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bulundu mu? Reisi c ü mh ur Hz. Divanharpte Vereme 

b b 1 ki Ali Süruri Be1:in Maruf mu" tehassıs h 
ilde , 

0 ayramda Ankarada u unaca ar muhakemesı 

ı• t Ciimhuriyet bayramı günü lerı·mı•z Cevap verı•y rl 
Bayramı müteakip m~c ıs e ve Ali Süruru B. Babkesirde .. 

fırka gurupunda müh_ im m. _üza. - nasıl nutuk söylemit? Mehmet Kamil Beyle Tevfik Salim 
d 1 

Menemen, 14 - Bugün divan! harp· 

kePeler olacag'"' 1 tahmın e 1 ıyor. te Balıkesirlilerin muhakemesi icra e· 
dilmiştir. 

Pş.nın mütaleaları 
Dünkü sayımızda karilerimizi 

Türk tıp cemiyetinde cereyan 
eden mühim bir münakaşadan 
haberdar etmiş ve memleketin 
sıhhat, nüfus ve binnetice iktısat 

Dünkü nüshamızda yazdığımız 
•eçhile Gazi Hz. nin tetkik se
Yahatleri bir haftaya kadar ni
hayet bulacaktır· Bayramın ilk 
rGnlerinde Ankaraya muvasalat 
~f bulunmaları ihtimali kuv-

Bir tenkit 
--·-

Keşiş dağına 
Yaptırllan otel 

Bursa val.ıi Fatin B. 

Ankara. 14 (Yakıt) - Buraa 
;alisi Fatin B. idarei hususiye-

en yetmİf bin Jira sarfederek 

l(tşiı dağının tepesinde bir otel 
hptırmıı. Vilayetin birçok köy
leri ilk tahsil çağındaki çocuk
~~r için en basit şekilde mektep 
•Dalarından mahrum olduğu 

iı.Jde senede iki tane Amerika
(Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) 

Avukatımız 

B:ıgünden itibaren hu
kuki n1ü~kü1Jerinize 

cevap verecektir. 

Dün karılerımıze haber ver

~İğimiz üzere tVakıt) ın avu· 
atı, bugün-

~en. it baren 
arı le ri mi zin 

''tularma a
lrlade bulun
lrlaktadır. 

Bundan cvel bu husustaki 

:lu~umuz, hacmimizin o vakit 

tt llıu~aadcsizliği hasebile inki 
a ugramışh; Şimdi bu mah

~t kalktığı için karilcrimiz hu-
tıkt meıailde uğradıkları 

~llıkUlit ve tereddütlerini 
•ıe dk k yaz ı ları takdirde avu-

):tınıız bunların hal ve ttsvi-
11 it . ta.rılarını eski~ gibi kari
~ l'irtııze bildirecektir. 

vetlidir. Binaenaleyh bayramdan 
sonra Ankarada yeniden mühim 
faaliyetler başlıyacaktır. Reisi· 
cümhur Hz. şimdiye kadar icra 
buyurmuş oldukları tetkikatın 
neticesini teshil ederek hükume
te ve fırkaya tebliğ edeceği ci
hetle devlet idaresinin muhtelif 
şubelerinde yapılacak ıslahat 
programının tanziminde büyük 
reisiıni:zin yiiksek irşatlarından 
istifade edilecektir. Bayram mü
nasebetile tatil kararı veren 
Büyük Millet Meclisi de şubatm 
yirmi üçüncü günü içtimalarına 

başlıyacağı için bayramı mütea
kıp . gerek mecliste, gerek fırka 
gurupunda mühim müzakereler 
olacak demektir. 

[Alt tarafı 2 inci sayıfada] 

Bomon inin 
vaziyeti 

lktısat Vekaleti 
alakadar o'luyor 

ispirto inhisarı müdürü 
bir bira fabrikası fİr-

ketinde meclisi idare 
azası oJasab mıdır? 

Bo~nti biraları fiat ve komis
yon işlerile lktısat vekaleti de 
alakadar olmıj'n başlamış ve sa

Müskirat inhi~arı 

tışın kimler va-
sıtasile yapıldığı 
noktasında in
hisar idaresin
den izahat is
temiştir. 

Bizim noktai 
nazarımıza gö
re, bira işlerin
de asıl dikkat 
edilecek bir ci-

müdürü AıımB. het biranın di-
ğer ispirtolu içkiler arasında 
bugün olduğu gibi hususi bir 
mevki alıp almaması, yani fiat 
ve satış işlerinin tıpkı rakı, li
kör. şarap fiat ve satışları ara
sında kıyasen muamele görüp 
görmemesi o.lduğu k~dar b~mo~
ti gibi bir b.ıra fa~rıkası. şırke~ı-

in meclisi ıdaresınde bızzat ıs
;irto inhisarı müdürünün aza 

olup olmamasıdır. . 
Bizce inhisar idaresı, bütün 

. k' amillerioin mürakabesile 
iÇ 1 .. k d' .. k Jlef olduğuna gore en ı 
mu e 1 .. 'd 

"d"' .. u··n bu şirket mec ısı ı amu urun 
. • olarak bulunması tec-

resıne aza 
viz olunamaz. . , • 

H lb k. bi:ze verılen ma.uma-
a u ı, .. • 
.. . b' sar müdurü umumı-

ta gore ın ı . 1 k 
. heyeti reıs o ara 

lerı ~~a 'dve e dahil ve şirketin 
mechsı ı arey k 

d ·· tere ve 
idare faaliyetin e muş . 1 bittabi mesul bir mevkı ~ '.yorl-

··d·· ü umumısı o -
lar inhisar mu ur ' B d bu va-
mak itibarile Asım • e 

Reis Pş., İbrahim Süruri Beye hita
ben: 

- Verdiğiniz cevaplarınız arasında 
Cümhuriyet bayramı günü halkın bir 
kısmının ellerinde, bir kısmının bel
lerin eski sistem kılıçlar takılı olduğu 
halde ahaliyi toplıyarak balkona çıkıp 
nutuk ''erdiğinizi söylemiştiniz. 

Dedi ve badehu Cümhuriyet baym
mında yapılacak işlerin muayyen ol· 
duğunu işaret ettikten sonra reis Pc· 
şa sözlerine devam etti: 

,şlerile pek ya
kından alikası 
olan bu mesele-
nin aleni olarak 
münaka,a edil
meıinde fayda 
mülAhaza ettiği-
mızı yazmıştık. 
Dr. Fuat Sabit B. 
tıp cemiyetinin 
son içtimaında 
verem afetine 

"Bu zafer ışığını görmek için gözl,... 

rini kapıyan yarasa tabiatli insanlar 

da maattccssiif yok değildir,, şeklinde 

bir cümle kaydetmekte idi. Bir 
mubarririmiz muhtelif tanınmış 
hekim) eri m iz e 
müracaat ede· 

rek bu aşı hak· 
kında mütalea· 
larını toplamış

tır. Bunları bu 
günden itibaren 

bir bir neşredi

yoruz. Dr. Fuat 

Sabit Beyin bun
lara karşı hazır-

ladığı cevapta r evfik Salim Pı. 

- Sokak sokak dolaştınız, nümayişler 
de bulundunuz. Her fırsattan istifade 
ile ahaliyi hükümet aleyhine teşvik ve 
ahalinin hi siyatı diniyesiı:;i tahrik e· 
derek irticaa doğru sürüklemek dini 
siyasete ıUet etmekten ba:;ka bir şey 
değildir. Ahaliyi i tediğiniz gibi iste· 
diğiniz yere sürüklemek kudretini Ö· 

tcdenberi el altından hazırlamış, pe· 
derinizin dervislik tc:. kil:'itından aldr

Mehmet Kamil B. karşı F ridman 
aşısile vaki ve şafi müteakiben neş-

nız tamamile anla ılmaktadır. 
Bu suretle zehrini saçan bir takım 

esrarkeş saroşları rahil h:ılkın içine 
saldırma! suretile onları teşci eden. 
bu suretle parlak bir mazi sahibi olan 
zavallı Balıkesir halkına ,·e dolayısifo 

neticeler alıodığını, kendisinin bu 
sene memleketimizde muhtelif 
hastalar üzerinde yaptığı tecrübe
lerin pek müsmir neticeler verdi
ğini söylemiştir. Dr. Fuat Sabit B. 
bu mesele hakkında evvelce aylık 
bir mecmuada neşretmiş olduğu 
bir makalede aşıyı kqfeden Frid- ı 
manın muvaffakıyeti artık teslim 
edilmiş olduğunu yazdıktan sonra: 

redilecektir. Maksadımız bu mü
him bahsin tenevvürüdür. 

Mütaleasına müracaat ettiğimız 
maruf tabiplerimizden Mehmet 
Kamil B. muharririmize şunları 
söylemiştir: 

[Alt tarafı 6 ıncı sayıf ada] 

Klot Farer 
hk konferansını yerdi 

F:ırcrin Abidin tarafından dun 
y:ıpılan krokisı 

Yftzı•• .?üncü aayıfada 

··;ii~;i""bö;i~··k;b~i"-~"t;;;;~· .. ·b·~-i~·~:·· 
makta ve şayanı kayttır ki mec
lisi idare reisi olmasına rağmen 
burada olup biten işlerin cere
yanına hakim olamıyarak manevi 
mesuliyetini üzerine alacak bir 
vaziyet hasıl olmaktadır. 

Mademki Bomonti fabrikası 
müskirat inhisar idaresinin kon
trolü altında işleyen bir müesse
sedir, bu takdirde inhisar müdü
rü Asım B. in aynı zamanda Bo
monti meclisi idaresi reisliği va
zifesini üzerine alırsa meclisi 
idare reisi olan zatın reyinin iş
tirakile yapılacak hatalı bir mu
ameleyi müskirat inhisar idaresi 
müdürü sıfatile tashih etme.si 
manhkan imkansız olmaz mı? 

Şahsını yakından tanımadığı
mız müskirat inhisarı müdürü 
Asım B. hakkında şimdiye kadar 
iyiliğinden başka hiç birşey işit
mediğimizİ itiraf ederiz. Bununla 
beraber ortada gördüğümüz va
ziyetin kusurlu ve derhal ıslaha 
rnühtaç olduğunu açıkça söyle
meyi de bir vazife biliriz. 

Yeni varidat 

- Sorduğunuz suallerden yal
nız biri hakkında beyanı mütalca 
edeceğim. Profesör F ridmanın 

[Alt tarafı 6 ıncı sagıfada] 

Abdülhay Ef. 
Be1ediye 350 bin liralık Şapka aleyhinde bulundunu sabit 

olmadı beraet_~ti, 
)'eni varidat buluyor 
Istanbul belediyesinin uhdesin

deki işler çok, buna mukabil 
varidatı a:zdır. Bu yüzden ihtiyaç-

ların hepsini karşılamak mümkün 
olmamaktadır. Bu cümleden ola
rak daha geçenlerde şehir mec· 
}isinde yollar meselesi konuıu
lurken belediye reisi bütün yol-

ların yapılması için on milyon 
liraya ihtiyaç olduğunu söyle
mişti. 

Hasılatı yalnız yollarm yaP.ıl
ması ve aydınlatılması için sar
fedilmek üzere yeni bir varidat 
membnı bulunmuştur. Elektrik 
sarfiyatından kilovat başına bir 
kuruş, havagazından on para ve 

sanayide kullanılan elektrikten de 
on para belediy~ resmi almdığı 
takdirde &enede 350bin liralık Ya

ridat temin edilmit olmaktadır. 

Bu yeni vergi halk için de hisse
dilıneden verilebilecek bir mahi
yette görülmektedir. Hali hazırda 
elektrik ücretleri Ankarada 26, 
Izmirde 23 Istanbulda ise 19 ku
ruştur. Tasavvur edilen verg; 
kabul olunduğu takdirde elek
trik ücretleri beher kilovat 20 
kuruşa çıkacak fakat bu halde 
Istanbul halkı diğer şehirleri

mizden ucuz elektrik kullanmış 
olacaktır. Halk için gayrı mah
sus denilebilecek olan bu vergi
nin herseneki ha ı latı, şehrin 
umrnnı yo:unda ehemmiyetli iz
ler yapılmasımı iml' an ver c ~'itir. 

Bu yeni resim, daimi encü-

Abdülhay Ef. mahkeme huzurunda 

lstanbul ikinci ceza mahkeme· 
si, dün Zeyrekte Çivizade camii 

imam ve hatibi Abdülhay Ef. yi 

muhakeme etmiş, şahit Bekir ve 
Nuri efendileri dinlemiş, neticede 

cürüm sabit olmadığından bera

tine karar vermiş , serbest bıra
kmıştır. Muhakeme tafsilatı 6 ıncı 
sayıfomızdadır. 

························· ·······················--me~de formüle edildikten son·;~-
şchır meclisine sevkedılecek r . . ve 
mec ısın ıttihaz edeceği temenni 

k.ararı dahil:yc vekaletine bildi
rılecektir. Teklif B B M c1· . 
d 

· · e ısın-
en · k geçıp anun "yet kespcttik-

ten sonra ve ancak gelPcek seno 
tatbik olunacaktır. 
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Şehir Meclisi ıçtimaları 

Medeni bir adama ne 
kadar su lazım ? 

idare mıkinasının takviyesi ve 
meb'ualıran adedi 

Ankar, 14- Bir habere göre ~SiS HEYETi DON TOiu \NA. 

Devlet bankası 

Muhiddin B.in izahatı dinlenildi, •ıhhi i·'eri konu-ak kuYvetli eleman ihtiyacı karıı· RAK MÜZAKEREDE BULUNDU 
• ,. ~ ıında idare makı'nesı'nı'n takvı'· Ankara 14 (A A) Devi t üzere bir muhtelit encümen teıkili kararlafbnlclı . ' · - e 

- • yeai için Bttylik Millet Mecliıin· Bankası tesis heyeti bugün Ma-
Istanbul umumi meclisi dün ilk de~lckette nikah memurlarımn müşterek deki bazı gDzide unsurlardan !iye vekili Abdulhalik Beyin ri· 

fa olarak ta.>in ed!Je~ rnkitte. toplandı. kıyafet iksa edebilmeleri vekAletle.re 
Saat 14 buçuk. Rorıdordn zıl çalıyor. ~c heyeti vekileye ait bir ittir. istifade edilmeai taaanur edil· yasetinde ilk içtimaını aktetmiş· 
S&londa birinci reiı:ı vekili Sadettin Muhittin Beyin Rana Hanıma n· mektedir. Bu tasavvurun, kat'i· tir. Heyete it bankası umum 
Ferit Beyin sesi receği cevabın esaslan dünkü (V AKIT) 1eşirse yeni intihabat esnasanda mUdürü Celil, Ziraat bankası 

- Ekseriyetimiz 'ardır, cel e açıl- ta intişar etmir, Rana H. bunu okuya- mevzuu bahıedilmesi mUmkUn· umum müdürü Şükril, Emlak 
mıştır. rak cevaba cevap huırlamıştı. Muhit- dUr. bankası umum mDdftrii Hakkı 

Temenni nazarı dikkate ahnarnk es- tin B. oturur oturmaz Rana H. kalktı, Bu ıene meb'uaların adet İti· Saffet Beylerle, Osmanlı bankası 
ld zabıt hulasası da kısaltılrnı!=:, Celse· çantasını açıp evelden hazırlamıt olan 

Bütçede tasarruf 
Ankara, 14 - Blltçenin 

çen seneye nazaran 46 mi 
lira noksan tanzim edileceği 
!aşılmaktadır. Bu miktann 
milyonu tehiri kabil İDfaatt 
mefruıat ve kırtasyeden, i 
bedellerinden, barcirab ve m 
venet tahsisatlarından, 18 
yonu da hilkumetin letrıimalllllll 
mecliıe verdiği bfttçe ea 
mucibe mazbatasına g&re te 
edilecektiı. 

Din açılmasından yedi dakika sonra cevabrnr itina ile çrkanp okudu: Bele· buile tenzil edileceği hakkındaki umum mOdOrO M. da Sorbiye 
torma1ite j leri bitmiş, gelen e\'rakın diyeler kendi sallhiyetleri dahilind~ şayialann doğru olmadığı anla· mutahauıı ııfatile iıtirak etmiı· vaffak olmamıılardır. Bu ar 
okunmasına başlanmı tı. Muhtelif kti· olmıyan işler i~in de hükümete temen· fılmıştır. Bayle bir fikir meb'us· !erdir. Heyette milli bankalar; bu memlekete çok feyiz geti 
çlk işlerih müzakeresi de bittikten son- lilerde bulunabilirler bu işte de öyle lar arasında mevcut olmakla ziraat bankası umum mOdllr mu· cek ve memlektin tabii kıym 
n saat 15 e 15 knla belediJe reisi Mu· yapılsın! beraber bu fikrin tatbiki her avini Salihattin ve ıanayi ve lerinden dünyayı mtlstefit 
Nttin Bey oturmakta olduğu ön sıra- Kadın azanın ihtiyatltir n tedbirli ıeyden evel bir kanun meselesi maadın banka11 umumi mlldDrü cek mahiyettedir. Yeni 
tla ayağa kalktı. Sıhhi) e encümeninin hareketi takdir dolu tebessümleri da· S d b umumt arzuyu tatmin edece 
sdaht işleri konu mak üzere hir muhte· ,·et etmişti. Bu teklif usulen reye ko- bulunmaktadır. aa ettin Beylerle, ecnebi an· 
JJt eneUmen teşkili hakkındaki teklifi nuldu ,.e ekseriyet kazanamadı. kalar; banka kommerçiyale ltal· umidindeyim. Tilrkiye cUmh 
hakkında mütaleasını söyledi. De· su GöTUREN BlR BAHiS Bir tenkit yana mftdilrO M. Pomi ve imti· yetinin tesbit ettıği projeler 
lediye reisi böyle bir encümen Mülga şehremanetinin 1929 huabı [lJat taralı birinci aayılada] yazlı ıirketler de lstanbul elek· hilinde muayyen zamanlar 
tep:IUne taraftardır. Fakat bütçe kat'itııl hakkında tetkiki haap encUme- trik ve tramvay ıirketi mndnrn fında vatanın bütiln mıntakal 
acUmenile daimi encümen azalarının ninin raporuna geçildi, varidat kıamı- lımn ° sene çıkıp bir gün bile M. Hansen tarafından temsil çelik raylarla birbirine batla~ 
.. muhtelit encümene girmelerini mu- nın müzakeresine devam edi1dL Ba a- oturacağı f6pheli olan bir dağ edilmiıtir. caktır. Bntün vatan bir de 
19fık bulmuyor. rada evkaftan devir alman saJarm n· tepeainde bu kadal' para sarfe- Heyet uzun müddet devam kitle haline gelecektir. Dem' 

SEhNh~OME~lN MAK ADI NE7 ridah madddesi uzun usadl)'a mllzake- dilerek bOyUk bir otel yapslmıı eden mDzakereden sonra <>aman- yollan, memleketin tufekt' 
ı ıye encumeni azasından Dr. Ga- reyi mucip oldu. Evkaf, aulan beledi· olması Maan'f vekiletı" mahafi· 1 b k 

11 H kkı B ı an ası mOdilrll M. Sor biye, topta d h Uh · b · · P a · cevap \erdi: yeye vermiş, fakat varidatını verme- linde tenkit ediliyor. Sa n a a m ım ır emnı 
- Biz t888vvurların fili bir netice- mi§tir. Şhndi belediye bu nlann yol· nayi ve Maadin banka11 mildür ıilihıdır. Demiryollannı kulLual 

,.. iktiran edilebılmesl i~in bu teklifi ıannı tamir ettirmek ve saire aibi bir· Filhakika valilerimiz arasında muavını, banka kommerciya· cak olan Tnrk milleti mentei' 
ll!rdettilc Düşündüğümüz tedbirleri çok yeni masraf k&l'flamdadır. Eaa· iktıdın ile taıunmlf bir zat olan le mildilrü Mösyö Pomi ve deki ilk san'atkirlığını, demird 
ltğrudan doğruya buraya getir >dik sen bu sulara mukabil onlan kulla· Fatin Beyin idaresi altındaki M. Hanaenden mlirekkep bir liğini, tekrar göıtermİf ~ 
aidiyeti asabile bir kere iktı at encü- nanlardan alınan ticrct te hiçtir. MU· bir vilAyetin hususi bütçesine ait tali komiıyon teıkil etmiıtir. Bu ft bir 
menine gidip gelecek, ondan sonra nakaşa esnasında avukat Avni Deyin h mil a · olacakbr. 
btit~e en.tümenine, sonra daimi eneli- ifadesinden öğrenildi ki günde dokuz bu tilrlü uapsız icraata tesa· komiıyon DeYlet bankası hine Türk milletinin senet, ~ 
mene, kimbilir, birçok encümenlere ton su sai'feden bir hamamın 17 sene- dOf edilirken idarei huıuıiye it· senetleri kayit muamelesi mes- medeniyet yollarında yllrllm~ 
~i.P gelecek, vakit geçecekti. Biz muh· lik su bedeli yalnız 375 kul'Uştar. Ba· !erinde villyetlere fazla salibi- elesini tetkik edecektir. Tesis ve TOrkiyede ikbut baya 
IMiı encümen istemekle bu eşkale mani nun da 300 U ahnmıf, 75 kurafll baka- yet vermekte tereddllt edenlere heyeti mliteakip içtimaını pazar· ytlksek inkipflan ancak ba d 
Dhnak istiyoruz. Diz bir neticei mii- yaya kalmı~tır. Muhasebeci Nari B. biraz da hak vermek IAzımdır. tesi ,ono aktedecektir. mirden vnllarda olacaktır. Mill 
flclere vasıl olabilmek esasını düşün- evkaf idaresiı .:le bulunan vakfi7elerin • • J-

dlk. Heyeti umumiye fikrimize isti- arabi 'arisi kelime ve cümlelerle dolu Hançten ıelecek ecnebı •ey· ReiSİCÜmhur H tin, hayat ve saadet ıpklan 
rak ediyorsa bizimkini kabul eder. Yok. oldujıınu, bunlan tetki!t edip i~lerin- yahlanm memnun etmek için Z. yollardan gelecektir. Ctlmlmri 
ftll Beyin fikrine taraftarsanız... den sulara alto-varidata mlteelHk ısa. bir takım tesisat vtıcuda getirmek [lJst taralı birinci ıayılada] hnktmetinin bu vadideki ~ 

Galip Hakkı B. oturdu, Muhittin hatı ke§if l"e istlhr:ıs etmek kolay ol· ıllpbeıiz faideli ve ltızumlu te- Gızimlz D6rtyolde verimli pyreti ve çok idea 
~ıkaB.lktı,k Ickenp 's'erdi: Dr. izzet Ka- bma~rğını sörleedi·

11 
T~~f~~ S&lim hlPqa şebbilslerdendir. Fakat bu nevi Malatya, 14 (A.A) - Reisi- hareketi lakdire pyanchr. Bur 

mı a tı. ıhhıye encümeni- u ışe memur m- , ... ,, ara n . I d 'b• h H 1 • T_.- d "bi J kta '1"11. 
Din noktai nazarını müdafaa etti. farist bilen bir atın aiattırılmumı teaıaabn nere er e ve ne gı ı cDm ur uret en un~ ocağın· a mu m o an DO a UI' 

Avukat Avni B. muhtelit encümen teş- latifeten 'teklif etti. Su bahsin de JAf ıeyler olmaıı llzıın geleceğini dan ayrılırlarken Malat.rayı g6r- milletinin kendi inkipfmm 
tiU teklifine itiraz etti. azmi Nuri terkos tirketinin mukanleıdnln lesh· tayin etmek Yilayetlerden ziyade :*d~~knı;e:~~=~f i;i!al~~ ~~:: :~=:: .. :a:~ı:ki:ı . 
& mh~iye ~c~menini:" teklifine Y?r· edil.mek .üzere olduiuna, fasih~e~ son- devlete ait umumi meselelerden• kadar zaman k•fi değildı·r. il- ~ h" 1 a etti. 1 evfık Salım Pş. sıhhıye rakı \'aZı!"rete ve Jdanbalun sa ihtiyacı· d' B' 

1 
h 'li I . 'Ik ,. ... - etmesi ve ona sa ıp o m 

encilmeninin mesai le maksadını izah nıı intikal etti. Şehrin azami su ihti- ır •. ınaena ey • vı. ~et erın, 1 ride daha mtiait bir me'ftlimde keyfiyetidir. Menteinden dem· 
etti. Nihayet belediye rei i tekrar kal- yacı 42 bin ton olarak hMap ..Wmiş. tah11l mekteplerı gıbı en esaslı belki Baıvekil ismet Pt- ile olan ve bUttın dilnyada de 
arak bu son izahatin kendi ine de ka· Tevfik Salim Paşa medeni memleket.. ibtiyaçlan bir tarafta bekleyip beraber relir g6rmek ve görüı- san'atinin naşiri bulunan Ttl 
lp'ldkhş olduğunu söyliyerek sıhhiye lerde bir adama lbrm olan 111:ruıa 150 danırken ellerine geçen biltün mek fırsabnı bulurum demiş· az vatanında ikmal edilmif 0 
melmeninin teklifine bir itirazı o1ma- kilo olarak teabit edildiğini, Beri.inde ---•-- daha zı'yade bntAn lerdir. b lb 

d ......... 11 11 ec1· u llzimeyi e ette mua11n dlılnu ıöyledi. Teklif kabul edildi. a am bapna 2DO kilo, New Yorkta bir l k •t b' • Bel ıye reiıi Malatyalalann 
lhtnif §Qradan çıkmıştı: ton su sarf edildiğini söyleCli: mem e ete aı ır ımar progra· minnet ve merbatiyetlerini llyi· deniyetin btıttın dtınyada 
Şıhhiye encümeninin ilk teklifi müp· - Istanbulun aqart 110 bin ton su· mı ellmleainden olan itlere geliti kile izhar için klfi Yakit bulama· ıelttiği dereceye isal edecektil 

tiem TU2uhsuzdu. Belediye reisi eneli· ya ihtiyacı vardır! gllzel urfetmelerini bot görmek dıklanııdan mOteYellit teeuilrle- Reisicnmhur Hz. samimi 
.-ea aaallerine birinci derecede Dedi. Neticede bitin bu &öylenllenler, m&mkUn değildir. rini arzetiı ve komtu viliyet2ere habbet hiılennin muhterem ha 
•Galatn muhatap olabileceğini, ken· doğru ve haklı olmakla beraber mtlsılke h M ibllğını rica ederek, geç ft 
41Waı 10rulduğu takdirde icap eden re mevzuu olan varidat m ... leeile all· Kadır g•ce"" .. 1• ıeya etleri eana11nda alatyaya "" ·~ ı k dind L-L·-d klarm trene avdet buyurmutlar Ye .alblatın alınabileceğini söylüyordu. kası olmadığı söylenilerek bahis şimdi· Dli K d' . . d. B ge me va e uwun U ı 
Badlmenfn maksadının da bütçe encü- lik kapandı. Dr. Hikmet Ferldan B. su n a ır receaı 1 •: u habrlatarak daha fazla kalma· saat birde D6rtyola hare 
meni azuının tesir altında bulundur- yolcularını üç beş kanış koparabilmek mlhıuebetle bUyiik camılerde Iannı rica etmiftir. eylemişlerdir • 
.aır almadıfı anla~ıldı ihtilaf, itila· için evlere giden kırkçeşme ve e111S&li geç vakte kadar tenvirat devam Gazi Hz. leri cenben dedil-:r • * * 
ta mlncer oldu. sulan vakitli vakitai:ı. kestiklerini SÖY· etmiı ve bir çok kimıeLr ma· ki: "MOhim bir vilayetimizin mer· Dörtyol, 14 (A.A.) -

NiKAH MEMURJ ARININ liyerek bunların zulmüne bir nihayt.t betleri ziyaret etmitlerdir. kezine bizi getiren demiryolu halkın samimi tezahüratı arasında 
KIYAFETi verilmesini istedi. Birinci celse böyle- oeız::~•-w 1 ısıwww•• ... -•ıı•n-- olmn•tur. Bu-"•e kadar bu mil· rılan Refıicümhar Hz. Dörtyol& 

Belediye reisi Rana Sani Yaver Ha- bitti. linin tezkeresi okundu. Hesabı kat'f _. •- vasalat buyurmuşlardır. 
mmm teklifine de cevap verdi: - Ni- TEMDİT TEZKBRESl mUJwakeresine devam edilerek varidat him ve çok feyizli Malatyaya Kalabahk bir halk kiitlesi Gad 
Ula meıaurlanna resmi bir kıyafet te- ikinci celsede u11111ml meclis içtima· kısmı bitirildi. Pazartesi günü saat gelmek isteyenler bu medeni ni coşgun tezahüratla karplannpıt• 
1'laJ pek pyanı arzudur. fakat sala- Iannm 16 şubat pazarteai pnünden iti· 14: te toplaıulmak, fakat tam vaktinde vasıtamn bulunmamumdan do· Reisicümhur Hz. geceyi 
Jd;yetlıniz haricindedir. Bütün mem- haren 10 gün temdit edilffeğine dair va toplanılmak kararile celse kapatıldı. layı arzulanna kolaylıkla mu- ceçireceklerdir. 

~ V AKIT" ın tefrika• : 88 bat ucumda daimi bir canlı felikel bi yuiurarak tekrar kalıplara dök- yazacağım aman Allahım?. 
tir. seler onun vücudundan benim gibi lunduğum yeri bilmiyorum. 

''Onun izni olmadan odadan ufak tefek ÜÇ kadın çıkar. lıterıe lerimi tayin edemiyorum •• l 
aofaya çıkamam. Ayak yoluna gir- beni bir yumrukta ezer. Bu meç- da mıyım? Oıküdarda mıyım? 
ıem kapıda bekler .. Bir az geç kal- huliyetler içinde ıonra benim ka- ğaiçinde miyim? Yokta hiç 
ıam ne oldufumu anlamak için aes nımı ondan kim dava edebilecek? d " b k b. 1 .... 1_ tt• ma ıgım a, a ır mem cae 
lenir.. "Mektup doldu. Yazacak baıka yim? 

"Geceleri benimle bir odada ya· kağıt yok. Bu kağıtla zarfı nasıl "B 1 d " . 
K kir r ah • d 'k d k u un urum evın 

..r..1.:--kl' . ld d k baha kT b. L-- ıo··ru··. t~ •• a~ıl ıt ı vboe an tard ı ıncel ~le arı de eb~ld'~~a~a nböe" vlaab~a çıkmak, pencerelerden hariçle ~ ıjıne müsavi o uğun an arna re 11 rr UV9lan bir zıncır e onun ynun a aaı ı· 1 e gön ere ı ııımı yıne ye ır . 
havadan baıka bir fey görünmez. nür .. ,, dır. insan hali gece dıtarı çıkmak fırsat düıürebilirıem ıize ıonra an· nuımak tıddetle memnu ... 
Ön taraf duvarı nisbeten alçaktır. "Benim için lciinat muhiti itte iktrza ebe onu uynadmnak mecbu· latırım .. Bu fırsat bir daha kaç nı gö~~9:'e~lii,im için halinlll 
Lakin pencerelerin önüne hariçten bu kadardır. Ondan öteye artık dün riyetindeyim.,, gün, kaç hafta, kaç ay sonra dü- ceresını çıvıledıkten sonra • • 
bayük bir tente çekilmi!tir. ya ve hayat manzaraıı yoktur.. "Zannederim ki dünyada hiçbir fer bilmiyorum. Beklediğim fırsa- ten beyaz bir tozla keaifleadi ... ~ 

"BUl'adan da hava gCSrünmez. "Arap karısmm adı (Binti Bed- mahpus bu kadar sıla bir nezaret ta hiç eremezaem ben bu mezann ler. Yağmur camın birkaç 'f"P:. 
Sokak olması lazımgelen yerden ran) dır. Bu da nasıl iıim? Ne de altında tutulmaınıttır. Bazan ca- içinde diri diri gömülü mü kalaca- silerek tekrar ıeffa:flandmıut·· 
ıece gündüz bir dere farıltıst İ!İti- mektir? Bilmiorum. Bu kadın be- nımdan bezerek tırnaklarımla bo- iım? bnları biri birinin üzerine 1'f 
tir. Biraz ötede musluğu kopmuş .. nim gardiyanım, poliıim, jandar- iazını yırtmak için bu karımn üze- Biğıt bitiyor. Halimn için en dum uzandım. Günetin batbl' ~ 
yalap ta, toprakla dolmuş bir ku ma.m, zebanim yanımdan aynlmı· rine atılmak isterim.. Fakat ne lüzumlu aözleri büyük bir kelime hette.. bir cami harabesi 8Öl'Cl"""" 
IPI ~e ... Daha ilerde ııpanak yarak bana hiç ıöz açtmmyan mümkün? Binti Bedranı hamur ai iktııdaile yazıyorum.. Fakat ne (BttntedlJ. .. "" 
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( Dedlkodulrr 
---

AvrP• süzellliln& namzet 
Alman güzeli 

Seyrtaefalnd• 

Gazimizin takdirleri 
Son tetkik seyahatlerinde Gazi 

Hz. inin emirJerine tahsis edilen 
ıeyrisefain idaresinin Ege vap~
ru yarın limanıza gelecekbr. 
Aldığımız maltlmata göre reİli· 
cUmhur Hz. Egede gördükleri 
intizam ve mükemmeliyetten çok 
memnun kalmıılar Ye vapurun 
batıra defterine yazdıkları fU 
cümlelerle bu hislerini beyan 
buyurmuşlardır : 

" 930 senesi nihayetlerinde 
"Karadeniz,, ve 931 senesi bi· 
dayetlerinde "Marmara,, ve 
"Ege,, denizi sahillerinde 
tetkik seyahatlerimi "Ege,, va· 
puru ile yaptım. 

Vapurun seyrüsferde ve her 
tllrlü hizmetlerde göıterdiği ka
biliyetten dolayı Seyrisefain 
umum müdürü Sadullah beyij 
tebrik ve vapurun süvari ve zabi
tanile bUtUn efradını takdir ede-
rim. 

Bu işe siz de şaşın! 
Çakmak taıları soğan 
oldu, fakat mes'uli
yet bili kaplumba
ğanın sırbnda ilerJiyor 

Istanbul gümrük idaresi 
tarafından 45 kilo kaçak 
çakmak taşı tutulmuş, kü
çücük bir parcasmm beş on 
kuruşa satıldrğına göre 4.) kilo 
sunun ne kadar edeceğini he
sap edebilirsiniz. Bu epey mü
him kıymeti olan çakmak taş
ları iyice muhafaza edilsin 
diye gümı·üğün iki numaralı 
ambarına yerleştirilmiş fakat 
bir gün memurlar giderler ba
karlar ki, çakmak taşlarının 
yerinde 45 kilo kadar soğan 
sarmısak yatıp durmaktadrr. 
Bundan sonra gümrük idare
si faaliyete geçmiş, yeni tah
kikat başlamış .. Bu meseleden 
bahseden bazı gazeteler taşın 
soğan olmasını hayretle zik
rediyorlar. 

1 

Edebiyat Aleminde 

Bir romancı romanını 
nasıl yazar ? 

Klot Farer dün ilk kon(eransını verdi 

Klod Fırer ve kendfainl cıinı~yenıer 

Mi.Avrupa tacını f Defterdarlıkta; 

Gazi M. Kemal 

Şüphesiz ki çakmak taşının 
bir gün sırra kadem basıp yer
lerini soğanlara bırakmaları 
garip bir seydir. Fakat asıl 
garip olan ~mesele çakmak taş
larının ambardan aşrrıldıktan 
sonra aradan dört ay gibi u
zun bir zamanın geçmesine 
rağmen hala tahkikatrn bitme
mesi, gümrükteki sui istimal 
mes'ullerinin meydana çıkma
masıdır. 

Klot Farer, dün akşam ilk konfe- 1\1. Klot Farerin nrdifi konferanı 
ransını Fransız tiyatrosunda vereli. edebiyat noktai nazarından krymetıl 

kaybetti. -lkra~iyel•-;. mıselasınde 
M; Avrupa olarak intihap. Şüranrn kararı 

edilnt olan Fransız güzelinin gayrı Ankaradan gelen bir habere 
ka.,ni 4 avlık bir çocuk anası göre Devlet Şftrası Istanbul Def
oldıiu meydana çıkmıştır. Bu terdarhğının aldığı ikramiyenin 
haJeri alan Jüri heyeti, Fransn: istirdadına karar vermiştir. Şura 
gızelinin bu takdirde Mis Av- ayni zamanda maarif vergisinden 
npa olmak için JAzımgelen !~- bu kabil ikramiyenin alınmama-

"ti h · l adıgv ım nazarı ıh-raı aız o m . . . .. sını tasvip etmiştir. 

Çakmak taşını soğan Y~
pan el çabukluğuna ba~. hır 
de kaplumbağa ile yola çı
karılan mes'uliyetc ! 

Bu konferans, edebi ehemmiyeti ol· idi. 
duğu kadar, başka iki noktadan da Konferansın aslını aylık iU.vemizde 
ehemmiyetli idi· yazacağız. Mevzu (bir romancı roma

Birisi, memleketimizde duhuliye nını nasıl yazar) idi. 
ile gidilen ilk konferans, öteki de kon- Klot Farer (Z d k d _ . . .anne ersem ne a aT 
feransların artık bızde de layık olduk- muharı·ı·r varsa o k 1 t d · · ld - a c lr arz var ır, 
ları ehemmıyetı kazanmış 0 ugunu bunu tahdit etmek d - I ) d" 

·· t · "t"b ·ı F"lh k'k d" k ogru 0 maz ıye 
gos ermesı ı •. ~~ ~· 1 -~ 1 a un a - söze haşladı, ve hil<flye uzun hikaye, 

hara alarak kendısıne bır mud-
d 

.1 - 1 M" A Verı:set verg isi nasıl ehnaoak? 
et evvel verı mış o an ıs vrupa 

an geri almıştır. Bu iinva- Yeni kanun projesine göre 

Sui istimallerle mücadele
ni no işte süratin her memur 
için yeni Türkiyeye kazandı
rılacak bir zafer olduğuna i
nandığımız bu devirde, güm
rükte sui istimal akabinde 
gösterilen bu kaplumbağa 
süratine siz de şaşın ... 

şum Klot Faıeı 1 dınlemıye gelen hatk romanın tavsifle ı·ini, eserler zikrede. 
hiç de az denilecek bir sayıda değildi. , rek anlattı. 
Bilakis. ı · f J> ' 1 t· - b" k . '-On eranı:;ı, ı} er o ının ır aç s-. 

Birçok fransız ve ecnebılerle bera· tır vazısını okuyarak ve: 
ber, fikir ve edebiyat ftlemine mensup - A ·t k 1 ... -k .. t· d .. 1 . d 

vamnı 'k"l · 'f h k 
n ·k· ·ı•v · kazanan Alman veraıet tarı ı e ıntı a a kının 
ın ı mcı ıgı . . . . . 

2ftzeHne verilmesi muhtemel- ıntıkalınde, ıntıfa hakkının sahibi 
dir. 50 veya daha aşağı yaşta ise 

Pariste bu hadise giinün mev- verginin ikide birini, 50 ile 55 
zuu teklini almıştır. yaş arasında ise Yerginin ilçte 

Liberte gazetesi Jllri heyetine birini, 60-70 arasında ise dörtte 
hilcum ettikten sonra güzelin b' · · 70 t f 1 · k. d . . . • ırını, en az a ıse se ız e 
çocuğuna Parıs beledıyesımn b. . • t d" ı"le .. k ll f l 
b k 1- ld ·w• . "dd" t ırını e ıye mu e e o a-a ması azımge ıgım ı ıa e ~ caktır. 
mektedir. 

ltalya gazeteleri de Mis Avru
pa intihabına hile karıştığından 
bahsetmektedirler. 

Belediyede - ~--

Musadea ılınmadan s inema 
binaıı a9tlr ılmıyac~k 

Belediy riyasetinden müs3ade 
alınmadan ba?,J yerlerde sinema 
•tıldığı yapılan tahkikat netice
ainde anlatılmıştır. 

Bunun üzerine belediye şube
lerine bir tamim gönderilmiş, 
•inema ve tiyatrolara açılma 
llltiaaadesi verilirken belediye 
reisliğine malumat verilmesi 
bildirilmiştir. 

Bundan başka sinemaların 
•çrldığı mmtakanın itfaiye guru
Pu binada tetkikat yapacak, 
Yangın söndürme vesaitini ta-
lllamlatacak ve birer rapor ha
lll'layacaktır. 

Viliyette 

Avusturya tıbaası olanlar 
Avusturya tabaasından olanlar 

devlet dairelerince açılan mfina

kasa ve müzayedelere giremi~ 

yorlardı. Bu kere yeniden Avus· 

turya il~uahedesi akti 

·r-aıtizakereye başJaodığından 

bu hükumet tabaası hakkında 

evelce verilen karar kaldırılmıı .. 

tır. Bu karar vilAyet ve beledi

yeye bildirilmiftir. 

1 Memleket Haberlerı] 

11 yaşında katil 
Kayseride iki gün evel feci 

bir hadise olmuştur. 11 yatında 
Kürdün Hasan Hüseyin isminde

ki 11 yqında bir çocuk mav-

t ·- k - -1 d k f ta h d - ı ı JU} u us ,l ın ~oz erın en ur samı er e on erans azır ı· .. 
l B d R ·ı S ff t 11 •onra bana susmak du. er." 

Biz de ıaıalım ! ar. u meyan a, eşı a e , am- ... . _ . . 
dullah Suphi, Yunus Nadi, Abdiilhak Sozlenle bıtıren edıı> alkışlandı. 
Şinasi, izzet Melih, .Maarif Emini Mu- 1\ lot Farer ikinci konferansını öbür 
zaffer Beyler ile edebiyat muallimlerilgün ,.~ ( Piyer Loti) mevzuu üzerine v• 

,--KÜÇÜK HABERLER ve darülfünun talebeleri vardı. ncel.tır. 
rwııı 1,, .... 1 11utttntı-.turu•..,.ıft9Hf"l""'"•'"''"""""'""•ttnP11"1ıum'11NN'4fllllt tt .. tın llllllf 11 .... ın "" ı•ı aı u -.mnntau1 U""'"1Ptl!'l1tttttrtuu .. , .. ı ..,. ..... 

* DEYLE'!' DEMlRYOLLARINDA 1 1 1 G 1 l . d 1 1 
- Ankara _ Istanbul hattında ekspres Polis haberleri e en er, gı en er 
le seyahat müddetini kısaltmak için bü- 8 it •} Bir müddetten beri Ankara da 
tün tertibat alrnmıştır. Yakında tec· 8 a ) e bulunan müskirat inhisarı umum 
rübelere başlanacak, iyi netice verdiği Bir kadın nlese1esi yü- müdilrü Asım B. şehrimize 
takdirde tarife değiştirilecektir. Ek· dönmüştür. 
spres iki şehir arasındaki mesafeyi 9 zünden çikan hadise 
saatte alacaktır. Beykozda Ankaralı Halil is· 

• SİNEMALARDA DA VET1YE - minde biri arkadaıı lbrahimi 
SineınalarJa defterdarhk ve alakadar- balta ile ağır surette yaralamıştır. 
lar arasında ihtilafı ınucip olan serbest Yaptığımız tahkikata göre bu 
duhuliye meselesi halledilmek üzere- cürmün sebebi müşterek müna
dir. Bu hususta iki vekalet tarafın- ıebette bulundukları bir kadın
dan hazırlanan talimatname vekillt>.r dır. lbrahimi aynı kadınla görü
heyetindedir. Talimatname sinemala- şürken tesadnf eden Halil bana 
ra istihlak vergisi vermeden girebile- inat mı yapıyorsun? Diyerek 
ceklerin isimlerini tesbit etmektedir. elindeki balta ile lbrahimin üze· 

• YENİ IRAN SEFiRi - Masla- rioe hücum etmiıtir. 
hatgüzar Sadık Han yeni İran sefirli- Vak'a mahalline ydişen zabıta 
ğine tayin edilmiştir. memurlan ağır yaralı lbrabimi 

• AGOPYAN HANI F AC1ASI - Cerrahpafa hastahanesine kal-
Kurbanlarrndan madmazel Lili kınlan d 1 H iT d kala 
belkerniği neticesi kanı zehirlenerek ır~ış dar ve 8 1 1 e ya -
ölm·· t ·· mış ar ır . 

• 
0~~~EKAlTLER1N YOL VERGİ· Yunanlı dolandırıcı ya~alan~ı 

. . Yunanistanda bazı kımselerı 
Sl - Bundan muaf ~utulma.ıarı ıçın dolandırdıktan sonra şehrimize 
bazı meb'usların mech~ tekhfte bulu- k And Kosti namındaki 

k] ·· ı ırıektedır açan ırya 
naca arr soy en · Yunanlı bir komnsyoncuoun yaka· 

Maarifte lanması için Yunan polisinin za-

Limanda 

Vapuroular ara11nda raktbet 
fiddetfe devam edıyor 

Dünkü akşam gazetelerinden 
biri milJi vapurcular arasındaki 
rekabetin kaldırılarak bazı va• 
pur kumka,.yalarının bir itilaf 
yaptığını haber veriyordu. 

Birlik müdürü Muzaffer B. 
bunu kat'iyetle tekzip etmiş ve 
demiştir kj: 

- "Rekabet son gönlerde 
kalkmıf değil bilakis artmıştır. 
Bu yüzden Trabzona kadar 80 
kuruşa yolcu bile alınmaktadll'. 
Buna mani oJmak için yapılan 
tedbirler ise on seneden beri 
düşünülmektedir. ,. 

FJrk a da: 

Bugün esnaf cemiyetleri ve 
murahhasları toplanacıklar 

Aynca her itfaiye 
llııntakaımda bulunan 
'te tiyatrolann vesaiti 

gurupu 
sinema 

itfaiyesi 

- Mek-tepler tıtll edil dl bıtamıza müracaat ettiğini yaz-
zerle Rükiye isminde bir kııı k 

Bayram milnasebetile dünden mışb • 

Bazı esnaf cemiyetlerinin fe· 
dere edilmesi ve diğerlerinin 
ısJabı hakkında ticaret müdUr· 
lüğünce hazırlanan rapor halk 
fırkaırna verilmiştir. t•kkında muntazam defterler 

Ulunduracaktır. 
Mazayedelere kimler ittirak 

edebilir 
Belediye tarahndao yapılmak· 

tı olan münakasa ve müzaye· 
delere iıtirak edeceklerden tica
•et ve sanayi odasında kayıtla 
olup olmadıkları aranacak, ka
Yıtb olmıyanlara iş verilmiye
ctlrtir. 

Cuma günleri dükkAnları 
s9anlar 

1
, Cuma kanunu ahkamına muha· 
b~ olararak cuma günleri bakkal, 
le dhaasa benzin satanların dlik• 
~blarını açtıkları belediyeye ya-

an tikAyetlerden anlatılmıştır. 
Belediye memurlara bu şiki

)etJ .. r il . .. 1 . A • t .. ıerıne cu111a gun erı anı 

,eftitler yapacak, dükkanlarını 
ç-.ıar ceıalandırılacaktu. 

vurarak öldürmllttür. Cinayete e· üdd ttenberı" zabıtamız 
itibaren bnttın mektepler l ır m e 

bir aık meselesinin sebep oldu· cek paz sabahına kadar gt:~İ tarafından takip edilmekte olan 
ğu rivayet edilmektedir. edilmiıtı~~ Andirya Kosti dün yakalanmıştır. ... --··-·--· -······-· -·---... --...--····-··-· .. ·---··-·-··---.. ····· --·---···--j C iz g ilerle fikirler: Secıyeli i~sanlar ve muvaffakıye~ 

. f klarınız bulutlarla karan-
Ha) at_ u u n metanetinizi kaybet-

JıkJac:trgı zama .. 
_~ . f{akıyetsizlik sızı Del'· 

meyınız. Muva 
mit etmesiıa. 

SeciyeU insanlar •uvaffakıyetsiz· ' 
Jikten muvaffak~yet kazanırlar, mu- .~~'·a.~~~kıyetsizliğin . al~alttığı ,.e 
maffakıyetsizliğı mu\·affak olmali duşurdugu adamlar Sl'<' l)e kul vetin-
i~n istismar ederler ve hada sağhun j den mahrum olanlardu·. 
adımlar~lü~k~ 1 

Bunun için muhtelif esnaf ve 
cemiyet mümessilleri bugün fır
kada toplanarak ıslah projelerini 
görüşeceklerdir. 

•\lı aıırifıe: 

Daya < iddia11nın ealı çıkmadı 
Bundan bir müddet evvel 

Emirgi~ civarındak i Uluköy ilk 
m~kt~bınde dayak atıldığı iddia 
edı lmış ve Mahir B. isminde bir 
muallim hakkında tahkikata 
başlanmıştı. 

Tahkikat neticesinde isnadın 
asılsız olduğu anlaşılmıştır. 

En güzel ve faydalı bayram 
hediyesi kumbaradır. Çocu-
ğunuzu h · d" em ıevın ırirsiniz 

hem de tasarrufa alıştırırsıorz: 
Türkiye lı Bankası 
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Süf!.inlarda Seya~at 
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Müderrisler arasında 

Neşriyat aleminde ' 

Türk tarihinin 
anahtarları 
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YyZAN: Omer Rıza "Maskaralara voyvo!,, 
Alinin ölümünden sonraki 

- 145 -

ieaat Profesörler ve müderrisler de Maskaralar sokağa döküldü. Miktan mahdut kitabın 
etten, kemikten mahluklardır. On- Geçen sabah, dün ak,am ba,langıcı ne diyor? 
lann da sinirleri var. Hadiseler Ali gömüldükten sonra Kiıfede Sebe oğlunun liufeye gönderdi 
kar§ısında kızmak, uğradıkları te- ve bu sabah Beyoğlu sokakları Muallim Afet Hf • ile Riyaseti yepyeni şayialar intişara başlamış- bu adamların başında l\leymun oğl 
cavüzlere karşı durmak hakkı el- zevkıiz, manasız, biçimsiz çabal- cümhur kitibi umumisi Tevfik, tı. Bu şayialara göre Ati ölmemişti. Ali bulunuyordu. Bunlar EQfeye nrdı 
bet te kendilerinden almmamıtbr. lar ve kulağa gayet kötü gelen meb'us Reşit Galip, Vasıf, Sa- gömülmemişti. Ali sağdı, hayatta idi. ta nsonra Mükem oğluıun hareketi 
Fakat turası muhakkak, ki insanla- 9arkılar ve yaygaralarla doldu. mih Rıfat, Yusuf Akçora B. lerle Yalnız uruç etmiş, ve semaya çıkmıştı. beklemişler, ve onun (Ai) yi öldürm 
rı bir küraüye sahip eden bilgi ye· Muhakkak ki birçok insanlar diğer ban zevattan mürekkep Çok geçmeden geri dönecekti, hem öy- si üzerine (Ali) nin gömilmesine mun 
kUnu, ilim hazinesinin alınlarına çirkinlik ve zevksizliklerini teşhir b. h . r- k t "h' . le bir kudret ,-e sa,·letle dönecekti ki tazır olmuşlar. Ondan soıra her yerd 
koyduğu ıeref tacı, onlarla bqka- ır eyetin ur arı ımn ana onun bütün düşmanlan zirüzeber ola· propagandalarını neşre başlamışlar 
lan arasına yükaek bir ayrılık ka· etmek için bu mevsimi bekliyor- hatlan üzerinde hazırladıkları cak. onun kılıcı bütün dünyayn ada- dı. 
tar. Onların hiddetleri, onların bu far. eserden mahdut miktarda bash- let neşredecek, onun ~esi bütün dünya (Ali) nin gömülmesi m..>selesini iha. 
hiddetlerini ifade ediıleri alelade Fakat, bunun nasıl bir eğlence rıldığı ye mütalealan alınmak YT kaphyacak ! Onun davetini doymr- ta eden esrarengizlik oıfann propa 
insanlann naralanndan çok bqka olacağına akıl erdirmek müşkül- üzere bAzı zatlara tevzi edildiği yan kalmryacak, onun peşine takılmı· gandalanna revaç temiıt •den amme~ 
türlü tecelli eder. d K ı b'l · b ı ı - 1- d di fir. arga arın ı e ışe aş a- yazılmıştı. yan bu unmıyaıı::ua. · en • 

Darülfünun kürsüsü bir kaide- madıkları bir saatte sokağa Bugün de bu teşebbüsün ebem- Ağızdan ağıza dolaşan bu M>zler ne (Ali) nin nereye gömUdüğü kafi. 
dir ve oralara ancak heykeli yapıl- düımeteki zevki anlıyanlar par- miyetini pek iyi tesbit eden reden çkmıştı? Bunların he~sih Sebe yetle malum değildi. Bir kavle göre 
(mağa layık şahsiyetlerin çıkması oğlunun tasniatı idi. (Ali} nan ayatı- kendisi cemaat mescidine, ir kavle gö 
lazımdır. Yalnız unutmamalı ki ka- mak kaldırsın! baılangıcmı takdim ediyoruz: nı istediği gibi istismar edemiyeceği- re resmi ikametgahı olan ltnakta def. 
ide dediğim kürsülerde eserlerin Jf- Kitabın aynca bir hüllsası da ni anhyan Sebe oğlu onun ölümünü is nolunmoştur. Onun nueye~ömfildüğlt 
temelleri üstüne kurulur. Bu gün- Ah, bundan bir müddet eYvel baştmlmış ve muhtelif mfiesse- tismar etmeie karar \'ermiş; onun üzmnde hasıl olan bu ihtilfın sebebi, 
kü müderrislerden kaçı bu halde- bizim cadde de ÇJkmağa bafh- selerin istifadesine teYdi cdilmit· için Hariciler arasına sokularak ve onun oğullarile ailesinin ~f e ve ha· 
dir? Kaçının temel olmağa elve- yan bir gazete kapan mamalı tir Baılanırı~ şudur: Haric:ilih attığı adamları kullanar:1~ valisindeki vaziyeti naznrı ilbara aln-
ritli sağlam eseri var? Ve nihayet l d • b" ks t .. (Ali) ile Muaviye ve Amrin kntlını rak onun nereye gömüfdüğuU ımkln-sagw kalma ı i İ de bu maskara- Bu kı'tap muayyen ır ma · a "'O· ..ı 
bu memlekette profesörlük, nasıl . ' 

1 
l!t tertip et mi~ Müleem oğlu Ktif eye ,. •• malımdır. 

bir liyakatin, hangi say mahsulleri- lara: zetıl~re~ yazı mıştır. . . diyorken o da adamlarından bir ka- KQfe ve havaJisinde (Ali nin bir 
nin neticesidir?. Diye sormak be- - Maskeler aşağı! Demelidi. · Şırndıye ~ad~r memleketim!zde ncş- çını ayni yere göndermiş ve onlara şu çok dü~manları vardı. Haricilt' bunla· 
nim haddi mdeğil. İstiklali tanın· 'f- rolunnn tnrıh kıtaplarının çogunda ~e emirleri vermişti: rın başında idi. Hariciler, (Alinin ne--
mıt bir darülfünunun, küraülerini Hoş, ayni şeyi bunda da söy- onlara mehaz ?.lan .fran~ızc& ~~ih - l\fülcem oğlu Aliyi öldürdükten reye gömüldUfünü bilecek '°lrlarsa. 

kitaplarında Turklerın dunya tanhın- . ·r d k" b··ı·· ta fta tarı· · .. geliti güzel dağıtmasına da her §ey )emek imkansız degı" ' ldir·, fakat gonra stz Ku e e ı u un ra r belkı onun eesedını çıkarırlar re onu 
d 1 k deki rolleri şuurlu veya şuur8UZ ola- . 1 (AJ") · . en evve endiıine verilen bu §e· "Aneksartitos,, gazetesinden kor- 1 • d t mızJa temas edinız, n on ara ı nın parça parça ederek onn karşı hbetbk· 
ref manidir, sanıyorum. rak küçüıt~!m1 üştür.1 Türklüennt, ele ~ ölmediğini, onun yalnız semaya uruç leri kini bu Qekilde tatmine ça.lı!rlar· kulur. Zira bu gayretli Rum ga- hakk da bov e yan ış ma ma a ma- • · l' 

Evet böyle amma, iki aya yak- '" .: . . ettiğini n pek yakında avdet edecegı- dı. 
zetesı" ceıa·det go"'atermek ve ha sı 'l'ürklüğun kendını tanımasında, . .. . . . d 

1 
. 

latan bir zaman var ki guetelerde '" - ' .•. . . . d 1 nı soyleyıniz. Bızım arka aş anmız Bunlardan başka Kufe içınde l\1ıa,·i 
bu mevzua dair pek fena yazılar miyetli! okuyucularının ayranlarını benhgını inBkışak~taett1ır~etihs.ind ef zal rara~ dan hiçbir kimse onun öldüğüne znhip veve taraftar olanlar veya tara~tar 

k b t k . . b•• 1 fı ti olmuştur. u ı p a ıs a o un 1 d ç·· k"" "'l d"wi . • .. . . çıkıyor, acı hükümler veriliyor, u- a ar ma ıçın oy e rsa ar b ü b'" .. d.. d tabii olmama ı ır. un u onun o me ıg görunmeyı rnenfaatlerıne daha muvn· 
tanç ve usanç verici v .. sikalar ne!· gözler. asıl ~~e, ~~ n u~un uı;;: a uurla muhakkaktır. Onun öldüğüne inanmak, fık görenler günden güne çoğalıyorlar 
rediliyor. 1f. mevlmnı ·~~~ ~ ~ ~n. ve 1' lan en büyük günahtır. Ali, yakında döne· dr. Bunlann da (Ali) nin kabrini ta"ı 

Kazım Nami Bey bu manevi Evvelki Nişantaşından yaşıhyan 1mı ıyeta m;:h~çın zar;'"r 
1
a.:t r rek bizim başımıza geçecek n bizimle yacak olurlarsa ona taarruzda bulun 

·ı k ld gece bu . ata annd b s ı ıneb .. ~kışmhad'seı , bütün düşmanlarımm imha edecek malarından korkuturdu. yangının ı k ıvılcımı o u ve tim- bir süril maskara geçiyordu. Bir aynı zaman a. u, son uyu ı · 
di bu ateş, Haydarpaşa, Beyazıt, slirü makara Ye arkalarında: lerle ruhunda benlik ve birlik duygu- tir. Esasen Hazreti (Ali) nln şehadetin 
Bakırköy atlı üç koldan alabildi· su uyanan türle milleti için milli bir muhtasar olarak ıösterildi; fakat, den sonra onun davasını. yür~tecek bir 
ğine ilerliyor. Eski adetlerden ol· - Voyof tarih yazmak ihtiyacı önünde atılmış Türk aleminden uuık kalan ka,·imlerin kimse kalmamı~ sayılabıtirdı. . 
duğu için mi nedir, yangına kotan- Diye bağıran bir sürü mahalle ilk adımdır. Bununla, milletimizin tarihlerinden bahse Jüzum &'Örülmt>di. Hasan son derece sulhperverdı ,. 
ların da sesleri dik ve aaygısız. çocuğu... Hiç kimsenin hoşuna yaratıcı kabiJiyetinin derinliklerine Gaye ve pilin böyle olunca, asıl babasının da harplerle meşgul olması· 
Kemal Cenap Beyin ortaya attığı gitmiyeceği muhakkak olan giden yolu açmak, Türk deha ve seci- maksadımm teşkil eden Türklerin be- na muarızdı. Fakat, babasına ka111 gf'l 
"Bu nasıl kitap?,, davası son gün- "Voyvo!,, Nidası bu kafile arka· yesinin esrarını meydana çıkarmak, şer tarihindeki, hususile bu tarihin mek kudretini haiz değildi. Onun için 
]erde asıl mevzuunu kaybetmit gİ· ıında ne kadar hoş görünüyordu. Türkün hususiyet ve kuvvetini kendi- en eski ve eski devirlerindeki rollerin- babasite birlikte hareket ediyordu. HU· 
bidir. Halbuki işin içinde kürsü sa· ne "Östermek, ve mint inkU:.c;afımızın den aayri mevzularda ayrıca tetkiklere seyin. bir I~ yapacak vaziyette buh~n· IA h. ı . b d Bir arahk bu çocuk kafilesi .. e -
a ıyet erme un an ziyade yakı- derin ırld köklere bağlı olduğunu an- girişilmedi. Yalnız levhayı itmam:ı muyordu. Hasan, hayatta b~lundugd 

fan bir mesele yoktu. darmadağın oldu. Bir polis me- ıatmak istiyoruz. Bu tecrlibe ile muh· yarayan bu kısımların vuzuh ile ihti· müddetc;e onun kıyam etmesınt yahut 
Garbin görünü, yaldızına al- muru kopilleri önllne katmış, taç olduğumuz o büyük miUt tarihi sar edilebilmiş kitaplaradn iktiba~ o· bir kimseyi toplamasına imkAn yoktu. 

danmaz ilim muhitlerinde bir fÖh· kovalıyordu. yazdığımızı iddia etmiyoruz, yalnız lunmasında bir beis görülmedi. Keza Bu itibar ile l\fuaviyenln muvaff-1( 
ret sahibi bir adam olan Kemal Zavallı voyvo! Bir defa yerin- bu hususta ~ahbacaklara umumi bir hilkat ve insan bahisleri de yeni naza- olacağında şUphe yoktu. Bütün halk 
Cenap Bey bilgi değil bilekle aus· de kullanılıyordu, ona da mani istikamet Ye hedef gösteriyoruz. riyeleri en kolay anlaşılabilir bir tuz. bunu hi~ediyor ve yavaş yavaş kendi· 
turulmak istenmif. En büyük kaba- ikinci bir maksadımız da kAlnatrn da hulasa eden zamanımız müellifle· ni bu inkılaba haıırlıyorda. 
hati de bu meseleyi aile arasında oldular... teşekkülüne, beşerin zuhuruna n ~ rinden alındı. Onan için Hasan babaSJnın mezan· 
halledeceği yerde ortaya dölanüs 1.opla :J.q.,u şer hayatının tarihi devirlerden evvel· Türklerin cihan tarihinde rollc?ri nı saklamakla isabet etmişti. Bu 83'-' '"' 

olması imif !.. • ki mazisine dair, yakın 7.amanlara ka- mevzuuna gelince, cihan tarihine dair de babasının ölümü,.dcıı sonra fena blr 
Benim de en gücüme giden, ta- Doktor dar itibarda bulunan yanlış te1akki1e- en son zamanlarda garpta azılıp neş- muameleye ugram~1na da karşı gel· 

rafı ifte bu aaklamak illetidir. İyi- ('" ::A,,. ••• ~~ _u c-
1
,.,.

1 
rin önUne geçmektir. Yahudilerin ma- rolunmu~ sentetik "terkibi" ~tap!arın miş oluyordu. 

leımesi istenen yaralar temiz neşter ~ J~ kaddes saydıktan efsanelerden çıkan verdikleri mütalealarla bazı lısanı tet- Fakat bu vaziyet Sebe oğlunun nr.ş-
le açılır. Sükut sargılan altında bu telakkiler membalann tenkidi ile, kileler karşı1attınhp .muhakem~ oluna· retmek istediği yeni akidelere de re\·a( 
aaklanmaz. Bu tıbbın en basit ha· Cumadan batka her gün ve son zamanlann ilmi keşiflerlle ar· rak d.sıl olunan netıceler tesbıt olun- temin etmişti. 
kikatini doktorlara ben mi anlata· Ale.~dar sıhhat yurd~nda da- tık tamamen kıymetini . ~aybetmiştir. du. Mehaz olarak bilhassa fran~ız~a Osmanın katilleri olmakla maruf o-
cağım? Sıhhat gibi insanlığın en hılı hastaları tedavı eder. Tenkidi tarihe ve ta bit ~lırnlere daya- kitaplar a1mmıştı.r. Zira m~mlek~tımız· lan bütün zümre, (Ali) nin semaya uç· 
kıymetli varlığı üstünde müıama· nılarak kurulan far~zıyeler elbette de m~~teşi~ tarihi nazarıyelenn he- tuğunu \'e yakında avdet edeceğini sö1 
ha bir cürüm olmaz mı idi? Keıki mutalarile bu hükmü yan yana Silrittek1Jin'in hnberlerınden .daha IJml- men cumlesı fran~zca mehn?:lerden Jiyerek herkesi iğfal ediyor, aleyhlerifl 
her ıubeden de böyle atılgan ce- k k b'I l k b"l I ? dir işte bunun i~indir ki, kıtabımı7.da muktebes olduğu cıhetle bu yanlı§ te- d .. 1' . 

1 
. techil ediyor onlarlıı 

sur bir >rojektör dol&.fıp de~leri· oyBma b hı ~em knası da ıb.0 lur • .. beş~rin tarihine girmeden önce kAinat, lakkilerin yine fran~ız alimlerinin bi· ke soy ıdy.en erı t"rlU türlü ~rbedelef 
. 'h •. u a sın ar asın a ın erce d d'kl .. 1 1 üt 1 1 e deJil avga e ıyor, ve u mızı le§ ıs etse! . v ? dünya ,.e insan hakkın a zamanımızın ze ver ı en ı m m a ea ar v . ıkan orlardı 

Bu hareket alkııla y'"kselfl • talebenm varlıgı unutuluyor mu· ilme müstenit na7,ariyelerini nakil ve ilerle tashihi tercih olunda. ç Y • • • • 

cek yerde hücu:nla kar§ıla:dı. Hıa~- O genç ruhları bu s~ygı~.ı~. k~vg~- izah ettik; ve bunu yaparken, batı.l fi: Bu kitapla, dofru. gör~~ğ~ i~i dli· Mülcem otlu muvaffak oldufu hal· 
ta daha fenaıı yapıldı Şimd' mn ne kadar ıarsacagı duşunulmu· kirlerden sıyrılarak, tarihi şenıyetijşünmeğe alıştırmak ıstediğımız ınsan· k d 

1 
'ki 

1 
d mühiıt' 

zete sütunlarında k" .: h"b.1 g~- yor mu? Müderrislerin münaka,ala kanamaya çalıştık. lar Türklerdir. Türklerin yanlı~ görüş- d~ onun ar a aş a7nı; ı Ms ~ • öl· 
•..ı • 1 b •. b. 1 .ursu (saD ·ı· :)md"!" rı bütün memleketi bir darülfü- n~ kit~p halkımız ve bilhassa genç- ]erden hatalı dtişünUşlerden bir nn hır şey_ ya~amamış ar t. uaVlyeyı "' oerrıa er, ırı ır erıne e ı. ı· • . . . . • . • . . d" dürmege gıden Berke 17 ramazan g. 
yorlar. Binlerce deliyi ti faya ka· nun haline sokan, zıhınlere 1hm ~ liğimiz için yazıldı; ve buna bmaen evvel kurtulması başlıca emelımı.z ~r. . d M . ri "d beklemit 
VUfturan Toptaıı zindanından il ziyafeti çeken derin ve engin şey· Türklerin dünya tarihindeki orlleri ve Bunun içindir ki, esas fikirlerımızl cesın .e uabvıhye} eamı e ,.ıktığı 

111
• 

, • . k d k 1 "kt'f 1 d b" l k i tedik Muhtelif Muavıye sa a namazına '.'I mi bir müessese çıkaran, medeni· ler olmalıdır. Ne yazık ki o u u • hilkat nazariyatı i e ~ 1 a 0 unma ı; ır an evve yayma ~ · . tn Mükern oğlunun yaptğı gt 
yet, ilim, fen mihrabı tanıdığımız: ları.mız şüphelerimizi arttırmak · okuyanlara umumi hır levha haUnde ltsanlarda yazıl~ış .. mutenevvı vesikn· ~a:· da ~I~a,·iyeye hücum etmiş. ve " 
Avrupaya kudretini teslim ettireni tan ba~ka işe yarnmıyor !.. beşer tarihinin rrkrmızla yakından a1A· ların ve başka tü~lu meı:nbalann araş- ı l stı Berkin darbesi l\fua'1 
b" d kt d l' d k Ak Se aA knl bazı kimseleri bazı kısımlan da tınlmasını atidekı mesaıye bıraktık. nu yara mıı. · . 11ı ır o ora e ı eme ... lın IJIJ. """ " "'"""""""""'"'"_,. _m""'"""'"'"'",.11111,_,,.., __ uanıtttınıttı11t11ıınnııınıııımu-ınrıı ıımıııaııımıı-•• yenin· baldırına isabet etmış, ve ca 

r-sıc-;;~Eiendi' --;.-üt;k;;.-~(-v:k~~) ın zarafet müsabakasr ' he~::ky;~::~::;~~~~n sonra Muaviyr ve 1 yi memnun edecek bir haber verere~ 
·--------------------- cezasını hafifletmek istemiş ona: 

Bican Ef. - l\tarko ~' madam 
ne alemde, ne yapryor7 iyidir ya in· 
pllah? 

- Şimdi matUm balo mevsimi, her 
halde o da ~der, değil mi? 

I , 

l\larko Pş. - Evet! Gitmek istiyor. 
fakat bir türlü teni \'e biçim beiene
miyoruz. 

- Sebebi mi, Vakıt gazetesi balo
larda gizJice zarif riyinmiş hanımla
n teshil ediyormuş, onun için. Bizim· 

J ki de kazanmak arzusunda... 

- Sana haber verUecek bir eır .,,.f 
Bunu !Öylersem bana yardım eder ııt• 
sin? 

Mua,·iye: 
- Söyle bakalım! demiş, Berk ~ 

cevabı vermişti: ~ 
- Benim kardeşlerimden biri b 

dakikada Aliyi öldürmüş bulunuyoı''t 
- Oldürebildfğini nereden bitiftl 

sun7 ~ 
- ÇünkU Ali, yalnız başına çıkı& 

muhafızlan yoktur. -
Fakat bu eözler Muaviyeyi meınıt111 

etmemişti. Blt~kis Muaviye derhal ul' 
mir vermiı:; ve haricinin derhl\l öldilt . 
mesini istemişti. 

~Bitmedi] 
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. . 
learetler · , 

Amerikalı haydutlar kralıle mülikat ! s ~0 ~ ~Ea ~ 1 

V • Polıslerin rahatını ihli• At ı • 
iki eksik arasında ı enı ettiğinden ,ik&yet eş l ~:~m~~!~ 

rakıslar 1 ediyor 1 dalgalar 1 ç:::::.· Klod Farer 
Klort Farer şehrimizde. Fakat iki 
fk var: Biri dostu, yarı vefadan, 

1 Piyerloti, öteki eski 1'Urkler .. 
lminim ki kendisini karşılıyan ff • tı•ı • ) hanımlaıını yerden temenna ede· ın 1 erın esrar 1 
~lamlıyan ."e bizi asan atika kol· rakısları bütün 

r ıyonunda bır acaiplik rliye seven 
::ı. bahriye zabiti lstanbulda eski o- dünyaya yayılıyor 

i- ancak, EyübUn selvilerini, sel· . 
e erle eski evler arasında yaslanan yo Hindoların kuvvetlı nllfuzu ne· 
ö ltri lu yeniçeri. mezar. taşlannı, cami· reye yapılmıpa orada esrarengiz 
. "k' kubbeJe~ı, mınareleri, bula· rakıslar peyda olmUftur. Hindil
U "' ve kafeslı e~ leı·, sarşaflı kadınlar tanda, Cavada, Siyamda •e bu 

~m hırkalarıle dolaşan erkeklel' . • 
' dremedi~i bu şeh · b 

1 
d gıbı memleketlerde bu rakıslara 

lf> rı oşa mış zanne t· 
. "k. dostlarının bir başka aleme göc tesadOf olunur. Bu rakıslar, dini 

etnıt, olduklarını derinden duyacak. mabetlerde öiretiliyor ve bu 

~eneeek. Belki de (Naşut kızlan) na·j 
• yere anyacak.. Aziyadenin saçla· 

r Jtııı keserek, tımaklannt manikür ede
l'tk zamane insanları, zamane kadın· 
larr gibi yaşadığını görünce hayretle 
taşıracak. GiSzleri yaşaracak. . ... . 

Diri bir Türkiye, modernleşen Türk· 
ltr onu iki kere dcrtlendirecek, çünkü 
o, ustası ölü, ve tarih dekoru içinde 

:r ltaum) alaşan 'fürkleri severlerdi. Mum 
• >'alaşan Türk yalnz Piycrlotinin de· 
r fil, yalnız Klot Farrerin değil, Osman 
1• h bankasının da, düyunu umumiye ha· 
• lblllerinin de hoc::una giden bir şeydi. 

Usta ve l amak bunlardan fazln olarak 
n &an'atkftr ,.e askerdiler. 
r Mumyalaı::an Türkiye)İ e\enler, Ç.a-

l'lakkalede yac::amak isti) enlere silah 
e ~ektiler .. Şimdi o kur unlarının hedefe 
ı· İsabet etmediğini de gönincc ikinci l~ 
1 tırabr duyacak. Pi) erJoti bugünleri 
n rormeden göçtü gitti. 

Bilirim bana dostlarımıza tariz edi· 
· )'orsun diyecekler bulunacaktır. Fakat 

Siz Piyerlotinin ağzından çıkan sözle· 
t ti cllnleyin de ondan sonra hül,iim ''e· 
• .tin. Piyerlotinin dostu olan esl,i aske

lifttz bana şunları anlattı: 
''Bir gün Pi)erloti beni davet ~tti 

• fark salonuna gittim. Alnturkn bir ı.ev 
di. Benden bir ricada bulundu, d~di 

• ki: 
•- Yaknda bir da,etim var. Biitün 

kibar ına1 .... <a" mensup insanlnıı ça~ı-

mesleğe girecek olanlar, en kU· 
çük yaşlanndan itibaren mabet
lere alanıJ!akta ve bütün ömGr
lerini mabetlerin içinde geçir
mektedirler. 

Ha,dutlar larab AlbPoG 
( Deyli Ek.pres ) pıeteUin 

Vapgton muhabiri, baydatlar 
ve kaçakçılar kuab A)kapon ile. 

garilımeie muyaffak olanattar· 
Filorida'nın milyonerlere mah· 

ıua kısmanda bllyllk ve mahte-
pm bir kaıktın sahibi olan Al .. 
Kapon muhabiri kabul etmit ve 
ona beyanatta bulunmUfblr. 
Amerika bOkOmetinİD bOtOn kuv· 
.etlerile ele geçirmtk için uirat· 
bğı Al Kaponu bir gazete mu· 
babirinin bulmuı •e onunla g&
rilfmeai, çok ıayanı dikkat bir 
hadisedir. 

Muhabir, haydutlar kıralile 
mlilikahnı şu ıekilde aııfabyor: 

«Maydutlarla içki kaçakçalan
nm Alemi kendilerine mahsus 
bir Alemdir. Onun paunlan ay· 
ndır. lşJeri ve işlerinbı ıekli bam• 
başkadır. Onun ibtiraslan, mu• 
vaffakiyetleri, muvaff akiyetsizlik
leri kendine fGNdh'· 

Polanegri sahnede 
büyük bir 

iıtiyakla karıılandı 
Pola Nepi, ainemadan sahne· 

ye b&adft ft ilk temsUini Lon· 
drada Yerdi. Son Poeta ile gelen 
Londra pzeteleri onun sabne-

4 deki mavaffakıyetlerinin, sinema 
f ı-,erdeti &zerindeki muvaffakıyet· 
· ~rinden hiç de geri olmadığını 

MAURICE 
CHEVALIER 

ile 

CLAUDETTE 
COLBERT'i 

MAUAI" 

CHEVALIEP. 
Devlet Kuşu 
flilmindc gormek saadetine nail olıcaksnız 

ELHAl\1RA . 
sıneması 

Dariilbedayi Temaillerl 
Bu alqam saat 21,30da ve 

Evdeki ISTlHBUl BEIDIWI 

~~ ~ I~ Pazar 
Vodvil 3 perde 

Yazan : 
faydsan 

G. 

Nakledenler : 

BedJaH. V.Riza B . 

l 1111 1 

111111 il 
Kişe hergiın saat 13 ten itıbaren açıkur 

Aln yaşına kadar olan cocuklar 
tlyııtroya kabul olunmaz .,, 

ııım-• Uzun müddet --
Fıçılarda dinlenmiş fevkallde 

R ~ r~ K H o fl H R K 181 n 1 
Tavsiye ederiz. Galata Beya• 

zıt sokak 35 ve 37 s6ylemektedirler. (Pola) nın sah· 
neye raibeti, halkın tiyatroya 
rağbetini artbrmıı, herkes onun 
canlı san'abnı g&rmek için fevç 'l'EŞEKKOR 
feyç kotmuflardll'. Yadlletnizin rukuu ,efatı haşabn• 

Bir Jnailiz mlbaekkıdi onun şifahen ve tahriren beyanı taziyet Jtt
temlinden bahHderken ıu a6z· funda bulunmuş olan bilcümle elıibha 
)eri a6yl01or: ve eviddamıza samimi tesekkürJerlml· 

11- Onun uzun kirpikleri, her· zin ibIAtına muhterem gazetenizi tu-

• l'Beafıın. Siz de refılu:mızla birlikte gc· 
lfn, fakat siz bir yeniçerı kıyaf,etin 'e. 
hanımınız da şalvarlı bir ~ki ..zamanı 
hanımı vaziyetinde .. , 

Bu rakıslardan her birinin be .. 

defi, dini bir menkabeyi temail 

etmek; yahut Hindoluğun dini: 

ananatım liareke ule ifade et

mek ir. 
Bu çeşit rakkasele:-in en muh

teşem rakısları yaptıkları yer, 
siyamdır. Bunların elbiseleri son 
derece kıymetli oldu~ndan kul
landıkları eşya da altınla işlen

mittir. 

Bunlan bir az anlamak ve bir 
az görmek için Al Kaponu ziya· 
ret ettim. Kendisi bizzat beni 
kartılamış ye uıiıafir odasına gö
türmüştü. E~in her tarafında 
ve oturduğunıUZ odanın her k6 .. 
şesinde bir sOrü muhahzlar 

vardı. 
Mülakatımız esnasında bu mu-

kesin kalbinde atef)i dalralar sit eyleriz efendim. 

yarabyordu. 
Onun tebeuümlerle kımlan 

Dm ud Samanon 
Jak Bouli 

kınl duclaldan, o kadar kara. 
o kadar bUyOk ve o kadar ,Ozel 
~zlerinin ııtırabile tezatlar ya· 
pıyordu. 

n•ııınıııı _______ _ 
çakcılığmdan vaz geçerek met .. 
ru bir itle mqgul olmak istedim. 
Fakat buna imkln bulamadım. 

tıte dostlanmız bizi alonların:ı 
böyle kabul ediyorlar. 'e bunun için 
leYiyorlar. Ben bu dost1uğn 
lClemansonun dfüımanlığım terich ede
l'fm. Çiinkii biri stingü. öteki af) on! 

Sadri Etem 

19 ŞUBAT PERŞEMBE KŞA!\11 
M A KSIMde 

MAKS RUJ maskeli \ e ma kcsiz 
Büyük Balo bilet \ c m:ıs:ı tcd:ıriki için 
Fransı:ıı: th:ıtro~u ki cleriııc !l'urac:ı:ır. ................................ , - --

Son zamanlarda bu biçim ra· 

kısları Avrupalılarda merak et· 

meğe ve onları tetkike baıla

mışlardır. Bu rakısların ifadeye 

çalııtığı mcnkabeler tetkik olun· 

maktadır. 

hafızlar bizi dinlediler. 
ilk sualim fU idi: 
- Rahat ıaııınıı? 
- yalnız polisler rabahmı ıh .. 

lal ediyor. Geçen sene üç gün 
zarfında 00 bir kere tevkif olun· 
dum. Halbuki ben bu evi 200 
bin dolira aldım. Maksadım, 
burada karıınla ye çocuklanmla 

rahat rahat yapmaktı. 
Al-Kapon bu ~ıleri stiyledik· 

"ilk bakııta aidatımız intibalar 

bunlardı. 
"Aıka veda,. adb piyese, ba

yat veren, onun phliyeti idi. 
Halk Pola Negriyi en hararetli 
heyecanlarla lcarfdamıf, her per
de indikçe onu prmek için bn
yllk bir iftlyak r&stermlttir. 

Pola Nem hakikaten tebrike 
llyıkhr. Onun r.Jdretli san'atı 
herketi mOtehauis ehbittir.,, 

- O halde yasağın ne zaman 
kalkacağını tahmin ediyoraunm? 

- Beş sene geçmeden bu iç
ki yasağı mutlaka kalkacakbr. 
-Sizin ltalyan olduğunuz s6yle
niyor? Niçin ltalyaya dönüp ra· 
hat rahat yaıamıyorsunuz? 

Düztaban Bastıbacak 
ten sonra 1a11110f, ve bana ik
ram ettiği )iaıonatadan bir bar· 
dak alara ( ikinci sualimi dinle· 

91aı•ttlftNllMNWİ9 

sak kalkacakbr. Bu yauk bqı· 
maza belA oldu. Amerika bu 
yGıden mutazamr olduğu kadar 
bqka bir ıeyden mutazamr ol· 
madı. Ben bir kaç defa içki ka-

- ltalyada itim ne? Ailem, 
karım, çecuklarım, itim burada. 
Sonra ben ltalyan değilim. Ben 
31 aene evvel Nevyorkta dol
muş bir adamım. 

Mülakat bu şekilde bitmit ve 
muharrir, haydutlar kıralı tara .. 
fmdan kapıya kadar teşyi edil .. 
miştir. 

B A GD A T'ta mişti: ., 
_ içki yaıafl hakkında ne 

19 Pcrtcmbc günii M A J J K Sinemasına 
Matineden itibaren gelecekler. dOtDnllyorsuD111? • 

_ Bana kalır,., ergeç bu ya· 

Tefrika numarası: 56 dül ediyor , .• meslektaşına bir göz •· siyeıten istifade~·"~ janda~a~ıa bir l•sanlyet yapıyor. ~kletlerini Ber<kft ursin köy ista•yonu eYlel' 
tıyor. O da gelip arkadaşının yanında iki gözü arasnı• oyle bır ~arbe ındi.ri- kapmın yanına koyu~or. Dıfer "ana- den çok uzak. Kim e bir şey görmedi. 
duruyor. nu büyük bir tabiye hatası· yor ki jandaraı& yer~ ~nllp kalıyor. forcu,, lar ~u sahneyı hayretle seyret· istasyon müdürü bu sırada istaayon-

Y •zan : •Gaıp cepheıinde •. ,. müellifi 

&ik 1'1ari11 Remargae 

d tk . j darJl'la kendını toplıyamadan tiler. Ferdınan sırıtarak diyor ki: dan başını kaşı)amk k ır. incı an ı ibi sert kafulle - MalJannrzı to 1 ı · çı 
1

~ or. Parmak İkisi de bu gibi mesailde tecrübesbı Koaole 1<aJdırılll tat g P ayınız bakalım··· lığı geÇJ)oruz. 'illi domuz kafum 
ve mukavemet görmeğe alışmamış gö- herifin çenesine bir ;a: vturuyor. ~ . r. U~ta: ~im)endlfetfn sesi duyulu- kolu altında tutu) or. Muhabbetle ~ 
rünüyorlar. İkinci jandarma bir tek •e- arkaY• ııef'"if olan •an en ona >0 

• na or<v lar lıize .. ahrabane yarak mınldanııor: . ~ kalryarak o kadar kuvvet- baktıktan ıonra Ferdinandın dediği - Ah · · . 
te halınde bulunduğumuzu evvelden fazından ya j darmanm gözleri dı· ,·eçhlle ne va to 1 1 Bi k . . . canımın ıçı .. Bıç seni koyu,•e. 
farketmeli idi. Her ne kadar biribfri· le sıkıyor ki an ıMtnı B"tyor ca kan bu v k~ P ~~r akr. fr llo· rırTmıyım? . .. .. 

1 

i f k f )ryor ve 8&... , •• a ayı sey.-cuer en a a a- ren hareket d. L mıze soz soy em yor se te bunu an· pn ır . d ınanın acık apına !>ir mıştır. Mırıldanıyor· d e ı)or. c;llerimizi ka· 
lamak güç değildi .. Eğer bunu dUşUn· Kosole Jan ar Zavallr ~jandarmalar - Aman yarabbi' Jandar 1 pı ani .sallı) o ruz. l tnsyon müdUrU o-

.. 1 d h . k"l" _ı -"-ete sokuyor. . .. ı ma arı nu se umlndı rımızı d' muş o say ı emen gerıye çe ı ır ve sr e- . ld a~ılarına tıkılmıs o- döid01er- Jandarmaları döfd"I . ti • zanne ı)or ve hay ·ı b' . t hd't d' d "Jh kik b berbat hır ha e 5' • u eı ... re e elam Yeri . lJ l ı e ızı e ı e ıyor u. Fı a a 0 • yi karırıafa boş yere utra· Ne f eJAket .. Ne feliket.. h F . . ) oı. a bu ki biz ona 
nu da aldırarak_ değildik. Bir ,.,..1.-r lan pıet~.:.:i ~-ayıılarile kollannı Ştiph .. iz u•allı kadın jandarma ,: Jlaıı ısn:eı ediyoruz. \"illi iğiliyor 
le ne olurmoc:ı kı şryorlar. B t h · d::Jı:. · · d - uzaktan ı la )On m"d" .... ~ .. rkal na bafllYoroz. un ann epsı .. mesın ınsanı ar &&'acına rötürece..,.i z k k . . u urunun lmmı 

Fakat öyle yapacağına ıneslekta~ 8 8~8 ılıyor. Şimdi iki adamı l:a zannında. Difer bulunanlar da bir ; / a e~ını gözlii)or. Nihayet mumf-
nın yanında durdu. Bu suretle arkada çabu~ ~r ister.. şaşkın. Zabıtanın n üniformanın t . ~ eranc hır tn,,rla bağırı)or: 
sı 'illinin taarruzuı dan kurtar~ak pıya~be Ybunu düıünmüş. Elli adım i· iliklerine kadar islemiş • esırı - Baraka ına gidyor. Jandarmalar 
ümidinde .. Bu tabiye hatası~ın ne~~e.i dA k'~ "k bir evceğiz nr. Burası ha· Villi mntryor: daha uzun müddet bekli) erekler!_ 
· b k .... ,.. Filhakıka \ ıll ler e uçu · ·· .. · k ~ O rnkı't ( f !'il ça u goru uyor. d la Kapısı 111eşedendır. Surgulerı" es· - Al'i1ama haminne.. Eğer h'T· . ana orcu) ların yüzünde. 

domuz kafasını uutıyor- Jan ~rm: ki; T< sııflamdır. Buraya jandarmala- !isler karşıma çıksa aldırmam u ~~ ~o ~ndışe asarı sUlni)01·. 1'eknır konu•nw 
ha)ret etmekle beraber kafayıt at 1118 n sUriikJeyfp sokuyonız. Onlar bir sa- gibi eski aıııkerler hiç yiyecek b .. l ız~m ga cesaret ecliyorlnr. 1ç)ag"ının sahı'bi 
. . ı· . zatarak kafayı u uyor. k 1 K 1 k u ar un kadın . .. "' :VUI" kı ıçın e ını u v ·ııı IMı ,.. at ten evvel boradan çı maz ar. - e açınr mı!. ' ' senn < goz ) .ı J orı dökerek gtila. 

ı mıldamıyor. Jandarma tered BöyJece müdafaası• kılıyor. 1 Yor. Yalnız ~ağını , t 
1 . u mu o an gene 

(Bitmedi). 
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~dl iyede ~ a. n' a t Aleminde J 
hay Ef. beraat etti 

-
Hutpe esnasında " Şapka !{İynıetde g:h·ur olu

ruz .• deıneyip '' gü\'ur rnu oluruz ? ,. dediği 
şapka aleyhinde buluı"!ınadığı <lnlaşılnı • ştır 

.... 
Istanbul ikinci ceza mahkemesinde Asır) gazetelel'inde çalıştığını, Şük:-ii 

dün öğleden sonra Zeyl'ekte Çivi zade Reyin hu hareketile makamr fdii iddia· 
camii imam \ 'C hatibi Abdlilhay Ef .. yı müşkiil vaziyete ıo;oktuğundan bah· 
ifsat edici beyanatta bulunduğu ha~ di- settiğini, hakaret kastı olmadığını 
le muhakeme edilmiştir. söylemiştir. 

Müstantikliğin muhakeme kararım- Mahkeme, istinabe enakmm lzmirc 
mesinde, Abdülhay Ef. nin hutpe es- gönderilme ini kararlaştrrmıştır. 
nasında (şapkayr giydik, g:h ur olduk. KATlLDEN lKI BERAE'I' 
Giyen de giydil'en de kflfirdir!) dedi· lsp:!rtakulede, Ali Be·· ç!ftliğinde 
ği hakkındaki iddia kaydolunuyor. iki çobanlık eden lsmaili öldürmekle ma?.· 
şahitten Ilekir ve Nuri J~f. lerin şeha- nun mühtedi Mehmetle arkadaşı Mü
detlcri arasındaki mübayenetin takdir minin muhakemeleri dün bitmi~tir . 
ve tayini mahkeme) c bırakılarak, keıı- Istanbul ağırceza mahkemesinde• 
disinin ahaliyi itaatsizliğe teşvik etti- dün müddeiumumi <.'emil B. aleyhte 
ğinden, dört yüz kırkıncı maddeye g(j. delil olmadığından beraet i temi:.·, a· 
re muhakemesine !.arar verildiği yazr. ,·ukat Etem Ruhi B. müdafaa yapmış, 

Jryordu. mahkeme bernet kararı \'ermiş maz· 
Abdülhay Ef. jandarma refakatin- nunlar serbest bırakılmışlardır. 

de geldi. Süruri Ef. nin oğlu olduğu. AÇIK RESiM VE YAZILAR 

u*'ze bacak 
m .... aba amız 

Güzel lıacali: r.ıüsahal•Pmı
zın nil.ayete cremsinc bir J,;ac; 
gün lrnldı. Elimizdt• h•ılunan 
re~imlerle a~ ın yirnıi ~i ıe ka
dar Jt'oto Süreyy:ıyn nıiiracn
at eclt•rcl\ resiu•ll!rini t•cktirc
r<>!< hanımlart ait !"esimler 
hep hir arada ha~ ram ertesi 
çıkacak ilk nüshamızda ayrı 
.ı.nı kuponlarla neşrcdilcC"ek 
'l"C müsabal,amız hu suretle 
nihayetlenmi~ olacal,tır. 

Birinciliği kazanacak hanı· 
mm alacağı hediyeler içinde 
bir sene müddetle her hafta 
bir çift ipekli çorap vardır. 
İkinciliği Jrnıanacak olan ha· 
nım üç ayda bir çift iskarpine 
malik olacaktır. Müsabaka ne 
ticesinde kazanacak yirmi 
beş hanım muhtelif hediyeler 
alacaklar hu meyanda şehri
mizin en hüyiik kürk ticaret· 
hane i olan Beyko müessese· 
si mantolarının kol ve vaka
larını istedikleri cici kü;·kler· 
le sü Jiyecektir. 

nu, imam, hatip \'e ha)tar mektebi TETKiK OLUNUYOR • . 
ayniyat memuru olduğunu söyledi. Bazı mizah gazetelerindeki resim- Beyannan1elerın1z bu ak-
Isticvap edildi, şöyle dedi: ler Ye yazılar müddeiumumilikçe ehem- şanıa kadar veriniz 

- Böyle şeyler söylemedim. lfada- miyetıe tetkik olunmaktadır. Bu ara· Mü t t f d ı· 
t takı ·t t · ı E ·ı . k' . d .. t h .... 1 1 essesa ara an an po ıse 
ımı ı e mış er. "sasen ı u ·ışı- a mus e çen goru en er bulunur.~n . . .. 

den )alnız birinin (dedi) demesi, rnzi· dava eçılacaktır. verılecek beyannamelerın mud-
yet hakkında bir fikir ,·erebilir. .ı\ley- AVUKATLIK EDEMIYECEKLER deti bu akşam bitmektedir. Bu 
ihimde söyliyen, )n garazla mahmul- narolarm resmi müessesele!'den oldu· müddet evelce bir kerre temdit 
dür, ya cehlile allıdeclir, yn da mec- ğu deçlct hizmetlerinde kullanılmama- edildiği ıçın müddetin tekrar 
nun olmak ltizım gelir. Ben (şapka larınn karar \'erilenlcrin n\'ulrntlık ta uzatılmasına lüzum görülmemiştir. 
giymekle gavur mu olduk zannediyor- edemiyecekleri hakkındaki karar. he· .. 
sunuz?) demişimdir. Böyle bir zannın nüz boraya bildirilmemiştir. Bu bil- Y_arından ıtıbaren b~yan~ame 
doğru olmıyacağım izah etim. Bir dirildikten sonra, baroda bir komisyon vermıyen beyanname sah;plerınden 
mümin ne cihetten kflfir olur, ne cihet- teşkil edilerek tetkikat yapılacaktır. nakti ceza alınacaktır. 
ten olmaz? Anlatmak, halkı ikaz et- Bu e astan kaç kişinin tasfiyeye tcihi 
mek, bir vaizin Ynzife~idir. Bazı kim- tutulacağı henüz belli değildir. f eni bir Ciİn1fUl[ reis 
seler ''ar ld şapka siperini tersine çevi- ARlP ORUÇ B. HAPISANE C' S 1 d 1., . c· 1 

k k 1 I
, 

1 
, • 

1 
. .,an • a ya or. ,, (A.A.) - cne•a 

rere namaz ı ıyol'.. >Unlara izahat IAS1 ANES l\DE A . . . .. h · ·ı d'I · 1· 
d. K·r· ı ı. h l . . . . . nıu)o reısıcum ur ıntı ıap e ı mış ır. 

ver ım. a ır o mat\, aramı halfıl ad zmıt Yalısı Eşref aleyhındekı neşri-

detmek ahkfımı diniyeyi ihlfıl etmektir. yattan dolayı İzmit mahkemesince hap· Bir Ceneral ö/dii 
Şapka giymekle böyle olmaz J,i öyle se mahkum edilen \'e lzmit tevkifhane· p . 13 ( • A ) lJ • h 

l\lüstakil ressaınlar ser-
g isi buuün açıhvor 

..... ol 

Bugün 15,30 da Müstakil res· 
samlar ve Heykeltıraşlar birliği 
dördüncü sergisin" Eeyoğlunda 

istiklal caddesinde sabık Mos· 
kovit ve Karpiç lokantaları bina
sında açıyor. 

Muhitin likaydisine rağmen 
inatçı bir sebatla san' atlarını tel

kine çalışan bu arf stlerin gay· 
rdi şayanı taktirdir. Sergi yarın·· 
dan itibaren herkese açıktır. 

l\onservatuvarda Şan 
konseri 

Evvelki akşam 1. Konserva
tuvarında talebe tarafından bir 

konser verildi. 
Talebeden Masum~ Suat ve Ra

na Sadri Hanımlar dört el piyano 
ile, Raul Laparranın "Flore dant

zaryak,, parçasını muvaffakiyetlc 
çaldılar. 

Kemançedeki muvaffakiyetile 
evvelki seneler nazarı dikkati 
celbetmiş olan Hadiye hanım, 

viyolonsel ile çok alkışlanan 
Tardutel parçasını çaldı. 

Konserin şüphesiz en muvaf
fak olan parçası, Matma:el Da
nailof tarafından çok duygu ve 
san'at ile piyano solo çalman, 
Rimski Korsakof gibi güç bir 

üstadın Dodiyez Konsertosu 
oldu. 

Matmazel Danailof hakikaten 
hisli bir artist olacaktır. 

Rimski Korsakatu evvelki ak
şam sade Mel Donailoftan din!e
mekle kalmadık. d • 1 . . . , . ans, . .t'.l. • - mumı arp es· 

emış o ayım. Ben ne cahılım, ne de sın de bulunan O' arın) gaıetesı sahil>i d· 1, .. sad 1 . 1, 1 .k k . , ti 
mecnun ' A 'f o n .. t' .. . nasın .l ı.ın ao ~e çı a U\\e e- Babı'kyan hanını o"nce mu"te 

. · _ rı ı:uç. · m~racaa 1 uz_erıne ~ua- rine kumanda etmis olan ccneral Her- ' -
Şahıtler çagırıldı. Uzun carşıda yene edılmı'-, netıcede sıhhı vazn·cti h . ı> . t , f:.t t . t' reddit fakat gittikçe eminleşip 

b kı D ı B k
. · 1 · 1' ~ E . . · n eım, arıs e e a e mış il'. 

Piyanist Ferhunde 
ve Necdet B. 

ff. 

Sazlarını sekiz dokuz yaşlanll" 
danberi lstanbulun kibar ailele• 
rine büyük bir zevk ile dinlet• 

miş olan iki musikişinasımız, pi• 
yanist Ferhunde Remzi H. la 
kardeşi viyolonist Necdet Remıi 
B. artık bugün yetişmiş iki genÇ 
artist olarak Almanyadan ivdet 
ediyor. Alakadarlarca malüm ol· 
duğu veçhile Ferhunde Remıİ 
Amerikan Kız Kolejinden Mag
na Kom Lavda tabir edilen eıı 

birinci derecede diplomasını al
dıktan sonra Konservatuardaıı 
da diploma almak üzre kardeşi, 
Robert Kolej müdavimi Necdet 

Remzi B. le birlikte iki buçuk 
sene evvel Laypzige gitmişler ve 
burada yüksek musiki tahıi ' inİ 
ikmal ederek altı a}' evvel dip" 
lomalarmı almışlardı. 

Bu iki san'atkarımız konser" 
vatuar tahsili ikmal ettik ten 
sonra altı ay daha Almanyada 
kalarak Hamburg, Lebek, Bre" 
man, Berlin, Laybzig gibi büyük 
musiki şehirlerinde umumi kon· 
serler vermek suretile Türkün 
güzel san'atlar ve bediyatındaki 
kabiliyetini Avrupalılara tanıt· 
mışlardır. istihbaratımıza göre 
şubatın on dokuzuncu günü Is .. 
tanbulda bulunacak olan bu iki 
san'atkar kardeş burada ve An-
karada lrnnser vermek surctile 
eski aşinalarım memnun etmeye 
çalışacaklardır. 
--· - ----:: 
şarkısını,, söyledi. Fakat Babik· 
yan H. şüphesiz Verdi'de daha 
muvaffak oldu ve haklı, süreh li 
alkı~lar tapladı. 

fa. a avacı ırama ı e ır Ef. (Bir cu- zmır va ısı .şref B. • Jcyhındekı neşri----------------- güzelleşen bir sesle onun "Kurt 
ma günü komşumuz Nuri Ef. ile v:iza nazan dikkate alınarak hnpi ane hus- Divanı harpte --------------------
gittik. Kalabalıktı, kapının yanında tanesinde )atmak üzere, lstanbhla gön- Ver eme ı lac bulundu mu ? 
bir yere sıkıştık. Hoca, şapkadan hah- dcrilmiştir. vatana karşı her türlü zararı yapmak- ~ \ 
settL Ama gidik, kflrir ,·eya ga\'ur tan çekinmezsiniz.,, (Üst tarafı 1 inci sayıfada) tatbikinde her an tehalük göstermir 
olduk mu, yoksa giymekle insan kafir Türk- Yunaıı nıünase- Maznun Cümhuriyet bayramınua verem aşısı münasebctHe zikreylediği· ler ve hiç biri şafi aşıya lrnrşı yarns:ı 
mi olur, şeklinde mi söyledi? Kat'i bir batında ~anlİnıİvet halkın ellerinde teberler ,.c kılıçlar ol- niz "bu zafer ışığ'ını görmemek için gibi göz yummamışlardır. Fakat şim· 
şey diyemem. Belki de iyi işitememi- o1 madığınr yalnız iki kişinin kalkan oyu. !.!Özlerini kapıyan yarasa tabiatli insan- diye kadar bir veya iki şiringda hct 
şimdir. Çok uzakta oturuyordum. Atina, l4 (Apo) - Nim resmi nu oymyarak geldiğini, yalnız fır!rn lar maatteessüf yok değildir .. cümlesi· Hremi, her afeti dereni'·"vi :,.: "u""c:l'.• 

- Senin tahsilin \'ar mı? Esti ya gazetesi Türk-Yunan iti- binasında bir nutul{ söylediğini, ve le lıizim memlel e heyeti sıhhiye Ye bir aşının henü7 -·~' cut olmadığına ka· 
- Jptidaiyi ikmal etmedim. lafnamelerinin Büyük Millet mec- intihabat esnasında bazr taşkınhklar tıhbiyesine şnmil değildir. Meh'us t.ı- ni olduklarır.clan clola.}"Tdır ki bahse) .. 
- Demek nasıl işittiğini sarahaten !isinde tastiki münasebetile, Ha- olduğunu söyliyerck bu husu ·ta bım bibinden tutun da köylerde icrayı ta- ledi!inlz verem aşısını lrnllanmadılar. 

söyliyemiyorsun? riciye vekili Tevfik Rüştü Bey izahatta bulunmuştur. babet eden hekimlerimize kadar hepsi Veremden Yil.aye için aşı \'ardır, bil 
- Hayır. Ben esasen camie gitmem. tarafından vuku bulan beyanatı, Bu izahat aı·asında intihabatın ilk aşının ne olduğunu anlamışlar, mes'ut a.,ı hayvanlara, insanlara, yeni doğ· 

takdirkarane bir lisanla tefsir • O gün Nuri Ef. nin ısrarile gittim. Z:ı· günlerinde Fethi Beyle Ankal'ada g(i. muş çocuklara tatbik edilerek Viı t kııt 
etmekte ve itilafnamelerin imza- h keme kararı verilmic.tir 

ten sona kaclar beklemedim, çıktım. lanmasındanberi Türk _ Yunan rüştüğünü, belediye intihabatındaki mu a Kac'ıfı müı itler "' · verem mikroplarına karşı uzviyette bit 
Diğer şahit Nuri Ef. (şapka giymek- yol uzluklardan bahsettiğini, intihab:ıt mukaYemet. kısmi bir muafiyet uyart· 

münasebatında hüküm süren AnkMa 13 Şeyh Esada le kafir mi olur, zannediyorsunuz?) f k I d esnasındaki taşkınlıkların tahrik ese- ' dırmak e asına müstenittir. Yoks." 
dediğini, şapka aleyhinde bulunmadığı- ev a a e samimiyeti kaydeyle- ri olmayıp belediyenin hatasından ile· bevam eden kadın müritlerin saydığınız gibi \'erem sanatoryomları· 

( . mektedir Digv er b"t" At' isimleri tesbit edilmictir. Bunlar hh• d i 1 • h. nı, önümüz mübarek -beraet gecesi. • u un ına ri geldiğini ve gendi!'inin halkın süklı· "' nın sı ı, gı a, tı )bı \'e cerra ı \'es:ı· 
tevbe kapısı kapanmadan tevbe , e is- gazeteleri de Tevfik Rüştli B. in netle intihaba iştiraki i~in istikl:il ga· meyanında lstanbulun yüksek itle iyi edemediği ,·eremlileri lıir Ud 
1iğfan ihmal etme~ iniz) dediğini anlat- beyanatını mufassalen naklede· zetesinde yazı yazdığını söylemiştir. mahafiJine mensup bazl hanımlar şiringa ile şifayap edecek verem aşısı 
b. rek iki milletin münasebatmda Müteakiben reis da vardır. henüz lteşfedilmemiştir. 

lki şahit muvacehe edildi. Müddei- mevcut olan samimiyetin ehem- En samimi arkadaşlarınız sizin ken- Bunlardan biri Şehyh Edsadıbzi- TEVFiK SALİM PAŞA NE DiYOR~ 
miyetini tezkar ediyorlar. yaret maksadını iza e en e-nmumi Ahmet Muhlis Bey ale'l·hte se- di kendinize karar \'erdiğinizi, ahali- d d Dr. Tevfik Salim Pş. da bu hu~ust!l " ~ yanatmda çocuğu olma ığın an 

hadet almadığından hahi le lJeraet is- BOGAZIÇl SPOR KLÜBÜ~DE yi gayri kanuni yola SC',·kettiğinizi söy. müşteki bulunduğu bir sırada fikrini soran bir muharririmize şunları 
tedf. Reis Hamit n. maznuna beraet Boğaziçi gençler klübii riyasetinden: lüyorlar..... bir dostunun Şeyhi tavsive etti- söylemiştir: 
ettiğini bildirdi. • Beylerbeyi terbiyei bedeni) e yur- Demesi üzerine maznun bunların if- ğini, bu tavsiye üzerine Eren köy - Fridman a~ısı vaktile ~ok mit· 

Abdiilhay Ef., (mahkemenin adaleti dundan 930 mayısta istifa ederek klü· tira oldug·unu be.van etmiştir. Bade- Ş , k d nakaşa edilmiş ve bugün artık deCno-
1 1 

köş.,üne gittig· ini, eynin en i- 1 b' d .,.,, 
''ar o uUn .) dedi, çıkktı. Serbest hıra- bümüze dahil olan Beylerbeyinde mu- hu Vedat Emin Beyin istic\'abr icra e- unmuş ır mc\'Zu ur. Ilu aşı tecr[ı..,... 
kıldı. · d · · ~ sine bir şeker verdiğini, onun edilmiştir, bir zararı olmadığı görül· 

kım ış tabibı ._ever, Yaıo,·a tahsil ı;;u· dilmi5tir. üzerine çocuğu oldug· unu söyle-
• * * besi memurlarından Emin. Seyfi Baha M p b mü~tür, fakat bir faydası olduğu dtı 

Operet hadisesi \'e Mazhar Tevfik Ef. ]erin klübümÜZ· ustafa ş.nın eyanatı miştir. görülmemiştir. 
le alflkaları katedilmi~tir. Menemen, 14 (A.A.) - Örfi divarı Mrznunların miktarı azaltyol" - ötüm halindeki bir hastanın ild 

B 1 k Menemen, 14 (Vakıt) - Di- ·ı · · ld ~ h tl · e 
lzmirdeki devedon dolayı dün 
burada Nizamettin Nezif 8. 

isticvap edildi 
Dir müddet e\·eı Jzmirde bir operet 

hıtdisesi olmu"tu, Muhlis Sabahattin 
Deyin bir opereti oynanll'ken. müddei· 
umumi muavini Şiikrü B. bazı sahnelf'· 
rl müstehçen görerek. temsilin men'inc 
t•bbüs etmiş, bu hfıdi e gazetelerde 
uzun uzadıa mevzuubahis olmuştur. 

Bu husustaki neşri)attan dola), Şüf .• 
rO D. bazıları 11leyhine hakaret dava ı 

açmıştır. Bu arada muharrir Nizamet
tin Nazif B. de 'ardır. 

lzmir müddciumumiliğinden gelen 
istinabe e\•rakı mucibince, dün Istan· 
bul ikinci ~za mahkemesinde NizamE>t· 
tin Beyin ifadc-.i alınmıştır. 

Reis Hasan \ asıf B. tarafından is· 
ticvnp olunan Nizarnettin B. oyunu 
menettirmek için mi<..!.dc;urnumi mua
\'inlnin sahneye cıkmasını mu\'afık bul
madığım, o zaman {Ahenk) \C (Yeni 

~--:-:=--- . _ .· . . . harp reisi Mustafa Pş. a ı ·esirlilerin h k d l nşı e ıyı o ugu, ayata av et ettiğı 1" 
.. Jsk~dar hukuk hdkımlığındcn. . muhakemesi münasebetile Anadolu a- vanı harptek mu a eme e i el- 22 kilo aldığı mevzuubahistir? 
Uskudarda Ayazma mahallesın- jansı muhabirine şu beyanatta bulun- ceklerin mi tarı epeyce aza - - Verem hastalığı mesela zatürrie 

de Tulumba sokağında 8 numa- mu:.hır- mıştır. Ay sonuna kadar bunla- gibi seyri, müddeti belli bir hastalıli 
ralı hanede sakin Lütfiye Hanı- "Balıkesirlilerin muhakeme ·i yam~ rm da muhakemelri hitam bula- değildir, bu itibarla ha.,.tanın ölüıt' 
mm mezkur hanede sakin zevci yavaş inkişaf etmcJitedir. Şahit olarak calttır. halinde olduğu da acaba kat'iyetle te:ı-
Mchmet oğlu Ahmedin askere getirilecek olnn \'edat Hilmi ve Dr. Menemenden Ankarsye bit edilmiş midir? Ne fena ,·aziyettt. 

'd k b' d h l\leth: Deylerin mu,·a alfıtlaımda \'azi· Menemen, 14 ( Vkıt) - Şim· veremliler vardır ki halleri kücük ınU· 
gı ere ır a a avdet etme· dı'ye kadar d vanı harpÇP- muh· - "l 
d . w • d · l'- · k · yetin ta •• ıamile kendini göstereceği Ü· e. sir::er' . tesiri altında iyiliğe tebeddU 
ıgın en gayıp ıgıne arar ıtası telı'f cezalarla tecz'ıye edilenlerin cdı'verı·ı·. l k ı mit edilmektedir. Bunlara ait muha-

talebi e i ame ey ediği davanın kemc1.in bayram güniine ı.a<lar ikmali y~rın. ~nkara. hapis~anesine na· - Alman ta -· . ~tinin Tereınt 
cereyan eden mukakemesinde muhte:.::' 'dir .. , . ...kıllerı ıcra edılecektır. müsteit memur ye mü~t.-ıhdemlerile :ı· 
kanunu medenin 32 inci madde- Balıkesil'Jilcrin muhakemesıne :>:ı· ~abık. l\1enemen kaymakamı ve Helerini Fridmarı aşısile aşılamrya ınet 
si mucibince bu bapta malumatı zartcsi günii dcYam edilecektir. Ve r> JBl'i dai'me kumandanı bur etme ine ne dersiniz? 
olanların bir sene zarfında ma· gün Yeclat Hilmi ,.c Dr. Methi Ileylerk Menemen, 14 (Vakıt) - Sa- - Bunu tilmiyoru .1. Manmafilı 
lümatlarını bildirmek üzere ilan maznıınh.r m cche edilecektir. Veh- bık Menemen kaymakamı Cev· şimdi hatırlıyorum, galiba böyle bit 
icra dildiği halde müddeti mez· bi Je.} in salı ·_t.in ü isticY: .. , edilnwsi det, jandarma kumandanı Fahri şey olmuş \'e hu hareket ciddi ilim ıne-
kure zarfında müracaat vaki muhtemeldir. Beylerin muhakemesinin yakında hafilind muaheze ecli'mişti. 
olmadığmdan tekrar bir ay 8 hl H ,. h k . rüyeti muhtemeldir. - . c · ·c itibarile? e ce . ın n-en ı mu e emesı 
müddetle ilanına karar verildi- M 

14 
( A A ) _ Foça kaymekcmırı:ı mu~akemes - Netice :tibarile F-"r1mnn aşısııı· 

ğinden bu müddet içinde Meb- .enemen,. _ · .. · . Menemen, 14 ( Yakıt) - Foça 1an burrün art · · sey bel\lcnemez. 
met oğlu ahmet h&lkkında ma· Behıce H. ıle Taşkopru nahı- kaymakamile jand.lrma ku nan· 1~ etrafı ··-er b:ııi 
lumatı olanların malumatlarını ye müdürü Nizamettin B. hak- danının muhakemesinin bayram- tanınmış hekimlcrim:zin mütaıeal"tl 
bildirmeleri ilin olunur. kında karar hakimliğince men'i dan evel icrasına mubal(kak na- yarın dercedilecektir. 

zarilc bakılmaktadır. 
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Güzel Giyinmenin Sırrı 

Kadınlığa dair 

Büyük Gazi 
ve 

Hakiki Kadın Erkek Musavatı 
Birkaç sene süren bir sükuttan 

sonra t k · 
1 

e ra neşnyat hayatına atı· 

;rken Türk kadınlığının bu miid· 
ret zarfında kazandığı zafer]er, ik
dlsap ettiği haklar karşısında ne kıt· 
dar sevinç ve gurur duyduğumu ifa· 
e edememekten korkuyorum. 

be Muhtelif mecmua ,-e gazete1erde 
n kadın lığa dair bazı yazılar ka· 

~atadığım zamanlar, Şehir Meclisin· 
e kadına yer verilmiş değildi; ka· :•n . rey hakkını haiz değildi. Hal· 
ttkı bugün ona bu mes'ut devrin 

Yiiksek düşünen başları bu hakkı ,.c 
bu mevkii verdiler. O itibar ile (Va
lUT) ın kadınlara, kadmlıii'a ,-e ka· 
dtn haberlerine tahsis ettiği bu 
Sahifede yeniden kadınlık yazılan 
Yazrrıağa başlarken kelime ve ciim· 
lelerime yeni bir mana vermek Jü. 
Zlırrıunu hissediyorum. 
Ötedenberi iddia etmişimdir ki ka· 

dın ile erke~in miisavatı hiçbir zaman 
bir takım fantezimerakhsı beylerle 
hanımların arzu ettikJeri şekilde şu 
sahada mevcut, bu sahada gayri mev
cut bir rnils..wat karikatürü olmama· 
lıdır. 

Türkiyede meşrutiyetin ilanından 
heri kadınlık. kadın hukukunu mü· 
dafaa, kadınla erkeğin müsavatı, ka
kadına siyasi hak ,·erilmesi gibi ba
hisler ortaya atılmış; gazete l"e 
rnecmua sütunlarında bu mesele ii· 
Zerinde bir çok m,ünnkaşalar yapıl
ntışttr. Fakat bütün bu mütalea ve 
ınünakaşalar hiçbir zaman tam oJa-

madı. Ya bunu erkekler yazıyordu; 
zahiren kadınlara hoş görünmek İS· 
temekle beraber içten içe, onlara bü
tün hakları vennemek aşkile yanı
yorlardı. Yahut ta bir takım kadın
lardı. Mazinin ve (atavizm) in ken
dilerine verdiği bir çekingenlikle 
tam bir ınüsavat istemekten çekini
yorlardr. Müsa·ratın hem nimette, 
hem de külfette beraberlik demek 
olduğu anlaşılm1yordu. 

Bu müsa,·atı tam ve esaslı şek· 
Ule bir çok hakikatleri olduğu gibi -
ilk defa izah ve takrir eden büyük 
Gazimiz olmuştur. 

Bütün Türk kadınlığına büyük 
rehberin lzmirde son zamanlarda 
kadınlara verilen haklara dair irat 
ettiği nutku dikkatle okumaiarmı 

tavsiye ederim. Büyük Münci orada 
Türk kadınını vatan ve memleket va
zifelerinden hiçbirisinden istisna et
memek lazımgeldiğini söyledileı·. Bir 
beşik başından, bir hudut hastane
sine, hatta belki icabında siper içi
ne icatlar kadınla erkeğin aralarında 
fark gözetilmeksizin, vazife görebi
leceklerini yalnız Türkiyede değil, 

bütün dünyada ilk defa o söylemiş
tir. Hakiki ve esaslı müsavat böyle 
düşünlilür. Erkekle kadın arasında 
bir bünye farkı olduğunu kabul 
etmiyenlerden değilim. Fakat bu 
fark ancak bir erkekle diğer erkek 
arsaındaki bünye ve kuwet farkın
dan ba~ka türlii miitalea edilmeme· 
lidir. Sadice Mukaddes 

En güzel elbiseler, ze· 
rafetle sadeliği nefsin
de topliyanlardır. lşi:e 
size bir gündüz, bir ge· 
ce eJbisesiki sadelikleri 
dolayısile Avrupada bü-

yük muvaffakiyet 

l 
kazanmışlardır 

•• .-..~~· r.=~~~==-::~~ı r 
1 

l 

.4 
ı 

a 

0 Mis Diyana Vaynyard,, tarafından icat Bu gördüğünüz sade ve zarif bir gGndüz 
edilmif olan bu akşam kıyafeti de basit oldu- elbisesidir. Üzerindeki hususiyeti yalnız meşhur 
ğu için büyük bir ınuvaffakiyet kazanmıştır. moda mütahassıslarından "Mis Madlen Karol,, 

Bu tuvaletin üst kısmı bele kadar vücuda tarafından icat edilmiş olan beyaz yakalıkhr. 
tamamile intibak etmek üzere dikilmiş belden Bu yakalığın zarafet ve hususiyetini resimde 
afağı kısmı bol ve etekler uzun tutulmuştur. takip etmek mümkündür. Bu elbisenin eteğinde 

Eteklerin kenarları gene (Lame) olan ku· pek sık olmamak üıere Pli'ler vardır. Yakası· 
maş nevinden iplikle bastırılmıştır. nın şimdiye kadar görülmemi' olan şekli clbi-

Üzerine namütenahi (Garnitür) ilavesine seye zarif bir hususiyet vermektedir. Kollar 

lüzum hısıl olrnaksııın bir elbis,.nin ne suretle uzundur. 

[~~~=:J\ 
tık bir hale getirilmesi mümkün olduğunu bu Bu resim sadelik içinde zarafet temini 
resimde görürsünüz. mümkün olduğuna bir misal verebilir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En Şık Giyinen Bir Yıldız 
Kurabive yapmaktaki · Sihhatli olmak 

esrar .. 
Kurabiye yapmak istiyenler bazı a

l'neliyelere fevkalade dikk ~ etmelidir 
ler. 

Meyva kurabiyesi için mahliitun faz
la sulu olmaması lazımdır. Bu suret
le hazırlandıktan sonra pişirirken fm· 
tıın kapağın mümkün olduğu kadar sık 
&ık açıp kapa.maldır. Kapatırken dr 
ltayet hafif davranmalıdır . 

Kurabiyenin üstüne eğer şekerleme 
koymak icap ediyorsa ortasına bir çu· 

kur Yapılır .. 
Şekerlenme yapılırken ekseriya ısın 

l'tıış bir bıcak kullanılır. Bu; şekerle
l'tıenin parİak kalmasını temin eder ... 

llazan dikkatsizlik neticesinde kn· 
tabiye fırında biraz vanar .. Bu vaziyet 
karşısında müracaat. edilecek c:are he· 
llijz daha sıcakken kurabiyenin kenarın 
d~ki Yanıklığa hindistan cevizi rendesi 
surınektir .. Bu, yanığı izale eder .. 

Anneler jçin •.. 
b· _Rüçük çocukların eğlencelerinden 
trı de ellerine gecirdikleri kalem, bo· 

Ya • ~ . • gabi şeylerle dumrlara, tahtalara 
~ıgiler ~i:mek, resimler yapmaktır.: 
k tı\>ar kagıtlarında veya tahtalardakı 

t 
tırşunkalem lekelerinı· cıkarmak icin a ~ .. 

~i Ze ekmek kullanma!ıdır ... E~ıne~~ .~
lii çıkarılarak boyalı kısma iyıce suru· 

rse lekeden eser kalmaz. 
k Çocuk beşiklerine yumuşak yastık 

0Ymak çok hatah bir şeydir .. Yumu· 
§ak Ya t k k'" "k 1 . i . · s T uçu çocuklann sıhhat en 
sırı hakiki bir tehlike teşkil eder .. 
daÇ~cuklara frilecelc şey!er kış ayların 

t
. lazdaıt daha az verilmelidir .. Tak
ır ed·ı . 

S
• ı mış su cocug· un hazmma fena te 
ır ~ Yr;>maz .. 

Soğukta çamaşır 
yıkamak ... 

du ~ışın soğuk aylarında her taraf don 
s gu zaman çaır.aşrrların kurutulma· 
ı epey .. b" da • ce guç n meseledir. Bu aylar 

ltı Çamşırlar yıkanırken son çalkala· 
ltı ada bir az tuz ilfı1•~ ~diniz .. Bu. c:t· 
ttı aşırJann Uzerindeki rütubetin d~n-
asına mani olur ... 

isterseniz ... 
Her yemekten sonra dişlerinizi iyi

ce temizleyiniz .. Her akşam muzaddı 
taaffün bir mayile gargara yapınız .. 

Tuzlu su hepsinden iyidir .. 
Dişleriniz için egzersiz yapınız. El

ma bunun için çok iyi bir tecrübedir. 
Sıyrılan derilerinizi, yaralannızı 

çok temiz tutunuz başkalarının bardak 
Iarını, tabaklarınr. havlu · .rını, sabunla 
rım kullanmayınız ve çocuuklarınza 
ela sıkı sıkı tenbih ediniz. 

Ovuncak dolapları 
Çocuklara mahsus oyuncak dolap· 

Iarının gayet temiz olmasına dikkat e
diniz. 

Küçük çocukların hayatı oyuncaklar 
la beraberdir. Onlarla düşer, kalkar .. 
Eğ·er bunlar temiz tutulmıyacak olursa. 
çocuklarınızın sıhhati tehlikede demek 
tir. Oyuncakların üzerindeki tozlar 
ayni zamanda hastalık mikroplarını da 
havi olurlar. Bunun isin küçük çocuk
Jarın oyuncak dolapları temiz tutulma· 
it, daima havalandırrlmahd1r. 

Nez'elilere nasihatler 
Nezlenin sari olduğu zamanlarda 

sabahları yıkanırken suyun içine bir 
kac damla okaliptül damlatmahdır. 
Soğuktan, nez1c~en, boğaz a~rısrndan 
müteessir olan bır evde mendıller, hav 
Iular illt defa sobunlu suda kaynatıl 
malıdır. Bundan sonra sıcak suda ha-

fifçe çalkanmah ve sor.ra kurutulma-

B 
suretle ~ama::ıırlar hem te

lıdır. u 
. 

1 
ııeın de nezlenin sirayetine 

nuz o ur. 1 
roto: 1\T. G. 1\1. 

"Şen olalim,, filmini çevirmek
te olan "Lil i Damita,, uzun e· 
tekli siyah kadifeden şık bir 

(Prenses) tuvalet giymektedir. 
Siyah tülden bir yelpaze, basit 

olduğu kadar güzel olan bir 
ahenk temin ediyor 

LHi Damita güzel kesilmiş go· 
tik n klasik bir tayyör ile yu· 
muşak fötr bir fapka, koyu kah
ve rengi iskarpinler, bej eldi· 
venler, pavyon kravat ve ipekli 
bir gömleklede başka bir akenk 
temin etmes"ni bilir. 

!'"oto: t\ t. G. !\ l. 

ınani otur. kapayan ~eylerden biri d' t:ıbaklarm ı 

A 1 
· taVS;yeJer takJidin tesirile vücut bulurlar .. Yeni kirli ve ~atallann yağ lekelerini halü Sabun her türl"' , v 1 . .• • 

nne ere . . doğan cocuklard:ı hiç ~üphesiz itiyat muhafaza etmiş bulunma<:ıdıı-.. Buna caktır. Soda I u ~ag el,eleımı <:ıl,ara-
S•hhatli olmak iyi itiyatlann ve •hlı- denilen şey henü• menut değildu-.. mukabil tN· temiz bardakla.· ,e pa.lak suyu:ı içindcı'fnb7:'m~hdır •. Maamafilı 

ı neticesidir. Çocuklanna bn Onlarm tcşckkillüne '°hep olan anne- gümüş çatal " ~aşddann iş ih•,. iki vermez mıktnr soda zaraı 
marn ann l 1 ı - . ı . ı· ı v • . . . . . rr kazandıran anne er onla- terdir .. çocuklar ,o ayca ogrenır er .. mıs ıne çı mracagır.a hiç şüphe etm<>- llun . ıyı ıtı) atla . b" zaman elde edem iye Temiz bir C' in derslerini asla unutma~ melidir. 1., . u takı ben temiz bir ı-;uda ~alk:t· 
a paranın hır ır ·' r· ki ' T' .. nm.ılı 'e 1 ur l d l r . . . 1 rdir. Sıhhati lar. l\liiteneni n~ ne ıs )eme erle r.o· u ·lur ıl h \'C snbunTu sud:ı vı' .. I· ·: . u an• ı •tan sonra pnr-

vi k t]el"l ,ermış e d . . ·1 .... m .ı(mak ıcın t . ı.ı· 
ceg ıyıne ·r ·atlar muhitin lu olan bir ı:;ofra a msanın ı,.tı.ıasınr malı \e tc:niz Lczler ku.l'anıln-a' d . ~ cmız u· kumaş kulhnıl-
muhafazar aii olan ı 'l • • · " " · malıdır. • 
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-=8 -VAKiT ısAuSAT.ı9p i N K E NAN Seyrisefain Yüksek Orman mekte 

Komprimeferı 

Nezle, Grip, Baş ağrısı 
ıçın 

KATI TEDAVi 

·---------------------------· k ·sat Vekaletinden: 
(100,000) adet Hora fişe

ği şartnamesi mucibince 21 
gün müddetle ve kapah zarf 
usulü ile münakasaya vazo
lunmuştur . Taliplerin şartna
meyi almak üzere iktısat ve
kaleti mübayaat komisyonu
na şimdiden müracaatları ve 
münakasaya iştirak için de 
yevmi ihale olan martın 11inci 
çarşamba gününe kadar tek
lif edecekleri fiatın yüzde ye
di buçugundan ibaret temi
nat akçalarile birlikte teklif le
rini evdi etmeleri ve ihale gü
nü saat 15.de de ko.misyonda 
hazır b lunmaları ilan olunur. 

Merkez ıcanrası: Galatıı ı,öprü başı 

R. 2362 ~ube acıınmı irkecide 
Mühilrdar zade hanı lsL 2740 

Pire- ısten~erwe oostası 
lizmir) v$:~:t 17 sa' 1 iôd~ 
Galata rıhtımından kalkarak 
çarıamba sabahı lzmire 

perıembe sabahı Pireye 

cumartesi sabahı Iskende-

riyeye varacaktır. lskenderiye

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarıamba Pireye de uğrıyarak 

perıembe lstanbula gelecektir. 

Byuaııt s~rat ~ustası 
( M E R S 1 N ) vapuru 17 

Şubat Salı 17 de Sirkeci 

den Gelibolu, Çanakkale, Kü

çilkkuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayval~ğa kalkacak Ye dönüş
te Altınoluğa da uğraya· 

caktır. 

Bug~nkU Bozcaada postası 

yapılmayacaktır. 

rektörlüğünden: ~ 
Yüksek Orman mektebi Orman Ameliyat mekte 

Pijcma adet: 22 adet: 38 
Beyaz gömlek ,, 22 ,, 38 
F antazi ,, ,, 22 " 38 
Don ,, 44 ,, 76 
F enila ,, 44 ,, 76 
Çorap ,, 132 ,, 228 
Futbol çorabı ,, 44 it 76 
Mendil it 110 ,, 190 
Kravat · " 44 11 76 . lr 

Yüksek Orman mektebi ile Orma~ Ameliy.~t ~ektebı taleb;.,ı. 
rinin iç çamaşırları kapalı zarf usulıle mevkıı munakasaya k~ e· 
muıtur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere hergün ve ııı bl 
nakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 11 mart 931 ~a~şanı. 
gUnü saat 14 te Defterdarlık binası dahilinde müessisatı ıkhsabıf 
mübayaat komisyonuna gelmeleri 

Iktısat V ekilletinen : 
( 1 O O) kilo Sulfat dö istirik

nin ( I O ) ton arsenikiyeti sut 
ve ( 1 O) ton hamızı arseniki 
şartnamesi mucibince 21 gün 
müddetle ve kapah zarf usu

tS:dıkil= z":a;=·=bi;:<l;;t~;il·. tü ile münakasaya vazolun-

1 vapurıar·ı 1 muştur . Tal iplerin şartname-Ka rad en iz 1
1 

Muntazam ve Lüks postası 1 yi almak üzere Ankarada ik-
in Önü ! tısat veı<aleti mübayaat ko-

vapuru 15 iÜDÜ ak- iİ • d•d •• 
= Şubat pazar ••m••aat I' misyonuna şım ı en muraca-
1
11 18de Sirkeci rıhtımından ha- ı • k 

reketle(Zonguldak,lnebolu, A- 11 atları V0 münakasaya İŞtlra 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I yan~k,Samsun,Ordu, Giresun i M 

1 PolataneTrabzon,Sllrmene,Rize),lı İÇİn de yevmi İhale Olan ar-
! iskele1"!rine azi~tt ve aynı isk~le ı 

Et, Ekmek, gaz, benzin ve 
saire münakasası 

IstanlJul Ziraat nıel{tebi rniidiir
li. O.ündeı1= 

1: lere uğrıyarak avdetedecektır. f. tın 9 uncu pazartesi gününe 
yol bedeli için Sirkecide rı· 

Meymenet hanmdaki acente- ia k d t kt•f edecekleri· fi.atın 
hanesine müracaat. Telefon :: a ar e 1 
lstanbul 2134. il .. d 7 5 d . b ret tem·ı ım::::ıs11::mmmm:r.:r.:.-n:=m:: y uz e ' un an 1 a -

1 iYl. M. v. sıtın Aırrı• Kom-::-1 nat akça larile birlikte teklif-
ıonu ilAnlırı 

Van Askeri Hast.1nesinin sekiz ay namelerini göndermeler· ,ihale 
Jık etkmefi kapalr zarfla müna- • •• 

1 
5 t d k • 

1931 senesi gayesine kadar mektebe muktezi 12 kalemden kasaya konmu tur. ihalesi 23/2931 Pa- gunu saat e e omısyon-
lbaret ekmek, et ve muhtelif erzakla gaz, benzin ve saire 25 z:artesi günü saat 13 te Vanda a kerf I •

1 
" 1 

Şubat 931 tarihine müsadif çarşamba gUnü saat 14 te ibalelei satın alma komisyonunda yapılacaktır. da hazır bulnnma arı 1 an 0 U-j 
'J'aliplerin evsafını Fındıklıda heyeti· 

icra kıJmmak üzere kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya mizde okumaları ve ihale saatidnen e- nur 
konulmuıtur. vel teminatınrile tekliflerini \'ermek Ü· • •-----" 

Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak için her gUn ve mü- zere ve artname almak i~in de Yandn ·------------• •--• 

nıkasaya iştirak için dahi yevmi ihalede Defterdarlık binasında mezkQr komi yona müracaatları. birlikte teklifnamelerini heyetimize i\ 1 a af I f V C k a 1 e' 
• • • 1 . mlieS1estıtı iktisadiye Mübayaat komisyonuna mUracaatları. . 

29 
k 

1 
.• verme erı. * * * 

Ordu ihtiyacı içan ·a em gu\·er- . . . t · l 
............. llJ•·•CIJ11llt .. •lft .. ·•lfJ•·•lfJ•eff .............................. cin malzemesi ayn ayn şartnamelerle Samsun garnizonunun 931 hırıncı ] TI ( ell: 

t F A •• ... k •• t aleni münaka""Yll konmu tur. ihalesi teşrin sonuna kadar olan unları kapalı. b" titO' ennl goz U ÇU "° - ı Ankara Gazi ter ıye ens • 16-2-931 pazartesi ~Unü saat 13,30 z.'ırfJa münakasay~. k.?nmuştur. halesı ··ro' 
~ s s a A da Fındıklıda he)·etimızde yapılacak . • 5,'3)931 perşe~~e gunu saat 14 .~ Sam· süne ilaveten yapbrılacak J' 1 ' • ur eyv ! tır. Taliplerin yirmi kuru luk pul sunda a kerı atın ~lma komısyonun· nastik salonu inıaah 10- 2 • 9~t 

ı• , : mukablJinde artnamesini heyetimiz- da yapılacaktır. Tahpleri? şart~ame tarihinden itibaren 25 - 3 • 9 d• 
)::'oto S. Süreyya ! den ahnaları ve numuneleri heyetimiz a1mak ve milnakasaya • gırmek ~uzerc tarihine kadar bir buçuk ay nıO ı\• 

t ,. th .. .i de görmeleri ve ihale saatinden evcl San:ısundn meı:kQr komısyona muraca- f 
1
.
1 

OJ" 
'il' ICare ane§t "?' temf nAtlaftle hazır bulunmaları. at etmeleri. detle Ye kapalı zar USU 1 e ,i' 

• r· * * nakasaya konulmustur. Taliple t ZEI S Jstanbul, iş Bankası ırkısındı No. 22 & • • * · SATIN Al l\1 \ 1 ol' 
t' DU SATIV ALMA ÜÇÜNCÜ KOLORDU ' ı inşaat şartname ve mukave e ..i 1'. PVNKTAL her verden UZUC t üÇONCO KOLOR • ' J KOMiSYONUNDAN: • it•· 

T J KôJllSYONUNDAN. fürklkarelindeki sü,•ari 2 inci fırka me suretlerile plan ve proje it' 
ettllt··•lflul •··• lıu IJ•··•CIJufltt-·ttll••lfl•· .. CIJu••··•tlt•...... ...... Kırklarelindeki kıtaat ihtiyacı i~ln kumandanlığının enelik ihtiyacı oh~~ tedarik etmek üzere berabe:-. 

· 366000 kilo kuru ot kapalı zarf usulıle 46:>000 kilo erpa 22 şubat 931 pazar gu- rinden timdiye kadar yap . "' Emlak ve Eytaın bankası lstaııbuJ mana.kasaya konulmuştur. ihale i nü saat 10 dn ,.e 366000 kilo kuru 0ı ta olduklara inşaata dair bonsef\'1• .. .;ı · 22/2/931 pazar günü saat 15 te icra kt· mezkur glinün saat 15 inde kapalı zaı·f h l · · h• 
lerile fenni e liyetname erını ~ h · d ' lınacağından ''e ot şartname i mevcu- usuJile ihalesi icra krlınacağında~ ta. h ld b »· şu esıı1 en. d'u kalmadığından eski e,· af ve sera. !iplerin pazarlığa j tirak ~t.mek uz~:e mil oldukları a e er . ' 

it dahilinde itaya talip olanların ''ak· ve artnamelerini görmek ıçın her gun Maarif vekaleti inşaat daireııO 
Kirahk Emlak ti muayyeninde mahalli satın alma ko· ö>leden c,·el komis?·o~umuza m.ü~aca- müracaat edebilirler. O" 

misvonuna miiracaatJarı iJftn olunur. atı eri ve pazarlığa ıştırak ~tmek ıçın ~e ihale 25. 3 - 931 tarihine 5oı tt Esas No. 
14 

218 

119 

Mevkii ve Nevi Bedeli ican 
Beyoğlu Aynalıçe,me Aşıklar meydanı 
2-1 No. dükkan 
Beşiktaı Sinanpaşa ma~allesi Taşiıkele 
sokağı 23 No. lı arsa 

Mocapaıada Hüdavendigar caddesi Ka· 
lmmustnfa ağa medresesi (depo ittiba-

240 

110 

znı .. elverişlidir) · 1000 

Balada yazılı emlak bilmüzayede kiraya verileeeğinden talip
lerin l 7·2·931 Salı gfinü saat on altıda ıubemize müracaatları. 

. * * * Kırklareli satın alma komısyonuna mti· sadif çarşama günü saat l 1' 
racııatleri. Maarif veklletinde toplanadc~" Hava kıtalltı i~in bel kayışı, nöbetçi "' * ıt; ... 

kürkü, kilim, peksimet torba ı yatak ı..e,·azım dikim evi ihtiyacı isin glar- olan inş~at k~.misyonu t~.rafın bit-
ve ,·astık kılıfı ile bir adet kupa umba hk bezin tetiı haline getirilmesi pazar- icra edılecegındcn mutea ~·ı•"' 
CSrtUsü kapalı zarfla münakasaya kon- lığa kon mu tur. lhale i ıs şubat 9!11 Ier in aynı gün ve saatte mu 

11
_ 

mu:.tur. lhalesi 2:1."2'931 paıartesi gü- çar!:'amba giinü saat 14,.10 da Fındıklı· yede, münakasa ve ihalit k•~ ti 
nU ııat 14 te }t'ındıklıda heyetimizde da. heyetimizde yapılacaktır. 'faliple· nuna göre tanzim edecekte~ 
yapılacaktır. Taliplerin yirmi kuruş- rin şartname ,.e nümunesini görmek eı "' 
luk pul mukabilinde şartname nlmak 07.ere her gUn \'e ihale saatind~n e\·el teklif ınektuplannı rn r#' 

b 1 komisyona tevdi etmeleri liı• ve nümunelerini görmek üzere her giin teminatJarile he) etimiıde hazır u un-
ve ihale saatinden e\·vel teminatıarile maları. dar. 

• 

' 



Ye·ni Bilmecem iz 
G çcn haff al'i bimeccmizi halleden ve mükafat kazananlar 

cı Ali Bey sokağı 22 $evket Y1'~Nl Bll,MECEM"IZ GEÇEN HAFT AKI 
BİLMECEMiZ 

Ge~en haftaki bilme.cemi· 
Eİn "'ureti halli: "Humelihis:\ 
n - Rumeli. ltunı. Hisar his.. 
idi. Do~nı haledenler nrnsm 
da ı.:el.ilen kur'a nelİC!.!.Sİ ı;u· 
<lur: 

ntu SAA'l' KAZANAN 
\Tnlmı>anı il\\ mektehincl••n 

'Necdet l lanm. 
mrnm. l\\Yl'll SEI\EH. 

KAZAN ANLAR 

kırköy birinci Hk mckteı>ten 
1\füzher Ziya H, 12 - Kasım 
paşad l\em:ıl Azmi ll, ta -
Byüpte Bnise A\'nİ H, 14 -
Galatasaray lisesinden ı:ı2a 
Necati B, ı:; - füırngiimrük 
te Meziyyet Necati H, 

lllRER Ç1KOLA1'A 
1\.A'l.ANANLAR 

l - Yüksek ticaret mekte
binden Akif U, 2 - l'ertcvni 
yaldcn Naci ~afa B, 3 - Ue)' 
leı·beyinde N. J\. 4 - Ayvan
sarayda Ayva7. }<~fendi soka· 
ğmda 'Münifi n, :'ı - Eı;kek 
ameli lmyattnn 229 l<ımni\ n, 

n 22 - H. Yeldeğirmeni nu
m'ara 100 Utaret Bahattin 
H, 23 Üsküdar yirmi ikinci 
ıuektepten Rauf B, 24 - He· 
~iktaş şehir bandosu Celal 
B, 2:; - Düyunu yevmi numa 
ra 11 Necip Şevki n, 26 - 1'~ 
renköy tlemr paşa sokak Pe
rihan Hakkı H, 27 - Vefa orta 
mektepten lf>1 Naci n, 28 -
Vefa orta mektepten 227 Y11-
suf Bey, 29 - Kabataş \isesin 
den 96:l Mustafa ll, :m - Ga
latasaraydan 1116 Enver ı~aik 
U, :n - Heybeliada ilk :mek
tepten Sevim ll, 32 - Vefa or 

On harften mürekkebim. 
llaşlan yedi harfim bir millet 
tir. 6 - 7 harflerim bir sa7.
dır. 1, 3, 4, harflerime hepini
zin hürmeti vardır. 5, 1, 7, J, 3 
haflerim uğruna hayntmızı 
\'ermekten çekinme?..siniz. Son 
üç harfim şehil'den küçüktür. 
lstanbu1a yakın ayni zaman 
da' bir ne,•i mey,·fü~ile meşhur 
um ·ben neresi yim hulalıildi
niz mi? 

1 - lJnkapnmda Naı.miyc 
C<•mi\ H, '! - Gl\1.le\>e(\e lh. 
1'.amH Heyin köşki\ndc Cemal 
A\'ni n. :\ - Kısık\a\a ('l'nıal 
I~ey köşkünde Ga\ihe H. '\ -
Ki.içiil;;mustafapaş.'\da No. 17 
Turhan Bey. 

6 - Vefa orta mektebinden 
:\:~9 Mustafa lley., 7 - lstan
bul kız lisesinden Nimet H, 

n\RER \\.RAVAT KA· 
ZANANI.AU 

l - ~n~eU.öy iskele cirn
rınd<ı llflmit n, :! - t'sk\iclar 
N\:hkuyusu No. 46 Selim \'e 
dal H, :\ - Piycrloti caddrsin 
d~ Vil<tan Miinir H. 4 - Be· 
yo~lu Jfomlı:ıracı sokak ı-;ıi
za 11, :\ - Cühmurivel orta 
mektebinden 116 M. Mihı·ib:ın e. . 

. BiRER MENDiL KA
ZANANLAR 

l - Çanakkalede Dr. ibra 
ilim ~Jin kerimeai Neriman 
R, % - Kadıki)' Aslzl7e ao
bitada B .. l H, 3 - Kıs. 
amen hayatta 298 Neu.İlat 
llamlt H, 4 - latanbal erkek 
•aallim tatMkattu Şermin 
H. :i - Amerikan mektebin
den Muhterem Enl-er H, 6 -
Şişli Osman Beyde Huriser 
H, :; - Sel~uk san'at mekte 
ilinden Sevim H, 9 - Cumhu 
ıiyet orta mektebinden Nez..'\ 
'ıet H, 10 - Maarbarnanda 
Kemalettin Bey JBhsadna Ne 
jat Be7, 11 - Repdiye ote
linde ismet B, 12 - Kil~ük ku 
yuda muallim Mammer B, 
l:l - Kadıkiy kalaTe aobkta 
Mücelli H, 14 - Teldrdaiında 
Jlyas Sami B, 15 - Çenberli 
taş orta melı.tebiadea Cenap 
Şehap B, 16 - Osldldar Ayaz 
ma Dere sokak No, 42 Naci 
B, 17 - Laleli apartunanmda 
Hü,·eyda H, 18 - Atikalipqa 
1'opra sokak na•ara 8 Süht'n 
dan il, 19 - lstanltal erkek 
muali• mektebinden 113 Şe• 
ki Bey, 20 - Gelenbevi orta 
mektebinden 43 Hilmi B. 
BiRER HATIRA DEFTERi 

KAZANALAR 

8 - Yirmi yedinci mektepten 
11. Mehpaı·e H, 9 - Beykoz 
Çınardibi numara 12 Uıfiye 
H, 10 - Ji'encrdc kunduracı 
Mehmet ağa sokak numara 
Jı& Tayibe 11, 11 - On birinci 
ilk mektepten yirmi Tevfik 
B. 12 - Kırk ikinci mekteı•· 
ten Huli'ısi Nihat H, 13 - 'J'. 
T. T. L. dairesinde Hadiye 
H, 14 - H:ıse!d hastane ch·a 
rnda MelAhat il, 15 - Seki· 
aiad ilk mekt•pten Riza Şe
rif B, 

BlllER KART POST AL 
KAZANANLAR 

l - Vefa orta mektepten 
448 Salt B, 2 - Patill Ça.r
..-11a Petlü Bey 19 Metm Ö
mer B, 3 - GelenbHi orta 
mektebladea Mutafa Sal-. 
B, 4 • Galatuaraydaa 118.1 Re 
şat B, 5 - Gedlkpqa Ameri 
kan kız aıektebiaden Gtizin 
H, 1-Feaeryohında Salamon 
Bey, '1 - Kadıköy Sakız ağa 
cmda 24 Litlf B, 8 - Kadı
kiy orta mektepten 233 Nec 
det B, 1 - lngiliz kız melde
blndea Nihal .Hlmlt H, 10 -
İstanbul erkek lisesinden Mus 
tala Kenan B, 11 - EyGp M 
ıneı ilk mektepten 395 tlumn 
B, 12 - Eyüp orta matebin
den 153 Cemal Ani B. 13 -
18 iati ilk mektepten 359 Mus 
tafa Kani B, 14 - Feyziati 
lisesinden Veysel Br 15 - Us
kiiclar Amerikan mektebinden 
Salltiye H. 16 - D. C'emal 
Haydar Beyin oteli Ahmet 
llalük, 1 7- Eyüp orta mek 
teblnden Birhanettin B. 18-
Ka•taş lisesinden Mahmut 
B, 19 - Kabataş lisesinden 
Turgut 8, 20 - Çengelköy 
meurltk sok:ık numara Z7 
Hüseyin B, 21 - Beykoz Ha-

ta mektepten 4;"l8 Nushet B., 
33 - \~efa ota mektepten :~3:~ 
CelıU H, 34 - Çemberli taş 
orta mektepten 149 C-elalettin 
B, 3:i - Çemberli taş orta 
mektepten 16:t Ahmet Reşat 
H, 36 - J\adıköy Mehmet R, 
:l7 - Vefa orta mektepten 48 
Tahsin H, 38 - Çemberli taş 
orta mektepten Süleyman N:ı
zif n, :m - Vefa orta mek
tepten 173 Cahit B, 40 -
Çemberli taş orta mektepten 
173 Ali B, ·.u - Çemberli tat 
orta mektepten 141 Halit Yek 
ta B, 42 - Galatasaraydan 
496 Süreyya Tevfik B, 43 -
A.baray Cerrahpap eaddetli 
Ne 9 Azmi B, 4' - Şehreınl
al Saray meydan No 14 Y• 
•• Nadl B. 4S - U•ldaT 
1"9aalye S11ltanl7e No il Sa 
hire H, 46 - latanbal Uearet 
•lldlrlQil mllmenisi Nuri 
Bey etla lh9an B, 4'1 - Ge 
dfkpaşa Amerikan mektebin
den Fahir Zübtll B, CR - Çır 
çır eaddesi No. 9 Muzaffer 
B, 49 - SiiheylA Emin H, 50 
- Peaer tadd.~l numara 5 
Flir H, 51 - Ortaköy 23 Uneil 
ilk mekteptea Saliha H, 52 -
Mel'Bin Clmhuriyet oteli ya
nıada Jozef B, s:ı - Buna 
Başaıiihendiai Galip Beyden 
Btllent Vefik B, M - Barsa 
umumi hapishanesinde Halil 
otlu Epef B, 55 - Aclua or 
ta mektebinclea 219 Ziya Bii
Jent B, 51 --Çemberli taş şe 
kerci sokak 111'1Ul& n Saim 
B, 57 - lstanbel kz lhlestn-

V AKIT 
GençHk ve cocuk 

.. )'ifaları 
Kupon 

Doğru halledenler arasın
<Ja •lO kiı:iye muhtelif hediye
ler YCrilecektir. 

Diğerleri birer takdir vara 
kası alacaklardır. 

DlKKAT: 
Hediye tevzi günleri salı ve 

perıy?mhedir, Hediyeler mez. 
kılr günlerde 13 ten !5 e kadar 
tevzi olunur. Başka zaman 
hediye yerilemez. ··-···· ..................... ---.. -···-
den 269 Neriman H, Ş8 - E· 
yüp orta mektebinden 2.35 
.Mehmet Cemil B, 59 Adana 6 
lstaabul tabura Zabit nam~ 
di HulW B, 60 - Senbenua 
llMslnden n11111ara 681 Mela 
met Tacettin B, 61 - Jstan
bal kız liaeaiadeil Vedia il.· 
62 - AmeU hayattan Ahmet 
Cevdet B, 83 - Kasımpaşa 
K~ Piyale tallta kiprti so 
kak hat B, M - Gul O.. 
maa .,. ..... All-..ı\ Ml't B, 
65 - Beylerbe.,tade M. Saffe\ 
B, 66 - Vefa orta mektebla
dea 262 Nad Esat B, fi -
Sultanahmet numara 4 Reşi. 
de H, 68 - Gedikpap auma 
ra 3' Mahmut Şnket B, • -
Vefa orta mektebladea Cent 
Kadri B, 79 - Beylerbeyi 2f 
lnd Dk mekteptea Slleymaa 
Nenat B, 'il - Beşiktaş Ga
d Osman pqadan Osman Ha 
ın B, 72 - Gelenbevi orta 
mektebinden 36' Faruk Bey, 
'13 - Geleabevi orta mekte-

· 1 - Gazi Osman paşadan 
571 Lfttfi B, 2 - Amerikan 
mektehinden Melih Cemil B, 
3 - Vefa orta mel•tebinden 
233 Zeyyat Şevket B, 4 -
Gazi Osman paşadan 9.f Sadet 
tin Bey, 5 - Gelenbe,·i orta 
mektebinden 222 Faruk Bey. 
6 - Üsküdar orta mektebin 
den 447 Certat B, 7 - Erkek 
hayattan 181 Jsmail Hakkı n, 
8 - Ticaret mektebinden 
Mahmut B. 9 - Senbenuadan 
Süha Vecdi 8, 10 - Kızıltop 
nk Siileymnn paşa (ıkma7.ı 
Ne 7 'farık Cahit B, 11 - Ih 

• • V AKIT Gençlik sayıf ası 

binden 395 Alı.et V eedl Bey, 
74 - Kabataş erkek lilesta
dea 941 V ahdettia Haydar B. 
75 - Geleabevi orta mektebin 
den A. Mitat B, 76 - Fatih 
Çarşamba Lokma llOkak numa 
ra :tı Neriman H, 77 - Bele
diye ~me sokak (Maltepe) 
Selma Ziya H, 78 - Fatila 
Fevzi paşa caddesi numara 
6 Zafire H, 79 - TUtiin inht 
sannda Hamit B, 80 - Şişli 
bahçe sokak Ertufral Vedat 
B, 81 - Aksaray Horhor cad· 
desi Necip B, 82 - Samatya 
demir yolu aiddera numara 21 
~kif B, 83 - Liman şirketin 
de Recai B., s.ı - Ak...:aray 
Camcalar numara 10 Ali B, 
85 - Jstanbul San'atlar mek 
teblnden Enver B, 86 - Konya 
lise birinci snıf taa Beznti R. 

müsabaka kuponu 
1S Şubat 1'51 

laim : 

Adres: ........ ·--------------

• Bilmece haUi • • 1 

7 - Karamürsel .ilk mekte-
binden 2.t9 Hikmet B, 
Kütahya orta mektebindeoa 
58 Cevdet Oğuz B. 89 - lstaa 
bul lisesinden Fazıl Saffet 
B, 90 - Bursa Koca naip d• 
ıairkapı namara 47 ttret H. 

(
Çocuk haberleri 

__ Çocuk ya1.ıları V AKITIN m5ı SAYFASI[ M--:.~·· J 
~ 

No. - 38 15 Şubat Pazar BedaTa Yeri.Ur 

BAŞKA MEMLEKETLERDE ÇOCUKLAR 

E'n blylk gkeHik çocuklujun Mf Ye masum llimasınh bulunur. Şu )u .,arda aoldaki resimde minl mint 
yanunun dUl'UfU ne kadar bedii bu yana lngilterede bir pzellik miiaabakasında bakkile birinciliği kazanmar 
br. Ortadaki reaim iki yanunun dere kenannda oynamalanm g6steriyor. Bu iki kliçOcllk Fransız ualzadele
rinclen birinin çocuklandır. Sağdaki hanım kaza gelince lngiliz mewbur ailelerinden birinin ben8z kilçlik olmakla 
beraber bir genç kadın gibi foaunlu nazarlar atan sekiz yaşında bir yavrudur. 

İ> 0 N Y A D -A N .E L E R O L U . Y 0 R ? 
Almanya 

Saye.an delavere-si
iki canbazbane direkt6r-

terinden Hamburglu: Her 
Hügendorf hatıratını net
retmittir. Bu hatıratta can
bazlann ve ıoytanlann 

müracaat ettikleri oyun 
dala•ereleri uzun'ca izah 
edilmektedir. Halkı en 
ziyade alikadar eden •e 
zararını mucip olan oyun
lar gayet basit şeylerdir. 
Meseli He: HOgendorf'un 
anlattığına g6re inaan elini 
iki kibrit ile aslatacak 
olursa cüz 'i bir müd<let 
için can acıaı duymaksızın 
erimiı ku11•na babrabilir
mif. içinde amonyak tuza 
uitilmif bamua kibrit ile 

elim ıalattaktan sonra da 
hiç bir tehlikeye duçar 
olmak91Zın o eli narıbe)za 
halinde demir içine sokmak 
milmkiin imif. GörüldOğü 

, Teçhile bu dalavereler ga· 
yet basit fakat acaba Her 
H&gendorf bunları anlatır
ken bazı noktalanm sakla
mıyor mu ? Burası ayraca 
dti96nlllec:ek bir meseledir. 

Kutbü cenubi 
Kutba cenubi topr11-

fı kimin l - Malum ol
duiu veçbile Amerikalılar 

Kutb& cenubi etrafmda 
imtidat eden vlsi kıt'ayı 
ketf i~n Kontur Amiral 
Bird'i glndumiflerdir. O 
vakte kadar Katb& cenubi 

kimsenin mala değildi. Hiç 
bir memleket bu kıt' aya 
sahip olmak iddiasında 
bulunmuyordu. Halbuki 
Amerikadan gelen haber-

lere bakılırsa Kantur Amiral 
Hird Kutbü cenubt buzla
nnm zannolunduğu gibi 
ulu ve tenha olmadığanı 
keıfetmiı. Burada binlerce 
Ren geyiği ve karabu de
nilen bayvan!ar varmış. 
Bundan batka kutbün al
tında 160 kilometre genit
lik ve 11 O kilometre tuide 
kömür madeni varmış. Bu 
maden cihanın en bü)ük 
kömür havzası imiş!.. Eu 
keşif Ozerine Amerikalılar 
Cenup kutbunun kendile
rine ait old1.:ğu11u iddiaya 
ba~lamışlar. Fal<Rt lngiliz
ler kutbün evvela kendi 
ıeyyablan tarafından l<eşf e-
dildiğini ileri sürerek Ame
ıikahlarm bu iddiasım ,pro
testo ediyorlarmış. Acaba 
günün bit inde Kutbli ce
nubi buzları sebebine bir 
muharebe yapıldığını gö
recek miyiz? 

pu Pero 

Bem /ener hem /et-

lise - Peruvya aahilindeld 
Kallao limanı civanacla 
Kadana isminde bir kasa· 
ba vardır. Bu kuabama 

kilisesinin oldukça garip 
b;r çan kulesi vardır. Çan 
kulesin:n tepesinde gemi
cilere yolu göstermek için 
bir fener yerleştirilmittir. 
Bu suretle binaaım iki ıeye 
birden tahsis edilmesi hem 
kiliseyi inşa edenlerin, hem 
de fener idaresinin masraf 

elmes:ni temin ey!eıniftir. 
Zaten binanın bu suretle 
iki işe bircien kullanılma• 
sımn bir faideıi daha •ar. 
Fenerin küçlik kulesi altın
da kiliae çanları uah. 
Hava sia oluna bu çanlar
la denizdekilere ipret ... 
rilmek mllmldha oluyor. 



Okuvacnf a• 
rımızla 

ba~ballJ 

& 
Sevgili okuyucularımııl 
V:.kıt'ın çocuk ve genç

lik sayfalarında ne gibi 
tebeddülat yapılmasma ta
raftar olduğunuz bakkmda 
açbğımız ankete gelen yüz
lerce cevabm tasnif ve 
tetkiki netice-sinde aldığı
mıı; neticeler şudur: 

1 - Faydalı btlğılerin 
çozaldılması ve sayfalara 
ansiklopedik bir şekil ve
rilmesi arzu olunur. 

2 - Gençlik alemini 
alakadar eden ha:vadiıin 
her hafta neşredilmesi is
teniliyor. 

3 - Her iki sayfada 
birer küçlik tefrika müna

·ıip görülüyor. 
4 - Gerek gençlik ge

rek çocuk sayf alarmm ta-
til günü olan perşembe 
intişarı tercih ediliyor. 

Bu mütalebelere meh
maemken mukabele et-
mek için çocuk ve gençlik 
sahifelerinin şeklini ve gü
nünü değiştirmeğe karar 
verdik. 

Bayram erleıinden ili· 
baren her iki sahife per-
şemde günü ve bir gaze
te yaprağının iki tarafında 
olarak intiıar edecek ve 
her birine münavebe ile 
tefrika konacaktır. An-
siklopodik malumatın 

ve gençlik haberlerinin 
çoğalması için ne lazım 

ise yapılacak ve ay.rıca 
cazip mevzular dahilnde 
hikaye ve fıkralar neşre
dilecektir. Her iki sahife
nin bilmeceli ve müşterek 
bir kuponu olacaktır. Böy
lece karilerimizi memnun 
edeceğimiz kanaatindayiz. 

Jf 

Yukarıki teşebbüsten 

maada gençliğin derecei 
alakasını anlamak için di
ğer bir müsabaka açaca
ğız. Bayram ertesinden 
itibaren hergün gazetemi
zin bir köşesinde bir 
"Gençlik ve çocuk müsa
baka kuponu,, bulunacak
hr. Numarah olan bu ku
pundan 30 tane toplıyan 
idaremize kuponlarmı ıev-

rc%7e+°~-<==· 
Renkli fi:nıler 

Sinemada renkli film 
çevrildiğini görmeyen yok
tur. Halbuki eşyaoan tabii 
renkleri ile fotograflarını 
almak usulü ketfedilmiş 

isede bu usul tatbikatta 
kullanılamaz. Şu halde bu 
filmler el ile mi boyamyor. 

Böyle ola mıyacağı tabii 
değilmi? Öyle yapılsa 
hem iş uıun gider hemde 
pahalıya mal olur. Şu hal
de?.. Bakınız renkli film 
nasıl yapıhr. Bir film üze
rinde bütün temsil olacak 
akıam diğer bir film (\%e
rinde bütün kırmızı olacak 
aksam illhari kesilir. Kesil-
memiş bir film üzerine 
temsil için hazırlanan par
ça yapıştmhr. Bu iyce 
yerleştirildikten sonra sı
kıştmlarak üzerinde yeşil 
mürekepli bir baskı geçiri
lir. kırmızı parça için de 
böyle yapılır. Böylece iki 
renkli bir film elde edilmiş 
olur. Bu iki .renk •ekseriya 
klfi gelir. [Deniz manza
raları için mavi, hasat 
manzaraları için sarı renk 
intihap olunur.] 

·············································-· di edip bir numara ala
cakbr. Bilahare verilen 
numaralar arasmda ınüna
ıip bir miktarına kur'a ile 
kıymettar hediyeler ve ki
taplar tevzi edilecektir. 

Jf 

Gençlerimizin ve yavru
larımızın alikasını fazlalaş-

tırmak için yeni alacağı
mız şeklin hepsini memnun 
edeceği Umidindeyiz. Maa
mafib daha başka tadilat 
yapılmasını arzu edenlerin 
bize yazacakları fikirlerin
den imkan dairesinde is· 
tifadeye çalışacağımıza da 
ayrıca vadederiz. 

/'1. Gavur 

- IF aydalı Bilgiler) 

Bebermetre filmde 50 
manzara vardır. Böylece 
100 metrede 5000 manza
ra var demektir. Şu halde 
100 metrelik renkli film 
yapmak için 10000 parça 
kesmelidir. Bu film bq 
dakikada gözünüzün önün-
den geçer. Binaenaleyh 
renkli film diğer filmlerden 
çok pahalıya mal oluyor 
demektir. 

isabet ediyor demek· 
tir. Demek ki bütlin 
baıılan kitaplan tetkik 
etmek iatiyen bir adam 
ıcıatte bir kitabı okusa 
iiç yüz altmıı bq gOa hiç 

Nutukların uzunluğu ~g 
Mühim kongrelerde ha

tiplerin nutukları matbuata 
YcriJebilmek için "iıtenoı-
rafi,, edilir. Halbuki bey
nelmilel kongrelerde muh
tefif lisanlarda nutuk söy
liyen hatiplerin .özlerini 
istenografiye edecek ma-
hir kimseler güçlükle bu· 

lunuyor. Bundan birkaç 
sene mukaddem Telegra
fon isminde bir alet icat 
edildi. Hatip telsiz mikro· 
fonunu andıran bir m~kro
fon önünde .konuşurdu. 
Bu alet gramofonun mü
tekimili idi. O vakit art.k: 
"Filan iki saat laf söyledi." 
Diyecekleri yerde "filanm 
nutku on sekiz kilo metro 
tulünde idi." Yahut: "Filan 
•ailtte altı kilo metro sü
ratle söz söyledi!,, deni
yordu. 
Kitapların adedi 
Meraklmını birisi muh

telif memleketlerde sene
de ne kadar kitap basıl
dığını tetkik etmiş. yalmz 
1923 senesinde Fransada 
9159 kitap basılmıştır. Şu·· 
halde her güne 25 kitap 

2 -

nefea almadan kitap oku· 
yacak demektir. 

Tranıvaylar ve 
amalar 

Bir logiliz tramvay şir
keti şehrin bntlhı fakir 
imalarına eı;ilmeksizin iş

lerine gidebilmeleri için 
meccani bilet tevzi etmek 
sehavetinde bulunmuş. Bu 
hareketinden dolayı şaya
nı takdir görülmüş mü 
zannedersiniz? Asla!.. Ba
zıları bir .körü tramvaya 
ezdirip avuçlarca para ver
mektense birkaç körü be-
dava gezdirmeği daha klr 
lı bulduğunu iddia etmiş. 
Bazıları biletçilerin 'kalp 
para sürmesinin önüne 
geçmek için bunun yapıl

dığmı ileri sllrmliş... Bere· 
ket versin kumpanya bu 
dedikodulara aldırmamıı 

ve imalara bedava paso 
vermekte devam etmif ... 

[ionolOK] 

••. Aman ·efendim; bayıh 

rım, carum gider. 

Y ooo suratıma öyle bak 

mayınız .. Darılırım vallahi. 

Anlıyamadım.. Acaip 

teY öyle neye gülüyorsunuz 

karıınıdza maymun mu oy 

nuyor .•• yok, şey .. Pardon .• 

Evet; aahi, sahi hakkınız 

var .. Efendi.m nasıl anlata

yım suratımı sabahleyin 

kardeşim brmalamııtı, am 

ma tallahi vallahi, billahi 

benim kat'iyyen kabaha

tim yok. Bat ıruzı ağrıtma.z

um furacıkta izah edivere 

yim. Babam kardeıime Te 

bana beşer kurut vermitti. 

Naaıl büyük haksızlık de

ğil mi, saniyen efendim o 

küçük ben büyüğüm. Mese 

li kardefİm pek küçük ol

duğundan bir bardak ıu i

çemez, halbuki ben günde 

{gözlerini açarak, elleri

nin parmaklarını sayarak) 

1, 2, 3, 4, 5 bardak su içi

yorum. Şayet dütününüz 

bir kere ben bu suyu dışar 

da içmek istersem bir ku· 

ruştan gelin'' de siz de hesa 

hım bulun, kaç kuruş e

der ... 

Halbuki kardeşim öyle 

mi ya? Yirmi para sucunun 

eline toka etti mi, oldu, bit 

ti. İşte ben de onun için o• 

nun parasından yüz para

sını kendi matlubuma ge

çirivereyim dedim. Vay e

fendim vay.. Sen misin a• 

lan? alt alta üst üste... ( Ca 

nı sıkılmış bir vaziyet alır) 

aman, aman ben de neler 

anla.ttım. Söyledikleri.mi 

bir kağıda yazsaydınız ro

manlar dolardı değil mi? 

Her ne ise!? 

Ne diyordum (bir müd 

det düşünür) evet. Evet .. 

Buldum bayılırım diyor• 

dum. 

Amma ıakın havaların ıı 

LOI\A~TA 
cak ıittiğinden bayıldığımı 

zannetmeyin. Yine neye gü 

lüyorıunuz .. Y ooo. Ben gül 

mekten hotlanmam. insan 

ciddi olmalı .. Bak .. Bak ne 

den güldüğünüzü çabucak 

buldum. Hamama gidip te 

bayıldığmıa, yahut ta ba

bamdan daya'k yeyip te ha 

yıldığım& zahip oluyorsu

nuz. Bilemediniz ne o, ne 

o, ve ne de o. 

Ben lokantada yemek 

yemesine bayılınm. Ne ö

mür olur efendim ne ö

mür. Bunu yalnız (ıesini 

burada yavatlatır) gidenle, 

yiyen bilir .. Ben doğruıu 

( Arayıp 

her cuma bey babamla gi

derim. Bir kaç garaon bi

zi karıılar, Buyurun, buyu

run. Nereye biliyor musu· 

nuz? kar gibi beyaz örtülü 

bir masa batma .. Artık uıl 

zevk bundan sonra gelir. 

O da liıte meselesi. Ta
manı yarım saat listeyi oku 

n.un. Bildiğim ve bilmedi

ğim birçok yemek isimleri .. 
Geçen gün bu yüzden hatt 

ma ne geldi bilir misiniz. 

Şöyle aklıma esti. Liletta 

yin listede bir yere parma 

ğımı basıverdim. Önü

me ne gelse begenirsiniz? 

Suda hatlanmıt ecit bücüş 
bir yengeç .• 

bulunu~ 

Şu deve kuşlarının muhafızı nerede görüyor musunuz? 
( Hediyesi yoktur ) 

~esim öğreneliı-rı: 9 

-1 

1 2 

:ıı 

OiJ t\ 

1 

Gerektan resmi nasıl yapılar 1 
- 3 -

17 

Fakat .. ne olursa olsun 

lokantaya gitmek bey ba

bamın pek botuna gitmi

yor. Geçen gün sordum. 

(Oğlum lokantada yemek

lerin yağı pistir, midene 

dedi .. 

Ben size bir şey ıöyliye 

yim mi? Lokantanın ye

mekleri bana hiç dokunmu 

yor? Asıl dokunan (Güle

rek) öyle zannediyorum ki 
bey babamın keseıinedir .• 

1 Şen Fıkralar 1 
Nasrettin hocanın evi

ne hırsız ıirmif. Hoca hiç 
aldrrmamı!· Hırsız eıyala
rı atırdıktan ıonra hoca da 
cüppesini omuzlıyarak hır• 
sızın evine ıitmif. 

Hırsız ıatırmıt: 
- Hayrola Hoca efen-

di. Y anhş geldiniz deyince 
hoca: 

- Allah, allah .. Biz bu 
raya şimdi tatınmadık mı? . ,,. . 

MAKARNA DELIGI 
Bir adam, diğer bir ada• 

ma hararetli, hararetli an
latıyordu: 

- Aman birr.der dün 
loktantada bir adam ma
karna yerken boğuluyordu 
yahu. Ne sersem herifmit 
o? Makarnanın deliklerin• 
den nelf es almağı da akıl 

etmemiş mi? Nedir be ya
hu! Dünyada ne ahmak in 
sanlar da var ! 

KÖR iLE ÇOLAK 
Çolak - - Sen ıu bana o

lan borcunu vermezsen bir 
tokatta canını çıkarırım. 

Kör - Ah ben de bunu 
görmek isterdim. 

Çolak - Lakin elim yoli. 
Kör - Benim de gözle

rım. 

Yeni bilmet!e
halle-• • 

mızı 

diniz. 
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Yerli Mallar Pazarı 
( Bahçekapı Birinci Vakıf Hanı ) 

Dairelerimizi Bayram ÜStü Ziyaret Ediniz 

Hazır Ç~cuk Elbise Oairesı Bakırköy, Beykoz, fesane, Hereke 

Haw Erkek Elbise Oairnsi 
Yünlü ye muhtelif çesit elbiseler, 

çocuk kostümleri, bereler Şarklln En Büyük 

Kadın, Erkek Çoraplan Dairesi 

ŞAPKA DAiRESi 

ııım 

Niçin Düşünüyorsunuz? 

Çocuğunuza Vere .. 
ceğiniz En güzel 
Bayram Hediyesi 

lfUMBRRAdır 

Bir 

J 
i 

Fabrıikalaır~ 

KAPPEL 
t11m11mile telıemm'lll etmiı 

YAZI MAKINASl 
Fransız h0k6metinin dahi takdir n 

•• tercih ettiği makina KAPPELdir. Hafif1 

metin ve zarif.Her ciheti teahhüt olunur, 
ve taklitle satılır. 

Türkiye yeglne umumi acentesi 
Y. Şinorkyan lstanbu1. Sadıkiye - han 31- 33 Tel. Is. 2256 

·Jandarma imalathanesi ilanatı 
lllç iımi 

Maatol şerinğ 100 
Presipite jon 25 
F enosalil 250 
KapsUl filjerma beher kapsül 0,50 500 
Asit borik 1 
Eaanı dlS jirofi 10 
Terpin 250 
Kodein pür 5 
Sulfat dö sut 5 
Anti pirin 250 
Piramidon 100 
Hamızı klorma · 1 
Hint yağı 5 
Santonio 3 

Alınacak miktar 

G. lık kutu 20 kutu 
,, şişe 25 şişe 

" " 25 " 
adetlik 25 kutu 
kiloluk 25 kiJo 
G. hk şişe 25 şİfe 

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

kiloluk paket 25 paket 
G. lık şişe 25 şişe 

,, ,, 25 kutu 
kiloluk fİşe 25 şişe 

1 Bom dö pero 1 
Sulfat dö küvir 1 

,, teneke 25 teneke 
G. lık şişe 25 şişe 
kiloluk fişe 25 ,, 

" " 25 ti 

Gliserin 1 " ,, 25 " 
Asit fenik pür 1 " ,, 25 " 
iyodu potasyom 500 G. lık ,, 25 ,, 

KUMBARA(i V az~lin yağı beyaz 1 
Ürotropin il 500 
Sal ol 500 

kiloluk kutu 25 kutu 
G. lık şişe 25 şişe 

,, ,, 25 ,, 

1 Tanalbin il 100 
Tu~H~~tib~~ 1 

,, kutu 100 kutu 
kiloluk şişe 25 şişe 

Alınız 

Ln mıın-~rnmınııııı . 

[ Türkiye /Ş Bankası 1 

l\1ustameJ kamyon ~uzayedesi 
Istanbul ziraat n1ektebı nıüdlirlLİ-
~iinden; " 

H ık l d b. d mevcut ve musta" 
a a ı a kain lstanbul Ziraat mekte .n e " d·f rşamba 

ille} b' d k ·h· musa 1 ça ır a et amyon 25-Şupat-931 tan me .. . de e konul· 
rtinü uat 14 te ihale edilmek üzere aleni muza;re y 
nıuştur. b e şeraiti 

Taliplerin kam,.um.ı görmek için mezkur rnekte e v_ 'halede 
ııı·· d · · de yevı ı 

uzaye eyi anlamak ve münakasaya iştirak ıçı~ at komisyo· 
Defterdarlık binasında Müessiaatı lkbıadiye nıubaya " .. 

1ıııımmııı 
' ZA YILER I 
Askerlik teıkeremi zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmU yoktur. . 

Karral .ırnzıı~ında ~ılı!~. k~n e~i :'J J 7 
Te\·ellütlü hmııll oğlu Hu(cyın 

ı;t;;,bul 2 ,·,,;iticnret mallkemesin

dan · 
l\füflb A\·unduk zade Üzeyir ll. mı· 

mrna mukayyet 332173. - 352212 numa
ralı 40 adet mülga ltıban MiUi banka 
sr hi~~e senetleri zayi oJmu~tur. lkin<'İ 
nüsh~~arı alınacağından tıskilerinin 
h!ilcm~ olınadıiı ilan olunur. 

Bom da tolii 1 
A~enal 250 
Kinfo komprime Pertev beheri 0,25 1 
Banzuat dö sut 1 
Boraks 1 
Lökoplaster 1 
Jyod form 50 
El hrçası 25 

,, il 25 ,, 
G. hk ,, 25 ,, 
kiloluk kutu 50 kutu 

,, ş;şe 25 şişe 
,, " 25 " 

santim genişlikte 150 adet 
G. lık şişe 25 şişe 
adet 

Direkli küçü ilAç terazisi ve l S adet 
dirhemi aıarisi J 

250 G. hk şişe 25 şişe 
Mikroskop Says marka üç oküJet l 
üç objektif ve 1~12 immeriyonu 
kutusu . ve içindeki ufak kuh'J 4 adet 

Sülfat dö zenk 

muhtevi ya tile 

1 - Cinsi ve nev'i yukarıda yazılı 35 kalem iJa k ı f 
l ·ı ·· k k I ç apa ı zar usu ı e muna asaya onu muftur. 
2 - Münakasa günü 25 • 2 • 931 çarşamba .. ·· ı 4 . . • gunu saat dür 
3 - Şartnamesı ımalatbaneden verilir. • 
4 - hasına talip olanlar teminatı kk 

kl 'f k 1 ·ı b muva ate pataları 
te ı me tup arı e eraber Gedikpaşada jandarm . • . ve 
gelmeleri ilin olunur. 1 ımalathanesıne 

* * * Münakasa ve ihale kanununun 18 . . 
sına tevfikan pazarlığa çevrilen 9000 ı~cı maddesi ( C ) fıkra• 
zarlığa 18-2-931 tarihine m·· d.f a et ekmek torbasının pa-

usa ı çarşamb ·· ·· 1 
pılıcığından taliplerin f,minat ak 1 ·ı ~ gunu saat 4 te ya· 
jandarma imalathanesine gelmeler· :1: erı ,e eraber Gedikpaşada 

ı ı an o.unur. 



Zirant B:ınkn(ında Kendinize Bir 
1 Ic~ap Açunnız. 

Hiç teıreddüt etmeyiniz, hemen Ziraat oao; 
kasıına gidiniz, oıradan bıiır kumbaıra afıınıızJ -Ziraat Bankasının kuDp l u ve kitap şektindeki kumbaıraları, ç cukl~ 

Tasarruf iti-yadtt verecek en kuvvetli bir terbiye vasıtasıdır. 

1ürk Erkekleri! 
................................................ 

1asarru.f <Je 
m~)'llll Bir 

llctısat 
jVur 

I-Jiç Karar
Kayna!f? da~ 

Onun için Ziraat Bankasında Bir [Tasarruf Hesabı] Açtırınız! 

Türk Kadınları, Türk Erkekleri, Türk Çocukları! 
iYi ~iliniz ~i: T asarıruf ue iktısat Hürriyet ue isti~lôlin ~iricit ~aynoiı~ırl 

Tasarruf eden bir aile nasıl kimseye muhtaç olmazsa, 

Tasarruf ellen bir millet te, kimseye muhtaç kalmaz, 
t:::JQ '.ltu••• 

öyle • hem kendiniz • • hem aileniz • • hem de ~ ıse ıçın, ıçın, 
"' 
".( 

memleketiniz için 

Be mehal l'asarruf ve 
lktıstııt edinizl 

Hilaliahnıer :\Jerl<ezi nı u n1isiı1den: 

ilan sah· plerinin nazarı 
dikkatine . 

Ramazan bayramında çıkacak Hilaliahmer gazeteıine ilin 
Termek istiyenlerin Ankara caddesinde Istanbul iJinat oda-
•ına müracaat eylemeleri. 

Son iki ıahifede santimi 30, sondan bir veya iki sahifede 

•antimi 40 kuruştur. o~, dört renkli ilanlar için ayrıca ücret 

takarrür ettirilir. 

. ,,, l • . , ' 

Büyük Tayyare 
Piyankosu 

fnılit ve eytam ~notası iUore nıeclisi_OOef 
. !icaret kanununun 361 inci maddesin: ve nizamnameı :::k.s& 

mızın ahkamı mahsusasma tevfıkan Emlak ve Eytam 011-

heyeti umumiyesi 5 Mart 1931 perşembe günü :a~a~ saat liy~ 
birde Ankarada dairei mahsusasmda adiyen aktı ıçhma ey 
cektir . 

ı\lüzakere olunacak işler: 
1 - idare meclisi raporu 

2 - Murakipler raporu ·dare 
3 - Bilançonun ve karu zarar hesabının tasdik, ve 

1 

meclisinin ibrası. 

4 - Murakiplerin intihabı 

Iktısat vekaletinden: ı· .-.:~ M;~~~~;:·tl~:~:;~ Tar· · ~ 
1- Baytar işleri umum müdüriyetinin Zootekni ve bakteri- ~ Erzurum meb'usu ve sabık Maarif müsteşarı Na.fi ~:~ t 

yoloji şubelerinde ihtisas kcspetmek üzre vekalet hesabına me- O Beyin bu mühim eseri bugün çıktı. Muallim mekteplc~ıoe tıber ' 
malıki ecnebiyeye bilmüsabaka dört baytar izam edilecektir. ~ kitabı, bütün muallimler ve maarif mensup}arına iyı bır re f 
Şerait berveçhi atidir: t olacaktır. Bu kitabın tanesi 75 ciltlisi 100 kuruştur. t 

A- Türkiye cümhuriyeti tebaasından, baytar mektebi alisinden ~ . . Tabiat h i kiiye eri . . ola .. bıJ. 
mezun, yaşı otuz beşten fazla olmıyanlar imtihana girebilecekti· ~ ,. f 

B- Ailesinin idaresini temin edebilecek nkaribinden birisinin I 2 İDCİ keşide 11 A. • lngıl ız~e. a_slmdan açık bir lisanla tercüme edıl~1!0 tabiat A 
taahhüdü halinde müteehhil bulunanlar da imtihana girebilecektir d d" V kıtabm bırıncı kısmı çıktı. Bu kitap , çocuklara bulu asili ' 

D- Nümunesi veçhile noterlikten musaddak bir kefaletnamr Mart 931 C ır • O ve eşya derslerini, mevsimlere, aylara göre hikaye ve brnrd ıt· f 
v.:rmek. . ~ tarzında öğreten nefis bir eserdir. Muallimlere birer reh e f.fet t 

E · hh" · d h •.••••••• Dr. Ihsan Samı ••••••• •. A. H.er çocuk babası almalıdır. Her ay bir kitnp çıkacaktır. A - imtihana girmeden evvel muayeneı sı ıyesın e tamüssı G k A V V 
ha olduğuna dair heyeti sıhhiyeden musaddak rapor göndermee : onoko . ~~ : ~ kıtapta 12 hikaye vardır. Resimlidir. 25 1-'uruştur. . • • 

C- Tahsil müddetince askerligwinin tecil edildiğine dair vesi- : Belsoğukluğu ve ıhtılallarına ~ A. Yeni lfmihal ı HBt takvıın1 ·111· A 
• k k · r taze aşıdır • V B t.· tak"1 Y 

ka ibraz etmek. : ~rşı pe tesır 1 ve _ · : ~ u kitap, herkesin okuya- En doğru, en nerıs ;ditı f 
2- Yukarda ki şartları haiz olanlardan istida ile müsabakaya ; Dıvanyolu sultan Mahmut tur- : A. bileceği bir sadelikte yazı ' mış- 1 dir. Evkatı ~er'iyeyi mubteV "e.11İ A 

• w ı · b k 1 ti t f ·k • •••••• •• b · No 189 •••• .... • V t T · · · ., • S oda / · ' gırmege ta ıp ulunanlar arasından ve a etçe namze er e rı ve esı · A. ır. aassup ve eskı zıhnıyetten muhtı rası varaır. onu Ciıtsıı A 
intihap edilerek kend ilerine tebliğ edilecektir. lLA'S - V eser yoktur. kitapların r s tesi vardır. '!f 

3- Müsabaka Ankarada vekaletçe intihap edilecek heyet Halita fhede buluı:an tk~net H? 1• ~ Tanesi 15 kuruştur. 10, ciltli 20 kuruştur. f 
huzurunda Zootekni ve Bal<teriyoloji derslerinden yapılacaktır. nai türk n~onim şirl<et inin malı olup ıo Mektep tem ii eri . otÇ) f 

4- Lisan imtihanı Frar.sızca, lngilizce, Almanca, ltalyanca- Burı-;ada l,fı in olan değirmen . H ayrı O .. Reşat Nuri Beyin \Felaket karşısında, Göz dağı, Eskı bi"esi f 
dandır. Bu lisanlardan birisinin intihabında talip serbesttir. bir snkaf altındaki dut bahçesı toptan O ısımli üç tanesi bir arada piyesi ile (Ümit mektebinde) P / f 

Esas imtihan olan Zootekni ve Bakteriyo'ojide müsavi derece \'e) a ayrı a) rı satılacağından talip o- O ve (Bir kır eğlencesi) komedisi rık tı. Tanes·ı 20 kuruştur· t 
alanlar arasında lisandan kuvvetli olanlar tercih olunacaktır. .... f A 

5 M b tanların Js tanbulda _ irkecidc A.ksa. o Garp cephesinde yenı· bı"r cey yok. ... ' - üsa akada kazananlardan Avrupaya gideceklerin bini 
1 1 

h .. .. kıttn ı;;ırket A. v 
1
• 0tsrı.. A 

azimetlerinde uhtelerinde memuriyet varsa terk edilecektir. 1 ray 1 ar anında 4 uncu • s . Y Dünyanın en meşhur eseri o'up bütün dünya ısa 1kt•· 'f 
6- Müsabaka imtihanı 20 Mart 931 tarihinde Ankarada icra merkezinde tasfiye memurları S~za~, a· ~ tercüme edi erek 6,573,000 tane b nsı'ıp satı an bu kitap rç • 

dılec.eğinden taHplcrin Mart 931 iptidasıpa kadar ba istida 'ukat Ömer Lütfü 'e Osman urı ~.e 6 Mevcudu bi!mek üzered ir. Tanesi 150, ciltlisi 175 1 uruştı.ı · 4-

uracaat et meleri lazımc!ır. 1 Ali Bu~uk znde Mchm t Bc)lere DlU·ı·~~~ lV~uaHim Ah t H J" k. h ne5~4 
..... racaatleri ilan olunur. • =- ~IA ..... a ıt ıtap , a .:\hll1et 

Mc ul Müdiır ıtcfıli 


