
HATIRALAR 
Uatat Halit Ziya B. in babralan 

2 inci aayifamizda devam e 

Tahrir leldo1t11: J. mı 
l4 llnc 8 Yd No. 470a ldarts telefona: 

l\. vrupa Birliği Müzak resine iştirak Edeceğiz 
--
Yeni· maznunlar sorguya ç~kıldı 

Divanı harp dün bir 
beraet kararı verdi 

Buraada, lnegölde yakalanan cloku~ 
kadın Menemene glJnder.ildı 

ket ettlllH kallaat '*'1 oıa..
dltı ....... .,.,.. ........ bnr 
•erifdill bilcliriUJordu. 

8tJG0N 
Bp. ~le ıf~ de ••tın, biz de tatalım 1 
H8zineyi ali.kadar eden 
büy6k bir sahteRirlik 

J Sen Benuva papaıları hikftınetC iJ 
J iki milyon liralık emlAkl ellerine 

fcçiTmlt Jet' 

HApls .. laH*WI 
Menementea ie)ea haberlere 1:::::::::1====1 ıtre idam k•P.iı 8 ..... h•llz 1-pkala•••-· Her .tal tn- . ,_._...;,,,;.;._ ...... .-.. ....... --. 

ldfiae il6ar edilMldedir. 
MenetMb clinm flarii tara

fından atar hapee mahktm eti~ 
lenlerin ceza mlddederini Art
karacla ıeçinDeleri kararlqbnl· 
DUfb. Bu mahk4iaJar ba~ 
ele Ankara laapiMnaiDe thde
rileceld• •• liıalteaddit blcre
lerde hapHClileceklen:lir. 

'KaclmJ 
Bvu tValut9)-la•flld• tarUmt 

çllik J•pu doku ..-.~ 
tuafıadu polise talim edilmiftir. 

Mevkaflar yına isticvap ealle
celde·rdir. ~OllD~a mlrif edilen 
ve •ralannda bir dt kadm bulu· 
nan 32 kişilik Ş.,ll ve mlrittea 
~ ... t ........ •"8trıı 

·~ --• .-~ .. 111111•11•1 .. .......... ... #t .,.,. 
111 .eder lljlecliji, ~ · YllJI trofa,_.,. ~ fli•• 
~ cDrtlm tetkil edemiJe- 24 1e11eye ~ e411t11 Şe,Ja 

c ~_!!!ıen cUrlim ka•tile hue- [AU landı ı ,..,_, ... l · 
--~ ::t == 

Mazhar Osman B. anlamak bftyor 

Deli kim _kendisi mi, ken-
. disiiıe deli diyen mi? 
DolltQr , aleybmde s(;z selylüyen müdenıislere 

şiddetli bir cevap vermektedir 
Dektor Maıbar Olma BeJia 

...... faklltuiDiD b•• gelea
ler" eerlAftaü mnalesi lberiDe 
faldllte mldenlaleriDden ba11lan 
Mr akfam pıetHhae beyanatta 

Blndmautlarclır. Bd.alarclan Behçet' 
• eildır.le demilth' ld: 
"-'" llnb• O.man Bey eter 

ddden fakGlteye ve Ttlrk hekfm
lti• ..._t etmek emıliNI• 
iM buna bir layiha IMiliacle ait 
~ makama •erae daha iyi 

Etem Akif Be, de: 
- Maabar o..... BeyiD T• 

fakllteainin tedenni ettijini iddia 
e,leıiieai çok r&lilnçtOr. Bd,ankl 
---lf~er. dBnktl mlklerrialer
... fok ,&k1e1Ctirler. Banan ak· 
.. .M•zbar B.de iddia edemez.,, 

ı...aR.ia yazılma•na.. iatemiyen 
lair •lklerria te pınlan llyletMtir. 

.,_ Mazhar Oamaa BeJia p 
"" fUUQIDUll kaybettiji ........ 
lraıltar. Kendiai tedaYife subl•Cbr 
... MltfeJa ••aileyhin bir .ha~ 
tiateP. J•br•l•a1111a taraftarnn.,, 

Ba blcamltt halrkmcla ~ata• 
-.. 10nn Wr muW.nirfmise 

M 1. -~.•-lalı• taıar o- B. memar oldu· 

• 
... ber••t 'wel'emifeeelini 

.. l&diktea .,. bubllaal ara· 

Müsabakamız •YJD fli!mi&bıde nihayet b1i .• ..ıF ..... il! 
caktır • Hanımefendilere aCele etme~~lftL:J 

ta.niye ederiz 



~ 2 - VAKiT 10 

Tütün inhiaar1 büt9esı 
Ankara, 9 (Telefon) - Tütün 

inhisarı bütçesinin tetkikatı bit
ti. Bütçe 25 milyon olarak tes

Temyiz 
Fesatçı Sal6<ıat\in hakkındaki 

kararı tasdik ettı 

Endite veren vak'alar - Aile hayahnda aru:alar -
Aptlilizizin hal'i ve vef ah - Sultan Muradın hal'i -
Çerkes Haaan - Iatikbal cerideaine huaumet -
Zlyvere intikal - Yüz paranın hikayeai - Ziyvere 

ne oldu ? - Büyük bir : ? -
bit edildi. 

••fıfftr1111r"'"""' ............ "',......""""""f'm>''"mııtwtRtMuuıuıu"1111 .. ,.,11"""1 Ankara, 9 ( A.A) - Temyiz 
rinin intikam almak isteı-cesine bir ha· mahkemesi Şeyh Saidin oğlu Sa-

- 9 - Yazan : Halit Ziya kışr, kuvvetli ~enetJile ke!kin n beyaz lihattinin doğum tarihini 1908 
di.şlerfırln parçalama4a müheyya hiı- olarak tasdik etmittir. Buna na-

.Dakikadan dakikaya memleketin ve tende i:;;leı-inin sarsılarak Kıı~mda mana alışı nrdr ki pek güzel bir habe!'I 
ı-'- ... _ · '.J ı:aran maznun cürüm itlediği ..,. cattle .,.raher evimizin üs.tünde güzel bahçeli evinde işlerine nemret et genci olan bu çocuğa vahşi bir cana· 

pailıyacak, her şeyi zirüzeber edecek tiği zengin bir ihtiyar dulun Zeyrek vaT hali verirdi . %aman 21 yaşında bulunuyordu. 
ıa.rkunç bir afetle hayatın tabii cer{'- ;) okuşun un ;\Şağılara müsadif bir ma· H:atrrhyorum, bir gün Saraçhaneba Muhakemeye ağırceza mahkeme
yanı derirecekmişçesine herkeste bir Jıalle~inde hataba yüz tutmuş azim bir şının meşhur şekercisi İsmail Hakkı sinde devam edilecektir. 
Binmiş, sanki mütekarriı> inhidanun ı,oııağma c;ekilmesini, eniştemin naJ?İ· Efendinin dükkanına gittik. Bende --.~---=;;;;;;;:;; ........ ;;;:;;;;;;;;;;===~
'1rilltüstinden peşin olarak teha~i ~ han Serezden alınarak Rumelide bil- bir mecidiye çeyreği onda bir yüz para- tffarici haberler 
~ bir hisle ellerini kulaklarına ~Ö· mem nerelere sevkedilemsini. hemşire- lık ,·ardu yUzet paralık şeker aldık; B J J 
tıürmeğe hazırlanmış bir hal vardı. nin doğduktan dört ay sonra vefat et- () yüzlüğü verdi, hen çeyı·eğimi, bana u gar ar 

Etrafın bu halinden mütee~<:ir ol- miş bir kı:ı çocuğunun matemile Be· onun yüzlüğönü verdiler. Evvela ses 
mamağa çalışan beyhude hir ga~ retle yazıtta yeni aldıkları eYde bifasıla göz çıkarmadı, fakat dükkanı tel'kettik- Yunanlılarla olan me ... 
ben gazeteleri okurken gece misafirle- yaşlarr dökmesini hep bu gece misafir· ten sonra durdu, gözleı'inin olanca ga-
ri beni dinJemiyerek yavaş yava!} yiik· }erinin ya\•aş sesle ve korka korka bah- :ıeblle bana bakarak: - sen nicin be· selelerinin hakeme 
•len, fakat evvela bir ihtiraz ile i~1- şettikleri seyJere bağlı zannediyordum. nim para aldın? .. dedi. ~ 
tilmemete çalışan seslerle konuşuyol'- E,·et, gizli lıir takım ipliklerin bu hu- Bu öyle nagihant bir sual idr ki haVtılesfni İSfemiyorlar 
lardı. Mahiyetlerine \'ak1r olmaks1zınhu su"i küçük şeyleri o umumi büyük vak- ona. muhatap olunca birden cevap bu- .Atina, 9 (Apo) - Sof yadan Londra
ınuhavereleri takip edememekle hera- alam hağladığrna, eğer bunlal'lct onla- lamadım, sonra izah t;tmek istedim. O ya çekilen telgraflara göre Bulgar hü
Jfer, tabiatiJe, benim sesimde de bir ma- nn arasında men'.at irtibatı tahlil ede- anlamıyor, muttasıl: - sen ne için k6meti, Yunan - Bulgar ihtilafının 
kAs hadi~ wkua gelir, enelfl cesur miyorsam bunun göılerime ait bir rü- benim pam aldın? .. diyordu. Eğer bu- hakeme havalesi hakkında İngiliz ha
'haşlamı~ken gittikçe yalnız kalmaktan ret zaafından tevellüt etmiş olacağına nu elimden paramı almak için mahsus riciye nazın tarafından vaki olan tck
.atanıyorcasına tedı·icen ~önmeğe lıir zahiptim. yapıyor olduğuna zahip olsaydım bel- lifi kabulden istinkaf eylemiştir. İngi
ı;tidat peyda olurdu. Ortada bozulan bir intizam, başımt- ki her şeyi göze alarak müdafaa eder- li zgazeteleri Bulgaristanın bu itilaf. 

Sultan Aziz haJ'ediJmişti, ~uıtan zıu üstüne yıkılıverecek bir kubbenin dim, fakat onun parasını gaspetti~ime girizane hareketini tenkit eylemekte ve 
Mant iclds olunmuştu, bunları 1.aten catlaklannda dakikalar geçtikçe daha öyle irnanr vardı ki. itiraf etmelidir. ihtilatın hakeme havalesi teklifini 
flliY.ordum. Şümullerine, delaletlerinin n~ik:ir olan bir tehdit, ve l'Uhumda delice bir hücumu1'dan da korkarak, memnuniyetle kabul eden Yunanista
Ne tesirlerinin derecelrine hüküm ve- kendi kendinin iistüne yumaklanarak yava1?Ça, bütün kabahati yüklenerek. nın hareketini alkışlamaktadn·. Atina 
~'k bir iz'an sahibi olmamakla hem- toplanan ü~ümü~ bir kedi ynvrusu ha- yüz parayı ona verdim. gueteleri, Yunanistanın İngiliz harici· 
tın- bu vak'aJardan daha mühim - o Ji vardı ki korkak gözlerle uf'oklarrn lşte bu Ziyver bir gün... ye nazrrr tarafından vuku bulan tekli-
tıadar ki onlardan biz de husu!'!i haya. hazırladıkları musibetleri anlamah Ev\•ela işaret etmeliyim ki her gün fi kabul eyelemekle hüsnü niyetini bir 
liıntzda. müteessir olacaktık - mühim ~al~ır gibiydi. öğleye değru evden pederimin mağaza· defa daha izhar ettiğini yazıyorlar. 
:H 'f'ahlm neticeler çıkacağına kalbimde Abdülılziz kollarının damarlarını sına onunla bir sefertası gönderirlerdi Z . 
iaatıan ve titriyen bir hi~ vardı. Za- kesrni~, Çerkes Hasan bir ~ece baskını ve dikkat edilmişti, bir müddetten be- elzele deVaJn edzyor 
h. Abdülazizin esvap~rlarından ve ga- yaparak paşalan öldürmü~. Sultan ri Ziyver en avdette gecikiyordu. Son· Wellington, 9 (A.A.) - Evelce zel-
fh bir aralık mabeyincilerinden olan Murat ~ıldırnuş diye bu vukuatı birer ra haber al~ık ki mağazanın iki sadıkl zele vukua gelen mıntakada yeniden 
ilıır'zemin oğlu Mehmet Beyin alaya <;ı- birer haber aldıkça ne Abdü1<1zizi, ne ve daimi bekçisi olan Avakle Artin, bir takım tezelzüller olmuştur. Haı:ıa
~larak Arnavutlukta uzak bir yere Çerkes Haısanm kurşununa kurban O· Eğinli iki kardeş; babama ihtar etmiş· rat evelce sarsılmı~ olan bir takım l>i
f:lnderilmiş olmasını. beni pek seven lan paşalardan ezcümle Hüseyin A-,•. ler: - Biz raııyız, yemeğinizi evden naların çökmesinden ibarettir. 
ve benim pek se ·<IiP,-im d<ıyımın lıedes- ni Paşayı - J<;vet bilhassa o? - ne de gidip biz getiririz. Ziyver evde kahıın det l:l' d b b tz 

Sultan Muradı uzaktan yaknıdan tanı- ha iyi olur; detnişler. . ln en Urgun eyBnB 
için alacağımız resimler, iştirak mamıli, görn;iemiş. hatta Mevmek için Babamm daima abnae:ık IOttaTlan ~ Derliıt, 9 ( ~.\.A.) u:.. Gırzet 'de Je Croix 
aklanı kaybedecek, Foto Sü- h_ir Hebep bulm:m.ış iken hnnlann hep- zamanı merlıununtt - Bu kendi tabiri Hiı~denb~~guı~. ~y.anatrnr . ııep-ctnıch
r a a · ılacak müracaatlar 5-ın~ arn •nyh, 'liktta -arkadaşlardan idi_ talik: eden bir mizacı vardı. Ho~! tedu·. Muşarunıl~yh bu ~~natm.da 
~ 1 f ~~p f d'l . k . ~·erkes Hasanm Beyazıtta bir büyük Artinle Avağın ihU\rı nazarı dikkate sabık Kaysere fıraı· etme8ını tasvıye 

m ese ısa e ~ e?1ıyece hr. ağaca sallandmldığınr habeı· alıp ta alınsaydı yine netice menedilemiyecek· e)'lemiş olduğunu teyit etmektedir. 
. ~asabakamııa ıştirak etm~~ evden kaçarak ve oraya kadar gidip ti ya... Ecnebi nişanları 
ıatiyen H. lara acele ctmelerını onu he}az bir gömleğin içinde baş bir Işte bu ZiYTer bir gün bo~ seferta- . . 
faniye ederiz. tarafa sarkmış görünce ona da uzun sile eve avdet etmedi. Akşam oldu yi- .. Cenevre, 9 _(A.!1-.) - Ar.ıyı ammeye 

yl d ' ' k · ·· b'l' G' 1 · · k O muracaat netıcesınde memurların ec· Birinciliği kazanacak H. ın uzun ag a ım. e pe ıy ı ı ıyorum, ne yok. xiln er geçtı yıne yo ... nu . . . ·i 

la ,.... h d' l .. d b' bu vak'anın sabahında mutaden en buldurmak için taharriyat yapddı mı? nebı nışanJannı kabul edememeJeı fa. 
a ca6. e ıye er ıçın. e . ır. sene mühim rnk'ahır için hile diğer ceri· bulunMydı ne olacaktı. bilmiyorum ... kanüı· etmiştir. 
~llddetle her hafta bır çıft ıpek- deler gibi ila\'e neı:ıretmeğe lüzum gör- Yalnız ondan bütün ev halkı, bilhassa Jngiliz donanmasz 
lı çorap vardır. miyen Tecdor Kasabın istikbal gazete- benim Dilhos dadı, bizar qldukları için 
. lkinciliğ~ k~xa~acak. olan ':· si bi_r il:ıve neşred~n.ce bunu ~emleke- bu firardan ·m~mnun oldular. Baba~- küçülüyor ffiU ? 
üç ayda bır çıft ıskarpıne malık te btr hıyanet kabılınden tef sır eden da da yalnız bır merak vardı: - Bıı· Londra, 9 (A.A.) _ New Castlede 
olacakbr. misafirlerin hissiyatını paylaşarak hem kazaya kurban gitmiş olmasın da var- bir nutuk irat eden bahriye birinci Jor

Müsabaka neticesinde kazana- o adama hem ceridesine düşman ol- sın defolsun; diyordu. du Alexender. İngiliz bahriyesinin had-

k · · b H ht }'f h d·- durn. Nihayet bu merakıhda isabet olma- dinden fazla süratle tahdit edileceği ca yırmı eı • mu e ı e ı n ··t ·· 1 k t d z· · ~ . d ü t "h ı 
1 la k b d h u un rn , .u ua arasın a ,,ıy\'erın dıgma kanaat edınce o a m s erı o · endi~esini izhar etmiştir. 

ye er a ca lar u meyan a fe • , \'ak'asr tahaddüs etti: du. Neden sonra öğrenildi ki Avak1a 1 . . , 
rimizin en büyük kürk ticareta- 1 Bu habe~ köle son senelerde birden1Artin onu Valide hanında görmüşler, ŞSlZlzğe karŞl iedbzrler 
aeıi olan Beyko mÜeS!esesi man- bire serpilmi~. büyümüştü, ve meydana bir çaycıda çırak, yahut, bir odada U• Londra, 8 (A. A.) - Ticaret odası 
tolannm kol ve yakalarım iste· ~ıkmış idi ki benden üç dört yaş büyük· ~k ... Ondan sonra ?~ onunla iştigal işsizlik komis:onuna bir teklifte . ~u
dikleri cins kürklerle süsliye· tür. Zaten hiçbir zaman onunla tama- edildiğine d.kıf değıbm. Yalnıı ne z~~ lunmu~tur. Tıcaret odası hu tekbfın-
. kf men anlaşamamış iken o boyca, ya.'jça man Ziyver hatırıma. gelse onun hayalı- de evlı kadınlara ve 18 yaşına gclme-
ce ır. bana tefevvuk ettikçe bir 11evi hakimi- nin yanına bir büyiik ? korum. miş olan c,:ocuklara. tazminat tahsisatı 
•:·~=-- d mil.abMkİahıza yet tavrını da takrnmağa başlıyordu. O zaman b uZiyver ntk'asrnın da bii· verilmemesini ve işsizleri resmt iş ida-
ltİ Ce e eH e at Belki beni onunla oynamaktan mene· tün diğer vak'alarla. misafirlerin ya- releri tarafmdan kendilerine teklif e-

W:~~~ amma derler korku5ile ben ~ikii.yet oluna('ak va!:i sesle konm,•tuklan şeylerle - Gali- dilen heı· hizmeti kabule mecbur tt.1tan 
(llSaderdig:ıoız resmin hangi vak'alar :r.uhtir ettikkce sükut etmek ha onun ismi de bu yava~ şeylere ka- eski usule avdet edilmesini istemiştir. 

fotoğrafanede çektirildiğinin taı-afını tereih ediyordum. Onda büyü- rışırdı - irtibatı olup olmadığından Bundan başka ticaret odasr işsizlere 
Wldirilmeaini ölç.üııü.ıün gönde- miyen ve ilerlemiyen şeyler türkçesile şüphedar idim. . . • verilen ta~si~atın fazlalığına da dikkl· ı 
rilmelİni rica ederiz. muhakemesiydi. Buna mukabil gözle- Halıt Zıya: Ul§akı zade ti celbetmıştır. 

A vrupn birliii 
1-lazırhk komısyonuna 

iştirake edeceğiz 
Ankara, 9 ( A.A) - Avrup• 

ittihadı tetkik komisyonu tara· 
fından vuku bulan davete TOi"' 
kiye cümhuriyeti hükumeti icı• 

bete karar vermiıtir. 
Komisyona bir iki gtın ur 

fında hükumetin muvafık cenbt 
Hariciye veklleti tarafından garı· 
derilecektir. -----Türk - Yunan ıtılAfının müza· 

keresi kalctı 

Ankara, 9 (Telefon) - Millet 
meclisinde Türk - Yunan itilafı· 
nın müzakeresi baıka bir celse
ye tehir edildi. 

Ankarada tifo ha•taJıiı 
salgın halinde değildir 
Ankara, 9 (Telefon) - Bura· 

da tifo hastalığı fazlalatmlfbt· 
Fakat vali B. in ifadeaine g6re 
hastalık salgın halinde dejildir 
ve lazım gelen blHOn tedbirler 
abnmııtır. 

Irat veqiai 
Ankara, 9 (Telefon) - Ye.U 

irat vergisi liyihaıına göre irat 
getirmiyen analardan binde bet 
irathlardan binde on iki ve 
diğer araziden de binde on nis· 
betinde vergi ahnacakbr. 

Ank•r• suıuz kaldı 
Ankara, 9 (Telefon) - Bura• 

da ana ıu borusu patladığı için 
fehir susuz kaldı. Patlayan bo· 
runun tamirine ~ayret ediliyor. 

Maran2ozlar 
Rekabeti temin i9in 9ok iyi 

9ıhtıyorlar 
Marangozlar cemiyeti tarafın.. 

dan Galatada açılan ıatıı met· 
heri çok rağbet görmnıtnr. Bun
dan cesaret alan cemiyet daha 
geniş işler yapmak, ecnebi mal· 
lanna ciddi bir rakip olmak ta• 
savvurundachr. Cemiyet umumt 
katibi Fuat B. bu buıuıta bize 
dün şunlan söylemiıtir: 

- Meşherin aabşı çok iyi gi· 
diyor. Şimdilik bütün tiklyetimiz 
muamele vergisile oktrundandır. 
Bununla beraber oktruva hazi
randa kalkacağı için marangoz· 
lar sevinç içindedir. Belediyeye 
te§ekktir edilecektir. 

Cemiyetimizde bugfuı kayıtlı 
olan aza 1500 kişidir. Halbuki 
lstanbulda 4000 den fazla ma· 
rangoz vardır. Fakat yeni cemi• 
yetler kanunu her esnaf keneli 
te,ekkülüne yazılmak mecburi-
yetini koyduğu için yakında ua
mızın adedi fazlalatacak demek
tir. 

- Hayır bütün bütün bana ter· da biraz sof ada oturdular kayna· Muhteviyat ne idi? Merak etti .. F•-
kedecek... na damat arasında çene müsaba· kat oğluna gelen kapal bir zarfı •-

- Ali Sena ver B. karııının bu· kası devam etti. Hafıza Hanım çabilir mi idi? Usulü muaıeret ~ 
lunmasından ümidini keımit oldu- kara cehlile beraber küfürde ale- ideıince açamazdı. Çünkü o1ıu
ğu için sana böyle söylemit olmalı. me galebe ediyordu. nun, babasının vukufundan çekill" 
Kadın meydana çıkarsa hava deği· Bütün sinirlerinin düğümü di· diği bazı huıuıiyatı, bazı eıran o• 
tir.... linde toplanan kaynana çenesini i- labilirdi .. 

_ İclal bulunsun da ötesi ko· yice yormazsa rahat uyuyamazdı. K k t b' b b k I ak 
1
• ,..;,. • . . . ore e ır a a a m .,. 

lay o kendisine benden başka sa- Çacaronluk onun ıçın hır spor, kav- f d vl ... d pet1 
· - .. .. . . . . . zar ı açma an og unu ç.agll' ı. . lila-1 hakikatten tatlıdır degvil mi? maıı ihtimalini kat'iyen reddede· bip kabul etmez. ga, kufur onun ıçın hır temrmdı. . .... d .. .. .. teıiıt• 

7- cerenın onun e goynunun a l\te ben doyulmaz, kanılmaz bu bilir misiniz? 30 - Kendi zumunca damadını mat et- ı-e· 
- · · 1 gecenin siya hserinliğine döıua-a:ı ama çok acı lezzetin yudum- - Meydana çıkmış olsa da sa- yemekten sonra hepsi bir ara- tıkten sonra memnunıyet e •yata· .., .., 'b' .. kt k .nl• 

.., 'ld' ge ugraşır gı ı go e amqan ~-1-rile kanımı serinletmek istedikçe na ne? gına serı ı. . ı• 
....... ha •iyade ate•leniyorum... - Ne demek? -.-

0
------------... ı Filesof yatmazdan evvel dola· dızlara dalmış olan Çelebı baba' 

.. .. :r .u resimdeki b1Jc•kları · · d .., · d' 
- Yavrum ne kadar aet•lensen - Ne demek olacak kadın bu· hın üzerinde günü geçmiş gazete- nrn sesını uyunca afagı ın 1' . 

- :r en m"iltent1ıip ve en g"llzel tıs 
maceranın vaziyeti senin için uy- lununa senden evel onun me~ru bu?nl'orum. lerden birin ararken eline Uğur Filesof kapalı zarfı uzatar~ 
aunauzdur. bir sahibi var... 1 Ayşenin o gün oray bırakmış oldu- - Mektubu kendime zannede-

- Ne demek istiyorsunuz baba? - Onun sahibi benimle uzla~a- !sim Ye adres: · · ··························· ğu· mektup geçti. Elektrik aydınlı- rek yanlışlıkla az daha açıyorduıP· 
- Evvela sevdijin kdaın mey- cağını söyledi? 

1 

··· · ·· ···· · ····-·····~·-···-· ··· ····--···· · · · · ·· · ....... ... ğmda zarfın üzerini okudu. Çele- - Baba açabilirdiniz.. &e11it0 
landa yok... - Nasıl paylaıac~ksınrz? Ya• binin na,mına yazılmış olduğunu sizden gizli ne ıırrım olabilir •• 

_Onun \>i~ gün meyadna çık- rı yarıya mı? · 1 ........................................... ·········· ... gördü. Mektup kimden geliY.ordu? (Bitmedi). 
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Ticaret Odası Kongresi Bir Hafta Daha Devam Edecek 
Ticaret odaaında 

Dan ;.~nı hakkında izahat •ereıı 
Hakkı Nezihi B. 

Bu günkü ihracat 
sistemimiz cok 

bozuktur 
Kongrede dün bu m~ıele 
de uzun boyJu konuşuldu 

Ticaret odası kongresinin üçün
cü ce]sesi dün saat 14 de yapıl· 
mışbr. Dünkü içtimaa nedense 
rağbet gösterilmemiş ve dokuz 
oda memuru olrııak iiıere ancak 
24 kiş gelmiştir. Karıı Mustafa 
zade ~hmet B. in riyaset ettiii 
bahk~lık komisyonu tarafından 
hazırfnan rapor müzakere edildi. 

Bakçılığımızın ink!şafı için 
alınaak tedbirleri 8 maddede 
hiilil eden raporda bilhassa 
balnanenin islahı, balık i~ r a· 
catdan muamele vergısının 
kalrdması balıkçı taifelere hü-
v ı1 "; • .ı.... .,,c:rUıuc~i ve kon
aet için lizım olan tuzların 
ga: ucuz sabJması isteniyordu. 

porun okunmasından sonra 
içtıda haıır bulunan balıkçılık 
m'lassısı M. Veberman bazı 
iıt verdi ve hükumetin balık

çı çok ehemmiyet gösterdi· 
ğı yeniden iki mütelıas11sla 
nvele yapıldığını söyledi. 

:>or heyeti umumiyesi itiba-
r.bul edilerek sınai tedrisat 
lıttdaki takririn müzakeresine 

R'Ei. Bunda san'atlar mekte
biı islihı için teşebbüsatta 
&uulması isteniyor ve ayrıca 

fu ıddeler zikrediliyordu: 
1. San'atlar mektebi mezun· 

hır117ı mesleklerinde daha faal 
bi,. 'eYki almalarını temin için 
fabrlc-törlerden mürekkep bir 
konıisy~ te,kili. 

~~~'."':":""'~-:::;-~:--~~~~_:..._~~-.--ro;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;:;;;.;;;:;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;:l'~"""l~~P~o~H.~t;e~~~.;._~~~~~~~-r,;;;;;;~;;..;;:~;;;;:;;;;,;;;;;;.;;-;;;-;;o;-;;;o;;;;;;;-.,-."1J 
Adllyed• . Sipahi Ocağında 

Hata vok Bu işe ıizdeşa,ın! Zavallı adaın _ 
Bir rivayet nekkındı Kenın 

B. ne diyor 
Şilede babaaını balta ile aldü

ren Süleyman Ağırceza mah· 
keme1ince idama mahkum olmuş 
ve Beyazıtta idam edilmiıtir. 
idam hükmünün infazından bir 
mnddet ıonra şehrimiz de halk 
arasında, Süleymanm idamının 

bir hatayı adli neticeıi oldu· 
tu, asıl katilin Süleyman ol
mayıp maktulün diğer üvey oğlu 
ye bunun da Şilede yakalanarak 
ıebrimize getirileceği hakkmda 
bir takım ıayialar, çıkmıştı. 

Tahkikat bunun katiyen doğ

nı olmadığını meydana çıkar
mııtrr. Müddeiumumi Kenan B.de 
don bu hususta şu sözleri söy
lemittiı: 

11
- Böyle bir ıayiadan haber

dır dej'İlim. Bunu~ doiru olmak 
ihtimıli asli mevcut olmaz. Çün
kü maslup clirmünU itiraf elmiş 
ve babasını nasıl öldürdüğünü 
bütün teferrüatile anlatmıştır. Bu 
fayianm a1h yoktur ,, 
Kopuk Mustaf• 9eteıınin mu

h•k•meıine batlandı 
Kartal, Yalova ve ha valisinde 

ıekavet yapan kopuk Muıtafa 
çetesinin muhakemesine ağırce
zada baılamıştır. Şakiler tahki· 
kat esnasında ıuçlarmı itiraf et
tikleri halde mahkemede in-
kAr etmişlerdir. Dava şahitlerin 
dinlenilmesi için başka bir güne 
bırakılmıştır. 
Komünistler hakkındı kırar 

bugün verilecek 
Bir aydanberi muhakemeleri 

hafi olarak cereyan eden komü
nistlik maznunları hakkında bu· 

Ticaıet alrmınde . 

Od• büt9eJeri ve . muhıstbe 
divant 

Ticaret odaları bütçelerinin 
muhasebat ı kontrol edilip edil
memesi ~klonda &. anı ile 
Maliye vekaleti arasında bir 
noktai nazar ihtilafı çıkmııtır. 

335 tarihli niz•mname 
feshedildi 

1 

Biraz da Ti.irk talebe
aini düıünün 1 

Dariilfünunlu bir genç ~ÖY· 
le anlattr: 

"- Gecen cuma bir sine· 
maya gittim .. "Atina apa~hm .. 
filmi gös teriliyordu. Bir ki· 
~enin önüne geldiğim zaman 
yanımda duran bir rum gen
ci mektep karnesini uzattı ve 
ldşeye 25 kuru~ \'erdi. Bild 
aldr h:eri girdi . . Ben de kar
nemi uzattım kişedeki me· 
mur: 

.. _ a:; kuruş vereceksiniz. 
Dedi. 

"- ~i~in dedim. 
"- Rum mekteplerine 2;; 

kuruş .. DiğerJerine 3;) ; ce"·abı· 
nı verdi. 

Ilu ayrı hk neden?,, 
J(. J(. J(. 

Yunanlılarla do~tuz, ve bu 
dostluktan memnunuz. Türk
Yunan dostJuğunu arttll'an 
samimi münasebetlerin de ha
raretli taraftarıyız. Fakat bu 
dostluğu ıo kuruş fazJasilc 
Tih'k gençleı-ine sat~ıya, Ye 
işin yük tarafını turklerln 
sırtına yükJetmiye hiç akıl 
erdiremivonıı. 

Türk .:_ Yunan doı-1t1uğunu 
Türk talebesinin ,11rrtından bi
raz dahR fazlasını kazanmak 
suretiJe cıkatmak istiyenlerin 
yaptıkları hareket dofl'u mu
dur. samimi dostluğu höy)e 
acaip manada anhyanların 
anlayışına siz de şaşm ... 

Biz de ıaıahm ! 

San'at aıenıiade 1 

lşine giderken kanalızrsyon 

çukuruna dü~tü yaralandı 
Dün babah Ahmet isminde 

bir demirci çırağı dükkanına 
giderken Tavukpazannda kana 
lizasyon çukuruna düşerek yara· 
lanmıştır. 

Mecruh Ahmet tedavi edilmek 
üzere Cerrabpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Bir otomobil kızHı 

Dün gece Beyoğlunda Iıtiklal 
caddesinde Mesrude isminde 
bir kııa şoför Hakkı Tarafından 
idare edilen otomobil çarpmış 

ve yaralanmıttır. 
Şoför va 1rnlanmııtır. 

Bir Iran meb'usu ,ehrimizde 
tetkikat yapıyor 

Iran meb'uslarından Mirza Hü
ıeyin Han dün şebrimiıe gelmiş
tir. Hüseyin Han bir muharriri· 
mize dem:ştirki: 

- Londrada açılan Iran san' .. 
at asarı sergisinden geliyorum. 
Dönlişte güzel febrinize uğrı· 
yarak birkaç gün kalmağ"ı ve 
bu vesile ile tabii mahdut bir 
zamailda kabil olduit' kadar in~ 
kilap Türkiyesini tetkik bir borç 

bildim. 
Inkilap hareketleriniz arasında 

bilhaua bir bnesi, o )atin harf· 
lerinizi kabul etmeniz, bütün 

JİıUhabatta b";t~n-;;;lar 

Dün yeni idare 
heyeti seçildi 

içtima çok harareUi ve 
milnakafalı oldu 

Ekseriyet olmadığı için iki 
haftadır toplanamıyan Sipahı 
ocağı kongresi dün toplanmıştır. 
1 çtima hayJi hararetli olmuş mit-: 

nakaşalar arasında yeni intihabat 
yapılmıştır. Neticede kaymakam 
Cevdet B. reisliğe, vilayet bay• 
tar müdürü Rasim B. ikinr.i 
isliğe, Hiknıet, Avukat Akif 
Ahmet Nuri, binbaşı Sait • 
yüzba~ı T absin B. ler de azalık· 
lara seçilmişlerdir. 

Oarü lfüoundıı; 

Türkocağında konferans 
ve konıer 

ıarklıları yakından alakadar Gazetecilik mektebi ikbaaf 
eden bir hadisedir. Iranda da enstitüsünde bir şube olaca 

12 Şubat 931 perşembe günl\ 
akşamı saat 21 de Kösemthal 
ıade Mahmut Rağıp Bey ta.ra• 

fından "Avrupa musikisinin Tilr· 
iyede yerleımesi,, mevzulu bir 

konferanı verilecektir. Bunu mü
teakip piyanist Bedia Cevdet 
Hanın:ı refakatile Mahmut Raiıp 

Bey tarafından atideki program 
veçhile bir konıer verilecektir: 

son zamanlarda münevverler ara• 

sın da !itin harflerini kabul te· 

mayülü başlamıthr. Iran miinev
Yerleri arasında bu ~le uğraıan 
bir komite faaliyettedir. 

Bu komite harflerin Iran leh· 
ceıirıe tevafuku İçin Jıitin harf
leri alfabesinde yapılması icabe .. 
den tadiJah müzakere etmekte· 

dir. 

Hava nasr1 
Aqık denizcıe tırtıne sakinle,ti 

Bir haftadır az fasılalarla de
vam eden yağmur dUn de geç 
vakte kadar siirmüştür. Yağmurla 

Düyunu umumiye fiesaplarrndı beraber havalar lodos gittiğinden 
hata v•r mı yok mı? hararet bir az yükselm :şti. 

Vivaldi'nin mi majör konsettosu; 

Bchoven fa ınajör Sonat; Sar:ıat 
"Zigoynervayıen.,, Bu konferansa 

herkes gelebilir. 

Bir ıırazetecilik mektebi teı· 
etrafında bazı sözler olduğunda 
bahsedilmi,ti. Bu bahse son gün 
lcrde tekrar avdet edildiği ga 
rülmektedir. Bu habe~e gör 
mektep Hukuk fakültesine me.., 
but olarak tesisi kararJaştırıla 

iktısat enistilüsüne raptedilecek 
tir. Hukuk taJebesi serbest o1 

rak verilecek bu derslerden g~ 
zeteciliğe ait malümat alabilecek 
tir. Bu tubedeki dersleri Huku 
profesörleri ile ıazeteciler oku
yacaklardır. 

Veni enstitüler 
Darülfünunda yeniden te~ 

edilecek enstitü ve liboratuv.a 
lar hakkında emanet bir rapo _ _,,,,, 

lktJHt vekaletinden Ticaret 
oduına bildirildiğine göre Dev
let şurasınca 27 mayıs 1335 ta
rihli ihracat nizamnamesinin fes
hine karar verilmiıtir. Oda bu 
kararı ticari müeaseselere tebliğ 
etmiştir. 

Ankaradan gelen •on habere Bunun için sabahları çok sağuk 
göre Maliye vekaleti HUseyin olmamakta derece 11fırdan aşa(ı 

hazırlamışhr. ~ 

Önümüzdeki ders seneıi b•,_l 
şında açılması muhtemel ofa,, ht 
enstitüler için bir çok mil! ":.':i 1 

muavınıne ve asistana ihtiyat 
oldugu anlaşılm19tır. 

Portakıllarımız Romınyadı 
çok satılıyor 

Köıtence konıolo•umuz Ro
manyada portakal ıatıtları hak
kında odaya bir rapor gönderil
mittir. Bunda Türk maHırının 

Hüınü B. in hakh olduğu nokta.. dütmemektedir. 
lar, Paris itilafnamesi mucibince Liman idaresine gelen malu-
ibra edilmiş bulunduğundan ya• mata göre açık denizlerdeki fır-
pılacak birfeY bulunmadığını be· tınada dinmiştir. 
yan etmektedir. Bazı noktalarda Şiddetli kır fırtınaları 
ise iddialar doğru görülmüyor. Avrupada fiddetli kar fırtınaları 
Himmet zade Hüsnü B. de: başlamıftır. Dün relen Avrupa 

_ Bu mesele ibra edilmittit. ekıpresi Çekoslavakyada fiddetli 

Muammer Ra~it B. bu meaeıf 
hakkında H. fırkası teşkillt Jı 
yeti ile de temasa geçerek tif-.~ 
hen izahat vermi~tir. .~ 2 - aakırköy, Beykoz Scyri

ıefain fıı6J"ik Jarında enstitüler 
•çllmaıı. 

Bükrefte büyük rekabet gördUiti 
ve portakal sürümünün fazlalaş-

Fakat bu hukuk esaslarla kabi- kar fırtınasına rutlamış, iki va· 
li telif deiildir. Bağdat hattı ıron karda kalmııtır. Semplon 
üzerinde de bata her ıaman tas- ekspremi buyilzden dün her za-

V flAyette • 1 t 

Jındarma kumandanları ırısınhS 
lstanbul vil~yeti jandarma kı= 

mandan muu·ini Binbaşı EmtP•· 
Basri B. Kütabya viliyeti jand•'cu

j.lna 
ma kumandanlığına tayin ecf 

3 - Ameli hayat, ticaret 
nektep]erinde çırak kursları kii .. 
adı. 

Bu temennilerde aynen muva· 
ık ihracat görüldükten sonra 
mtiamızın kıymetlendirilmesi 
akkında Hakkı Nezihi B. tara
ndan yazılan raporun müzakere· 
ne başlandı ve rapor sahibinin 
tbatı dinlendi. Nezihi B. izaha
ıda bu glinkü ihracat sistemi-
1 pek bozuk olduğunu asırlar
nberi devam eden bu hale 

nihayet vermek zamanı gel
~ni ıöyledi ve köylünün müra· 
ıacıların elinden tazyikten 
•tarılmasına itaret etti. Niıa· 
tin Ali B. ihracatın tanzimi 
lstıtnbuldaki laburatuvarlann 
ıidi teklifinde bulundu. Ne-
~e rapor ve teklif kabul edi
< kong renin daha bir hafta 
rlaıtınldı. 

tığı zikredilmektedir hararetli .sa
tışın nitana k~dar devem ede- hih edilebilir. iddialarımı vesa· manki gibi beş yerine üç vagonla 
ceği haber verılmektedir. 

-------· sazwe 

ikle iıpat edeceğim, demektedir. g•lmiştir. 
1 LQSaıc __ _..~·······-·•-•M••• .... •••ft•-·- ·-----·-------.. 

( Çizgilerle fikirler • • lyı günler ilerdedır 

YARIN DAHA 

' ....... ..... 

TIR 

l 

1 t 
Bugün yalnız maddf terakki dt>iil. 

t . . ... I ... r aeride kaldı. O ne g-üuJ. 1 1 nmannrr. fri ''e me~'ot rr.ane"f'f inki. af, yalnız Him de<rj] a"ni 
yı ru .. ~ " Bun ara na . ·· · . "" • J 

. . d. 1 Di . ,,. .. . . za mıtnda ıd l'ak: ) al nız fikir dtiil ha. 
ne rıthllt, ne ~reketlı ıtinler ı. ?t !{Ünler, ıeride deııl ılerdedır. • - re.k~t itibarile de J,tt~en her dene faik~ 
~' . ""', ...... :.ı,.,. ~..; ' 

miştir. lcv 

Kiitayha jandarma kumandafgın 
Binbaşı Abdurrahman bey değil 
Gümüşhane vilayeti jandarm 
kumandanlığına nakledihniştir. ~c-
r d h tııı,. 

are ey eti cün bir vergi son 

ihtilafını tetkik etti sol -

. Vilaye idare heyeti dün vıında 
muavini Fazlı beyin riya.setin,.t bir 
toplanarak Defterdarlıkla Va7 de

der:ıe kumpanyası arasında İadar 
tihlak vergisi meselesinden dolar: 
çık~n ihtilafı tetkik etmif, kar1Ama 
vcrılmeai gelecek içtimaa ka 
mıfbr. 

~mı ınıııınıınm~lllllbli&ıuıu L 111 llHllllf..oraıı 
. ..... Şehır lı;ı l ıerl eriıni 7. hıtrr 

mı ur. 1 
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f Musiki Bahisleri J 

Mu··nu··ru··n K d ~!_k teJAkkisi Eoatirin bazı tılsımlı hazineleri ::!~~.~~~~ Emi~ ço· 
ı .. t matbuatı~da aık ıuk vardır ki ıarfedildikçe artarlar. Gü- ban kızı pal'calarında~ iba;etti. 
~ •nzaabahuı ?ldu. B.u zel ıeıleri bu hazinelere benzetebi-1 Ben, bunlardan bahsetmiyeceöim. 

, ,,, , .. ~ .. ~ · .. ~r.~ .... ~, . . . 

. ;; . · ·•· .: Ki'Zif.GÖnilde;.::~ır~:..--
~ . .. .. ·- . •" ~; 

. . ,, .·,:"' ... 
. - . . .. . . .. . .. .. 

YAZAN: Ömer Rıza 

Seni nefyediyorum, ·sebe 
- 1;99 -

oğlu! u••• ,..U.dedir n naütefekkır ı· · o·· k (M l k) b y 1 a it ırız. un a tam e e le u a nız en cömert olanların bile bun 
ltlllıililll • NU. tnau et•eleri çok hükmün bir hakikat olduğunu gör- ları sükutla karşıladığını ve bunun - O hıtlde seni nefyederim. Seni di- nızı başınıza alarak rahat rahat ota-

ır. dük. (Münir) geçen senelerinkin- beliğ bir hüküm olduğunu söyle- yar diyar ~üründ ürürüm. run. YokA akibetiniz fena olur. 
!ı!t•-ıa b•ar •• alllikf tellldd kaditr den daha olaun, daha işlenmi§, da- mek lazım. - Ne )apr:san yap, fakat ben ~Ö· Sehe oflu kızmış. fakat hiddetini 

tüaYTtle wfr•••t 111~ bir İÇ· ha ıüzelletmi! aeaile hepimizi ken· Dördüne·· k .. I zümden ve akidemden vazgeçmem. saklıyarak cevap vermişti: 
•11•111 Jollt H f • d' . d . d' B . u ıaım, en guze ' en ca· eo • l l b. l'k . ur. er eem yetın ım1z en geçır ı. u netıceye var· na yakın m k 1 d .1 . t' - .,ana ınananlar, sen n e ır ı te Fakat siz bütün ikbalinizi bin med-

..,.,...., ... u btr ülü telikkiıi dıktan ıonra, inıan kendi kendine Kemençenina 0j::r.:.7n~eçıt::,
1~~~ harekf't edf'nler var mı? )"Un defli ml~iniz? 

... ., •• ee•lyetln yeai zaru- soruyor: run ilhamlı nahı l b f ld - Elbet var. - Hangi ıkbalimi? Ben bUtUn nlk-
4•1&71911• tahanllll •'-ah· - O halde niçin bu aziz aan'at- dinİedik. Üç §ark z H~.nı ~dası ~ - Ben seni ve onları nefyedece· betimi size medyunum. 
~ yerine dfferlerinl ika· kir, kuyruklu yıldızlar gibi böyle az ayrılan (Zav1iı) use~n e5n çoh. ğim. Fakat sana mühlet ,·eriyorum. - Biılm en aziz, en kıymetıl arka-

d . .. .. .. ? tar 1 up 1 (''t k d 1 l k t·· h t. d 1 • • • d • na ır ıonınuyor. Ziya Beyin ko•ma v v • ' ' ar a aş arın a onuş \'e OY e e aş arımız sızın ugrunuz a can1annı 
:.1.Lw.aL ... ı-• J B' )'k · ·· :r 

11 e ona nagme A k d ı 1 ·· .... ·· F' r d t dil i .,...... ... • cti•aiyat~ılarnı tet· ır ıene ı zaman onun seaı us· ferden dilber bi H" · k"' .. ku - r a aş arım a goruşurum. a· e a e nae er m 7 
·· d b' ·ı· "b' · S r useynı opru k t t '" b d ~· · i 1 R 1 ki I? 91 .. auıaa tlahil olan ba meYıuu yine tun en ır cı a 1ıı ı geçmış. onra ı·arak arkada•lar n · M , . a O\' e e el'e,.ımız zannetm yorum. - un ar md 

•-rtf (M 1 k) · k · · b l ,. ı 1 gecıren es u G" f.' h t' · b'Jd" E Ki C - ettireli•: Yaptıflmıı: i~- e e ın ocaman parterım, a ·dun kısa taksimi de· ~b .. 1 h"· - or ış ve ana ne ıceyı ı ır. - tter, nane, Mehmet... emel 
..,._etlen bfr kıymet nriyoru:r:, konunu, localrını, koridorlarını, a· la go""nu··ı kubbe · d rınk. 11r 

1 ~ ~ a_ Sebe oğlu kalkıp gitmiş, ve baıjhca kahramanları, Sıffin kahramanları .. 
11-l h ı · l · ı ·· .. · ı sın e a 11 erını ya d l t l B l B 1 i i •nflll hir lnıaunı iyi bir kısmını ra ıa arını u asa a b ı e uıtu ı e şatıyor. a. am amı op amıştı. un ar onun ta - un ar s z n arkadaşlannız mıy-

aklyonıL itte, ahlik bu kıymet· her yerini dolduran ~me kalaba- K . .. k"" .. . . ~an'ada ayırdıfı üç yahudi idi. içtima dı? 
1 k h . . k' k d' . h "" onserın son tur usu bıtınce k '" h' d' eo be ğl h k · . o:ı h · dl r. Bizfna ahllkl dediklerimiz ı ta t• ıttır ı o, en ıııne ur· h l' ld 'b' lk b l ' ço · mu ım ı . .,e o u are etının - ~up e mı e yorsunuz? .. 

IMl'f1lp ıördtlftimtiz hareketler, met, muhabbet ve fedakarlık duyu· ; a 
1 çı ır~t§ gı 1 a . ışa .. at ~~·· bütün mukadderatı konuşulacaktı. ~e- - Bu dediğiniz dotru da olsa ben 

••Mlrf de41iklerimiz de çirkin gör· lan büyük bir aan'atkir hebetile usa?1? O arm atefı henuz •~nl • be oğJu, arkadaşlarını tenha hfr yert izin dalaletinlze taliammUI edf'mem. 
tlı hareketlerdir. ruhlarda ya'1or. Bu mukayese kar m(Yemıf 1

'.) cabnıml d 
1
ara 

0
namhea! ke ·~ötUrerek onlarla görü~UI: 'iz batıl hlr din ~ıkan~or ve heni bu-

d M·· · · 1 b 1 k e.menı ye aşa ı ar. a a ıl D"kk t d" · B ·· · • · · b' 1 t d" ·· .. Jakf mdaıun tefekkiilü tarihine ıdısınba .un~rı ıukç u I ~ ma.~a , on· mısrada içime: "Bu da bitecek, bu d" li ı ka •-e ınız. ugun ışımAıztı~ .1~ nda a eke ıy?trsun~zd .. 
1
• ozun kısası, bura 

et Jste•iyor•L Yalaız f kt an u 91tauın artı ıgını ısteme- d .. .. .. d .1. k on m no .. sına varıyoruz. ımızı an cı rp gı menız r. 
u no ayı k .. h 1 gece e omrumuz en ıı ınece r b .. ta . d •. B b .. ~r 

etmek iatiyoruz ki beferiyet me C gu~a o h. .. il l endiıesi gamlı bir hava ile çökmü~: ·t'u~ .. tn e A~~e~·z.· . et" .ugun ıi · ~ - Huna itiraz etmiyoruz. Fakat biz 
de ahllkl Yicdan üzerinde uzun 1 ep edcep ed ıolneln amlpu ebr .e tü. tı e gdo~·uş umk. 'd lı, ı~-~ ~~ edmıybo~" . t7.ı izin safını7:da ölmeyi tercih ederdik. 

r din hlki 1 1 ,. . .. aa on per e per e Of aıtı. nce ır S , • .. . aşı ıgımı:ı; a ı e er l uzun en ır ) ere _ nen ıızin bu ynrdmınızdan müs· 
• • ~ 0 muıtur. )'ıyı ko· zil ıeıi çınladı Son öksürükle ve an atkarları hurmetle tebrık sürmeyi istihdaf ediyor. Ne dersiniz? tağniyim. 

1 
·~ ııeçtı~mtft •.0 n. bu harekete son yerletme ııcırtıları duyuldu. ede.r~en ~elecek pro~~amlarda da- Kerrus oflu anlamak istedi: ~e-be oğlu geriliyerek çıkıyorken 

:rl eya kotif dedırtmı~. ,una te§- Sonra derin heyecanlı intizar do- ha ıltnakar ve daha comert olmala· - Bunun ll8ıl Mbebi ne? (Al') .. U üs" 1 di· 
••elan taı.-ı t · t' ' t 'd k d' . I ı son soz n oy e • 

m~ır e mış ır. lu bir ıeasizlik ortalığı sardı. rını emennı en en ımı a amıyo· - Ona ısecde eden n onun tarafın· _ Baş üstüne • ..._t, ili• inkifaf ederek t>e,er ze- Genç ıan'atkra ıahneye çıkınca rum. dan bakılan adamların hali. F t . .. b"' .. 1. b' k f'l Kur 
.. .Wdaaına tuarruf ettikçe nasıl bir el ıalurtısıdır koptu. Henüz Hakkı Süha - Sebe oğlu sen bizim ~ürülmemi- d ,r :sı g;n, fluykıı • hır kaf'ıl e. e-

bedHy t.. v d' · h k' · h lk k b' b l d ? en rı ıyor u. er es u a ı enın an-
a • ~ ının l ımı- va. ~n ona ar~ı ı~ orcu 0 ~a ı- ze ,razı ~1~1~.' •• • • • srıın hareket etmesinden hayrete düş-

de• kartularak müıtakillen ı.-er1 ıı ıçın buna, bır mınnet ve şukran iBld -Surulursek ne olur. (.ıttığımız U t" B 1 .. r k'md' . 1 id' 
~9 ~ m ş u. un .. ı ı ve nıç n g ı-

•ll91HH olarak naütalea ve tetkik tezahürü deiil, uzun hasretlerden : yerde çalışını · vorlardı? Halk arasında bir aralık bun 
ayoru, ahlAk ta dinin nüfuzundan kurtulu!un bir tevki gibi göründü. : 

1 
. , ' , A - O h1tlde. me~leketlmiıe sUrülelim iarın putpere tliğe döndükleri ve 0 

ft~rak 0 da be~rin mah1m meleke- .~eı ut tan~uru, ~u,en .. k:me~- _,__..-11 ve Yemene dönehm. )lizden nefyolundukları şayi olmu§tu. 
He kabili tetkik ve iıah bir mevzu çesı ıle onu takıp ettıler. K~çuk hır - Orada ne yapacaiız? Oraya a ·ıl Birlrnç yerde toplanan halk hunlara 

ıörillmelı:tedir. akort yoklayı91, burulan bır man· Yazan : alih Murat hüviyetimizle dönersek vaziyetimiz fe- hücum etmi~ler. bu yüzden mühim bir 
Buıün için artık, ıuna din iyi veya dan .•esi_; kemençenin hüzamlı kı- UYKUYA iHTİYAÇ VAR MI" nal aşır. Bugünkü hüviyetimizle döner- arbede 'uk~bulmuş, kanlar dahi dö-

kötl diyor cfiye kr•met nrmi sa bır hıcaz dolatmıa11ndan sonra .. · sek dindaşlarımız arasında ne yapanı kiilmüstU 
.; yo- T b • Al' Ef d' · h ' d Adale elyafının (ve vucudün diğer 1 :. · Jllkteeep hiul Ye zihni vlcdaaı- an urı ı en ının ıcaz an . . . . ve onlara ne deriz'! yisi mi başka bir A k b t· .. . "d h 1 (H t "ld") kı · 'ld' kısımlarının) dınlenmesı ıçın uykuya . . nca za ı .tnın mueuır mu a a e-

tüdirile iyi Y•ya kötü diyoruz. İı;e b ld t(~ ı:j?~) g;rı 1(T·. ihtiyaç tabiidir. Uyku esnasında kan yere ı~elın:·., si sayrsinde Sebe oğlu ile &\enesl şe-
•••-4• korktuju•uz i~in b• ha· bo) 

1

1 na (uH af )ol 
1
d derh, ·ı 1

1 
vücutte de\'eranını yapar Adale el ya- - Mere.} ed. ö . • "d birden çıkabilmişlerdi. 

ttea veya b f'"ld k' . ar, ay es er e a ı o • · - ısıra nemeyız: ve Şama gı e-
• . . . ~ ıı ea çe ınmıyo- duiu halde hiçbir aan'atkir bu de- Cına l~zım~elen. gıdayı tazeler ve el- meyiz. Maıtvtyenin yakında Bura ve S~he oğl~ _ile. har~~et ed.enl~r, belki 
• O fıh p~rı ~llld ve yalıut k~· rece hutu ile dinlenmemiştir. yaftakı zehırlerı atar. Kt1f•yi ele geçireceği ~tiphaiz. Bana hidı!'!c hu ıdı. Kendı.sı, (~~ı.> nın h~lkı 
dıiıauz bedd huılerle barışmaz hır Suphi Ziya Beyin Unak ıarksı Y RüYEN BiR TRAMVAY BiR· kalırsa lrana gitmek ~.-e orada dolaŞ:- onun aleyhinde tahrık ettıgıne kanı ol-
tt buldafamuz için yapmıyoruz. da ayni vectle çalınıp aöylendikten DEN BlRE DURURSA AYAKTA 19ak en mükemmel hattı huckcttir o. muş ve içinde ona kin bağla'ttlt'lft . 

.Jaknl ha telilddsf llyik teltkki- sonra (Dede EfenClinin) nüzam se· DURANLAR NEYE ÖNE radıt Hlltieileri de idaremize alır vf' on Sebe oğlile hareket edenler, \11>elld 
• Ve t..Ha etmeliyiz ki dnlet iti· maisi o aiizel, o kıvrak uıulile ça- YIKILIRLAR'! ları anbean kuvvetli tarafa karşı hare- bin kadar vardı. Bunlar daha fazla hl 
61 ı.: d tali •-d · · d' J d B b' t 1 t 1 'd' T a. t · · · B d h ı.-Ad le olacaklardı. Fakat Sebe oğlu kendi .,.11 H, • Ye ae nsı ın m ı. u ır a a e mese esı ır. ramvay ae ı geçınnz. u ı;aye e em ma~ ı- , . d b' k h' de k.,1 

tlu hanai tmiller teairile ve Bu ÜÇ tarkı programın ilk kısmı yürürken ayakta duran yolcular da mıza ve mezhebimize hizmet eder, hem 8'enesı~ en . ır ısmı~ı~ ~ 1~. k f." 
lntriana11 ieek abllk tel!kkilıini idi. On be!er dakikalık bir fuıla- Ryni sürat1e giderler. Tramvay birden de rahat rahat yaşarız. Bunu kabul ma~ını ıst.~~~ş, o~u~ ıçın en ı a 1" 

&1 ••bdelerden, nhye mütt· dan ıonra heyete (Nobar), kema· hire durunca o ıüratlerile ileriye doğ. ediyor muıunuz? lesı pek buyumemı ·tı. 
tlialeria iatinat ettikleri prenaip· nı, (Artaki) kanunu ile karıftı. ru yürümek isterler. Niyotonun meşhur - Kabul!.. Sebe oğlu Kufeden ayrılarak takip· 

kutararak •ünhuıran aklın Şark~ların beste kabiliyetinden hah üç kanunundan birincisi olan atalet Hepsi de buM mu,·afakat etmi,ler- ten ~~ad~ kalır kalma~. Mey~un oflu-
Ü•deki fikirlere hiıle it setmıyeceğim. Çünkü Münir en bu- kanunu şöyle söylüyor: _ "Mukabil di. nft donm~ş. \C ~cı acı &o~lemışti:.. .. 

llere istinat ettir.;.ek 1• re, vde ame lanık türküleri bile birer bedia kuvete maruz kalmadık!& ıııfikftnette-bu Sebe oğlu talimatını e-rdi: .. - Alının bıze yaptıgını gordun 
azım ır. k d ·ı l k 1 h · h" t mu? Metıel h dd' t d h" yapan u reb e on arı anat an- lunan cisimler süktlnet h1tlini n ha· - Arkadaşlarımızın epsıne ıcre · 

e a 1 ~ 1~ ~ • ıç kolay ve dırıyor. Yalnız ıunu aöylemekten reke-tte bulunan mimler hftl'eket ha- edeceğimizi illa ediniz. lstiyenler hl· - Size ~ok hakaret etti. 
d:irj HııJ~n;ızın en ince ~e kendimi alamıyacağım. Onun sesi lini muhafaza eder.,. Jı:;te tram,·ay ve r.i.ınle beraber gelsinler, istemiyenler - Ben de ona ne yapacafmı hiH-
8 n •ı:ına 8 ar nüfuz etmış iki ıazdan fazlasını iatemiyor. Ayrı yoku meselesi hunun t~tbikatından bi- burada kalabilirler. Biz ise yarın hare- rim. Onun hu hareketini yanına bırak-

du:r-ı Ti sörilf tarzlarımız nrdır ayrı pek kıymetli olan kanun ve ridir. ket edelim. marn. Yakında görürsUn . 
.. nlar ~klı~ Ye nau~kemenia le8iri keman bu fatılda biraz tufeyli ha- Sebe oğlu bu talimatı \"erdikten son- Sebe ?,ilunun kafilesi, yolunda i-

. enmece naalakamdurlar. Fa- linden kurtulamadı. Sonra, kemen· Arnavutlukta ki zelzele ra hemen kalktı ve (Ali) nin yanına git· )erledi. Gunlerce deYam eden yolculuk-
._ •uakemeye sevketmeden enl çe varken keman yeniz kalmıyor ArnaYutlukta Köprüce havali- ti. Ali, ona fada ıöz söylemek ist~mi- tan sonra Sabata vanldı. 
~ lllki• elaa bu hisler, men· mu acaba? Nitekim onlar da bunu yordu. Ona birden bire 90rdu: Sebe oğlu, yo"':ı uğradığı şehirlerin 

sinde vukobulan zelzelenin yap- · d h' k k · itibarile kimbilir hanci dinin n sezmifler ve biri tizde iken öteki ka - Tövbe edecek misiniz? herbirinde kafilesın en ır aç işı bı-
b d · 1 B hgv ı tahribahn hayli mfihim oldu- k d o k d · d •t hanri itikadın bir telkinine bai· a an çalmağa karar vcrm!§ er. u - Hayır biz itikadıınızda sebat edi- ~ ıyor u: . nun ma sa 1 avenesın. e~ 

rr? aayrete rağmen vaziyettekı tuhaftı ğu anlaşılmııtır. yoruz. bırkaç kifinın her yerde balunına11 ıdı. 
Jlflaenoer bir zatla konu~uyorduk. iı kurtarmak kabil olmadı. Kiliseler ve müze binası dahil _ O halde buradan çıkıp gidiniz! On.~n .için Sabata varanlar pek fazla 
llqlntla mekteplerin tatil edilişini Bu k111111 da billur bir fıskiye olduğu halde ıehirde 700 bina - Nereye emrediyorsunuz'! degıldL 
tirli hanala ~d h ail:ti yük.elen nefiı bir meyanla cid- yıkılm)•, ahali kırlara iltica etmiş - Sabata gidiniz. Sizin erada taras· ~ebe oğlu şehre vardıktan sonra 

sına ına ırmıyor, u· d d'lbe I bea . • k T • t. . d 1 d k' h .. 1 . 
manfık halanuyordu. Buna ken- .. enk·ı~ d r •ten akten1 _ıgar pzr ıyı ve kendilerine ltalyiın tayyarele- mt altında .bulandurulmanrz. ıç . eınır- hedr ş~· benoğe,1·ye o

1
ra a bı ti ~rıcı er1ı a-

l ki 
.. .. .. .. ole ıacr en ayırm azım. aten fer ,-erttetim. Orada taın hır aükiinet ra ı. ~e e a on.arın tun sır an-

,.!~ ~ rkA•I 1?re~ zat bu ~onışunde biter bitmez binayı ıaraan kıyamet rile iliç ve yiyecek gönderilmiş- içinde yaşam•ıtıınz takdirde ea şiddet na ,~,tıoftr. Bunlan bulmak i~n selam 
• .., 111a hı,. bır rıebebe ıstinat ~t- d d'- 1 · d h lk 1 tı'r Zelıele nu"f .. •çada za'"-t mu .....__,,_ .. __ n- • • • 3 a onu ııer erın en a ın nası • .... ;,- - 11 takibata ~u.r-aam•ız. ~n MZın yerıne: 

la. O, •uinf~. ~in bir ~~t ayırdığını pek iyi gösterdi ve tek- cip olmuf, 6 kifi ölmlif ve bir hablı fikirleriabi neşr ve terviç etme-
1 

- IA Htikıne illa lillAh. 
leri altında cllpn•ror Ye duyu. rarlandı. çok kiJi yaralanmlfbr. niu mHacle .edeMeaı. Onun için aklı· (Bitm~i) 
• B• telkiaJeri ... d~RI Ye •ak•) -... ..... - .... """'•111111•••,..,.... .... .,.,. .. , .. ttıtA mUMu91iıt,......,._.,....,., ....... numneNm1111111JHn.........,....._.1_,111111Q,..11C1111ım1ı1181.--111•n ••-_,t11111wı.-.u•ı•ı11111tt1mumuı11u111 mu ın ınm ıu nu 11 

:.·::.-:!;7:!: ~::.~~:::;il;: [ Bican Efendi ve rüfekası : Yeni Gazeteler-----....;, 
lü, temiz Ye inte d uyu•lu olınası Ji- J 
dı. 

y ~--~~~--_,..~--~~~--r--~------------------------------~-

Şu•nıımuzua altında yqıyan Te 
en dofru ıöriit n duyuttan malt

• hırakan ha telkin n ~ıirlerden 
rtwlahilmemfz n •edmf n lAyik 
altltkla tlrk cemiy•tiain sıdalana-

mffi ~h' •itefekldrluiınize, H.n'· 
rlanmıza elhette büyük vuiff'ln 

Bis b• kısa yaaı1arımızla ancak son 
inde ıa:wt.lerimiıde, r• :muala· 

a temu edllea hir mnıuu unut· 
•••t w baclnkl ttrtr eemfyetinin 
~ •l••f11 Jtyfk n JHdenf dlAk 
... alllıraclarlannm •ll .. ıwiyetle 
a•elerf n ~alı,::elan llD•unw Bleu Ef. - Ayol Maruf B., 

t.ııı.ı1ıııa1rt1ııa ıUb * ....,_,.... iti bırakhktan sonra nrtalıkta 

il~ Ali f1llaat Yıi•H santeler UlredL. 

b B - Tuhafı da neresi bilivor mu-
se-n u _ . ..ı..· k' h • sun. ~ogunun ıc;mı time-s :ıyYanr 'fe 
tuhaf ku ismi" Babıali caddesi çiftliğe dön· 

dü. 

B. - ~eden acaba? M1lntf B. - Neden olacak? Çduk 
~buk utabilmeleri i~in ... 
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...... ~ .. or:::.,:::~ .. ~~~ -:... 
Güzellik ftrl 

İtaretler~.-~ ~ ·: '·-~· 
. -. ~\:·;:·:~~-=-~_;~~--"' ...ı.i.· 

Kıtlığa vekurakl1ğa çare 
Do tun ur. makale ynz1yor: t 
'"- fütap i teriz. • 

Bir 

ö çüye göre otom bil 

lngiliz miralayı garip 
bir dava açtı 

lngiliz gazetelerine göre mu
hakkak facia ile bitiyor 

Gt.nçler soruyorlar: 
.. _ Biıe okuyacak kitap 'erin .. 
Mektepliler yah·anyor: 
.. _ Bize der kitaplan haricinde 

tdebiyata, fikre, f el efeye, tarihe. içti·I 
Jftafyata, eyahate dair birkaç kitap 
ta,-siye eclini7.. 

Otomobil kumpanyasından ıoo,ooo 
lira zor~r istiyor 

En çok zar r e "·rcnler f ir 
tahsil iz e- ç kız rdır 

ve 

Miralay arabayı ıipariş edip 
Londraya döndükten sonra her 
ihtimale karşı tekrar, boyunu, 

• • • Bir haber: sikletini natık bir pusula tanzim 

*ltlarif vek~lleti tasarruf için bu se· ederek otomobil faprikasın 
tlt neşriyat sermaye ·i olan vüz elli bin gönderir. Hatta lngiliı ölçülerini 
lirayı kısacaktır.,. · Eransız ölçUlerine tah\il etmeyi· 

• * "' de unutmaz. Günlln birinde si· 
Hart inkılahından beri bir hayli ki· pariş edilen araba Londraya 

tap ba rldr. Fakat bu kitapların he.~si gelir. Birde Miralay ne gör1'ünf 
ıtıektep kitaplandır. llk mektepler. or· 
'- n. ktepler .... e liseler için! Bir az da Arabaya girmek değil vücudu-
Jıaıt i~in kıraat, alfabe filfın ! nun nısfını bile yerleştirmek im· 

Vakıa memlekfotte bir milyon yüz kanı yok. iri yapıla adam çok 
hin kadar okur ).Szar insan var. Şu gayret edersede kendisi için 
~aldt bilim için kspkarn cehaletle dö- pek küçük olan bu deliğe bir 
kil ırıek i~in bir hayli 1..aman dah& al- .:lefa girse bile çıknıak çaresini 
fabe, kıraat kitabına ihtiyacımız el· b ı. den daha fazla bir ydir. Fakat ulamıyacağına kanaat getirir. 
hir dı bir taraftan yeti en, oL.-umak Bunun üzerine Parise bir mek· 
iatl}'en eeneden ıseneye tah n ~Jarı Miralay Sfoobey tup yazar ve tanıdığı bir avukat 
•lıanlqan ~oeuklanmız \•ar. Bunlann vasıtasile otomobil kumpanyasınl 
·r kısmı sade yeni harfleri öğrenuek Ingiliz miralaylarından Slovbey 1 dava eder. 

fterU,..n ~eukJanmızdrr. tık mekteple· kızının izdivacı merasiminde bin· Miralayın asıl iddiası kızınm 
"1\ son 1enelrinde eski harfleri tanr- mek üzere Paris mağazalarından dilğllnünde otomobilsiz kalarak 
"''78n yepyeni bir nesil 'ıır. Bunlar birine bir otomobil siparİf eder. eski bir araba ile iştirake mec-
hu afu to tan sonra orta mekteplere Pariste bulunduğu sırada oto· bur kalmış olması suretile hay-
tlreefkler. Veyahut li.endi başlanna mobilin şeklini tesbit etmekle siyetine halel gelnıesidir. 
hayata atılacaklardır. Bu çocuklar ne beraber ebadının lüzumu miktarın M" l S f k Yapacaklar? ıra ay lovbey ransız um-

Babılli caddesinin neşriyatı ile on· da olması tenbihatmda bulunur. panyasından on bin lngiliı lirası 
lann zihinlerini doldurmak kültür na· Şurasını söylemeliki miralay Slov- yani 100,000 küsür lira zarar 
tttına bir y y pmamak demektir. bey iri bir adamdır. Boyu iki ziyan istemektedir. Davanın ga· 

Şu halde ikf sene onra elinde yal· metro olduğu gibi enidc bununla yet meraklı olacağı şimdiden 
nıs mektep kftabr olan ve eski harfleri mütenasıptir. tahmin ediliyor. 
taınmıyan bir nesille knrşt karşıya kn· ========::::x:ıc:::ıc:======:..======~~====== 
lacafız. 

Bu ~ocaklara bir yler öğretmek i· 
tin bir de yeniden eski harf dershane· 
Jırt mi açacağız? Yok a bir ·enede bir 
ecnebi lisanını adamakrllr mı öğretece · 
gı""T 

Ne o, ne öteki .. 1'"e geriye dönmelt 
aklımızdan geçer, ne de bir senede c:o· 
taklannuza ecnebi bir lisandan kültür 
"Yermek budalalığı kimsenin zihnini 
ltarealar. 

Yapılllnlk iş basittir. Maarif ,·eka
letf mektep kitabı haricinde kültür rnn· 
Jfimatını verecek eserlel'i hirnz vctudi· 
Yetle ortaya atmalıdır. 

Bunun en tabii yolu, neşriyat ser· 
lnayestnfn yüz elli bin liracığını kes· 
lfttk defli, ona birkac misli daha ilave 
ederek kuraklığa, kıtlığa karşı şimdi
den tedbir almah. 

Sadri Etem 

''"'"'"'"" ...................................... . 
12 Şubatta: M A J 1 K te 1 

Herkesin ağzında dolaşacak bir ~ 
film başlıyor. ' 

iDAMDAN KURTULMUŞ ....... 

Bir glasye çöktü 
Bir ka~ gün evvel İsviçre alp· 

lerindc fe"·kalade bir tabii ha· 
dise olmuştur. Bu hadise Aliç 
lSmın<ıek1 IJUyllK gJlisyt n1n çôk· 
mesinden ibarettir. Neticede o 
havalide tetkik yapan dört kişi 
çöken glasyenin altında kalarak 
ölmüşlerdir Bunların üçü kadm, 
biri erkektir. · 

Hadise haber alınır alınmaz ~ 
her taraftan imdat heyetleri ye
tişmiş, fakat bunları kurtarmak ' 
mümkün olamamıştır. -- -·--------

Darülbedayi Temsiller; 
Bu nkfnm ıaat l?,30 da 

Yalnız muallim ve talebeye mahıuı 

Çam 
Sakızı 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~~m ~ij 
· - k ı Komedi 3 perde 

oğum ve -~• m a~tah tarı 
mütehassısı Yazan : 1. Galip B 

Emi Conson 
İngiliz kadın tayyıreoiıi ikinci 

büyük seferini yaparken 
Moakov•,l! ugr•dı 

Geçen sene lngiltercden Aus· 
turalyaya kadar yalınız baıına 
uçarak büyük bir şöhret kaza· 
nan Mi Erni Conson geçenlerde 
Londradan Pekine gitmek üzere 
yeni bir seyahate çıkmıştı. Mis 
Emi bu havai SC! ahet için hiç te 

ilk giizt ilik kıralfçeai Mia Golderberler' 

Her sene yapılan güzeJlik mü· 
sabaknlarının arkasında gizlenen 
facialar, en çok dikkati. celbet· 
mesi icap ettiği halde en az gö
ze çarpar. Halbuki bu güıel· 
lik müsabakaları ne müthiş fa. 
cialara sebebiyet vermiştir. Ge· 
çen sene Varşovada yapılan gü
zellik müsabakasınn iştirak eden 
irin Vayerzbiks, son müsabaka· 
da kazanamadığı için intihar et· 
mişti. 

ilk cihan güzeli ünvanını kn· 
zanan Viyanalı Liesl Golderbei-
ter hakikaten dünyanın en güzel 
en füsunkar kızı olduğu halde 
buı}\.ün dünyanın en mahzun, en 
bikes insanlarından biri olmuştur. 

Mis Golderbeiter iş hayatında 
büyUk muvaffakiyetler kazanan 
bir gençle evlenmişti. Fakat ev-
l 

. .. .,,,f.,. ,,,., hl 
enmesıne ragmen unyanın er 
tarafından onu davetler vu'kubu· 
luyordu. Herkes onu görmek, 
sinemalar onu almak istiyordu. 
Bu dlinya gfizeli sinemaların da-
vetini reddetmiş, faknt dünyanın 
en güzel kızını yakından görmek 
istiyenlerin daveti (\OU igfal etti
ğinden o da bu davetleri l·abul 
etmişti. 

Bu seyahatler esnasında dün
ya glizeJinin ilk uğradığı şey, 
baş ağrıları idi. Mütemadi yolcu· 
luklar, ve onları takip eden 
gUrüJtülü ve yorucu ziyafetler 
onu bitap düşürmüş, bir taraftan 
baş, diğer taraftan göz ağrıları 
onu muztarip etmeğe başlamıştı. 

Bir göz hekimi, dünya güze· 
lini kurtarabilirdi. Fakat dünya 
gözeli. gözllik takmağa nasıl razı 

olurdu.~?·~··~na::,E::;::z-.::...-;:::::::::;:r 
. '~ıuı 

bulunuyor. Onun bu ikinci se· 
feri, birinci seferinden daha 01z 
mühim olmıyacoktır. 

Doktor 

TGrbe, eski Hililiabmer binası 

ı 1111 ı 
il 111111 münasip olmayan bir mevsimde K 

hareket ctrniş, ve Moskovaya 
varmıştır. Moskovada hüsnü ka· 

Dünya gözelinin bu ihmaJi, o
nn pek pahalıya mal oldu. ÇUn
kU bugün onun gözleri son 
derece muztarip olduktan başkn 
kendisi de ba, ağrılanndan kur· 
tulamarnolctadır. Kız bu yüzden 
o hale gelmiştir ki bir fotografçı 
kar~ısındn düramıyor ve hayatını 
ıstırap içinde S?eçiriyor. 

Geçen sene Avrupa güzeli diye 
intihap olunan Yunanlı (Alis 
Diplaraku) nun güzleri de ıstı
raplara ogramışhr. 
. Güzellık kıraliçeleri içinde iyi 

aılelcre mensup olanlarla kuvvetli 
l>İr kültür sahibi bulunanlar 
bu müsnbakalar içinden ufak te
fek arızalarla kurtuldukları hal· 
de tahsilsiz ve fakir olanlar 
biltün hayatlarını berbat eden 
hadiseler lrnrşısında kalmıılar 
ve yaşadıkları müddetçe ıstırap 
çekmislerdir. 

Deyli Ekspres gazete inin 
muharriri bu hadiseleri mevzuu· 
bahi ett'kten sonra meselenin 
ruhu safhesile de meşgul olmak
la ve su sözleri söylemektedir: 

"Bu gibi müsabakalara iştirak 
eden kızlar elim bir vaziyete 
dü üyorlar. Bunlar bahtiyarlık 
He sefalet, şöhret ile nisyan, 
güzel elbiseler ve mükellef tuva
letler ile eski pliskü elbiseler 
Pariste geçecek güzel bir zaman 
ile evde geçecek boş ve mana
sız günler arasında ka?ıyorlar. 

Muhteşem sarayların beyaz 
mermerlerini gözlerinizin önüne 
getiriniz. Heyecandan tıksnnn :\'e 
bir Jok a yemeyen kıılıır, sinir 
buhranları içinde beklerler ve 
yilrcklcri humma içinde 
çaı par. Nihayd bunların içinden 
bir kaçı ayrılır ve diplomatlar
dan, san'atkıir1ardan, aristokrat
lardan müteşekkil bir jüri heye
tine çıkarılır.,, 

Bu kızların burada geçirdik
leri buhran, hiç bir buhran ile 
l.ıyas edilemez. Mahkeme karşı· 
smda l .ıküm bekliyen maznun
lar, büy 'I< yarışlara iştirak eden 
sporcular, bunlar derecesinde 
l cyecan his etmezler. Bu kazlar· 
dan her birinin içinde, her lah-
za ümit ile yeis çarpışır, durur. 
Ve buna rağmen bunl ! ... ~ 
görü ür ve tebessüm c: md tr J-

«ldam kükmiinü bekİiyeii°ıs\\- /. 
ac' ~ bile, bunlar kadar nefesini 

rak endi e ile beklemez. 
Fak t netice ne olur bilirmi· 

sinız? Kazananlardan, g~ip eden· 
lerde mu:ıtarip olurlar!» 

N6rute~ 
t 

z:ıfiye.t ve 

Chloro ı 
Hüseyin Naşit j 1 

No. 10 Tel. lstanbul: 262:_
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Ki~c hcrgun sant I 3 ten itibaren açık ur 
\lıı )aşın:ı k:ıdar olan tocuklar 

tiyatroya kabul olunmaz bul gören mis Emi oradan Pe· ı:n.tzımıık icuı reıaoc deva kanı ınya cJcn 
~e gitmek için hazırlıklarda i:n muotahip ctibba tarafuıdaa tertip cdclmı tır. SJROP DESCHIENSJ p ARiS 

Tefrik arası : 53 (tıkınmak) tı~. Buna kimse itiraz ede. den bir duman yiikseJiyor. inekler dı· Geliyoruz. Çiftcinin nazarı \il rfn ı \ 
a num mez zannederı~. _Bu~un için yiyec~k şarda uzun sıralar halinde duruyorlur. elbisesine ilişiyor. "Flnndrden ı i~. 

feaan: •Garp cephesinde .. ,, müellifi (anafor) etı:nek ıçın bı.r efere girf~mek Ahırdan yükselen ~ üt ,.e kaymak ko- diye oruyor. (Alber): 
&ile Hari• Remargue knraıı ,·erdık. He mi ıaşe c~tvelJeri hi- kusu burnumuzu tatlı tatlı okşuyor. (Flnndr) den cevabını 

ze haftada adam bn ına 2a0 grarn et, Ta,•uk1aı· grtlıyorlar. Onlara haris na· ,·al•it ~iftçi ihive ediyor: 
20 gram yağ, 50 gram - ugnrin, 100 zarlarla bakıyoruz. Fakat evlerde adam - Den de orada idim. 
gram arpa \ 'C bir az ekmek ,·eriyor. lnr Joduğu için kendimizi zaptediyo- ikişer yumurro ''erecğim. 
Görülüyor ya! }{imse karnını ad.ımn- nız. Selfım ,·eriyoru1H Kimse bize aldr· Ellerimizi cüzdnnımıza ~ötiiı ">o 
kıllı doyurmuyor. rış etmi) or. Olduğumuz yerde kalıyo· ruz. Başını allıynl'k: 

(Anaforcu) Jıır akşamdan \ ' to gece ruz. Nihayet kadının biri bağırıyor: ~ırakınız .. Hımkınız .. liiıumu )d 
istasyonda toplanırlar. Şafak atarken _ Defolun 11' ludıın ... Diltnci :sürü· Dıyor. 
köylere doğru akın. ederler. Ilunun j. leri... . . . .. - Ş:ı hu ide tesckl,ür ederiz aı ı,: 
. 'lk tren ile ehırden uznkl?.Şntnlr· Diğer ôftlıkte, ~ıftçı kupısının o· da"·· 

çın ~T k 
8 

ha!':kıtları bize tnkad<film ~- nünde duruyor. Arkasında a ker kapu - Tc ekküre değmez .. J'.akat 1 in e \, c 
'ız. J. 0 " ki t k l • d" ·· il • d · · ·v d r tu var. J\ırb:ıcını şa a ran · nze r- ye oy yeyım eme) ınız. ;1, ok. n ) arın 

e T. _ h· rcket ettiği zaman kompnrtı- yor ki: 'Sizden ev"\'cl dnhn kac: ki i Almanyanın yn11 halkı bura) a al\ın 
! ıen a b" z" b' d" ü ' d nıanrmrzda mağmum, meyus ır sefa. geçti biliyor musuçn·~ kf ~:~ uz ne ..... e e~1 k b" b' 
let hüküm ürüyor. :En·eld~n. mrntaka Hayret ediyorozb... ~k~ ı ı · tre

1
dnle geJ

1
• _ . 5n.: dır ~B". ır k~dı.n çamn~ıı· • 

. t ·~jz lki.:er ılnser :n·n· mistik Dunlnr ır el şanı evve en ge genı onun e. ır şeyımız l oı~ hız d" 
hırı tak ım e mı:; · ~ • • s • d ı "ht' · ' " , ·r . . kendi mıntnka rnda mis \ ' C gece,·i sun urmn ardn ''e)ıı açıl< ı ıyacımızı clftçılerdcn alı~ oruz 
!arak her _çı ~ı~lız ·or Diz böyle devri- ha~·ada geÇirmiş olncaklnı-. Çiftçi de- özü doğruya henzh or. 1• nkat ' . ., 
. raı:ıtırmn"a :ılll)i " • b'J' 1 t 1 ld . . ur-.ı • :> ~ • • 

1
. • d j-.· j öğrendi!.. mm ediyor: Ya ı ıyor musunuZ' )azı n an e c etmemi ekli Albe b" 

•e gezmeı:ıını .ı . ,.er e • . . 1· . ,., '-''" d f 1 ilh . ~ ıc ı ) ~ . k" divorum Büvük günler kaç kı>ı ge ı)Ol · .ı uz en aza.. am \'enyor. Soruyor· "r ı. 

1 

Ben Alberı ta ıp e • . . ·ı· d 1 b'I' ? d ? • \.Oennız uu l . . Gübre kümesin· Bu ~crait dahı an e ne yapı a ı ır . ., ı ·a a nu." J\adın ı.:amnc;ırm . 1 -
:faya.tın en t:ıtlı ıe\'klerinden bhi lıir cifthfe vam oruz. 

1 

l rn m,ı •, 
uma~ınız, ipek eornp 

(Bitemedi~ 
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Temsili maça doğru: Bir Şampiyona Avrupadaki son hareket/et 

Sofy a Muhteliti muv a- Sessiz sedası7 y~- Arjantin pazarı Jlvrup 
f k b d

• pılan Voleybol bı-
a at cev a 1 ver ı... rinciliği maçları çarşısına uymadı! 

Takım ayın 18 inde ıehrimize gelecek ıimdiye kadar ne Arjantin Şampiyonu Paristeki ma" 
ve ilk maçını bayramın birinci neticeler verdi. lt16iyetinden sonra Almanyada C:I 

günü Istanbul muht~tile yapacaktır. !:.:1·.:=:~ yenildi. Hem de 6 ya karıı 3 · ıe 
bol heyeti llzaaınclan 
~... JJq J'~Or. 

Blrkas eenedenberi icra edllemiyen 
veyahut ettirecek kimse bulunmıyan 
voleybol maçlamaa bu .eiıe intihap e
dilen yeni ıenç ve gayur atletizm vo
leybol heyetliillı lllmmetlle bqlanmıt
tır. K!nunusaninin ilk haftamıda Ga 
latuaray aahumda bB§lıyan TOlaybol 
maçlanna on ilç kulfip iştirak etmlftlr· 
Fakat maaleeef bu 13 rakamı burada 
teameti ıöstermit bir iki oyun eonra 
takımlar birchnbire yanya inml§tfr. 
Müsabakalara iştirak. edell takımlar 
pnlardır. Galatasaray, Fenerbahçe, 
Be§iktaş, Vefa, Beykoz, Pera, Kurtu
luş, Hilll, Anadolu, Topkapı, Kasımpa
şa, Beşfktaf, İ•tanbul•pordur. 

Heyetin tayin n llln- ettifi gtlne ka 
. dar bu kulüplerin murahhaslan mın· 1ıı...;: ti takımı p-_._._ 

ş.hrlmid ..ıec.ır . olan So'71 malatellUnlD takaya mfiracaatle talamlannın mtisa· .--,an n ..-.. .:e 
OJ'llDCalan Stayumda mDU maça ÇlkbJdan uman bakalara gireceklerini blldirmiftir. Hal KHlp Fran11e muhtelitliae 

Sofya muhtelit takımının şehrimize tmıız millt ff telll8111 maçlar netice i- buki ilk hafta yapılması ilan • edilen Son hafta zarlnda Avrupada en mü set aleminde Avrupa ittihacluiı ha 
plip bayramda İstanbul muhteliti ile tibarlle bizim lehimize netleelenmlştL altı maçtan altısının da hasmı gelme- him futbol hadisesi hiç şüphesiz Ar· lamağa. çalışıyorlar. Pariste; b1i :r.i 
karşılaşması için İstanbul mmtakası En son olarak 1928 aeneslnde Sofyada miş ve bu hal iki hafta daha devam jantinlilerin Avrupa seyahati oldu. şehrinde, berayı nezaket .futbold 
tarafından Bulgar federasyonuna mii- yaptıftmıı millt maçta berabere kal- ettikten sonra Uç maça bili mazeret iş.- Geçen hafta içinde bu takımın bütün meharetlerini göetermek. • kartılan 
racaat edilditini geçenlerde haber ver- mıı fakat ikinci temsiU ka.rplqmada tlrak etmiyen takımlar heyetin karari- ümitler hilifına Fransada yenildiğini çıkacak fransız takımile ked' f..-e · 
miştik. Ve bu habere davet edilen Sof· galip gelml§ttk. Bulgarlarla en IOD te- le fikUııtilrden ihraç edilmiştir. haber vermiştik. nasıl oynarsa öyle oyaamak orad 
ya muhteliti~i.n gelmesinin katı oldu- nuuamıı Şipcenlld 18imli Vama takı· Bu tasfiye neticesinde Galatasa~y, Bazı garip tesadüfler çok ku~etli ~a daha kuvvetli ekiplerle karşılaşm 
tun~ ve bu. ıtıbarla maçlara takarrllr mile olmuıtu. Ve renç muhtelithniz ba Vefa, Beşiktaş, Pera, Kurtul1!ft K m- bir futbol takımıma acınacak vazıyet- iızere Almanyaya, merke2!1 1'vru 
etmtş nazarile bakabileceiimlzl de il&-~· \Ik ••PJ!W\a -, ':f~ ~el pqa, HHll, Beykoz ÜkıtilİÖi 'kal ıt: lere dUtm§eSine sebep oluyor. tşfe Ar aHDnlekethdnl dola~mak. 
v~ etml§t'i'k:: Çünkü Bulgarlar bundan maçmda ise BuJrarlara plJp gelmiş. tır. ~fl(tq takımı kendi ın aileJ ffJ ~nıfa ~mpiyonunun hali. Da tııkım ET~n.ı P"- ı: .. ~·r" •T""°'"' e 
iki üç ay kadar evvel, Beogradski ta- tik; JalUrden çekilmit ve ı.kımlar yediye rneınleketlmte şAtftiJlyottlutö 1'azanthk· zel bir daroımesel. Pariste Redes 
kmunın şehrimize gelmek üzere oldu- Şimdi bu k&rfllatnıa epeJ' llUUll· Jnml,Ur. tan sonra Avrupaya geçmek, orada me kulüp Franse muhtelitile oynıyan J. 
f1l günlerde 1stanbulda böyle bir te- danberi maç yapmamıı olan Bulgar • B _ _.

1 
tak d 1 d lt:ıretini göstermek hevesine kapılır. jantin şampiyonu sahanın çamurlu 

k 1 in . . . b . k . . u yeu ım arama a cra ve e· bi ! M k 1 1 1 .. ü d &JA 1 mu yapma ç çok mtisaıt şeraıtle TUrk futboUlnün ufiinkil uvvettnı dil .. __ b kal ti . d bir Meşru r arzu u ave e er yapt ır ması yuz n en maıır; up o nr. 
Sof vam e en mwsa a ar ne cesın e . i il 1 ük' 11 f b' B"t'" h il A d .. &J .müracaatte bulunmuşlardı. gösteren bir müaabaka olacaktır. k il 1 1 ~I tesa ArJant n oyuncu ar m e e tr u un aya er: vropa a mag 

Fakat o zaman ayni tarihte iki ta- ya mahtelititain l!IOn zamanlarda böyle :':tr ~~ ~rmE ar u:ı~ k k ere tll v~ (transatlantik) e rakip olurlar. Doğru olmamak, bütün takımlan ezmek, 
knnı birden besliyecek maç yapılamı· temsilt temaslar için huırlanmakta ol- miş.U r zc i 

0 
'b ,uvve G ispanyaya, resmi kabu1ler, nutuklar, ya düşmüştü. Acaba ziya şehrinin ı 

yacafı için Bulgarların müracaatı bq duğunu işitiyorduk. Binaenaleyh Bul- 1
1 

eçen aeneb D ~pi JO~Uta da upnan taa· ziyafetler, Arjantin takımı ilk maçını lan Arjantinlilerin gözlerini mi kam 
. ataaray u ae- ma, a era • 1 im bır zamana bırakılmıştL Hoı o m- gar takımı hazır bir halde bulunmak kı la ~ 11e e 1 en iyi oynar, galip. kinci maçını oynar, ga- tırdı? 

man Beogradski de gelmeyince takım- tadır. U::i ve d Y ~iri 1 n ~ 11 
K Up. Oçüncn maçını oynar, galip. Bu kadarla kalsa ne !iL Biri 

ms ve maçsız kalmıştık ya o bafka.. Bize ıelince, ilk maçlarmın ~ clv· 
1 

aVnnf anda K 
0 an Beş taş.il ~r Yendiği takımlar arasında, meşhur mağlCibiyet tesadüfe atfedileMltr. . . l tu up e a uımpaşaya yen mtş . . nı.:ı lata 

Bulıarlar 10nradan gayri resmi va- civli zamanında olduğumuz içın stan 
1 

dl 'Şlmdlld hald b ki tak Banelona, Real Madrit Espanyol da kat Jımnasyane Sknma uu ap 
adalarla bu arzulannı tekrar ediyorlar bulu temsil edecek oyuncular çalışmış 

1
e: dr. ı:.p.a ee .;.d ımın var. Yalnız bir maçta berabere kalır. manyada da mağlOp olmaz nu? 

dı. lşte bu itibarla müracatimlze mu· ve müsabaka kabiliyetini tamamen ik· ç:; pm:.ton: p en 1 di e n:m Arjantinlilerin ispanya gibi ecnebi işin en feci tarafı Avustur,aW-.r 
makat cevabı verecekleri şüphesizdi tisap etmi9 bir haldedirler. Hafta için zed erat nıı 1ır.daerah' 'm "l~e al- takımlarına nefes aldırmıyan bir mem- takımla Anupada hiç mağlup ol 

ar yap ıfı maç ar ıç ma" up o • . . . ı 
nitekim de öyle olmuş Bulgar futbol de 6ntlmüzdeki 12 gi1n içinde yapılacak k tlf a zed' d i lekette bu derece muvaffakıyeb merke mak şartıle oynamayı kabul etmış 
tefkilltr reisi bir telgrafla, ileri ıür- üç dört ekzenlı maçı oyuncular arurn ~an;!ş, e: uvve ~i~ ~ : :nm ş- zl Avrupahlan bile telaşa düşürür. ve mukavele yapmışlardı. Tabii bu 

aevketmecfe.VZ ıtnlerin ve şeraitin kabul e- da mümkün mertebe beraberlik tesisi· t rl. ekradanl soGnl~-- n 
8

1 
8 

sablray lspanuyadan merasimle teşyi edilen yet karşısında Arjantin takımı i 
• . ge me te r. a a..-.aray ya nız r e- . • . · lek 1 d 

bu hiılll•r 'Ô.., ııstanbul mmtakasına bildır- ne yanyaeaktır. seri tali olarak Peraya yenilmi fa- ArJantin şampıyonu trenle Partse .ha- bavulları kapatıp mem et ne av 
~. • .,.~~~[ı~ Alakadarlar arasmda lıtanbul muh ka p . i t ş a reket eder. MalOm ya Fransızlar stya- ten başka çare kalmadı. 

) . . . . t eranın gaynn zam oyuncusun 
~~~A ı Sof ya muhtehtı ayın 18 inci tellt takımının teşkih hakkında iki nok· - - - " ' ... • ···- - -··· t , __ ,."_,.,, __ _..,. 
~ba ıtlnii yani arife günü şehri- tal nazar .ardır. Biti takımın her za. derhal itiras edilmiştir. ~ayet bu iti- gan~ ~amzet olarak gösterilebilir. Şa- kinci devre yapılmdı muhtemel bul 

.mJze plecek ve 19 uncu perşembe ya- manld ıfbi lstanbul futbol heyeti a- !!.=.!..!:!!!..çıkarsa !!'!!.!:!!!.!.!.! ~~!:!!.:~! . ..:::...'!!..!: nan bu .maçlarda her halde Pe~ 1' 
nl bayramın ilk ıttnU İstanbul muhte- zuı tarafından oyuncular Uzerincle noktal nazar görüşülüyorsa da henüz Bulgarlar esas itibarile muvafakat ce- mek için çok aümkarane çahşacakd 
Hti ile temsllt bir maç yapacaktır. Bul rey toplamak ve en çok rey alan oyun- bir karar verilmiş deflldlr. vahı verdiler. istediğimiz tarihte geli- Galatasaray takımından sonra K'I 
pr takımı bundan •nra bir de re- culardan teşkil etmektir. Diğeri de ta- Dün bu hususta İstanbul futbel he- yorlar. Takımın teşkili hakkında bu ak- tuluş takımı en fazla puvan alımttl 
ftllf maçı oyıuyacaktır. Bu ildnci mtl· lamın tqkilinl ba işten blhakkin anlı· yeti reisi Basri Beyle görilştilk. Basri şamki içtimada bir karar ittihaz ede- y . ü ü Ul"ğ t b takı dl 
•'Wmnm bayramın ilçtine mil8adlf eu- yan oyane11lann kıymetlerini yakından Bey bu temas hakkında ve takımın teş ceğiz. Lik maçları münasebetile oyuncu ~nı. ~ ne u e ~am~ u m.~ 
.martesl ıünU yapılmam çok muhtemel taıUyan bir sata bırakmak ve onun ter- kili etrafında d.tyor 'ki: lanmız anf orm bir haldedir. O zamana Şımdikı halde kuluplerın takımlallP"' 
.Ur. tip ettifl tftli kabal etmek.. •- Sofya • ı;tanbul muhtelltlerinin kadar birkaç ekzersiz maçile bu kıy- voleybol maçlarında aldıklan dere' 

Bulpr)arla fimdlye kadar 1'aptı- İpe allkaclarlann arastada bu iki yapacaft lemas takarrür etmit Kibldlr. me~lerl biraz daha takviye edebiliriz.,, (Ltltfen sayıfavı çeviriniz} 

·--·-----------------------------------------------------------------------1 D •• s d Avrupa gtlseli llln olanan Fransa un V Ö porun t} gözeli Fransanm vasatında yapılan 
1 bisiklet mtlsabi.kalannda hazır bulun-

M er aklı Hödlseler mu::.bakada galip gelene Mis Av-
rupa kendi ellle bir buket vermittir. 

Me0tleketimlzde son seneler zarfın
da 18ml unutulmaya bqlanan (Hokey) 
Kalffomiyada kadmlar tarafmdan 
çok aevilen bir spor oldu. 

G.Uba bu sfdifle (Bob) ta kadm
lar arasında rağbet görmefe bqlıya
eak. 

.Kıoın Alman çocuklan mektebe na-
811 lider. Reaimde ıördtlfüntlz ba ço
cuklar çok karlı havalarda mektepleri· 
ne ıpor yapa ppa ıldiyor1ar. Ayak-

larına ıeçirdikleri ski onlann hem 
çabuk hem ef lenceli bir: surette mek· .,,..,ar 
tebe gitmelerini teminı edb'or. kiler meşhur sinema yıldızı Morfs Şö- kayı idare eden Mom Şö~ ~' • 

Şu ıördüğünUı riq (Paris) trans- valyeı dev boksör Kamera ve ötekiler ramn şakadan btle olsa ;. _...._.., 
at(antiğlnln birinci mevki aalnolann- de Kamera ile sözde dövütmeğe kal· yemepıek icin dev boksöre Mk ~ 

birinde kurulmuatur. Vuriad• kaa birkq bobör. Ba 7alancı miil&ba mıyor. 
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Ne güzel şehir 

P6ti PErizyen müdürü lstan· 
bulu 9ok beOeniyor 

Mazhar Osman B. j 
anlamak istiyor VAKiT 

:ıo Şubat Sali 931 

GULAM 
Anlatan : Fikret A.lil ;.;:,;;;,;.:;,;,;-...---'-

Bir giln, fran1tz ~airfrri.Julen "Tail· OMrin~e d~up bü~üdüj'ö ':e iL.:j 
lıaut", muharriri ((;u~tave le Rouflt')a _rib ıotnedu- hıtgda~ kuıup otuıduğu 
ıu hikayeyi mılatnuş. ırnzgunl !IİYAh bir koç postunu gulamtt 

Bir111ırde nkukmu1;fum. N('rd~ oldu· "erdi ve: . 
lunu haiırlı11a1nı . H fih nı1- - Git bunu neh1rde beyaz olunCR)'ll • yorum. , atıma k' 1 . . 
•t>l bir hi"~11.. ld ~ · · · nlafm"' kadar yıka, çı>k · ır enmış, dedı. ''" .. o ugu ıçın 3tze a .. - . . 
Jltl karar l't'rdim: · Gulam postu aldı. gıttı. 

Vaktile Asuri bl'i miineccimin bir Müneccim de yıldızlı n geniş m:ınto
ıulamı Yardı. Guhımlıı r. mllneccimle· ~una. bürü~dü: ucu shTi kül alımı giydi. 
-'- h . t• b' bir köpe bındı. Hani.andı \il kendisin· 
.nn ı.zme ıne memur fevkel~§el' ır .. . . . .. . 
ciOfıtiler. Yaşlarile beraber boylan dA. den yuz eHı yaş ıhtıyar mnneccırn bll~t· 
büyürdü. na, rulamın Kayhubeti.nden !JUphe etmi-

Fakat b f . ı . 
1 

d h ların ytocetine emin olıuak, ıtkıl danı11mata 
u e\: .. a a e :u;.oıa, on 'tt' 

felaketini mucip olurdu. Tema.mile e· 1 ' 
1
' 

. h ' dil • • * sır ır '1nr( olmakla beraber, efen e· 

Pariıte çıkan ve Fransanın en 
çok satı.lan gaı.ı:telerinden biri 
olan Pötit Pariıyen müdür ve sa
hiplerinden M. Gabriel Martinyon 
birkaç gilndenberi şehrimizde bu· 
lunmaktadır. M. Martinyon dün 
bir muharririmize demiıtir ki: 

- Sene bafı tatillerinden iıti· 
fade ederek Şarka seyhate çık
mıştım. Mısırdan şehrinize geldim. 
Tabii manzaralarının güıeliiği, 
asarıatikanm çokluğile bütün dOn
yada tananmıı olan şehrinizde 
bir müddet kalmak fikrinde
yim. Şehrinizi fcvkalide güzeJ 
buldum Müzeler, camileri gezdim. 

Belediyede 

Çimento dumanı rinin bütün emirlerini bila ınünaka..,a Hiç kim~e müneccim b~t ile arasın· 
yapmrş olmahtrma. rağmen artrk tehli da ceryan t'den mükalemeyi duymadı. 
keli bir ha.le sıreldil<lerini hisstottikleri , * . Belediye !iktyetlerl yerinde 
zaman, müneccimler onları öldarmek- Müneccim henüz avdet etmiştiki, gu- tetkiki b•tladı 
te tereddüt etmezdiler. lam yüksek alnından ~aglayanlar A'ihi Bakırköylülerin pek yakınlarında 

Müneccimin guJmanr o kadar böyü- ~er~er nkaı·~k, elinde gümiişü bir renk bulunan çimento fabrikasından çı· 
JftÜ!'!'tiki, alnr ı.emalara do.kunuyordu. ıktı~p etmış olan po ·t olduğu halde kan dumanların sıhatlerini bozdu
Kuvveti okada r :utmıştıki, iki parma- geldı, "~ =. . iunu işaret ederek fabrika aley• 
jde en ihtiyar me~eleri tutup sökJMk, - Çıtıledım. ~itiledim ancak buka- hine bir dava açtıklarını yazmııtu. 
en muhkem kalelerde bir yumrukla bü dar ff)'ttzlaştr. H lk . d b l d' d 
Ji:lk delikler a<'mak, hir fili hortumun- dedi. ~ aynı zaman a c e bıyel yde' e 

· M" · müracaatta bulunmuş ve c e ıye 
dan tutup savurmak onun için i~en bi- uneceım, füd tnrafnn yarin yapn,r-
ı~ değildi. sın diyerek ~ulama papu~larmı çıknr· sıhhiye rrıtidtirlüğü mahallinde tet .. 

Mlinecdnı, .artık gulamr maddeten ma~unr emretti. kikata baılamıttır. Yalnız fabri-
aldürmenin imkanı olmadıfınr anlayor· Gulam papucu tutup çekebilmek J. ka bugünlerde itlemediği i~in 
du. Gulam bütün hemcinslerinin uğra• çin diz füıtü ~öktü, müneccim eğilm.~in kat'i ·bir karar verilmemittir. 
dığı aJribeti bildiği için gece]eri arkuı· den istifade ederek elindeki ıslak bir Belediyeye Kartaldaki çimento 
:ıu en yüksek dağlann en a!'ltlmaz tepe- mendille gulamuı alnındaki esraren- fabrikaaından da ,ik~yet edil-
lerfn• da"3"'arak uyu_vor, .. son derecf' giz işaretleri !'!ildi. k h J d L 

... J J me tedir. Lodoı ava ar a ou 
tetik davranıyordu. Bununla beraber O anda ıulam, öldü ve aslr~ rücu · fabrika bilha11a yakacığın . ha· 
anue"i hi7.nıetk<\rlığına da itaat ve iti- ettı. Fakat miineccim de bu <:,esim bal-
JU\ ile devam ediyordu. Bu vaka tellal- çrk yrıhnı altında hlarak ezilmiş, öl- vasını boıuyormuf. Bu tikiyetde · 
larm clok!'lan yaşında, eteği belinde bir mi.i~tü. tetkik edilecektir. 
goajiun çar§ıda kaybolduğunu ilan et- Simiti 60 pıradan flzlıyı ıl· 
tMeri deTirlerde cerytln ediyordu. ~·~},.de mayınız 

Müneccim rüyasında ır;ulamrn kendi· t<ızıl hııtahjı artıyor mu? Belediye simitlere altmıı para 
Nııi baş pnrmağmın altında bir tahta Şehremini ciYarında lnıJ1 hu· nark koyduğu halde birçok yer· 
kurusu gibi tzdiğini gördüğü gecenin tılığı bıtlamıthr. Bu civırd& lerde hali yttı paraya satıldıfını 
,..~"=hında artık harekete geçmenin Z&· belediye doktorlan tarafındııt yazmııtık. Dün belediye iktısat i 
~ı, sreJdlffnl. :rüyanın kendillline bfr k 1 k' ki d d J Ô ,. ı:ın Ta ası y e i .. mn.;..lıtrU Kemal m&r B. ıunJan 
j-rpt olduğunu anladı. Q"1u 

söyle mittir: 
« Biz simitciler cemiyetine, po

lise ve alakadarlara ıimite nark 
koyduğumu%u bildirdik: Halk 
narktan fazlaya simit satanları 
derhal polite bildirmelidir.,, 

[list tarafı birinci saytfada] 

müderriı yıllarca muayenehane
min kapııını atındırarak Tıp 

fakültesini te·nkit ctmcğe gelmiş 
ve en ziyade fakülte aleyhinde 
bulunmuf zatlardır. Saikai ka
derle fakülteye jntİ!ap edince 
"papadan ziyade papa taraftarı,. 
olmuı görünüyorlar. 

icabında ait olduğu makamlara 
gerek layiha ıuretindc, gerek 
mecmuamı göndererek bütün 
milleti alakadar eden bu ilim 
kaynagımızın taalisi için düşün· 
düklerimi arz.ettim. 

Bugünkü hocaların eskilere 
nazaran çok yüksek olduğu iddia
sını kabul edemem. Belki zaman 
icabı biıim kadar bilmiyenlcr 
vardı. Fakat şimdikilerden çok 
çahıkan, çok değerli ve hele 
pek çok istidatlı, müderrislik 
için zamanına göre pek iyi ha
zırlanmıt hocalarımız bulunuyor-
du. Kıriml Azizler, Abdullah B. 
ler, Fcyıi ve Maıbar Pa9alar, 
Yusuf Ramiler ne çahtkan, ne 
yüksek adamlardı. 

Onlarla kendimjzi mukayeseye 
kalkıımak!.. Asıl gülünç olan nokta 
budur. Benim 0 Bimarhane,, deki 
rneaaimi fakülte ile ölçmek ve ne-
zaketinde bulunan muhterem ilstat 
evveli ıunu bilsin ki Bakırköy 
mlie11eıesi henüı; üç yaımdadır. 
Fakültenin bir a1ırhk hayatı 
iddia olunuyor. Bakırköy bimar
haneai bir bimarhanenin yapa
cağı tıbbt vazifeden daha ytikıe· 
j'ini yapmııhr. Bakırk6y bimar
hanesini ve Tıp fakUltesini 

g6renler Bak1rköy möesseıe-

ıinin dünyanın her hanıi bir 
bimarhanesinden ilmen aıağı 
.lcalmadıj-ıaı fakat Haydarpaıa 
fakllltesine benzeyen bir mües
sese gCSrmediklerini itiraf ederler. 

r 1 >ahılrie Hıırıçte 

1 ayb~ı Kuru, 1), 
j .. • .. 

400 
750 

140() 

800 
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l700 

Ramazan 

1349 
Bu geoeki Ay 

. Goneırn oogu1ıı : 7,()') - f.a:ıı. 

Nama:ı. vakitleri 
Otle lklnd• 

12,l" 15 14 

Ra:dvo: 

Akt""' ~· • . , , 
ı• .~t Jll ,C ~ 

ı:-.J 

' Bu akşam lstanbuld 
Saııt 'i'f'ki7.d('n ona k:\d;;r :ı l ıın11'1c 

la(ıl. 

Sinema.lar : 

Alkazar - Orm:m hınlutl~n 

Alemdar - Taçlı ca.n:t\ar 

Artiıtik - ı~):ın 
Aari - 'okak mele~i • 

Etuval - Ye~il hayııl 

Elbamra - D11kt0rnn sım 
Ekler - Y unıın operet trupu 
Franıız - ~nrnarci operet trtıpn 

Glorya - Redıl\ acılar ~ılu 
Hale L Uıküdar) Anne Karenin 
Kemal B. - l\or5ın ~o,·ah·e 

Majik - A~k ölme?. 

Melek - Şekerim 
Opera - 1 Imii~tİ\ a ~neti ahııtda 

Sireyya Kadıköy-Ç'ünkii (e\ironı 
Şık - A~k n1.1metı 

Menemen Divan 
har hında 

[V3t tnrafı blrlnd ıayıfnda] 

Es•dın Menemende askeri 
tahanede öldüğü malumdur. 
hususta tanzim edilen tıbbi ra 
ıudur: 

5-1-931 tarihinde Menea 
hllkumet hapiıaneainde huta 
Junan yukarda ismi yazılan 
biJli Şeyh Esat Efendi 
tasallutu, bundan mütevellit i 
tansiyondan muztarİp bulunuy 
du, ilk günlerde buna hat br 

15 şubat 1931 de içtima ede
cek olan Türkiye it Bankası 

alelade heyeti umumiye 

Biri vergi veriyor dijeri ver
miyormutl 

Şehir haricinde bulunan hah 
yıkama mahallinin sahibi beledi
yeye müracaat ederek nhtım 
ıirketinin antrepoları içinde bu
lunan halı yıkama yerinin her 
türlü resimden muaf bir halde 
çahıtağını, bu halin, bütün nrgi
lerini veren kendi müeueıesinin 
zararına olduğunu ı&ylcmiıtir. 
Müracaat eden zat antrepo için· 
de olan yıkama yerinin ya tehir 
haricine çıkarılmasını, yahut da 
kendi ınüessiselerinin ıehir da
hiline nakli için müaaade •eril· 
meıini iıtemittir. Belediye bu 
müracaatı tetkik edecektir. 

Binaenaleyh üstadın telmibane 
nasihatine ihtiyaç olmaksızın Ba
kırkCSr müessesesi sade Türk 
tıbbına defil Tıp fakültesine 
ıeve seve bir çok yardımda bu· 
lunmuftur. Bu da ancak teıkilAtı 
sayesindedir. 

Kendim bir hiçten b19ka bir 
fey değilim. Fakat Bakırköy 
müe11eseai memlekete bir çok 
mntehasaıs yetiştirmi,tir. F aknlte 
bile müderriı muavinini Ye nam
ıetlerini oradan almıftır. Orada· 
ki r•nç ıefJerin ilmi mesaileri 
Avrupa gazetelerinde bir çok 
yerlerde intiıar etmİ§ ve Bakır
köy bimarhanesi bir ilim ocaiı 
olarak kendisini aı bir umanda 

~it te terafuk etmekte idi. Birle 
günde bronşiti izale edildi. 

içfimaına davet 

Türkiye iş 
idaresinden : 

Bankası n1eclisi 

Nizamnamei eıuimizin krrk betind nıaddeıine tev
fikan hiuedaraıı heyeti umumiyeti 15 ıubat 931 pazar 
günü saat on bette ~nkarad~ Bankalar ~erkczi idare
ıinde içtima edecegı_nd_en hıuedaranı kıramın muay
yen gün ve saatte bu ıçtmıada hazır bulunmaları rica 

olunur. dd . 
Nizamnamei eıuinin 49 uncu ma eıı mucibince 

g~rek eaaleten, gerek v~kalet~n .50 hiuey~ .malik olan 
hiıaedaran heyeti umuınıyeye ıtlı~ak edebılır. . 

Ancak vekilJerin de ıahıan hıaa~dar ve ıahıbi rey 
-im ı ıA mdır. Hiııedaran hamıl oldukları hiue-..., a arı azı l .. b . b' 

ti · · 'kt• .. ye nuınara arını mu eyyın ır cet-
ıene erının mı AA • • • d · .. 
V 1• 1_~ nı' zamnamenın 50 ıncı ma deaı hukmü· 

e ı ve merKur . . k'l .1 h 
t b h. d ndan birını tev ı ıuretı e eyeti 

ne e aan ısse ara h' 
· · t' k ed ... cek olanlar da ı mevzuu hahia 

umumıyeye I§ ıra ~ L 1 · · 
etv ıd b k kezi idare ve tuve erımızden ala· 

e e en aş a mer . . · d b' h f 
h·ı kl · k. l t ıneyı' yevnn ıçtıma an ır a ta 

ı ece erı ve a e na d · 
evel fubelerimize tevdi eyliyecekler ır. 

RUZNAME! MÜZAKERAT BERVEÇHl ATlDlR: 

1 M ] .. 'd murakipler raporunun okun-
·- ec ısı ı are ve 

maaı. d'k' ı· . 'd 
2 - 1930 ıeneıi bili~oıunun taı ı ı ve mec ııı ı a-

renin ibraıı. . 'h' ·· · 
3 T 

.. .. ı· t kıimı ve tarı ı tevznnın 
- emettuun sure ı a 

teıhiti. . . 'd · . 
4 - Müddeti nihayet bulan rneclııı ı aremn yerıne 

yeni meclisi idare azalarının intibah!. 'h b 
5 . ak' l · ·n ıntı a ı. - 1931 sene11 mur ıp ennı 1 · · t b't' • 1 · · ijaet eruun eı ı ı. 
6 - 1930 ıeneıi murakıp erının 

KÜÇÜK HABERLER 

bütün bp Alemine tanıtmıştır. 

Şişli, Cerrahpa,a, Guraba, Etfal 

baatanelerile Tıp fa.kültesinin 
asabiye müteha111sları Bakırköy
den feyz almıılardır. 

Gaıetede ismini söylemiyen 
* BE''(; RL Z RAAT - Bir hal>e- b' d · k - ~ ır mü errısin abih bir şaka 

re scöre lkt~at , . .,kaleti memleketimiz- tarımda tecavüzünü gördüm. 
de be)girli ziraat usulünü takviye et-
mek ve mümkün olduğu kadar yaymak Bu zatın bir müderris değil, bir 
tasa' ,·urun dadır. doktor olduğuna bile ihtimal 

* y~I'l ORMA:S KANUNU - Rit- Yeremem. 
yük Millet Meclisinde teşekkül ecleJI Ancak tımarhaneden, kimseye 
muhtelif encümen yeni orman kanıınu l f zararı o mıyacajı ke aleUe te-
lAyihuunın mÜl~akeresine başlam1ştrr. 
Çok uzun olan hu layiha çok mühim • min olunarak alınmıı bir mec-
saslan ihth·a etmektedir . nun olsa gerek!... 

* ' 1 DA I K o N ., ER ~ N s LAJt - 1 ' ... :-ı1:n•lllkNfllll~lllUUhUllHUllll~UHUMHll~IHfltlltllMlllU:111111u:111ı~ıııH1111wıutıılltf 
Z ": " · . s- Jı.sı ~ıhhıye encumenı, şehnn ıkı büyiik 

tanbul zır~at odası hal.ka 7.ıraat nw1'e- dudi olan temiz su n• l'iit i~lerile mes-
leleri üzerınde umumı konferan~lar 1 1 1 1 t B ~ . t· l{U o mıYa >AS anııs ır. u hususta .. 

· · karar l'ermış ır · · • · " ' 
\'ermı)e · sasJr kıır .. rlar nrileceklir. 

• 'J'RA~.VAY AMELE8~ ~ Umumi * MlMARl SERGISI _ .· , 
konJrelerını yapmışlar H ıkı oıaat de- 1 • 1 t• t ( d A .. . :\faaı _ır .' l'-

.. k 1 . .. . . ·ıı ~a e ı ara ın an \!tıpına ~ehrrc ı ·k 
\'Am ed'ef\ muıa e erı muteakıp ıntı a- . . . . .. . · • ı ı · 
bata geçmişlerdir. Konırreye lsmafl talıs~Jı 1~'." p;ondenlen mimar Budın. 
Münüı· B. riyaHt etmif n bir Cf'Zl nettı~. Ar~~ R. tah~il ve ~tajını bitire
niıamname!li vücuda getirilmeıııi temen· rek donmuştür. Hurhanettin B. eser. 

ni olunmn~tur. . lerini bir ~"r"i lrnlinde Anlı:a ·ad t 
• TEMlZ SU \"}.: S01' - ~chlt llltt·. hir edtuktir. t a ~~· 

Böbrek bozukluğu ve bund 
müteveJJit araıın tahfifi j 

muktaıi tedavi usulleri tatbi 
ba~landı.On bef ıün sonra h 
tanın umumi ahy;ıtlind ı,~·r. 
zukJuk görUlmeğe batlandı. 
run kanaması ... Baş ağnla 
~atın~an iki gUn evvel be~&" 
uremı komasına dahil oldu. Y, 
pılan mebzul veridi kan aJ 
ensülin, kalbi ~akviye ed 
bOtün ilaçJarm kuJJanılm 
rağmen aaabi ruhi, bevll 'e 
bi cümleler iıtenen cevabı " 
miyerek 30 -1 - 931 cuma 
saat 16 da Koma içerainde 
ve teneffüs durdu .. 

Hastanın hastanemizde yi 
beş günlük tedavisi esnasın 
müşahedesile tedavi netice 
lümü hakkındaki hekim rap 
dur. 

43. Alay hekimi, yüzbap 
339-63 

43. Alay 
H. Suat 

hekimi l. Müliıi 
928-7 

Nec1Jti 
RRI~ PAŞANIX HA81'AtıG• 

DF.\ A:'\I El>IYOR 

Menemen, . 9 (A.A) - Div, 
harb ·· f" h 1 or 1 ma kemesi reiıi Mo 
tafa Pş b v d ı ogaıın an raba 
bulunduğundan riyaset •a 
munkkat bir ıaman için kıde 
azadan Miralay Ata .8 t 
d .... 1 k • ara 

an EOru me ledir, 
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Muhasip ve mühendis aranıyor 
Kayseri Belediyesinden: 

~-----'i·-

Yetişmit bq lira maaıh Kayaeri Beledıyesi muhasebeci\igı 
mOnhaldır. En aı orta tahsili görmüş bilfiil unıur ve muaıne1atı 
baaabiyed~ bulunmu' olanlardan talip olan!arın Belediye riyase 
Dile miiracaat eylemeleri. 

200-250 lira tehri üttetli Kayseri Belediyesi mühendisligı 
münlıaldir. Mlhendiı Unvan ve evnfını haiı ıcvattan talip olan

!ann Kayseri Bdediyuine müracaatları ilan olunur. 

Istanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

1 - Erdek limanında mağruk 175 maimahreç tonunda ED 
RElıllT .,. 55 maimabıeç tonunda SAKIZ vapurları ankaıımr. 
tamamen ka'n bahirden ihracı ve limanın seyrüsefere salih bir 
hale ifratı keyfiyeti buadan evvel kapah zarf usulile münakasa
ya k .. almut ise de talip zuhur etmediğinden pazarlık suretile 
ihale edilecektir. 

2 - llıate 11 Şubat 931 Çarşamba günü saat 15 te Istanbul 
cleaiı ticaret 1Jaüdtıriyetinde yapılacaktır. 

3 - Talipleria yapacaklan teklifatta verecekleri fiahn yüzde 
' baçuiu m•het;ncle teminatı muvakkate parasile birlikte mezkur 
gtln Ye ıaatte Istanbut deniz titareti müdüriyetine ve bunlara ait 
tarlnameyi g6rmek ve daha :riyade malumat ve izahat almak 
here lıergiin müdüriyet idare 111besine müracaatlan ilan olunur. 

Beyannam• ve huviyet 
vır•k•lırı 

Tayyare cemiyetinin 'bastırdığı 
J.eyannamelerle ihbar ve hüviyet 
•arakalaruu ve defterlerini kul· 
lanınıı. Tayyare şubelerinde ve 
pjyaap kifelerinde satılmaktadır. 

..._ __ - llMMWllQ_, Mııllf .. lil4rcıd ... UtaAf9'11•Y"......_.._.., 

er ıöylece hulba edilebilir: 
1· Pera, 2 - Galatasaray, 3 - Ka.r.ta

uş, 4 - Vefa, :5 - Ka~ımpaşa, 6 - Be:r~ 
H, '1- HillL 

Bu derecelere naza.ran iÖrülü.yor 
voleyltol maçtan da futbol maçları 
· iri!' trii!"Pm ~«e y.vada111yor. 

·nci clenede çok htyet'anlı ve mühim 
~lan dora. dola 1e,-Tedecetimizi i
t ediyoruz vu:iy~t te bize bunu müj

•liyor. 
H. Adnan 

Buz \Jzerinde Hokey !•mpi
yon111 baflıdı 

Geçen nftıhamııda Polonyada 
yapılmakta olan dfinya buz üz.e
rinde Hokey fampiyonasından 

a1netmiJtik. Maçlar bütün ha
·ıe de'lam etmektedir. Bu 

fta yapılan 1116Hbakalarda en 
çok muftlfak olu (U.S.A Ame-
. ) n (Kanada) takımlandtr. 

piyoalukta bu takunlara ra
ip olan Avrupa takunı Çekos-

ak timidir. Şimdiye kadar alı

aetieelere naıann pmpiyo
Kanad! olac.iı muhakkak 

. . ·r. 
ltalyı milU takımı Avustur
< yahlırla kır,defJyOr 

Üeçeu ay Franaa takımımS-0 
ıea ltalyan milli takımı bu 

dl 12 ıinde Viyanada Avuı
a milh takımile karıılaıacak-

Bey.lmilel futbol lleminde 
in ufı iıpl eden her iki 

"-- yapacajı bu maç mev
'min et1 heyecanla beklenen mü
bakuıdır. Neticenin ufak bir 
lda ltalyamn lehine olması 

lmia edilebilir. 

• • • 
ı.tıabul ıtlctizm heyetinden: 

12-2-931 perıembe akpmı 
18 de Galatuar.ay lokalin

icra edilecek voleybol lik 

UskUdar hu-kule hAkimliı/;inclen: 

Saııiye H. tarafından Kadıkö
yünde Hasanpaşa .mahallesinde 
73 No. da mukim Şakir ağa 
11leyhine ikame olunan boşanma 
davasının mubakemesiude müd
deialeyh Şakir ağaya bir ay zar~ 
fanda hanei zevciyete avdeti 
hakkJada ilanen ihtara rağmen 
avdet etmediği ve daveti mah
kemeye de icabet etmtdiğinden 
hakkında gıyap kararı ittihazına 
ve tarihi ilandan itibs.ren beş 

gün zarfında müddeiyenin be
yanatına itiraz etmediği surette 
kabul etmit addolunaı ak icabı 
kınuniyesi icra ve bir daha 
mahkemeye alınmıyacağma ·•e 
ikametgahının meçhuliyetine bi
naen gıyap kararının ilanen teb
liğin " karar verilmiş ve yeymi 
muhc..keme 24-3-931 Salı günii 
saat 10 buçuğa talik edildiği 
illncn tebliğ olunur. 

Kadıköy sulh mahkımcsi icra5ından: 

Bir borçtan dolayı haczedilmiş 
olup paraya çevrilmesi mukarrer 
bulunan Elektrikle mücehhez 
Banyo takımı ve yazı makinesi 
ve çorap makineleri ve masa 
ve dolıp ve sa:re açık artırma 

auretile ıehrihalin 15 inci pazar 
glnO açık arttırma ile Istanbul
da Ankara caddesinde 151 nu
marah dini atelycsinde satılaca
ğından talip olanların meıkiir 
gönde aaat 14 den itibaren 
mahallinde hazar bulunacak me
mınuna mUracaatları ilan olunur. 

[stanbul ikinci Icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesini mukarrer Ya
zıhane, koltuk, kanape, sandalye 
vesaire 12-2-931 tarihinde saat 
10 ile 11 de Galata Büyük Mil-

Seyrisefain 
,\ lerkez ıc.anrn~t. <:ala ta l\iıprü ba~ı 

B. ~~62 ~ube ncıınt a•ı :--irkrcide 
:\ liihilrdıır 7.:ıdehanı ı ~r. ~:-40 

==~-----------------l rü~zon l~İDCI no~tBSI 
REŞITP A.ŞA ) vapuru 

: ubat Perşembe akşamı 
G alata rıhtımından 1nebolu, 
r.opSamsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
ircsun, Trabzon, Rize, Hopa ya 

kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Po!athane, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 
uğrıyacakbr. 

Mersin 1JHstBsı 
(ANAFARTA) vapuru 13 Şu· 

bat cuma 1 O da Gala tadan 
Çanakkale, lzmir, Kullük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Antalya, 
Alaiye ve Mersine kalkacak 
dönüşte Taşucu, Anamur, Ali• 
iy~, Antalya, Finike, Fethiye, 
Dalyan, Marmaris, Rados, Bod
l'Um, Küllük, b:mir, Çanakk.ate 
Geliboluya uğnyacaktır. 

fl"olıt s~rat mıstBsı 
f M E R S 1 N) vapuru 1 O 

Şubat Salı 17 de Sirkeci 
den Ge1ibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvahğa kalkacak ve dönüf
te Alttnoluğa da uğraya
caktır. 

--------------------------1 dar e levazım anbarmdan 

• 

bir senede toplanacak boş 
tahta ve saç makina yağı fır
çalarının beher adedi iki yüz 
kuruşta talibi uhtesindedir. 
F azlasiyJe mubayaasına taah
hüt etmek istiyenlerin lı şu
bat 931 tarihinde saat 16 Cla 
leval:ım müzayede heyetine 
gelmeleri. 

• • 

:•• •c -... ~ Tarife••••••••• 
: 1 Def alık ı..uru' JO : 
• • : 2 • • §0 • 
• s 65 : . . .. . 
: 4 • Z5 • . . : 
: ihtivaç kalmavın- • 
~ cava kadar ( azamr 100 : 
: 1 O defa) il&n edil- • 
: mek üzere makiu : 
• • • Ab()nelerimizin her üç aylıit için • • • • bir defası meccanen'. • • 
: ' ~atırı geçen llAnları n rızla ~atın : 
: için 5 er kuruş zammolunur : 

·························-
Beyoğlu Halk fırkaaı merkezi 

yanında- 24 No. lu apırtımınd:ı. su 
elektrik havagazını had bir daire kir 
lıktır. Kapıcıya müracaat. (6) 

--------
Satıı memuru istiyoruz - 1şin zi 

olmadıgı zımanlardıı yapacaltını;ı; satışa 
göre ayda 90 liradan fa zla ka.7.anabilir-
sini 7,, 9-12 a rasında müracaat. (8) 

!illi 

l~t:ınbul dördüncü \.<tkıfhan içinde 
L'nion f\ol 

111 11 ~111~~111 11 111! 

Dr. Horhoroni 
Belsoğukluğu - Frengi ademi iktidar 

teda vihanc.si. Beyoğlu Tokatlı yan yanında 
i\lektep sokak ~5 T el. :1 152. 

Pera - Hilll 
Kuımpqa • Kurtuluı 

Vefa - Beykoz 
HakemJeri Seyfi Bey 

let hanının kapusu linünde açık 
arttırma ile satılacağı"'dan talip
lerin vakti muayyende ve mahal

li mezkôrda dairemizin 29-1613 
numaralı doıyasile ispatı vücut 
ed~cek memurumuza müracaatla
rı ilin olunur. Hal.i tasfiyede bulunan 1'icaret ve 

sanayi Türk anonim J?İrketinin mali 
olup nurc;ada kain olan değirmen ' 'e 

l•tnnbul Birinci ifldı memurluğun · ayrı bir sakaf altındaki soğuk ham 

2 - Atletizm antren6rü her 
lwalla.. tarafıudan idare edi

icl ... lara iftiraklcri için bil
atletleria Je•nımlanıu ba-
15-2·931 pazar uat 17de 

tuaray lo~!inde haıır bu
ları ehemmiyetle teblii 

dan: depos ile buz imala thanesinin ve keza. 
Yeni po"tane karşısında Letafet ha· lik 6 dönüm miktarındaki dut bahçesi 

nının birinci katmdn meHut bir mik· toptan veya ayrı ayrı satılacağından 

tar yazıhane e~yası açık arttırma ilıı talip olanların lstanbulda Sirkecide 
• trJacaktır. .. AksaraylıJ~r hanınd~ 4 üncii katta şir· 

ket merkezınde ta-sfıve memurları Se
Taltp olan1ann 1ri şuhat 931 tarihi· zai, AYukat Ömer Liitfi ve Os man Nu-

ne mUeadif pazar gUn ti saat 10 da mü·,ri ,.e AE Buçuk zade Mehmet Beylere 
racaatlan 11An olunur. müracaatları ilan wunur. 1 

HER E. 
KAGIDI B 

Ta~ra siparişleri J{ahul edilir 
1~optan ve perakend e satıl~r. 
Deposu , . rnıpost~~nr- karş ı s 111da 

ki cadd~de No. 20, 1.,elgrat adres 
~ 

Depo lstanb11i, 11eleton: lstanhul6' 

• • Müteessir olmayınız 

KREM 
PERTEV 

Sizin <le gaip olnıak üzere bulunan 

güzelliğinizi ihya e<lcc~ktir. Krcın 

Pertcvin cihanşümul .~öhreti 
değildir. 

--1 Jandarma imaJathanesi ilanab 1 
ilaç iami 

Mawtol feriai 
Presipite jon 
Fenosalil 
Kapsül füjerma beher kapsül 0,50 
Asit borik 
Esans dö jirofi 
Terpin 
Kodein ,pür 
Sulfat dö sut 
Anti pirin 
Piramidon 
Hamızı klorma 
Hint yağı 
Santonin 
Bom dö pero 
Sulfat dö kü•ir 
Gliserin 
Asit fenik pür 
iyodu potasyom 
Vaz~lin yağı beyaz 
Ürotropin II 
Sal ol 
Tanalbin il 
Tahtı amtiyeti bi1mut 
Bom dö tolü 
Arena! 
Kinin komprime Pertev beheri 0,25 
Banzuat dö sut 
Boraks 
LökopJaıter 
lyod form 
El fırçası 

Direkli küçU ilaç teraıisi ve } 
dirhemi a~arisi 
Sülfat dö zenk 
Mikroskop Says marka üç oküleı l 
Uç objektif ve 1-12 immeriyonu 
kutusu ve içindeki ufak kut1JI 
muhteviyatile . 

100 
25 

250 
500 

1 
10 

250 
5 
5 

250 
100 

1 
5 
3 
1 
1 
l 
1 

500 
1 

500 
500 
100 

1 
1 

'ıSO 

1 
1 
1 
1 

50 
25 

s 
250 

Alınacak miktar 

G. lık kutu 
,, şişe 

20 kutu 
25 şişe 

" " 25 ti 

adetlik 25 kutu 
kiloluk 25 kilo 
G. lık şişe 25 şiıe 

" ,, 25 " 
" " 25 " 

kiloluk paket 25 paket 
G. lık şişe 25 şişe 

,, ,, 25 kutiı 
kiloluk şişe 25 şişe 

11 teneke 25 teneke 
G. hk şişe 25 şişe 
kiloluk şişe 25 ,, 

" " 25 " 
,, " 25 " 
" ,, 25 ,, 

G. lık ,, 25 " 
kiloluk kutu 25 kutu 
G. lık şife 25 şişe 

,, " 25 " 
,, kutu 100 kutu 

kiloluk şişe 25 şişe 

" il 25 " 
G. Iık ,, 25 ,, 
kiloluk kutu 50 kutu 

,, şişe 25 şişe 

il il 25 " 
santim genitlikte 150 adet 
G. lı k şişe 25 şiıe 
adet 

adet 

G. lık fişe 25 şişe 

4 adet 

1 - Cinsi ve nev'i yukarıda yHılı 35 kalem ilaç k~palı zarf 
usuıile münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa gUnli 25 - 2 - 931 çarşamba günü saat 14 dUr • 
3 - Şartnamesi imalathaneden verilir. 
4 - itasına talip olanlar teminatı muvakkate paraları ve 

teklif mektuplarile beraber Gedikpaşada jandarma imalathanesine 
gelmeleri illn olunur. • 



~ -

• Müstakbel kayınpeder (kızının aşı
kına) - Ey? ·demek benim kızrm:lan 
hoşlanıyorsunuz, öyle mi'! 

Genç - Hoşlanmak ta lakırdı mı? 
Onu çıldırasıya seviyorum. Onun aş
kı ile her şeyi yaparım, ölürüm. Kul, 
köle olurum, kendimi denize atanın. 
O ne isterse bir dakikada raparrm ..• 

- Fakat hen size kızımı vermekten 
vazgeçtim. Çünkü lien de yalancıyım 
ve bir ailede bir tane yalancı yetişir. 

- Ey efendi, sen de akşam demez. 
sabah demez, her zaman gelir, beni 
meşgul edersin ! bilirorum, sana bor

cum var, vereceğim; fakat muayyen 
bir gün ~yin et, 0 gün gel vereyim. 
Mesela ne günü gelebilirsin? 

- Çarşamba günü' 

Ayaklarım dondu 

Yeni eyli kadm , çayclanın teli He 

karıttmrsa •.• 

raayomm telini birbirine 
- Peki. Her çarşamba günü .uğra. 

Uymıyan anahtarlar Sürpriz! 
F eraaetli lı;zmetçi HiJme:.çi - Hammefendi, eğer bana izdivaçlarının tam ellinci senesivdi. 

Şarkta güzellk 
- - Şarkta esasen güzel yetiş

me~? Bu seçme cümle genç ~e 
ilim HanrmJarımızdan birisinin 
ağz:ndan çıkıp bir, gazetenin 

ıfituouna girdi. 
Ben ister çirkin, ister güzel 

• ç(}nkü çok çirkinlerin kendile
rini güzel sandıklan görülmüş
tfir • bir kadın olsaydım, bu 
cOmleye alınırdım. 

izdivaçların neden azaldığı 

bakkmda sorulan bir suale 
cevap verildikten sonra sarfedi· 
len 6u elimle, acalia izi:livaçlarm 
azalmasında yeni l:iir amil ol
maz mı? 

Tasar ruf cemiyeti, dikkat et. 
Yerli mallar aleyhinde bulu

nuluyor. 

Kızılbaşlar 
Edirnede iyin yaparken yaka

lanan kızılbaşlar demişler ki: 
- A~in esnasında kadınların 

Ve erkeklerin çm: çıplak olması 
tartlır. 

Bu haberi okuyan birisi sinir
lendi ve: 

Hay keratalar hay, dedi, 
bunlar kızdbaı değil, kızıl. ... 

Son kelimeyi duymadım. 
1opla 19* 

. . , itimadınız yoksa henen kalkıp gide· Saçlarr ağarmrş olan kadrnJa erk;~in 

T . . Memur - Bu evde kaç kişı var· . T .. .. •• • • 
asarruf lÇJD Hiznt.etçi _ Hi kioışe. H~psi dışa· yım. .. . . . gece oturmuş, bu yıl donUmunu tes ıt 

rt çrldrlar. ç Hanım , - Nasıl soz o öybt hıç iti- ediyorlardı. 
Mektepte leyıt olan bir talebe başka ma~ım olmasa sana kendi hususi mek· E kek ··ı bi ·· 1 bir şehirde oturan babasına mütemadi- Memut' - Canım dün g.ec~ bu evde . r ' memnun ve gu er r yuz e 

kt k 
. kaç ki<ı:ıi yattı ka 'k .. uyudu? toplarımı sakla . &ım dolabın anahtan. karısının artık buruşmağa yüz tutan le-

yen me up yazara para ıster, fakat :1 ' Ç ışı t ı· d · dı· ı . b' nı es ım e er mıy m J • • Jl · ı k d d' k' hiçbir şey koparamazdı. Ekseriya ba- Hızmetçi - Hiç kimse. Hanımın ır . . erını e erıne a ara e ı ı: . 
basından gelen cevaplar şu mealde dişi tuttu; feryadından kimse uyuya· Hı~-'~t.~ - Öyle amma 0 an~htarla- - Bu gece izdivacımızın ellinci yıl 
olurclt . madı. rın hıçbınsi onlara uymuyor ki... ı dönümü değil mi? Bu münasebetle sa-

- Oğlum, aiJenden uzakta. kendi- na büyük bir sürperiz yapmağa karar 
ne yardım edecek kiıru:elerden uzakta verdim. 

yaşıyorsun. Günün birfode zarurete 
~üşmek ihtinaJi daim mc- -~!tur. 

Onun için sana sık sık, ,hci' istediğin 
zaman para göndermek suretile iyilik 

- B:. · acrğım, rnektu. lannızı ali'yor 
ve verdiğiniz ·nasihatleıden müstefit 
oluyorum. Azami derecede tasarriıfa.ri 
ayet ediyorum. O deı·eceye kadar ki 
e)imdeki paradan bir mete ·k bile 
s:ı:·fetmemeğe karar verdim. 

Onun :çin zaruri ihtiyaçlarıma sar
fetmelc üzere lOtfen ilk posta ile beş 
lira gönderir misiniz? 

Rakı pa;z ti car et 

Kadın sevindi: 
- Ah ne iyi, doğru mu? Dedi. 

- Evet doğru, evlendiğimiz gün ı;;e-

nin parmağına taktığın yüzüğün. son 

taksitini bugün ödedim. Artık tama· 

mile kendi malındır. Rahnt rahl\t h\· 
k~bilirsin. ~ vr. 11 

Elmanın kabukları 
Birçok çoculdarı olduğu için resim· 

feri gazetelere basılan, i~imleri takdir
le anılan fakir ailelerden birisinin an· 
ne !:Ocuklarma sordu: 

- Çocuklar, dedi, elmaları yemi!"· 
sizin pek fUil fakat kabuklarım soyma
dan yemek doğru mu, sonra hasta olur
sunuz? 

Çocuklar cevaı> verdiler: 

- Anneciğim soyduk, soymaz oJur 

Klf. ın ayaz, dondurucu, soğuk bir muyuz? .. 
günü idi. Tam bu sırada köprüyü dol- _ Anneciğim, sokakta .seni görenler tanımasın diye mi bu - Peki, kabukları nerede? 
duran seyyar satıcılar atasında bir a· kadar boyanıyorsun ? - Evelce onları yedik anner"J,...

1 dam da ?olaşarak sinek. kağıdı satı- yalan ! 
yordu. Bır başkası bu adamın haline • 
şaştı, güld~ v~ sonra yanına giderek Şoförün kürkü Cıgara ve d•I H~ba - Oğl~.m .. sende son zama. 
kolundan sılktı: . . . · d'l t da lıır kusur goru;.;·orurn ,Arar'-ı bı . ş fö ü b' · ıroğuk bir kış günü eve, Doktorun bın çıgara ıçmenın ı ll· .. .. • 

- Yahu, dedı, sen aklını mı boz. t od r n ırıı·· 1U gocug-u oldug-u tulmasına sebep ol~cağmı iddia ediyor- yalan soyluyors:ın. Halbuki yalan oy 
d ., B kış kıyamett i k k" - d sırın a. u2':un uy le k k f b' Bir insanı·yetperver ! un. ? u . ., es ne agı 1 satı halde eve geldi. Karda. fırtınada ara muş. Bunu duyan hoş meşrep bir a- me ço ena ır Şl'Ydir. Haydi ha-
lrr mı. kım alır. · . . t• na ~ö r de bı'r ct~L h' 1 •· . . . . • _ , . . . . . ba kullanmaktan Jmanı gevremış ı. ·dam: , · .. . .uıa rç ya an soy. 

Adamın bırısi, alabildığıne koşa~~ KaJt~ı hıç ıstıfım bozm~dan ce- Karısı, kocasını bq kıyafet ve \•aziyet- _ Eh, dedi, artık kadınlar bunu lerre. Soz veFıyor mı :mn? 
ken tanıdıklarından birisine rasgeldı. vap verdı: te,görünce: , duyunca çıgaraya tevbe ederler. Oğul - Veriyorum babacığım. Bir 

- Yahu nereye böyle lrnşuyorsun? - Bu ticaretin yazı;n doksan tane ra _ Efendiqı, dedi, senin ne güzel ' daha yalan söylemiyeceğim. (Ilu eıfoa • 
. . - Biribirile düello yapacak .olan kibi var, şimdi l,ak ne rahat, oohI tek kürkün var. Ah, k~~~i hen~ de böyle Para 1 utuııca da kapının zili ~alar) 
iki evli adamın düelJosuna manı ol~ başıma satıyorum r tüylü bir kürkf.ffi o sa. .. ' •• Baba - Kapı ca hnryor, git bak oğ. 
inak için • Yahut sen bunu :hana versen! Küçük çocuk kazaen bir metelik ı - h ~ - t h 'ld . 

N . b d O b•t k "' f ı·r • um, eger a1·agazı a sı arı ıse (lıa· 

l 
- e ınsant gayret? Kim u a am· tomo l i ta ip Henüz ısınaınıya~ ~o ör .bu tek 1 yutmuştu. Annesi fena halde telaşta bam bugün evde yok!) dersin. 

ar? kar d er acı gulümsedı ve: . . . . . . . . ~ısın a a . . idi. Bu telas ı~ınd~ ablasına seslendı: 
_ Ne o azızım, şımdıye kadar seni _ Pek alıi, şirodıden verıyorum, de ~ . r---------------

. b" ı telaşb teiaşlı yürür ·· d' da arabayı sen işletir· - Aman kızım, koş doktora habPı 
hıç oy e ' gorme- ı, fakat yarın . . 

r---------------.diın ne var, ne oluyor, nereye gidiyor- sin be nyatakta sırt üstü yatarım- ,. ver, gelsın, hır şey yapsın da para)ı 
~ ' cıkarsınl Çocuk itiraz etti: 

sun. -
_ Sorma birader, otomobilimi çal- Perhiz ! - Yok anne doktor değil, ramiin 

dılar da onun arkasından koşuyorlum. Le Ja mini mini bir yavrudur. Ze- imamına gitsin! 

Deli mi oldun sen, hic ilısan a"·a. k' h Y ' ve bittabi 0 nisbette de Bu garJp cevap, 7.avalh kadının hen· - - "< ı, azır cevap, . . . 
Jile otomobilin arkasından yetişebi!ir yaramaz bir yavrucuktur. Bir halde, telaşını, hem de hayrehnı mucıp oldu 
mi? bir kararda durmaz. Kah çok yemek - Amnn çoeu~um, dedi.- bu işir 

_ Ben kendi otomobilimi bilirim ... yer, Mh yemez. Bnzan uslu durur, imamlık ne taraf var? Neden 
.... diye katlar çoktan durmuştur o be o kadar ki evin rs.srzlıı?r anas~na, baha· çağırılır.asını istiyorsun? 

Y~:u- ~ srna kasvet verir •• Ba~n d~ ~ kadar Ve çocuk şn cel-abı verdi: 
·· ··ıtil eder ki i])allah. dedırtır. ·-· b. .. guru .. · • - Annecıgım. babam ır gun onun 

AiJenin bütun dostları Leylaya ba- . . 

l K Şular~an birisi I eylatıın ıçın o her ~ erd(!n para ~ıkarmal:;ını en 
yı ırlar. om ,... ~ "' . . . 

1ki k d!uı arasında: du··ı:ımfü;tü. Çocuga bir laf söy- eyı bılcn adamdır dıyordu ... ar a •7 yanına <' :. d . 
OtomobiJine neye karını da berahre ]emiş olmak kin sor u: 

:ılmazsın? - ya,T\im: bu bUyük annen gibi o- Arzuna r ağın.en 
_ Alamam birader, ben otomobili Junca ne yapacaksı~? . . 

- Bak kızım, bütün yapraklar . . Karımı alırsam Leyli oldukça şışman olan annesı · zor ıdare edıyorum. < ' vap \·e d. 
dlltrrıüı de bu h• li dücmemiş. h t cbili hem de onu idare etmek ne baktı ,·e sonra ce.ı:. r ı:, 

... em o o~ , _ Pe.rbl& yapacatiunl 
Ya, anne ? .. Iazımgehr. 

-------------------------

- Bir tanesi benim ••• 

-
fdar~si 1or ! 

giderlrnn 
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.~ehır Mecliszn_de müzakere Len onm dedi ki: · . IY1. M. V. Satın Almı Komi•· 
ındnn tent'\~tir edileceğ ini sö)lerlik· 1 Men"lleket Hnberlerıl 1 

- b11kıı,11 \:tt demek mııtlup hnne· Heyelan ! yonu ilAnlırı 
Sok 1 ilin tesisatı inde !'akanı \hl' demekti r. .'u halde A8kerl rnt>ktepler için 7erli mıll 

mukahillntle de mıtı:ıra f kn, dedllecl'k. lzmirin me9hur k ıdife kıleıl 

yapılmadı? 
ikf hin adet fJldfkos fanela, beş bi• 

' ''"k•ı,•ı t·.ıh il edilemez e de o masraf yürumive becfadı 
Do • ' .. ~ altı yüz çift tire çorap aleni münılk' • • 

nıçın yapılmıyaçak. 0 i . tc knlncak.. ite mi a) n konul mu tur. lhalui 12 şul>Si 
hfr mlicı- "e e tıakıı~anın me\'cudf~etile , 

Belediyenin bir milyon liraya yakın 
foplıyamadıeı alacagı var 

parnm ,aı· dl~ emcı. Jı;ncUmenin hak· 9aı per embe gUnU aat o ttdörtta Frı•· 
kı rnrdır. Hnka:. a denilen bu muazzam dıkhaa he~ etimizde )apılaeaktır. T•· 
rakam icincle Üleıine :sünger geçirile· !iplerin yirmi kuru luk pul mukabilİll' 
cek pek ~rnk hü) ük rakamlar vardU', de ;;;artnamesini almaları nümunelert 
makam icabı kanuni.,ini _yap ın. tasfiye ni heyetimizde görmeleri n ihale ti' 

.Wanbul u~u.~i .~ecli"i .. ubat n).' Anadolu ajan"'' il fınat :;-uhesine de\· eh:emdir. dinden enl teminatlarile hazır bula1'' 
i!ti.m11lannın .~çun~u.su~u ~hın a.k!ettı. n·.'·lemio:tir. Makam namına içtimıtda hazır bu- maları. 
Bf,aset mevkıınde ıkıncı :reı H·Jolı - e· J,.,bu mukaHle ile miiteahhidini te- 1 . h· o;el>eci Nuri Be"· ce,·ap 'er * * * 
~ k t • rk · k . . unan mu a ,, 

ftP, a ıp ı · ıs emlelennde • adrı H' hammül e) ledi~i H<'aip ..,unlardan iha· a·. ı 
~?lka~.i~. Ziya . l!e) ı~.r oturuyordu.! rettir. ı. _ 330 da haı hi umumi zuhôı· etti, Le,'tlıım dikim et"İ ihtiyacı için y9' 

Gurültulu, ten~ıth.' m.un.ak~alı giin· l - Miiteahhit ilk he~ ene zal'frnda mükellefler a~kere gitti. tahakkuk e- ) üz hin çift fermejüp pazarlığa kott' 
leırden sonra sakın hır ıçtıma. Ruznn· il;i n yapıştırmak ve asmak ,e te~hit et· den varidat tah!'il edilmedi. Bunların muştur. ihale. i 17 21931 sah ıtinü saat 
m.de topu topu 3 madde l"ardr: bunlar· mek 'e elektrikle te"'·ir etmek ii7.crc kimio;i öldü. kimi kayboldu. Bakaya· 14,:ın da f'ındıklrda heyetimizde yapı· 
dan bir ~uçuk madde muamele ıt"Ördii. Anupa sehirlerindeki miima illerine nın korkunc bir yekun te .. kil eden kıs- lacaktll'. "J'alipleı-in şartname n "ti· 
Wr buçugu gelecek celseye knldı. lfa mfö:;ahih otarak asgari 2:; bin liralık mı 

0 
zamandandır. Sene i içindeki ta· munesini görmek üzere her gün •' 

..<. ikmal oJu~an madde zaptı sabıkın te i;;at yapacaktır. hakkukatta yfüde doksan dokuz tahsi· ihale aa.tinden ev,·el teminatlari1e hl' 
~nmuş ... 1 and~ ~ırnkılan ma~de de 2 - Tarihi mukaveleden itibaren ni· lat rnpılmı tır. 340 ta çıkan belediye yetimizde hazır bulunmaları • 
.atilga ~h~e~anetının 1929 s~n~.sıne ait ~ayet on giin zarfında lıa~lana('ak H' ver~i ve resimleri kanunun tatbiki ~r· ı;: * eı 
hffabı k~t.isı lıakkTndR tctkıkı hc.~ap laakal :!O mahalde )apıla('ak olanlar tında teşenii~ hasıJ oldu, cemiyeti u· Kadire kalenin Tzmlrden ıörünü~il Sıhhat i~leri dair~i irin 

2
:;oo metrt 

•clmenının mazhatası. tarihi muka\ eleden itibaren üc a) zar· mumiyei helediye kararile tahsilJ'ıt dur· Jzmirde ~ıkan (Anıtdohı) ı·efikimi- r • • • •• • 

Mazbatanın varidat kı.'nu t•ldt• idi. fında ikmal olunacaı~ n- yapılacak ey· duruldu. heheri 200 ~nyfa ve her s<tyt· zin yerdiği bir hahere göre. lzmiı'in gaz ıyot form .a~~nı munakasay~ koll~ 
Heyeti umumiyesi okunduktan sonra Jerin e~kiıl 'e tarn in~asile me\'ki e· fası 4 tablo olan defterleri yen iden meşhur Kadifekalesi hir heyelan yü- mu tur. lhalesı - ':193l pazartesı gfinö 
eaeümenin mazbata muhsnfri 1 mnil manetin kalrnl \ 'C mıl\"nfakntine mu· ~ t dk baka)anın bir kı mı da hun· zünden vürümeye başlamıst!ı-. K 1 Jenin sant H te J.'ndıklıda heyetimizde yapı· 
ct-k t B . h · J k . 1 k YMP ır 1 

• • ~ 1 kt ' T r 1 . . . k l k 1 ~T e . ıza at verdı, ~tanhul ht'h'· anın o a<·a tır. dlrn nes'et etmh.tir. lıulunduğu tepenin bir ksmı Ml'lez t·:ı· :H'a ıı . a ıp erın yırmı urufl u pu 
ııJi.fesinin 929 senesinde mürakkam mu· :~ - Ha:sıl:ıtı ~ayri ::;afiye iizerinden: Bak;ınının t~ fiye inde taldp edile- yına doğı·u y:ıva~ .) anış kayııHlı\lad:I'. mukabilinde artnamesini almaları "' 
lir&mmen l'aridntı 6,i42.0l~ lira :iO ktı· 1 - ;ıoooo. r <. U. cek u ul. münaka.,a edildi. Bu bahiste , Yiirii)en kı:-;mın cephe i tahminen ya· ihale . atinden eHel teminatlarile hf' 
ftttor. Buhun 6.S81,7rı9 lira 4lJ kuru- 3UO(HI 40000 .. :il Sadettin Ferit B., Tevfik Salim Ps. j rım kilometre k:ulnrdır. Bu i..;tt•n an- .) etimizde hazır bulunma lan. 
'!li tahakkuk ettfrilnıi'S, 6.6:i0,i36 liı·a IUOOO :>OOOO ., 61 söz Ö\'lediler. Müzakereden mü..,bet Jıy:ınlann söylediklerine inanma!, ltı- * * * 
• lnlra!u ıuth il olunmu tur. 5oooo iOOOO .. 70 netice.alınma:-.ı i~in maddl'lere geçilme· zımgelirse co~ ~eçmeden bmirin me · Levazım dikim evi ihtivacı iein 2{,ö8 

S.-ı "abıkn varidatından olup !l2!l 7:iOOO den fazlasile ., ~il ~j her madde okundukca hem müta· hur kalesi ile kalenin hulunduıhı tf'pe· . • . b • J ğ ~k ıı 
---=nde. tahakk k tt • ·ı l 17?03~ '' ı· betı· deh' 1 cakt . . • . h. k .. . . .. d .. ··ı·· . metıe ,ur mu am a pazarı a onmu - u e ırı en • -·" :. "'" n ısse o a ıı. ıea hem kararın izhar olunması karar- mn ıl' ·ısmı goz onun en uı;u up RI lh 1 · 17 . . .. .. l-' 
Jfra· '18 k 't 479 736 ı· c-., k J' ·· t ·· t hh·d· . • . tur. n e ı 2 9.n salı gunu saat orus an , > ıra M uru u ·.ncumen emane mu en ı ı ıs- lastı. ('else heı. dakik:.ı tatil edildi. tlecek, mıırlardanberi mevcudiyetıni mu , . . 
tılhail olanarak 693,69! lira 2:J kuruşu ti na edilerek hfr Ü<'ret tarifesi YRPa· · iKiNCi ('EL~E Jıafaza eden bu tıtrihi I\ale artık gi). te f rndıkhda he)etımızde yap)a(aktıt• 
iillfa oluaamadığından bakaya olarak caktır. lkind celse adettin 1'""erit Beyin riinmez. olacaktı!'. Yerilen nıalfımata Taliplerin şartname ve nümuntt1ini göt 
iltıterilmişti. Şu hale na7.aran S.0:->4,692 Mülga cemiyeti umumiyei beledi~t' rival"etinde :H'ıldı. Maddeler okunur· ı:öre bu heyelan )eni bir ~ey değildir. mek iizere her "Ün Ye ihale saatindtll 
Nra 21 umumi tahnkkukatından 7 mil· tetkiki hesap encümeninin acı bir lisan- k~n hacı Adil: ~adettin Hıza. İsmail Dundan elli :sene kadar evel \'ezirköp· en•eJ teminatıari1e heyetimizde h:ul'f 
,... 129,975 lira 41 kuı·uşu tah il edil- la şik:iyet e) lediği üzere Anadolu ajan· Sıtkı. muhasebeci ... ' uri Beyler. 'fevfik l'Ü,.:ünden ha~lıyan bir heyclfrn emaıelc bulunmaları. 
:Mş 924,716 lira .. o kuruş baki)e kal· sı mukcn·e)e ile mükellef bulunduğu ve· Salim P:-.. söz aldılar. \ ' esaiti nakliye ri göriilmüş n• köprii charında ,apı· * * • 
1İtlfh· . .. . cahi 3ra et~1ek ~~öyle du~·~.~n se~ı;~ ~ı· vergisini.n mesela otomohi.ller~e. bunh~· lan ~em,erlerlc b~ akın d~rcfu_r~lahil· tJçtJNCÜ KOLORT>U SATIN AL.VA 

En~Umen bu bakayadan mumh•nı- mu mı. mah,ıllesı~de ~hasa aıt 'C~ n ran seyyar oltnalun ha:::ehılc 1) ı 1ah ıl ınl~tır. (ıe<'en seylapta hu kopru ıle f{c· KOılllSYONUl\'DAN: 
ittahsıl olan kısmının tefrikile ta fı·\ . .,__ belt•dıye hnh~<'lerı ve ın;:;aat tahta pl'r· edı'lenledı· ;;. 1· so··,· ıen 'ılcli 'l'e' fik Salim ınerler vıkılmı~ H heYeliııu durdum- K ki 1• d 1 • • k t t 'ht' .. 11 • ' - • •• • • • .. "' ~ • • • ~ • 11· are ın eı\ı ·ı aa ı ıyacı ıçı 
si hakkında heyeti snbıkaca müteaddit dcJcı·ı uzerıne mı Ilı ve bedıı ze' kten ta- p,;. söz aldı: cak bir mani kalmamı~ tır. lzmırin nı , . 
•l1tlerde izh~r olunan tenıenni)atı mamile muarra rengfırenk kağıt ı>ar· .. _ Anuımchı ,.oförlerden üc ,·e~ika fına yakın mahallelerinin su ihfy~ema .l6~l kılo kuru ot kapalı zarf usulil• 
.:-:Lrar ad· d e••t • h • 1 "I J t 1· t"f h h · · . · \ T • d b . e) ." , munaka!'ia\a KOOUlmUŞtUl', İhaJdf - ..- ıyot u. u çenın ayalı el'· ça arı ı sa, t• mel\ :.u re ı e a arın ıı· sorul ur: ıı iivıyet, fenni eh h) et. ,·ergı ce\ ap , ·eren ezır suyu a u ıe, .ır. . · .. .. _ • 
bıftdan r.iyade hakiki miktarlnt·a İ!';ti- kukuna teca' üz ,.c ~eh'rin m:uuara.·ını v~:-ikalan. Bizde dQ ,;6förlerin seyri.i- mıntakasından ge~mektedir. lzmir he:le 2212 93l pazar gunu saat }.) te ıcra k• 
aach hesabatın sıhhati \e hizmetleıin ihl~•~le~ . müsaheH. olunmttMnR M"ff'P. me.murlnrma her :,.."lm~ ff· di~~ hes;, ihtimali nazalı itilı,ara ala· lınacağından "e ot şartnamesi mevcu 
sel~meti Ye ternamiiifası içine a 1ı şa rt rnğmen ~imdiye J,acfar hiikmü nıul\ıı· lepte hu ii~ ,esikarı gö t~l'meleri me~·- rak ~u boru~u n · künklerin -:imdıilen do . knlmıuhiından eski evsaf e "'r• 
oifarak gösterili,> ordu. ve lenin tamamii tatbikine. da yet edil- buıi tutuluı· a 0 ı:ıman kendilikrcrin· ba.,ka bir btikamet{en gecirif me inc)ü it dahilinde itaya talip olanların ,-ak• 

•Aksini fhti)ar mnhalli istifa 1 ol· memiş 'e emanetin haiz bulunduğu den gidip Hrgiyi Hrirler. C\fu,:ıfık. ;mm görmÜ) tiir. Bunun it·in elli bin ti mua)yeninde mahalli satın almak.-
..,.., her ne suretle olur ·a ol un hıh h:ıkl,ı fe~ih istismal olunamamı~tır. mu\'afık st•sleri.) liraya ihtiyaç ,•ardır. J•'akat hıınunla mi~yonuna miiraeaatları ilı\n olunut• 
tilli adlmülimkfın olnn matlübatın e· A rı haıır ticaretinde ilanatın haiz Muha el)('Cİ - Böyle bir karar itti· iş hitmiş olmıyacaktır. Çünkü he.ıl!l:in * * * 
llieclen Mneye denini intaç ederek a- bulunduı{u me\'kii ehemmiyet 'e hu haz ederseniz bize de müstenet olur. vukuunda Melez. cayı mecrası dolmu ı,;; K. 3. SA. AL. KO. miıgonulldan: 
lıılnai muamelatı ihlıil \'e erkamın ifR. husus ta s:ırfolunan mehaliğ nazarı iti· ıteis - Talimatnamesi ) apılırken olacak ki bu lzmir için hü~ük hi• afet • 

1 
. r d k" . . 'k' • r t' 

41aindeki kat'iyeti ile hir lnlnm mal\a· harn alınırsa hu kı mm anbean müte· hu dhet nazarı .diJ,kate alın~ın; mum· olacak olan taş ve toprak yığınhırınm Kırk aıdt' ınl ~ 1 u"a
1
r.1k

1
.h

1
nt.a 

1 

llrt af ·· · ı · b ·d Jd • d . > .. d k Jd ı .. pek n1u·· ·k · ı olmak ka kuman an ıgının sene ı ı ıyaeı m nızaye \Ucut hah) s.,•ibi mah· Z.'lyıt ıır mem ar Yan at o ugun a fık mı efendım'. o.a an a ırı m ... r ~ · _ .· . .,., ., . 
t '- J't ı· · · t dd " t d'I ı · d' ı· • 1 b b · 1 tnth" ·at icin de kır! c1 lan l6.ı,OOO kılo ••rpa --· .. -~Ul pazt ftra -.ev ı ey ıyecegınde.n emri tas· ere u . e ı emez. \.anunu ee Hın - Kabul. a era eı 1u 11 ~ • 

lfyenin lüzumu ,e zarureti nokta ında bdedi_yeye tahmil eylediği hidamat n• Reis _ Efendim. hına puslu, mak li bin lira lazım olduğu teshit edilmi günü saat onda Ye :366.000 kilo kuru ei 
ettdimeni daiminin miiJ:'ıhaza ına bil· ve<·aihi e::.a iyenin ifası kin rnridat ta· Yerlerde otumn arkadaslarımız rnr : tir. Belediye he)elfrnı durdurma!\ İ<'İn ta mezkur günün saat ı:; inde kapalı 
.ipİrak heyeti fıliyenizin kat'i karar vr hani inden zi) ade imtiyaz mahiyetin· ~esaimiz de hayli ilerledi, bir ha~ka l!'ızımgt'len teöhiı•leri alal·aktır. zarf usulile ihaleleri icra kılınacağıır 
tasYibine arzı keyfiyet ey leriz ... denili· de ikti ap edilmi~ ohın hu hakl..ın -.u. giin devam edelim. (l\lurnfık se Jeri.) Bayrak davası dan taliplerin pazarlığa iştirak etm~ 
,.rcla. reti ciddi}ede i~ti.::mannı mül:ihtwl \ ' l' 'f'Jı;ME="NII,ER NE 01.L'YOR? Adanada Meı.nil tabunı hayrnğ:ı mu· üzere ve artnamelerini görmek i~ifl 

Bundan sonra madde madde vari· temini bir zarureti maliye olmakla hr.· ('evdet Kerim B. - Celseyi kapa· hakeme ine devam edilmis \e soıı reı e h . :. . . • 1 d . 1 k . y numuı&» 
·.ır...tm · · 1 b. ·ı . .. . . d . J» k . . eı gun og e en C\'\ e omıs o 
- cınsı, n.e' i, ne kadar tahmin ra >et ır \ecı >eı mukelleftır. Bınaen· madan hir noktayı arze eyım. >ll'ÇO • ha)li heyecanlı reçmıstır. •. , ti 1 ~ . t' ,_ .t• 
• • ,..... 

1 1 ·· h k k . • . . . • . . d. . mur.ıcaa arı \e pazar ıga ış ıra. • 
. • ....... ,, ne kadar tahakkuk ettirildi· a e) 1 encumen u u n ıdan <'ıhet· temenni kanırları ,enyoruz, ıcra amı· Hemzı Rey hayrağın ken ı~ınc te. · . . • . .. •

0 mcüye k•--.•rıoın tahsil olunduğu bildi· leı·den tt.>tkikile icrayi ahkamın emrin· ri daima bumda hulunuı> not alamı· lint edilmi~ ve kendisi t:ırafrndım -,a mtk ıncın de Kırklareh ~A. AL K ' 
nazaran • ı:ızıları hnkkında ınütaleıı- de kanunun bah~e) !ediği hilciimle hu· yor, gerd zabıtlarda nır. fnkat vazi· tılmış olma ının i;;:patını talep ctmi:;-, mi ·yonuna müracaatları. 
la~· J1makta idi. Ru mütnlea· kukun istimaline dair he)eti fLli~cni1.in yet bunu temin etmiyor. •~saslr temcn· mahkemede hu iddia)·ı yapanların isim 
• §'""" ~a ahi a.i quidntınclnn hah- kararım talep eylerken pek mühim H nileri ri)aset divanı not ala. dene hi· lcrini alakadar gazeteden istemi. tir. 

A I~ de ŞÖ}le deniliyordu: hukukan \"e idareten halli iktiza PdCll Ununda İ('ra fımirine bildirse ... !\liite· - - .. .. . -~ -
.AJı"lŞA.J Mg ELE. t tıi~ no~ta~ ~. kı~~ it ,.e i~a ret e) lenmeği akiı> dene açılınca icr:ı maka~!. g.eli~> l~taubul 4 uncu ıcra mcmurlugufl· 

. munnsıp gordu. bu tenıennilerin 11e nehee verdıgını hı· dun. 
::Aflpj: 10,000 Jira muhammenc l ' . 1 .1 • . .. 1 J>u uretle Mehmet Ali Tamamına 17.000 lira ta~ir edilen u.- mum ve umumun gıre n ecegı ma· ze soy ese... > • • 

. -,,.. haliye ve sabıkadan 9,:J;).i Jira 27 hallerde afi ·aj hakkı heledi}enin iken B. arkada ımızın 1fıtifeten tcmcnniya· Bt•)uğlu Me~ruti)et mahallesınde Ha~-
llilrq tahakkuk ettfrerek tnmamile tünel medhalleri gibi umumun enıuru· tı muallaka dediği fnsıldn kapnnnıı~ l>i)e :-okağ~nda ıı:; - lli numaraJı hı_r 
..._.. olunmuştur. h 11 d h h . t 1 , bap hanenın tamamı 1 l mart 931 tan· . . . . ra maruz ma a er e er angı .sure • o uı·. . .. . . .. .... -

MışaJ ~~ bu~a müteallık. Anadolu le ,·npılan ilandan istifade t>dememek- Tnfik ~ıılim P:;-. _ rremt>nnilerine hıne musadı0f cumarte!'lı gumı ogleden 
ajaıuile munakıt muka,·elenın suva;;n t d ' n d . d 1 t• . t •h d" t kl.f d' 1. onra saat 13 den 16 va kadar Istanbul . . . . e ır. u a şurayı e\' e ın re ı a ı e · ı ıye ım. .. .. · .. · . 
tatbikiyes~.h~k~ında geçen ene.tetkıkı hir knrarına istinat eylemektedir. ('. Kerim B. _Çok ~amimi bir ('a· dordu~cu icra memurluğunda .ıtrJıı. 
:W.Ap •.ncumenı !.·apo~unda malı Ye be- içtihat hir kanaati hukukiye olmak mia içerisindeyiz. Riyaset makamı da caktır · . ~ . . . 
dJt endaş~lere mustcnıclen <~ermcyaıı ?· itibarile muhterem 'e taarı-uzdan m:t· dahil olmak üzere biz samimi hit· kül " atı~ şartn.amesı ( 1 ) tarıhınde .dı· ı 

ZAYILER 1 
Yiik arabamın 2244 numarayt 

gösteren pilakası zayi olmufbn'• 
Yenisini alacağımızdan zayiio 
hükmü yoktur. 

Be. iku~: cbzcti ~l3·azi 

§ Nişanta~ı Kız orta mekte: 
binden aldığım şabadetnameıD• 
nüfus teskeremi zayi eyledilO 
yenisini çıkaracağım cihetle er 
kisinin hükmü olmadı(ı ilin olu" 

Tılnan mutaleat ve tcmennıyatın hı~ sum i e de Cerdi ve zümre' i kanaatle· h·llinde) iı~ l{elimelel' bizi giicendiı'· vanhaneye talık olunacaktır. Arttır• 
lMr aki tevlit. ~~~1i.yere~. sarih .~rnkıı· rini izhuına mfıni teşkil edemiyeeeği ~ez, temenni db elim. teklif diyelim. ma ~mlak .ve eytn~ hanka~;ı k:ı~ununa 1 nur. Refik• 
lttln ih~al edıldıgını ennımcn .".10~ahe· pek tabiidir. hata talep diyelim. hıtek diyelim, hep te,fıkan. bar ay muddetle .. ve _ hıı- defa· ... l 2tı. 9 9"" 
.;ı_ tti~ d k d d tt d 0 \;.:> 11214 numara ı ve ~ • "' vıı::ı e g•n en ara sıra me\ZU muna a"a Metin ,.e nıhü kanunun :ıhkfımı U· bir ... (Muvafık ı;esleri.) a en ııya e al' ıranın uzenn e lnt· • ~~. • • 

-ı.n bq husus hakkında heyeti umu· mumun nal.arına maruz ka' dile bu kıt· Bir ses_ Kanuni e::ıkal rnr. kılacaktır. tarıhh beyannamemın resmı plll" 
llfyeyf ten~ir ma.k~dile mül{ıhaza!ı a· bil mahallere şamil olduğ~ gihi tünel Heis _ Efendim meseleyi eklinc ;~rttırmıya .i t}r:ı kirin yiizde 1·3·931 rüğü olan 961 lira 12 kunıt mar' 
lüa71 telhıs~~ zıkn· ve .hu baptnkı te- idaresi kendisine ait ilimatı yapmayıp te,·fik edelim, gelc·cek cel ede hir tak· ~n_una~ ak<'e~ı lazımdır .. Haklan tap~ kabilinde aldığımız 69151 nuJDI" 
etUtftlitını ılav~ eyledı: . ücret mukabilinde muhtelif ticaretha· rir veriniz. konu u!?lsun. Celse k:tpan· cısılle~ıle ~~hıt o~mıyan ıpotek ~la~al\· ralı makbuz zayi olduğundall 

t1An1arm resım, sekıl, ynzı. ıfade, neler ilanatını icra evledig·inden şüra· mı ·tır. :\e günü toplanalım. lıları ılc dıger alakndarların ve ırtıfak . . . k • d k'ıirıİI' 
-L tan• Th ·ı h · · . h. 1 . . 1 1 k'· . h yenısını çı aracagım an ea ı 
.ııw1& ft 1 1 1 arı e ve şe rın umu· nın kararı kaydi kanuni) e muhalif 'e Mehmet \li n. - nir nokta hnkkın- nakkı . ..;a ıp ermm ın ıR .n 11" \l' t.: · •• • 
•1111anzarası ile ahenktnr ' 'e bit· tiirk h •iki 'lllın hükmii sarihini mütliftir. da... su ile faiz ,.e ma~riri ieraiyc ohm hukmü yoktur. _ 
.... ıeketine Jiiyik surette ihzar ve ta· ı:ibar~tı mezkiıreye binaen enciimt>n Rei::.. _ {'else knpannıı tır. iddialarını ilan taıihinllen itiL·ıı en ~O ~ Nüfus teskere ve atkerı v-: 
ıftr esbabını teminen şehrin umumi ahkamı kanunh·e ile müeyyet hukuku _ Kapanmadı!. g-iin icinde enakı mii..,hiteleri ile hildır· sikamı cüzdanımla beraber ıar 
ntey~an1annda sair umu~rnn gi r<'hİ· beledi) enin m~hafazası zımnında, tet- - Kapandı! mt•leri lazımdır. Aksi hal dl' haklan eyledim. Yenileri mi ç.ıkaracaj1or' 
Jcceği yerlerde. yazı, re ım. 'aral,:ı , kikatı hizime icrıtsile tedahiri mukta· - Kapanmadı: tapu cic:illinde · ahit olmıyanlar · :ıh~ dan hükmü olmıyacag· ı ilin ohr 
levha v te .· t · ı r· . h· kk ı 1 ı · . 1 d h . k 1 e mıra 1 e gece a IŞ8J el 1 Zİ) i ittihazını talep e) Jer... - ~e giinii toplanalım? ~( l' 111111 p:ıy :ı snıa . ın an arıc :ı il'· 

:to wlra.n 826 tarihli kanunun birinci 1, b t on diiı't ! har. 
.)_ ...... ...,ı. -ucn)ı·nce J tanbul bcledı· ,·e BAKA Y \ .ı. ' Jt ' IN KALJ\11::; - crı_;;cm e s:ıa -uu.... .... ,, '-' ~ \l:ikaclarların ~eni it-ra n ifl:ı l\a -
.. dqdu dahilinde olmak üzere icra ve· Mazbata muhaniri !'ÖZÜnii bitirdik- Üsküdar Hıle ıinemuınde nununun ll!l unçu maddt~int' göre 1t•\ · 
~ltri heyetinin 22 nğm;toı;: 926 tarihli frn . onnı aza arasında oturmakta ol:ın (A nııa l\:ıreni n) munıc< ıli Grcta C::ır fiki h~ reket etmeleri liiıumu ' 'c mii· 

teı·rıkim ''ergi H bt>ledh e "' 'akıf ira· 
re ·i müşteriye aittir. 

nur. 
U·kudar Bulbıildcrcsi ch'arındı .\-: 

li k okagındn ~o. 10 hın~dc :\Jch11' 
Şc\ ket o~lıı 1hrnhim. 

lıİll'İlrlle lstanbul bel~)'esine 'eıilınis birinci rei:s Hki1i Sadettin Ferit B. uo, ıon .lılberl l lcr gun gunduz .l tc 
Jll emanet dahi 20 mart 927 tarihli bir a.} ağa kalktı, tetkiki hesap miinasebe· gece 9 da Cumı: gunlcri 2 de 4 tc ı;e · 
Jiabvelename iJe bu hakkı on ~en~ tile varidat hakkında söz ~öylemek fıl'· l:e 9 da Gelecek porgr:ım: Kalp Hır:ıızı 
..Wetle ~ti atiye dairesinde satının ele ge~tiğini, azanın mütalea füımon l\u\aro. 

Daha fazla malUmat almak i~tiyen· 
lerin 930 - :3 ı.ı6 dmwa numarasile me-1,_ ________ _,......,_,..--

.... i"etimize .mii,.arataled Jlan o]u!!u~J 
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1 
'1!!'' .. ı·ıı·'""'''ıı··"'"·ı·ıı·"""'"ın''' ~ Yenı· çıkan , 1 111111 .,,,,ııııı.,,.,, .... ~ 

3 günde 
Diıler 1 

Derece derece beyazlatır. 
Kolynos'un mazartı taa f f un l liotif!ü, koru 

f"çasının ~tndisrnt mahsus tek_mği saıtsinde 
dlıteri hiç bozmaksızın w· d'Zha heı·az kılarak 
fe,,,izlu 

'ararmış dışler biıtı..io se,imliliği ıza'ı \·e bütlın sararmış t.'lbakıyı izale eder 
eder. Beyaz dişler ise teshir edtr. Bu) 1 hunı fırçanın kılları dişler aralarının 'e 
iken yine dişler ha\:ımsız bırakıldı~ındıır l•oşluklarınııı ıcmizlcnme,j için ga~et 
sarı bir tıb:ıka ile J.;aplanmışnr. l.'1 'Tlucaiıtir. Ru serinlendirici kopuk bütiin 
tabaka, dişlere fena bir manzara verdı nrnrmış tabaka uıerindc icra~ ı te ir 
gibi tütünden \'e , emek artıklannd:ıı d k ltkcfenmiş 'e rer.k~İz bir h.al kesbedcı ere • tamamen temizler \'e bütun diş 

ralannı ~,kar. .Euıün mikroplan Jtldf 
l~r. Kolyrıos, bu fena ıab:ıkarı kaldıı ı 1 ) arım ~:ıntim miktarında J\olyııos d c ağızdaki ıamııatı defeder. Tam uç 
mı.. ı. b' ( . '·on:ır:ı un zarfında !\of\ nosu tecrübe edinil .. unu "uru ır ırça ur.erme h • • • • • • 

•ğıza alındıkta hemen butün ıı~zı mu IJışlerıııızı hem be)llZ kıracak \C ağızda 
lldı tadfun bir köpük ile doldurur. :ı.:miı 'e cnn bir t;zzct hır:ıkaca1'ur. 

Umumi deposu: R .. F ARAGGI Yeni 
Volto Han. lSTANBUL 

(~"'' ll1111ıııı1111ııııı1111ı••ılll""' 111111111 ıı11111ıı•ı111 ~\ 

Ü Gazi Mustafa Kemal n.ırlınrı c:ıJıiı kurul! 
O Napoleon Bonapart l\< lt•tırn Şiikrij ~ ~i} 
(J Büyük Fransız ihtilali ,, ,, ~ ~0 
Y Tevfik Fikret (Hayatı ve Şiir eri) " ,, 1 ~ ~~! 
~~ N A M 1 K K E M A L ,, ,, 1 ~ ~y 
:: . 
;! Nasrettin Hoca (4 kısım) ,, ,, 1 O ~!l 
)(inatçı Kahraman Ağa (jül Vern'den ,, ,, ~ ~Y 
K Türkün Kitabı l\:izım ~ami ~ ~K 
;; NERON l\:lmraıı Şerif ~ ~X 
ll (Tarihte meşhurkadınlar) :: 
ii KLEOPATRA .. .. ~ O~~ 
{i Türk Masalları B ılıtmr Hm. ~ on 
ii Buzlar arasında üç küçük tayyareci .\lırıı~ı Hidayet ~ afi 
{)Kara Davut (üçüncü cilt] ı 'iz1•ııcttin Nazif ~ ~ ~ 
Q Küçük imla liigati (Ciltli) ıt s. ~ ~ 
(ff Bu kitaplar klişeleri itina ile yapılmış mebzul resimlerle gayet nefis bir surette tabedilmif- ~~ 
~ tir. Ciltli istiyenler beher kitap için 25 kuruş ilave etmeiidirler. Taşra için ayrıca posta ~~ 
~ ücreti alınmaz. ~ 
f~ Mercii: lstanbul, Ankara caddesi ~~ 

-- :~ KANAA . ;~ 
•••• Türkiye Maarif Tarihi ~~•• l~ıııı1111111111"11111111111111 ,11uı 11,\111 ,.ııı,111111 1ıııı1111111,ııııı,11111ııııı111\ı'''"11"•ıı"'"ıı"ıııı""nı""ııı~'ıı"•u ,,ııı . .. • •• ~ı!!~,~.! .... 1_ .. ,.lJ 9 E b' b k M .f .. . A ~ 11111ıııııııı 1uııımıııu 11S1~111111ııı uı 111111ıııııı11 1111nııııo111ıı.t"1•111ııı ıııuııııt ııııııııı ıınııımıııııı ı nııııı , 11 ı ıı 11111 ıuuıııı ıııı 11uıı •tııırııı~ 

rıuıum me usu ve sa ı aarı musteşan Nafı Atuf y . 
11 •• • • 

İ B~yin bu ~nhim es~ri bugün çık~ı. MualJim mekteplerine ders ~ 1ıııı11uıııı11ııııııı1111I1lllllfl1J1J111111ıfllllll~1~111ıırıııı111ıı~~ıııııkıuı TuREK MAARiF PCE:-11 YETı ı ı• ııııı ' ıııııınııııı11111ııııııınrıııu111ır 
v kıtab., bütün nıuaı1ım1er ve maarıf mensuplarına iyi bir rehber ~ § B u . v u ş y a ı ~ u ~::::===_-== + olacaktır. Bu kitabın tanesi 75 ciltlisi 100 kuruştur. ~ ~ 1 M tt . 1 Jediycler Uoç oıomo~>ilı. \ rn:ek od:ı~ı \ e ~:ı o 1 ~ l.ı~la 1 mı fo ç k. r -t Tabiat hikaye le · 1ı.. § ar a. msiklct. foıo~rar dikı~ m:ıı.:ınnı:ır• • ı:.antler, bau:ı •) er \e d ıı:cr e ı ı yor 
Jt. rı V E kıyınctll CŞ\Alnrdır. E 

" lngilizce asJından açık bir Jisanla tercüme edilmiş olan bu O ~ Bikes ve fakir çocuklar;mızm okumalarma yardım için bir Jira vererek bir bilet alımz. ~ t kitabın birinci kısmı çıktı. Bu kitap, çocuklara bütün tabiat ~ ~111ııııı1111111111ıııııııııııııııı111ııııııııını11111ıııııııııı1111 Ankara Caddesi: Orhan Bey Han 3 üncü knt ı ıınıı• ı uıııı' 'tıı11ııı1111ıııııııı11111111ıııııııııııfıi 
• •• .,,. d~ralerini. • ev~imle • ~lara ıröre hikaye ve ına .. J • t tanında &greten n fya bır :HerdirM Mualliml~re. ıbiru qıehl.erdtr. 
O ~er ~ocuk ~abası almalıdır .. Her ay bir kitap çıkacaktır. Her ! 
• kitapta 12 hık•ye vardır. Resımlidir. 25 kuruştur. V 

+ Y ~ni Ilmi~al J Hlit takvimi O + Bu. ~ıt~p, hcr.kesın okuya- . En doğru, .~n nefis takvim- ·+ 

i 
bilece11 bır sadehkte yazılmı~- dır. Evkatı şer ıyeyi muhtevidir t 
tır. Taassup ve eski zihniyetten muhtırası vardır. Sonunda yeni + 
eser yoktur. kitapların listesi vardır. Ciltsiz • 

Taneıi 15 kuruştur. . 10, ciltli 20 kuruştur. +• 
• Mektep tcmsiileri ~I 
• Reşat Nuri Beyin (F ellket karşısın~a, Göz dağı, Eski borç) O 
t isimli üç tanesi bir arada piyesi He ( Umit mektebinde) piyesi ~ 
• ve (Bir kır eğlencesi) komedisi çıktı. Tanesj 20 Jrnruttur. • 

+ Garp cephesinde yeni bir şey yok! ı + Dünyanın en meıliut eseri olup bütün dünya lisanlarına 
t tercllme edilerek 6,573,000 tıne basılıp sahlan bu lcitıp çılth. 
6 Mncudu bitmek Uzeredir. Tanesi 150, ciltlisi 175 kuruıtut. 6 

c ) 

-. •• Muallim Ahmet Hant kJtaphaneı••.m 

lstanbul ithalat gümrül}ü 
müdürlü~ünden: 

TURKiYE IS R\M\4SJ 

Markası No. iop Kilosu Cinsi eıfa 
Bill Bili 31 71 ipek mensucat) kaçak 
" " :3 4,650 " " 

Ballda muharrer iki kelem efya 11-2·931 tarihinde Jstanbul 
ithalit gilmrOtu mlldüriyetl Hhf komisyonu tarafıhdın bilmUıa-

_Yede _aahlacaft iJlh olunur. _ ---- ----

Mutf11k inıası 
ı\lünnl<asa ıJanı 

Darü«ııfakıı mtldıırluğunclcn· 

D~;uşşafakaya kapah zarf 

J)a rti lf ij J1 lJ J1 mUnatkasa usulü ile bir ınutfak 
yaptırılacaktır. Zarflar şubatıh 

111 Ü ha vnat korrı i . 
yonund&n: 23 UricU pazartesi gUnü saat 

Ytn fakülte inin muhtelif l~borıı!u\ nrfarı için mlibsuııı ınn lliçum ~osterilen 1 e 15 te Nuruostnaniyede cemiyeti 
nett t11Ufrtdıtı mu ııddak litıclcrınde ptıeıılcıı HıH \ e edeutın k p:ılt zarf u ulile tedtlsiyei islimi ye merkeı.inde 
nttiftıkua,ı koııulmu,wr. ihalesi 1 f .2.<MI ıatilıiı e ınucııdir ~ıır~amh.ıı ı;~nu saı.t f5 açılacaktır. Talip olanların ıarl· 
re tıpıfıcıkm. !\tılOındt ıılmık fçin uı!lpl riu $nrınııme 'e lıbtltrlnı gormck li?.cre nime ve ke:fifaame suretlerini al· 
h"ltin ofleden sonra rJarulfUrun mllh:ı1 aat konıfcyonu kıta etııne müra~liaıları Yde mık ıt•ere meıkür merkeze mU-
te-ı f ' 1 l ,ı f'' ınuhııce rn \er.re ıne tet i u ... 

.., naı ık,e erini tttU11akac3 ~lirüııclcn C\ e >at u unun 1 racaatJarı. 
"tlitttrl tltn duııut. 

ıstanb .rı 

lstanburı;eıedfyes111den: (ı 1 t t oy caddesınde eskı 
Botsa hanı hallindeki 14-1 tıu n r lı c u ~ndnn bakiye kalan 
kmm ~ayıs 931 gaye ne d r iti kiraya verilecektir. 
Taliplerin şartname}'i görm t 11 pazarlık için 16-2·931 
paıartesi gUnli saat 15 e kad } · w .. ne müracaatları . 

Beyoğlu belediyesinden: f p n 
yanı sokağında 9 No. h h n m i i 
ilAbdan itibaren 15 gUn zar ı d 
ıur edilmediji taktirde beledı 
kamına kaim olmak Ur.re 1 

Grip Nezle ve · Bronşite Karşı: 
' HER ECZANEDE BULUNU 

~~...;.;.;;.._----"'--

• 
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israftan kaçmu 

Aile Saadetinin Ana Dire2i 

TASARRUF ve IKTISA TTIR 

israftan kaçınız, Masra anızı biraz kısınız, Her~ün biraz para biriktiriniz 
ve sonra müsterih olunuzl · 

rutum u bir kadının yuvası hiç bir 
zaman karanlıkta kalmazı 

Fakat, Şunu Da Untıtmayınız Ki; 
' 

Biriktirilen pe..ra, ancak emniyetli bir bankaya verilirse kıymetlenir, korkusuzca muhafaza edilebilir 
ONUN 1Ç1 N: 

Ziraat bankasına gidiniz, orada bir (Tasarruf hesabı) açhnnız, bir (Tasarruf cüzdanı) alınız. 
BU Cüzdan ıdzln en kara ırenJerhdzcle prefiiiizi, ılıılhatinli:l, raJıatuıızı koruyacakbr, kurtaracakbr, 

biricik fekat tiikeıimez bir aaadet kaynajı olacakbr. 

Türk Anneleri l 
Gen~ unutmayınız ki sizin en büyük bir vazifeniz daha vardır 

Bu da çocuklarınızı iy: . tutumlu ve muktesit yetiştirmektir. Onların eline vereceğiniz ilk oyuncak bir kumbara 
olmalidn. )nlara hayat hakkında vereceğiniz ilk maltl.mat tasarruf ve iktısat olmalıdır. 

Hiç tereddüt etmeyiniz, hemen Ziraat bankasına 
· gidiniz, o~adan bir kuinbara alınız! 

liranı ~on~osının · ~uıııu ve ~itap 11tlin~eti . ~unı~nrıl~rı, ~ucutlnro l osnrruf itiYD~ı verece~ 
~ea ~uuuıtli iir ter~iıe uısıtnsı~ır. 

Türk .ErkeJKleril 
_· ~d!~l ~~ 

.... -~·· ~,. ,, f} . . ~ 

:•-.;.ır; 

ir. Şimdiye ka •) 
re nazaran ~

olaca« · 

~ ~sarruf etlen bir aile nasıl kims~ye muhtaç olmazsa, Tasarruf eden bir millet te, 
kimseye muhtaç kalmaz. Öile is~ hem kendiniz için h~m aileniz için, hem de mem

leketiniz için behemehal Tasarruf ve lktısat ediniz . . 

.. ; i 
·r .. 'R"vr f J:!'\A.AT 
.• ,_n~M.A,St 

1 ·x~ _ ~_ .. pj.ı .. ·, - Tür. i;,·e . Ziraat 
Ban ası 


