
r 
VAKIT'ın 

Gençlik ve Çocuk 
ikbaat kuponu 

6Mart 1931 

Bir açık muhabere sütunu açtık. 

GöndereceAiniz mektuplarıa 

cevabını orada bulacaksınız 
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intihabın Yenilenmesi J\lkışla.rla. Kabul Edildi 
Bir tahtelbahirimiz 

denize indirildi 
rtryeatede yapılan Dumlu· 
pınar tahtebahirimizin 

İDfUI bitti 
Tiryestet 5 (A.A.) - 474 - 02 tul ve 

7-90 metre arzında ,·e 5--82 metre 
irtifaında 990 tonluk (Dumlupınar) 
tahtelbahri bugün bahriye müsteşarı 
Mehmet Ali sefir Suat Beylerle ma
haJU deniz ~·e kara hükumet mümessil· 
!erinin huzurunda (l\.fenfaJçone) te~
glhlarından indirilmiştir TahteJbahır 
denize indirilirken kurdelası Suat Be
Yln kerimesi tarafından kesilmiştir. 

.Meb'us Tahsisahnın 500 den 350 
liraya indirilmesi tasvip oliındu 

Saffet (Erzincan), Cemil (Tekirdağ), Ali (Afyon) Beyler 
intihap hakkındaki takrirlerinde ne diyorlar? 

. BUGr N 
lçSayıfalarımızda 

3 ayl1 klar verilivor 
Y...ıste I ıncı sayıTamizaa 

Verem aşısında 
Cevabın sonu 6 ıncı sa~·ıfıımızda 

Cemiyet ha vatı 
4 üncü sa) ırıımızda 

Merhum Ömer Seyfetti-. 
n1n son günleri 

5 inci ~ayıfamızda 

tecdidi 

Yunanlı güreşçi
lerle ilk müsabaka 

Dünkü Lodoıtan Bir Muzara 
Dünkü lÜJ'eıten bir iatiba 
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Meb'uı tahsisatının 5oO den 3 O 
lirava indirilme•i tasvip olundu 

taldı oldaiu bu mecliaia faaliye
tiala o IHr mec&ı geJincere ka
.. 1 bitin tetril Taziyeti ile de· 
... wlecejiıd. tefkillb ....... 
• meolk~li faaliyet m1klcleti 
ili alb aya indijini, anomoaclelri 
Tepbüullid,n •nel MW..hal 
,.ı ıeleeelc meclisin içtima et• 
...... llll'uri ol .. , bu q, ... 
nn ittibazmdan ıonra icra vekil
leri heyetin beme11 iotilaaba bq· 
.......... .ikam oldujunu ıöyle-. 

• .. a..daa IOIP tecdit iatilaabat 
MlsUfi teıia ~ ile reye kondu 

tuaifi netieesinde mee
YCUl (271) aaebuautı itti· 

iıilıle t•didi intibabm kabul 
...... ulatıldı, Qu aetic;e. dahi 

-- meb'uelar tarafıaclan al
... ılı. içtima puartalye talik 

L • ......... illa ..uı • ..
ttklit ed.U. 

Yeni meb.usların 

~-ti 
Ankara S ( TelefOD) •b,us-

...,._ ...Uk ttlılilata halrhMI• 
ita•• madcleli .. r sadııi atlitt 

« BllJUlc IDillet ...., ..... 
mnaeaeJllttıllaitllb4'CI> .... 
ita tah. ıt ... ., ........ JIO 
ı-. olarak tah.ıck8' •ıtirilip 
verlUr ictima ı._..ı eaDllında 
intihap eclilenleriail ... lqlC<t 

............. ı ..... ..... 
haren •• meb,ualukfu ~nle· 
lann tahtlNb aynlchldan ay 
niba1etiao k•dlf lle•p edi)lf • 
Vef4.t "9n meb,mlana k....ı 
mira.cala"'a ....ıDc te-..tm 
,..,.. ta ..... tftl'lr ... 

Muhalif meb''uıların 
m4talealan 

lnıntahm -..ı•ı • ..._.. flUl9I 
soran bir ınüeıuin ..,.... s.n.t 
fuU rUıl hW.. .. ...... 111r 
flktl ...... u. Alulı. .... .., .. ..... .. ... ..,.,...,. ... .... 
....... .......... Taib .... , ..... 
........... ......... ... • •ita!• .................... ~. 

Maksuftll na11tr 

• 
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Doktorların hay 
si yet divanında 

;::::::~e=ı=r~d~a~ir-e~d~e-----if 

ıs bin liralık 
bir ihtilas! 

Güzel san~a-t-la~r~~'!!"'!!!-~- ~-~~·-~- ~~T~•p!!!!!!!9F~~: 6 MART 1931 T 
birliğinde Pazar günü yapılacak müderrisler 

Tevfik Salim P•ta haklunda da 
dWana müreoaet edllmit 
Etibba odası haysiyet divanı 

dün saat ikide toplanmııtır! 
Doktorlar Jzzet Şadan B. in 

lstanbul seririyatında erken bu
nama hakkında çıkan yazısı üze
rine divanı hAysiyete müracaat 
eden doktor F ahrettin Kerim B· 
ile lzıct Şadan B. in malôaıatla
tıaa mOracaat etmiıler ve yazılır 
tetkik cdilmiıtir. 

Tütün inhisar idaresinin Ağıın
ya memurluğunda mOhim bir 
ıuiatimal meydana çı~arılmıştır. 
Duyduğumuza giSre Agunya m~
hasebeciıi Lntfü bey muhtelıf 
aylarda kaaadan para almiya 
batf amıf ~bu suretle 15000 lirayı 
zimmetine geçirmiıtir. Lütfü B. 
müddeiumumiJikçe tevkif ediJ
mitfir. 

Dün akpm güzel bir mu•ild 
müıamereai verildi 

Dün ırü· _ 
zel sanat
lar birli· 
ğinde bir 

içtimaı çok hararetli olacak 
Tevfik Salim Pş. n1üderris mi, yoksa 

n1uallin1 mi ~cçıldi ? 

Bundan baıka Tevfik Salim 
paıa ile rontken mütehaaısa 
Hi1ıeyin Kenan B. araaındaki 
moaele de ıaroınlmOttOr. Bu ıne· 
sele tudur: 

Bir konsültasyon esnuında 
Tevfik Salim \'ata bir kısım 
doktorlar aleyhinde bulunmuş, 
bunun üzerine rontken miltehas"' 
ııst Hüseyin Kenan B. papııın 
ıarfettiği bu sözlerden dolayı 
ba)'liyct divanuı• verilmeıini 
teklif etmif ye bu teklif kab.ul 
edilerek divana müracaat edıl-
mif tir. d 

Doııkil içtimada bu meHlc e 
tetkik oJgpasuıtur. Y ahnz içtima 
pli oJclatu için ıGrDıDlen me
eıelelerhı neticeleri hakkında ma• 
JGman verilmemiıtir. 

Jnh11arlarda: 

Çekoılovıkya ve tütünlerfmiz 
Çekoılovakya reji.O memleke· 

timiz 929 ve 930 111ahıulilnden 
mDhim. miktarda lUtliıı satm al· 
..,ak istemektedir. Fakat Çekle· 
rin bu ıeoe koyduğu ıerait ağır 
olduğundan talep tüccarı hiç 
memnun etmemiftir. 

TQtun inhiıerı bet mllrakipliOi 
Maıddrat iuhba idareai baı 

mllrakjplifiae SOO lira ücretle 
ubık kibrit inhiaan umuın mn
d6rfl Tahir Kevkep Bey tayin 
edilmiıtir. 

San'at müaabakam.ız 

Parasız Tablo! 
O gündür V AKIT oku11u

cula~na tatilade}i bir miila· 
baka tertip etmış bulunuyo-

ruzMiiatakU reısam ve heykel· 
tra ların Bel/Qğlunda /ılik· 
ldl I coddninde 310 nu"!arada 

. l açb}dan malumdur. 
bır ıerg ır· il kllpanla ıtr· 
To.kdlm ~t '':lan okugucula
gige gldtctk g(jstererek 
rımıı '"' fcrıpoÜ:ıı" ,ani on 
güzde eli~ tııu kltr u içer· 
kUrlfJlO oırtbU::: bir tabloy• 
dekı beğetulikl ihllılıaliıd de 
.parasız almak Bu da 
kazanmış olacaklardır. 
f" ıuretle olacaktır. hep· 

Kupon ıalıibi, eıaaen olan 
ıinin iiztrinde numara -· in 
tablolardan en beğendigıtı.1e nunuuaaım kupona, adresı 
beraber yazacak ve .. ıerg~:j 
bulunan (V akıt muşaba 
kutuıuna atacaktır. 

Sergl lcaptzlfflığı zaman top· 
lana kuponlar taanif edilecek 
ve en çok beğenilmiş olan 
tabloya rey vererıler arasınoo 
kur'a çekilettktir. Kur'anın 
ilalMt •ıtiği oku111.1cumııza 
(VAKiT) u tabloyu hediye 
edecektir. Bu tabloların kıy· 
mellai 150 ile 300 lira arasın
dadır. 

Kupon 
VAICTln Tablo Muıabıkaıı 

( Müstakil Re!Sımlu Sergisi) 

Adres: ..... ---··~ ......................... _ ........... . 

....... ......... -·--·-·-··-···········-·-~···· ············ 

-·······---·-__..·-···- ........... --~---·-··-,.. 

Be§enile" tablonun urnare11 

t'd!l>:~-0 ~ 

Bir casusluk maznunu 
hakkında tahkikat 

yapılıyor 
Ecnebi bir devlet hesabına. 

casusluk yapmakla maznun Ali 
Can isminde biri yakalaomııtır, 
Ali Canın Türküstanlı oldufu, 
irandan şehrimize sahte pasaport .. 
la geldiği, Uzerinde cUrmiinU te' ... 
yit eder bazı evrak bulunduğu 
s6ylenmektedir. 

Ali Can, adliyeye teslim cdil
mİf, tevkifaneye gönderilmiıtir, 
Tukikata mOatantiktik, vaziyet 
etmiıtir. 

Kara Ali davasında 
şahitler dinlenildi 

Kara Ali çetesinin muhakeme• 
aine dUn nbah lıtanbul ağ1r 
ceza mabkemeıinde devam olun-

muştur. Mahkeme, dün 11 ıahit 
dinlemiılir. Diğer bazı ıahitlerin 
celbi için muhakeme baıka güne 
bıraktlmııbr. 

"Aüıtemiye,, vepurunda 61en· 
lerin ah9a1t tıhlil edileoek 
"RUıtemiye,, ••purunda zehir .. 

lenme mi, yoksa Dank h11talığı 
dolaya.ile mi vukua geldiği mü
nalcaıayı mucibolan öl6m hadi .. 
seleri hakkındaki tahkikatı ya
pan İzmir adliyesi, bu meseleyi 
Tıbbıadlinin tetkikine ha•ale et .. 
~iıti. Bu huıuata Tıbbıadliye 
bır te.zkerc gönderilmif, fakat 
ölenlenn tahlit edilecek ahtaa• 
henüz ielmemiıtir. Bunlar ge
lince, tahlil yapılacaktır. Maama· 
fib, on bet yirmi l[Dnden eVTel 
netice belli olamıyac:akbr. 

Bir cerh davı11nda karar 
K~disini P•rmaklarından ya-

raladıgı iddiaaile Muzaff . • • . er ıs• 
mınde btrıai aleyhine dava . . . • açan 
mot6rcU Dımıtrının davası l·ta 
b 1 "k" " n .. u ı anci ceza mahkemesinde 

müsame
re veril· 
miftir.Mü 
samereye 
Mebrure 
Hurıit H. 
ıo "Karı
mı ben 
6ldDrdUm,, 
adla hiki-
yesile baş
lanmıştır. 

Juet Nezih B. 

Mebrure Huqit H. hiklyeıini 
bizzat okumuıtur. 

Genç şair Yııar Nabi B. bir 
şiir okudu. Güzin izzet hanımın 
solosu, izzet Nezih ve Afif Be
sim Beyler (Hendel) in piyano 
ve keman için yaıdığı sonat ile 
Paganini'nin keman için hazırla
dıiı konıertini muvaffakiyetle 
çaldılar. San•atkirJarı muvaffa
kiyetlerinden dolayı tebrik e
deriz. 

DtinkU r~fiklerimizdeıt biri tekrarı toplanacak oJan divanda yeni den hara.
tı.p fakfiltesı müderrisliğine intihap e- retli müzakereler cereyan edeceği mu
dden Tevfik SaJim Papnın intihabın· hakkak görülmektedir. Çünkü r h a
da süUlsan ekseriyet temin edilemediği yetlere bakılırsa biJha..;sa hukuk fakliJ
içfn .kendfl!linin fakülteye ancak mua- tesi profesörleri tıp fakülteslnd 
. f tll . bil w. e, son 

nn sı a • gıre ecegıni1 Tevfik Salim zamanlarda hat bir şekil a lan fütiJa fı 
~nm Uç sene eni müderris iken şim ve tesanütaUzlüğU memnuniyetsizlikle 
eli muaYln olmasının gayri kanunt ad· kar§ı1amaktadırlar. Hukuk müderris
dedUdlflni ya:ıryordu. Tahkikatrmız rf~Jerinden birçoğu darülfünun afle. 
bu haberin dofnı otmadıfını göster. sinden bir zatın yazdığı eserin gazete 
me)tedir. Bize miyJendJffne göre Tev· sütunlarında defil müderrisler ara.sın· 
tik Salim Pata fakülte meclisfn. da ve güriJltüsüzce tenkit edilmesini 
de 2S reyle mUderrlsUj'e intihap edil· istemekte, aksi hareketin darülfünu
mi§. meeliste meveat mildeuis adedi nun ilmi iktidarına karşı umumr bir 
35 oJdufuna. ıöre aülüsanı ekseriyet emniyetsizlik tevlit edeceği miitft· 
temin edilmiştir. leasında bulunmaktadrr]ar. nu itibar

TeYlik Safim P~. dün bu hususta de· Ja (bo nasıl kitap) me elesinin di qda 
mfttfr kf: müzakeresi esnasında bu müdorris1e· 

- intihap hakkında henilz bana ı-e!I· rin reylerini Hasim Ali B. lehine isti
mi bir iş'arda bulunalmamakla hera. mal etmelerine muhakkak nazarile bu
ber meeUsfn beni maallfm delil rnüder. kılmaktadır. Darülfünunun en salAhi· 
ris olarak setitiiini zannediyorum. Esa yettar bir rüknünün (fizyoloji) kitabı
~en evelce mtider:ris bullınduğama gö- nın ifadesinde komisyonun aksine oJa. 
re §imdi muaJilm olmakhfıma tabii im· rak hiç bir bozukluk görmediğine, fil· 
kan yoktur •. , vaki ifadesi biraz nrnğlak olmaklıt 

FiZYOLOJİ KITAW MESELESi ~rabe~ bunun .ilmi w~ir .es~rin luymetf· 
ETRAFINDA YAZILAR MI VAR? nı te~kıs edemıye~e~., fı~rı~de olduğu. 

. . . na gore mesele dıvana ıntıkal edince 
Rasim Ali B. ın yazdığı ve bır~o'k vaziyetin ne olacagrı :-;ay· d'kt- • -

.. k l ..a • d I'- I . . ' · . ~ . anı ı ~a. go-
n una ap. an .u•ft•. e en ... "o OJI nı· • iilmekt~dir. 

~~!!di~ tabı meseleıinı tetkik eden komisyon -----------
HUSUSi MUHASEBE HESAPLAltl tarafından hazırlanan raporun tıp fa. Ziraat odaamda: 

DEVRED1LlYOR kültesi riyuetine verfldiğini yaamrt- z · · · T k • 
Hususi muhasebe müdürü Cemal B. tık. J\.lec1is bu kitabın ilmi kıymeti ıraat sergtsl a Sim 

dün belediyeye giderek hesapları dev- olmadığı \'e netre ıayan g6.rillmediği bahçesinde açilacak 
retmiştir. Muhasebe! hususiye mem1tr· noktaıında karar kıldığı~& da enlce ya Ziraat odası idare heyeti dün saat 
larından bir kısmı da yarından itiba· ztlmıştr. Bu rapor fakülte meclisinin ikide ziraat müdüriyetinde fevkalade 
ren belediyedeki muhasebe dairesinde çok hararetli n mUnakqalt olacağı bir içtima· yapmış, mayısta acılacak 
çalışmağa başhyacaklardır. tahmin edilen pazar gUnkO içtfmaında olan sergi hakkında yeni kararlar Ter. 

Belediye 36 nahiye merkezinde bf· müzakere edilecektir. mi§tir. 
rer tahsil şubesi açmıya karar ,·eı-mit- Ortada dolap.n rivayetlere göre ra· Bah~ivanlık n ta,·ukçuluk sergısı 
tir, beşer ayJık bUtçede bu şubelerin pordan sonra tıp m0derrisler1 arasın· Taksim bahçesinde açılacaktır. Gala· 
tahsisatı bulunduğu için bu şubele.t da iki parü vücude ıelmiştir. Bir taraf tasaray lisesi bahçesinden vazgeçilmiş. 
derhal teşkil olunacak, açıkta kalan komisyonun kararını muvafık ve fakül· tir. Sergi 22 mayıs cuma günü açıla· 
muhasebei hususiye memurları bu şu· tenin şerefi noktai nazanndan ıarurl tak ü~ ~n açık bulundurulacaktır. 
belere tayin edilete1'1erdir. Yalnız bq bulmakta, dljer taraf ise bunu bir Her tUrlU kümes hayvanatı, ve Citek· 
şubelerin şimdilik 26 sı açılacaktır. parti meselesi addederek kararın a- çilik ve bahçivanhğa ait nümune1er 

Muhasebei hususiyenin tahsil §Ube- leyhinde bulunmaktadır. teşhir edeceklerden ücret alınmıya· 
leri lağvedilmiştir yalnız açdacak şu- Yine ayni rivayetlere l'Öre bu karar caktır. Yalnız satışlarından ziraat oda· 
he1erde vilayet \'e belediyenin "·ergile· fakülte müder.rfsleri araıında eskiden sı için yüzde 10 nisbetinde bir Jıi se a-
ri tahsil edilecektfr. beri meveut tfddetli ihtUAfı tekrar te. Imacaktır. 
YOZDE BEŞLER iADE EDiLiYOR barUr.:ı ettirnı~ttr. Rasim Ali Bey~ ta· Bahçeye girec~k .. büyük ziyaretçiler 

EylQlden beri bütün belediye me... raf tar ve komısyon kararrnın aleyhınde den 10 kuruş, kuçuklerden 5 kuruş, 
murlarında ·üıde beş namile bir para bulunanlar bir iki istisna ile fakülte grup halinde gelecek mektep talebele· 
kesilm kt ~~ Beş aylık bütçe ile bir· reisliği intihabatında akaJliyette ka· rinden beşer kuruş alınacaktır. Sergi 
Hkte be ek ı !1' paralann da iadesi lan müderrislerdir. Kitabın ilmi kıy· talimatnamesi basrlmaktadır. Yakın· 

u esJ en ' b d h · ti ·· d ·ı ktl bildirilmiştir. meti o1madığı rnU~le~da ulu~an- a er ıs yene. g~~ e.:• .ec~ r. 
Bu d b ka baıı:ı memul"laı,n ba- lar ekseriyeti teşkil ettiğınden fakülte İdare heyetı dunkü ıçtımaında Peş. 

rem t n kain adş ·erilecektir meclisinin komisyonun verdiği kara· tede 20 martta açılacak olan ziraat ve 
ar an 8 ' • k il h t · · k · l.ği d KADIKOYONE TRAMVAY HA'fTI rı tasdik tdecejine muha k~k nazar. e ayv~na sergtsı omıser ı n en ge-
NE V AKlT YAPILACAK? bakılmaktadır. Hatta meclıste ~asım len bır mektubu da. . okunmııştur. Bu 

Üsküdar tramvayları şirketinin he- Ali Beyin istifaya dant ~dil'?~' veya ~ektupla Ista~bu.ı 1:ı raat odası da se:· 
yeti u i · 31 martta toplanacak· uhdtflin•ekl muallimlik kilrsüsu diğer gıye davet edıJmı~tır. Odanın tahsı· 
tır. n:ui~tir::~a şirketin yeni sene fa. bir efende tnhit edilerek fakülteden u- satı olmadığı için bu da,·ete icabet ede-
aliyetı · ~ t bit edilecektir. zaldaıtınlmasr bile mevıabahsolamk· miyecektir. J\lektup lktısat ''ekAle· 

g8rolml)ft0r. Mahkeme, cürmQ 
sabit prmüf, ancak daha enel 
davacınan da maznuna taı atma• 
i• tqebbUs ettiiini nazarı dik· 
kate alarak, tenzileo 7 ay hapit 
cezası vermiıtir. On lira tedavi 
ücretile mecruhun tedavi em&• 

ıında iıinden kalma11ndao doı.11 
20 lira, mamwıd1ın alınarak da· 
yacıya verilecektir. 

Şir:;; e e~:-nmdan birisi dün şunl-a tadır. B1ı karann vertlmtsl l~in mec· tine gönderilecektir. 
n söylemi~:ir~ "Hattın Kadıköyüne liste sUtil .. nt ekseriyetin temini )azım Pe~ted~ Türkiye şehbenderliği Is· 
temdidi ve ni arabalar getirilmesi reJmektedir • tanbuldakı sergi hakkında maHunat 
için üç şirk:ıe ile değil, altı ~irketle ·· ·• ''~in vereceği kar; komisyon i~temiştir. B~ m~lilmatın gönderilme· 
müzakere edilmektedir. Bu şirketlerin raporunu taıdikttn ibaret kalırsa mes- sı de.~a~~~ e~ılmıştıı:· 
yeni teklifleri pat.ah görUJdüğü içi• ele nisbeten ,,.clfml'§ olacaktır. Fakı\t Dunku ıçtımada bır kısım azalar ha 
biz bunları kabul etmedik. Mukabil ınteliı Rasfm Ali Beyi her hangi bir şe· zır bulunamamrşbr. Bu nzalraın a . • 
tekJiflerde bulunduk. Yakm bir za· klJde fakiilttd•ll uzaklaştmr tarzda lardanberi içtimaa gelmedikleri de 
manda bu miizakereler neticelendirJ. bir karar verirse meselenin darülfünun anlaşıldığı i~in istifaya dant edilme
lecektir. Kadıköytine hat temdidi fik· divanına intikal etmesi icap etmekte- lerine karar Yerilmistir. İçtima bit· 
rinden \-aıresilmiş değildir. ergeç ba dfr. mişt~r. . . 
Ptoje tatbik edilecektir." Bu takdirdt meseleyi tetkik için Zıraat odasının ıçtımarn<lan sonl'a, 

,....................................... ziraat mektebi mezunları da toplanınr5' 
••• - .......................................................................................... • • • 'li 

L
- lardır. Bu ıçtımada zı raat mektepleri 

Çizgilerle t•kııı 1 . u k l mezunlarıisimlibircemiyettcskilinıe· 1 ır er • nayatın müş Ü atı selesi görüşülmü~. An karadaki cemi~e· 
-;:;;;;;;;..------..;.;.;;~:;:;:::;::;==::=::: tin bir şubesi ola rnk bir cemiyet tc., '-.i-
l"',. line karar veril mi ti ı . 

. yüzünden ha· 

H t -u"~kü)atı • ··ı.:~k ' ·a· aya ın ... ~ ıer. cu . .. 1\ 

h t veren ., 1• · 
yatlarına nf aye. .. ilk seciye ı ın· 
fa1r çürük kalplı, çur 
sanlardır. 

Sağlam kafalı, sağlant kalpli ve sağ• 
lam seciyeli inşanlar ha\'atm müıkU. 
lituıı ezerler ve teshir ~derleı·. 

Bunlar t.Ji• boyun tirntzler. fali. 

!erini kendileri yaratırlar. 

Gümrüklerde: 

Tarla farelerini öldürmeğe 
yarıyan tabancalar 

Tarla farelerinin itlafma yarı
yan Hora tabancalarmm Trakya
d~ ~ift~iye ço~ faydah olduğu 
gorUlmuş ve zırai aletlerden ad
dedilerek gilmrük r esminden is· 
tisna edilmi,tir. 

Tıtbikine bet ıenan t icaret 
111.uahedeleri 

Bulgar hUkfımetilc yapılan ti· 
c!lrct ve seyrisefain ıuuahedc
ııle,. Romanya ile yapılan ikamet 
Ye tı~~rf't protokolunun meriyet 
mcvkıınc girdiği ticaret odaıına 
bildirilmiıtir. 
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inkılabın acemi ikmal İki yabanca L>ırb1rine nasıl 
takdim edihne:idir ? 

bölüklerı Cemiyet haytı, insanı bir takım u· 
•- On Hldz gafta ve daha ılibnc suller dahilinde harekete mecbur eder. 

..,,. re11 aahibi bütün genç_leri .fırka- Bu usuller, adabı muaşeret kaidele 
- azaaı olarak görmek ıateru. Be- ri hınfl altında ve kitaplar halinde neş
... 6u 11GfG girml11enleri aza namzedi redilmiştir. 
ftHtl:I etmek ve anlan buna göre ha· • ---L 1 .. _ d F k üleş k Fakat senelerle beraber adetler de, 
__._ '"'m ır. ır ·amuın il e . 1 'b· d ~ kt d" H lb k' 
--~ lnl la ınsan ar gı ı e5 .Jme e ır. a u ı ~ --na ve programının esa nnı . . . . . . . 
La.a- --antJ 1 1 tmalıdır. hmızdekı kaıdeler eskıdır, eskı hayatın 
U1H11n .,... tJf ara an a ,, ta .. d. 

rzına gore ır. 
Gızt Muıtıfı Ktma· .. .. • 
-Kon\• nutkundan. Bunu dqunen gazetenus her pn. 

Demokrui bir taraftan adet mese- yeni yeni adetlerin, ve deiişenlerin do. 
ltlldlr. Adedin kuvvetini kim inkar e- iurduiu yeni uşulleri gayet kısa ve a
._ Fakat adetten daha kuvvetli 8 • çık bir üslOpla neşredecektir. 
.... ruh Yeren, adedi bedenleştire~ a.! Makaadıauz. hiçbir val<it yeni Wr 
Wla kendini bilmesidir. Bunan için· usul koymak i•dlası delildir. Sadeee, 
... M ~et ihtllilindenberl genç bir esasen bUyik bir ekeeriyetin eski ve 
lıillalaı.t teşekkülü ~ığlaşmaktadır. köhne kaideler aleyhine •larak tatbf· 
il) tenberi sekiz milyon çocuk Sovyet kine başladıtı uulleri banya nakle
•'6.ı, So-yyet kültürü ile ileriye doıl deceğiz. 
rC ...-ıanmaktadır. Çarlıktan muad· B• meyaada takdim. el ipme moda, 
.. ..._tann yerine çarhtı, çarlıtın dans. kitaplar, seyahat gibi umumi ve 
....,_..., görmemlR genç insanları hususi şeylerden de bahsedeceğiz. 
rideştirmek inkılipçı Rusyanrn hede· T AKDiM 
fttltr. Bir ey ..ı.tbtnill, mmflrleriıal birlbi 

l'qist İtalya ayni yolda. Mueotlnl rine takdba ederkea, oalann cemiyet 
dderfnl Fqlst çocuklara dikmiş ya- içindeki en pllp ufatlannı da aöyle
.mua mimarfsini onlann omu:ıdannda mesi lazımdır. 
hnlak istiyor. Biribirlerinin yalnız isimlerini bl-

l'aşist siyaseti, Fqi11t terbiyesi, ko len Ud kifialn kollaprkea ne kadar ~ 
•tlnfst hareketi komünist terbiyesi ta ldnecekleriai ... , nrlaeaklarn11 dlf(inü 
ldf Mlyor. DÜZ. 

Bittin 11iyul Ye içtimai hareketle- Eier takdim edeeeifniz kiıue ldç 
rla pn~ kütlelerle uğraşması gayet ta bir ifle .... ul detil11et goe bir teY 
bildir. bulup söyleyiaiz. Yanlq aı lli)'ledinb'! 

• • • aran yok. O zat vasiyeti diizeltir, mil 
T8rk inkılibı yaşamak için adede kileme başlamıı olur. 

m~tır. Bu adet blribirile ceme- Eauen matlup ta budur. 

dilemez. birlbirile !mtizaç edemez ay· • Muhterem Ü•tat 
rr. •111 cinslerin hır toplantısı oluna . • 
a..- devirlerin inkılipçılanndan far B.ır fllhsı~ sıfatı ve unvanı yalnız 
1mmz kalmaz. 908 inkılipçılan ayn yol ~~dın;ı edildiii zaman aöylenebilfr. 
da kaldılar ve yollannı şqırdlar çin Görüşürken sakın: 
ki oaJar istediklerini vuzuhla söyliye- - Ne buyrulur reis bey? 
bDea insanlar detildL - Öyle değil mi vekil beyf endf haz 

Bir tarafta mtisltllllalllıta dönmek retleri? 
i8tfyen ittihat(ılar göriirdtinfiz. Demeyiniz. Sadeee (beyfendt) :rahat 

(efendim) demek yetiflr. 
öte tarafta Turancılık ittihat ve ı. Bilhasaa, bfr proftilr, mlıharrir, 
~ merkezt umumfadnde bafdat san'atklr hakkında hiçbir zaman (muh 
bnnlL terem fistat) 11datmı kullanmayınız. 

Btlylk harp bqladıtı zaman: Bunu söylemek alellde bir ruh tatın 
•- Bf• Fransızlarla nuıl harbede- dıfma delllet eder. Esuen bana mu

ris. Onlar bizim velfyinimetlmizt,, diye hatap olan da ınkılır. Eter genç bir kim 
ak kadar ruhlan emperyalist pazarla se ise, bu onu ihtiyarlatır, ihtiyar btri
nada bir esir gibi dolaşan insanlar da si ise onun artık hın ve hevesi kalma
"8 adamlarla biz ve bize oturuyorlar- mlflır. (Muhterem flstat) sıfatından 
dL yalnız 11&th! 11&n'atklrlar hotlanrr, hot 

Halbuki bb, buglinktl adetten ziya bu takdirde bu &1fat biraz da istihza 
JI )'UUl)d adede, ve yannki adedin ol manasını taşıyor demektir ki, dotl'a 
... ruhuna dvenfyoruz. bir teY deffldlr. 

----------------------------l' eei bilmiyea, fesi gördQii zaman Dmillhetia71 T.....ıllel"I 
bnanb hatırlıyan, medreseden peri 8usln mathM Mal ll,30 .. Ye 
llllqai sfbi bahseden, eski harfleri hl· 
7U'0itifin yanında gören gençtea hah· ...... 1Ut 21,30 da 

•::~:e1 hazırlamak, Bu aend ıs Kız kar- IST• ILllYESI 
,....ıan itibaren inkılap bilt1kıer1nın deıı·m ve M 
bdrolanna eokıuk lisımdır. 18 ya- "fl'n111""111R1Mlf 
...... ktiçlkler için de bir acemi ikmal ben 
ütnei açılabilir. Çiinldi on sekisinde 
ldler, on sekizinden kUçtiklere inlullp komedi 3 perde 
•amma söyliyecetimiz çok şeyler var. Yazaa; Loüla V•-

Tlrk inkılibı procramını ha,.attan aell ...Carpa B.r 
aldı ve artık lnkıllpçı olmak l~n in- Nakleden ; 
inil ... k8ltUrtinü taşımak llzım. Genç Met.rure Hartit H. 
llllal&p bölüklerinin saflanna sireeek 
~ter pnlan bilecektir: 

1 - lstiklll harbi, bu harbin bey 
..ı.ııeı ahlikl kıymet. 

1 1111 1 

llllllU 

İtıizlik derdi 
BOyti'k harp milyonlarca köm

ıenin telef olmasına sebebiyet 
verirken ve dünya yilzündeki iıçi 
miktarını azaltırken, diğer taraf
tan milıtehlik miktarın• da azalt
mıt ve birçok faaliyet men ba
larını kunatarik "it,, bayabna 
ıiddetli bir tekme wrmuıtur. 
Bugünkli günde cihanın hemen 
biltOn memleketlerinde eli bot
rOncle ve karna zil çalarak do
Jqan mU,onlarea halk vvdır. 
Bu lflİa tallabMın günden 16· 
ne liyadelefmeli karıaaında iktı
ıa.,_ tatannalda ye hiç. bir 
çare tasavvur edememektedirler. 

* * * 
lpizlik en z:yade tesirini gls

terdiği memleketler bllypk harp
ten evvel Alıayü en ileri pmit 
olan memleketlerdir. lngiltere 
bunların bıtanda bulunuyor. Mu· 
hafazıaklr bllkGmet amelenia it 
bulabilmesi lçin bot yere çahf
taktaıa sonra bu ifteki muvaffa
luyetaizlik neticesi olarak yuvar
landı. Yerine ge(eD amele fırka-
11 b0k6metiae relince iki aeoe
dir. Sarfettiği mesai bota gitti. 
Nihayet meıai nezareti memuı· 
lan ay da birer gtindeliğini 
ipizlere terketmekten baıka bir 
çare bulamadılar. 

• • • 

Bir TürK kadını 
tanassur mu etmiş't 

Yeni Adana ıazeteıinde oku
duğumuza göre Adanada, Ame
rikan mektebı . muallimlerinden 
bir Türk hanımının tanassur et
tiği dedikodu teklinde s6ylm
mektedir. Buna sebep olarak da 
hanımın Amerikan mektebinden 
mezun olduğu halde 24 liray aibi 
cüz'i bir aylık mukabilinde ec· 
nebi mektepte muallimliği tercih 
etmeıi ve hep vaktini mektepte 
geçirmeıidir. Mamafih keyfiyet 
hanıma soruldup Yakit 11Dediko
dular aıdıazdır,, demif ve: 

- Ben Haıreti Muhammet ile 
laayı mukayese edebilecek adam 
mıyım? incili okudum ve çok 
ylkıek buldum, diye ilave etmiı
tir. 
Sıbık Cebelibereket vıliıi 

hakkında 

Mahallinden bildirildiğine gire 
Dahiliye veklleti emrine ahnmıı 
olan aabık Cebelibereket vıJisi 
Bahaeddin B. memurin kanunu 
mucibince tasfiyeye tlbi tutul
muttur. 
lzmirde bir piyeı menedildi 
izmirden gelen bir habere 

a&• Mahlüa Sabahaddin Beyin 
(Menemen) irticaı hakkında ha
zırladığı bir piyesin oynanması 
İzmir poliı mlld&rlllğti ve mOd
dei umumllikçe menedilmipir. 

Köpotlu 
Bu mllıtebcen kfifrO bu fık

ranın baıında g&rUp te 
hayret etmeyiniz. Bizim mabam 
değildir. Yeni çıkan ve &nat 
dtııOrdDkçe d&rt bir tarafa ne
zahet ve terbiye deni verea 
bir gazetede Celil Nuri B. tara• 
fından tavsifi bir 11fat olarak 
kullanalmıı bir kelimedir. Bu ke
limerl içtimai makalelere aok• 
mak htııusunu ilk defa olarak 
düıiinen bu kalem sahibine hay• 
ran olmamak mDmktın defil. •• 

Seyyahların dilekleri 
Eyvelki gt1D Karacaahmet me

zarlıtmı ziyaret eden Ame
rikalı seyyahlar: 

- Bura11 insan mezarhlt 1111, 

karga kabristanı mı? diye aojak 
bir ıekilde eğlenmitler ••• Banda 
bir mOddet evvel de bqka aey
yahlar "aman mezarlık ıelvilerini 
kesmeyin!,, demiıler. Şehirleri
mizi ıeyyablarm ar1U911118 sere 
tanzim etmeğe kalkıımak pliba 
Hotanto'ya d&neceğiz. 

!opla ~ 

1 Gelenler, sitlenler 1 
Bankalar kouonlyomu reiai 

Nurullah Eaat B. Ankaraya p
miıtir. 

Alman darlllfllnun talebelerin-
den mtırekkep bir grup dbkl 
konvanüyonelle ıebrimize pimi.
tir. Talebeler bir hafta ıehrimiz· 
de kalacaklardır. 

En çok amelesi olan millet 
Rusyadır. Bug&n milyonlarca 
Rua iqe)erini ellerinin emeği olan 
~m ~~~~~~u~m-~~~~~~~~~~~~~~-D-h-.n-~-ın-,-n-~--,-ü-k-~-n-o-~~-~~~iiiiiiiii~-
cihanda g6rDlen ipizlik buhranı R 1 eh a. rd Ta. u be r Elyevm 
Dl tevlit edecek ferait fazlasile Majlk Sinemasında. 
Rusyada mevcuttiır. Halbuki Fram Lehann en güzel eseri olup sahnede bizzat g6rlndDIO 
ıovyet ıurllan milyonlarca kola NEŞELE ~ temin etme• çar~aini bulu- R DJYADJ. 
yor. Orada herlaS çahpyor ve 
herkes ekmeğini yiye biliyor. filiminde bD,ok muvaffakiyet kazanıyor. 

RlCHARD TAUBER bu muazzam ve zengin mizansenli eserin mubievi 
Hayat ıartlannın fevkallde iyi olduğu IAtif şarkıları o kadar güzel taganni ediyor ki kendlsı ılyıuode ol-
olmadıia ileri ıOrDlmeıin. ÇDnkO duğu gibi kemali tehalikle alkışlanıyor. 
aç kalarak dil~meğe mabk~ 
olmaktan iıe az bir refah ile 
ekmejini tedarik etmek efdal
dır. 

• • • 
ipizlik derelinin den11111 ma

yan iktaaatcılar Rus dumpintiyle 
mDcadeleye vakıf fikir edecek
lerine, Sovyet UA1I ile insiliz 
buhramİu te•lit eden tarzı maka
:yae etseler ve ikiıinin ortamda 
m6teYU11t bir ıekil ricada getir
aeler beşeriyete daha fazla biz. 
met etmlf olurlar· 

Maiazanızın CemekAnlannı 

lyı T envk J:dbtlz? 

Ziya Halkı ve Mfişterlyl Celbeder 

SJIT i YE 
Bedava olarak aize icap eden izahab verir, 

mtllıendilleri ketifname tanrim eder • 

1 - Din devletinin dünyaya naaıl r 
llClliini. 

21 - Kadın hukukunun geçirdifi in· 
Bican Efendi ve rüfekası : Berberıerin cuma tatıli 

ldpfı. ------------------------------~ 
1 - Derebeylikle inkılibın yaptıfı ----.~!!"!-----------T=!l!!!!!m=,...-

.... eleyl. 
1 - Tlrk demokrasisinin nasıl em· 

..,..U...te diftlfe, diiftişe doid•tu· 

•• 1 - Mlatakil memleketle yan miia-
tm.Jeke ve tam mtlstemlekelerin (Lo
.. Sen) arasındaki farkı. 

7 - Tlrldyenin kurtulqu için dev
i~ bir zaruret oldutunu. 

8 - lmparatorlufun bqımıza yığdı 
lı realetlerden bu memleketi kurtar 
.-k ve muasır bir memleket kurmak 
1tfı1 ferqtin bize bir din oldutunu .. 

Gellç halkçılar bu fikir merhalesln 
••~erek inkılAbın aeeml ikmal bö-
1..,.da ileriye seçerler. 

Sadri BUın l Maruf B. - Ef endlm, dalırnlık l 
Bicaa Bf. - Ne • Wntı .... hal? Bqlin berberlerin kapıyacağıru lail· 

........ Oadu IMQ:le ••• 1 

Maruf B. - Ah, ıu cama ~ 
Bican El. - Ya? Bak sakalh olma- bu berberler dilkklnlannı kaped._. 

L-
1 

d n slbl lteld berberler de paele..._ 
ma - &1. 811 var- kapasalar .. 
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Mazi Ve Topırak Olan Büyük Kıvıııetler 
•• 

Memleketin ~en.ç ve orijinal Hcuharriri On1er Seyfettin bundan 11 sene 
evvel ölmüştü, bu hazin ölümün bugün yıl dönümüdür 

Omer Seyfettin için 

Evveli kalemimin ucuna "Za
vallı Ömer,, terkibi geldi. Son 
ra çok samimi olan bu kalp 
sözünün üstüne şuurun aydın· 
bfı dtt§Ünce, utandım. Ona 
bir merhametsizlik etıni~ gibi 
içim sızladı. Evet, o büyük a· 
dm zavallı sıfaüle birleşmesi· 
ne fmkln yoktur. 

Hafızamda, gönltimde Ö
mer, bir türlü mazi olamıyor. 
Dilim öldü der, aklım buna I· 
nanırken, hissim inkarla .. ~
çınlaşıyor ve: ''Hiç o olür· 
mti? ._,, Diye haykırıyor. . 

Onun bende kaç türlü fntı
baı var?.. San'atkAr Omer, 
dost Ömer meslektaş ömer
Öyle samiorum ki her cephe
de ayni şahsiyetle onun kadar 
değişiksiz görünen pek az a-
dam vardır. San'atkAr öme~, 
şan Ömer, kend~ni !>~uyan yı
ne derin bir sahıfe ıdı. 

Onu yakından tanıyanla!,-
b• k k" . .. tesna - hikAır aç ışı mus b ka 
yeciyi şen ve gamdan aş 
her lezzeti tatmış bir bah!i.Ya! 

1 Fakat öyle degıldı. 
sanır ar. kti Onun 
Omerin neşesi gerçe . r. 
bulunduğu bir meclıste kah· 
kabadan durulmazdı. ~aşka· 
)arını gıdıkJıyan keskın ~e
kasile ortalığı sarsar, gul-
düre güldüre aşinalarını ~!rıp 
geçirirdi. Ama, on~ boyle 
"hiff ete,, sevkeden derın, am-
razf bir ıstıraptı ve öyle san.ı· 
yorum ki Omer, bir az da o ıç 
yarasındaki acıyı unutmak 
i~ neş'e klorforumunu kul· 
Janıyordu. 

Yukarıda Omer için za,·al· 
Jı sıfatını kullanmak isterken 
duyduğum elemi kaydetmiş
tim. Zavallı o de~ildi. Zaval· 
Jı biziz, ki onu genç yaşında, 
daha birçok eserler verecek 
bir-samanda parlak bir .zeval 
~üneşi gibi kaybettik. 

Omer Seyfettin, be1ki mu
hitin nankörlüğüne km·ban 
olacak ve sade aşinalannın 
hafızalarında yaşıyacaktır Be 
reket ,·ersin on~n kı~metli ar· 
kadaşı Ali Can~p, hır me.~aEa 
beslenmesi kahıl ol~~ ~ut.~n 
bağlanışlann ~n. iılnsını go~· 

d" Eserlerını topladı, ne:;;· 
ter .ı. ha· ıa· da bu yolda ça
rettı \'e 

d r Hatta gazeteler-
lışmakta ı ·· 1 d'"nu··m teri de 

·· '"1 n "yı 0 " de goru e mahsulüdür. 
ikazının 

onun ömer hiç de vefalı bir 
Halbuki . d" Zaten onun itl
dost değıl 1

• ktu demek pek 
yatları da yo x 

h .. k .. m olmaz. v· 
hatalı bir u: :aşka, her saat, 
mer, her g . ka bir a· 
hatta her da~ıka :~~etti. Şim 
dam, başka hır şa__ ··1'"kteki 
d . Mili" t ve Turkçu u 
ı. ıye b. az evel nıu-

sonra kızıl der, ır t biraz 
zir saydığı bir _ka~':!a~ eder
sonra faydalı dıye .. k .. Iükteki 
di. Milliyet ve trukç~şılansa 
sebat hayretle a 
yeridir. da 

ömerin san'atı hakkI.nste· 
b b. ··ytenıek ı 

e_n, ır şey so Ar Canip 
mıyorum. Hocam 1 h 
elbette bu noktayı çok da ı3 
iyi ve daha ihatalı bir kalem e 
izah edecektir. Yalnız şu ka
darını söylemekten kendimi. a
Jamıyacağım; edebiyatı ~edı~e 
denberi onun kadar "Cıha~ı,, 
bir şahsiyetimiz yetişmemı~
tir. Üslubunda yüksek b~_r 
kıymet yoktur. Fakat o du
şünüşü harikası neslimizden 
hiç bir dimağa nasip olmamış-
tır. Yeni hikayeciler hatta 
anaçlamış kalemler üzerinde-
ki tesirini görmek için ise per
tavsız kullanmağa bile lüzum 
kalmaz. 

Bir ölüm karşısrnda tabii 
s.'\yılan elem hissinden bu 
yazıda eser bulmayınca şaş
mayınız. Asıl beni ona acır 
görürseniz hayret hakkınız-

dır. Kimin kime acımasını is
tiyorsunuz?- Ben ona fati· 
lmlar okuyan bir ölü, o meza
nndan yaşıyanlara hükme
den bir "layemut., .... 

SEYYAH 

Ömer Seyfettin son günlerini nasıl geçirmiıti? 
Ali Canip B. anlatıyor : 

Ömer Seyfettinin bir hikayesi 

. -
Rüşvet !. 

Çarşı meydanının büyük çınar a- - Çünkü haksızsın. 
ğaçlarr, yere düşen gölgelerini alaca· - Hakime güzel bir koç gönd~r-
landırarak, fısıldıyorlardı. Kuvvetli sem? 
bir rüzgar esiyordu. Avukat Hacı Na· - Ne? .. 
mık Efendi kağıtıarım uçmasın <liye, - O vakit davayı kazanamaz nn-
zümrüt bir kameriyeye benıiyen kü· yım? 
çille dükk~nrnın camlarını indirdi. - O \'akit hiş şüphesiz kaybedersin 
Sonra gitti, açık kapıyı iterken, heybesi işte! 
omuzunda, semerli atmın yuları elinde, - Niçin? 
sarıklı, kısa boylu, yu\·arl:ık l>ir köy. - Yeni hakim senin bildiğin adam-
lünün yaklaştığını gördü: lardan değil ... 

- Merhaba Ali Hoca, dedi, böyle - ..... 
vakitsiz ne arıyorsun burada? daha pa Ali hoca avukatının heyecaDQlı an 
zara iki gün var.. lıyamıyordu. Ondan yeni hAkfmln met-

K .. lü · h ·vri iki noktaya ben· hini uzun uzadıya dinledi. Bu zat rüş 
oy sıya sı . h d. . k k bi dll• 

· i · · · ·· lerı"ni daha ziyade \•etın, e ıyenın or unç r .avmanıy. 
zıyen m nımını goz , E h kl b" d d ·· kü uıt k• mrş. n a ı ır avacı ken isine ru 

ç ere • N k Ef c1·, vet vermeğe teşebbüs etse, o saatte o-
Aı k .. Um amı en ı - ey um se . · nu haksız çıkarırmış' 

Bel!ya düştüm. Bir dava için gelıyo- Ali hoca: 

nım.: - A11ah böyle doğruları dUnya yü 
Dıye başını salladı. zünden eksik etmesin! 
- Ey gel, biraz konuşalım bakalım. Diye dua etti. Namık Efendh 
- Konuşalım. _ Amin amin! 
- Derdini anlat bana bakayım. D d" ' ~ 
_ Senden başka zaten kime anlata· D=v~ya doğruluğa dair bir llUl Jia. 

Ömer Seyfettin merhlllll cağım? dar konuşiular. Vek!let için anlaştı 
[Ömer, l~ ~e ~oğmuş, ~903 te mektebi harbiyeden mUiazimJikle çıkmış, Atının yularını peykenin direğine Jar. Avukat ümitsizdi. Bu işi hatır Jçin 

Balkan harbıne ıştırak etmış sonra askerlikten istifa d k uharrirlik bağladı. Küçük dükkana girdi. Ceviz alıyordu. Haksızlık 0 kadar me;r.danı1 
11 . l"k e ere m ' 1 1 k mua ım ı yap~ıştı. 1920 de ~astalanan ve mütemadiyen başından şikayet yazıhanenin sağındaki hasırı aça se- idi ki ... 

eden bu kıymetlı muharrir aynı senenin bir cumartesi gününde fakülte has- dire oturdu. Heybesini yanına koydu. * * * 
tanesinde ve büyük bir hezeyan içinde hayata gözlerini yumdu. Eserleri Namık Efendinin uzattığı tabakadan lki hafta sonra, ayni saatte :Ali ho-
Fransızca, Almanca ve Macarcaya naklolunmuştur.] cigara sararken davasını anlat!'· Has- ca yeşil boyalı dükkanın kapısmda g·· 

6 mart 1920 cumartesi ünü T'" k · . .• mı köyün muhtarı Huysuz Ogluydu. ründü. Namık Efendi bir arzuhal ya-
edebivatı içi • b~ t' "h~~ ı~ış~ ya çok surerse .. biz çalışarak pa Ona ait bir arsanın üzerine Ali hoca zıyordu. Gözlüğünün üstünden mUşter' 
Çu··nk· .. o .. nb me~lulmt k'~r .. k ahr_ık. ·~· ra l\azanır adamlarız, mektep, gazete vaktile bir bina yaptırmıştı. Şimdi o, sini görünce güldü: 

u gun u mı e , ucu ı. ay e ne olacak o · h . ı · h . v 

yazmakta yekta bir evladın.c kaybett· y· "b ı:·~ merın alıma u~, er şe· neden sonra bu bınayr kabullt-ıımege - Hoş geldin be! Ne dersin dan 
• 

1
• 

1 mu a agalandırır. Hastahgı ehem- kalkıyordu. Halbuki bina kimin ise yer kazandık' 

bı:nl~tmadmka~ı kı bu kaybola~ zeka _ed~- m_~Y~tıi bir şey değil, fazla hey'?cana de onun demekti... yı D d" B • k d b k b' hükmü 
ı ısan a ı cereyanın meş alekeşıydı. dusuyor Kendis" b k k . . e ı. u a ar a sız ır 

Yeni Jisan unrnnr altında, arapça a- vakkat b·ı·r h" ıtn~ atmka ıçm mu· Namık Efendi kır sakalını ka§ıdı. hakimin nasıl verdiğine bir haftadır 
ızme çı tut u . G" 1 .. v •• •• •• ı·· d b k k v 1 cemce kaidelerden kurtulmuş güzel Çar a ?· ? oz ugunun us un en a ara · ~ şaşıyordu. Ali hoca soguk kan a: 

'fürkçeyi ilk defa tahayyül eden odur 
1 
t mba, - -·> şub~t 19.0 - . An· - Sen haksızsın, Ali hoca! _ Benim gönderdiğim koç sayesin-ve hiç şüphesiz ki bu tahayyülü pek ~:m ı:ı veraber erkence Ömere ~!Ufk. Dedi. de kazandık! 

zengin niimunelerle, bÜ'-'Ük bir zevk '"e s .. ıgrndan korkuyor. Fazla heye- - Haksız mıyım? Cevabını verdi. 
"' • can goster· T ır tt" 1 b kudretle ilk tahakkuk ettiren gene ken 1 . ıyor. ~se. 1 e ~m. stan u- - Evet. - Ne! ... Sen hakime bir koç mu 

disidir. Ömer Seyfeddinin vefatı mü- da ınmek mecburıyetınde ıdim, vapur· - Hayır ben haklryım. Neye bina· gönderdin? 
nasebetile bundan dokuz sene ene] ha .D?ktor Te.vfik Rüştüye rasgeJdim, yı yaparken sesini çıkarmamış? _ Evet. 
hir mecmuaya yazdığı mütaleanaınesin Nalını anlattım, "çok şey, dedi, yarın - Çıkarmasın. - Buna cesaret ettin ha. .. 
de üstat Hiisevin Rahminin dedı'gV · 1 eşet Ömeri alır, beraber geliıim .. ,, - Ben haklı olduğumu biliyorum _ Evet ama sen bana (riicwıt dü 

· ı g • Gec v k · Ak . I ' ' "". -bi: "Ömer Seyfeddin ile Türk hikave. • a ıt döndü~. .şam gazetes~. a • Namık Efendi. Davadan vazgeçmem. manıdır, kim hediye verirse haksız çı-
ciliğinin pek feyizli bir istikbali üful nuştım, okudu, oteberı konuştuk,. oyl~ - Kaybedeceksin? kar) dememiş miydin? 
etti.,, Yarabbi, 0 ne canlı bir g t• s~nıyorurrı ki hastahğı ehemmıyetlı _ Edeyim, zarar yok. Amma dava- _ Evet. 

enç ı, o bır şey d v ·ı b" ik" .. k d r gl::çe-ne ncş'eli ve velUt kalemdi egı' ır 1 gune a a dan vazgeçmem. - Ben de koçu gönderirken kendi 
* * * ... cek. Fakat kendisinde teheyyüç fazla. Namık Efendi haksız davaları al- ismimi vermedim. 

Şimdiye kadar Ömer s f dd" h k P_~rşembe, 26 şubat 1920 - Ömer, mazdı. Ali hocanın vekalet teklifini - Ya ne yaptın? 
ey e ın a - hep oyl b d ·k· t d' B 'B ·· ··k ' kında muhte1if zamanlarda muhtelif .. ..e •. a.~ın an şı aye e. ıyor. u reddetmek istiyordu. Fak~t ' ~zoyu ,, - H~s~rm ~uhtar Huysuz oflu-

gazete ve risalelere çok şe. d gun Koprüluzade Fuat geldı. Konuş- köyünün halkı otuz senehk muşterile- nun ismını verdım. 
Burada bunları tekrar et J t i :az _ ım. tuk, baktım: laf olursa aldanıyor. Az riydi. Eşek ahırını beller gibi onun - ! ! ! ... 

me .rn zıya- çok neş' · h·"kt1 tt k" de, hali bir muamma olmaktan kur- esı var. .. dükkAnını bellemişler, u . ~e e ·ı ihtiyar avukatın kalem elinden dU 
tulmıyan ölümü hakkında 1• Cuma, 27 şubat 1920 - Bugun hava her işleri için ona müracaatı adet e- tü. Arkasına dayandı. Karşımnda par· 
vermeyi faydalı buluyorum. h ~a u~at pek güzel. Bulutsuz. Sabahleyin ikinci dinmişlerdi. Kışlık zahiresi de hemen hyan minimini siyah gözlere baka kal
terimden ona ait olan şu ;at ;ra ef v:ıpurla lstanbula indim. İşlerimi hi· hemen tamamile oradan gelirdi. ~iha- dı. Meydandaki büyük çrnar afaç1an-
kanyorum: ır arı çı. tı~dim. Çarçabuk döndüm. Onıere gel· yet. ' nm derin fısıltıları kapıda ayakta du· 

dım B' K"" ···u d • ' Pazartesi, 23 şubat 1920 _Dün gece bac~n ~raz. sonra oprı za e Fua _ Pek ala, senin bu işine bakayım. ran Ali hocanın yanlarından, tepesin-
ömer bizde idi. Mektepte hastalanm ld"I agı bınbaşı Ce~al Beyle beraber Kaybedince bana darılmıyacaksın ! den, bacaklannın arasından giriyor, du 
Anneme: "Hanım teyze, Canip gibi b:~ ~:n 1 ~r: Konuşt~k. • ~er a~tık b~şın· Dedi. varlarına eski vil!y~t ~~zeteleri ya. 
de sıtmaya tutuldum galiba bacıım ağ. Fak şt ka!et _etmı.~or. d~eçtı,. dı~o.r. _ Darılmam, ama neye kaybcdecc- pıştm1mış dükkancıgın ıçıni dolduru-

• • A • ' "" a şımdı mu tema ıyen ellenn w. d 
rıy'or,, dıye şıkayet ettı. Annem: "Ah parmak) ğ t ru h' t i gız? yor u ... 

· k arını u uş u yor ızme ç ye~:....---------------~---..-----:---::-~:"""'~ evladım, me~sı~· _ış, .. 8•0~aklarda geç bileklerini sıktırıyor, "aman parmak- işte merak etme, bak her şeyi biliyor- ku yok. Hezeyan pek az. Benimle fe· 
kalıyorsun, en mı uşUtuyorsun, dur larım, sanki damarlarım çatlryacak. sun. Ah Omer ah, bu senin heyecanın na konuşmadı. Hatta aldığım ''Tan" 
sana ıhl~m~r ka~n:!~yım. lç, erke~ce Geriliyor,, diye şikayete başladı; "böy· yok mu? her şeyi o yapıyor!,, dedinı. gazetelerini okumağa ~alıştı. Sonrs. 
yat., dedı. mer te akı :ten hasta. Bıze le olmaz, dedim Tevfik Rüştü Neşet Gece yansına kadar annemle beraber "gözlerim iyice görmüyor,, sen oku,, de· 
geldikçe geç v~ d ~ ar oturur, kah- Ömer1e gelecekti. Galiba unuttu. Ya- bekledik. Hiç uyumadı: "Adelin,, ver- di. Bazı haberlere alaka gösterdi. Ak· 
kahalarla konuşu~ u • B.,: gece mUte- rın biz gidelim!,, karar verdik. dim Bir tesiri görülmedi. Mütemadi- şama doğru her şeyi iki görmiye baş-
madiyen: "başı~ ~!ım, şn~ rk a~- Cumartesi, - 28 şubat 1920 _ Bir yen. "donum düşüyor,, diye yataktan tadığını söyledi. 
rıyor.,, da~ ~aş a. ır şey. soy eme~ı. araba tuttuk. lkimiz bindik Neşet kalkıyor, abteshaneye gidiyor, gene dö- Çarşa~~a 3 mar~ 1920 - _E_rken~en 
hl ınuru ıçtı, ellı~er santıgramlık ıki Ömer Beyin evine gittik. Muayene nüp geliyor. Yatağa yatacağı zaman ömere gıttim. Bugun pek ıyı degil, 

1 ~rin kootprimesı aldı,_ hemen yattı. etti. Omuz başlarını sıktı: "parnıakla· anneme eliyle selam veriyor. Harareti Gece fazla sayıklamış. Ben mektebe 
as:•sabah erkenden ° evın~, be~_ Is~n- rınızın ağnsı fazlalaşıyor mu?,, diye (38,5) Neşet Omer Beyle telefonla ko· gittim, derslerimi verdim. Döndüm, 
B . iıne indint· Geç v~kıt dondum, ~ordu. "Evet cevabını abnca (nevralji nuştum. Yarın öğleden sonra gel !Cek. geldim. Neşet Ömer Bey de geldi. Şim
bula .ı~ e uğradım. Yatagını ~~balı oda ıle karışık romatizma,, dedi. Reçete yaz Gece sabaha karşı eve döndük. di Ömer daha fena. Kendisini kaybedi 
kendıs~~üklenıiş, yatmıştı: _nasılsın,, d~: lJaçlan yaptırdık. Eve geldik. B•- Pazartesi, 1 mart 1920 - Uykuı-uz. yor. Sayıklıyor. Arasıra birimizi tanı
sın~ su ''Aman başım·:· ~ankı ça~,lı~~- gun ~e!e~anı ge.n~ f~~la!aştı. Evde bir luktan halim harap. Saat on, öm_erde- yor. Doktor, aşağı odada .• Başbaba ko
dedım,. oluyorum. bıJ~ıyoru~. dı:~ ~~t-~ıyı bıleklerının ustune çıkarıyor, yim. Ateşi devam ediyor. Gece bızden nuştuk. Bana esrar kullanıp kullanm·ı· 
cak .. N ~ i. Beraber .. ~ız.~ gıtmemızı b~tun ağırlığı ile bastırıyordu. Ge~ va- sonra tekrar hezeyan başla mı~: ·~u· dığt_nı so~du: "bir hastalık çekti mi,, 
cevap ~e~d Yolda uşurum de _daha k~t hezeyanlara da başladı: "bu ev be· vayı milliyeden bir adam geldı., dıye dedı. (Bılmıorum) cevabını verdim. 
teklif ettım·ı• m diye reddettı. nım değil. Ben bahriyeliyim gibi geli- söylenmiş. Neş'et Ömer Bey gelmedi; Karar verdik: Fakülteye götürece~iz, 
fazla hastalanırı 1~20 _ Erkenden t). Y?r: Ben buraya ne zaman geldim?,, telefonla ilaçlara devamımızı söyledi. doktorlar topnalacak, konsültasyon o-

Salı, ıı şuh~~ h mşiresine haber gıbı saçma sapan şeyler söylüyor. Hastamız bugün iyice. Güzel güzel ko- lacak. 
mere gittim· Dun e Bugün biraz ııc· Paza~, 29 şubat 1920 - Erkend~n nuştuk: "Ah biraz ~yuyabilsem bir şe- Bu gece hepimiz: annem, Ömerin 
vermiştim. O da var~ bundan konuş- Omere gıttim. Hizmetçi ~yledi: bu ı:e· yim kalmıyacak,, dıyor. .. hemşiresi, ben, nöbetleşe bekledik. ili~ 
seli buldum. şund~ 'ndintı komşu- ce epeyce hezeyanlar gostermiş: ben Sah 2 mart 1920 - Bugun mektepte uyumadı. Gaz sobası diye masa U!-it··n· 
~ k Ben Kadıköyune . 1 gelmiş, "nev· gelmeden bir az evvel: "acaba hafıza· "muaJJimler meclisi,, vardı. Ömere an- de yanan lambaya sald d y · i ~' 
u • Doktor Hakkt BeY Tekrar f!el- 1 mı toplıyabilir miyim,, diye bir sP.yfa- cak akşam üzeri gelebiJdim. Hararet iki dakika ayni va . t" ır 1h f 8 

a d.a 
~uı ~- dem is jlaç verıniŞ.d dı· nevr~lji; hk bir şey ya.zmış. Okudum. Doğru: 

1 
hep o: 38,5. Ne iniyor ne çıkıyol'. Uy. (l• ··n zfıye 1 m~. ~ aza e • 

ı a Jı,, ~'ı b rbat e ' .u en sayı ayı çevırmız) 
dim. Ömer: " ş e ' 





Lodos fırtınasının dehşeti 
bilndftir. şiddetli kar yafınafa başl~mrştır han 

k 
v k ·e kapalıdır. Karın artaca• 

AÇIK DENiZLERDE DEHŞETLi ço sop ~ 
FIRTINALAR VAR ğr tahmin ediJiyor. 

Liman idal"e8fne gelen malmnata MUGLAD~ DA .. 
göre açık denizlerde dehşetli fırtınalar Muj'la, 5 (A.A.) - Kar .dun geee 
b&fJamt vapurlar yeniden limanlara saat 20 ye kadar denm etmış , .e şehir 
sığınmJJlardır. kar altında kalmı§tır. Sotuk nakıs 6 

Bvelki gün bmirden limanımıza ha· idi. Çiçek açan ağa~lar zarar görm?t· 
reket eden CUmhuriyet vapuru da yol· tür. Mahaulitta ha~arat yoktur. '\al 
da çok müşkUl!t çekmiş güçlükle dün nız fazla yafmurlardan mahsulat mtt-
IstanbuJa gelebilmiştir. teessir olmuştur. 

BlR TAKA PARÇALANDI BUGON SULU KAR VAR 
.. Dün ak§ama kadar limanda eJha~· Kandilli rasat merkezinin verdif j 

d~JfHAh mühim bir kaza vukuuna da~r . lıimata göre ı·üzgar bugün poynza 
h b" h b J ı · •• afıh nta 1~ ır a er ge mem ştır. • ... aam . cevirecek ve !ehrimizde de sulu kat va· 
Karadeniz n Adalardenlzinde hadrse- ~ • 
ler olduğu tahmin edilmektedir. Yal· facaktır. 
nız dtin AnadoJukavağı öntinde parça· SERES VAPURUNUN TAYFALARI 
lanmr~ (Bebek) yazılı bir taka bulun· Yeniköy ile Karaburun arasında 
mu,tur. Bunun içinde insan da ~ırna· kaı·aya oturan Alman bandıralı Seres 
:ıır muhtemel göriiJdüğünden tahkıkata vapurunun kaptanı iJe tayfalardan 2'ı 
h~şJanmıştır. · dün gündüz Dereköyünde tedavi aJ-

JZl\ffR CiVARI BEMBE~A~DlR ~
1

na ahnmı§lardrr. Bunlar iyilesmif-
b · · ~ (Vakıt) - Evelkı gun baf" ~ 

t 
mıı, " k kte kadar ter ve tahlisiye sanda11arile vapurlan. 

ıyan kar dün gece ·eç "-a .. . 
.'·ağdr ve Kokaryah ile difer mın~a· na gondenlmiıJerdir. 
larda mühim surette tuttu. Dal. ar 
b be d D .. · sanı ililderıne em yaz ır. un ın 
kadar donduran bir soğuk vardr. . Kal' 
tipisi arumda ~k prip olarak bır de 

:nldmm düştü. 
UŞAKTA BiR MEMUR soGUKTAN 

DONDU 
Upk, S (Vakit) _ Dttn~ akşam üze~ 

ha~hyan kar fırtınası h~la de-vam ed~· 
yor Yerlerde irtifaı bır karışı gec;tı. 
Sofuk tahtessıfır g dereceyi buluduiu.? 
dan sokaklarda hiç canlı bir hayat ~o· 
;tükmüyor. Gece maliye tahsildarlarır .. 
dan Ömer Ef. köylere gitmekte iken 
soluktan donarak öldü. Yanmda bu· 
hman sandık emini Hlisamettin B .de 
yan ölü bir halde bir köylü taraf1ndan 
kurtarıldı. YoJJar kapandığından hu· 
giln pazar da kurulamadı. 

Rüıtü 

.ANKARADA DA KAR BAŞLADI 

Ankara, 5 (Vakıt} - Oiledenberi 

Muhtelit mübadelede 

Bir ihtihif 
Mubtelit mübadele komiıyo

nunda Tnrk ve Yunan murahhas 
heyetleri arumda yeni bir ihti• 
llf çıkmıthr. ihtillf evelce hak· 
kı hıyarlınnı istimal ederek Türk 
tabiiyetini kabul eden birkaç 
Arnavut ailesine etlbli vesika11 
verilip verilmemeti noktasında· 
dlr. Yunan murahhasları bu ai· 
lelere etabli vesikası verilmesini 
iıtemektedirler. 

ıki murahhaa heyet bu meae· 
leyi aralannda halletmek için 
temas etmektedir. Anlatılamadığı 
taktirde mesele bitarafla11n ha· 
kemliğine havale edilecektir. . 

Poll .. te : 

lstanbul etkiJ• mı dolu?! 
Küçük Muıtafapaıada oturan 

60 yaşında Rumelili Mehmet 
Unkapanında bir kahvede otu· 
rurken tahsil memuru Haaan 
Basri efendi kendisinden ev ver-
gisini istemiıtir. Mehmet kah•e· 
de otururken keyfinin kaçırtlma-
sından cam .sıkılmıf, memunı 
tahkir ettiği gibi .cbtanbul et-
kiya doludur» gibi sözler ıöyle
miı, gelen polia memurları tara
fından yakalanmıştır. Mehmet 
adliyeye teslim edilrniftir . 

Yakalanan sırhoılar 
Sabıkalı çolak Hayri, arabacı 

Hamza, Osman, Silleyman, ıoför 
Hamdi sarhoşlukla ka•ia etmit· 
ler, birbirlerini d6't111Uflerdir. 
Bir aralık tabancalarda çekilmif, 
üç el sillh patlamlf, Hamdi elin
den yaralanmıttır. Sarhoşlar me· 
murlara da hakaret ettikleri için 
yakalınmıılardır. 

Polise hakaret 
Salkımsö&ütte Ankara oteli 

milsteciri Hüseyin kardeti Süley• 
mauı yakalamak istiyen polis 
memurlarına ha~aret ettiği için 
yakalanmqbr. 

Kartal büyük bir felAketten 
kurtuldu 

Evvelki gece Kartal çarıısında 
bakkal Hıfzının dükkanından yan-
gın çıkmıı, Kadıköy itfaiyesi ye· 
titinceye kadar bu dükkan ve 
yanındaki tatlıcı Ademin dük· 
k~nı ta.mamen yanlll!ttır. itfaiye· 
nın yetışmesi sayesınde Kartal 
Ç•rıııı büyUk bir yangın tehli· 
kesinden kurtulmuıtur. Jandar· 
ma kumandanlığı tarahndan ya-
pılan tahkikat neticuinde bak· 
kal Hıfzının dnkklnı sigortalı 
olduğu ve yangında bir kast ol-
duğu meydana çıkarılmıfbr. Bak· 
kal tevkif edilmiıtir. Tahkikat 
devam edilmektedir . 

Ticaret oduında : 

Ticaret oclal&n kougreai 
aiunın aekb:iae kaldı 
btanbul mıntakuı dahilindeki 

ticaret oduı konpesi Nitanm 
8 ine tehir edilmiftir. 

Bu seneki konıreJe odaca yal· 
nız bir rapor verilecektir. 

.. lıtaabul mmtakatı iıtihaal 
ve ihraç etyalan,, nammdaki bu 
rapor Hakkı Nezihi B. tarafın
dan haarlanmaktadır. 
Atlnadh ticaret odaları
mıma alm•n•melerl latendi 

Atiaa ticaret Ye 1&aayi odası 
odamıza mtıracutla Ttırkiyedeki 
ticaret oclalarmm alumnameleri-
ni istemiftir. Ba malumat Yunm 
ticaret oclalannda yapılacak is· 
libatta eaaa tutulacakbr. 
izminle 94 mllyoaluk kilo 

ilzllm Abhlı 
iımir ticaret oduı Oıflmlerimi

zin ticıri yaziyeti hakkında bir 
rapor göadermiftir. 

Rapora pre bu sene meYSi
min iptidasından ınarta kadar 
izmir borsasında 33,812,S67 kilo 
Oılim utdİnlfbr. 

--~--~--~--~-:-
Şehzade b • • ı 

Ferah sinf!ri1ada 
Bugün, Bo rtce Heraıine hanım kon· 

seri tiyatro varyete sinemada 2 filim. ay· 
ncı aserl musiki heyeti - ~Teccannt ik

1 Mıhkeme ve lora ıl6nları 1 
lstanbul 3 üncii icra mcmurlağundın : 

Bir alacağın temini iıtifuı 
zımnında mahcuz bulunup bu 
kerre paraya çevrilmesine karar 
verilen muhtelif cins ve boylarda 
müstamel yedi adet kasalar, 
Martın ıekizinci pnar günü saat 
12 den 1 e kadar Sirkecide Sa
nHaryan hanının alt katında 
açık artıma ıuretHe sahlacağın
dan taliplerin yevmi mezktir 
pn ve saatte mahallinde hazır 

bulunacak olan memuruna mü
racaatları ilin olunur. 

latanbul asliye 2 inci ticaret mah· 

kemeaindenı 

Mahmekece mukaddema iflaslarına 
karar \'erilen I stanbulda Mısır çar~ı

smm Tahtakale cihetindeki kapısının 
dış tarafında kağıt ticaretile meşgul 

Aron Kohen Hayim Pilesof masasının 
tedvir edecek killi para mevcut olmadı· 
ğından icra ve iflas kanununun 212 in· 
ci madde.sine tevfikan on gün zarfında 
mHayı tedvir edecek kafi miktarda 
para yatırıldığı halde masanın kapatr· 
Jacağı gazeteler ile ilan olunduğu n 
müddetin dahi mürur eylediği halde 
eshabı mathip tarafından bir gilna mü· 
racaat vuku bulmamasına binaen ma.. 
sanın kapatılmasına malıkemece karar 
verilmiş olmakla keyfiyet ilan olunur. 

T ORKSPOR ÇIKTI 

•••• BAKTE'RIYOT,OG ••-•! Yazı. Resim. Enstantaneler. ~\vus-
Dr. lhaa samı turya - ltalya maçının ok11nmamış 

ramiyeler. 

Bakteriyoloji llboratuvarı tafsit~tr. Son haftaki şilt maçları. Me~-
Umum kın tıhli1Atı. Frengi noktai hur tenisçi Tilden prof e::ıyonel oldu. 

nazanndın {\Vıneraıın teamülü) kin lzmirde yapılacak maçlar. Yunan gü-
küreyvat sayılmtıı;ı tifo ve ısıtma has· 

h re""ilerile 'fiirk güreşçileri arasında 
tıbklan teşhisi, idrar, balgam, tcra ati ·:rs 
ka%0raU ve su tahlilttt. Oltrt aıikros· yapılacak mü ·abakalar. Seyahatnamei 
kopi husust attlır istthzırı. Kanın üre Muh~in . Ef. , .e saire. Biitün h11nlan 
miktarının tayini \"e kanın scdimantı· Türksporda bulabilirsiniz. Sekiz sayı-
tion iilrati. falık bir sinema ilaYes i de bu güzel 
Oivanyolundı Sultan t.1ıhmut türbesi spor mecmuasını bi.isbütiin zenginle~ti-

No 189 Tolefon l ıı. 20981 -..ııı riyor. 

Mütekaitler, dullar ve yetimlerin .J aylık maaşları ver.liyor 
Sultananahmet Eytp S.malr• Kasımpa9a Haydarpap 

Dan. Ya. K. Dan. Ya. K. Dan. Ya. K. Dan. Ya. K. Dan. Ya. K. 
Kıdınlırı cumartesi 7 • 3 • 931 Aslceri ttkaüdü 1 O'JOJ 10450 38150 4000f .f0300 21501 21750 28001 28400 

38001 
Mülkiye tekaüdü 6501 6650 32501 - 32575 28001 28150 19001 19050 18001 18150 

f~keklere pazar 8 . 3 • 931 Asker ailesi 8001 8350 36001 36200 42501 42950 20001 20250 26001 26550 
Mülkiye ailesi 5001 5250 32001 32100 29001 29200 19501 19560 16001 1630:> 

Jlmiye tekaüdü ve eytam 501 610 4501 4525 4001 - 4080 2&H 2510 2001 2060 

.Kadınlara paıırteei 9 .. 3 - 931 Askeri tekaüdü 104'51 10750 38151 38300 40301 40550 21751 - 22000 28401 28900 

Mülkiye tekaüdü 6651 6750 32576 - 32700 28f 51 28300 19051 19100 18151 18300 

Asker ailesi 8351 8650 36201 - 36525 42951 - 43400 20251 20500 26551 27050 

Erkeklere salı ıo . 3 - 931 Mülkiye ailesi 5201 5450 32101 32200 29201 - 29350 19561 19650 16301 16600 

Kadınlara çarşamba 11 .. 3 .. 931 Askeri tekaüdü 10751 10950 38301 38550 405.51 - -40890 22001 22300 28801 29250 

Mülkiye tekaüdü 6751 6960 8301 28400 18301 18525 

Asker ailesi 8601 • 9050 36401 36700 43'01 43900 20501 20850 ') >51 27675 
12 • 3 · 931 Mi11kiye ailesi - 16960 

Erkeklere perıembe 5451 5680 • - • 29351 29680 • • 16601 

Oıküdar Beıdctaş Beyoflu Fatih Merkez 

Dan Ya. K. Dan. Ya. K. Dan. Y•. K. Dan. Ya. K. Dan. Ya. K. 

cıımınt~si 7 • 3 • 93f Aslceri tekaüdü 
33001 33400 480Jl 48300 52001 - 52200 17001 17400 3001 3400 

Kadın Tara Mülkiye tekaüdü 22501 2265') 260JJ 26150 14001 1420) t0001 10200 2001 2200 

.. 3 • 931 
Asker ailesi 30001 30501 45001 45500 50001 50250 ı .ınoı 14500 1 400 

Erke ki* pazar 8 Mülkiye ailesi 21001 21250 25(}31 25200 130:>1 13150 8001 8300 1 300 
ilmiye tekaüdü ve eytam 3001 3040 3501 3550 1500 1550 1001 1140 1 29Ü 

- 3 • 931 Askeri tekaüdü 33401 33800 48301 48550 52201 52400 17401 1770 ) 3401 3700 

Kadınlara paıartesi 9 Mülkiye tekaüdü 22651 22750 26151 26250 '4'.?01 J4350 ıoıoı 1030) 2201 2300 
Asker ailesi 30601 31200 45501 45950 5')251 50500 14501 149:10 401 800 

10 .. 3 • 931 
Mülkiye ailesi 21251 21600 23201 25350 13151 J330:J 8301 850 ) 301 600 

Erkeklere sah 

11 - 3 - 931 
Askeri tekaü.~ü .. 33801 34350 48551 4890) 52401 5260) 17701 1798; 3701 3950 

Kadınlara çarşamha Mülkiye tek~udu 22751 2299Q 26251 :?6430 14351 J«60 10301 104)) ~301 2500 

Aşker ,it~sı . 3'201 3195) 45951 46~0 50301 30820 14951 103(0 8') 1 1220 
Mülkiye aılesı 21601 217 50 25351 2550J 13301 13520 8501 865) GOi 860 

Erkeklere perşembe 12 3 • 931 

. . , .
8 
ba!flanacaktır. den rünü haricinde bnhude vere mü· mua almafa 'e sırasını beklemeğe nçhile ~ubelerce teH.ia tın hitamından . . 

leCaabıll ıet maaıları 
b tça tedı)e. racaat edllmtmt!4i. mecburdur. sonra. mcrker.de n •rilecekti r. 

muhasebed· mum ıJU8 a .. terilen 11u· 

Ujİltden: balida gos 3 - Maa-ı: almdıt müucoıtt eden ıa· f - Yokla.maş1nr yaptırmamı' olan. la ~ - KaMm~a~a ~uhcsinden mua~ a-
1 - Mütekaidin, eytam \e erammn 

2 - ~aaşlar h'bi ~a!~ ~· 
t'91 · . t 

n arın mıt:t !'l arı ne.') oğlu şubesine. 
&ı.ut •• larm nıaglan tnlce ele 1 ecUJdiii verilecektir. 
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KAPPEL 
tamamile tekemmdl etmiı 

YAZI HAKINASJ 
Fransız hllk6metinin dahi takdir ve 

• tercih ettiği makina KAPPELdir. Hafif, 
metin ve .zarif.Her ciheti teahhüt olunur, 

Krem 

Diş macunu 

Pertev Müstahzaratı 
FABRiKASI 

Kolonya 

Tnnak ciliları 
Te taksitle satılar. 

TOrkiye yegane umumi acentesi Ruj 
Y. Şinorkyan lstanbul. Sadıkiye - han 31-33 Tel. Is. 2256 

Südo-ro-no PER1EV veŞeriki Loıyon 

Diş tozu 

::c IŞIK TERZi MEKTEBi ~:c9 
Paris Terzi Akademiıi izalanndan Hamza zade Ahmet Hulusi ~ 
ve Huret Şilkrtı beyler tarafından kiltat edilmiştir. Kadın ve U 
erkek talebe kaydına baılanmıthr. Beyazıt Mitat N!S~ c~ctrı,.!11; ıt 

Podra 

Briyantin 

Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzarah ıtriye ve bbbiyesi 

Eaans 

Kozmatik 

ll11"rtl'flllttttttrlftllt11•11ftHIUınnttlllttııuı11ımı1t••ı•tllll11ıı•••lllll1 ı ••• lllfl11 •• ••tllltı ı ı ı• ••fl 
.. w .-. ...... 

Acele satılık Arsa ve Hane 

ı Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
HHerzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat 
~: ::c>c•ocw::a::•:ac•:-c-P 

Müfettiş namzetliği müsabakası Topanede çihangir harik yerinde Defterdar Ebillfadıl 
mahallesinde ana cadde Osttliide denize nazır 2 ada Ye 49 
harita numaralı 8X 15 arım eb'adında ceman 120 artın 
meaabasında bir arsa ile: 

Seyrisefain 
Merkez accntası. Galata Köprü başı Türkiye Ziraat bankasından : 

Kasımpqada Tahtakadı B. 2362 Şube acentası Sirkecide 5 niaan 931 pazar günü sabahı Ankara ve lıtanbul Ziraat han· 
Mühürdar zade hanı lst. 2740 k 1 d 9 d 1 Maballeainde Mtirabit aokaiıada •-----·-------• a arın a saat a açı acak müsabaka ile 15 müfettit namzedi alma· 

caktır. Muvaffak olanlara bqlangıçta 120 lira aylık ile aeyahat ve tef• 
tiılerde yol masraflarından baıka 6 lira yevmiye verilir. 

numarala kirgir 1 mutfak 5 odalı hane acele 
1abhkbr. Talip olanlar Darlllfnnun Fen fakillteıi hayvanat 
m6stahzan Etem Beye mftraacat etmelidirlet. 

Erzak ve levazımı saire münakasası 
Yiikıek Orman mektebi reldlr

.. lülünden: 
BDyilkderede Yüksek Orman mektebi ile Orman ameliyat 

mektebinin Mayıs 931 gayeaine kadar bakiye enaiF Ye levazımı 
saire ihtiyacab kapalı zarf usulile mllnakasaya konulmUfbır. Ta· 
lipler · şartnamelerini g&rmek Ozre herglln ve mllnakasaya iftirak 
için de yevmi ihale olan 1 Nisan 931 tarihine mllsadif Çarşamba 
pli saat 14 te Uefterdarhk binaıı dahilinde mlleueub iktıaa
diye mnbayaat komisyonuna gelmeleri ilAn olunur. 

r Devlet Demlryolları ilanları ı 

izmir ıurat ~ustası 
(CUMHURiYET) Vapuru 8 

Mart pazar 14,30 da 
Galata rıhtammdan kalkarak 
lzmire gidecek Ye Çarıamba 

sabaha ıelecektir. 
Vapurda mtıkemmel bir or· 

keatra •e cazbant meycuttur. 

Bozcui ~osbıı 
( E R E (i L 1) vapuru 8 

Mart pazar 17 de idare 
nhbmmdan Gelibolu, Lapıeki 
Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 

Penelen, irimi ıe Maden 
yemek talnm.ı almacak 

lttirak için evvelemirde lktıaat veya hukuk fakültelerinden ve 
yahut ulUınu iliyei ticariye veyamülkiye mekteplerinden birinin 
mezunu ve yahut aon sınıf müdavi mi olmak lazımdır. Diler fakülte 
veya yüksek mektep mezunlarının mali müeaaeaelerde en az iki sene 
hizmet görmüt bulunanları da müsabakaya dahil olabilirler. 

Talipler Ankara, latanbul ve lzmir ziraat bankalarından U.cak· 
lan ,prtnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 aJqa. 
mına kadar Ankarada teftit heyet i müdürlüfüne bizzat veya mektup
la müracaat etmİf bulunmabdırla r. 

aampm:s:::rmeiii& ···ı====----===ı . Hu Aslmin; ~lüzmiu göğüs, nezle, rievi anfizema, 
mi boğaz kalp hastalıkları, azimialar için doktorunuzun 
;:. reyile 

' ASTMIN 
Kullanmı.z. 

Her eozenede bulunur. 

h. p. maQazası müdürlü(lünden: lduece mtıbayaa olunacak 
ıdaremiz için pazarlıkla mubayaa edilecek olan Hırda•at 43 kalem muhtelif sofra takı· Emlak ve Eytam Bankası lstan-

demir, elarabuı, mutfak levazımı, yağ, furça, çalı allpllrgeai, mı muhtelif fiatlarla talibi ah- b l Ş b · d 
Elektrik malzemeai, kopya kladı, mukana ve saire gibi (85) tesindedir. Tenzilen itaya ta- U U ~ S I n e Il : 
kalem muhtelifnlcins malzemenin (9-3-931) pazarteai gthıil tip olanlann prtııame, nllmu- Kiralık Tiyatro Binası 
-ıu.rh~ icra edilecektir. Malzemenin mnfrediat cet.eli mataza ti ır. k 
r- k !--L- im k ne Te aon fia an tvrme n- Esu No. Me•kii ve nevı' Bedelı' ı"can 
dairesine talık edilmit olduğundan g6rme ve ü&W1t a a 
iatiY.enlerin (cumarteai, pazar) glınleri mağaza m6bayaa kısmına zere hergiln ye milnakaıaya 82 Kadık8y Kuıdili Tiyatro ve Sinema binası 1,000 lira 
mllracaatları Ye teklifatta bulunmak iatiyenlerin de pazarteai iıtirak için de 12 - Mart -93l Balida yazıla bina bir sene mOddetle kiraya verileceğinden 
gllnll nihayet saat on bir buçuğa kadar tahriren teklifatta bulan- pel'fembe gtınll Hat 16 da taliplerin 10- 3- 931 Sah ,OnO saat on albda ıubemize mOra-
malan ve yerli malı için teklifatta bulunacaklann numunelerini da milnakasa heyetine gelme· caatları. (2481 
birlikte •ermeleri ilh olunur. 1 · -----------------------·---

Bakırköy Mal müdürlüıtünden: •en. lstanbul zı·raat mu'' du'' Yeıukay hava tubeıinde ıablacak hurda tayyare ankazm- ~V A K J T 10 • ] -
dan mevcut bulunan iki ton ııkletinde dur alllminyomun tahmin K • • • • k il" } • t • d 
olunan 500 lira kıymetinin yüzde 7,50 pey akçesile talip olanla- uçu an arı rıye ın en· 
rm 22-3-931 pazar gilnil saat on dörtte Bakırköy Mal mt1dllrlil- • 
tonde müteıekkil aabf komiıyonuna milracaatlan. H• _.. iı::1e-.= . ikb18t veklleti celilesince tabettirilecek olan 150-200 formahk 

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A~~~ ~~· ~~n~~~~~~~~ta~6~nı 
A 1 lebe yurdu karşısında 27 No. lu hane. 'h' d . "b 20 ndd l k k Jandarma ımalathanes 3 kat onbeş oda iki kuyu bir muıbak tarı ın en ıb aren gOn m ete müna asaya onulmuttur. M. M. V. Satın elma ko• 

mlayonu llAnıarı ._ ____ 11111116.ın-••.r.ı ____ _.I üç heli iki sofa bir büyük bahçe gör· Yevmi ihale olan 26 mart Perıembe gilnü defterdarlıkta 
Kapalı zarfla verilen fiyatlar gali 1 - 2S-2-931 ~arihinde mllna- mek istiyenler içindeki Hacı Ef. ye ta· mahalli mahauıunda saat 15 te ihaleai icra kılınacağından talip 

alrilldüfUnden 558 adet karyola 7 kaaaıı yapılan 3S kalem eczayı !iplerin limon iskelesinde 36 No. ya miı· olanların ıartnameyi görmek üzere J.tanbul viliyeti ziraat mlldG-
mart 931 cumartesi günü saat 14 te tıbbiyenin satın alınması pazar· racaatlan. · · n ti 'l" ı . nyebne m racaa arı ı an o unur. 
Fmdıklıda heyetimizde pazarlıkla ah- lığa cevrilmıtlir. Emllkinizi kiraya vermek -
nacaktır. Tall.plen·n ~"rtname ve nu··. 2 - Pazarlık 9-3-931 tarihine . h . d··r l S"' 1 S içın tramvay ya ut şımen u er ) o una 
munelerini heyetimizde görmeleri ve mOsadif pazartesi gilnll 1aat te veya npur iskelesine yakın olanlar 
ilaale saatinden evvel teminatlarile ha· yapılacakbr. tercih edilir. 9 -12 arasında müracaatla 
zır bulunmaları. 3 - itasına talip olanlann jan· kavıt ettiriniz. 

* * ııı darma imalltanesine gelmeleri. · Jstanbul dördüncü Vakıfhan altkatta 
• · · • •• • · • · • ı 111111 "'""'Ull''ınııııııı•""'"llll"""''ımt'"" a Union Kol. Ordu ıhtıyacı ıçın yun çorap ıphgı ::1::mııı11111,lUllıınııı• ııuıııı ııınıı• •ıın1111•ııı1111~ 

kapalı zarfla münakasa~·a konmuştur. :.: B ) .XI kJ ~ i:.I Para kazanmak ister miainiz
thalesi 28-3-931 (Umartesi günü saat §'~ e IOgU UgU ,fi işiniz olmadığı zamanlarda ya~acağlruz 
15 te Ankarada Merkez Satın Alma \i ve Frengiye yakalanmamak için \1 muameleye göre ayda 90 liradan fazla 
komisyonunda yapıh<".aktır. Taliplerin ~ p ROT E J İN ~ kazanablllrsiniz. hükQmet memuriyetinde 
şartnamtyl görmek \e tekliflerini ver· i.: ~~ butu muş olanlar tercih edilir. 
mek üzere teminatlarile mel.kür komi ~ kullanınız. Her ecıahanede fi. lawıbul dördüncü Vakıfhan içinde 

ıa- tl • 1'Ull''11111•ıuı••11 bul ... c:~ı·11·• • ODJO" u -.1 1ona m ... caa an. 1 ,.,, .... .._ unur. ., ,,..., .. _,. 

Bahkçılık mektebi müdür
lüğünden: 

ikbsat vekileti balıkçılık mllfettiıliğince bir moUSr mllbayaa 
edilecektir. Otuz bet kadem tulilnde vasati dokuz mil stirati olan 
bir motörü bulunanlardan satmak iıtiyenlerin hergiln saat oa 
birde Galatada deniz ticareti mlidurlOğü binaıında balıkçdlk 
mllfettitliii dairesine müracaatlan. 

---------------------------------· ----------------Mes'ul Müdür Rerık Ahmet 


