kos şirketi hakkında· şirkete bir ihtarname gönderilmiştir. tarı yapmadığı takdirde . ..4 

ki tetkikatını bıtırmiş ve kararını nr· Bu da · k t• k 1 . protesto daha çekilecek ,·e Dl"'""~ • n , şn~ e ın mu ave eye nayet et .~ 
miştır. . men eski şekilde dc\'am efJP" ~ 

Buna nazaran şirketin mukavele nıediltt, fena ~. verdığ~, yangı~~lardn nle mucibince şirket feshedilf"' 
hükümlerine riayet etmediği, lstan- bol su vermcdıgt ve tesısatmı uç aya J<'esih için, mukaveleye "~ 
bul halkına içilmiye salih olm1~2n su kadar değiştirerek mukaveleye muva· ay fasıla ile iki protesto ç~ 
vermesile anlaşılmıştır • fık bir şekile koyması bildirilmc.ktedir. gelmektedir • ,.ti 

.......................................................................................................................... ~· 

S~n'at mektep!eri' inkılap aleyhinde ha- Bir tane da pı 
Bır Alnıan nıutehassısı reket edenler için Rasim Bey de H~lk.-" 
ıslahat raporu hazırlı~'Or 1 Ankara, 28 - Türk ceza ka ... ına geçnıek ıst1J; 

Ankara, 28 (Telefon) - Maarif Ve· kanunun.un bir maddesi.ne gö· , Ankara, 28 (T~lefon) - S. I 
kAleti tarafından san'at mekteplerinin re mah'·eme hllkü l n • ..111 

" m erı. esna· meb·uslanndan Rasim ~r- ıııl 
ıslahı için Almanyadan getirilen mil· d 60 üt f ı .. ~ sın a yaıaoı m ecayız o an Fırkasına tekrar girmek ~ıç ... 
tehassıs M. Alfert Yung geldi. Mektep· · d 

ı mücrımlerin i am cezası 24 at etmek istediği 80··yıen DP-""' leri tetkik ederek hükOmete bir ıslahat ~.I 
raporu Yerecektir. sene hapis cezasaoa tabaYvül bi I' 

etmektedir. Bu yOzden 60 ya- Valilerin safa 1 
yor ki: « Ne için sankı beni ka. 
vuyorsunuz? Sizin ıofranıza otur
mak istemedim. Sadece, uslu 
uslu bakıyordum, ve bu tema
t•Y• tuhaf buluyordum. Benim 
mına mini yüreğimi kıracak ne 
vardı? Beni bu eğlencede ser
best buakıaoız ne kaybederdi
niz •. ? » 

Bu mazlumane serzeniıi o IAv· 
hanın içinde sarahatle okuyorum. 
ikinci hatıra vapurda... Evet, 
biliyorum ki bu, vapurda cereyan 
etti. iz.mirden lstanbula avdet 
ediyor olacağız ki bana içlerinde 
telle dondurulmuf türlü hayvan 
ve insan resimleri, bir çok şeker• 
ler vermiılerdi. 
Yauımda kim Yardı, bilmiyo

rum. Fakat karşımda bir koca• 
kan Yardı, bize yabana çirkin 
bir koca~arı... Birer birer, ya
nımdakinio aklından istifade e
derek ve beni aldatarak • bun• 
lan farzediyorum • tekerlerimi 
aşmyordu. Ben kendimi, koca-
karıyı, a~ıralan tekerleri g5rü· 
yorum. Bu, o derece vazıh ki bir 
gün o livhayı tersim edebilirim. 
Fakat annemle beraber bütün 
bOyOkler, ben bundan bahsettik· 
çe, bep gülerler, ve b6yle bir 
ıeyin vaki olmadığında, vaki ol
n bile o tarihte lzmir.deo lstan· 
bula dönüıte benim bunu tahat
tur edemiyecek kadar kllçük ol
duğumda ıarar ederlerdi. 

itte bayabmın en eıki iki ha· 
braaı: Birinde kalabalık bir sofra
da temaıaklr olarak bile kabul 
olunmuyordum, ikincisinde teker 
!erimi çirkin bir kocakan çala· 

f1D1 millecav:z olup bükfımete LAyiha tetKık edilİJ" J 
karıı azami cllrllmleri irtikAp Ankara 28 _ Dabilif! ~ 
edenlerin idamı kabil değildir. leti vilaye~lerin btisoll ~, 

Halbuki bu gibi adamlar, hakkındaki kanun llyi~J 
bu gibi badiıclerde, asılmak zırlam11 ve başvekalete _.,.l 
korkusu olmadığından başlıca miştir. "1 
unsur o~a~ak kullanalma~!adır. Ba§vekAlet bu llyiba~ ~ 
Bunun ıçın deYlet tqkalahna, }erini vekiletlere tevıı 
cDmburiyete, inkıllha kal'fı miltalealaranı ıormuştur. ..-.~ 
vaki cürümlerde bu gibi adam _.._... fP 
ların da idamı inkılibı koru- Bir gazetecinin te . .il 
ma kanununda tesbit olun- S p 4 A ... 8 "'tr'j on oı ıanın ce.. ıt, 
mu~tur. 1•' rinin tevkifi için emir ~~ 

Tabiidir ki henOz bu kanun Adana, 28 _ "Son Po:jO ~ 
mer'iyet kesbetmediği için Adana muhabiri Salahat. :J. 
balen divanı harbin Yereceği yin tevkifi için mfiddeiıl.":_.I 
idam kararlan içinde 60 yaşı· emir vermiştir. Fakat Saı.JI"'" 
nı mütecaviz olanlano cezası bey bu'.unamamıştır. • .J 
24 1ı:ene h~pıe tahavvül ede- • _.. ~ 
cektir. Ankara hukuk tale~ 

Ankara, 28 - Ankar• İ 
talebesi 1 O Şubatta Roı:o•Y' l-1ukukçular 
deceklerdir. .. .. rO 

Dün Ankarada hazırlık Orta tedrisat rntıd~ 
İçtimaı yaptılar Ankara, 28 (Telefon) -- 1 '/ 

tedrisat müdürü Fuat B. bugiiJI 

Bütün Huk ... t<9uları fÜmullu Vazifesine başladı. -~ 
bir cemiyet yapı)'orlar lznıir Polis n1üdiir~;t: 

Ankara, 28 (Telefon) - İstanbul ve Anka.~,~ .~~elefon! -
10

,.-
Ankara hukuk mezunları mesleki bir işleri muf ettışhgıne tayın ° . ;I 
cemiyeti kurmak için bugün Türk İca· mir polis mUdürü Ömer Be1iJI 

iında bir hazırlık içtimaı yaptılar. lç· Feyzi B. getirilmiştir. __/ 

timaa adliye müsteşarı Ferit. Maliye! Fırkada, • 

Vekaleti umum müdürlerinden Edip Cem.yetlerle te111•• JI. 
n müskirat inhisar müdürü Asım Bey· Halk fırkası amele .,e /. 
ler de iştirak ettiler. Neticede Anka· cemiyetlerilc temaslara d'I 
rada mecllste ve diğer müesseselerde etmektedir. Bu temaslar•~ 
bulunan hukuk mezunlannrn iştiraki· rapor!ar hazırlanacak ye ,t / 
le büyük bir içtima yapılması teknrriir cemiyetlerle umumi terna51 

yordu. 
Halit Ziva: Uşşakt 7.adc etti. pılacaktır. 

mızdan birer kara ırmak gibi akı· - Niçin? • lqtirerek: , 
yordu. Bazı tilmseklerin üzerinde - Otomobile meraklıyım. Bir - Sana sôrha~ıun de..,; 
top ıibi havalanıp yine oturuyo· az· hevesimi alayım.: ra mı atmıt olurum? ,Al 
duk. Bu tarııntıların hoplatmalari· - Hayır yalan aöylüyonun. Di- - Eğer hen sarhot iıeı!O "'* 
le bqbqa karambollar yaptıkça rekıiyona geçmek iıteyiıin heveı- benden ayık değilsin. 1" ~ 
lclll bir ,eyden korkmut gibi be-- karlık için değildir. - Ara?'ızda çok fark ~ 

~~-~i nim kucağıma düıerek çığlıklar ko - Ya ne i~indir? z:ım Efendı. ~' 
Yazanı Hüseyin Rahmi ı~;:-~ panyordu. - Kurnazlık istemem beyfen- - Her sarhoı kendini• ~ 

Bu görünür kazadan kurtul· di.. neder.. • -' 
-Jandarmalar bizi zorbal~1:~ nun hazan darlatan bir.~·~ in!li mak için direksiyonu 9oförün elin - Ne kurnazlıği canım? •w•- ~i~di senin kendin• I 

~z!ar~ndan kurtarıp otomıbılı ç.ıkıtlı ve oldukça kavıalıdır. Gıt· den almaktan başka çare yoktu. _ Beni aarhot zannediyorsun tıgın gıb.1... .. ~ 
mııe bındırerek yola çıkardılar. tıkçe ıular karanyor gece bastın· Lakin izzeti nefsine dokunmaksı- da bir kaza vukuuna meydan ver· - Bır şofore sen ıarh . 1 
:Ve ötekileri, bize yetiımemeleri İ· yordu. Şoförümüz de zil zuma ıar zın ona bu teklifte nasıl hulunabi- mcmek için arabayı kendin kullan kil direksiyona ben geçe~cı' 
~in ~ir hayli m~d~e~ dah.a orada hoıt~. • · lirdim. mak istiyorsun. mek onun haysiyeti.ne ve ~-
tevkıf edeceklenm soyledıler, ... Ya Bız tehlıke kaqııında ayıldık. Ne olursa olsun itin şakası yok Bu ara kütedek bir 9eye çarp- namusuna tecaviız etoı .. 
tını ıaat bir ara ile biz ilerlemit o- Ne yapalım ki direksiyon 90för Ka tu. Yavaıçacık omuzunu okşıyarak tık. Araba fena halde sarsıldı. Fa- - Hemen muhakkak ~ 
lunak ikinci bir tecavüz tehlike- zımın elinde idi. Tayyarede mi- en tatlı seıimle: kat atlayıp geçti. bir tehlike karşısında ıaJIS 
ıindeu kurtulmuş olacaktık. Son vi yiz? otomobilde mi farkedemiyor - Kazım Efendi dedim. Biraz Yalandan ho~1anmadığım gibi edilmiş bir teklifi bir naııı";,.. 
teste uçuyorduk. Fakat kaçtığımız duk. Güzergahımızdaki ağaçlar direksiyona geçmeme müsade eder hissiyatımı saklamaya da uzun lesi şekline koymak her 9e1 J'.. 
tehlikeden daha dehşellisine ma· ,·msiyah birer heyula kesilerek misin? müddet tahammül edemem. Te· Yel fazla ıarhoı~uia delalet 
ruz bulunuyorduk. Bentler yolu· pencerelerin haricinde iki tarafı- O ıe 
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1 S P O R l 
Yarınki hareketler 
Bu cuma likmaçlarile bera· 
ber Şilt mfl•abakalanna da 

batlanıyor 

Ayni gOnOn akşamı K. Kemal -
Anrelides revanıını seyredecetiı 

Bu haf ta Şilt maçtan başlıyor. Jlk 
mflsabaka birinci kümenin Anadolu 
takımile ikinci kümenin Topkapı kiti-

Aaplldeele ppacala lntfk•JD maçırdıı 
kucllelnden daha iyi b r netice 

beldedlllmiz. K. Kemal 
lıl aruında oynanacaktır. Şilt maçla· 
nada bu mü•bakaya bir ehemmiyet 
atfedilemez. Çilnkti bu takımlardan 
•angisi kazanırM kazansın ileri gitme 
.ı mümkün defildlr. 

Bundan sonra oldukça iyi geçeceğj 
tahmin edilen iki lik mnçı mr. 

Vefa - Istanbulspor, }'cnerbah~e 

- Beykoz. 
VEFA - ISTANBULSPOR MAÇI 
Talumlann h m n hem n müsa' ı 

bnette olduklan n zarı ıt hara ah 
aıru oyunun he) er nh olaca - ını tnh 
.ıa etmek gtlç de ıldır. 

Ba 1110..b=ıkayı \ efnnın kaz:ınm. 

• •uhtemeldir. F at lstnnbul pc 
•enere karşı oldı u gibi muntazan 
ltirclefans oyunu tatbik eder e kola 
kolay mnğlQp om 

FENERBAI ' - EEYI\OZ MAÇI 
Ba .müs a İli o acak fa .at net" 

ee hemen hem n be li. Fen rbahç nln 
ka nnae&jı muhakkak &'ibL Yalnız 
,Bey,,ozun o n m dan m Hibiyeti 
kabul e m m i la m. Böyle oynar
• mu,·aff:ı < olur. Ge en h:ıfta Vefa
:ra karşı birinci hafta) im g .. zcl bir o
:run oynadı. Fa at o uncul .. ıın t .. m 
idmanlı olmama ı ne · esi i inci haf 
ta)'fm mağlubiyeti 1 ı ul etti. 

KEMAL - ANGELlD S 
BOKS 1\1 \Çl 

Yazın yaptıktan bir müsabn.kadn 
fU1plyonamuz Kemal Yunan şampiyo 
na Angelldesl çoy h yecanh bir carpış
madan sonra sayı he bile )enm·5ö~~ 
l§te bu tuma akşamı Ga':ı4-.. ray klu 
Minde Ud şampiyon tekrar karmlac-:ı 
JOr. Hangisi kazanac:ıı,1 . 

Aqelides boks nokta~ naza~nd~n 
Kemalde.t daha aş:ı- b.r boksurdur. 
Yalnız seri döğtl tti- ü ivin ve nefes 
kabiliyetinin fazlalrgile hasmının teh· 
HkeH btlcumlanndan kola) hkla kaça 

bilir- • f h 

Ecdadımız ne er yer erdi ? 

Tavşan, tavuk, kaz A vrupaya 
nereden getirildiler ? 

Kristof Kolombun 
hindiye hindi 

düştüğü hata 
ismini takhrdı 

M. Viktor F oryen isminde bir 
ilim eıki imanlann ne ile bes
lendikleri hakkında tetkikata 
giriımit bunun için eski mezar
lar civannda çıkan kemikleri 
arqtırmıf, ve ıu neticeleri eld .. 
etmif. 

Dk inaanlar Orob isminde ce
ıim bir nevi ökOı eti yerlermiş 
bu ökllz nesli 1 S inci asıra ka
dar Almanyada bulunm111tur. 

Tavuk Aıyanın cenubu sarki· 
sinden Avrupaya gelmittir. O 
iklimde hali vahıi ıOriller h.alin· 
de bulunuyor. Asya Akvama taı 
devrinin sonuna doğru Avrupaya 
geçerken tavuğu da nakletmiı
lerdi. 

Kaz ve Ördek Avrupanın en 
eski ehli hayvanlarıdır. lsviçrede 
on on iki bin senelik gül eyleri 
civarmda kaz ve ördek kemik
leri bulunmuştur. 
Tavşanm ne Yakıt Avrupaya 

geldiği ve ne vakit ehlileştiril
diği keıfolunamamaktadır. En 
eski tavıan ağıllan ispanyada 
bu'unmu,tur. Maamafi kadim 
galya ile Romada da Tavşan 
yendiği tesbit o!unmaktadır. 
-·- nıııımu u ""'"""''_m ___ "' 

Pnımerını Teafte Ediniz 
fnkılfcle 111emau 

kalıcıksımı 

~- m 
Darülbctlavi Temaillerf 
Hu alqam 

ıeat 1,3 de ISTnHBUL SLLE 

ıaat 15,30da ij~wm· ~~, 
,ı~~eiunıum· I 

4 P••de llJI 1 
Nek il; Nabi 

Zeki B. 11111111 

Kriıtof Kolomp 
Hindiye gelince buda Ameri

kadan eski dOnyaya gelmiftir. 

Kadim Meksikahlar bindi bea

lerdi. Bu hayvan Avrupaya on 
altıncı asırda ithal edilmifti. 

Kristof Kolomp Amerikayı keşfetti

ği zaman Hindistanda zannetti

ğinden bu Hayvana Avrupada 

Hint tavuğu ismi yerildi. 
•-.-.-,._ ... .-----.... ---

Çok yaşamak için 
6ir lrıgilız doktoru neler 

tavsiye ediyor 
Arbutnol Leyn isminde bir 

in iliz doktoru 100 rene yap
ma< için aşağıdaki şartlara ri· 
ayet eclilmes ni tavsiye etmek
tedir: 

1 - Az et, fazla balık yemek 
yemek. 

2 - Çok ekmek, meyve, seb
ze, patatea ve ıtitlti ıeyler ye
m c. 

3 - Yavaı yemek. 
4 - 24 ıaat zarfında en az 

6 kadeh su içmek; Bu b kadeh 
suyun ikisini sabah, ikisini 6ğle 
yemeğinden sonra, ikiıinide yat• 
madan evvel içmek. 

S - açıkta çalıımak ve uyu· 
mak. 

6 - BütOn vücudu banlandır-
m k. 

7 - Hafif iç çamaım Ye ince 
elbise taııınak. 

8 - Günde birkaç defa yıkan• 
mak, ıeceleri de ııcak ıu ile 
yıkanmak. 

9 - 24 aat zarfında 1 O defa 
yıkamak. 

Bir kitap meraklııının deliliği 

20,000 frank vererek 
aldığı eseri ateşe attı 

Sebebi basit : Kendisinde mevcut 
nuıhanın eşsiz kalmaıı için 1 

lnriliz kitap merakhlanndan 
doktor V ealeyin ıeçenlerde Pa
riate k0Uekıi1onculuk cOrmile 
yapbğı bir delilik bDtnn Avru· 
pada hayret uyandınmttır. Bu 
zat nadir bir kitabın Pariste bir 
koUekıiyoncunun nezdinde bulun
dutmıu haber abnca hemen cep
lerine panganot doldurarak in· 
rtJtereden Pariıe gelmif. Kol· 
lekıiyonciyi ziyaret ederek kitabı 
g6rmek istemiş; ihtiyatla eline aı .. 
rak dikkatle muayene etmit ve 
nihayet 1000 Frank teklif etmiı, 
Kollekıiyoncu bu para mukabi-

linde kitabı veremiyeceğiıü ~y
leyince Vealey 10000, l 5000 Ye 
nihayet 20000 Frank teklif et- ı 
mif. Neticede 20,000 Franga aı
laımıılar. Vesley 20,000 Frangı 
aaydıktan sonra koUekıiyoncu iJp 
ocak bqına oturmut ve kitabı 
tekrar emip çevirirken birden
bire ateıe atmıı. 

Kollekıiyoncu kitabı yanmak· 

tan kurtarmak için abhrken Ves
ley mani olmuı, demiı ki: 

- Bu kitabın yegine nushan 

Dr. Yeıber 
bende oldufanu umyordam. lld 
nuahuı varmif. Şimdi bir tane 

kaldı. Çok memnunum tepkidir 

ederim. 
Doktor bu .azlerle ._.. 

feYkallde bir aevinç içinde ol
dup halde çıkıp gitmif. Artık 
ıiz kitapçUUD yaziyetini tuanar 
edin 1 

_,, ________________________ __ 

Resimden sahneye 
Bir lngiliz kadın reııımı ııh· 
nede büyük muvaffıkiyetler 

kazandı 

lngllterenin en bDyDk ressam
lanndan bir Orpenin kızı timdi
ye kadar baba11 gibi reaimdeki 
iktidarile tanınmıfb. Son zaman
larda sahneye çıkan Mis Orpen, 

KUTU 
30 Klnunusani Cuma akp· 
mı saat 1 O da Beyoğlunda 

Aynalı Pasaj yanında 

KUTU' da 
Darlllbedayi san'atklrlanndan 

HllZ'M BBY 
Tarafından KARAGô'Z 

oynatılacaktır 

~-VIY ANA-...... _ 
Şarkılar Memleketi 

(Wlen. Die Stadt der Lfeder) 
Rejisör: Rlşar Osvıtdın ft1me atın 
mıf sözlü ıartıh ve mozlbh llt 

kom~disl 

~- Roaald Kolnula --... 
Dün uı•m 

ARTİSTiK 
sinemasında lrıe edilen 

Bulldoi 
Drummond 

Bana mukabil Kemal bu ha ta a:'" 
aUna kaqı çol< iyi hazırlanmış .. hır Kite hergun saat 13den ltıbaren açıktır 
halde çıkıJor. Eger biçimini getmrse Altı ~ışını kadar olan cocu !ar 

10 - 10 dakika jimnlstik 
yapmak. 

iSYAN 

aahnede de bOyOk muvaffaki· 
yetler kazanmış, ve berkesin 
... zan dikkatini cclbetmiıtir. iki 
nefia aan'atta da temayüz eden 
bu genç kadın, bütün logiltere 

soılu 'e tarl.,b filiminde temapkıra
nı aon derece tehyiç eniıifdr. 
Yeni sahne arkadafl, fevkaJAde deha· 
.sile Vllmı Bınlciye faılr olduğunu il 

Angelidcsi naka\t edebilir. .cu~!'I tıyatroya kabul olunmaz 
akşamı boks mernkhları güzel bır ınti·ıll_ .... ________ ., matbuatında büylik bir ebem• 

miyetle mevzubahs olmaktadır. 

paı eden ıınşın Joın Bennet'dir. 

eabaka aeyredecekler. 

T!frika numarası : 43 
Y •zan •Garp cepheı nde ··• müelıifi 

Erik M11rl11 Remaıgue 

bir ' an)atmata ba~laclJ. Fala 

ALBERT PREJEAN 

kimse dinlemiyordu. Hepimiz geliti ~ü tesir- 0 kadar ;:;;t idi ki yüzlerimiz ken gölgeler- kadar yürüyeceği kanaatini veriyord!.. 
zel Jatır: ıtık. Zan:.ın seçti. mUthit bir surette gerilmiştL Mütehar Ellerimiz gayri ihtiyari geriliyor Te Maam•fih yavq yavq sükGnet bal 

Birde bire titriyerek ba§!mı doğrult rik sis dalgalanıyordu birdenbire bizi teknr takallüs edlyerdu. Buna taham dar olmuştu. HUmmah heyecanıma a. 
tum. Beti e de doğrulmuıtu. Tjaden bu kadar endifeye so'kan .ebebl anla· mBI tmkln11zdL Muharebe gUrültilsti· rasında bunu farketmemiştik bU._ 
bile kımıldanıyordu. Senelerdenberl ka dua. Ortalığı •tik4t, katı bir •ilkQt aOn tazylkma o kadar ahşmqtık ki Top sesleri tekrar boğuk ve tehd ... 
zandığır.uz hl · t bil bir etY olduğunu kaplamııtı. birdenbire bu gurilltilnfin ortadan kalk kAr bir surette glirlemefe başladı. Bir 
lJize ihsas ediyordu. Acr ba ne idi? Bu A 1 dan balu§tık. Harbe gireli ması bize balon gibi pathyarak parçn mitral) öz bir apçknkan gibi t:ıne ta
nu kimse tayin edemezdL Fakat tUP- ilk d n,8~ank tam bir ailk4t ortalığı parça uçacak imişiz tesirini hasrl edl ne mermiler atmağa koyulmuştu. ff 
hesiz fevkalade bir teY vardı.. ihatae :t~iştL Endlte ile kokluyor; yorda. . c~nı~ız düştü. 'e hemen hemen ... 

Başlanmızı ihtiyatla çıkardık ve ge ne olabllecetfnl dilşüntiyorduk. Acaba Sadası birdenbire bomba gıbl gUrli vınçlı bir halde ölümün samimi rttrtı 
enin karanlığı içinde gözlerimizi af. bir gaz dalgası mı? Fakat rilzgAr mtl· yen Villi dedi ki: tUsüne tekrar kulak verdik... 

ı a diktik. Dikkatle dinliyorduk. Belki sait detildL Dalgayı uzata atardı. - Dikkat delikanlılar.. Bu gelen • • • 
Jorduk.. Bütün adalelermiz gerilmit- Bir taarruz mu? o halde hareketi bu sulhtürl- • Ertesi gece geriye çekilecektik t• 
tt. Olacak muhakkak surette olacak sükQn dahilinde duyardık. Acaba ne o Yüzler gev,edl. Hareketler karanıız kat karşımızdakiler bizi takip ile iktl
meçhule intizar ediyorduk. Ba meçhul Juyordu ki- O kadar heyecanlanmıı ve endittli idi. Sulh mü? ••• Yekdigeri- fa etmediler. Taarruza geçtller
muhakkak bir f'elAketti. En iyi bomba ve terlemiıtfm kt elimdeki bomba ınize inanmaz bir tavırla baktık. Sulh Biz yerimizden kımıldamadan mlt
~ımız Villinin bombalan hafifçe tıkır- nemlenmitti. Asabım kopacak gibi 1- milT Bombalar elimden dü~tü .... 'ulh hit bir ateşe maruı kaldık. Arka.., 
dadı. Kediler gibi yere linmittik. Ya di .. Beş dakika. On dakika.. mil? LQdTig yavq )avaş çadır bezi ti8 da semanın hafif ışığı içinde kızıl 
nımda Uıdvig Breyer vardL Onan la- Laher bağırdı: tüne yattı .. Sulh mü? Bctkenln gözleri meler akıyor gibiydi. Maamafila keadl 
ışmı yüzünde hMtalık alametleri _ Bir çeyrek saat oldu- ÖJ le bir ifade ile parladı ki l üztinün bulundu' um uz nokta henlls aaklnA 
almamıştı. Onan ;tUzU de hizfmki gibi SHI sis taabkası İ(inde mezardan ~· b·rdenbire P tlı acağı Z."lnnını ''eriyor Villi ve Kosole bittesadüf' bir kuta 1 

sert, soğuk ve öldilrilcü şeklini al- kar g·bi boğuk çıktı. SiikGn hükim sü du. Sulh m·n .. A)a' ta kazık sıibi du- mek buldular. Hemen paylaştılar. 1)1. 
mıştı. Ha,assı hamsemiz idrak edeme- rüyordu. Hi(bir şey olmuyor, ne taar· ran Yeslingi"I il7.iinün hali, hmeen ferleri neticeye intizar ederek slpue 
den Jaissi tablilerimizin hbıl ettiii ruz, ne ıalatet içinde birdenbire sôzu ~epheyi INrakaıak kendi keadiDe evine (Bitmedi) 
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Talha B.; Yalan Söyliyen 
[ Oıt tarafı bırinci snhı fada l 

etmiı! Fiziyo~oji kita bının basıl
masından vazgeçıldiği hakkmda 
kendisi kimseye bir ş.:y söyleme
mlf imitl 

E••el emirde şunu söyleyelim 
ki (Vakat) ın dOnkü nüshasmda 
Talha Beye atfen yazılan sözler 
bizim icat ettiğimiz ıeyler değildir· 
Ba ı&zleri Talha Beyin damadı 
(Kemal Ragıp) B. kendi elile ve 
tahriri olarak matbaamıza getir
mittir. Mtısveddeleri matbaamızda 
mahfuzdur. Bu sabrlan okumak 
ulımetini ihtiyar edecek olanlar 
ba hakikati g&zlerile görecekler-
dir ... 

Talha Beyin diğer refikleri· 
mizede birer ıuretini gönderdiğini 
aaladıiuınz tekzip mektubu şu
dar: 
Vabt pnteıl heyeti tahritlye müdü· 

rfyetlne 
Vakıt gazetesinde Kemal Ce

nap Beyin yazmıı olduğu "Bu 
nasıl eser,, ismi altın dıı ki yazı

ama ceTap olarak vermi~ oldu· 
jum beyanatım tahriridir. On· 
dan ıonra hiçbir kimseye bu 
hususta birşey söylemedim. Bu 
gtin V akıt gazetesinde bana at· 
fen intişar eden beyanattan da 
haberim yoktur, tamamile uy
durmadır. Fiziyoloji kıtabmın 
tab'mdan ıatfınazar edilmi~ de
ğildir. Araya giren bazı maniler 
hasebile tab'ı teehhür eden bu 
kitap forma halinde de intişar 
ubamna konmamış olduğunu 
beyan ve· bu husustaki vaki neş
riyahm taıbih edilmek üzre ayni 
dtunda ve ayni punto ile tek
zıöini rica ederim efendim. 

28-1-1931 
Tıp Fakültesi Fitiyololi müderrisi 

Talha 
-4Jimdi biz bu tekz pnameyi 
tekzip cJcccğiz. Talha B. in Ke
mal Ce:ıap B.in "bu mısıl eser?,, 
aerlivhastle yazdığı makaleye ce· 
Yap ofarak matbaamıza gelen 
birinci beyır.atını evvelce arap 
harfierile yazı lmış olarak damadı 
Kemal Ragıp B. getirmişti. Bu 
beyanat (Vaklt) da çık~ış ve 
Talha B. kabu etmişf r. Eunrın 

müsveddelerinden bir parçasının 
lralifesiDi (1) numara ile yuka 
nya dercediyoruL 

Muhterem kariler, bir defa 
(1) numaralı kılişedeki yazılara 
latfen bakınız, bir de Talha B. 
tn•bana ait değıldir,,drdiği ( 2) 
numaralı kıliıe deki yazıya dik
kat ediniz: 

Talha B. in benimsediği be
Janahn yazısı ile "benim değil" 
dediği beyanatın yazısı arasında 
werre kadar fark var nndır?Aca
ba Talha B. .. bu yazıları benim 
damadım bana haber vermeden, 
benim namıma b&yle bir beya
nat yazmış, V :ıkıt gazetesine 
Yermif,, mi diyecektir? 

Mademki Talha B. (Yakıt) ga
zetesini beyanat tasni etmekle 
itham ediyor. Biz bu itham 
karıa.aında kendimizin ne kadar 
dürüst hareket etmit o! C:uğumu
m ispat için bir de vesika gös-

• terelim. Kemal Ragıp B. in bize 
l'etirditi beyanat iki kısım idi. 
Fakat birinci kısmı Talha B. in 
16ylemek istediği bazı. söz er 
(Vakıt) gazetesine maledilerck 
yazılmıt idi. Biz bu sözleri, ken· 
dlmize malederek neşretmek is
temediğimiz için çıkardık. işte 
bu ıoretle beyanatından çıkar· 
dığımız birinci kısımda şu sözler 
Yardı: 

1 - Kemal Cenap B. in "bu-
glln,, tenğide kalktığı üç forma 
basalah bir buçuk seneden fazla 
olmu~tur. Kabında da 1929 tarihi 
wardır. 

2-Müderris doktor Talha B. Je 
muallim Doktor Rasim Ali bey, 
talebeye okutulmak Dıere bir 
Fiziyoloji kitabı ·yazmaya karar 
vermişler; Talha B. Fiziyoloji 
bahislerinin esaslannı yazıp ha
zırlarken Rasim Ali B. de bir 
methal yazmayı llzerine almııtır. 

Basılıp çıkan Uç forma, Rasim 
Ali B. in ter'ceme ettiği methaldir. 

3 - Bu Oç forma çıkhktan 
sonra kitabın basılması kalmıt· 
tır. Aradan da bir buçuk seneden 
fazla zaman geçmittir 

4 - Doktor Talha B. 35 se
nedenberi Tıp fıkOJtcainde mu
allim, müderriı muavini, Miider
ristir. Kemal Cenap B. in Hasta 
olması dolayısile st.nelerce Fiziyo
Joji dersi Doktor Talha 8. tara
fından okutulmuştur. 

S - Ortada tenkide layık bir 
hadise vaısa, hele bu hadise 
etrafında bir buçuk senedenberi 
ses çıkaralmamıı ise bugiln de 
susması icap eden zevattan biri· 
si Kemal Cenap B. o!mak la
zımdır. 

Bir fiziyoloji kitabınm batala-
nndan (gazete ılltunlarında) 
bahsetmek- bazılarının iddia etti
ği gibi - ayni Darülfünunda, ayoi 
dersi okutan bir mllderriıe düt
mez. Bunu bir buçuk ıeııe ıonra 
gazete ılUualanna döken zat 
DarültUnundaki kendi vazifeıini 
o zamana kadar ihmal ettiiini 
itiraf etmiş olmaz mı? •• 

Ya birisi çıkar da "Şimdiye 
kadar aklınız nerede idi? •• Bu Uç 
formanın çıktığını g6rd0n0ı de 
bir buçuk aenedenberi ses çıkar
madınıısa: Hata •.• Görmedinizse: 
Daha bOyllk bata... Buldunuz, 
buldunua da fakDltede riyaset 
jntibap edildiği zamam mı bul
dunuz? ... Deyiverirse? •• 

6 - Kemal Cenap B. tanın
rnıı mOderriılerden biridir. 
zira gazete ıfitunlannda bana 
benzer, yazılan ekıik değildir. 

Doktor Talha Beyi kendi ta
lebesinden baıka pek az kimıe 
tanır. Zira: mutaYUI mnderris
lerden birisi o dur. 

7 - Tuhaf bir teudOf: 
Kemal cenap B. pçen ıene 

doktor Talha Beye yine Yakıt 
ıütnnlannda bOcum etmiıti. 

O tarihte DarülfOnunda taa
fiye sözleri Tardı. Ayni kOrsüde 
clcrı veren mllderrialerdea bazı
ları açıkta kalacak, diye dedi
kodular dönüyordu. Fijiyolozi de 
böyle iki müderris tarafından 

okutulan denlerden birisidir. 
Kemal Cenap B. bu sene yine 

ders ortaiına bUcum ediyor. 
Yine bugOn de DırtllfOnunda 

riyaset intihabı Yar; hele bıı
mctUi 0 Barem,, Hazretleri geldi 
geliyor, diye ıftrtlltnler uzamp 
gidıyorl,, . 1 

Acaba bundan bu tafsilltı 
okuduktan aonra Tıp fakülteai 
fiıiyoloji müderrisi Talha Bf. ye 
kanaat gelmit midir ki (Vakit) 
gazetesi kendisi namına beyanat 
uydu:-mamııtır 1 

İşin bizim g&rdDitlmllz haki
kati ise ıudur: 

Tal ha B. üç d&rt formau çık
mış olan fiziyoloji kitabındaki 
hataların meı'uliyet:nden kurtul
nıik çaresini aramııtır. Bunu 
sadece kendisi ile teırik muai 
ettiği Rasim Ali B. e atfetmek 
istemiştir. Diğer taraftan bu 
meseleyi bDs bütDn ortadan kal
dırmak için bu kitabın neşrine 
devam edilmiyeceğini saylemek 
kifi o!duiunu zannetmiıtir. Böyle 
bir zan iledir ki ikinci be
yana tını gazeteye ıöndermiştir. 

Fakat bu bey aut ıazetede ia-

Biz değiliz ! 
tişar edince ve bahusus bu be
yanat altına ( Vakıt) tarafından 
ilave olunan mütaleah okuyunca 
kitabın neşrine devamdan vaz 
geçmek te kifi o!madığını, belki 

kendisi ve arkadaşı için daha fena 
bir vaziyet hasıl olacağını düşün
müş, bunun üzerine dünkü tekzip· 
nameyi yazmıştır! 

Bir darülfünun müderrisinin 
bugtın ı&ylediğini, yarın inkar 
etJDesi, bitaraf bir gazeteyi ya. 
lan beyanat uydurmakla itham 
etmeli, ıonra mllşterek ıurette 
bir arkadaşı ile yaptığı işin 

mesuliyetinden kurtulmak için 
hataları aadece o arkadaşına 
yükletmek istemesi kadar garip 
bir abJik nlimunesi karşısında 
biz söyliyecek söz bulamiyoruz 1 
SÜREYYA ALİ B. HATA EDiYOR 

Tıp f akDlteli reiıi Snreyya Ali 
B. Talha ve Rasim Ali Beylerin 
Fiziyoloji kitabı hakkındaki neş
riyabmızdan bahsederken bir 
arkadaşımıza şöyle demiş: 

- Eğer eserin neşri hazine 
için zarar addolunursa ben 150 
liradan ibaret olan Oç forma be
delini tazmine amadeyim.,, 

SOreyy• Ali 8. bu meseleyi 
sadece yüz elli liralık bir hazine 
zaran şeklinde görüyorsa çok 
bata ediyor. Bir kere zararın 

maddi kısmı, iddiası veçhile yüz 
eUt liradan ibaret değildir. ihti-
mal ki bu eser otuı. forma, ihti
mal ki altmıt forma olacaktır.Bu 
takdirde zarann miktan da on 
misli, yahut yirmi misli bllyüyecek, 
yani şimdiki yüz elli liralık zarar 
bin beş yüze, yahut üç bin liraya 
varacaktır. 

Fakat bu, zararın en hafif 
kısmıdır. Asıl mOhim bir zarar 
vardır ki bu da manevi bir za
rardır. Mliderris ııfatile yazdığı 
ders kitabı ile ilm1 kifayetsit.liği 
anlatılan müderrislerin ve mual
limi• rin talebeye ders vermekte 
devam etmesi kadar büyük bir 
mane•t zarar tasavvuru kabil 
midir ? Bu zarar nasıl tazm n 
ve telifi edilebilecektir ? 
Bu vaziyette olan müderr:s ve 
muallimlerin intihabında Kemal 
Cenap Beyin veyahut diğer bir 
zatın lmswu, mesu'iiyeti ola
bilir. Fakat bu tasavvur ve 
muu'liyetin devamına bile bile 
llkayıt kalmak da her fakillte ida· 
resi Ye tedriı heyeti için ayn 
bir mes'uliyeti mucip değil midir? 

KEMAL CENAP BEYDEN 
DAROLFONUN EMiNiNE CEVAP 

Darülfünun emini Muammer Raşit 
B. dün gazetelere tekrar beyanatta bu· 
landu. Bu sözler i~in Kemal Cenap 
Beyden cevap istedik verdi ve bir de 
Talha Beye cevaben bir makale yazdı
tını söyledL Profesörün makalesini 
yann koya(ağız. Beyanatını dercedi-
1onuı : 

- Ne kadar müteessifim ki darül· 
ftinunun muhterem emini Muammer 
Ra.şit B. efendiye gazetede cevap ver
mek ıztırannda kaldım. Bu vadiye 
r:i: nemek için kendilerini iki gün evel 
ı"> T'et etmiştim. Müşarünileyh, mev
ı·ıo his olan müderris ve muallim 
B:?ylerin kendi himayelerine muhta~ 
almadıklannı ıöylemek suretile onla· 
n himaye etmekte ve eserin sonunda ha 
ta savap cetveli ile kabili ıslah olduğu
nu beyan buyurmaktadırlar. Mezkar 
müderris ve muallim Beylerin ademi 
ehliyetlerini şimdi matbuatta izah et
tiğim gibi pek yakında da fakülte mec
lisinde ispat edeceğim. Ağzımdan çı
kan sözü ve kalt!mimden çıkan yazıyı 
ispata muktedir olup olmadığımı za
man gösterir. Hele biraz sabır buyu
nıla! 

Eserin hata savap cetvelile kabili udah 
olduğu hakkındaki fildrlerine gelince, 
§U fıkrayı hatırlamamak kabil değil

dir: "Bir müteşair bir büyük şaire di· 
vanını takdim edip, eski usul mucibince 
yanlış göreceği noktalara balmumu ile 
işaret koymasını rica etmi'- Kitap. 
serapa yanlışmış; şair bu vaziyet kar-
11sında divanı bir mu§1lmbaya sanp 

lmüteşaire göndermekten başka çare 
b_ulamaauı ı. 

37 Kisinin idamı tahmin ediliyoı:_., 
Üıt tırafı I inci ı .. y:ada 

alarstk tahliye edilmişlerdi. Geri
ye kalan 105 kiş nin de alent 
olarak muhakemeleri yapılmış 
ve neticede, beşi kadın olmak 
üzre 22 maznun beraet kazan
mıt ve derhal tehliye edilmişler· 
di. Bugün, muhakemeleri biten 
maznunlardan 22 kiti hakkında 
verilen beraat karın okurımuş 
ve tabliye olunmuşlardır. 

Karar tefhim edıldi 
Divanı harp reiıi Mustafa Pş. 

bu maznunlara beraat kar.ı:.rını 
fU suretle tefhim etmiştir. 

.. - Sizin diğer maznularla 
birlikte icra kılınan muhakeme er 
neticeıinde Menemen vak' ai fe-
ci ası ile ve ıerek bu nk'ayı 
meydana getiren Nakşibendi ta· 
rikatine mensup bazı kimsererle 
ve bu tarikatin inkişaf eden ir
ticai lecelliyatile bir güna alaka
nız görülmediğinden heyetimizce 
beraetinize karar verilmiftir. 

Bu mllnasebetle size beyan 
ederim ki bu muazzez vatanın 

ve milletin refah ve saadetine 
engel o'mak ve kendi aleyhine 
ufak bir hareket göstermek is-
tiyenlere kartı hükumet şiddetle 
hareket eder ve suçlan olanlar 
kanunun pençesine çarpbrıhr. 

Bunlar cezalarım göreceklerdir. 
Bu bapta masum görülenler de 
bittabi maıban adalet olurlar. 
Hepinizin l:ıu memlekete bayırlı 
olmanızı ve nur yolunu takip 
etmenizi tavıiye ederim." 

Reisin bu sözlerinden sonra, 
berat edenler hep birden heye
canla Cllmburiyet ve adalete 
karfl adeta feryat edercesine 
meserret izhar etm:,ıer ve: "Ya-
ıasın Cümbuıiyet ve adaleti,, diye 
bağırmışlardır. 

Beraet edenler arasında bulu
nan Saffet Ef. de elile Büyük 
Gazinin resmini itaret ederek 
"Y aıasın Gazi, yaşasın Adalet, 
yaşasın Cümhuriyet!,, diye ba-
ğır mlf, müteakiben kararın çok 
adiline oldu"'1nu, tetkikatın kılı 
kırk yararcasına yapıldığında hiç 
ıüphesi olmadığını söylemiştir. 

Fahrettin Pa9enın beyanatı 
Ôrft idare amiri F ah rettin 

Paşa beraet · edenlere şu beya· 
natta bulunmuıtur: 

"Sizlere geçmiı olıun. Adalet 
her zaman tezahllr eder, suçlan 
olanlar cezalarını çekecekler. bu 
suretle de bittabi mütenebbih 
olacaklar ve memleketlerine sa· 
dakatle hizmet edecek'erdir. Al
lah taksiratlarını affetsin!,, 

Fabrettin Peıa sonra Saffet 
Ef. ye hitap ederek: " Siz çok 
okumuşsunuz. Bundan sonra ııze 
vazifeler terettüp ediyor. Cahil 
balkı tenvir edin. Bir kenara 
çekilip oturmayın. Bu vak'ının 
yüzlerce insan içinde olması ta· 
rihte görülmemiıtir.,, 

Saffet hoca ne diyor? 
Saffet Ef. tahliyeden sonra 

bana ıunlan söylemi~tir: 
cıMuazzez, idiı hükumetin val

nız adalet ile hlikmdtiğinin bü
tOn cihana ilinını rica ederim. » 

Kimler tahliye edildi ? 
Beraet kararı alıp tabliye edi

lenler ıun'ardır: 
Menemenden Saffet boca, Hü-

lti~~ı mı~a~eoet ue bBiün 
tem İJ81İ0~10: Onumuz. 

deki cuma 
günll aylık 

ıçtima vardır. 

azayi kira· 

mın Türk

ocağına gel
meleri 

ıeyin oğlu Asım, Ali, Js111ıi1. 
müezzin A hmet, Eoıalandan ~ur 
tafa, Ali oğlu l\ı~ustafa, Manı.,. 
dan ktçeci Süleyman, fırıncı Alr 
met, Halil, Mazlum, Mehıaet. 
tütlincU Hasan, Halil, Mebıoet. 
bıçakçı Mustafa, çulha Must~lt 
Mustafa çavuş, hoca Hakkı, nr 
rozköyünden Nurettin Ef. ter. 
\' ah<lettini n karısıda Nak"' 

şiber.di inıiş 
Ankara, 28 ( Telefon ) - Sr 

rava ge'en haberlere göre vat .. 
haini Vahdettinin 3 nen kardl 
Nimet H. Erenköyünde oturdu
ğu sıralarda Şeyh Esadın evill• 
gitmekte imiı ve onun müritle" 
rindenmif. 

MEN'i MUHAKEME KARARl~1111 
Menemen, 28 (Hususi) - Div

harp karar hakim 15 maznun haldOI" 
men'i muhakeme karan vermiştir. /t.t 
ne.'\ Foça hadiessi maznonlarınd .. 
16 kişi tahliye edilmiş, dördü •""' 
kuf kalmıştır. • 

OARI lDARE MUDDETI , 
TEMDiT EDiLDi 

Ankara, 2S (A.A.) - Menemen "° 
zasile Manisa ve Balıkesir merkez "9' 
za1arında bir ay müddetle bir "'; 
nusani tarihinde ilan edilen id t 
örfiyenin bir ay daha temdidine dal

11 icra vekilleri heyetinin 28·1-1931 tardı 
karan Il. M • .l\leclisinin tasdikine -" 
ıedilmiştir. 

Darü lf ürıunde; 

Divan bu~in top'an1yof 
Tıp Fak O tesı reisJiğine Te".: 
fik Recep 8. tercih edilece-: 

Tıp fakültesi mescleaınin bıJJi 
için Darülfünun cHvanı l:ugOll 
toplanacaktır. Darülfünun eaı• .. 
neti bu meselenin pazar ,ani 
yapılacak içtimaa bırakalmaııOI 
muvafık görmemiı, bunun içiO 
divan azasını bugün toplar 
mağa davet etmiıtir. Tıp fakOl
tesinden gelen cevap 1'afı derr 
cede vazıh o'du~undan işin bu~ 
hallolunması Jcuvvetlidir. DDnkl 
intibımıza göre divanın kara~ 
20 rey alan Tevfik Recep Beyıo 
riyasete tercihi suretinde olacak 
•e Tıp fakültesinden, ekseriyet 
kazanmış ikinci bir namzet g5r 
terilmesi istenmiyecektir. Di•a~ 
ettiği zatın ismini vekalete bilCÜ: 
recek ve vekaletin tayini emrini 
müteakip yeni reis ite batbyr 
caktır. 

Oivını bir teklif 
Bazı bahisler üzerinde yapıl•" 

cak münakaşalann ilmt tekiJdeO 
sıyrılıp ıahsi dedikodu mahiye" 
tini almaması için Divana ball 
müderrisler tarafından baza ted" 
birler teklif edileceği söylenmek"' 
tedir. Bu teklifte mll~•k•ı•1' 
şahsi şekle sokan müdeırıelet 
hakkında cezai bazı kararlat 
verilmesi için Divana nlAbiyel 
verilmesi mevıubabiı olmaktadatı 

ee 
Cemiyet' erde; - ~. 

Hilaliahmerin fakirler• 
yardımı 

Hillliahmer cemiyeti Emin611d 
şuabsi tarafından l::ugün saat 1' 
ten itibaren Eminönü mıntak•~ 
ıında oturan fakir ailelue par• 
tevziatı yapılacaktır. • 

Tevziattan iıtifade edecek ar 
leler üçyüzden fazladır. 

·Bu tevziat için HılAliablllet 
umumi merkezinden para ahO" 
mamıştır. Tevziat Emin6n0 ff1' 
besinin sarfına aalahiyettar bd" 
unduğu aidattan. 

Tasarruf edilen para ile l'8"' 

pılmak tadır. 
Berber.er ırtıu,da itil•f ti 

Berberler cemiyeti ceaııye. 
idare heyeti arasında çıkaD ~it 
ihtilaf net cesinde istifa etaıiıtil'• 

Yeni idaıe heyeti intihıb•11 

şubatın yedisinde yapı'acaktd• 
Kabzimallar cemiyeti id•r' 

heyeti intihabatı da ıubatm dV 
dllade yapılacakbr. 



Jstanbul halkının en çok bildiği ve rağbet ettiği 
b"r piyango kiıesi varsa o da ancak 

BORO-
ZAN 

__ ,_ K l ŞE
SIDIR 

Kişemizden bilet alan zevab muhtereme meyanında mühim 

Şafak çaylaı ının yen· 
çıkan 20 dirheın 25 
kuruşluk paketlerin 

tecrübe ediniz. ·kr · · ı k oktur Ayni zamanda umum ı amıyeler almış kımse er pc Ç • 

aaz t l b .. l b ozan hor.....nn muhterem müıterilerinin 
6 e e er ayu o ao or 5.. •v• • • • 

evi · · .. ti d t" v • bir zamanda arzu ettigınız vakıt bdet· erının on n en geç ıgı . . • 
lerinizi tebdil edebilırsiniz Ve müşterılennın her suretle h~kuk 
•c f tJ • · h faza ve bilhassa ketilm olmaya pek zıyade " men aa erını mu a . • . 
itina eyler ikramiyeler ve amortileri kendil.er~ne ıbbar edıp derhal • 
tesviye eyler. Talihlerini tecrübe etmek ıstıyen zev~tı mubtere 
menin bir defa borazan kişesinden bilet almalan tavsıye olunur. 

T · bı"let bayii Küçük pazar No: 11 Borozın kişesi avvare prv:ıngo 

· · • ~ahıbi Rufat lstanbul, Telefon: 2362 
----- --~ - --

...,. Niçin~ . ~ .. , .... ~ 

Herkes Tayyare biletini almak için 

KADER [Ventura] Gişesine 
·· 'h dı"yor Çünkü: Bu gı·şenin sattığı ekser biletler en büyük ik· muracaatı tercı e · 

· 1 k mak talihine m3zhar oluyorlar. Ayni zamanda tayyare piyanko· ramıye er ·azan .. .. .. . . . 
k. 5 rba,.·11 ve muamelesi ciddi ve durust olup muşterıler ıntıhap ~unun en es ı e J 

ettikleri bi ctleıin her \'akit muhafaza olunacatına emlndlrler. 

Eminönü Valide Hanı ittisalinde No. 4 

Seyrisef ain 
Merkez acantaSt: Galata l\öpril başı 
a 2362 Şube acantası Sirkecide 

MOhnrdar zadehanı lst 2740 

J ra~zon itinci postası 
(REŞITP AŞA) vapuru 29 

kAnunsani Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından lnebolu, 
~amsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gıresun, Trabzon, Rize, Hopa ya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 

• Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polathane, Görele, Gireıon, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

ı Devlet dem lryolları ııltn ları 1 uğrıyacakbr. 

Dökme boru ve Werruatının kapalı zarfla münakasası 9 Mart ı•---M-e-rs-,.-n-Pıı_s_f!l_s_ı __ 
931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet demiryollan il u 
idaresinde yapılacaktır. (INEBOLU) vapuru 30 ki· 

Motine- Motör-fleklrik M ekte~i 
l - 7 Şubat 1931 tarihinde yeniden 

ELEKTRiK ve TELSıZ 
'fELEGRAF şubelerfle MO· 
TuRLER ve DİESEL 
MAKiNELERi tubesi açıtı· 
rıık tedrisatı başlınecakbr. 
2 - lşltri sebebile mektebe devam 

edemiyen makinistlere M OTÖR .. 
LER ve DlESEL ~tA
KINELERI ~ubesi için mektup. 
tahriri dersler verilir. 

8 - 'I ELLi ve TELSiZ 
TELGRAFA ıit ayrıca muh•· 
bue dersleri vardır. 
4 - l\lektep yalnız nihırldir. Aylıt 

ders ücreti 10 liradir. 
5 - l\avdolmak için: 

Gaim.da Mumhanede Lloyd Tri· 
estino acantası karşısında Arap-
yan hıınına bititik olan mektebe 
müracaat edilmelidir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını •e muvak- nunusani cuma 10 da Galatada 

kat teminatlarınuı aynı günde saat 14,30 8 kadar komisyon Çanakkale, lzmir, Küllük, ıstanbul Belediyesi ilanları 
kitipliğine vermeleri lizımdır. Bodrum, Rados, Fethiye, 

Talipler r.:ünakasa şartı amelerini beşer Jira mukabilinde Finike, Antalya, AJaiye ve Hortum münaknsası 
Ankarada ve Haydnrpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. Mersine kalkacak dönüşte lstanbul belediyesinden: itfaiye içio lüzumu olan 6000 met-

• • • Taşucu, Anamur, Dalyan, ro hortum 11-1-931 tarıhinden itibaren bir ay müddetle kapalı 
750 Ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Marmaris Kuşadasıoada uğrı- zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak için 
Münakasa 16 2-931 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev· yacakbr. hergün levazım müdürlüğüne müracaatlar1

1 
855 lirahk teminat 

let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. ~- e s•• ........ ~ makbuzile tartname ve teklif mektubunu mühürlil zarfa koyaıak 
~UAlft1DM111tnacn11::xmııamı ....... • ı;: b k d 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· 1 auM I au~ H (lı er B fHOUr arı ' ı ihale günü olan 12-2-931 per,embe günü saat on eşe a ar 

•akkat teminatlarını aynı günde saat 15,30a kadar münakasa Karaden·ız 1~~en~c~il~m~e~ni~d~ai~m~fy~e~v•er•m•e•Je8ri·.~~~ı••~· ~~~~~~~ komisyonu katipliğine vermeleri lizımdır. ,1 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 üç lira mukabilinde An· Muntazam ve Liiks post:tsı 5 t ı k b 1~ 11 k 
karada ve Hayclarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 1 a ) 1 uyu arsa r· *'"' .._,__. • -- Dum upınıır 

-!:!:.!~:;.:.rl·*~ 110nıar• ) :~~~i:k.~~~h~~.~::~ :~1 Istanbul Emvali Eytam 
S..\TILll\ .\~KAZ: )Jahepe Hamanı sokak. No 9-IO reketlefZonguldak,lnebo~u,A- d 

tahmın e<l"len kıymet (60) l ı radır. % 7,5 nisbetinde dipo- yancık,Samsun, Ordu, Giresun, ı·daresin en : 
· Trabzon,Sllrmene,Rize)iske!ele 

zit, hetteJi ilı: ı(l~·i kat'ıyeyi miiıeakip def'aten alınacaktır. rine azimet ve aynı iskeıeıere Mehmet !(amil Paşa ile Nefise hanı-
14-2-93 ı ttırilıme rdisad (cumartesi f.{Ünii saat 13 ten uğrıyarak avdet edecektir. 

d Yol bedeli için Sirkecide mzn istikraz eyledikleri mebaliğ mukabilinde 1 6 ya kadnr Kartal Malmiidiirlüğıınde eleııi müzaye e su- Meymenet hanındaki acente-

1 k hanesine miiracaat. Telefon l'daremz'z uhdesinde Vef aen mefrzı~ bulunan retil4' m111 . ıc:l ıır. '-'4 'el 
Istanbul 2b · TT [ [ [[ d .. .. .. 

S.\ Ti LIK A BSA : Peral.k Rasih Efendi sokak; No: 
5654-52; [~00] <ırşırıdır.Talımiıa edileıı _he.deli [150) lira
dır. Bedeli cie, 'aten nlınacaktır. % 7,5 mslteuııde d po
zu. 14 2-93 ı tarilı rıe miisadıf Cunıarıesi ~iinü saal 13 
terı 16 va kadar nıüznyedesı aleııi surette Kartal ftlalmü
diirliii!ii.rıdP. icra .l\1hnacakur. 

._mmnam:uımnmm::m::muı:mua Koskada Mimar .n.ema ettin ma ıa esin e 
:r= ·.!3 

. * * .. 
SA TILll\ -\ HS:\: Pendik Bıığdat ca.<ldesi, No: 4 .. 68~ 1 ~1 

97 . ··zf>r · rıe ' dükkan ,.e hane ınşasına musaıuır. .ırsın, n , . 
ı· ı , ... .1·1 ı l ıedel (291) liradır. Belıeh IJeraten alına-a Hl.Hl euı eı , .. d . 
c· kt o 7 5 1• helinde dipoıil. Alem muzaye e sııretı-d ır. o • rı s .. .. 
le 14-2 ~ 931 tar' lıi e nıiisad f ~u~ıa~l~~' gu~u snal 13 
te 1 16 vn k~dar f{~ı rtal ~l:tlnnıclnrlugunde ıcra kılına-. 
caktır. 

PERl'EV 
Diş macununun 
En büyük vasfı mümeyyizi : 

Kalay tüplerde o'uşu ve fenni bir 

diş macunu olarak ihzar edili~idir. 

-Beyoğlu dördüncü mllı hul:uk~h 
kenıesindcn: 

Küçük SüheyIAnın uhdesinde bulu 
nan Kasımpaşada Hacı FerI1at nıaiıal· 
lesinde pirinççi sokafınd3 40 nuMaralı 
hanenin dörtte bir hissesi yasi t:ıı·~fırı 

'* -le ll- • dan açık artırma suretile satrfacağın· 
·· k .. d ad lesi No· 46 48 dan talip oıanıarın satı§ günu oıan 

SATI LJI\ ~\ HS.\: lüırtal [s . 11 a~ C ~ : •. 28 2 931 cumartesi günü saııt 14 te Be· 

[150] 1 O ·k· h sse<le aiti hıssesı, T ,dmıın edılen yoğıu dördııncu ~mıh hut.uk rnahtıcmc 
arsı ll(ll'. il I 1 ~ ' k - b 1 1 ı ·· ihln 

lı .• ı· [. ] 1 d Bedelı def'aten almaca · tır. %7,t> !İnde hazır u unma an uzumu • eue 1 300 ra 11·. ' ., olunur. 

nisbeı.ıı<le dı·ıı<>z.°ıt. Aleııi müzayede sureıı e 14-2-931 j . 3 k M. M. . &~tın Dilme r.ey \1 
tarihine ıııiis ı cJif cumarıesi gliııii saat 1 teıı 16 ya a- ııAnterı 
dar h artal ~lalmiidiirliiğüude ırra kıhnacakLır. IL.A·s·. •FB·.·u·.~M~D1111• s.A ... -A·L-. Iı-(O-. DAN: 

250 ton döküm kikunun 18·1·!>31 tari· * .... k E k hinde kapalı zarfla yap!lan mün:ıkasa-
Kf R A Lll4~ ({A Yll\11 AXELER: No. 12, Yeni ~kpı k. S i ad teklif edilen fiat &"ali &"örülmekte ap 

L. k .. ka ''Ik hA ne sene 1 ırası zarhkla 4-~931 de saat u te ahH· 
lOı 31. da J t Sİ nllll ı da 1 · ı goz .7 S 1 ~ , 931 (Jercem- caktır. Taliplerin p.rtıtame icin lter 

120 J 1 k ttır111a .. 2 uua. ... ru··n ve müaalcuayft ıirmek i~ft de,1 

• ıra, kirQrna l 'cı · ar ' b _ • o ~n merk~z satnt alma ke•isyoauna 

Istanbul Aga çeşmesi sokağında eski 5, 
yeni ı, 3, 5 numaralı bir kzt' a arsa satılıktır. 

M ezkür nrsa 5820 ziıa terbiinde olup 
dört tarah yüksek harçlı dızvarla çevrilidir. 
/traza fevkalade miisait olup denize neza
reti karni/eyi haizdir. Derıznunda yıkılan bii
yük konağzn bakayasından olan kargir du
varlz mutlak ve han1a111 , iki oda ve taş nzec .. 
divenle inilen iki kfırgir rnahzen, üç oda, bir 
hala ve dört havuz ile bir miinhedim limon
lıık vardır. Koska tranıvay lıatt1na çok ya· 
kındır. Bir buçuk ınasura da tatlı suyu vardır. 

Birinci ihalesi 4500 lira bedelle talibine 
26/1 /931 tarihinde icra edildi. J(at'i ihalesi de 
10/2/931 salı giinii yap1lacaktır. Fazlaszna ta• 
lip olanlar ve artt11 nıa şartlarınz ö(Jrenmek, 
daha ziyade malzinıat almak istiyenler o gün 
saat 16 ya kadar Adliye binasz dahilinde Js,. 
tanbul Emvali Eyta111 idaresine miiracaat 
etsinler . Müuyede Bt?-~t 14 de açzlzr ve 
16 da biter. 

• 



_ 8 - VAKiT :t9 KAnuns11ni a J3J 
GAYRİ l\JEXKUL MALLAIUN 

AÇIK ARTIRMA lLANJ 

Çorlu icra memurluğundan: 

Açı't artırma ile paray.ı çevrilecek 
gayri menkullin ne olduğu: (18) tarla 
(1) çayır (1) mera ,.e (1) kıt'a bağ ye 
rini havi maamüştemilat çiftlik ebni· 
yesL 

Gayri menkulün bulunduğu rne,•ki 
maha1lesi, sokağı, numaraı:11: ÇvrhıJa 
Hacı l\f uraylı çiftliği. 

Takdir olunan kıymet: 15000 lira. 
Artırmanın ynpıJacağı, yer, gün, a 

at: Çorlu icra dairesi. 1}3~31 pazar sa 
at 14 - 16 da. 

1 - işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi l/'2/931 tarihinden itibaren 
930!35 No ile Çorlu icra dairesinin mu 
ayyen numarasında herkesin görebil ~e 

si için açıktır. Jıanda yazılı olanlardan 
fazla malUmat almak istiyenler, i ·bu 
şartnameye ve 930'35 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukar
da yazılı kıymetin yüzde beşi teminat 
gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu sicillile sabit ol· 
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer ala
kadarların ve irtlf ak hakkı sahipleri
nin bu haklarını \'e hususile faiz n 

masrafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev 

rakı mii.sbitelerile birlikte memuriyeti 
miıe bfldirilmeleri icap eder aksi hal 

de haklan tapu sicillile sabit olmıyan 
lar satış bedelinin paylaşmasmda ha-
rl~ kalırlar. 

4 - GösterJien günden artırmaya 

iştirak edenler artırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu malUmat almış 
bunları tamamen kabul etmiş ad ''e 

itibar olunurlar. Ustünde bırakılan 

gayri menkulün bedeli zamanmda ve
rilmezse gayri menkul ikinci bir arttır 
ma ile atılır ve bedel farkı \'e mah -
rum kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca şart tahakkuk etmek 
kaydile üç defa bağmldıktan sonra 
gayri menkul en çok arttıranın üstün 
de bırakılır. Şart tahakkuk etmezse ar 
tırma geri bırakılıp alıcı taahhütlerin· 
den kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 - Artırmanın birint'i nya ikinci 
olmasına ve gayri menkule taall<ık e-

den kanuni hakka ve satışın tarzına gö 
re diğer şartlar. Artırma birincide. 1-
hale tarihine kadnr vergi ve evkaf n 
belediyeye olan borçlar borçluya ait
tir. 

Yazılan gayri menkul yukarda gös 
terilen 1}3'931 tarihinde Çorlu icra me
murluğu oda ında işbu ilan ve gösteri 

len arttırma şartnamesi dairesinde sa 
tılacağı ilan olunur. 

SATILIK MERMER 

Beşiktaşta Abbas Ağa camii şerifi 
avlusında bulunan (48) parça mermer 
bilmüzayede satılacağından şehri ha· 

lln 13 üncü salı gününden itibaren yir 
mi gün müddetle aleni müzayedeye 
Tazedilmiştir. 

Talip olanların ve daha ziyade ma
lQmat almak istiyenlerin şubatın Uçün 
cit sah günü saat on üçe kadar Beşik· 

taşta Akaretlerde 54 numaralı mütevel 
Ji kaymakamlığına ve yevmi mezkQrun 
saat on üçünden on beşine kadar lstan 

bul el'kaf müdiriyetinde idare encüme 
nine müracaat etmeleri. 

/>iyongo müdürtaği1nden: 

Tayyare cemiyeti şuabatı için bir se 
nelik kırtasiye mubnyaa edileceğinden 
itaya talip olacakların pey akçeleri ile 
birlikte 31 kanunusani cumartesi saat 
15 te: 1 

Keza şuabat için müsveddelik ve 
tebyizlik kf\ğıt tab'ettirileceğinden taba 
talip oJacaklann 1 şubat pazar günü 
sat 15 te piyango müdürlüğünde nıüte 
şekkil tayyare cemiyeti mübayaat ko 
misyonuna müracaatleri. 

lstanbul ikinci icra memurluğun· 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve furuh 
tu mukarrer 5 adet işlemeli yastık ile 
10 adet tesblh 3 şubat 931 tarihine mü 
sadif salı günil saat 14, 15 te Sıra Seı 
vilerde Soğancı okak Hovsepyan apar 
tıman 3 numaralı dairede satılacnğrn· 
dan talip olanların yevmi muayyende 
mahalli mezkfirda bulunacal\ haciz me 

muruna 930'319S numara ile müracant 
etmeleri ilan olunur. 

• 
Otomobil veya KamyoouuJza yeni lastik 
almak icap ettiği zaman düşününüz ki: 

Dünya yüzünde Gudier lastikleri 
üzerinde hareket eden vesaiti 
nakliyenin mecmuu, bütün diğer 

markalardan fazladır. 
Herkesin Gudyiri tercih etmesinin yegane 

sebebi fazla sağlamlığıdır. 

149·21 

Türkiye iş Bankasından: 
1929 senesi % 8 faizli lımir belediyesi istikrazının imha ve 

keşide muamelesinde 1380 adet tahvilin piyasadan ref'i icap 
eylemekte olup bu tahvilattan bin adedi istikraz mukavelename-

sinin 3 üncü maddesindeki ihtiyar ve salahiyete tevfikan belediyece 
mubayaa edilmiş olmakla bakiyesi 380 tahvil için yapılan kqidede 
zirdeki numaralara amorti isabet eylemiştir. 

1 - Mubayaa suretile imha olunan numaralar: 3001, 4000 
2 - Kur'a keşidesi suretile imha olunan numaralar: 

A - 100 Liralık Tahvilattan: 

~7 70 146 195 224 281 304 352 363 366 403 467 
477 493 587 588 612 645 655 678 703 803 836 853 
869 904 921 936 ~87· 9~8 1028 1163 1199 1210 1221 1232 

1350 1500 1519 1547 1577 !690 1779 1785 1795 180~ 1871 1893 
2011 2ogJ 211s 2126 2214 2234 24?3 2430 243J 2440 2513 25so 
2584 2680 2684 2685 2702 2714 2716 2777 2792 2801 2824 2829 
2902 2965 2974 2978 4057 4057 4074 4116 4136 4144 4176 4182 
4427 4431 4528 4551 4618 4655 4737 4765 4777 4785 4791 4811 
4985 5018 5101 5165 5171 5243 5405 5513 5545 5573 56]4 5~44 
5708 5731 5831 5844 5911 5917 5948 5980 6045 6052 6093 6315 
6345 6353 6482 6515 6518 6691 6772 6845 6986 699u i0·l3 
7146 7226 7230 7305 7306 7354 7358 7394 7562 7567 7772 7830 
7927 7948 7823 7954 7985 8000 80:6 8011 8022 8079 8161 8162 
8171 8354 8355 8359 8361 8412 8425 8461 8427 8504 8599 8533 
8537 8574 8603 865? 8752 8774 879) 8821 8953 8988 9046 9160 
Y233 9328 9342 9420 9570 959~ 960ô 9914 9964 999J 9996. 

B - 500 Liralık Tahvillttan: 

IOolY 10198 10199 10229 10243 10265 10275 10301 10423 10434 
10482 10505 10784 10799 10833 10955 10980 10189. 

C - 1000 Liralık Tahvilittan: 

11020 11057 11062 11066 11169 11178 11205 11312 11475 11487 
3 - Bir numaralı kupon bedeli lzmir şubemiz kişelerinde 

tediye edilmektedir. 

Aksaray vilayeti 
daimisinden: 

•• encumeni 

1 - Aksaray ilk mekteplerine iki yDz adet rahle yirmi siyah 
yazı tahtası on bet• yazı masası, on beş dolap ve iki yazıhane 
yaptırılacakbr. 

2 - Keresteler kuru ve budaksız temiz ve çıralı çamdan 
olacaktır. Rahle ve yazı tahtası ve yazı masası ve dolap ve yazı-

haneler Maarif dairesinde mevcut nümunelerine muvafık olarak 

yaptırılacaktır. Bütun levazım Ye i~iliği ve masarifi müteahhide 

ait olacaktır. 

3 - Talipler ihale kanunu mucibince teminat vereceklerdir. 

Tutkal ve boya ve şeraiti saireyi anlamak istiyenler encümeni 

vilayet ve Maarif MlldOriyetine mOracaat ederler. Uin ücreti, 

bilumum masraflar mütaahhide aittir. 

4 - Aleni m.ünakasa 15-1-931 tarihinde başlar 5-2-931 ta
rihinde saat on dörtte ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle 

devam edeceii keyfiyeti ilin olunur. 

'.·. • :•• ,;._.•:, t·.·I ';ı::··~J\:•~.,., .... ~,.~; ' • 

Çankııı Vilayeti Nafia Baş 
Mühendisliğinden: 

Çankın • Ilgaz yolunun mebdeinden itibaren birinci kısım itl
bat olunan on beş kilometroluk kısmana muktezi (1665) f)Cak ve 
(5588) toplama ki ceman (7253) metro mik'ap ba'ID şosa taşındl 
ihraç ve yol boyuna nakil ve istifi (14784) lira (45) kuruı bebeli 
keıfile 14-1-931 tarihinden 4-2-9~ tarihine mllsadif Çarşamba 
günUne kadar yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

ihale encümeni vilayette saat on beşte icra kılınacağındao 
taliplerin münakasa kanununa tevfikan yüzde 7 buçuk teminatı natJ"' 
vakkata makbuzlarını teklif mektuplarma leffederek vakti mua)Cft 

yeninden evvel makamı viliyete tevdi leri lazımdır. Fazla malumat 
almak istiyenlerin Nafia Baş mühendisliğine müracaat ey!emelerİ 
ilin olunur. .. 
Iktısat veka etinden: 

Şartnamesi dairesinde muhte
lifülcins 200 adet pülverizatör pa· 
zarlıkla rnübayaa edilecektir. 

Tarihi ilandan itibaren 10 gün 
zarfında ihalei l<at'iyyesi icra kılı
nacağından taliplerin şartnameyi 
almak Üzere şimdiden ve pazarlığa 
iştirak için de yevmi ihale olan 5-
Şubat-931 saat 15 te teklif edecek
leri fiyata nazaran yüzde 7,5 temi
nat akçeleri ile birlikte Ankara Ik
tısat vekaleti mübayaat komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

•• :Y 1 ' . .. 4'-:i • ~~ 
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Dün 
[ Seyyahlar için 1 

°'1a selen ..,.,-.Jılar tehiri ıezf:ror" aı 

Hükumet 
Atına kor.ferer.amın ••Jyıhlar 
hakkındaki bütün temennilerini 

is'a1 etti 
Atina Balkan konferansında 

nterkezi daima Istanbolda olmalc 
lzere bir Balkan Turizm federas
JOna tetkil edilmif, bunun riya
ıetinde Türkiye Turnig klüp reisi 
Rqit Saffet B. intihap olunmll§
tur. 

latanbulda toplanacak olan Bal· 
kaa konferansından evvel bu 
federuyonun ite başlamq olması 
lizımdı. 

Fakat Turing k'ubn veaaikinin 
eksikliğinden diğer deYletlerin 
heyeti mOrahhaslarının lstanbula 
daveti kabil olamamı,br. 

Maamafib Turjzm huıusunda 
Turing klubOn ricalarını hüsnü 
kabul eden hükumet son bey· 
nelmilel lstanbul ~ ongresi ile 
Atina konferasının blltün temen· 
niferini mevkii tatbika koymuş
tur. Bu meyanda seyyah vapur· 
lanom tahlisiye resminde, ve 
turizm malzemesinin gümrlik re• 
ıimlerindeo muafiyeh için de iki 
kanun neşri derdesttir. 

Balkan turizm federasyonunun 
fetkiline ~adar Türk • Yunan tu· 
rizm klüpJeri arasında an •aşma 
haııl olmuş ve iki memleketin 
ıeyyabtarına mütekabil tenzilat 
fapılması takarrür etmittir. 

Devlet demir yollan da heyeti 
Tekile kararile tenzilat yapmayı 
kabul etm"ftir. 

Şark demir yollan dahi biZJ 
ıerait tahtında tenzilat yapmıya 
•uvafakat etmiştir. .. . ,,. 

Evvelki gün ıehrimize bir .•ey· 
Jah vapuru gelmiştir lçlerıode 
Iİyasi ıabsiyetlerde bulunan ıey· 
Jahl:u evvelki akıam garden ve 
Maksimde yemeklerini yemişler, 
diia de ıehri gezmişlerdir. Bun
dan böyle limanımıza sık sık 
leyyah vapuru gelecektir. Bu~da 
leyyah vapurlarının bazı resım· 

lerden muafiyetinin de dahli var
clar. 

Bu7. n h sarı . 
lelediyeden e1tnmı11 düfünül

dQ ve vaz ge9ildı 
Afyon meb'uıu Ali ve Tekir· 

dağı meb'uıu Cemil B. lerle vali 
Muhiddin B. belediyenin buz 
fabrikasını gezm şlerdir. Buz im

tiyazının belediyeden geri alın· 
lllaaına teıebbüs edilmişse de 
biltbare bundan vaz geçilm;ıtir. 

Veznecilerdeki kaviı 
Belediye Veznecilerdeki birkaç 

dtılckını da satın almış ve evvel· 
ki gU9den itibaren Fen fakülte
Iİnin kBıesindeki arsada bulunan 

Is tan bula ilk 
Adllyede: 

Bir istinabe 
Milht• Sami b. aıeyhine e91lan 
davadan dolayı aıaroezıd• 

bir t•hlt dinlenildi 
MilAal mOstantiklij'inde bulun

duju aırada bir manumm usul 
bill.fmda hürriyetini tahdit ettiği 
iddiasile Sami B. aJeyhine açılan 
davadan dolayı Istanbul ağırceza 
mahkemesinde bir ıahiclin isti-
nabe auretile ifadeıi alınm11br. 

Bu ıabit, Dr. yUzbaıı Mustafa 
8. dir. ifadesinde funlan söyJe
miştir: 

- .Katilden maman biri Yar
mlf. Bunun farib ve mlimeniz 
olup olmadığmı bilmuayeae tea-
bit etmek üzere, miiatantiklite 
çağırıldım. Dr. VeliyiittiD B. le 
birlikte muayene ettik, "Fan1ı 
Ye mQmeyyizdir,, diye rapor 
verdik. Adliye mDfeUiıliğince 
tahkikat yapılırken. orada da 
böyle söyledim. Müstantik Sami 
B. in maznunun bflniyetini tah· 
dtt ettiğine dair hi~bir mal6ma
hm yoktur. 

Mahkeme, istinabe evrakının 
mahalline iadesine karar verdi. 

• • • 
Rasih Hoca 

Ruhıetsız mek1ep e9mık mad· 
deıinden iatiovsp o!undu, rıetl· 

oede ıerteıt bırakıldt 
Galatada, Kuledibl imamı 

Mehmet Rasih Ef. hakkında ruh
satsız mektep açarak tedrisatta 
bulunduğu noktasından tahkikat 
yapılmaktadır. 

Rasih Ef ., zabıtadan mllddei 
umumiliğe gönderilmif, evrak 
oradan altıncı müstantikliğe ve· 
rilmi~tir. Rasih Ef., isticvap olun· 
muf, neticede serbest bırakd
mıştır. 

AQır, t 1ddefli tehrik netioesin-
de kıtit 

Bu ite siz de taşın! 

Türk düşmanlığı 
Mahut firkette mOC'ür 
dtDi!tigi halde devam 

ediyor 
Geçenlerde (Ostro - Ttirk) 

tiitün şirketi ansızın kırk 
Türk memura yol verdi. 

Sebep ne! Hiç, beylik bir 
sfiz: lktısadt buhran! 

Kırk Türk memura bir ta
raftan yol 'Yerildi, difer ta
raf tan şirkete kırk yahudi me 
mur almdı. Bu mesele Türk 
efkA.rı umumiyesini cidden 
müteessir etti ve nihayet şir
ket mftdfhil Jak Boton Ef. 
azJedtldt 

Ve sözde TOrklere cemile 
gösterildi. Boton Ef nin ye
rine Sel!nikli ve lspanyol te
bea~ından Sabtil Ef. ismin
de bir musevi tayin olundu. 
Yeni mUdUr ı~ başlar başla· 
maz yine Boton Ef. nin l!Iİya
setf canlandı. 

:Mütehassıs türklerln yeri· 
ne ihtisaslan meşk<ık bir ta
kını yahudiler öteden beriden 
toplandı. 

Samsuna, Edirneye Kırk
lareline, Erbaaya, İstanbul 
nıerkezine daktiJoJuklara, ko
misyon islerine tayin edilen· 
ler aruında bir tane Ttirk 
yoktur. Tayin edilen memur
lann listesi elimizdedir. 

Türk memleketinde, Türk 
adlı, ve Türk halkının mesai. 
sile geçinen bir şirketin Türk 
ırkına gösterdiği bu husumet· 
te, bflha!!IS3. bir müdürü bu 
husumet yüzünden tebdiline 
rağmen ısran cidden P· 
rlpür. Türk vatanında ya
şıyan kazanç müesseseleri 
Türk ihtisasını Türk olmıyan 
ihtisasa deği.J, ' alelade fert
lere fedadan ne zaman vazge
çecekler? Acaba burayı hl· 
la Osmanlı imparatorluğu 
mu zannediyorlar? Bu iş~ siz 
de şaşın . 

Biz de ıaşalım! 

Kongre bugün lstaobul ajırceza mahkemesin
de d · n F ebmi isminde bir kay
lüyü 0 dliımekle maznun LütfiDİll On gün ıürccek oıan bu içti• 
davası rü'yet edilmiftir. mıda neler konuıu ııo::tk? 

Lntfinin hayvanlara, Fehminin lstanbul Ticaret odam senelik 

Kar 
Gümrüklerde: 

Gümrkte isli.hat 
Muhafaza tek1Jib teval 

olnndu 
IstanbuJ gümriikleri mu haf aza 

tqkilituıuı tevai edildiği yazıl· 
mıştL Son yapılan tAdilAtta güm· 
rük muamelatının daha ıeri bir 
şekilde tedYir edilebilmesini te
min için yeni bazı kararlar ahn
mJfhr. Bu cümleden olarak bir 
Şubattan itibaren Marmarada 
Seddilbabir Ye Kumkaleden Ka· 
radenizde Kefken ve Karaburuna 
kadar otan sahiller arasında ya
pılacak nakliyattan dahili ticaret 
beyannamesi aran mıyacaktır. 

Bundan sonra tliccarlar sevke
decelderi qyanm miktarını vapur 
acentelerine bildirecekler, acen· 
telerde nakledecekJ~ri eşyanın 
mıktarını ve markalan hangi 
iskelelere çıkanlacağım gfimrllk 
idarelerine haber Yereceklerdir. 

GOmrllk idaresi de bu mlira· 
caat ftzerine eşya miktannı tea
bit ettirecek ve vapurda bulunan 
mubafaça memuru va11tasile liste 
mubteriyabnan vapura tahmil 
edhip edilmediğini kontrol etti• 
cektir. 

Vapurun gittiği iskelede de 
aym muamele tekrar edilecektir. 

1930 Kinunuevvelrnin 
gOmrflk iatatiatikleri 

Gümrnkler umum mildürlilğll 
1930 senesi Kinunuenel ayın· 
daki ithalat Ye ihracat istatisti· 
ğini neıretmiıtir. Buna nazaran 
1930 Klnunuevvclindeki ithalib
mız1n 15,383,615 lira kıymetin

dedir. 1929 senesi Kinunuevve· 
liiade iae ithalibmm 15,054,190 
lii• idi. 

1930 a.e.U.ia aynı ayında 
ibracabmız 13,511,Sl:l liraya ba· 
liğ olmuttm. 1929 senesi KAnu· 
nuevvelinde ın 28,902,252 lira 
idi. 

-------------------Beleclıyede 

1 · · Fehmi b-· kongresi bu...nn saat· on dörtte 
tar asana gırmıı, - ~- 300 Yataklı n.uvakkat bir 
kızmış Lütfi ile kavga etmit. toplanacakbr. Dün bu milnase-

1 Bu ka~ga esnasında da elindeki beUe riyaset divanı bir içtıma ya- hE stıhane 'PP1 ıyor 

Veremli•er için 

baltanın keskin tarafa ile Llltfiyi parak ibıarl bazı kararlar ver- fLfmsıbha umum meclisi Pa-
boynundan yaralamqı. Lntfi, bu miıtir. zar ,ona toplanacaklll'. Bu içti· 

F d k 1 macla verem meaelesi göriltü1e-sırada biçatını çekmif, ebmiyi On glin devam e ece o an 
öldürmüf. kongreye memleketin biltiill tile• cektir. Mediain geçen ay yapılan 

Dün mahkemede bazı tahitler carlanı iktısat cemiyetleri, ıaoayi içti;..aında, veremin arttığı oeti
dinlenilmif, mllddeiumumi Cemil mensuptan, gazeteciler, iktisat ceıine vanlllllf, pbirde yeniden 
8., katlin ağır, tiddetJi bir tah- mtıderria ve muharrirleri davetli· bir yerem hastanesi yapıl~ncıya 
rik neticesinde ika edildiğini d kadar muvakkat bir hastane te-
ileri sfirerek, bu cihet göz 8alba- ir. 12 dd d" 

1
•
18

·ane mediıin mDracaatı Dzerine Kongre ruznamesi ma e ar. 
de tutulmak tizere, maznunun dd d .:•.ıtyet ıehirde muhtelif bina]ar-. . e .. ııca ma eler ıunlar ır: waül 
tecziyesini istemııtir. .,. ela tetkikat yaptırmıf Ye Oç bina 

M b k k · ·n Lqk 1-lbra'" maUarımızın kıymet-
u a eme, arar ıçı o a 7 buluna1utta. Bu binalar tetkik 

b k 1 b lerini muhafaza tetbirleri. 
gllne ara • mıf r. edı·ıecek, 300 yataklı bir Yerem .,. ht ı·t hk e elerde 2 - Milb sanayi siyaseti Ye 

n.u e ı me m hastanesi açılacakhr. Belediye 
Türk· Yunan mahkemesinde programL Cerrabpaşada veniden birkaç ev 

b - lb d bak 1 caktu 3 - Sanayi tetriub ve sanayi ı. 
ugun a avaya ı a • satın almlfbr. Burada bir 

Evelki gilnkll mahkemede r8'7et karalan. 
edilen iki dava baklanda da ka· 4 - Bahkçıhğımızm inkipfı hutane ve nekabatane yapıJa-

·ı kf t db 0 J • cakbr. rar verı ece ır. e ır en. ___ .. __ eaaewenwuw ............ -.............. ....... .. . ............................................... ~ 

,,.Çizgi ile fikirler: 1 ali, basiret ve muhalıeme eseridir 

1 Dk kar =ı 

l•tanbul aokaldannm dlnldl Wl 

Kara kıı 
Bu günde kar yı§m111 

muhtemeldir 
Bir kaç aiindenberi den• 

eden kuru soğuklar dOn birdea 
bire kara dönmllt Ye ilaha kar 
yağmağa bqlamııhr. 

Kandilli rasatanesinin Yerdili 
malGmata göre arbk kara klf 
başlamlfbr. 

Karın bir kaç glln daha de•a• 
mı muhtemeldir. Rüzgir bup 
mutavassıt şiddetle timaldea ete• 
cektir. 

Dnnkn hararet azami 1, uıart 
sıhr derece idi. 

Karadenizde dün baıhyan hafif 
karayel fırtınası devam etmek· 
tedir. F ırhnaya rağmen gemiler 

• muntazaman seferlerini yapmak
tadır. Hiçbir kaza yoktur. 

At!anada kır 
Adana, 28 - Barometre dli

tüktür. Sulu bir kar yağıfor. 
Burıade bır g•aJ .f6ktG 

Bursa, 28 - BeJediyeaia yapa 
brdığı itfaiye garajı çakttl. T_. 
kikat yapdıyor. 

Potada 

Şiki vetler için 
idare alınan yent tedbirlePI 

haber veriyor 
Muhaberatta allratSn temia 

edilmediği ve telgrafların okmı• 
mıyacak derecede bouık bir 
imli ile yazıldığı söylenerek Potta 
ve telgraf idaresinden fiklyet 
edilmektedir. 

Dün bu hususta posta idareil 
erkanından bir zat bir maharrl
rime demiştir ki: 

- Mubaberat intizam daireı
sinde ve sür'atle temin edilmelc
tedır. ŞikAyetJer madde glated
lerek yapaldığı takdirde daima 
tetkik edilir ve mOsebbfbl tec
ziye olunur. Ulu orta Ye madde 
göstermeksizin yapılan ıiklyetler 
hakkında bir şey yapmafa imkln 
yoktur. Telgraf yazılanna gelince 
do: ru imli iJe yazılmasmı temift 
için yeni bazı nıakineler c.«fb .. 
dilmiştir. 

Y ak1nda okunamıyacak dere
cede fena yazdı telgraftan dak· 
tilo makinesile kopya ettireceğiz 
ve o suretle sahibine yollayıca
ğız. ::::-::---._. _____________ __ 

Viyanadr:, t< hongre 
Zird buhrana 9are ırıyıoık 
kongr2ye bizim de dıvetimia 

muhtemel 
Almanya, Çekoslovakya, v .. 

~Prak yıiınlan ile dükkanların 
~ldırılınaaına ba.:Jan•ı,tır. Tes· 

Yiye · bitince tra•Y•Y kavıi de 

Baza adamlar "ne ~alisizlild 

T li. bir yaver olsaydı, .ıer 
a ım ki 

Tali, kuvvetli basiretin, dnrn.t 
•uhake111eDin Heridir. T a!ill adam 
kafasına ve keluaa pe.ea 
adamdar. 

Her gtlnlhi yirmi dart sa
atinde de tali size hep telte1-
ailm etlfyer. Oau aneak liyakatli 
imaalar lnM.kh1altilirlerl 

goslavya, Macaristan, Bulrariataa 
hükumetlerinin iştirakile yakmcf.t 
Vıyanada büyük bir ziraat koa~ 
resi toplanacaktır. Konırele 
Merkezi Avrupa bükOmetleri ua• 
sında zırai bir ittihat ve blok 
teıkil ve zirai buhrana kqa ah .. 
masa icabeden tedaltir ıGrllfnle
cektir. Konrreye hftkt.etimda 
de daveti mu.lat...wir. 

yapmazdım, ne çare yar· 
dı ctmiyerl .. derler. 
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Gazi Hz. fLmirde Çok Mihim Bir Nutuk Söylediler Po·İ•te = Muvaffak B· , 
-~:::------------------------------ Şayanı l .. avret bir hırsız nı 1110 

[ Üst tarafı bi.rı~ci sarıfada : zımdır ki bu noksanlar yarım asırlık şahsan ahikadar olacağım. (Alkışlar) Anadolu Ajanıı ~m&I dildi 
n:ık her kaza ve vılayet murahhasları b' t k" .. 1.. • . 1 d b lk' Bil .. .1• ti . ayni gecede dört dükkanı lüğüne tayın 8 6 ~ 
t f d . ' ır e ·asu un netıcesı o say ı e ı o tun \'I aye erın raporları tasnif o- d 1 ~ 
ara ın an zıkrolunmatadır Yal- k d d'. ·· ~ 1.. k F 1 b'I' A · · birden soydu Muhtelı't müba e e b' k" b' k . . · a ar uşunmege uzum yo tu. a- una ı ır. ym cınsten meseleler \'8r- C)llll 
nı~h ırl oy taır f a~ hır ,·ılaayet mu· kat bütün bu noksanlar asırların tt>ra- dır. Umumi raporlarla umumi heyeti Evelki akşam Bilyükadada Istanbul tali koıni5Y 
ratl ash 

1
a
1
"

1 
rab'lın av~ h~ dertlerin sür küm ettirdiği noksanlardır. Bu ne- idareye bildirilir. Orada tasnif olu- şayanı hayret bir harsızlık vaka· azası Muvaffak 6 

a e a o una ı ccegı zıhnbı hasıl o- ·ı h b d · · H · · ı · ,, ... ~ 
1 • · sı , atta un an son rakı nesıller, ~ok nur. angı ış erın derakap yapılma- ıı olmuştur! B. Anadolu A· ~\11h"·. ~ı ~ '·ıv·-" ' 
ur. UMUMi V O • seneler çalışarak bu noksanları tclaii sı mümkündür, hangileri tehir edile- Henüz kim olduğu anlaşıla- jansı umum mü· -~ 

lHTlY E M ŞTEREK edebileceklerdir. Her vatand~şın . -- bilir, orada bunu tesbit mümkündür. 

M 1 k t
. AÇLAR zu ettiğini yapmağı düşünmek hayat- Bunlarla şahsan alakadar olacagwım mıyan cesur bir hırsız Büyük· dürlüğüne tayin 

em e e ın umu ~ · · t' ·· ' d d 23 · dd · d 8 d'I · f . 'ht" 
1 

mı vazı)e ıne gore perestliktir. Yapılabilecek olan şey, heyeti fı.Jiyenizc vadediyorum. (Şiddet- a a a nııan ca esın e e ı mış ır. 
ay:~ 1 ıyaç a~~ her kaza \'e her ,·Ha- herkesin arzulan muhassalasının va- 1i alkışlar) Yalnız, söylediğim bir numaralı manifaturacı Hayık, Muvaffak Bey 
~~ 1 :;cut 0 uğu düşünülürse hep- satisl olabilir. Arkadaşlar, cümleniz- noktaya a\•det ederek arkadaşlardan saatçı Falost, tütüncü Yani ve Pazar günü bu· . erek ,J 
~1.~ 0 

1 en ve suhuletle tatmini müm- ce malumdur ki, Cümhuriyet H. Fır- rica edeceğim ki vatandaşlara, efk4n kunduracı Jstiratinin dükkanla- radan Ankaraya gıd 
undo 

8~!yacağın.a ka~ant. et~ek Hl- kası n ona mensup olan arkadaşların umumiyeye daima hakikati söylemek vaıı'fesı'ne baclıyacaktır.eJll .J.tl' 
1.ım ır .nazarı dıkkatı calıp b kta rına ayni gece zarfında iİrmiş, " gı...-_ 
d ,j k' b' b' . ır no kaffesi hiç bir zaman yapmadıkları ve ,·azifemiz olsun herkese arzularının ta. · aı .,AİJ 

a şu u~ ı ır ırinı zıt iki arzu der- yapamıyacakları şeyler hakkında efkd· mamen kabili is'af olduğuna dair fi- her birinden muhtelif ıeylcr ça- Kıymetli haricıye ffak ~,.. 
~:onb~ unku)::r: Bir taraf~." memle- n umumiyeye karşı iğfnlkar bir vait- kir vermek bizim için fayda vermez. larak kaçmıştır. mızdao olan Muva "lltJlll ~ 
he 

1 
~ rço ı tıyaçlannın suratle su- te bulunmamağı bir prensip olarak Fırkamızın maksadı böyle gün kazan- Zabıta hırsızı aramaktadır. Anadolu Ajansı tetk• ~-~" 

uf~ v: ta1tmi~i. istenilirken diğer ta: kabul etmişlerdir. Bugüne kadar ol- mak değildir. Bütün hayatımızı haki- Pasaportsuz bir alman bir faaliyet ve hayatiyet a-"'~ 
ra . n .undar ıçın. ~lzem olan \'asıtaı duğu gibi bundan sonra da böyle iğ. ld hedeflere sevketmek ve en nihayet bu yeni vazifesinde de oı 
~sas~yenın e tenkisı ~!ep ~lunuyor. falk11.r bir siyaset takip edebileceğimi· millete bir gün elile tutacağı hakiki yakalandı olaca~ına eminiz. ~ 
f';inı şu ve:\~u '·ergının tadıl ve tah- zi kimse zannetmesin. Bunun için ve maddi eserler vermektir. Fırkamı- Kayıkla devri ilem seyahati-

Ticaret ilcmınde : _. 
-- f o .. 

k~ m~vz~ .. a ~ olu~.u~r. S.üphe yok memleketi imar edeceğiz dediğimiz za. zın sözleri, herkesin hoşuna gidecek ne çıkan Volf iıminde bir Al
/iı mum ~n ~ :n butun tndıller, tah- man yalnız yapabileceğimiz şeyleri ya- sözler değil, fakat milleti yükseltecek man Kilyos sahillerinde karaya 
1 er yapı ma 1 ır. B~nun için ma- pacağız. hakikatler olacaktır. (Alkışlar) Eğer, 

klul Telimantıkt usu1lerı bulmak daima ASIRLARCA iHMAL EDiLEN C. H. Fırkasının heyeti aliyenizl teşkil çıktığı ve Ustllnde pasaportu ol-
e zemc r. MEMLEKET .. madığı için jandarmalar tarafın-ZAMAN 7 eden munevver azası, bu noktadan mil 

F k t, • VE 'ASITA Yoksa bütün asırlann ihmal ettiği leti her gün irşat etrneği Yazife bilir dan yakalanarak ıehrimize ge-

Almanvada a Y ' 
"" 9ık,, HükClmet yenı bır I<•~ JyoO fi 

Almanya hük\lıneü tıJacl 
morfin imalatının tabi tu .... "' 

. b' kan .... 
şeraite dair yenı ır 

··h.8 a 1~;anın h ve vasıtanın çok memleketi birkaç senede cennete çevir- ve niha} et kendisi için külfet addet- tirilmiştir. Volf adliyeye verile-m\ ~ 0 
; un: atırdan çıkarma- mek hayalini takip etmeyiz. Memleke mezlerse hasıl olacak efkAn umumiye cektir. 

~a ~~e~k 1~İ !esela bazı arkadaş- ti imar edeceğiz derken vatandaşlan şayanı itimat olabilir. 
dar k uçu en eres ç.arı.ndan bahse: en hafif mükellefiyetler altında hıra- EFKARI UMUMlYE VARDIR ~i~ 

ere onun husule getırdıği fecnatı ka k d -·1• B'l"k' h·'t" ta Jd h I h • • • "t h . , Ca egı iZ, 1 a "IS, U un \'8 n· Çünkü, arkada_c;Jar efkarı umumiye arei USUfUJe er 
. ep~mıt~·ı mu eFa~ıs eden hır. şek~~de daşlar icabında ağır müke11efiyetlere her içtimai heyette daima ·re daima 
1b~t .. e ıkser. da abt memleketın .~ıger ve her türlü fedakarlığa tahammül e- mevcuttur: Fakat halkın efkarı umu- 1928 senesinaen evelki hale 

u un a amın a ataklıklar vucude · ı~ 
ti .. ,, h . . deceklerdır. Yapılması "zım gelen miyesi hariçten kimsenin tesiri olmak- irca edilecekir 

ge ren \'e guzerg.l ındakı kıymetlı a- . · k d •· 
a . . . t'f d . b' h . şeylen fılan Yeya falan yapaca egıl- sızın tabii olarak mevcut olan efkb ve y ld - - . d' k 

r zıyı ıs ı a esız ır ale koyan nehır· d' 11 be - V azı ıgına gore şım ıye a-
ler düsUnülürse ü h ~· ır. ep raber yapacagız. atan- hissiyatın yine tabii olarak yarattığı d • k k'k .. k 

.. ~ . . ş P esız bunların yal daslann şunu isterim buna isterim de- b' h d Halbuk' be . ar bır ço tet ı ve muna aşa 
nız kuçük ve büyük 1enderesten iba ~ ır aya ır. ı şer daıma te- 1 • d . h . l 
ret olmadığı anlaşılır. Bütün bu ne: ;esi, kt~unuB bunu )~pmağl~ mecbur~m sir altında kalır. Yalnız yeter ki bu meyz~u. o~n l'ı . are~ ~s;sıycr ;r 
hirler başka yerlerde sen·et membnla- eme .1~· u yapı mıısı • azım A ge en tesir, i~timai .heyeti vücude getiren mese esı ec ısın u ıç ımaın a 
rı ik b• . 1 k . . d şeyler ıçın vatandaş maddı, malı ve ma insanların hakıkaten onlan du··şu"nen kat'i bir •ekilde halledilerek hu· en ızım meme etımız e harabi . . . .. • Y 

memhaıdır. Bunları bertaraf etmek nevi meycudıyetını muheyya tutarsa ve bütün varlığını onlara hasrü tahsis susi idareler 1926 senesinden 
ı . d \r ancak o zaman mefkureye muvasalat denleri tarafından varat ı B . . . . . . 
azım ır. e behemehal bertaraf olu- .. . e J ı sın. u su- evelkı vazıyetıne ırca edılecektır. 
nacaktır. }'akat takip edilen program mumkün olur. retle yaratılacak olan efkarı umumi- M l'" ld y .. 1926 
heyeti umumiyeyi şamil olduğu iç.in DEMOKRAT VE DEVLETÇlYlZ ye bu memleketin istikbalini temin e- . a um 0 ugu ~zer~ . ~e~ 
bittabi bir sıra takip ediliyor \'e bu Fırkamızın takip ettiği program bir debilir. Yok~ her hangi esen bir ha- nes~nden ev_vel 

1 
şımdıkı . tahsı~ı 

me'-'1lnda bazılal".ı gen· k 1 H k' istikametten tamamile demokratik va ile tebeddul edebilecek bir efkarı vandat usulu yo.-tu. Eskı şeklın 
J a ıyor. • a ı- . . d • 

katen mahdut mıntakalardaki ihtiya- halkçı bir program olmakla beraber, umumiye ı~.ın e yaşarsak yarma iti- iadesile vi.ayetler bütçelerıne 
cat düşünüldüğü zaman bu mülahaza- iktısadl noktai nazardan devletçidir. mat mümku~ olmaz. Türk milletinin bakim olar.aklar Ye bir fasıl va
lar varittir. Fakat, düşünülmelidir ki B~ itiba~la .. fırka~ıza müstenit ~lan sağlam bir fık~e ~~l.~i_Yet.ini .. temin. et- ridatından lüzum görür!erse di
bo ihtiyacı te\'di edeceğimiz hükumet hükômetı cumhurıyenin her noktaı na- mek gayemizdır. Yurudilğümuz hakıkat ğer bir fasla sarfiyat yapabile
bütUn memleket ihtiyaçlarile meşgul· zardan ntandaşlann hayatlle, istik· yolunun milleti saadete isal eden ye- ceklerdir. 
dür. BUtiin memleket ihtiyaçlarını halile, refahile alakadar olması ta- gane yol olduğunu anlatmak li\7.ımdır. 
mraya koymak ve programa raptetmek bJidir. Halkımız tab'an devletçidir ki Her şeyin husulüne çalışırken bütün Eski fel· 'in iadesi alakadarlar 
mecburiyetindedir. Şundan bu nokta- her türlü ihtiyacı devletten talep et- mesainin bütün teşeb~füd~rin f evkin- tarafından şayanı memnuniyet 
yı tebarüz ettirmek istiyorum: rnek için kendisinde bir hak görüyor. de türk e~kanı umumıyesıni hakikati görülmektedir. 

Jı,IRKANIN MAKSADI Bu itibarla, milletimizin tabayii ile idrak \'e ımtisasa alıştırmak, bu hali -ııınııııoııııuıııııı=ııııııı1111ıımıunııııu111111nıııııııu1111mııııımııııuııı111 
C. H. Fırkasının maksadı. bittabi fırkamızın programında tamamlle bir ona hali tabii yapm~k, ~uradan ve bu- reddüt etmc~;z. Bir tarihte Izmirde 

içinde bulunduğu muhitin her türlü mütabakat vadır. Bu istikametten radan gelecek günlu.k fıkirlere, sahte- iktısat kongresi oldu. Orada bütün ar 
arzularını imtisas etmek \'e bunları yürüyeceğiz. Ve muvaffak olacağımıza kfır ve iğfnlkar tehlıkelere asla ehem- kadaşlarla beraber ben de ba1.ı sözler 
kabiliyeti tatbikiyelerl derecesinde tat- şüphe yoktur. Mütaleatınız içinde ik· miyet vermiyecek bir olgunlukta yap· söylemiştim. Türk milleti, bütün ta· 
bik edilmek üzere icra makamlarına tısadi sahada çok pratik noktalara te- maktır. rihinde harp meydanlarında birsokl 
bildirmektir. Heyeti aliyenizin kıy- mas ettiniz. Mesela, kooperatifler. HALK FIRKASININ HUSUSlYETl zafer taçları giymiştir. Bununla müf. 
metli azası gibi fırka azasının kendile· Şurada burada halk veya müncYverle· Bunu da yapmak heyeti aliyenize tehirdir. Müftehir olacaktır. Ancak, 
rini bununla mükelJef addetmeleri rin teşebbijsü ile fiil saha..•una geç~? terettüp eden bir "·azitedir. Fırka- bu mefharet taçını daha çok tezyin e
IA.zımdır. Bu alakayı ayni şekilde ida- kıymetli hasılalar görUlmektedir. Hu- mız diğer memleketlerde olduğu gibi derek milletin başında tutabilmek için 
me etmelidir. Yalnız bu temennill'r kOmetimizin de bu teşebbüsleri takvi· her hangi bir politika unsuru gibi te- diğer bir sahada behemahal mu\·affnk 
icra kuvvetlerine isal edildikten sonra ye etmesi IAzımdır. HUkllmeti cümhu· J:ikki edilmemelidir. MalOmu aliniz- olması lazımdır. O da, iktısat sahası· 
hepsi tatbik olunmazsa bundan müte- riye bu lüzumu tabii idrak etmektedir. dir ki siyasi fırkalar, muayyen, mah- dır. Demiştim. Bu dakikada iftihar-
essir olmamak lazım geldiğini bil- ZiRAAT BANKASINA DAlR dut maksatlarla teşekkül ederlCI'. Me- la görüyorum ki kıymetli a7 .. anız :-öz 
mek ve bunu bütün erbabı müraacate Fakat, daima bu meyanda üzerine sela, İzmir tüccarları yalnız kendi men söylerken benim o zaman Jl!.Ütehassis 
itham etmek icap eder. Bütün bu ra: çok yüklenilen bir müessesei maliye faatterini temin edebilecek bir fırka ?ldu~umdan daha yüksek bir tehassüs 
porlann muhteveyatı, yapılabilecek gi- \•ardır ki 0 da ziraat bankasıdır. Ban· yapabilirler. Yahut yalnız çiftçiler- ıle ikktısat sahasında her noktay:n 
1>1 bir zihap hasıl olur ve sonra tama- ka, fazla faiz alıyor deniliyor. Müte- den ibaret bir fırka olabilir. Böyle parmaklarını koymuşlardır. Bunu gör
men yaptınlmazsa umumi bir nevmidi h~ıs olmadığım için bu mevzu üze- mahdut bir fırka olabilir halbuki bi· mek benim için mane\i hir mazhari
~eydana geli~. Bu raporJan mercile- rinde çok fazla söylemiyeceğim. Fa- zim fırkamız böyle m~hdut . bir nazar Y.ettir: Bu mazhariyeti bana ihsas et
~~e isale dalalet edenlere karşı bir kat, diğer ecnebi bankalarının aldı· takip eden bir teşekkül değıldir. Bil- tıkl~rınden dolayı ayrıca teşekkiir e
ıtimatsıılık uyanır. Her temenninin ğı faizler mukayese edilirse ancak o akis her sınır halkın menfaatlerini mü· derım. 
kabili tatbik olup almadığını düşün- zaman nlsbet meydana çıkar. Herke.cı, tesavi bir surette, biri diğerini müta- Arkadaşlar, eğer bugüne kadar ik
mek lüzumunu bütün vatandaşlara an- kendisine yardım düşündüğü zaman zarnr etmeden temin etmeği istihdaf tısadi sahada arzu ettiğiniz derecede 
latmahdır. arz~ ettiği kadar yardım görememek- eden ~i~ t~şekküldür. Bun~, tavru ha- b~yük büyük mu\:?ffaluyetler görüle-! 

ZAMAN TELAKKJSl tedır. Bazı yerlerde yaptığım hesap- reketımız ıspat etmektedır. Bundan mıyorsa bunu tabu bulmak lfızımdır. 
Arkadaşlar, zaman telakkisi ~ok lara göre, bütün bu temenniler tama- sonra, böyle olacaktır. Diğer memle- Bu demek değildir ki, türk milleti 

mühim bir meseledir. Yollardan hah- men nazarı dikkate l\hnırsa bu talep· ketlerde bu teşekkülün bir müşahibinl iktısat sahasında kabiliyetsizdir. Bu-
solunuyor. Mesela, Odemiş kazasın- lerin hatta yansını tatmin edebilmek aramağa lüzum yoktur. nu belki diyenll'r vardır. Falmt hun· 
dan Kasaba o\·asına yol lazımdır. Bu için ziraat bankasının en aşağı yüz el- HADİSAT BlZt AI.DATMADI lar türk milletinin hakiki tarihini bil-
çok kıymetli bir yoldur. Kezalik kü· 1i milyon Ura sermayeye malik olması Arkadaşlar, zaman, tarih, hadisat miyenler ve onu hakiki luymetile t:ını-
~llk ve büyük Menderes vadilerini bir· lazımdır. Halbuki bugün ziraat ban- takip ettiğimiz istikamette bizi aldat- ma!"ış olanlardır. Dütün beşeriyete 
b?1ne rap.teden yol da çok kıymetli kasmm sermayesi ancak 25 - 30 mil- mamiştir. Bu yol üzerinde her gün zir~atı, ~n'ah ilk öğreten türk mil!e
dır. En nıhayet, bütün memleketi yon lira kadardır. Bunun için mua- daha çok tenevvür ederek hedefe yü- tldır. Turk milletinin di.inyaya mü
mütalea ettiğimiz zaman ne kadar cok veneti ancak bu kadar yapabiliyor. rüyeceğiz. Bizimle beraber yürümek rebbilik etmiş olduğuna artık hakihi 
kilometre yola ithi)'Scımız ,·ardır. B~n- Daha fazlasını beklemek hayal olur. istemiyenlere bir şey diyemiyeceğiz. On al!mJe_ri~ şüphesi kalmamıştır. Türk 
lar hep yapılacaktır. Fakat zaman Yalnız, muhtelif mıntakaların da ih· lar da istedikleri gibi hareket ederler mılletının bundan sonra da Jfıyik ol
mefhomunu idrak etmek lazımdır. tiyaçlarmın nisbetini nazarı dikkate bizim hedefimize doğru yürürken isa- doğu derecede iktısadiyat sahasında 
DOnyayı dümdüz zannettikleri 1.aman almıyorsa ve parasını müstehak olan· betli olduğumuza ve en nihayet muvaf- yükseleceğine kimsenin şüplıcsi olm:ı
bu telakkide olanlar onun beş altı bin lardan ziyade olmıyanlara ''eriyorsa fnluyetle hedefe vasıl olacağımıza iti· malıdır. Fırkamızın \"azifesi hu hede· 
senl'de vücude geldiğini zannetmişler- o zaman bu itiraz ve tenkit edilecek bir madımız 0 kadar km·vetlidir ki şunun fe bir an evci erişebilmek için millete 1 

di. Halbuki dünyanın mahiyeti mey- nokta olur. Bu takdirde, bankanın ve bunun muteriz olması bizi asla mü- yol göstermek ve yardım etmektir. Biz 
dana çıktıktan sonra dünya beş altı vaziyeti hakikisine gelmesini talep et- teessir etmez. Belki tembih eder daha bunu bir vicdan borcu l>ir insanlık bor
bin senede değil ancak milyonlarca mek halkın bilhassa çiftçilerin sarih çok dikkatli yapar. Yalnız bizi greiye cu biliriz. Borcumuza sadılaz, daima 
seneler zarfında meydana gelebilmi~ bir hakkıdır. götürecek olanların takip edecekJeri sadık olacağız. (Şiddetli alkışlar.) 

tir. ~ RAPORLARA EHEMMiYET istikamete asla müsait ~~vranamayız. . ?azi 117~, muvasalatlarında olduğu 
MÜKEMMEL BlR ESER VUCUDE VERMELi Kanunlarınız müsait degılse o kanun- gıbı ocaktan ayrılırken de murahh 

.. GETl~MEli tÇlN • Arkadaşlar, bu raporlar ve bu ra- lan tadil ederiz, yeni kanun .yaparı~. ve sfımiJe~in hararetli alkış ve m'uha~~ 
Mukemmel hır eserin ani hır teşeb porlar üzerinde söylenen sözler behe· En nihayet lüzum ve mecburıyet go bet tezahilrleri ile knrşılanmı~lardır 

~üsle \•Ucude gelmesi o ka~~~. kolay de· mehal nazan dikkate alınmalıdır. rürsek bu yolda her şeyin fevkine s•· İzmir, 28 (A.A.) _ Rcisicün:hur H~ 
glldir. Ayal zamanda du§unmek la- Ben tle umumi reildniz olmak itibarile karak hedef im ize yürümekte asla te- bugün dairelerinden çıkmamışlardır. · 
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müdürü Ali Rıza Bey: .... e, . ., ..... ·" 

- Tıfo da gr'p gibı 1 g'6P'. 
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