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Halit Ziya B.in h~hralarına yarınki 

savım zda devam edeceğiz 

Tahrir telefonu: 2. 43il ==-Sayası fj Kurut 

Muvasalat Buyurdular 
--

iş bankası Vereme ilaç bulundu mu? 

Örfi idare uzatılmıycicak Umu~iP~~J.t dün, Kliniğim her zaman açıktır 
Cümhuriyeti koruma k~nunu ay 

sonunda mecJise verılecek 
Banka bir senede çok mil· 

him ve hayırh itler 
yapmıfbr 

Osman Şerafettin 8. Fuat Sabit Beyi 
tecrübeye davet etti 

K .ht" edeceai e•aslar nelerdir ? anunun ı ıva e-

Ankara, l:i (Vakıt) - lş bankası u
mumi heyeti bugün toplanarak idnreı 
heyetinin 930 faali}et raporunu müza

Netet Ömer Beyin verdiği cevap 
1 

A. k - . kn· 1 mecli.sten geçmesi ve mUli iradeye ik· 
1l ara, ];, n afı:ıt) - ıJ/enrmen ., . . . .. 

zao ., J . ı. . "'rkc·• tiran ettırılerck tatbikat mevkıınc 
.. ı r e . l/anuıa ııe Bclı,..esır m,. • . . . . . 

ka al • .. - b' g için konması rhtımalı <;ok kuvvetlıdır. Bu 

l<ere etti. Türk tıp cemiyetinde cereyan 
Rapora göre ban anın mevcut para· eden vereme karşı aşı münaka

sı lO milyon 499 bin lira menluatr d:ı şasmdan karilerimizi haberdar z ar.nda /ırıf.umctçc ır a . . · ·· ı · ··dd t· b'tt• 
U:.ı:- dü . • 

8 
.. ··ı. Millet takdırde ıdareı ur ıye mu e ı ı t· 

urı c "n, brla!ıare uyu,. · / . . 
JU,, ,. • !. • b' d /. a tcnı· ği lıalde dıvanı harp tarafından ırı· 
"'"c.ır.ı •arczrı ı!c ır ay a ı . . 
dit ~"l . . .. 1. rddeti şrt· / taç edılmıyen bazı davalar olursa 

'-"Uf e11 ıdarcı or ıge mu h kk d .. h · t · k 
b:ıt :1 • l .

1 
'·t. bunlar a · ·ın a cum urıge ı ·oru-

nu,·ayctınde n ece,.. ır. . .. 1 ma kanununa tevfıkan muamele olu· 
Aldığımrz en mcı·suk malümata gu~e nacak demektir. 
~ .• . . .. · .· · tcmdtl . .. .. huli.um-.t ulareı ur/ı!JCIJı artık .Uütcmmım haberlere gore cumhıı· 

et-· l · · ı l !Jlcncm"n ml!JCCC ·tır. Bır.aena ey ı • . . rigcti koruma kanununda kabul cdi-
divan•l .. b· l i"'t'·ı"'· l'l' takıp edıl· ç·· ı . { . r. 1~ ... ıa. nt e , • " . . ., lacaktır: umrıurıye ve ın"ı up aley. 
tnc~ fo o1aıı davalar mıbat ı~ıhayelı~. ca.':tır: Cümlıuriyet ı·c inl.-ıllip aley-
k--' • r '/C ve ıntaç edıl· -..ar tw:ı-.mcr. ,as 'lı hindeki lıarekctlcrden mütevellit 
miş buluna~::kt '·rr. 

11/aam~fih bir taraftan da /ıülı.ıimcl· 
çe ciimlıuriycti koruma kanunu tan · 
zinı cdill:·e!.te olduğu malumdur. Ad· 

liye J!ektiletince bazı Avrupa memltı· 
~Uerinde rejimi mulurfa;;a mak:ıadi
le ka(>ul c.ıc tathik rcflmckte olem ka· 
11Unlarda11 istifade sureli!e lıazırl<:· 
nan bu kanun fUbatzn son lıafiasın· 

1 

da Büyük Jlillet Alacli9i11n Bl'ı-l:cdil· 
ıttif olaca':tı.•. Bi.-ıacn<'.leyll cilmlıurı-· ı ... , . 1 
Yeti koruma kanununun ı< areı or ı· ) 
Ue müdrlcti nihayet bulmazdan er.el 

suçlar A11l.:ara, lstanbul, lzmir gihi 
mühim ı·e muayyen merkezlerdeki a
ğırceza mahkemelerinde muhakeme 
olunacaktır. Bu muhakemeyi ya
pacak ağrrce:a !teyelleri hariçten iki
f!CT aza il<iv<'.süe takı:i!Jl! olunacaJdır. 
Hundan başka cümhu.·iyeti koruma 
kaıwnu daimi bir malıiyeti lıaiz olmı
yacak, b2ş sene mütldctle takyit ~ 
tun:raktır. Fakat icap ederse bu 
rniiddet niha!Jcfinde kanunun hük
mü yine n .. '1. bleclisi kararile tem
dit edileb!.!ccC'klir. 

4-i milyon liradır. Blançonun aktif etmiştik. Bu hu-
yekunu 78 milyondur. susta mütaleala-

Banku bu sene yeniden bir~ok su
beler a~acaktır. Umumi buhrana rağ
men bankanın işlerini ~ok tedbirli gör
düğü anlaşılmıştır , 

lş Bankası uınum müdürü Celal .B. 
gazetemize banka fmıliyeti hakkında 

şu beyanatta bulunmuştur: 
- Bankamızın umumi he.} eti l;J şubat 

de ettiğimiz neticelere dair izahat me:
tn i~timaa devet edilmiştil'. 1930 se
nesi zarfındaki ınuamelelerimiz ve el
lisi idaremizin raporunda vuzuhla y<>r 
bulmuştur. Heyeti umumiyede hazır Neşd Ömer B. 
bulunmryan hissedarlarımıza karşr a· 

mı sorduğumuz 

hekimlerimizden 
.aldığımız cevap
ları neşrediyoruz. 

Doktor Neşet 
Omer B. diyor 
ki: 

.. Veremin şek
line ve yerine 
göre, tedavisi 
için sıhhi, gıdai, 
tıbbi ve cerrahi 

çık bir hasbuhal yapmak ötedenberi bjr çok vasıta ve usullere mali· 
mutat olma tur. lşte bu sene de ay- kiz. Bilhassa fizyolojik vasıta
ni ,·azifeyi ifa ve tekrar ediyorum. 

Geçen 1930 senesinde rihan şümul Jarımızdan da istifade etmekte-
olan iktısadi buhranın tazJ ikini dahn yiz. Fakat henüz veremi sUratle 
kuvvetle görmüş le hissetmişizdir. Bu iyi edecek has bir iJaç bulunma
itibarla piya~anın vaziyeti geçen se- mıştır. Verem mücadelesi gibi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nclere n~betle daha zbade dikkat ~tinıai hıfussıhhati de aldkadar 
"e ihtiyatı istilzam eden hususi \'e n- eden bir meselede aşılardan 

BalıkesirH maznun ar Jeyhtar hir mahiyet arzeylemiştir. Du 
gayri müsait . ahvale ,·e iş hacminin istifade tıp ilminde çoktanberi 
şa,yanr dikkat hir surette azalmış olma- tatbik edilen mühim bir usul 
sma rağmen bani rzın 1930 senesi olmuJtur. Bu usul ferdi hıfaıs· 
zarfındaki mesai'"Jnfn neticeleri Ler hh tt 'd .. ·b· t da ' 

maksadile de haıtalarda zaman 

zaman ileri sürülen ilaçlarla de
nenmiştir. Fridman atııının tarihi 
yeni değildir. Bu 
aıı iJe yapılın', 
tatbiklerde bir 
tesir elde edil-
mediği çoktan 
anlııılmıttır. 

Verem hasta
lığı hıkkında 
her memlekette 
ilmi tetkik ve 
taharriler yapıl
maktadır. Bu 

cümleden olın Oıman Ş~rafettfn B. 
( B. C. G. ) aıısı 
pek ümitbaht neticeler verecek 
gibi görünilyor. Memleketimizde 
de, velev Fridmamn aıısı gibi 
ziyansız bir aşı ile olsun, mesai 
sarfedilmeıi mucibi memnuniyet· 
tir. 

Verem hastalığı hakkında iç· 
timai müesseselerimizin, fen er· 
babamızın ve matbuatımızın g&s
terdikleri alaka cidden takdir 
ve sitayiıc layıktır. Divanı harp muhakeme .. 

ye bugün Clevam edecek 
.. " sı a e o. ugu gı ı, e vı 

h~de mucibi memnuniyetti~ Denileh~ ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~-~-~~~~~~~~

-
Divanın dünkü cel3elerinde altı 
maznun hap e mahkum edildi 

Ur ki, genç müessesemizin teessüs a· 
nındanberi gösterdiği büyük inkipf 
1930 senesi zarfında dahi makul seyri Bir Belçika gazetesi tiyat

rom uzdan bahsediyor 
ni takip etmiştir. 

31 kanunuevel 1930 tarihindeki bazı 
hesap bakiyelerinin bu münasebetle 
bt•.rada zikri faydalı olur: 

Menemen, 15 (Vakıt - Dn·anı harp • ıaznun bunu lee$8ürle yazdığını 
. bugün öğleden e'•el dört celse aktetti. söyledi. İddia makamı bu maznunla

Birinci celse - Bu celsede Manisa· nn 159 uncu maddeye göre cezalandı
JUn Tlkris köyünden Cuma oğlu Halil nJmalarını istedi. Neticede her ikisi 
~tfcvap olundu. Bu adam örfi ida- de üç ay hapse ~e ?tuz lira para ceza- , 

' l'e kararnamesine muhalefetle maznun- sına mahkılm tdildıler. Yalnız Fehmi 
du C" Ü sabı't olmadığından berac- fer'an zimethal olduğu için cezası 45 

. · urm · d" ·ıd· ti 'ld' güne ın ırı ı. ne karar ven ı. 

ık. . 1 Ala-hrin Çavuşlar üçüncü celse - Balıkesirli Abdili- r 
ıncı ce se - r d' E · · · d ki ko·· .. H san og·ıu :Mehmet A· ka ır, mın ısmın e maznunlar mu-

Yunden hacı 8 d 0 ld'J 'Ji F h · muhakeme e· hakeme e J 1 er. Bunlar tekkeler ?e Manisaadn e mı k . . 
' dUd'I t AJ' haksız yere mah- ltapandı tan sonra dervışlık yapmakla 
kQıııı er. Mehme . ~ is gazetesine maznundular. Abdülkadir cürrnünii 
htr olduğuna daır bay~ hükumeti inkar etti, şeyh Esadın evinde kalm~dı 
...... mektup yazmış, ubn a ostaneye ğını söyledi. Halbuki tahkikat netice
-nki t · F h · de unu P l'e r e mış, e mı (Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) 

tınfştir. 
~ 

A.;;Jc ve eınaf cemiyetleri için 

C. H F merkezinde toplanan koınf ıyon 
. · • . h kk da bir rapor buırhyan 

lr Amele ve esnaf cemiyetlerı •.
1 

: .
0 

riyasetinde bir içti
. 0ıniıyon dOn fırka merkezinde Cemı f eyı miyetlerinin nizamna
llla Y•Pmıttu. içtimada, amele ve esna k ce mut rnüıa'kere edil· 
na~lerinin tadili için hazırlanan rapor ~ utnl ·n·ı' n tevsii ve kAti-
lllı...: • • JAbiye erı 
l • ""''· Cemiyet idare heyetlennın sa rilmittir. Bundan 
QI um ·ı · . ·~ 1 • • t bı"tine karar ve db. 1 b umı erın vazıre ennm es üfit olnıalari için te ır er J-:'fra cemiyetlerin azalarına daha m 

18111 kabul edilmiflir. 

Nakit mevcudumuz 10496996, mev
duat ve menabiimiz yek6nu 43953124 li
radır. PJasmanlara gelince: Esham 
ve tahvilat mevcudu 7280186, ticari sc· 
netler cüzdanımız 10392220, muhtelif 
avanslarımız 21943692, ki cem'an !:!l 
milyon 616098 Jiradır. 

BJançomuzun aktif yekunu da 7" 
milyon 93 bin 576 rakamınr göster
mektedir. Tamamı tediye edilmiş ('i) 
milyon lira sermayemize ilaveten ihti
yat akçemiz yekilnU da bu sene 2 mil· 
yon 200 bin liraya baliğ olmuştur. 

Memelektimizde tasarruf fikir \ 'C 

hareketini ilk defa ortaya atan ve bıı· 
nun etrafında çalışan mUes esemiz ol ·/ 
muştur. .Bankamızın bu rndideki mP 
saisine karşr muhterem halkımızın 
gösterdiği büyük itimat 'e mukabele
nin mes'ut bir delili olmak üzere zj,,. 
retmeliyim ki tasarruf sandığı hesnhr· 
mız geçen :;eneye nazaran ) üzde 6() nis
betinde çoğalmıştır. Gecen sene ılci 
milJ on ;,oo küsur bin lira olan bu hesııı, 

(Alt tarafı 2 inci ıagılanıızda) 1 

Ertuğrul Muhsin B. avdet ediyor 
Brükselde t.oplanan beynel· 

milel tiyatro lrnnferansma iştirak 
etmek üzere Belçikaya gitmiş 
of an Darülbedayi rejisörü Ertuğ
rul Muhsin B. konferansın bit-
mesi üzerine memleketimize mü· 
teveccihen yola çıkmıştır, bir 
iki güne kadar f ehrimize geJe

cektir. Belçikada çıkmakta olan 
"Le Soir,, gazetesi, hareketin· 
den evci Ertuğrul Muhsin beyle 
bir mülakatta bulunmuıtur. Mez-

. 
Daktilo mü
sabakamız 

kür gazetenin dün gelen nOıha· 
s1ndan bu mOIAkah terceme edf· 
yoruz. Ertuğrul Mubıin bey mu· 
ha bire demiıtir ki: 

- Tiyatromuz her ıeyden 
evvel bir tecrübe tiyatıoıudur. 
1914 de Antuvan tarafından te
sis edilmiıtir. Harp tabiatile te
kamülüne halel getirmİf iıede 
milli hareketin muvaffakiyetle 
netict>lenmesi akabinde Franıız 
tiyatro!unun büyük canlandıncı
sınm işaret ettiği ve cepheyi 
tekrar tuttuk. Maamafih biz 
Türkiyede Pariste oynananı tek
rar ile iktifa etmiyoruz. Yapmak 
istediğimiz fey cihanın bütün 
bilyük sahnelerinde temsil edilen 
eserler hakkında halkımıza mi
saller göstermektir. Binaenaleyh 
beynelmilel tiyatronun klbik ve 

modern parçalarını temsil edi 
yoruz. 

- Şu halde milli seriler de 
teşkil ediyorsunuz öyle mi? 

. - Tamamen. Arzumuz bütün 
c~handa muvaffakiyetle oynanan 

1 pıyesleri T ı.irk vasRtına, Türk 

1 

dekoruna, Türk tarzı telebbüsilne 
adapte etmektir. Bahusus vaz'ı 
sahne hakkındaki yeni keıfiyah 

tedn e;c;ül etmek en buyük emelimir 
ır. 

Daktilo ile resim ~ııpmn 
ılHisahaknmızdn ~ :ıphğı can. ı 
resmile birinciligi knznndıgı
nı .nızdıgımız Js tanlml beledi
> esi lcrnzım ı~alenıi dnktilmsu 
Meliha Zuhtü Hanım diin mat
bannıızn gelerek hedi) esi olan 
hir nltın li ra} ı alnıı tır. l\le. 
liha Ziihtü Hanımın lıir re"
mini ne ı NH o ıı . 

- Klasik tiyatro olarak baı
lıca oynadığınız nelerdir? 

-(A~olyerden, ŞiHtrden, Şek .. 
t tarafı ' üncü ıa11ıfada] 



-..-..2 - VAKiT 16 ŞUBAT 1931 
Ş~kip Hrıb 'p B. ne diyor? 
Dr. Şekip Habip B. de unla· 

n söylemiştir; 

Gazi Hz. 
,, 

Divaııı harpte 
[Üst tarafı birinci sayı/ada] 

1 Adliyede ] , ______ __ 
Cellat Hasan ve a ad ş arı - Doktor Fridmanm verem Dörtyoidan Ada- 1930 ısenesinde 3 milyon 900 bin lira~., · 

için bulduğunu iddia ettiği aşi- naya hareket tecavüz etmiştir. 
nin asıl veremi tedavi ettiğini Halk arasında tasarruf f'ikir n hıı- Dün ağır cezada muhakemelerine başlandı. Katilden 
zannetmiyorum. Bu aşi belki ile- buyurdular ~ketinin mütemadiyen ilerle~e~~~den ve eve taarruzdan maznun Hasaoın kaynanası ile 

.. sınde maznunun lstanbula gıttı~ı za-
rilememif. hararetsiz ve fazla 'fail Dortyol, 15 (A.A.) - Reisicümhur man şeyh Esadın e,·inde oturduğu h·~· karı ı, onu ıiddetle itham ettiler 
olmıyan kemik ve emsnlı verem- Hz. · askeri m.ıhfelde zabitler, ihtiyat bit edilmi§ti. lstanbul ağırceza mahkeme· Alpullu dava ı 
lere faydalı olabilir. zabitleri ve halk mümessillerini kabul Diğer maznun Emin de tarikate sinde dün öğleden sonra Cellat Alpullu şeker fabrikası etrıı· 

Bugün tıbbın verem ıçin bul· buyurarak konuşmuılardır. Portakal mensup olmadığını söyledL İddiama- Hatan ve arkadaşlarının muha- fındaki neıriyattan dolayı fabri• 
doğu •e mfittefikan kabul ettiği mahsulü ve Jhraeatı hakkında izahat kamı maznunlann suçları sabit oldu· kemeaine başlanmıştır. ka sahiplerinden H yri B. tara· 

almışlar, bahçelere giderek ağaçla- ğunu eöyliyerekı iki!inin de lf>3 üncü 
yeglne illç istirahati tammedir. ra arJz olan hastalıklara karşı yapılan madde ile tecziyelerini istedi. Cellat likabile tanınmış olan fından «Son Posta» aleyhine 
Temiz hava •e iyi gıda ikinci mücadele tedblrlerile allkadar olmuş- Divanı harp bu surette ikisini de Hasan, Tavşancılh bir köylüdür. açılan davanın dünkü snfhasıo• 
derecede gelmektedir. lardır. altıpr aya. mahkftm etti. Orada fizüm bağları varmış. da, lstanbul üçüncü ceza mab· 
Oıman Şerefettln B· nı diyor? Bu sene mahsul geçen seneden daha Dördüncü ceJ e - Bu son celsede Mahkemeye verilmesini mücip kemesi, mUdafaııları dinlemiştir· 

Bakteriyoloğ Dr. Osman Şe· nefis, fiatlar daha iyidir. Ahcı vardr.. Bahkesirden eskici Hüseyin oğlu Ka- olan vak'a, şimdi firar halinde Muhakeme, karara kalır.ıştır. 
refettin B. şu cevabı vermekte· Üç müteh~sıstan mürekk~p bir müca- mil, Bozvercnden Ahmet sorguya ~e- bulunan Mahmutla beraber bağ Mahut Saim, gene 
dir: dele heyeti hutahklr agaçlara karoı kildi. Bunlar da dervişlikte maznun· bekçisi Yusufu öldürmektir • hk d ! 

tedab~r almakta ve portakal cinsinin dular. Maznunlar cürümlerini inkb ma eme e 
- Fridman aşııı yeni bir şey ıslah ve fennt usuller dahilinde teksiri ettiler. Halbuki tahkikat ve ifadeleri Kendisinin ayrıca diğer maznun- Mecmua dolandmcılığındsO 

değildir. Takriben 30 ıeneden· için kurslar a~mağa hazırlanmaktadır. bunların nakşt tarik.atinin koyu mü'. larla birlikte kaynatası Mesut mahkum olan ve müddetini ge
beri bu aşı maUimdur zaman Gazi H~ sa~ 16 buçuk~ Misise ~- ridi olduğunu meydana koymu~tu. ağanın evine gece taarruz ettiği çenlerde ikmal eden Mahmut 
zaman bir revaç ve bir hllsnü reket etmışlerdır. Geceyı orada geçı· iddia makamı 163 üncü maddeye göre mevzuubahistir. Diğer maznun· Saim Ef. , yeni bir dolandıncı• 
kabul görtir gibi olduktan sonra rerek_ yann Adanaya teşrifleri mahte-- ceza istedi. Divan da bonlan üçer ay ların isimleri: KAzım, Sabri, Atıf lıktan dolayı üçüncü cezaya ve• 

meld~.r. ağır hapis cezasına mahkQm ettL 
tekrar unudulmaktadır. bu reva· Dortyol, 15 (A.A.) _ Reisicümhar BALIKESiRLi 'MAZNUNLAR Saim, diğer Saimdir. ~ilmiştir. Maznun. mevkuftur. 
cin üç devrini dahi tetkik ettim. Hz. saat 16,40 ta Adana- hareket .. t. 11!!'. Altısının da mevkuf olarak Muhakeme usule ait bir nokaa• ,,,... .,.. Menemen, •• (Vaklt) - Divam haı-p 
Evvel 1911 de fridman aşısı mi terdir. Balıkesirli ronznunlann muh:ıkeme inl' mubakeoıelerine başlandı. Alta- nın ikmnHne kalmıştır. 
Almanyada m tbuata intikal BaşvekiJı•m~ 

1
.Z yarın (bugün) devam edecektir. sı da aleyhler'ndeki iddiaları 

ederek bir çok dedi koduyu 45 HAPiS MAHKOMU kabul dmiyordu. Şahitler çağı· 
mucip oldu. Bunun üzerine fenni Menemen, 15 (\'akıt) - Dirnnı harp- nldı. ikisi ıelmişti. Bunlardan 
bir surette hast ne ve aana· Gazimizin tebrik- çe bugüne kadar muhtelif müddetler- biri. Cellit Hasanm kaynanası 

1 
. le hapse mahk<tm edilen 45 kişi hakkın· N 

toryomlarda bu aşı uzun uzadı- erıne cevap verdi daki karar wdike iktiran etmiş ve bu- azmiye, diğeri kansı Ca.ide 
ya tetkik edildi. Cığer vereminde · gün Ankarara sevkedihniştir. H. lardı. 
faidesi olmadığı cerrahi verem "Türk milleti Gaziaile bi· sut KAST MAZNUNLARI Nazmiye H., evvela dinlenildi. 
vekayiinde bazı mndekkiklere hakkin iftihar edecektir.,, Menemen, 15 (Vakit) - Foça kay- Şehadeti, damadının temamile 
nazaran hastalığın seyrine hüsnü Ankara, 15 (A.A.) - BaşvekJl la- makamına sai kastten maznun 20 ld§i aleyhinde idi. ŞlSyle diyordu; 
tesir etmekte olduğu anJ,..ıldı met Pş. Hz. yeni yapılan demiryolu hakkmda karar hlkfmliği tarafmdan - Bu adam, herbir fenalığı 

-ı ile Malatyaya muvasal!tları münaee. men'i muhakeme karan verilmi~tir. 
fakat bu aıının cerrahi veremde betile hükftmetin takip ettiği imar fa. Maznunlardan on mevkuf Mehmet Ali yapabilir. Bağlardan üzüm. şef· 
dahi istifade temin etmediğin; allyetinf takdir ve tebriki mutazmamrn de tahliye edilmiotir. tali. daha neler neler çalar, eve 
o zaman iddia eyliyen bir çok olarak Gazi Hz. tarafından ~ekilen Aynca on kişi daha men'i muhake- getirirdi. 
maruf profesörler mevcut idi. telgrafa şu cevabı göndermf§tir: me karan almrıtır. - Peki, sen çalınmıı mal 
1921 tarihlerinde yine Fridman "Yüksek takdiriniz bizim için cihan HAFIZ CELAL BEY olduğunu bildiğin halde bunları 

değer eser büyük reisindir. Türk mil- Türkiye ınillt eigorta firketinden . d' ? ••ııı parladı ve canlandı. B yermı i ın -s leti sizi yetigtirıni§ olmakla asırlara hafn CelAl • Menemene sevkedilmi~ 
Sebebi ise Fenni ve Tıbbi ol· karşı bfhakkin iftihar edeeekktlr.,, idi. Hafız CelU B., divanı harpçe - Haıa Allah göstemesin. 

maktan ziyade siyast bir mesc- isticvap edilmi~, bazı meselelerde ma· ben haram ·mala ağzımı sürmem! 
le halini alması Alman meclisi ı·- B k Ukmatnıa. miirQ.caat edildikten sonra - Eh, mademki bu adamın 
meb'uıanında bazı meb'uslann Ş an aSI serbest brralalarak I tanbula gelmiş· bultaClar fena olduğunu biliyor· 

--~---------- tir. Hafız Cel!l Beyin divanı harbe · d S k. k k bu işten bahsetmeleri ve key• (Vat taralı 1 inci sa:uılada) celbinin sebebi fUdur: un. e ız 1ene ızınm ocası, 
fiyetin matbuata aksetmesi ol· emin olarak tereffililn böylece denmıe- Hafız Celil B. bundan bir müddet ıenin de damadın olmasına nasıl 
muştu. Gene mesele tetkik edil.. deceğinl ifade edebiliriz. 1 ~vel ticaret yapmak üzere Bandırma ve tahammül ettin? 
di ve netice Fridman aflSIDID CelU B. !Jundan sonra bankanın civar köylere gidip gelir, oralardan - Evet, fena adamdır. Sonra 
aleyhine çıktı. Lübık faciasını emtia hesabatı, emtia. üzerine avans- erzak toplar, bostan kiralar ve mah· beraet kazandı, ama babasını 

lan bw spekülbyon netlc~i talı· ıulleri ile ticaret yapardı. Kendhılnin b'l "idil Q.+Q O ki 
mftteakip resimli bir Alman r•· 1 e 0 rm "" r. na se z .. dit ettiklerine dair izahat vermi~. sesi güzel odufu için pek tabii köylü o- 1 h 1 •v • • 
•alesı·nde Seherls Maga•ı'n d• bı'r kU ij ·1 1 . i . ~ d 1 ıene nası ta ammü ettigımızi 
g ~ " m r ı eş erın n ve mallı sana· na hürmet ve riayet e er erdi. Bu su· 
makale intiıar etti, bu makale- in inkişaf yolunda olduğunu söy- retle hafız Celal B. o muhitte ean'nt bir ben bilirim, bir de Rabbim? 
de mevzubabıolan mesele Ma· lemiftir. Celil Bey temettü hak- kablllyetl sayesinde bUYiik bir §Öhret - Nasıl tahammOl ettin ? 
caristanda Peşteye yakın Peı· kmda da Şu beyanatta bulunmuştur: almıştı. Hafız Celft.l B. §arkı ve ga· - Can korkusile. Bizi ölilmle 
tertsebet kasabasında Fridman - Bankamızın 1930 senesi zarfında zel söylemekte olduğu gibi mevlit te tehdit eder, «asanm, keserim» 

elde ettiği saft kArdan .her nevi karşı· okurdu. Bu cihetten de şöhreti var- . derdi. Tahammül ettim. 
aıısı tatbikatile verem vefiyab· Irk ve ihtiyat ayrıldıktan eonar bakiye-- dr. Kendienlnin maldmatma müraca· _ Bu Yuıufu damadın mı 
nm tenakus ettiği ve ahvali ııh· si Uzerinden yüzde on temettü tevzilni at edilmesinin sebebi de budar. 
hi1esı. bı'.. çok nok•anlar arze· h ti · Haf C ıa1 B yin a · ti h k' vurmuş,? ... .. eye umumıyeye arz ve teklif ettik. ız e A e v zıye ve a t· 
den bu kasabada veremin azal· Buna nazaran 1930 senesi (6) numaralı kat meydana çıkınca kendisi derhal ser - Zannım 6yledir. Çünkü O• 

dığı zikrolunuyordu. kuponlar mukabilinde tamamı tediye best bırakılmıştır. nun wrulduğu gece, eve geldi. 
edilmi§ (10) liralık beher hisseye yü~ GIZLl CEMiYETiN (AMENTÜ) Soluk soluğa, acaip halde idi. 

Fakat istatistik tetkikatı ve de on nisbetinde (100) kuruş, müessis PLANI - Bu maınunlann sizin eve 
bizzat Macar verem cemiyeti ki- hi elerinin 1930 sen~l ve (6) numara· lzmir, 15 - Çanakkalede gizli ·bir taarruz ettiklerini iddia etmişsiniz? 
tibi umumisinin neşriyatı bu me· h kuponu mukabilinde beher hisseye cemiyet yapıp hUkOmeti devirmek cür· _ Evet. Seşlerinden anladık. 
seleyi tenvir etti ve hakikaten (15) lira verilecektir. 'fevziatn. da mile maznun 14 kişi tevkif edilmiştir. 
F önümüzdeki 28 şubattan itibaren başlct· 1Cemlyet Kadiri tarikntine mensup Ali Kapıyı kurcaladılar, sonra ses. 

ridman aşısının sayesinde böy· u h ta af d gUrilltü olunc• evde, kaçblar. nılabilecektir. !Ti isminde bir şey r ın an kurul .a 

le ~ir netice istihsal · edilemiye• Yüzde on temettü. hattı zatında az muştur. Cavide H. , çağnldı. O da, 
ceğıni gösterdi. Fakat bu İf görülmiyecek bir miktar olmakla bera· Bunlar Menemene sevkedilip diva.· annesi gibi söylilyordu; 
matbuata aksedince ciddi velve- ber bunun esbap ve aevniki üzerinde nı harbe tevdi edilmişlerdir. Bu teş- _ Bizi ölümle tehdit eder, 
leyi mucip oldu Hatta Pr biraz tevakkuf etmek isterı'm. Bı'z, killttn hükdmet aleyhine hain kararp · usya korkuturdu. Çok fena adamdır. 

t .. t il ati için daha ihtiyatlı olmak iıııtiyoruı. tar tatbik etmek üzere Türkiye amen· pos a nazınmn vereme mup c Hetteyi 'yapabilir. Meyva çalar, 
1 1 b 

930 senesine ait blbço n senelik ra- tüsü lısmile bir de pl!n hazırladrğt söy- •y 
poıta memur arman ya naz u aşı eve gctin"rdı'. 
1 d 

porlannı hazırlamış beynelmilel bnEJ Jenilmektedlr. 
i e te avi edilmeleri iktiza eyler büyük bankalann da ayni noktai naza. =::::::=====.==-. ;::::==::::;::::r==::::=:ı::ı::;;:. S d 'd' ? 
gibi gülDnç bir tamim bile mu· n müdafatı ettiklerini ve temettülerin· Türk bb cemıyetindc baıı nok- - en e yer mı an 
cip oldu. · den iki puan indirdiklerini görüyoruz. aanlar arz:eden vak'aları arizi - Ne yapayım? Ben onun 

35 S ••• . •=" =··- lmik tenkit edilmedi ve iddia· çaldığı malı yemesem, o. beni 
enelik kıymetli bir verem ceği bakı d J 1 ktad yı'yecek. Korkumdan yerdı'm! ~ an ~n aşı ma. ır. Jannı isbat edebilmeai için biz-

ilicı elimizde ols~n da ve bu Halbukı b~it tetkıkat ve zat senisimde bulunan hastaları Celllt Hasan, dinç yapılı, ol· 
illç cidden f aide temin etsin de müıahidat neticesi bazı zevabn b' likt F 'd .1 t d • dokça genı bir adamdır. Kay· 
bundan k' · ff d t · frid . ır e rı man aıw ı e e avı ımse ıs 1 a e e mesın man aıısını pek zıyade me.. etmeği kendisine teklif ettim nanası ve kansı böyle aleyhinde 
bu biraz akı~ ve mantıktan u· tetmekte olduklan atSrillmektedır. ancak bu suretle ciddi bir tet- söylerlerken, cüretkir bakışlarla 
zakbr. ' Verem boklemon gibi bir hastalıktır kikat neticesi olarak bu mesele onları slizüyor, ifadelerile alay 

ilk Fridman qısı bazı tehlike- bazan bakarsın~z tevak~uf e~er, tebeyyUn edecektir. Şunu da ili· eder bir tavır takınarak, müte-
ler bile tevlit etmişti. Şimdi durur, bazan !m~ k.e~bı faalıyet ve edeyim ki bu sene A!manya· madiyen dudak bnkllyor, glllü-
( Bereselavde) bulunan profsör eder ve bu h·çbır ılaca ntfolu· da yapmış oldu~· .. m tetkık seya· yordu. 
(kroze) tarafmdan kontrol edilen • 5 .. 
bu aımın tehlike.siz olduiu be· namaz. işte böyle bir vak ada halinde umumi hastanelerde ve Maznun vekilleri, milekkilleri· 
yan edilmektedir. ati yapılırsa hastalığın te•akku· maruf sanatoryumlarda bu aşi- nin tahliyelerini, muhakemenin 

fonu a~iye atfetmek kabildir. nin tatbik edilmemekte olduğu· gayrı mevkuf olarak devamını 
Faydasına gelince: Uzun uzn· F t S b"t B I k k ua a ı • ça ıt an ve ıy- nu gördüm. Herhalde keyfiyetin istediler. Mahkeme, Etem oğlu 

dıya tafsilat vermiyerek meseleyi n.etN .hir refikimizdir. Kendisi· arizi imik tetkikat ile bir tıb Saimle, Atıf ve Sabrinin tahliye. 

PoJi haberleri 

Çarpışan otomobıllır 
Evelki gece, şoför Hakkı ve 

Sami efendiler tarafından idare 
olunan otomobiller Altın Bak• 
kalda çarpışmışlardır. 

Müsademe şiddetli olduğun• 
dan her iki otomobil de mUbitı' 
hasara uğramışlardır. 

lf Hırsızlık - Beşiktaşta va· 
lide çefmesinde mantarcı soka" 
ğında oturan tramvay kontrolla" 
rından Ali efendinin evine eV" 
velki akşam hırsız girerek iki 
manto •e bir muşamma çalarak 
kaçmıştır. 

Hırıızı takibe başlayan polis 
J>unuo kfirt Mehmet isminde biri 
oldujunu teısbit f!'tmit ~« Mc:h• 
medi y~blamı,tır. 

Belediyede 

Eyip otobüıleri nerede 
durıoak? 

EminünU ile Eyip arasında İl" 
Jiyen otobDsler timdiye kadar 
Bahkpazarının en işlek yerinde 
durarak mü§teri alıyorlardı. Be
lediye otobüslerin burada dur
masını menetmittir. Bundan son
ra bütün otobüsler Keresteciler
de duracaklardır. Bundan bqk• 
Eyibe kadar olan meıafe dahi
linde muayyen durak yerleri tc5" 
bit edilecek, her otobüs istediği 
yerde duramıyacakhr. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi bugün tam ıaat 

ondörtte toplanarak Darülaceze" 
nin 1929 senesi hesabı kat'ili 
hakkında tetkiki hesap enenme" 
ninin baıırlamış olduğu raporu 
müıakere edecektir. 

ITIZAR 
"Filesof,, roman tefrikamız münde' 

recntımızın çokluğuna mebni bugilıt 
dercedilemcdi. Okuyuculanmızdan 6-
ztir dileriz. 

Avukatımız 

Hukuki milfküllerinize 

cevap verecek 

V AKIT ın avukatı yeniden 
faaliyete geçti, hukuki mUş
küllcrinizi bize bildiriniz. Bun 
dan evel bu husustaki sütu· 
numuz, hacmimizin o vakitki 
müsaadesizliği hasebilc inkt· 
taa uğramıştı; şimdi bu mah· 
:r.ur kalktığı için karilerim~ 
hukuki m~ailde uğradıkları 
mü:.kiilat n tereddütlerini bi· 
ze yazdıkları takdirde avuka· 
tımrz l>unlann hal ,.e tesviye 
tarzlnnm eskisi gibi karilerf. 
mize bildirecektir. 

ıu suretle telhis etmek müm· nin Manisa gilii uza\c bir kasa· cemiyetinde halli daha muvafık lerine karar verdi, diğerlerinin 
kUndür. Ciddi ve dakik tetkikler bada muntazam tetkikat ve tah· ve matbuata intikal etmemesi tahliye talebini reddetti. Muha- "V AK!T,, e a bo-
icra edilen hastane ve müesse· ı lilat bizzarure yapamayacağı na· daha salim bir hareket olacağı keme, başka şahitlerin celbine ne olunuz 
ıatta bu i ten istifad cdilcmiye· zarı dikkate alındığı cihetle fikrindeyim. bırakıldı. ! .. ________ _._~ 

l 
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Bu sene tütünden 26 buçuk milyon lira safi varidat alınacak 
Behçet B. 1 s-'at teu&nda 1 

1 

1 
Ankaradan geldi 

Tütün işlerı hakkında 
izahat veriyor 

tU EveJki &'Ün Ankaradan avdet eden 
B. tiln inhisarı. umum müdürü Behçet 
ı. An~aradakı faaliyeti. idarenin 1931 
G~esı hakkında bir muharririmiıe 

ili beyanatta bulunmuştur: 
- Ankarada idaremizin yeni sene 

bt~esi işile meşgul oldum. Ve bu hu· 
8llata Maliye veka.letine izahat verdim. 
ha Bü~çemizin .Ma1iye vekaletince ka· 

l edılerek Maliye müvazene encüme
~e verilen son şekline göre inhisar 
ıdarainfn bu sene hükumete , vereceği 
llfl kir (25) buçuk milyondur. 

Memur maaşları, malzeme, inşaat 
olarak masraf bütçemize 7 milyon kil· 
8111' lira konulmuştur. 

Yaprak bütün mübayaa, işleme n' 
ııakliye masrafı için de (45) milyon 
Ura aynlmıştır. Bütçede masraf fas
l!"d& geçen seneye nazaran bir m~Iyon 
lıraya yakın tasarruf temin ediJmıştir. 

MÜstaldT 
Ressanılar dün sergile· 

rini açtılar 
Beyoğlunda lıtiklil caddesin· 

de eski Moskovit ve Karpiç ıo .. 
kantaları binasında, dün, müsta
kil ressamlar 4 sergilerini açtı• 

lar. 

Bu seneden itibaren idaremizde Ba· 
:rem tatbik edilecektir. Bu münasebet· 
le ~ta kalacak ,·e maaş itibaı·ile mağ 
dar olacak JDemurumuz yoktur. Yalnız 
hfiruk memurlanmızdan bazılarının 
ltl&aşları azalmış ise de aldıkları üc-
:retteri hakkı muktesep olarak almakta Kilşat resmine birçok san'at 
devam edeceklerdir. muhipleri, darülfünun, güzel san· 

Surtyede açacağımız sigara fabrika.- atlar profesörleri, ecnebi zevat 
sı için Suriyeli bir grupla müzakerata 
dnam ediyoruz. Bu sene içinde Mısır, geldiler. Fakat davet edilen res• 
Belçika ve tsviçrede de birer fabrika mi zevattan kimse yoktu: 
~ak tasavvurundayız. Bu suretle Sergide, sanat tarihi muallim· 
mamul ttitünden çok daha az vergi· }erinden Vahit Bey kısa bir nu• 
ile ithal edilen tütünleri fabrikaları· tuk so··yleyı·p res· . d'~. ım ve geçır ıgı 
ntqda i§liyeceğiz. Rakabet bu suretle tahavvuller hakkında malumat 
tenrla 'edileeektir.,, 

Behçet B. harice tütün sevkiyatının verdi. 
laylkile temin edilemediğinden bahisle Sergi bugünden itibaren umu-
Japtlan ne§riyat hakkında da demiştir ma açıktır. 
ki: §Cüze! san'atlar birliğinden: 17·2·931 

- Mamul cıgaralarımız satışının ha· 1 · sa ı günü saat tam 17 de umumt idare 
l'İ~te fnki§afınr temin edecek vesait h İmji,ye kadar yoktu. Çünkü inhisar eyeti fc, k:ıl~dc suretle içtima edece· 
mlldcfeti ~rRneaı nUıa;,dlnd't!~bftc:ce- _!inden :ızı ., kitıırrıın te~cllcri. 
tinden müddet g~etııfiie i erma· =;;::::;:;::::...._ 

yedar bulmanın imkfını. olmuyordu 
Yeni kanun inhisar müddetini bihi
mtiddet temdit etmiştir. Gümrük re. 
simleri fazla olduğundan ecnebi mem· 
leketlerde fazla satış yapılmak müın· 
kUn değildir. Hele ucuz cigaraları 
ciSndermek imkansızdır. Bunun i~in 
cilmrUk resmi mamul tütüne nazaran 
on defa daha az olan yaprak tütün gön 
dererek maha1Jen imalatta bulunmnk 

lbımdır. 
inhisar müddetinin temdidi hakkır.· 

daki kanun ~ıktığmdanberi bunu tenıi· 
ite ~lışıyoruz. Yedi sekiz aylık bu kı· 
aa zaman içinde de ehemmiyeti inkar 
edilemiyecek i~ler yapılmıştır. 

Brtikselden yapılan siparişe cevap 
Vtrilmediii ve cigara gönderilmediği 
laakıandakl neşriyata gelince: Bu bu· 
llUsta yaptığım tahkikata nazaran bun· 
ela idaremizin mes'uliyeti yoktur. 

Sene başından bir hafta evel sene 
başına yetiştirilmesi kaydile yapılan 
liparit üzerine ciga1arı tayyare post:ı· 
atle cönderdik. Fakat paketler. ~oldn 
Zl.yi olmuş. Bunda ne idaremızın ne 
de müteahhidimizin kabahati yoktur. 

w •• le Bursada meydana çıkarıldıgı soY · 
hilen yüz yirmi bin liralık ihtilas mese
ıes11se yeni bir şey değildir. Bu mese· 
le 926 senesinde meydana çıkmıştır. 
llaznunlar o zaman muhakemeleri ne· 
tlceafnde beraet etmişlerdi. Bu mese· 
leyi tetkik eden DeYlet surası son kara· :> 

rr vermiştir ... 

Gümrük terde· -- . 
iki aydır ... 

Tnrk kadınları esirgeme der· 
aeği tarafından ltalyada açılan 
Bari sergisine gönderilipte satıl· 
ınadıtmdan iade edilen mallar 
ilci aydanberi latanbul . gilmril
lthaclen çıkarılmamış bir kısmı 
ç&ramüıtür. Dernek gümrllk ida· 
retiai mOtkülit çıkardığından 
dolayı protesto etmiştir. 

Kıybolan 9ıkmak ta,ıırı 
Iıtanbul giimrllklerinde kay

bolan kibrit inhisanna ait çak
lllak taılan tahkikatına henUz 
~qlanmamıştır. Bu hususta An-
11:aradan emir beklenmektedir. 

Ne kadar et yemitiz? 
Hayvan borsası tarafından 

tanzim edilen bir istatistiğe göre 
930 senesi zarfında ıehrimiıde 
11 milyon 43 bin 230 kilo et 
satılmıştır. 

Bunun 1 milyon 349 bin koyun 
ye 1 milyon 477 bin kilosu da 
öküz etidir. 

Gene ayni sene zarfında bir 
kilo koyunun vasati fiatı 60 , 
öküzün 32 kuruştur. 

lstanbul lisesi mezunları 

lstanbul liseni mezunları bay· 
ramın ikinci günü bir içtima 
yaparak yeni bir cemiy _t kura· 
caklardır. 

~anayi birlii,!~ 

Repor hazırlanıyor 

Dün sanayi birliğinde, yeni 
muamele vergisi kanunu proje
sinin memleket sanayiine yapa .. 
cağı tesirleri tetkik etmek ve 
ve verginin kalkması için esba· 
bı mucibeli bir broıUr hazırla· 
mak üzere seçilen komisyon 
ikinci içtimaını yapmııtır. içti· 
ıııada bu husustaki raporun tan
ziıııi birlik kitibi umumisi Naz· 
mi Nuri B. e bırakılmııbr. 

Nazmi Nuri B. raporunu ge• 
lecek haftaya ~ad~r bitirecek 
ve heyeti umumıyenın fevkalade 
b·r içtimada okunup kabul edil
d~kten sonra bir heyet tarafın
d~n Ankarayı gönderilecektir. 

Beyannameler verildi 

Mil takil ev, apartıman sahip· 
s k • ti 

1 
. d mada her eıın po se 

erın en .. b .. mecbur oldugu eyan· 
vermege b' .. 

d
.. akşam ıtmıttır. 

name un .. .. ı 
D"' müddetin son gunu o • 

und 
1 

·ıe polis karakolla-
ması o ayası ·1 

l 
beyanname Yen • 

rın• yllz erce . f 1 • diham olmuıtur. 
mıf, aza ız 

Bu işe ıiz de şaşın! 

Postalarda teehhür 

Ispartada Türk ocağından 
aldığımız bir mektupta deni
yor ki: 

"On beş gün vardır ki ga· 
zeteleri bir haf ta teehhür le 
alıyoruz. Bunun sebebini ev
vela kışa atfettik. Fakat son· 
radan öğrendik ki, Afyondan 
Antalyaya her gün işlemek 
üzere bir posta ihdas edilmiş 
\'e Afyon - Antalya otomobil 
postası masrafa karşılık ol· 
mak üzere haf tada iki defa 
hareket eden Isparta postası 
bire indirilmiş. Memlekette 
bir posta yolunun açılması 
§Üphesiz iyi bir şeydir. Bil· 
hassa ihdas edilen Afyon -
Antalya postası her gün 
Isparta vilayet merkezine 
beş saatlik bir mesafe
den geçerken l!parta postası
nın bıraktlmamasını çok garip 
buluyoruz.,, 

Posta teehhürleri hakkın· 
da elimizde daha bir hayJi 
mektuplar \'ardır. Bir taraf· 
tan masraf ihtivar edilir 
memleketin bir kı.smr diğcı· 
tarafile süratıe muhabere ve 
mu,·asaJa temin etsin diye 
çalışırken yine bu memlekete 
ait bir kısmının postasını ta
sarı•uf maksadile ortadan kal
dırmıya ne denir. Bu işe siz 
de şaşın .... 

Biz de 1~şalım ! 

Avukat Cemal B. 
Bundan bir sene kadar evvel 

lzmir gazeteleri Aydında ma· 
halli hükumet aleyhine beyanna· 
meler dağıtıldığını, avukat Cemal 
B. namında bir zatın da bu işte 
alakadar olduğunu yazmışlar, bu 
haber lzmir gazetelerinden ikti• 
bas edilerek gazetemizde de 
neşrolunmuştu. Bilihare Aydın 
müddeiumumiliğinden aldığımız 
teskerede Aydında böyle bir 
hadise vuku bulduğu, faillerinin 
de meydana çıkarıldığı ve avu· 
kat Cemal B. in bu iıle alakadar 
olmadığı bildirilmekte idi. Bu 
tavıih gazeteınizde intişar et· 
mişti. 

Bu tavzihe rağmen Cemal B. 
böyle bir ha•adisin çıkmış olma
sını haysiyetini muhil bulmuı, 
gazetemiz aleyhine dava açmıfh. 
Bu dava Aydın mahkemesinde 
görülmekte idi. Cemal B. , ahi· 
ren gazetemeıin o haberi yazar· 
ken kendisi hakkında hiç bir 
hakaret kastı taşımadığını teslim 
etmiş ve aleyhimizdeki davasın· 
dan vaz geçmiştir. Avukat Ce· 
mal B. in memleketini sever, o· 
nun iyilitini ister ve bunun için 
çalrpr kıymetli ve muhterem bir 
zat olduğunu m~hitteki tabkika· 
bmızdan öjrePdık. 

Geçen sene mevzuu bahsolan 
Aydın hadisesinde Cemal Beyin 
alakadar olmadığını öğrenmek 
de ayrıca memnuniyetimizi mu· 

cip olmuftu. 

Limanda 
, Ser•trı torpil 
Şile açıklarında sahilden beş 

metre uzaklıkta bir serseri tor· 
pil görfilmOş imhasma tevessül 

edilmiftir. 
Ticaret filomuz 

Bahri ticaret müdOrlllğünün 
netrettiği bir istatistiğe göre 
son üç ıene zarfında ticaret fi
lomuzun tonajı 45 bin ton art· 
mıf, 108,532 tona baliğ olmuı-

tur. 

En gtızel ye faydalı bayram 
hediyesi kumbaradır. Çocu· 
ğunuzu hem sevindirirsiniz, 
hem de taıarrufa ahıtırırsuuz. 

Tflrkiye Iı Bankaaı 

1 Milnakaplar çoğalıyorl 

Mazhar Osman F 
"Haatane aertabiplerJ Haydarpa~a 

medreıesf. mensuplarından daha aşağı 
rütbede değlldir,, diyor. 

Tıp fakftltesi hocaları, son 
yaptığı hücumlar dolayısile Maz· 
har Osman B. in aleyhinde bir 
blok teıkil etmişlerdir. Blok 
yapanlardan bir müderris şunları 
söylemiftir: 

"Mazhar Osman B. in hücum-
ları bizi mUteessir etmekle kal
mıyor, asabileftiriyor ve aleyhi· 
ne harekete ıevkediyor. El'an 
fakültede emrazı akliye hocası 
olan Raıit Tahıin B. Yazifeden 
çekilse bile bu kürsli için teşne 
bulunan Mazhar Osman beyi ge
tirmiyeceğf z. Mazhar Osman .B. 
boşuna llztilmesin, ümidi keHin,, 

Dün bir muharririmiz Maz· 
har Osman beyi görmüş, kendi
si hakkında yazılanlar için ne 

' -dütündüğünü sornn\ştur. 
Maıbtt. Qı~an. B • .,memuriyeti 

icabı yevmi gazetelerde mllna· 
kafadan çekindiğini söyledikten 
ıonra pek hararetli bir ıekilde 
ıuoları söylemiıtir: 

"Muarızlarımın evveli kendi
lerini resmi ve gayri resmi bir 
kayt altında g6rmedikleri, sani· 
yen bazılarının büsbütün adli ve 
meıleld kayıtlardan biperva bu· 
luadukları anlaşılıyor ki, şimdiye, 
kadar hiç birinin ıahsına bir 
taarruzda bulunmadığım halde 
meslektaşlıkla gayri kabili telif 
nezakebizliklerde bulunuyorlar. 
Hatta bir çoklan ismini ve şah
sını saklayarak maske ile karna
val zamanında her halde bir mü· 
dernı veya doktora yakışmıya· 
cak surette kUfürler yağdırıyor
lar. Ben kepdi hesabıma bu hal
den meteezziyim. 

Demek akademik bir tenkide 
bile tabammlil edemiyecek kadar 
pek yüksek olduğu iddia edilen 
bir müessesenin müntesipleri zayıf 
ve natüvan imif. Ben lstanbul 
seririyatında tenkitlerimi yazıyo· 
rum. Onlar da ayni sütunlarda 
veya diğer tıbbi mecmualarda 
miitalealarını yazabilirler. Yaz
mak, okumak bilıniyen veya 
ıevmiyen ursa tıbbi cemiyet
lere tetrif ederek münakaşalarda 
bulunabilirler. Bu gibi küfürlere 
bizim •ababeti ruhiyede "Eksbis
yonizm,. denir ki tecavüze maruz 
kalandan ziyade bu tecaYüze 
acındıracak bir arazdar. 

Ben fakültenin zaten bu zih
niyetle mektebi bu hale getiren 
bloki tarafından mahrum ed:le
ce;i~ fe?tf tehdidine gülerim. 
Hamdolsun milletim ve hükume
tim bana o f~refe muadil ve 
belki daha yüksek teveccühte 
bulunuyor. Binaenaleyh ancak 0 

ıerefli kOrsOye saikai kaderle 
yükselenler sıkı ııkı tutunsunlar 

j Aynştayn 
Yeni bir keşifte bulunmuı 

Amerika matbuatı Aynıtaymn 
yeni bir keşfini haber vermek· 
tedirler. Aynştaynın bu yeni na
zariyesi kabul edilecek olursa 
ilim ve fende büyük bir değişik· 
lik husule gelecektir. ÇUnkU 
Aynıtayn bu yeni nazariyesile 
ziya, cazibe ve elektro magne
tizm kanunlarını ~irleştirdiğini 
ve bunları riyazi formül (muadele) 
halinde toplamağa muvaffak ol· 
doğunu iddia etmektedir. 

Doktor Mikelsonun yardımile 

nazariyesini tesbit için tecrübeler 
yapmakta olan Aynştaynın bu 
iddiası alimler arasında bOyDk 
bir alika uyandırmışhr. TecrUbe· 
lerin vereceği neticeyi aabırm· 
hkla beklemektedirler. 

Fırkada 

idare heyeti azaaı 
Halk fırkası vilayet meclfsl 

dün toplanmış, aza arasında 

vazife taksimi yapılmııbr. Her 
aza lstanbul mıntakası dahilinde 
kendisine verilen teftiı vazifeıinl 
daimi bir surette yapacak, mın· 
takamn şikAyet ve ihtiyaçlannı 
tesbit edecektir. Bundan bqka 
her aza fırka dahilinde de mu· 
ayyen vazifeler almışlardır. 

ınııııı 1111 ııııımııımum•mııuıııııaııııııımumıın ınııııımnnıımuıı--..-

ki birşey kaybetmesinler. 

itikadımca şerefsiz bir hoca 
olmaktansa liyakat mikyasında 
bizim gibi aciz bir müteha11ıs 
kalmak daha bllyük huzur ve 
vicdan "Yerir. Hastane serta• 
bipleri ve mütehassıslarının mad
di ve manevi rütbece Haydar• 
paşa medresesine mensup olan· 
)ardan daha aşağı olduğunu kim 
iddia edebilir. Temenni ederiz ki 
fakülte bu gibi zihniyetleri tap
yan ve ıahsi olan iğbirarlarmı 
gazete sütunlarında tqhirden 
çekinmiyen zevalin elinden kur· 
tulsun. Gençliğe hizmeti cana 
minnet bilen liyakatli hocalar 
eline geçsin. Memleketimizde 
yoksa ecnebi diyardan hoca ıe

tirilsio. Biz isteriz ki memleketi• 
mizin Darülfünunundan yetişenler 
lsviçre ve Berlinden gelen hekim 
ve mUtehassıslardan aıağı kal· 
masan. Garp irfanına ve bllttın 
dünya fennine bizim tıbbımır da 
ufak bir zincir teşkil etsin. 

Binaenaleyh ne bu kllfilrler, 
ne bu tehditler doğruluğuna inan• 
dağımız ve bildiğimiz bu yoldan 

biıi ayıramaz. Gerek buaradaki 
27 senelik hayatı tıbbiyemin ver
diği bilgi :ve görgü, gerek Avru· 
panın muhtelif memleketlerinden 

aldığım dersi ibret memleketimin 
bana bahşettiği bu mevkide her 
şeyi hoş görerek alkışlamak de-
ğil, bizim f ennimizi de yükseltmek 
için tenkit etmek emrini vicdani 
bir borç haline koyuyor. Bu, her 

akh eren hekimin vazifesidir 
Netekim ade ben değil, fakülte: 
nin bir çok mümtaz hocaları ve 
hastanelerin miitehassısları bu 
tenkidimizi hakh görüyorlar. O 
h.alde f~k~l~enin tenkidi cepbe
sınde bır ışı deg" ilim 

il 

Komisyon toplandı 
R .. ı~ Ali beyin yazdığı fizi. 

yolo11 kıtabı hakkında bir karar 
verecek olan tıp fakültesindeki 
ır . ı k . ~ıs er omisyonu dün uzun 
bır ıçtıma yapmış, kitap üzerin
d: tetkikatta bulunmuştu;. Ko
~ı~yon . kat'i kararmı yapacajl 
dıger bır irtimadan ~ sonra vere-
cektir. 
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Kötü bir zihniyet pirden alıyoruz. Venedik tacirini 
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Belcika gazetesi 

çıkarmak elbette yanlış bir yoldur. Ak§am, yeni bir anket açtı. nesile temsil ettik. Bu piyeslerin Muaviye ile Amin kurtulmuşlardı Bahusus insanlara taalluk eden hadi· Gelene geçene: bir Türk dekoru dahilinde tem-
M!lerde ise büsbütün yanlıştır. Fakat - İzdivaçlar - size göre - ni sili · Molyerin Plaute'yi vaktile Berk, hemen siya etgaha götürül- harp davetini icabetle karşılamak il 
öyle vak'alar olur ki hunları 7.İkretmtık çin azalıyor? Fransız muhitine adapte ederek müş ve öldürülmüştü. mi~lerdi. 
n üzerinde durmak, hadisenin onun Diye soruyor. Muaviye, zehirli kılıcın yaras nc1:ın Hasan, ancak Muaviyenin Kuftf 
hakkında nazarı dikkati celbeder ' 'c Bir cok manaaız anketlere ara· yaptığı şeyden ' farklı cleğildir. kolay kolay kurtulmamıştı. Muaviyeyi kar:;;ı hareket ettiğini haber aldığı 1) 

düşündürür. Burada söylemek istediği· unda, birdenbire baıkalatıveren - Modern piyes olarak .neler tedaviye gelen tabip onu iki sey ar.ısın· man harekete karar vermiş, Müda1" 
miz hadic:eler de bu kabildendir. bu sual cidden alaka veriyor. Yal- oynuyorsunuz? . da muhayyer bırakmıştı: gitmiş, fakat orada yapılan küçük ı,ı 

:.. nız dün onun da bir mahzurunu E b·ı d b k _ Ya yara yerini ateşle dag-lıyaca· propaganda onun bütün askerini bol" - ene ı er e şö ret azanan ~ 
Geçen gün bir arkadaşım anlatıyor· gördüm. ğım, yahut sana içilecek bir i'aç vere· muş, askerler onun otağını yağma 

M l k l l · ı bütün piyesleri. Meseli bu ıen" d ı· · · 1·..l .. ~ rı du: Tanıdığı bir köy varmı~. Bu köy- eme ette ev enme erın aza - ceğim. Yalnız bu ilacı içeı·sen bir daha !"i:.lerdi. Mu ayn Ya ı ının mec ı~ ... 
de köye ait araziden bir kısmı ifra7. e· dığı inkara sığmaz bir hakikattir. mevsimi Topaıa Türkçe oymya ~ocuğun olmaz. Bunların ikisinden j ko~uşulan ş~y, Hasanı. yakalıyarak 1' Pı 
dilmiş n köylü) e nahiyenin malumatı Gazetenin teşhiıinde yanht yok. rak açtık. Modernist bir dekot birini intihap et! ~yıyeye teshm etmektı. ti 
altında satılmış. Bedelleri de ihtiyar Fakat dertlerin tethirinde gaye dahilinde oynanaiı bu piyes bü Muaviye düşünmüş ve cevap vermiş 1 Esasen harp taraftan olmıyan il' 111 
heyeti taı-afrndan makbuz mukabilinde ilaç ve çare aramakla bu anket· yük bir rağbet gördü. En büyü~ , ti: san, bu vaziyeti gördükten sonra bu~ 
alınmı~ . Iiöylünün hir kısmı bu satı11 lerden bir şey çıkacağa benzemi- Ateşe tahammül edemem. Bun. ceradan vazgeçmeğe karar vermiş ~ 
aldığı arsa üzerine evini de kurmu:;. yor. muvaffakiyet gördilğümfiz piyes dan sonra çocuğa da ihtiyacım yok. l\tuaviye ile muhabereye girişmiş, fi 
ve yerleşmiıj. Aradan bir buçuk sene gc Cevap verenlerin hepıi illetin bir Belçika piyesidir. Moskovada Oğlum Yezit ile Aptullah bana kafi. dan sonra akrabasını toplıyarak oall 
siyor. Anlaşılıyor ki ar alarm hede!· varlığında beraberdirler yalnız se· Meyerholdün ibda · eylediği vazı Bunun üzerine tabip, ilacını hazırhya- ra da kararını bildirmişti. Ona itiP 
!eri malsandığına yatmamı~ !\fes'ul· beplerde ayrılıyorlar. Bu ayrılııta sahne ile temsil ettiğimiz Fernan rak ,·ermiş, Muaviye ilacı içerek kur· edenlerin başında {Hüseyin) buıu•' 
)er te\'kif olunuyor. isin buraya ka· hakim olan da temyiz, görüf, mu· tutmuş, fakat bir daha rocuğu olma· yordu: 
dar olan kısmı iyi. Fakat ayni zaman· hakeme değil cinsiyettir. . · Kromelinkin "Deyyus,, piyesin- mstır.'" · - - Biredar, Sen. bu hattı harekeO 
da. bu arsalar bu defa da maliye t:t· Cevap veren erkekse, izdivacın den bahıetmek istiyorum. • • * * Muaviyenin sözün yerine getiriyor ~ 
rafından satılığa ~ıkarıhyor. Köylü azal~asından kadınl.ann mes'ul -lhtilAhnTürk tiyatrosunda husu- Mısıra giden Bekir oğlu Amir As babanın da,·asını ~ürütüyorsun. Fak1 it 
sikayet ediyor re diyor ki - Efendim oldugunu, onların ısraflarının, . d'Y' b ) . k l l oğlunu ayni gece beklemiş, fakt 0 gc- jHm:an bu itirazı dinlememi~ Ye (Jtf hl 
bu arsayı ben hükumetten satın aldım. kapriılerinin, her an 'deği§en he· le getır ıgı aş ıca ın 1 apar ne- ce oğlu bir az rahatsız olduğundan n 1seyın) e: 
parasını verdim. l~te köyden aldığım veslerinin, bir dalda du~az ruh· lerdir? midesinden şikayet ettiğinden mescide - Bc:ı bu işi senden ·vi bilirim! d' YU 
mllkbuz. Denim arsayı nesıl satılığa larının bu azalmalara ıebep oldu· · - Evvell repertuvarın değiş- çıkmamıştı. mi~ti. le 
çıkarıyorsunuz? ğunu ileri. sürüy~r: !Ca~ın hatipler mesi, bugünkü repertuvarımızı As oğlu o gece zabıta kumandanı Onun Kufeye girmesile her şey olııf 

Bu cikılyete kar~ı ,·erilen ce,·ap · de tamamıle aklını ıddıa ederek: . · tt• V kt•l R b. olan Haricaye namazı kıldırmasını em bitmişti. (Ali) nin kurduğu devlet~ ai :.. :. · H d. l k kle in sıze ırae e ım. a ı e omanın ır 
Bii bilmeyiz, paralar sandığa yatma- - ayır ıyor ar, er e r . . L r· . retmiş, Harice namaza çıkarken Bekir merkezi ,.e mesnedi Kufe 0Jduğund11J 
mış. Arsaları tekrar satmaya mecbu· kelebek y~radılııl~~, gözü dıtarda reperatuvar Fıederık ome 1 nın oğlu onu Amir ibnül As sanarak üze- Muaviyenin sözünü yerine getirioyr 1' 
ruz. oluşları, aı!e. ~evgısınden uzakla- Pariste şöhret kazandığı repera- rine atılmış, kılıcını göğsüne saplamış yıkılmı5 bulunuyordu. 

ikinci bir hadiseyi de nakledeyim: tıtlandı.~ ~1 ı.!ı evlenme buhranına tuvar oynamıyordu. Maamafiyb ve onu öldürmüştü. Bekir oğlu hemen Muaviye şehre yaklaşıyorken Bari 
· Bir arkadaş bir arsanın vergisini kkıadar .1

1
uruklu

1
yofr. dKak~ın,khedle fabr- rollerin tevzii meselesinde de yakalanmış ,.e Aıoı oğlunun huzuruna cilerin l:ep .. : : ehiden r • , ı;itmişlef 

k . . . . d . . · - . . n aıı , uysa , e a ar a ını u • . . göt""r··ım··ştü ı d • 
1 

~ verme ıçın lergı aue ıne ugru)oı. • l d ' l d .... ıd· H mühım hır farkı ışaret etmek u u u. . bun arın bir kısmı köylere agı ınr7 
Defterler karıştmJıyor. Görülüyor l<i netıce er en mes u egı ır. aşa • .J Ih ·ı d . d Bekir oğlunu yakalayıp götürenler ]ar bir !:.ısmı Iran irlerine' ~rmışlar~ 
b t hd ·. d k. d bunu kabul etmiyoruz! lazım ... ır. tı il en berı sahne e :ı ı. 
u za ın u esın e 1 arsanın yanın a· · .. .. ona: Sebe oğlunun bütün kalbur üstü t 

ki arsa da haberi olmadan uhdesine ka· Bır m~v~~ uıtund~ k.onuımak, Türk kadınları Ermeni kadmları- - Emir Hazretleri diye hitap ediyor \'enesi, reislerinin bulunduğu Sab:ıf 
yitlL Bu arsanın kendisine ait olmadı- onun hallını ıstemek ıhtıyacından nm yerım işgal etmiştir. Bunda lardı. ı;ehrine ilticaya mecbur olmu~lard~ 
ğmı söylüyor. Dinlemiyorlar ,.e madem d~~~r .. ~ak~t .~örüy~~u~ ~i bu kör tamamen muvaffak olmuşlardır. Bekir oğlu, hayrete düşmüş Ye emi· ;ıuaviyenin hükumeti Kufcye geldi~· 
kl burada yazılı, vergi ini vereceksin dugu~u~. ç~zuln:ıe~ı ıçınf azdım gke· ihtilalden sonra Darülbedayie rin kim olduğunu sormuş, ona: ten sonra bunlara aman verilmiyecelİ 

• 1 . • len huınu nıyet ıkı tara ta a yo · E · A · ·b A t ' dıyorln r. \ rkadaşım, me e enın hıç ol• c· A bO k' ı·kı k d ülh k ı k t ' 1 d. y • .- mır, mır l•• nül• s•• ır • dedik• ve bunlardan ele düşenlerin kıhçt:ı' 
d 1 • d. ınsı ır çe ıngen ı e suçu a ın m·· a o ara esıs eye ıgım lerı za an g le d rt ı maısa taırn an soru masını nca e ı· k .., k k k d .. ki kt k m • onun. o~ ~~ ~ ~ .. a~ı nuş. geçirilecekleri, muhakkaktı. 

yor. O, bizim rnzifemiz değildir ceYa· ebr ekge,b~r e d~. •.?a >:~ eme en tiyatro me tebinin en parlak ta· - O halde benım oldurdugum ad.tm S b -ı lı·ı h d. l . b k d f 
adı 

af a ır fey uıunmuyor k. ., d. e e og u ı e a ıse enn u a 8 
bmr alıyor . .:\ihayet bir hal çaresi ol· Eh h. b·· l b. l .1· ı· !ebesi kadınlardır. Sonra Anka· ım. ıye sormuş. b d .. d.. .. .. .. ti d--

k .• b t .k. . k , ıç oy e ır uıu ı ene ıce _ Harice! _:ı-5. on uru~u sura e cer~_ya~ .e ev 
ma uzere o uza a ı ıncı ars:ının en· l k k b'I ) mu' ra, Avrupamn tenvir ve makine C b ld w gını zannetmıyordu. Onun umıdı Muıa· 
disi •t 1 d ~ d . bf . t•d a ma a ı o ur • eva ını a ıgı zaman: . 

ne aı 0 
ma ısına . aır. -~ ıı: 1 

a Halbuki meselenin bütün ceph~- noktai nazarandan en mükemmel _ Yazık! demi~. sonra Amra 1 vıyc ve Amrin de katli ve hu sureti' 
yazdırıyorlar, on beş, yırmı gun kalem si bundan mı ibarettir? Evlenmel~r sahnelerinden birine maliktir. ka k. ıa· meydandaki en kıınetli rk•ll KPr 6'Jtl 
kalem kosturuyorlar. Bu suretle me· . . I ? S ı· b. ak ra • edeı·ek zait ve aciz hUkumetJePtif1.IU' ~. . . nıçın aza ıyor. ua ıne ır m a- 1 b 1 d t ·1 Ben o adamı sen sanmıı;ı Ve onu ınar efendının kalem hatası tashıh e· I b' k t b. 1.. h ·b' d stan u turupu ora a emst - )1 """"kttlü ..... bunların biribirile mücade-
diı . 1 e, ır an e , ır ayı a, gı ı ar ··ıd·· ·· t•· v k k t d ı f ;;"~ •" 

mış o UYor serı
0

lerı· •ermekte ve bu temsil- 0 urmuş um. xa anı ur ar ın. a- ı t ı · ·d· : · . çerçevelerde cevap sakıttırmak, " ·k e e me erı ı ı . 
. Bu nevıden hadıseler çok mu, az mı hüddam olmağa bağlı bir marifet lere Reisicümhur tefrif etmekte-

51 
Amr katili isticvap etti: . Halbuki i~le.r bi.rden bire defİ§rnİf 

bılmiyorum. Fakat pek az da olsa bn· l ·d· b ıı 1\1 ı b tıkt yJ 
. . . sayı sa yerı ır. · dir. Tiyatro hayatı ayati milli- _ Beni niçin öldürmek istiyorsun? tı. aı-an ~· uavıye ı e arış an son., 

zı mlemt ~!1k~~ın v.ak;ın~~şl~~ı~ 1"1ker~~ı Bu dava kitap olur kitap ... hem yemizin başlıca tezahürlerinden - Çünkü sen bu milleti dalalet yo- r~ o~u ~u~cde kar~ıJamış .. ve .ke~.dı9' 
nas~ e ~ . ı ettı erını goc;; erme ıtı, de kaç ciltli!.. biridir. luna saptıranlardansın.. aılesıle bırlıkte l\ledıneye donmiiştu. 
banle tetkıke layıktır. Seqfd - Hangi dalalet yoluna.. Bu haberler, Sebe oğluna VPrdıi1 

Vatandaşların gerek kendi nrala· - Bir halk tiyatronuzda var- _ Tahkim yoluna.. . zaman Sebe oğlu üç arkadaşınc toı>l:ıdl 
nndakl \'e gerek deYletıe olan müna· Doktor mıdır? - Harici misin sen? ,.e onlarla vaziyeti müzakere etti: 
sebetlerini tanzim için neşredilen ka· Siil• eJ,IHUUt Suu 

- Vardır. Fakat eski ıöhreti Amr, zabıtaya emretti: - Arkadaşlar, beş senelik m~, , ·' ıiS 
nunlar vatandaş hukukunu azami dü· K _ Bunu götürün. Katilin ceza~: heder olu .. ·or. !\luavi .. ·e ortalıgyı kru;ıp 
ünd ··-u 'b· d d yoktur. Bir nevi « omediyadel " " 

f ug gı ı, ga re ve angaryaya a C d b k b M katildir. ka\'uracak. Bundan bö·vle biz nikbet 
asla müsait değildirler. Her kanunun uma an at a er gun arte» dir. Bunda Mülyer veya " 

Alemdar sıhhat yurdunda da- Bekir oğlu da siyasetgaha götürül· içinde kalacağız. Arkadaşlarım11.. 1 er 
ruhu milli camiayı tak,·iye etmek ,.e Müzinin mevzularına göre piyesler müş ve katledilmisf · .. ·erde takip olunarak imha edilen·Ji. 
L • • • d t d ı r hiJi hastaları tedavi eder. · " uu camıa ıçın e va an aş arın mena 1

• tulüat suretile gösterilir. Meseli * * ~ Bun:ı kaı·şı bir çareniz ,·ar mı? 
ini ftdilfine idare etmektir. Bu kanu~· •----.-----....--..-----·• 

Verem h •• tane.·1 resmt tiyatroda Turando Mosko- Sebe oğlunun Ali, Muaviye ve Amir Meymun oğlu ce,·ap ,·erdi: lan, derece derece tatbik etmekle mü· 
kellef olan memurların başlıca nzifesi Hıfzıssıhha mecli'i tarafından va artistik ti at 0 3u oyuncusu al~yhinde hazırladığı. suikast, . yaln_ız - Fakat bu beş senemiz boş rcç· 
de kanunları iyi tatbik etmek, yani ka· teıkil olunan komisyon bugün stüdyosu dekorları i)e oynanırken Ahye karşı muvaffakıyetle tatbık edıl· medi. Az mı kanlar döküldü. A7. mı rs· 
nunun umumi menfaat nokta~ından vn· toplanacak, ya1un bir zamanda K d d 1 t d k. f mişti. diseler vukuvuldu. Bizi ve bizim k8f'• 

" omi ya e ar e,, e eı 1 or- (Ali) nin şehadeti Muaviyenin ik· mimizi düsünen kaldı mı? Artık dağı· tandaşlara tahmil ettiği bazı vazifeleri açılmasına karar \·erilen verem il - . :. 
haltanesl.nı·n daı·mı ma•rar...nı mü ere gore oynanır. haline hizmet etmişti. Gerçı Kufede lalım, Sebe oğlu! , n mükellefiyetleri angarya şeklinde "' n H b. d ı · (H ) b 
te•bı·t edecekti·r. - Tiyatro sabasmdaki bu te· ( asan) a ıat e i mış, ve asan a· C ~ı t ·ı tti 

göstermemektir. "' basından arta kalan askerleri topla- ermuz og u onu eyı e : 
Muasır devletlerde, milletin menfaa Hastanenin varidatını belediye ceddütle halk nasal intibak ede· ıştı fakat onun biat alırken ihtiyar - )fuaviyenin saltanatından bize 

ti ile ferdin menfaati o kadar biribiri· ve idarei hususiye verecektir. biliyor? :tiğl vaziyet, bile son derece şüpheli ne,? Sebe oğlu .. Diz. ~rtık rahatımı~ 
ne girift olmuştur ki bunları biribi· X eşilköy ve ErenköyUnd~ birer _ Mümkün olduğu kadar eyi idi Hasan harbi yenilemek için biat al ba.:alım. Muavıye hızım arkada~lanmı 
rinden ayrı düş.ünmeye i~kan bile kal hına bulunmuştur. Tetkıkat ya bizde Darülbedayi isminde bu- mı~or yalnız kendisine itaati sart zı takip edecekmiş, etsin. Bizim onla~ 
mamışbr. Ferdın meskenı, suyu, ek· pdmaktadır. koşuy~rdu. Halbuki {Ali) nin seh;de· la münasebetim.iz.ne? Biz ke.ndi i§im•· 

-· ·b· h • · ·1 ·ı b·ı . k -- __ ,.., -~ ...... ,_ .. · · "'"11- 111• susi bir mecmua neşrederek bazı ~ ı t h t d ı megı .• gı 1 en şa sı ı:ı erı e 1 e ;>a ın· kat telakki ile her dakika mücadele e- . ti, harp lehinde cereyan açmıstı. Aliye zc ba ' "''m ve ıs ıra a e e ım. 
dan alakadar olan bu günün devletin· d k k'·k·· d .. .. k • k ı· temsillerin esbabını ızah ve ha- hayatında vardım etmiyenler,~ ve onun Kerrus oğlu da başka türlü düşünınd 
d . • . . h "k·"' . _. . • . . ere o un en surume ın ı ap nes· . • .f ,, 

e mı ilet ış~ !le .~ umet .~şı bırıbırın· linin elbette bir yazifesidir. kiki seciyelerını tarı ederek davasını ihaml edenler, onun irtihalin· yordu: 
ddenh~Yk~:labıhr mı. Bur bdo;·ıe olfunc~ NAzım .illi buna yardım ediyor. den sonra pişman olmuşlar, ve yeni bir (Bifenudi) a u umet memuru er ın men aC&f ı 

~~~==~::;~~atia-r I ~- B~a:~~~~~--;-,-~-~-;-~-7~--~ 
Yukarda söylediğimiz iki hadh·e, 1 

kötü ve artık yaşamaması icap eden bir ---
zihniyeti göstermektedir. Vatandaş \3· 

zifesini yapıyor; Bu sırada bazı memur 
lann yanlış hareketleri zahir oluyor. 
Bunun suçu ,.e angaryası da asla k:ı· 
nun haricine cıkmamıs olan rntandaı::a 
y'ilk]etiliyor. \·e b; nevi mem;r. 
Jar hükumetin menafiini koruyayım 
derken, hükumetin hikmeti ,·ücudünü 
teşkil eden vatandaş hukukunu temin 
gayesini düşünmüyorlar: bilakis bu· 
na tecavüz ediyorlar. 

HUkumeti millet menafiinden ayrı 
dOşUnmeye se,·keden bu telflkki, asır· 
larca devam etmiş kötü bir idarenin i· 
tfyatlkrımızda bıraktığı elim bir iz oln· 
rak velev pek az memurlarımızm zih· 
Bf1.etinde yaşamakta olsa bile bu sa· 

Bican Efendi - Doktorlar ara• 

ımda yeni bir mllnakaıa başladı. 

- Kimisi vereme İliç bulundu 

diyorlar, müdafaa ediyorlar. 

Kimisi de bu iliç, ilaç 

deiildir 1 diyor keıip atıyorlar. 

Marko paşa - Vereme ilAç bu!mıt 
iyi! Şimdilik vcremlıye )·atak bul .. I" 
ona da razıyırft 

ela 
1 

bir 
ti, 

Iİ 

C11 

y 



Balebek Şehrinin es 1 
---

5- VAKiT 16ŞUBAT1931-

Ütomobil hırsızları 
Son zamanlarda Pariste oto

mobil şoförlerine yapılan hiicum-e) 1nr pt-k fazlalaıtı. Avrupa gaze
iki Avrupa Lubnanlı bir san'~tkftrın ~ . 

~:''!:'.'~::i'ı;:0cı.:i=~:~~.b~y~:~::· Londr~ v .Parıste teşhır ed lece 
k 'I'ürkiyedeki insanları hükumete BeJebek harabeferıode ta~. 

teler n fen öğrendiğimi:r:e nazaran 
bu neviden yeni bir vak•a daha 
olmuştur. Mesele şudur: 

Bir taksi şoförü, yananda bir de 
muavini olduğu halde bir gece 
yarası, her akşam ayni saatte 

götürdükleri bir musikitinaıı evi· 
ne bıraktıktan sonra avdet eder• 

ı r:;şı itaatsizliğe davet etmek için ka· iki sene çalışan Lübnanlı bır 
d \'erdiler. Yani Paris mahaJJelerin· san'atkir bu harabeleri eski 
k:ııo~u~n sin~i po1itika diişkünleri d l 

:ılerıne yeni bir iş bulduhu. halile gösteren bir mo e yap~ 
da aman, zaman cenup hudutlarımız· mağa muvaffak olmuştur. Model 

ıa;, Şa~k h~~utları~ızda silahlar p:ıt· lO:SO ınikyasındadir. Bu suretle 
tiye a~ın mufrezelerı hadutıardan içe· Balebek akropolünü eski halile 
... gırer. Memleket hudutlarının ka-
.. ısrnd 1 etmek imkanı kabuJ çi a çapu culuk ve eşkiyahkla :;e· teınaşa 
lfJllen adamların arkasından türlü, tür- olunmuştur. 
ha devletlerin kasketleri, türlü. türlü Lübnanlı M. Jan Dels bu eseri 
§lktıkalrın. maliye müesseselerinin p:ıra infa ederken bir taraftan kendi 

ır~a.tan ,·ezneJeri göze ~arp~r. 
llij Nıçın? düşünürsünüz, dü~iiniirsü· tetkiklerine, diğer taraftan Ba· 

k.en ~~ab.a~ı~ önünde beı gen
em dıkıldıjını görürler. Şoförün 
korna çalmalarına rağmen hiç 
yerlerinden kımıldamıyan bu 

adamlar birden otomobilin üıtüne 
atılarak şoför ile muevinine hu
cum ederler. 

ı buna makul bir cevap bulamazsr· lebek akropolünün planını çıkar· 
ltız. Dünyaya yenilikten iyilikten balı· mak için yedi sene çahıan Al· riyeti bu eserin meydana çık- , teşhir edilmiştir. Bu eıer yakın-
ltden ınodern insanların bede\•iJerle J d tıasıı b · ma.n ilim .erı.'nin .. mesaisi .. n en ' masa için.mali yardım.da bulunmuş da. Londr.a ve Pariste de techir ağdaştıklarrna hayret edersiııız. " 

F · istıfade etmıştır. Lubnan cumhu· ve eser ıkmal edildıkten sonra edılecektır. 
kab· raklı, silindir şapkalı adamın bıı ...... ••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••• ... ••••• .. •-•••·-·-·•••••• .. •••••••••••••-••••••••••••••••••••u••••••••••n••••••••• 

Şoför, yanında bulunan bir 
manivela demirine davranırsa da 
haydutlardan birisi demiri şofö
rün elinden kaparak kafasına 
bir defa indirir. Şoför bu darbe· 

yi yeyince bayaın düşer. Boksör 
olan muavin beş kişi ile yalnız 
başına kalınca tabii mukavemet 
eder ve yaralanır. 

ı ıle reisi ile, bir ı.akinin bir jenenıl· Esrarengiz bir ülün1 Yı·rmı·ncı· asırda Daru··ıbedayı· Temaı·ııerJ· 
e Uyuşmasını bir · türlü aklınız al· 

l'rlaz. .l<'ransız gazeteleri bundan birka~ k h İ Bu akıam aaat 21,30da ve 

Dersiniz ki banlar arasında ne bii· gün evvel Pariı;ıte Belvilde vukua ge- e ane ISTAHBUL BELEDiYESi 
YijJ •• k mesafeler \'ar. itiyatlar, düşiince· len e. rarengiz bir vak'a hakkında mn- y asin 

Fakat haydutlar polisin yetiı
mesi Uzerine kaçarlar. 

er, ve nihayet tarih farkı.. itimat vermektedirler: Mösyö S·nılç Bir değnekle bir tehir ~~ t~ ÜW 
. Dostlar eğer böyle dül'ünüyorsanız isminde 46 yaşında bir adam Belvilyer harabesi bulunuyor Hoca mr 

Sıze §İındiden haber vereyim ki. alda· altı şimendifer istasyonunda hastalrk-
ltry b · lı · · Komedi 3 perde 
k 0rsunuz. Siz iki ~ ''rupayr ırı ırı~~ Jı gibi duran genç bir kadına tesadüf 

Ağır yaralı olan şoför huta• 
neye kaldınlır. Polisçe yapdan 
ufak bir takipten sonra haydut
ların dördü yakalamr. Bunlar po• 
Jisçe tanınmış Ye bir kaç defi atıştırıyorsunuz. Karşımızda tcknıl~ eder. Mösyö Şvalc genç kadına hir yar-

\'e konf . ilmi yürüten bir J 

Aır oı 0 yapan, A b .. 1 dımda bulunup bulunamıyacağrnı so-
rQpa ,·ar ikinci nupa u guze 1 .. 

\"e 
1 

... .• . d . t• k . tı· rar. Kadın bu sua e asla gucenmez son o gun teknıgı, me enıye ı un e ı _ . 
bir haz .h gibı· kullanan korkunr derece meyus oldugunu knk seku: sa· 

ım cı azr J • • _ 

tahifedir. Hazım cihazı !"Hindir bar- attenberı yemek yememış oldugunu '\'e 
Yoz, buhar, elektrik halinde işJiyen iş bulamadığından ne yapacağını bil
bfr z!hif edir. Bu zahife sivri bacaklar· rnediğini söyler. 
dan nefes alır. Ve acıktrkça ne et, ne :Mösyö Şvalç genç kadının bu haline 
151.l ister. Ülkeler yutar .. Ülkeleri yut- acımış ve genç kadını e\ine kadar gÖ· 
~llktan sonra bir posa gibi atar. Bu türerek yemek yedirmek tekliCinde bu· 
ayvanın adı emperyalist, bu posanın lunmuq. Kadın bu teklife itiraz etme-

ldr rn·· t ı k d·r :. us em e e ı . · v ld k d • · · 
Y . . b h·r . ti • mış. "e yo a ar a aşına ısnıının J 0• 
enı Türluye u za ı enın gır ı~ııı· • ~ _ 

dan yarı yolda geri dönen bir ülkerlir. zet oldugunu 1906 da dogmuş oldugu 
• lınparatorluk onu geYiş getirsin diye nu söylemiş. Şvalçın evine vardıkları 

h_ır zallifcnin ciğerlerine bırakıYermiş· zaman hane sahibi hafif bir yemek ha· 
tı, !.-ozan Türkiyesi teknik Anupa ile, zırlamı_ş fakat kadın yemeği ycml·k İs· 

·hhif• Avrupadan salftnmavı bilen • 1 · 
Tu .. rkı·y~.ıır O · · .. .ı •1 k ternernış. çıne fenalık geldiğini SÖ)li· . ~ . nun ıçın musıem e e arı· 
yanlara yeni Türkiyenin ne kadar düş yerek esvabı ile bir yatağa uz~ı·nuş az 
ınanları ,·arsa hepsini birer doı.t, birer sonra da uyumuş. 
ntüşu'ir olarak kabul ediyor, onlara Mösyö ŞYalç hazırladrğı yemeği yal 
Yardım ediyor, yediriyor, içiriyor. nrz başına yemiş. Sonra bir koltuğa u-

Ye :ıaman, zaman hudutlarımıza sal zanmış. Fakat bir türlü uykusu gelme
dınyor. Bize saldıran ı;;enelerdir ayni miş. Gece birsok defalar elektrik Jam
§eydir. Bunun için geri bir Türkiye, basrnr asarak genç kadının hcil:i uyu. 
Fa~ sultanlığı gibi bir Türkiye istiy~n yup uyumadığına bakmı~. Tam 
ler bir blok halinde birleşiyorlar. Bun· . " gece 
ları bi k""h b. d h ı· d ··r·· ··z varısı bır defa daha bakınca genç ka-z ı:ı ır or u a ın e go uru , · .. 

Yazan : Otto 

Erneıt 

Nakleden : 
Nabi z~kl B. 
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hapis kararı yemiş sabıkiıhlardır. 
Henüz yakalanamıyan bctincisi 
ise bu genç seraerilerin reiıleri
dir. Bu reiı yirmi yaımda olma-

Kişc hergün saat 13 ten itibaren açıktır sına raj'men ıimdiye kadar on 
Altı yaşına kadar olan çocuklar bir defa hırsızlık, yankesicilik ve 

ı iy:ıtroya k:ıbul olunmaz dolandırıcılıktan mahkOm olm~tur 
--~11ımııııııaıııınıı' I' UUJh ııını ınııııııuıııııuıuııııııı11ıın11uııımııı ınıı ""' ınııı ili l"ollllJlllll lllllıııul üiııııııınilliiİİIJllllİIİİİiİııllliilİİİİı ____ __ 

~ y Önümüzdeki Çarşamba akşamı 

N'f . ARTJSTJK Sineması 
J Sözlü filimler tarihinde en mühim 

~ bir hadise teşkil edecek olan 

~~,~~i ~~~!c~~ r.i~a 
hakkında verilen hOküm, hakika· 
katcn şayanı münakaşa en bUynk 

sergüzeştJerden biridir. 
Griıcha Çavuı insanı top Ye glil· 
Je ıcsleri ile değil hazin macerası 

ile mfitehassis eden bir filmdir 

Bugün JANNET MAC DONALD 
tarafından PIY ANGODA 

BiR KADIN 

Telefon Beyoflu: 2851 kah hamilJer halinde, kah bedevi şekJü dının yüzünde tefessuh asarı görr.:ü1 

lernaiJinde, k!h yüz ellilik kıyafetinde .. ve fevkafflde korkmuş. Her ne kadar . __ 

'I'ürkiyede Fa.cı ~ultanr gibi bir hüki'ı· betbahtı sarsmış is~ de kadın can çe· mahalline varılınca l'linde değneği Keşfolunan mezarlarda ko·mett~ 
lttet reisi bulduktan zaman rahat ede- kişir bir halde oldugundan bir söz söy tuttuğu halde değnek bir tamfa ii{iJin ,·azolar bulunmuştur. En kıvmettar an 
tekler. Çünkü Fas sul~anı F~ansnd~ liyememiş. Matmuel ('darya Matnlon ceye kadar bir ileri. hir gcı i yürümüş tika yirmi santimetre irtifam da hir 
~Uhteşem bir sarayda :>aşar. 'e kendı Mösyö ş,·alç en yakın polis merk . Birçok memleketle~de bazı kimse· nihayet değnek iğilincc ucunun aldığı kadın heykelidir. Heykelin üzerindeki 
61le görüşen adamlara: . ne telefon etmiş. Can k. k ezı terin bir değnek sayesınde su membala istikhmette bir murabba cir.nıis. elbise hatları asin bozulmamıştır. Hat 

''- Ben der, başında devlet gaılt.'- h t , ··ı · · .. 
1 

.. _ çe ışen adın rınr keşfettikleri iddia olunur. Fakat Matmazel ve asarı atika meraklıları ta renkleri bile durmaktadır. Du lte~-. 
1. , .. d as ane)e go uru mus \'e az ~onra a . . . 'h. ı· d w ki . . 1 1 t k k ı· " 

t o?ınıyan bir hükum anm. .. .. ö .. :. · §ımdıye kadar hır sı ır ı egne · e asa· ıle gelmış olan ame e o no' ayı az- e ın kulaklarında altın halkalar T'ar· 
Hudutıanmızdaki tolantıJar, kon~ş- y~lmadan_ olmuş. . le~ k~dınrn uzerinde n atika keşfine çıkan kimse göriilme· mağa başlamışlar. Birkaç giin sonra dır. . 

lıınlar, Paristeki kararlar hep bu nctıcc lum olduguna daır ~ıçbır kfığıt buluna mi~ti. Bu harika;>1 Matmazel Marya orada memba arayıcı ı kızın çizdiği Bundan başka altın sırnından b. 
içiıı. . mamı1 yalnız birkaç şişe (Veronal) l\~_ataloni isminde bir genç İtalynn kızı murabam cesametinde bir hl hit buJ . dantel;1 par~ası da bulunmuştur. Aı:,.~~ 

Sadrı Etem bulunmu~ zannolunduğuna göre kadın gostermiştir. muşlar. rı atika mütehassıslan bu dnntelenin 
--.... _________ -- yese duçar olarak intihar etmişt' l\fatmazel Mataloni asarı atikn me- Matmazelin himmeti ile dört mezar emsalinin henüz görülmemiş olduğunu 

ll..~KU DAR HALE SiNEMASI M f.h b t 1 . ır. raklılarına müracaat ederek su mcm· keşfedilmis. Asan atika mütehaı:ır.ısln- beyanda müttehittirler l\lermerdeıı . 
• aama ı za ı a mese enın tanihi - - d k ı· h · · • l· 

}! .. d , k ki Kanlı Uçurum. · haı ke.<;;fi için kuJlandıgı dcgnek s:ıye· rı genç ka mm ne ım se rın ctrafını ki mezar ile güzel muhafaza ed'I . 
• C) \ay u ast ve ·dn ayrıca tahkikata giriı:ımiş bul . . .. · . ·ı k f d b · ı ~· k · . . ' ' 1 mı;; He Ü •. d- 1 . ··rte gece 9 da. l:ı; :. un sınd~ kaybolmuş bır şehrın enkazını tamamı e eş e e ı ecegı nnantınde- hır ın. an kafası sair bulunan eı:ıva 
r g n gun uz erı u> ktndır t . t" T h . d' 1 =- -' rne C1.1nıa günleri 

2 
de 4 te gece 9 da. ma ' ' bulacağını iddia c mış ır. n :ırrıyat ır er. yanındadır. 

~ • =-- • 51 =~ Lüzumundan ~azla acele etmişti. ı·üyorlar. Sağda ve solda mağazaların hşryorum. Birer numra yapacağız. Döy yor ki: 3 

Tefrıka numarası • Bundan b~şk~ bıraz da rahatsrz olu- camekanlrı esr~e~giz tenviratı nndırr· le numaraı~_r hn l_k üz~rind.c _tes!~ yn~- - Eh .. Evet.. fşler düzelmeğe ba Jn. 
Yazan •Garp cephesinde .... müellifi yor. O ,-akıt Kosole ge?ç kıza acıyarak yor. Volf sisin ıçıne dalıp tekrar çrkı- yor fnknt J,arı hıç ... Kendını bıhr hır dr .. J)üzelmeğe başladı .. 

Erik Maria Remaıgue sucuğunn yarısını verıyor kız çocuğu yor. Ağaçlar fanosJarın yanında siyah artist böyle dolnplarn girişmekten u- Vnlanten ikinci bir ha . t h . 
rorabının içine saklıyor. ve rehavetli 'gölgeler gibi parlıyor. tanmalr ... Fnl,at ne yaparsın .. Yaşamalı mparak !'ap!<a .. · ı mun'"'n:>re d~rekctl 
:ı. • ı k · ~ " ' ., " e e ıyor v@ 

Bir ihtiyat eserı o ara şehirden Valanten Laherle beraberim. Şikii· lazım... diyor ki: 

bir istasyon evvel iniyoruz. Ve tarla- yet etmiyor. Fakat \'aktile Paris ve Valnnten prm·nya gittiğinden ona - Ne güzel ka e k ğ 1 . 
b ..... k · 1 d ğ k 1k 1 f k t t w ı · · · npa 1 

le ... 
lar arasından tiuy uon~kıo sa o ru .. ü~şu- Peştede herkesin~ ·ış1 a:' _arasrndn yap krc n ta c ~.~e. mdrar.' erıyorum. Ha?' J..ederhoze yoluna dc,·am e tmek is. 

ruz. Se,•aha n s mını yur ye- tıgwı cambazhk hüner ennı esefle hatır en ş rase ..;oşcsın e sıs arasında hır tivor Evr"k rant"s · yo .. . " . , .. :-. • et ına Yuı-:ıraf · t k 

k bitirereğiz. Fakat yolda gıderken Jıyor. Diyor ki: melon şapka nazarı dikkatimi celberli· hyor: · ' e r:u 
re .. kl .. b' k ı::; k ··t yu u ır amyona te- _ Artık bitti Ern t mafsa1Janm çı· yor. ~ap asmın altıncla açıl, sarı bir mu _ tşim v:ır ı . 
!i!U S kedeni ask ıh· · ğ 1 k. b ·ı b0 k t ç w ••• şım rnr .• 

d 
··t ediyoruz. ev er e ı· trrdryor. Romatızma a rı arı çe ıyo· şnm a ı c ır evra · çan ası... agırı Soru' orum. 

sau ... d kd •. . Otomobile binmemıze musaa e e- rum. Bitap JmJıncıyn a ar tecrübe yorum: Ya tütün .. d .. k • 
s~Jı.. B" ·lece gece içinde yol nlryo. yaptım. Fakat hiçbir muvaffakiyet - Artür?.. _ hliy c; ~1 kanın ne oldu7 
dıyory 

1
;Y Iar pırıldıyor, üst füıte yr. elde edemedim. J,,ederhoze duruyor. Yalanten diyor tüyoru~ ;.r. 1 ~ · ~t yavaş y:n-nş btiril-

~uz. ı ~ketlerimizden tath tatlı et _ Şimdi ne yapacaksın Valanten? ki: mağnza b"l:a~ı n~lanacak. hir güzer 
gılmışız. ~k eliyor. Cephede siper Hakikate bakarsan hükumet mütekait - Vay canına be! Ne şık giyinmi~. olsun m kıbı)o1 .~ musunuz? Haça olursa 
k kuJarr yu s 1 f k • .b. d b. • ' a u um o w "d efrattan as a ar rm11 zabitana ,·erdiğı gı ı sana a ır teka sın.... Yal t . . · . 
kazmaga gı en üdiye vermeli idi ya! Cinsinden anlar hir tal'ırJ:ı Artüriin ~~en dı)or kı: 
rok.. II- Valanten dudak bükerek cevap ve· boynundaki ntl,ıyı yol,Juyor. Cze rind <' .. . 1- ·.~zel mn~aza mı? .. Dahn bizim 

- k"ııımın ratıp ve giJ. ıiyor: leylak resimleri olan bir sahte ipekt en ~) e şe) erle alakamız yok .. Fakat ka-
B

.. ..k cadde a r-·· . ., ll .. k ~ t 1 .. 1 ı.• J ıın ne 'a prror'> uyu nıvor. Fenerlerin _ Hükuml't mı. u ume ya nız guze ııır !';a ... Lederhoıe acele fsi o) 1 · · ·· 
.. 1·· ·s·ı içinde uza .. h . nla . . . H d - .. t . b. h "' · ı ..ederhozc ihtil'·• t l b. t mu~ u sı 1 haleler usule ağzını bır J.:arış aça ra Hrı~ or. n· ugur. u go crır ır nlde •' lm'.lkla h . . .. ı ıı n' ırln <'cvnp 

:. b.. -k kızı ·· • 1 ğ · ' e- \'erıyor · 
etrafında uyu auıda basar ~bi yii Ji hazırda bir dansozıe uz aşma a fa raber bu taltiften memnuu ol. rak di- • 
gelmiş. Yolcular P 1 

(Bitmedi) i(ıı af Jıyoı. 



Aşkın ölümü 
Pol ~Ioran'dan : Fi/net Adil 

Uzun müddet bir .baygınlık, beynime Öyle görünüyor ki aşk birçok cina-
ve vücudüme ağırlık ~ökmüş zannettim . .retlere, ıstıraplara ve fenalıklara se
Sonra derin ve karanlık bir u~urum· bep olmuştur. İptidai medeniyetin ntn· 
dan, üstünde, müphem enkazlar gibi ruz kaldığı maddt ve manevl ıstırapla
maziden hatıralal' yüzen donuk bir su- ' nn yekftnunu ona atfetmek lazımdır. 
yun yüzüne çıkar gibi oldum. Birdenhi Sordum: 
re ensemde bir ağırlık oldu. sanki a- - Siz hayatınızdan ıstırabı da silip 
demden ilk defa uyanıyor01uşum dn attınız mı? 
sırtrmda onun sonsuz ağırhğını ta~ryor - Hayır, diye cevap verdiler, fakat 
muşum. Gözlerimi a<;mca kendimi hm- gündelik ıstırap bize dokunmaz. Asl'ı
ca hınç dolu geniş bir salonda huldunı. mız sadece metafizik rstuaplardan mii 
Herkes hana bakıyordu. Beni şayanı ı teessir olur ise de bunu da öteki ıstı. 
dikkat bir alaka ile tetkik ediyorlardı. raplar gibi söküp atmaktayız. 
'.Arkamdan bir ses duyuldu. İhtizazsız, O zamana kadar heyeti umumiyesile 
Mr çocuk ı:ıesi gibi püri.i1.siiz olan ses kurşuni bir tarzda gördüğüm hazırunu 
§Unları söylü ·ordu: birer birer tetkike başladım. Belki ara-

- Efendiler, "Kalılettarfü Ruhi~ a ~ larında yaş ve cinsiyet farkları vardı. 
Cemiyeti,, nin zamanımızın en müh'nı Fakat hepsi biribirlerine benziyorlar· 
tecrübelerinden biı·isi için beni intihap dı . 
etmiş o1masınclan çok müftehirim. He Hepsinin aşksız tasavvur edilmiş, 
piniz biliyorsı,ıı;ıuz ki önümüzdeki bnln- vücut teşekkülleri biçimsiz ve ihtiyar 
nan şu adam 20 inci asır insanlarındrın görünüşleri vardı. Arzu ve ihtirasın, 
olup, meşhur profe ör Şyiç tar fmda.n uzun bir veraset neticesinde ~oktan 
o zaman uyutulmuş ve istikb3lin Tm kaybolduğu bu cinsiyetsizlerde güzelli 
adam~ar_ı için, berayı tetkik. mulıafazn 1 namına hiçbir şey yoktu. 
edilmıştir. 10 ac;ır sonra bu~iin uyanan Ruhum bu canavarlara sırlarını aç
bu insan, bize knh1etfari.h oln:ı. o zam:ı· mak düşüncesile isyan ederken alnı
ın yaşatacaktır. ma, profesörün gayri maddi, tutulmaz 

Sesin olduğu kada .. bu ~özlerin ga- ::;eyleri tutmak i~in yapılmış ellerinin 
rabetinden ürkerek h·ç bir h .ueket ya- dokunduğunu duydum. Gözlerinin ben
pamıyoı·dum. Başımda, seyyal gayri liğimin içine kadar girdiğini hfssedi
maddi. tutulmaz şeyleri tutabilmek yordum. Bir müddet durduktan sonra 
için yapılmış bir elin ·temasım hisset· şunları söyledi: 
tim. Ders devam ediyordu: - İşte pek hasta bir ruh. Şüphesiz 

- Beşeriyetin henüz yolunu aradı"'ı muhterem meslektaşımın bahsettiği 
bir zaman mahsulü olan bu garibenln hastahktan nıuüarip. Eğre öyle ise, 
bizlerde tevlit edeceği alakanın kıy- biz aşk denilen hastalıktan nasıl ruh
metini şüphesiz takdir ediyorsunuz. larımızı tedavi ettik ise, onu da öylece 

Onun, şimdi en gizli hususiyetlerini tedavi edeceğiz. 
te.·rih edelim. İtiraz etmek. yaşamak ve ıstırap çek 

Du sözler üzerine muhafazai hayat mek arzumu, onların medeniyetini çiğ 
hissim galebe çalarak yerimden fırla- nemek istediğimi haykırmak istedim. 
dım ve 1taykırdım: Ve bunun için o kadar gayret ettim ki 

- Fakat ben ölmedim. Yaşıyorum .. uyandım. 
Beni size teslim eden kim ve hangi se- Bana azap ~ektiren ve kendini sevdi 
bep olursa olsun vücudüm bana ınt- ren vücut çoktan uyanmış, Te süslen· 
tir. mişti bile. Onun aynada kendi aksine 

Hiçbir şey olmamı~ gibi. profesör ba- tebessüm edişinin güzelliği. bana, da· 
na doğru iğildi. Kısa boylu bir ihti- ha pek çok ıstırap çekeceğimi anlatı· 
yardı. Bakı~ları o kadar t>ı:>rarengizdi yordu. 
ki, insan onun gözlerinde adem mi yok- ..------------.. 
sa ebediyet mi olduğunu farkedemez
öf. Mütebessim bir surette: 

- Müsterih olunuz eledim, dedi. 
:vtkudü be~erin bizim için artık hiçhir 

1 
Bll'n ve ehemmiyeti kalmamıştrr, o ka-ı 
kar ki bu ilim artık tedris bile edilmi
yor. Biz şimdi yalnız ruhları te~rih ed: 
yoruz. t~te hunun kindir ki sizin ru
hunuzu. çırılçıplak ~oyarak. on asu·, ı 
evvel olduğu gibi meslekta~larıma gös 
tereceğim. 

- Fakat" diye cevap verdim, vücu
düm benim için ne kadar kıymetli ise 
ruhum daha fazla kıymetlidir. O, ihti
l"asları, kinleri, a~kları ite benliğimin 

· en sammi özüdür. 
Bu. sözlerim etrafımda büyük bir 

hayret uyandırdı. 
Profesör \'C meslektaşları biribirle

rine bakıyorlardı. Sanki söylediğim 
tiÖZleri anlamamışlardı. 

Birisi sordu: 
- Eğer yanlı~ i:-;;itnıedimsc, (aşk) 

dedi Bu nedir'! 
- Ne, dedim. siz bu büyük kuneti, 

kanunlara, kaidelere rağmen iki cinsi 
biribirne mukavemet edilmez bir suret 
te çeken, dünyayı idare edip, daimiJiğj 
.ni temin eden bu hissi bilmiyor musu
nuz? 

Profesör ce,·ap ,·ereli: 
- Dünya mevcuttur . .Fakat bu ı-;öy

lediğini.z şeyin ne olduğunu biz bilrai· 
yoruz. 

Bu aralık (Kablettarih Ruhiyat Ce· 
miyeti) azasından biri söz aldı; 

Güzel bacak 
müsabakamız 

Güzel bacak müsalıakanu-

l zın nihayete eremsine bir kaç 
;~ün kaldı. Elimizde bulunan 
resimlerle ayın yirmisine kal dar Foto Süreyyaya nıüraca· 
at ederek resiz.tlel'ini ~ektire
cek hanımlam ait resimler 
hep bir arada bayram ertesi 
çıkacak ilk nüshamızda ayn 
ayrT kuponlarla neşredilecek 
ve müsabakamız bu suretle 
nihayetlenmiş olacaktır. 

Birinciliği kazanacak hanı
mm alacağı hediyeler içinde 
bir sene müddetle her hafta 
bir çift ipekli çorap vardır. 
ikinciliği kazanacak olan ha
nım üç ayda bir çift iskarpine 
malik olacaktır. Müsabaka ne 
ticesinde kazanacak yirmi 
beş hanım muhtelif hediyeler 
alaca~Jar bu meyanda şehri· 
mizin en büyük kürk ticaret
hanesi olan Beyko müessese
si mantolarınrn kol ve yaka
larını istedikleri cici kürkleı·
le süsli:recektir. 

Sanayi bankası tapmyor 
Sanayi ve Maadin bankasının 

şimdi bulunduğu bina dar gel
diğinden banka Galatada ba,ka 
bir yere nakledilecektir; 
Tatınma ameliyabna kısmen 

dünden itibaren baılamıştır. 
Fıkir çocuklar bayramhk 

Dün kadınlar birliğinde yüzü 
mütecaviz çocuğa bayramhk 

elbise ve ayakkabı dağıtılmışbr. 
gayet sağlam ve güzel kumaf- 1 
lardan olan elbiseler fakir ço

cukları sevindirmiştir. 

1 Memleket Haberlerıl Taksimde Doğru yolda yeni kaksnp 1 9 
ticarethanesi sahibi Hıfzı Beye: •·· M. V ~at ın Alrr,a Ko:ıır•· 

Jstanbul üçüncü lcı•a memurlugzm- - yonu ilAnlerı rt" 
dan : 1 d'k' . 'h . . . gtsf 

Şekerli bir!.. 
1. • k h ı · d t k b Recep Be•·iıı z· et· · d ti 1 .eYazım ı ·ım evı ı tıyacı ıcın zmır a ve erm e ar ı u J ımm mız e mH u rn ı ı ı . . h . : . •. ar 

bulundug~u iddia olunan ._S21 lı·ı·a :'16 • - lı- ı ~. >ezın tela a_ ııne getı.nlmesı paıa• 
nara ititilmiyecek " ı - k Jh ı b t .. ruşun haciz yolu ile tahsili hakkında ıga onm~~t~ı. a esı l8 .:ıu n it 

lzmir belediye rnecHsi zabıtai l'a ba t ı ı ·>o d F dılt vaki takip talebi üzerine tarafınızn ~ rşarn . ~~nu saa ··) a ın Jt 
belediye talimatnamesi yapmakla gönderilen ödeme emrinin zahuruna ~~ heyetımızde ya~rlacak~ı~. T~Jip ~ 
meşguldür. Bu talimatnameye ko· verilen meşrubatta mezkür mahalcle ol · ıın !iiartname "e ınımunesmı gorrtl 
nulan bir madde ile kahvelerde madığınız , .e elyevm ikametgfıhınızrn üze:e her ~ün ,.e il~al~ saatinden e"' 
yüksek · sesle kahve ve çay ıs· meçhul bulunduğu gösterilmesine hi- tem1ınatlanle heyetımızde hazır bultı 

l k 
·ı· t bl' t . l ma arı. mar ama menedilmiştir. Maama- naen ı anen e ıga ıcrasına ·arar 

fib lzmir belediye meclisinde bu 1 verTiJmi~1t!r:1 • d "t'b h. Asi.eri mekt:p1e"'r ihtiyacı irin dÖ 

d 
· k b . arı 11 ı an an ı ı aren il' av zar- .. 

ma deyl a ul ettirmek kolay ı fında müracaatla bir itiraz der."n . bin iki yüz metre kol astarlığı bez alt: 
olmamış, azadan Faik B. ismin- etmediğiniz ve anı takip eden sekize:~:: ni münakasaya konmuştur. thalt! 
de bir zat bu memnuiyetin aley- içinde borcu eda veya borca yetecek 24 2 931 s~h. güuü saat 14 te Frnd.ıklti 
inde bulunmuı: "lıe:ıhve lıavatı <:ar- mal ,.e saire göstermediğiniz takdirde d.a h~ye~ımızde yapılacaktır. TaJ~pdl 

• rın yırmı kuruşluk pul mukabilıı1 
ta emah5US bir lıaya'ttr, garsonull ~alı- gıyabınıza muamelatı ict'aiyeye devam t. . . 1 .. . • ~ 

I 1 k k.ı-. ..d · · t 1 ~ar nameı:ıını a mak ,.e numunes1nı ıo;• 
ı•e ısmar andtJ!cnı rükselıe sesle ılzbar o unaca mez ur o eme emnnın e 1· k .. h .. . . dtl 
t 

· · · L ı·- h k k k . 1 k .. ·ı· me - uzere er gun ve ıhaJe saatın 
r mesı de ôızım ttalıvtlerimızın husu· ıg u u una aım o ma uzere 1 an 1 t . ti .1 h. . . 't . . . 

1 
evve emına arı e ırhkte hevetutıı 

s ytturmden bırıdır, kalmalıdır!, o unm·. de h h 1 1 • 
" kl. d üdaf d b ' azır u unrna an. 
~e ın e m aa a ulun,,. ---Burdur uliye mahkemesinden: 
muştur. Bunun Uzerine şu şekil- Burdurda mukim mütekait 
de münakaşalar olmuştur: topcu alayı kaymakamı Şükrü 

lımirli Talat Bey: - Dünya- beyin zevcesi Adanalı Fethiye 
nın hiçbir tarafında garsonlar hanını aleyhine açmıt olduğu 
yüksek sesle bağırmazlar. boşanma da\'asından dolayı müd-
Müşterinin kulağının dibinde şe- dei aleyba Fethiye hanımın ika-
kerli bir diye bağ1rması doğru metgiliı bulunamamasmdan tebli· 
olamaz. gah ilinen icrasma karar verilmiş 

Memduh Bey - Efendim söy- ve mezbure mahkemeye gelm'e· 
Jiyeceğim amma, Faik Bey asa- diğinden talebe binaen gıyap 
bidir, korkuyorum. Tasavvur kararı verilmiş ve muhake-
buyurun, kahvehanede bir gaze- me 4 mart 931 çarşanmba 
tc okurken kulağımın dibinde günü saat onda talik kılınmıştır. 
(şekerli bir!) diye bağınlırsa, Tarihi tebliğden itibaren beş 
elimde kuvvei teyidiyem yok... gün zarfında meıburenin itiraz 
ve illA o garıonu dövmek llzım! etmesi aksi taktirde muhakeme-

Hasene Nalin H., kahve ha- nin gıyaben rüyet intaç. edileceği 
yatını bilmediğini, maamafih içti· lüzumu ilanen tebliğ olunur. 

mai terbiye noktai nazarından lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
maddenin ipkası taraftarı oldu- Bir borçtan dolayı mahcuz 
ğunu söylemiıtir. Ye furubtu mukarrer koltuk ka-

Behçet Salih Bey, kahve ha- nepe ve saire 17-2-931 Tarihine 

yatının şarka mahsuı olmadığı· müsadif Sah gi\nü saat 12 den 
nı, Avrupada dahi bizden daha 13 çc kadar Üsküdar Bağlar 
fazla kahvehane bulunduğunu, Başında Nuh kuyusu caddesinde 
fakat orada mliıterilerin kat'iyen 311 No. baae önünde bilmüzaye
taciz edilmediğini söylemiı, mad· de satdacağmaan talip olanlar 
de reye konulmuf, kahvelerde gün ve saati mezkfırda mahallin-

de hazır bulunacak memuruna 
"Şekerli biri., diye bağırılma-
ması ekseriyetle kabul edilmiştir. 930-4674 dosya numarasile mü· 

raca atları ilan olunur. 
• Bergama mahkemesi aıa-

11ndan KAzım B. lzmir asliye 
ceza azahğına, lımir, ikinci hu
kuk mahkemesi azasından Kadri 
bey lzmir icra memurluğu bat· 
muavinliğine, Dr. Osman Şevki 
bey Bursa verem dispanseri ikinci 

hekimliğine tayin edilmiılerdir. 
• Menemenin Göktepe köyün 

oturan Yali · muavinliği emiı 
beri lsmail efendinin zevcesi Elı 
H. köyOnden Menemene getirdi~ 
bir merkep yükO odunu Mene· 
mende sattıktan sonra avdet 
ederken feci bir kazaya kurban 

olmuştur. 

lst:ınbul Mahkemesi Asliye 6 ıncı Hu
kuk Dairesinden. 

Saime hanımm kocası Kadıkö
yünde Osmanağa mahallesinde 
kırtasiyeci leylak sokağmda 9 No. 
Kadri beyin hanesinde sabık 

Sivas Demir yolları Fen memuru 
1 ecmettin bey aleyhine ikame 
ylediği boşanma ve nafaka da-

asına dair verdiği istidaname
in bir sureti ikametgahının meç
.ut olmasından dolayı tebliğ edil· 
nediği anlaşılmış olduğundan 

keyfiyetin ilanen tebliğine karar 

verilmiştir. Binaenaleyh mumai
leyhin tarihi Hindan itibaren (15) 
gün zarfında 6 ıncı hukuk mah
kemesinde isbab vilcut eyleme
diği taktirde hukuk usulü muha
kemeleri kanununun mevaddı 
mahsusası mucibince hakkında 
gıyaben tahkikat yapılacağı ilan 

olunur. 

* * * * * * 
Levazım dikim evi ihtiyacı için ytd 

yüz bin çift fermejüp pazarlığa kol' 
muştur. İhalesi 1712'931 salt günü sa•1 

14,30 da l<'ındıkltda heyetimizde ya9t 
Jacaktrr. Taliplerin sartname ve ııt 
munesini görmek iiz~re her gün fi 
ihale saatinden evvel teminatlarile bt 
retimizde hazır bulunmalan. 

,., * * 
Levazım dikim evi ihtiyacı için 'J,.r.# 

metre sarı muşamba pazarlığa konınll' 
tur. lhalesi 17'2:'931 sah günü saat ıJ 
te Fındıkhda heyetimizde yaplacaktır· 
Taliplerin şartname ve nümunesini gör 
mek üzere her gün ye ihale saatinde!! 
evvel teminatlnrile heyetimizde hazır 
bulunmaları. 

* "' * 
Hava kıtaatı için 1:>000 metre kS' 

nat bezi 2000 kilo aseton ve 500 adet ,.ıı 
mak ip kapalı zarfla münakasaya kol'I' 
muştur. İhalesi l / ·i/ 931 çarşamba g~· 
nü saat 15 te Ankarada merkez satıP 
alma komisyonunda yapılacaktır. 'fi\' 
liplerin şartnameyi görmek üzere Fı~ 
dıkhda heyetimize , .e şartname alma~ 
ve tekliflerini vermek üzere temin:t 
larile mezkur komisyona müracaatla; 

Ordu ihtiyacı için üç :ıdet hamut 
makinesi pazarlığa konmuştur. lha]e!I 
1812.931 Çarşamba günü saat on beşt' 
Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır• 

Taliplerin ~rtnamesini ,.e' kataloğuıt· 
daki resmi görmek üzere her gün ~' 
ihale saatinden evvel talimatnameleri 
ile heyetimize müracaatları. 

* * * 
Sıhhat işleri idaresi için 2;)00 metrt 
gaz iyot form aleni münakasaya koJ\' 
muştur. İhalesi 2 mart 931 paıartcSİ 
günü sat H te Fındıklıda heyetimizdt 
yapılacaktlr. Taliplerin yirmi kuruf 
lu.k pul mukabilinde ~artnamesini al· 
maları ve ihale saatinden evet teminat· 
lal'ile heyetimizde hazır bulunmaları. 

Kadıköy birinci sulh hukuk mahkt 
rnesinden: 

Kadıköyünde çef te cevizlerde Med· 
diye mahallesinde atik kalfa çeşme et 
dit Atıf Bey sokağında 10 No. lı ha.Dl' 
de sakin iken elyevm ikametgahlatf 
meçhul Samiye H. Hadi ve Mahmut fi 
Münir B. lerle Arife H. ve Cevat Beye; 

lzmirden gelen Afyon treni 
geçit mahalline yaklaştığı halde 
oradan geçmekte olan Elif kadın 
kaçanıamıı ve tren bütün şidde
tile Elif kadına çarparak zavallı
yı merkebi ile birlikte ezmiştir. 
Etraftan yetişen kır bekçisi Eilf 
kadmı bir merkebe bindirerek 
Menemene götürmiiştür. Kazanın 
tahkikabna baılanmıttıt. Elif 
kadmın hayatı tehlikededir. 

Meşin yazJCI zade Mahmut Bey tıı· 

rafından aleyhinize ikame edilen (lf' 
küdar Mecidiye mahallesinde atik kal· 
fa çeşme ve cedit Atıf B. sokağında l<i' 
in atik 6--6 cedit 10 - 10 numaralı hl' 
nenin izalei şuyuu hakkındaki davanftl 

Beşiktaş lkinci Sulh J lukuk l\ Tahkc· muhakemesi için tayin kılınan 16 mat' 
mcsindcn: 9:ll pazartesi günü saat 10,30 da Kadt' 

Beşiktaş yeni mahalle orta so- köy Moda raddesinde sulk hukuk malt' 
kak No. 8 Hanede sakin Sıdıka kemesine gelmeniz veya bir vekil göll' 

Buhrın yuzunden H. nezdinde mukim biraderi ls- dermeniz lüzumu davetiye tebliği ntıl" 
Şehrimizde bulunan un değir· rafil efendiye vasi tayin olundu- kanuna kaim olmak üzere ilan oluntıt• 

menlerinden ikisi tatili faaliyet ğu alakadaranca malum olmak İKRAMİYE KAZANAN BlLETLE'B 
etmişlerdir. üzere ilan olunur. NERELERDE SATILDI? 

S k riil 
30.000 Bin lira isabet eden 27.639 11ıı· 

atıJl maden ko·· ınu·· ru·· l marah __ bil.~tin ~~eşte birlik bir parça9' 
Uzunkoprude, uç parçası lstanbuldl• 

Gayet eyi cinsten kardif blok ve Ere w li blok madenkömür- birer parça~ı ?skilip, lzmir ve Tokattl 
· d · · b 

1 
• g . satılmış ve ıkı par~ası satılmamıştır· 

erın en yırmı eşer tonluK bır partı vardır Nakhye mü,teriye 1 .. 000 b. 1· • b t d 1 079 nd' • • .1. ın ıra ısa e e en • 
1aıt olmak üzere kardifin tonu 28 Ereğlini 19 liradır. maralı biletin üç parçası lstanbaldl!.• 

Galata kalafat yerinde istopçiler şehit Mehmetpaf mahallesi birer parçası Edirne, ödemiş ve J~· 
17 numaralı HAMZA kömür deposuna müracaat. partada satılmış ve üç parçası satııın• 

nuştır. 

lLAN 

- Efendiler, dedi, aşk kelimesinin 
ne demek olduğunu bilmemekle bera
)ler, hu husu~ta sizi tenvir edeceğimi 
zannediyorum. Ilu kelimeye uzun tet
kikatım neticesinde sık sık rasgeldinı. 
.Aşk kablettarih be<.ıeriyetin garip bir 
neticesizlikle, özünü hafif bir histen 
alan başlıca nazımı idi. 1906 senesinde 
sıkmış 88.t romanda a:ıl\ kelimesi bir 
milyon defa geçiyordu. Buna nn:!;ahl! 
izzeti nefis kelimesine 6 defa rasg-el· 
dim. Şayanı memnuniyettir ki bütün 
bunlar o zamandanberi, vazıh bir ta
:rlh tayin edilemeden kaybolup gitmis-

Türkiye iş Bankasından • • 
Osmanlr Bankasının Galata, Ye11f· 

cami ,.e Beyoğlu devairi, Bayram nıii· 
nasehetile şubatın 19 uncu perşefllf»I 
\'e 21 inei cumnrtesi gii nleri kapalı bll" 
lunacaktu·. 

ilr. . ~ 
Bayramın birinci , 

kapalı bulunacaktır, 
ikinci , üçüncü günleri lstanbul ve Beyoğlu ~uh~lcriıuiz 



Seyrisef ain 
Merkez acaması: Galata Köprü başı 
&. 2362 :)ube acantısı Sirkecide 

Mühürdar zade hanı lst. 2740 

'ire -isten~eri~e oostnsı 
Uzmir) vaş:b:/ 1 s ı 11 iôd! 

Bilcümle mamul atının nef asetile 
Bütün 

Galata rıhtımından kalkarak 

dünyada şöhret kazanan 
iştirak etti{li beynelmilel 

SERGiLERDE 

ve 

Ç&rfamba sabahı Izmire 
perıembe sabahı Pireye 
cumartesi sabahı Iskende· 
riyeye varacaktar. lskenderiye
den pazartesi 15 te kalkacak 
çal'famba Pireye de uğnyarak 
perşembe lstanbula ıelecektir. 

En büyük nişanlar ihraz 

HACI BEKiR 
eden 

BJValıt sornı •ıı 
(MERSİN) vapuru 17 

Şubat Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kn
çllkkuyu, Edremit, Burhaniye, 
AyYalığa kalkacak ye dönüş
te Altınoluğa da ufraya
caktır. • 

ZADE 
ALi MUHiDDiN 

(oefterdarlık Uilnlarıf 
SATILIK CAAI LAR -

ı~tanbul iskan nıüdüriye
line ait Sirkecide Gülbenk
yan hanında mevcut 30 X 

Devlet demlryolları llAnıarı 

40 Ha 45 X 85 el/admda 
597 sandık cam miizaye- 1 
deye çıkarılrmştır · Tahmin Ulukıfla ile boğaz kaprü ansında bulunacak olan poz böll-
edileu Ledeli 2985 liradır. ğünüp altı aybk et Ye ekmek ihtiyacının kapalı zarfla mOnaka-
Görmek isti yenler f skaıı sası 4 mart 931 çarşamba gilnfi saat 16 da Ankarada Devlet 

müdiiriyeıine ve ıııüzaye- demir yolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muvakkat 

deye işıirak İÇ İ ll de 5 mart teminatlermı aynı günde saat 15,30 a kadar komisyon kitipli· 
931 perşembe 1'3<ll 15 de ğine vermeleri lAzımdır. 

- deftertlaı-h ~ tak i .:.uı .. Loıni-0....-..ı~~·"INlllE. mii•aL· a1a ,..u.amelerilli üçer üra munMliade Ankara 

n ·· f Haydarpaıa ve Konyada idare Va6elerfııden tedarik edebllirler. yo una muracanı arı. 

* * ~ ~•· 458 
J 1 Jandarma imalithanesi ilcinatı ) 

Cerrahi hastalıklar ve 
basur nıemelcri 

(elektrıkle) 
mütehassısı - Divanyolu Dr E

min pat• sokak No: 20 
(25) Telefon lı. 3390 

fczı~eooınrlı, eczıne ue Koyun sa~iılerine: 
Koyun ve keçilerin kelebek hastalığı içi• 

n hilkjimet tarafından imal ettirilen Disto
faljjin hayvan sahiplerine, ecza depolarına 
ve eczanelere ucuz olarak satılmakta dır. 
Ou koyun için behar kutusu 75 kuruştur. 
Selimiye' de yüksek baytar mektebinde Di
ıtofıljin imalathanesine müracaat edilme~i. 

--~ __ ........,. _________ _.,......_.~-- -----

Ernvali metruke ın iid ii rliiğ·iinden: 

Satılık otomobil 
Şitlide Kırağı sokagında 26, 28 numarah grant garajda mev• 

cut ve Difranıiyel ile arka tekerlekleri noksan bulunan Dixi 
markalı ve 300 lira kiymeti muhammeneli bir adet otomobil 
7-3-931 tarihine müsadif cumartesi güliü saat 11 de mahallen 
bilmüzayede aatılacakbr. Taliplerin yevm ve saati mezkurda ma
halli satış komiıyonuna müracaat eylemeleri. 

ıııoı in~isar umumi nıü~ürmHn~en: 
37 vagon mütenevvi karton Ye kağıt kapalı zarf usulil Ü• 

nakasaya vazedilmiştir. _Ta!iplerin şartname ve nümuneleri a~m:k 
Ozere her gün ve yevmı münakasa olan 9-3-931 paz t · .. Q . . . ar esı gun 
ıaat.1030 da temınat akçelerım hamilen Galatada · müba 
komıayoauna müracaatları. yaat 

Grip, Nezle 
HER 

ve Bronşite Karşı : P ü l M O L 
E C Z A N E DE B U L U N U R 
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Adapazarı Tlirk '"ficaret 
Baı1kası hissedarlarına; 

Adapazarı Türk Ticaret Bankasının on ikinci senelik hissedarlar uml. 
mi heyeti mart ayının 12 inci perşem be günü saat 14 buçukta Adapazann 
da banka merkezinde toplanacaktır. }}sas mukavelenamenin 24 üncü mad
desi mucibinde asaleten n>ya vekr,ıeten 20 ,-eya daha fazla hisseye sahip olan 
zuatrn içtima gününden en az iki haf ta e\·el bankanın merkez veya şuata
tma müracaatla birer duhuliye vara kasr almaları ve aşağıda yazılı ruzna
meye ithali istenilen mevat varsa 2" inci madde mucibince talepte bulun
malan rica olunur. 

ON lKlNCl MALT SENF; MÜZAKERE RUZNAMESi 
1 - İdare mecli inin ve murakabe heyetinin raporlannın okunması. 
2 - 1930 senesi bilanço ve karü :r:a ı a hesabının tetkik ve tasdiki. 
3 - Temettü teniine karar ''erilme ı:ıi. 

' - Müddetleri biten idare meclisi azalarının seçilmesi. 
5 - .Müddetleri biten murakabe hey etinin seçilmesi. 
6 - Sermayenin yüzde onuna sahiv hissedarların 28 inci maddeye 

i~tima gününden akalli on gün evel teklif edecekleri mevat. 
idare mecli3i 

Adapazarı Türk Ticaret bankası 
Anonim sirketi Hissed•ırlarına 

~ 

Adapazarı 'l'ürk Ticaret Bankası Anonim şirketi hi~sedarlar umumi 
heyeti aşağıda yazılı maddelerin mii zakeresi için mart ayını n13 üncüpel'· 
şembe günü saat on be:.te fevkalade içtiman dant edilmiştir. lçtimaa hl'l" 
iıtSlıedar iştirak edebileceğinden bank anrn merkez ,·eya şuabatına müraca
atla duhuliye almaları rica olunur: 

FEVKALADE lÇTlMA RUZNAMESi 
1 - Sermayenin tezyidi ve bir bu çuk miJyon liraya iblağı . 
.2 - 19 uncu maddenin emvali gayri menkuleye ait ikinci fıkranın 47 

inci maddeye naklen tadili. 

Jyi Bayram Hediyesi 

3 - 23 üncü maddenin ilk fıkrasının (heyeti umimiye her senei hesabiyenin 
hitamını müteakip iiç ay zarfında) şeklinde tadili. 

4 - 24 üncü maddeye (vekillerin hissedarandan olması meşruttur) frk
:rumm ilavesi. Bir KUMBARA Alarak 

Sevindiriniz 
ıs - 33 üncü maddede (nizamname) kelimesinin (esas mukavelenaıte) ye 

taJivilL Çocuğunuzu 8 - 35 inci madde müessis hisseleri iştira.sına mütedair fıkranın tadili. 
'1 - 39 uncu maddede müessislere ait kaydın hadı. 

[~-T-ü __ r_k_iy_e_i_Ş_B_a_n_k_aa_ı _____ 8 - Müessis hisselerine ait 47 inci maddenin hazfı ve yerine emvali gay-
ri menkule ve ipoteke ait bir madde konulması. 

ESKi MADDELER VE TADiLAT TEKLİFLERi: 

ESKl l\IADDALER 

Sermayeye ait beşinci maddenin 
tadili tezyidi sermayeden sonra ka· 
rarla.!'tırrlacaktrr. 

39 uncu maddenin ikinci fıkrası: 

§lrketin menafiine mm·afrk her neYİ 
muamelatı ifa ,·e merl\ez ve şuabatr 
için idarahane, ardiye ve imalathane 
olarak kulJanıJacak emlak ve ara7i 
isticar, iştira ve istibdal Ye müdlra· 
nı ve bilumum memurin ve müstahde· 
mini na p. 

23 üncü maddenin birinci fıkrası: 
Heyeti umumiye her sene mart mahı 
zarfında şirketin merkezinde sureti 
lllyede içtima eder. 

24 üncü maddenin on f ıkrast: 
~kadar ki her bir hissedarın ondan 
ityade reyi o]mıyacaktır. 

33 üncü maddenin birinci fıkruı: 
Heyeti umumiye tarnfından işbu ni
zamname ahkamına te,•fikan. 

35 inci madde: Şirketin temettü. 
atı safiyesinden evvela ihtiyat ak~esi
ni teşkil etmek üzere temettüatr mez
burenin yüzde onu ifaz n saniyen 
biJaistisna hisselerin cümlesine birin· 
ci temettü olarak bedeli tesviye edil
miş sermayeye yüzde altı itasına ki· 
fayet edecek meblağ tefrik olunduk
tan sonra baki imlan kısmı sureti adi
yede taksim olunur. Şöyle ki: YU7.
de 10 meclisi idare azalarına • 

Yüzde iki mürakiplere yüzde beş 

müdiran n memurini idareye yüzde 
üç mecli i idarenin tenşip edeceği u
muru milliye ,.e hayriyeye yüzde on, 
beş sene zarfında satılamamak ,·e bu 
müddet esnasında nama muharrer 
bulunmak şartile müessi~ hakkı ola· 
rak ihraç ediJen bilakrymeti itibariye 
1100 adet hi se senedi eshabına müte
saviyen taksim olunmak üzere ita ,-e 
baki yüzde yetmiş ikinci hissei temet
tü olarak bihlmum hissedarana tevzi 
olunur. Ancak meclisi idare hissele
rini satacak müessislerin talep ve mu
vafakati ile her müessis hisse senedi
ne ait son yedi senelik temettüatın 
yekQnundan aşağı ~ gi'-çen on senelik 
temettUat yekunundan yukarı olmı

yan bir bedel tediye etmek şartile mü-

1'AD1LAT TEKLlFLERt • 
·~=-::a:acc=ru~ı:a:::mrı=c~ııı~dllı=ınıı:n:ııcııu::ll1m:=w:::ımır=ınn::ıc: 

Talep ve ihtiyaca göre meclisi idart f r 
kararile birkaç defada ihraç edilmek 
şartile ,.e yüz bin Jirahğı hamiline ait 1 
olmak üzere sermayenin beş yüz bin 
lira daha tezyidi Ue bir buçuk milyon 1 

Jiraya iblatr. 

Krem 

Dit macunu 

Pertev Müstahzaratı 
FABRiKASI 

Kolonya 

Tırnak cilAları 

:$"uncu 'mad(J ..... ı'n ı"kfncı· fık ~· rası: 

Şirketin menafiine muvafık her ne,) 
muamelatı ifa ,.e müdiranı ,.e bihi
mum memurin ve müstahdemini naı,ı> 1 

Ruj 

Südo-ro·no 

Losyon PEKIEV ve Şeriki Diş tozu 

Podra 

Briyantin 

Memleketin 
Müstahzarah 

en eski 
ıtriye 

ve namdar 
ve tıbbiyesi 

Esans 

Kozmatik 

2.1 uncn maddenin bırıncı rıkrası: 1 Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
Heyeti umumiye her senei hesabiye- 1 

• • • d b•J k fi •• h 
nin hitamını müteakip uç ay zarfında Herzevkı temın ve tatmın e e ı ece ne s musta zarat 
şirketin merkezinde sureti adiyedc ~ ,;/_,.J 
içtima eder. ~::a:a: ıs::>ca::c::w:c:ı:-cıc:=:ımır:::ıııc~ıcc=ıc::atQaC~:;lı' 

24 üncü madde: Şu kadar ki her essis hiss.~lerini b~~~: =u·~ın~ iş!ira 1'opçu atzş mektebi 
bir hisedaran ondan ziyade r yi 0 _ eder. Mubayaa ed essıs hıssc 
Jamıyacaktır. Vekillerin hissed:rnn· senetl~~ini iştiradan. sonraki seneler müdiirfii(}Ünden: 
dan olması meşruttur. temettuatı bunların ıtfasına hasr ve . • • 

tahsis olunur. itfa edilen müessis his- Topçu ahş mektebı arazııınde 

33 •· ·· adde ·n b' · 1 f k se senetlerinin temettüatı ihtiyat ak- atışlar yapılacağmdan afağıdaki uncu m nı ırınc ı rast: 
Heyeti umumiye tarafından işbu e~as çesine zammedilir. günlerde öğleye kadar atıı ara• 
mukanlename ahkimına tevfikan. zisine girilmemesi ve atıı ıaba• 

39 uncu maddeni nikinci fıkrası: 39 uncu maddenin iUinci fıkrası: sından geçen Ramis, Sıçanbban 
31 inci madde: Şirketin temettüatr sa- Şu kadar ki temdjdi müddet veya bir Şu kadar ki temdidi müddet veya bir şosesinden kimsenin geçmemeli 

fiyei seneviye~inden evvela ihtiyat ak- mislinden fazla sermeyenin tezyit c- mislinden fazla sermayenin tezyit e- ilan olunur. 
çesini teşkil etmek üzere temettüatı dilmesi veya icap ederse şirketin dilmesi veya icap ederse şirketin sair 
mezburenin yüzde onu ifraz ,.e sani- sair şirketle birleşmesi ve tahvilat ih- şirketle birleşmesi n tahvilat ihracı 16 • Şubat - 931 
yen bilaistisna hisselerin cümlesine racı ,.e müessis hisseleri mecmuuna için şirketin menafiini temin edecek 23 - ,, ., 

Pazartesi 

" birinci temettü olarak bedeli tesviye tahsis olunan mekadir tenkis ve tadil surette işbu esas mukavelenamenin 25 - ,, ,, 
edilmiş sermayeye yüzde 6 itasına iri- edilmemek şartile şirketin menafiini maddelerinin tadili her halde hükiı- 2 _ Mart _ ,, 

Çarşamba 
Paıartesı 

Çarşamba 
Pazartesi 

Çarşamba 
Pazartesi 

Çarşam a 
Pazarteıi 
Çarıamba 
Cumartesi 
Sah 

fayet edecek meblağ tefrik olunduk- temin edet'ek surette işbu esas muka- meti. cümhuriyenin ruhsatına müte· 4 _ 
tan 5onra baki kalan kısmı tıureti adi- velenamenin ta.dili maddeleri her hal- vakkıftrr. 

9 
• " 

yede taksim olunur. Şöyle ki: de hükumeti cümhuriyenin ruhsatına " 
11 - " 

mütevakkıftır. 

Yüzde on meclisi idare azalarına 47 inci madde: 35 inci maddede 
yüzde iki murakiplere yüzde beş mil- ihraç edileceği beyan olunan müessis 
diran n memurini idareye yüzde üç hisse senedatı esbabı şirketin serma

meclisi idarenin tensip edeceği umuru yesi ileride tezyit edildiği takdirde hi· 
milliye ,.e hayriyeye yüzde on banka- lakayt mezkur maddede muayyen nis-
nın 929 senesinde heyeti umumiye kn- bet dairesinde yüzde 15 temettüden 
rarile müessislerden iştira eylediği müstefit olacaklardır. 
bin yüz adet bilakıymeti itibariye mü-
essis hisselerinin imhasına ,., müteha-
ki yüzde 70 ikinci hissei temettü ola-
rak bilumum his~edara tevzi olunur. 
Miiessi~ his.~elerinin imhasından son-
ra tesi~ hakkı tefrik edilmiyertk 
hissedarana ikinci hissei temettü yüz-
de 80 nisbetinde datıtllır. 

47 inci madde: Banka, merkez 'c 
şuabatı n tesis ettiği ,.e edeceği şir
ketler i~in muktezi idarehane. ardiye 
ve imalathane olarak kullanılacak 

emlak n araziyi isticar, iştira ve is· 
tibdnl edebileceği gibi banka matlu
batının istifasını temin zımnında me~
lisi idarenin takdir ye kararile temi
nat ve vefaen ferağ veya ipotek sure· 
tile her nevi gayri menkul emvali ir
tihan ,-e indelhace teferruğ eyliyebilir 
ve haczi ihtiyati icrayi muvakakt ,.e 
sair bilcümle mesaili ad 1 iyede knnu· 
nen itası )azım gelen kefaletname 'c 
teminat mektuplarını eşhası salisenin 
taYassutuna hacet kalmaksızın bizzat 
banka usulünde tanzim ve ita eder. 

,, ,, 
16 -

" " 
18 -

" " 23 -
" il 

25 - " " 28 - " " 
31 - " " -------

lst'\nbul 2 inci icra memurluğundan: 

Bir bor çta:ı dolayı mahcuz •• 
paraya çevrilmesi mukarrer yr 
21hane, koltuk, kanape, sandal"' 

ya vesaire 18-2· 931 tarihinde 
saat 12 de Galatada BüyQk mil

let hanında açık artırma ile lllf' 

tılacağmdan taliplerin vakit -
mahalli mezkfırda 29 - 1613 N .. 
ile isbatı vücut edecek memurt" 

muza müracaatları Hin olonur;...-

Mes'ul Müdür Refik Ahmet :; 


