
Spor Ve Mizah 

6 ıncı ve 7 inci sayıfalarımızda 

1931 Talırir telefonu: 2. 4371 Sayısı n Kuruı 
Yıl No. 4 7} O /dart: telefonu: 

_ Edirne, Su Baskın Felaketine Uğradı 

Divanı harpte faaliyet 

. Dün Balıkesirli maznunlar 
Her taraf 

·. su içinde 
Bu güzel - ,ehir ikinci bir 

felaket karpaındadır isticvap edildiler 
Menemen, 16 (Vakıt) - Orfl divanı Bir Şeyh Daha 

Tevkif Edildi 
ıarp bugün öğleden evel Mustafa Pa· 
Şanın riyasetinde toplanmış ve BaJıke
sfrlilerin muhakemesine devam etmiş-
tir, Bursa, 16 (Yakıt) - Orhan-

Edirne, 16 (A.A.) - iki gündenberi 

l 
devam eden lodos, şiddetli ve sürekli 
yağmur getirmiştir. Ha,·a baharı an· 
dınr bJr suhunet kesbetmiştir. Meriç 
taşmış, bütün Edirne ovasını ve Edir-
nenin münhat mahallelerini su istila 

Bu celsede şahit olarak Balıkesir- gazi kasabasında (Reşadiye) etmiştir. Karaağaca arabalar su için-
den celbedilmiş olan Dr. Nefi ve Vedat şeyhi diye maruf Nakşi tari· de gitmektedir. Henüz bir hasar yok· 

. Rilmi Beylerin ifadesi dinlendi. Bu kati şeyhlerinden Dağıstanlı sa da tuğyan muhitini ve kuvvetini art· 
llleyanda maznunlardan lbraim Süruri. Şerafettin Ef. He oğlu yakala· tırmaktadır. 

· AbduJlah, Feyzi, Yedat Emin Beyler narak Ya1ovaya gönderilmiştir. Edirne, 16 (A.A.) - Tuşyan müte· 
de isticvap edilmişlerdir. Bunlar tarikatçiJik yapmakla madiyen artıyor. Şehir kamilen su He 
kARAR HAK1ML1G1N1N FAAL1YE'1' töhmet altmdadular. Şeyh Şe- ilfata olunmuştur. Trenin hareketi çok 

. BİLANÇOSU rafettin 'n vaktiJe şeyh EsatJa şüphelidir. Elektrik fabrikasını da 
· Menemen, 16 (A.A.) - Karar hıikinı· arası açılmıf, araya dargınltk diğer yüzlerce e,· gibi su bastığı i'Çin 
: liiince Haymana müftünil Numan ve girmiştir. YaJovadan Menemene ten,·irat miinkati olmuştur. 
Polatlı müftüsü Ahmet Bahri Efendi- .. • ·ı 1 • imaret ve Go··ımahalle. Avşekadına gon<l erı me erme intizar olu- J 

• ler hakkında men'i muhakeme kararı kadar su altındadrr. Evler tahliye e· 
, Yeı'ilmiştir. .._n_u_y_o_r_. --~-------.J dilmiştir. 

Mene~en, 16 (A.A.) - ı;; şubat 9:;ı lnerröllü kadın fa.- Bulgaristandan gelen telgrafta su-
. tarihine kadar örfi divanı harp karar Eursa:l6 (Yakıt) - lneıgölde !arın dehşetle arttığı bildirildiği i~in 
hlkimliğince 424 maznuna ait evrnl\ı evelce yakalanan dokuz kadın mümkün olan tedbirler alınmıştır. 
taJıkikiye tetkik edilmiş, bunlardan Zl:l serbest bırakıldılar. 

Şehir Meclisi çalışıyor 

Istanbula bir meccani do 
ğum ve bakım evi IAzıılı. ! 

Suların pisliği - Tifodan ölenler - Bir adam kaç 
lira eder ? - Çiviye asılan çocuk -Dilenciler 

lllhıı hakkında lüzumu muhakeme, 1t2 G • HZ .falaıs hakkında men'i muhakeme ve 69 Mahkumlar Ankarada azı • lsianbul Şehir Hecl{$i içtima. halinde 
kf•1 hakkında da ,·azifesizJik karan ,·e- Ankara, 16 (Telefon) - Me- l ü O ~ Ad d ti Sehir meclisi dün saat on dörtte SIHH YE M D RONON 
'11rnjştir. ~lye,·m karar hakimliğinde nemende hapse mahkum edilen ana a ııarare e toplanacaktı, on dakika ekseriyet hu· iZAHATI 
14 maznuna ait evrakı tahkikiye tetkik .... 45 kişi bugün buraya !!etirile- k 1 d --~ ar aD 1 sulü beklenildikten sonra celse açıldı. Dün evvela belediye sıhhat işler 
tdilmektedfr. rek hapishaneye r.akfedildiler. · $1 riyasettc Sadettin Ferit, katipliklerde müdürü Neş'et Osman B. söz atllı 
ı--..___ _ _,_, __ , · ___ ,___ Adana, 16 (A.A.} - Reisicümhlll' Etem izzet ,.e Ali Rıza Beyler vardı. Söylediklerinin hulasası şudur: Istan 

Dev et ban kası iskan işleri Hz .. g~ceyi ~Usis istasyonunda trende Belediye şube müdürlerinden birka- bulda otuz beşten fazla memba soy 
• geçırmışlerdır. çı gelmişler, icap eden noktalarda ma· vardır .. Bunların membaları ücra yer 

Hıııe kaydına 1 martta Yeni kanuna göre nasıl Saat 14,30 da AdanaYa teşrif b~yur: lrnm namına izahat vermek için bekli· l~r.dedı~·· ~unların her ~aman tef 
b 1 k f. d• muslardır. Kalabalık bir halk kutlt>sı . . 1 d .. 1 trşı de ımkansızdır. Mesela Taşdelen 

81 anaca tas ıye e ıfecel(? Ga~i Hz nf i enda ve yollarda yorlardı. ?e~en ıçhma ar a ?:1~ ~a gitmek için hacce gidiliyormuş gibi u 
~-1ı1J.<1;,~ iia.Y&\1e~Ji: daJ'tt.;ırJ> J.: '.._ .A.>.. oWt· ~· ~cıısı harareti~ 1':.ırş.ııa!ırıış ve selam lamı~ şch~mnnetının 19~9 he.sabı kat ı.s~u~n zun yolculuk tertibatı ;almak Jjn•tbr 
,.. l'iyuetinde to 

1 
d t . iye encümeni, mubadeJe ve tefflz 1 d varıdat kısmına aıt müzakere bıtmJ- Bununla beraber belediye boş oturmu 

lı ..... e kaydı' J • phaı~·kı'· d çtı_m.ada. muamelelerinin intaç ve tasfiyesi hu· ar ır. mi~ fakat memba suları hakkındaki yor· mesela Taşdelen membalannın 
.,,., mese 2sı a \ n a talı ko- d d ı · · Ad A A ) R · · .. h r ' misyonun verdiği kararlar t tk"k d'J susun 8 • a ı~lıye vekaletince ~ar olu- ana, 16 ( .' · - . eısıcu~ u tenkitlere makamca ce,·ap verilmesi ıslahına teşebbüs edilmiştir, evkaf aJtı 

di. Heyet miUi ,.e ecnebi ~t~n :a:ı~ na~ kanun l~~i~asr üzerinde tetkikatı· H~ n •şılf11 üze~ı otomobıJJe şehrı. ge~· kaydile \'aridat faslının heyeti umumi· bin lira sarf ederek membaı asri bir h:ı· 
• nr ıkmnl etmıstır. mışler v ·satır kaldıkları daıre:) e . . 'b" h' d"l · · kalan hisse kaydine da\·ete karar ,·er· M . ' e mı d yesının tasvı ı te ır e ı mıştı. [Alt tarafı 9 uncu aa\ıfamızdaj 

. . ~ryen~~e~cümmleri ~ra-"dridm~er~~ H~k ~ddelere ~===~==================~==~~ 
dl Kayıt muamelesme 1 matta başla· fından tetkik edilmek üzere bulun kendilerini aıı"ı:ılamışlardır. ·---- ----- ----
nacaktır k ı· ·ı an 1 ~ '/ "' " k . ·anun ayı uısmın ana hatları etraf d vereme l ac muna aşası 

Tesis heyeti~in umumi ~a.ti~Jiğiı~.e da aldığımı~ malômata göre 1931 ~~~ DarüJiünun a , 
Londra sefaretı sabık başkatıbı Feı •· maralı temlık kanununun t · B kt • 1 • • k • d 
ctun a tayin olunmuştur. n!sbetıer dahilinde ~ah~kku~~~e:tıii~~ isi h ta ve tas- a erıyo OJI ongresın 

G 
. . tıhkaklanna mukabıl hıç mal almıyan a a 

alatasara 1zcıJerı veya kısmen alan mübadillerin mazhu- f. ı ·· . d . 
Menemende !a.iJe tespit edile~ \'eya edilecek olan ıyeye uzum Dr. Frıdman an bahıs 

Menemen, 16 (Vakıt) - Galatasaray ıstıhkakları 1 hazıran 931 den itibaren ? 
fıcileri bug~n. bor~ya gele~ek div~~ı ~ir s~n~ ~arf~nda altrn.istihk~klarının yok mu . bı·ıe edı·ımemı·ştı•r 1 

harp celselerını takıp n şehıt Kobıla- uç mıslı uzerınden tasfıye bonolarına . 
1fn· mezarını ziyaret ettiler. raptolunacaktır. Nurettin Ali ve Behc;et B.ler dün 
- . -------- -------·· --.--,,.,__ Dırüliünunu ziyaret ettiler ( Ahmet Burhanettin ve lhaan Sami Beyfttrin ~len 

Yaşasın cümhuriyet ! 
Madritte dün kanlı nümayişler oldu, bir 

kimseler tevkif edildiler 
çok 

nümayiş te akim kalmış ve yine bircok 
kişi tah!ı tevkife alınmıştır. Kral 'l\I. 
Cambo ıle istişarede bulunmuştur. M. 
Cambo saraydan çıkarken krala buh
ranı halletmek için sol cenaha meylet
mesini tavsiye etmiş olduğunu beyan 
etmiştir. Mumaileyh, sıhhi vaziyeti fe
na olduğundan dolayı hükumete işti
rak etmiyeceğini ve mümessil de tayin 
etmiyeceğini çünkü bu mümessilin mev
cudiyetinin kabinenin sol cenaha men
subiyet mahiyetini izale edecefini ııa. 
ve eylemiştir. M. Boga1Jal, sorulan biı-
uaJe cevaben; mmtakad muhtariyet
~ taraftarJarile birleşmek suretiJe 
v~cuda getirilecek bir kabineye dahil 

1 
ak için kendi grupu namına 3 ııa

:ı~ık istiyeceğini söylemiştir. 
1Wf • d •t, 15 (A.A.) - Kral buhranın 

. •drıtt•n bir manzara ~a rı . ekte olan saflıalar haJc-

.. _ . seyrı ve geçırm 
uıadrıt, 16 (A.A.) - Siyasi içtimala· M Berenguerye malumat ver-

'-kıınl'lll lllenedflmiş olduğunu bilmiyen bir kı~d~ D. hiliYe nazırı bu buhranın 
ki 1 mıştır. a ·ı ·· ı · mse er sabahleyin bu içtimala- .. eğini gazetecı ere soy emış-

l'tıaı akti evelce bildirilmiş olan tiyatro- uzun surec . t;: gitmişler ve yaşasın cümhuriyet tir. YENi KABİNE 
bafırarak çekilmişlerdir. Polis, . AA.) _ M. Sanchez Gu-

:4ahale ."'' hücum etmiş, birçok kim· Madrıt: 16 
.< 'te kiline memur edi1-

4lr tevkif edilmiştir. Nümune hapi· erra kabınenın ş .._eai -önünde yapılması mutasavver miştir. ı 

Muaınnıer Ratit B. 

Darülfünun hakkmda yapılan ı 
neıriyat ve tenkitler devam et-

/ 

mektedir. Bu arada mevzuu bahis 
edilen ıslahat noktası üzerinde 
dün DarlilfOnun emini Muammer 
Raıit Beyle görüştük. Muammer 
B. bu bahis üz~rinde şöyle dü-

şünmektedir: 
"Mazhar Osman B. ötedenberi 

Dariilfnnuoa hücum eder. Cevap 
verilir. Fakat ne o bizim dedi
ğimizi an!ar, ne de biz onun .. 

Kemal Cenap Beyin son ma
(Alt tarafı guncu şayıfada) 

Veremin aşı ile iyi edilip edile
miye'ieği hakkındaki münakaşa 
devam edivoı Operatör Ahmet 

'3urhanettin B 

Burbanettin Bey 
şunları söylüyor: 

- Son sene· 
lerde veremin 
tedavisi için keı
fedilmiş yeni bir 

vasıta yoktur. 
Yalmz Calmette 
aşısı çocuklarda 
bir koruma va-
.tası olmak itiba

rile ehemmiyetli 
bir terakki adımı 
addedilebilir. Se-

nelerden sonra şimdi bizde ileri 
sürülen Fridman aşısı hakkında 
çoktan kanaatler tebeHür etmiş 
ve bunun faidesizliği anlaşılmıştır. 

1920 Tarihinde frjdman aşısı
nın cerrahi veremlerde ne dere
ceye kadar müessir olduğuna 
dair AJmanyada muhtelif hasta· 
nelerde müşahedeler toplamış
bm. O vakit Fridman aşısı hak· 
kında hararetli miinaka§alar ce

reyan ediyordu. Bu sebepteo 

mllteaddit cerrahi klinikler bu 
aşının tecrübelerini yapıyorlardı. 
Devam ettiğim meıkür kliniklerde 
yapılan t~crUbe
lerin neticesi ta-

mamile menfi 
zühur etmiıti. 
Bunun için çok 

geçmeden Frid
man aşısının tat
bikinden sarfı 
nazar edilmişti. 
Esasen itimada 
şayan hekimler , 
ve dünyanın erı 

büyllk ve bitaraf İh•an Sami il. 
tıp üleması bu 

afıyı sureti kat'iyede reddet

~~ş~.erdir. Şi~diye kadar yapılan 
but.un ~ılibi, ılmi münakaşalann 
netıcesı, Fridmanın aleyhine çık
mıştır: O halde tekmil tıp cemi· 
yetlerınde şiddetli muhalefete 
maruz kalan ve şayanı itimat 

tı~ üs~atları tarafından redde
dılen b., tedavi vasıtası hakkında 
yevmi gazetelerde münakaşa 
etmekten hiç bir faide memul 

[All tarah 9 uncu sayfada ] 
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- ,, .. - -----------··-------
. ·;1\ 

Hcli:ıralar Arasında ......... 
... _, r ... ı ~ · _~· 

• ' .·~-- - -•••_.o'_. ·-----·---· ·-
Dayıma dair - Harap konak - Yıkık mahzende pan· 
domima - Fahriye Hanım ve Gtilter kalfa - Galata 
tiyatroları - Reami Efendi - Büyilk ve ldlÇBk 
Amelyalarla Peroz Hanımbu habralann sahnesinde 

arzı endam ediyorlar 
-ıı- Yazan : HaHt Ziya 

::
1

;
11

ii
1

;:;·~~;~;:;;·<i"ül;:-;;;-;~~ Bira ıatııJarı ıerbeıt 
me söyJemeden uzun uzun ona tiakmş, olacak 
aonra iki ellerile yüzünü kapamış, ağ Bomonti şirktidin Iatanbuldaki 
1amış, ağlamış, nihayet ancak i~tllen 
bir sesle: - Ellerinizi bana verir mi· aabıları tamamen Rum acente• 
siniz? demif ve onlan ild elerile tuta- lerinin elinde bulunduğundan ve 
rak dadaklarma götürmU§. öpmüş, öp- Tnrklere komsiyon vermediğin· 
mut. ODU miıeakip kendisini yastıkla- dea fikiyet ediliyordu. Haber 

Bam çocukluk hatıralarında ged. çenin alt seddinde bir mahzen yıkıntı- nna ealverenkı - Şhrıdf gidiniz!... aldı;ı;,. ı: 8 ti · k t' 
r.L.L bi kı .. .. t d' if t . k . 5.mıza gure omon şır e ı 
IUDl.eft r t gunune esa l e mış ız sma gıderdtk. Oyun yerimiz oramydı. demiş. . . . . v 

ım bir güneşte ısınıyormuşcasına bir Cemal ikbal d b··ıu iril' . . . • . lstanbuldakı acentelıklerını lig· 
. . ~ . , , ayımın u n ı Bıraderımın bu hikayeyı anlatuken d k b' b 

haz duyuyorum, ve ililclerıme kadar bır ufaklı diğer roeukJsa.ı sonra h k 1. d b" t kk f dl . d ve ere ıra sabşmı •er est bırak· ,. ~ , er e ıme e ır eva u e şı ' 'ar ı v k . · Ş k 
•eatlik içinde uyuşuyorum. Bunlardan komşulardan tiç beA .. 0 euk daha bilir t ki d k 11 J 1 ki maga arar vermıştır. u adar 
•• • • :t ::. ' ve oun a p e en e mey zor u a 
oylelerı v~r kı onlara temas ederken myim kimler, en sonra, daha doğrusu slylüyordu. Hikiyesini bitirince bütün kl fabrikadan bira alacakların 
bana o leıız, fakı~t . heyhat! uzak S."lat- en başta İkbalin aaıl arkadaşı: Nadire.. dlnliyenler, biraderimin genç zevcesi, ugart bir miktar Uzerinden mil· 
fert yaşattıkla~ ıçı~ sadaka~ "~ şük· Biz burada tiyatro oynardık, yahut n hilclyenin mahiyetini anlamıyan fa- bayae etmeleri lizım gelecektir. 
ran borçlarını odemış olmak ıtmınanın 1 daha sadık bir tabir ile, pandomima.. kat fecaatini hisseden ben de beraber B A 'kt 1 .. 
dayım. Dayımdan bahsetmek için bu Burada bir istitrat ile dayımın biı· . _ . .. ' u asgar! mı arın ?e 0 ~cagı 
hisle doluyum: O beni çok ~e,•erdi t!l· macerayı aokını hikaye etmeliyim: to~rak ~g~adık. Gülter 0 gece vefat henOz kat t olarak tayın eddme· 
bett be d . d" • • _ ettı ve butün hayatında hatta taaUQk • t" ilk · t' d k M ı· · e n e onu se,er ım, ıhtıyarhga Dayımın bir aşk ile iptida eden 'lk ·-· . . . ·- · . mış ır. ıç ıma e ece ec ısı 
nklaşmıt bu adamla daha üç beş ka· izdivacı bir hiddet çtlgınlıiında tal~kt ettıgı şahsa :ııe hısse=ı~m~:ıgı ~ça~ idarenin buhususta karar vereceği 
lif boyunda olan bu ~ocuk arasında baş ~lase ile bitmitti ve iki tuaf yekdiğe- ~rrı~ı. anca. ~n ~ n e .1 ~ e er~ s6yl~nm ektedir. 
)~sevgi neye mUptenidi Bunun ka- . d 1. Ü telA Id 1 kendisıne hıçbır surur nasıbesı verml· -----------. nne e ıce m p a o uk arı halde· e- .. . · 
J'lflk sebeplerini ayıkl~ma~ ~ek kolay sastan ari bir hiddetin tevlit ettiği bu yen dunyayı bırakı.p gittı. intihabat usulü kolay-
olınıyacaktır, yalnız hIT buyuk sebep musibeti tamire çare bulunamamıştı; * "' * Jaştlr•lıyor 
vardL O pek tuhafb •. beni de pek tuhaf mevcut çanye, ki halle idi, müracaat Bu harap konağın metruk bahçesin· 
bwluyor olmalıydı kı bu noktada hAsd için aşkı he mbi rsaik hem bir hail idi. ele, yıkık mahzende pandomima oynar- Umumi meclis intihabat1na k•· 
olan ittirak bizi yekdiğerimiıe yaklaş- ve bu vaziyetine nihayet vermek üze- dık, demiştim. Bunun için te§kllatı dınlar da İftirak edecekler 
tırmıftı. Daha ben kucakta iken o yaş· re dayımın bir ikind izdincı vukua mahsusa yapılmış idi. Bu mühim işin 
mak ferace takar, bir acuze kıyafetine gelmişti. Yalnız bizce hep yense sıfa- başında da babamın aile socuklan için Ankara, 16 - Dahiliye vekl· 
sfnr, beni korkuturdu· ben bunun ·ı . . bir nevi yran., wl •t leti vilAyetlerin hususi idareleri ,.___ , 1; tı e aılenın azayı asUyeefnden addolu se .e eg ence nazırı vazı e 
- •7Wl olduğunu bılır, hem fena na h · · ili h sini verdiği bir Resmi Efendi vardı ki kanuni liyıhaaına bazı illvcler 
.. _ 1 n ve epımızce sev p mu terem 
... de korkarak ağlardım. Böyle haşir· tutulan ilk zevcesi Fahri H dayımm kaimbiraderi idi. Bu zat ken· yapılmasını teklif etmictir. Bunlar 
Yan mfUU f "tf'k k"J" • d ~ · · ., ye anım, df · ı 7 

r-- a ~ gı ı ~e eş u mı egıştı bir türlü tekrar bir iacUvaea .. sine verllecec sıfatın haysiyetini mu- i~tihabata dairdir. Buna nazaran 
~k nihayet onun Kıztaşına evine 2İ· teremedi ve dayımm vefatınanS:a::: hafaza etmekle beraber huzurunu ÇO• ntifus idareleri bir intihap defteri 
=en.._~':._raçhan-:_~en g~çerek ~k ~ık belki yirmi sene dnam eden bir meyUs coklar için sıkıntılı bir refakat olmak· tutacaklar, m!iddeiumumı'ler m' • 

lln~11 yemegıne gotllrmesıne ın- k 1 ·ı k d' . . tan kurtarırdı. Bu Re8mi Efendi sonra 
kılap etti. Bugünlerde mutlaka ffvkala ı:ı~ 1 1~' ~nun f:nd!81~~ te~rağar avdetı ları hayatıma çok karışmıı ve ~ni ktn tihap hakkına tesir yapabilecek 
de bir yemek bulunurdu. Onu bil· ıma n n me u ıye ne 1 men aş· . . b hk11. · t k 
yflk ki bed te d d 

1 
b n en kına sadık kaldr. dısinden daıma memnun bırakmış, ha- er ma umıye ararını azamt 

· dıktazen :
0 

es kn e • ? a ınıt kapa· Bence tanılmış sadakati aşıkane ka· kikaten efendi ıtlakma p.yan bir adam· 15 gün içinde alikadar nüfus 
"' nra o a şam ıçın mu asan·er d k' k. 1 d · "d • • b'ld 

1 
- sidelerinin en yükseği olan bu hatıra- ı ı o va ıt er e tatil ve bayram ı areaerme ı irmeğe mecbur 

e an yemeğin 1evazımınr en meşhur ·· ı · bi ı ı ta b ı d~ k"' · J kla d B ...,.J.-w-d t d ile t k . yı kaydetmeden geçmeğe bir günah gun en z s n u un urt oşesınde o aca r ır. u suretle meb'us, 
.,, - - en e ar e me ve pısecek ı:ıe- d · · kl 'd b"I kl _. kendi piş· k .d. B d :o •• nazarile baktım w onu kaydederken! gez ırır, çocu arın gı e ı ece eri her belediye ve umumi meclıa' aza-
ı• ırme ı ı. un an tevell ut wl · "T· ·· d ·· B 
eden zevkini itmam etmek . . d beh kadınJrğın bu ulvt timsalini takdis ile j eg ence yenne go urur u. u meyanda lıkları ve sair intibaplarda her• 
mahal L- d 

1 1
1çdın e e- selamladım. Galatantn Alkazar damerik \'e Afrika, 

u.-n yanın a oma ıy mı. Onun .. kes Avrupada olduğu gibi, nfi .. 
ilk zevceainden olan oğlu Cemal ile İ· Bu hatıradan bahsederken yine ha· Yüksek ~~ldırımın Maym.un~u yahut fa b 
kinci zevcesinin ilk izdivacından olan yatlmm bu deyresine ait diğer bir aşk aynalı, ıYl: ha~nmda değil, .'tyatrola· ü~iyet cizdamnı sandığın 
bey mı İkbal, sonra SJr& ile, boy boy kasideslnt tahatttır ediyorum: rma da gıderdik. Bunlara tıyatro de· ba,111da bulunan allkadar me• 
birçok çocukları vardr. Bunlardan bu Annemin hususi htimethtde bulunan ı mile içift bU,.Uk bı,. .illUS1utr1~Arhlr: 1\. nıurJara 2östererek reyini kulla
&tin ıarada burada dağınık, üçüncü bir cariyesi vardı ki ~esmer, kanJruru1 zım ol~a~la .. beraber 0 _nesl.~n.. bUttin nacaktır. •· ,. 
dlrdU11c:U batın çocuklardan ba~ka ne çatık kaşlr, mağmum ~reli bir ~er· gençten büyuk Amelya ıle koçuk Amel Şimdiye kadar kullanılan cet• 
b.Jdı? Birer hazin hatıra.. kes kızı idi; ıüzel değil, hatta herkes yayı,. hatta Peruz Hanımı buralarda vel usullı kaldınlacakbr. Mevsuk 

KızSafı eiv terkedildikten sonra bu tarafmdan sevilmiş olınasydı, belki çirl sevmışler, meşhur palyaço Pa!'!kalr bu· addedilen bir habere göre vili· 
'll)'afetlere nihayet verildi. Onun Zev- kin denilebilirdi. Edip, haltik ve vekar ralarda alkışlamışlardır. 

ı d yellerin hususi idareleri kanuni 
nk civannda yeni ikametgahım teşkil dan ziyade kibre mahmul olacak de- şte ben on yaşların a iken bu sah-
eden konağın müteaddit bölükleri, bit- recede ciddi olan Gülter biraderimin nelerin genç güzel san'atkA.rlan olan liyıhaıının umumi mecliı intiba
ma tükenmez merdivenlerile dehlizle- izdivacını müteakip hastalandı ve dö- bu kadınlann son zamanları kaç yaş. bına ait faslında ıeçmek ve se• 
rt, bir türlü tertibatını ve adedini zaJ> şeğe düştü. Teveı:üm etm~ den~i ve la~ ı_rı~dif olmak lizııngeleceği~in çilmek için konulan kayıtlar ara
tedemeditim odalrı sof alan vardı. hastalığın sirayetı tehlikeune rapten tayinını iyı hesap yapmak meharetıne anıda cinsiyet farkı yoktur. Bu 
Ye bunların üstünde her tarafrnda.n hR~ annem~ 1~~rı üzerine. evde ted~vsine mal~ olanlara. terk~el'im · itibarla kadınların da iıtiraki 
rabl solukları esen },kılmağa mtihe.)Ta karar ,erıldı. Bız pandomımacılıga bu sahnelerd~ ld A k kk t dd I 
..._.. · B' · . . . .. öl 1 1 t ··ı ttik R i ası ır. nca muva a ma e e· ,,,.,,_, tavanları vardı. ır rece eskı dadılardan bırınm ve- gor en şey er e emayu e • esm • . . . . 

Ben burada tırkerdim, dayımrn cfa satetne Gtilterin bir ricuı vakua gel Efendi de yine burada iiejisör sıfatrnı ~1? bınnde.. muay~en. b~r zaman 
Jialinde tirkmüq bir mana vard A t 1. di: iktisap etti. ıçın umumı meclıı ıntihababna 

'Y ı. r 1 
" h .... '- k ki ' • ' k d b• yemek dfiştinmüyor, uzan boyu gittik- - Et em Beyi gönnek isterim! de- lşte Menekşeli zade Emin Efendinin YlllDIZ er e enn qtira e c ılc-

~e daha ziyade öne meyyal bir inhina miş. bende o büyük tesiri yapan siyast nut- cekleri tasrih edilmektedir. Bu 
alıyordu. Bu konar,n bir bahçesi vardı Biraz hayretle fakat derhal muvafR kanun gecesi, herkese ko~ku vererek muayyen müddet geçtikten 
ki orada ağaçlar, çalılar, otlar bi- katle telAkkl olunan bu rica ttzerine gelen telgraf er~si gün ıçln benden t • k d la d • 

ibiri k b. d · • d .. . . .k b" ü en sonra · a ın r a umumı ın 
rı ne anşmış. yolları kaplamıştı. ıra erımı onun o asına gotlirdUJer. ancak ilci yaş büyü ır amcanın v ru- tih b t . . ak d ki d' 
Biz, çocuklar, her adımda bir yılanına- ve yalnız bıraktılar. Yanm saatten a7. dunu haber veıılace duy4qfum sevinç· 8 a ına •ıtır e ece er ır. 
yaklanmısa do1aşacağından korka kor- süren bir zamandan sonra biaderimia. ı., bizim pandoaüm& oyunlarına bir Esasen bu muvakk8:t maddenin 
ka, fakat bu muhtemel tehlikeyi icin hasta odundan, sapsan ~ıktığma ~it 1&n'atkinn daha iltihakı ihtimalinin li:J1hanın meclisteki mllzakereıi 
fçln davet eden bir arzu ile, bunıa;ın olduk. blytik bir hissesi vatdL esnasında ne şekil alacalı ma· 
aruaadu kendimize yol açar ve ta bah Titriyen bir sesle anlaüı: Yatağın u- Halit Ziga: Uıf'l/d :zade lum değildir. 

Avrup• birltQi 
aında murahhaslarımız 

Ankara - Avrupa b' 
konferansı siyasi noktadan 
duğu kadar ikhsadi cep 
den çok mühim telakki e 
mektedir. Konferans Avrupa 
aiyast, maJi sabada tanınmlf 
mllhim simaları bir aray.a to 
mı~ olacaktır. Bu m übim kon 
ransa memleketimizden m 
murahhas olarak hariciye ve 
Tevfik Rüıtn, iktisat vekili 
ref BeyJerin bilhassa itti 
edecekleri anlaıdmaktadır. 

Üfurük9unün marıtetlerln 
bakın! ... 

Antalya, - Polis, Kıb 
Muıtaf a hoca isminde bi • 
yakalamıştır. Bu hoca 6für6k 
lükle meşgul olmaktadır. EYin 
bu işe dair birçok kitaplar 
kağıtlar bulunmuştur. Bu ki 
ların arasında bir aahndaa .._ 
de vardır. Bu nalından Hı.. 
nin nalını imitl Bunun r 
üzerinde bulunduran kazaya 
laya, öliim tehlikesine, soyulm 
boğulmıya uğramazmıJ. Hal 
Bu nahn yetmif derde deva im 
Polis ilfiirfikçUnün Nalqiben 
tarikatine mensup oldupnu t 
bit etmiş ve bu glllOnç olmak 
beraber kendisini adliyeye t 
Jim etmiştir. -

Ciüzel bacak 
müsabakamız 

Güzel bacak müsabakamtı. 
zm nihayete eremsine bir kaç 
gün kaldı. Elimizde bulunan 
resimlerle ayın yirnliı:dae ka· 
dsı"" FntA Rf'-awwe - ·• • ... --
at eder• resiııılerint ~tir• 
cek hanımlaı-:ı ait resimler 
hep bir arada bayram erie&i 
çıkacak ilk nüshamızda am 
a:uı kuponlarla neşredilecek 
ve müsabakamız bu suretle 
nihayetlenmiş olacaktır. 

Birinciliği kazanacak huı· 
mın alacağı hediyeler iç.inde 
bir sene müddetle her hafta 
bir çift ipekli çorap vardı~. 
ikinciliği kazanacak olan ha· 
mm üç ayda bir çift iskarpine 
malik olaeaktır. Mttsabaka ae 
ticesinde kazanacak )'Umf 
beş hanım muhtelif hediyeler 
alacaklar bu meyanda şehri· 
mlzin en büyük kttrk ticaret. 
hanesi olan Beyko miesHH 
si mantolarının kol "' yaka
lannı istedikleri cici kürkler
le süsliyecektir. 

"V AKIT" e abo
ne olunuz 

bi kendiaiclir. yike dayanmaz. Kendine ıel yav- - Ob mukaddes adam 

Yasaa ı HU.eyin Rahmi 

"Çelebi kiiıt bitti. Artık nokta :nam.. siylüyorıun. Ben ne dedilimi 
IC~ ~ yo_k. Huretinle yanan - Ka1bim bu ate,e dayanaımy"- yorum. Ben ölürsem onu o mttebllıl 

dadaklanmla Hnin yanaldvmdan ~k .. Bırak baba infilak etıin. O· fellket kayuıundan kim bıtara 
mahterem bahamız filesofun mü· mm yanıjı ile öleyim... cak? 
t.uek elleriDclen c;perim. imdat.. - Olüm kelimesi senin on do· - Belki kocaaı, helki 
imdat.,, kuz yıllık taze afzına yarqmıyor .. &elki namemul bir telaı1if,. F 

Zavallı - Hayat bu mudur? lıtemem .. hatkaunm elile kurtanlu lla4ılmd1 
Dört dıvar .. Şerefe korkuluklarımn rem miifteriler kabul olunur. • lclil Bu cehennemden kaçacağun... üzerinde artık MTda ı.· tiJ"lalll~ 
bir knmı dökülmüş külahsız tom· "Bu ed-•' lii b'.tü t • Fileaof mektubu bitirip te oğlu· - Nereye? kalır mı? 

--ız e u n me ane üzün•· L-'- d b" "k D i baba d ... :x.... "---1-1 bir minare .. Bu cami harabesi ti'mle ka-1 ko El' nun Y e KHUUDca onu a ıti - Bu dünyadan çıkan bahtiyar· - o ru .,. ...... VIMI 
• 'S J11Yonmt... ıme b. h Jd d 

le ftYİD aruoida büyük bir ağaç bıçak, zehir, l»eni att1me kavuıtu· ır a e bularak ıor u:_ ~r nereye ıidiyorlana.. tarmak tetebbüaüne hemen fll il• 
Yar .. Etraf aekenesi hicret etmİ§ racak böyle bir teY ıeçirebilsem - Ne oluyonun Çelebı 1 Muhab - Oğlum nöbete tutuldun. Ak- lrikada atılmak iıtiyorum •• Bir .... 
metruk bir memlekete benziyor. Ta hemen intihar edeceğim.,, . betzede çocuk inliyerek cevap ver- im bulandı. Hezeyan başladı •. Ya· yecik sabra tahammülüm yok .. 

uzaklarda tüten uzun bir baca var. "Diri. Diri girdiğim bu mezar.. di: tuıak icap eden anda ölümü çağı· - Bu keyfiyet farfaraca __ ...., 
Fabrika mı? Bilmem ki... dan belki ıağ çıkamam kocama - Ömrümde biç olmadığım bir nyoraun... )erle ~rümez. Dur bekalnn. llt 

İçinde bulunduğum halde t;e- ıöyleyiniz beni affetsin. Onu yal· tef oluyonun... • - Niçin yaııyacağmı b~!ıa ar- kere ıağnmzı ıolummu pre ... 
nim ke!fedemediğ°im bu yeri ıiz ruz bir kiti ile aldatbm. Bu kiti de - Yüzünde k~n zerresi kalma· bk... itin tutulacak bir ucuma kuı,.r 
nuıl arayıp ta bulabileceksiniz? semin Çelebi.. Sadakataizliiime dı. Ölüye döndün. - imdat feryadı ile seni çağı· nu bulalım. Yanlq yollara pı.r 

~aziyetimi yüzüm kızarmadan vukufundan sonra kocam beni bı· - Bütün kannn üttüme toplan· ran kadım kurtarmak için... sek araclığmnzı bulamadıktan W 
nuıl haber vereyim? Bu ev tek rakinal" idi .. BJl'akmadı. Ve bJl'ak· dı. Yüreğim titti •• titti •• titti .. Bom Çelebi birdenbire ıustu. Dütün· ka beyhude yere vakit zayi etlllft 
aermayell b.ir umumhanedir. Bu maması yüzünden aramızda tahad· baya döndü. Patlryacak.. dü. Hemen babasının ellerine sarı·ıoluruz. 
l#ID&le d~ benim, Yalnız P.ek mah düı eden fena vaziyetin müıebbi· - Bir et parçası bu kadar . taz· larak: ( Bitmııdü 
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Pir;saya çıkarılan gaz- Bu işe ıiz de şaşın! Meyvacıhk inkişaf etti-
lar icin karar verirdi rilecek 
Beledi~e daimi enciimeni dün iki taraf da ziyanda.. Ticaret odasına gelen malu-

topıanmlc, piyasada ıatalan gaz.. mata gtire son zamanlarda Av-
Y k Dörtyolda müstahsil por· · 1 d b lh k 

lar hakkında yeniden. bazı . a- takaJm tanesini 25 paraya rupa pıyasa arın a i assa uru 
rarlar vermiştir. Zabıtaı beledıye maJediyor. 15 paraya satıyor. ve yaf meyvaya ehemmiyet ve-

talJ 
..... atnaınesine ayrı bir madde Biz bu portakalı IstanbuJda rilmektedir. Almanya da meyva 
... 6 kuruşa yiyoruz. · · b. · h 

olarak ilin edilen bu kararda * * ,,. ıçın ır ın İsar teşkili düşünlll· 
lzmirde köylü incirin ok· dOğü gibi Bulgaristan hükumeti 

şuBduunr:dan ıonra piya1ada satılan kasını 25 kuruşa malediyor. de bir yemiş ihraç enstitüıü 
20 kuruşa satıyor. Biz Iııtan-

gazlar Amerika, Romanya, Rua buJda 60-70 kuruşa alryoruı. açmışbr. Ayrıca Romanyada da 
etrolü evsafında olacaktır. Sair * * * meyva ibracatınm kontrolü hak-

p • t 1 ı k Amasyada müstahsil elma· kında bir nizamname hazırlanmıtbr. 
evsaftaki nısyıatın pe ro 0 ara nın okkasını 5 kuruşa maledi-
sablması memnudur. Muhtelif yor. (100) paraya satıyor. Ticaret odamız cihan meyva 

namlarla şehre giren yahut ıe- Biz Istanbulda 40 kuruşa ticaretinde mühim bir rolll olan 
satın alryoruz. k d d 

hirde yapılarak piyasaya çıkarı· * * * memle etimiz e e meyva sana· 
lan Pironaft, Gazolin, traktolin, Müstahsil sütü Istanbulda yiinin inkişafı için bazı tedbirler 

b ~ ·· t kk t b. (18-20) kuruşa müşteri bula- dOşünmektedir. lam a yagı ve muı a a mın ı- bilirse satıcıya devrediyor. 
rer tahlil raporunu belediye ııb- Biz, yansı su olmak üzere sil- Umumi buhranın mltıt banka-

Labfe Bekir H. biye müdUrlllğünc vermek mecbu- tün okkasını (35} kuru~ alı-

s • " h k yaruz. Yani bir okka ıUtü IY8SI a ridir. Piyasaya ıalıt için çıka11- 70 kuruşa! 
Bi Jacak gazların tenekeleri Uzerine Niçin hem müstahsil, hem 

rlik reisı, kadınların de içindeki maddenin terkibini ve biz ziyan ediyoruz. Ve bu iki 
Yol vergisi vermelerine ziyandan üçüncü bir tufeylt 

miktarmı gösteren etiketler· ko- zengin oluyor. 

!arımızı teıiri 

Oda cihan piyasasındaki umu· 
mi buhranın miJli bankalarımıza 
yaptığı tesirleri tetkike batlmıı 
ve bankalardan üç senelik faa-

Eczacılar cemiyeti umumi katibi 

Yeni bir ihtilaf 
Eczeheneler cuma günleri 
i9in belediyeye resim ver

mek iıtemiyorlar 

tar af tar dır nacakhr. Blltün belediye ıube- ÇUnkU müstahsili birleşti-
kadınlarımız önümüzdeki in· leri bu kararların tamamen tat· ren kooperatiflerden mahru-

tibap devresinde meb 'us olma- ki muz 
l d l biki için çok çabıaca ardır. Gerçi kooperatiflerimiz yok 
atını istemektedirler. Ka ın ar d - ·ı d b Kullanılmıt ılbiıeler temizlen· egı ; geçen ııene sonun a 
b İrliği reisi Lutfiye Bekir H. meden ıatılmıyacek 31 viJAyetimizde 191 koopera-

1 
U mevzu üzerinde şunları söy- tlf, 20,170 ortak, 791,330 Ura 

liyetlerin gösteren mukayeseli cet
•eller istemiştir. Son bir tetkike 
göre de Uç aene içinde üç ecnebi 
bankaaı TDrkiyede muamelAtını 

tatil etmiştir. 

Eczacdar cemiyeti idare heye• 
ti yarın fevkalAde bir içtima 
yapacaktır. Bu içtimam ruzname• 
si hakkında cemiyet umumi kl
tibi Nizamettin B. diin şunlan 
söylemiştir: 

enıektedir: Kullan1lmıı elbise, ev eşyuı adi, 123,074 lira ihtiyat serma· 
tf<adınlara siyasi hak .eriJme- ve bunlara benziyen diğer me- yesi vardır. 14 milyon inaa- Gümrüklerde: 

. nın içinde (20,170} ortak ve K ı k f ı t 
ıı için gerek ismet Pş. ve ge· vaddm temizlenmeden satılma11 bir milyon lirayı bulmıyan omiıyoncu errn e a e name-
rek Kazım Pş. lar nezdinde te• belediyece menedilmiıtir. sermaye deryadan katre bile leri ni9in tııdlk edilmiyor 
febbüslerde bulunduk. K-adınlara değildir. G k d" k d · b Bulaşıcı hastalıkların sirayeti• BöyJe olduğu halde hll'1 hem llmrll te tim ıye a ar ıır-

elediye intihaplarında intihap ne vasıta olan bu gibi eıyalar kendimizi, hem de müstahsili ketlerin kefaletile it gören ko-
etrnek ve edı"lm .... k hakkı veril· müte d" · krnak • •· bundan sonra resmi ve fenot ma ıyen zıyana 80 • misyoncular kefaletnamelerıni ti .. 
lllİftir. Meb'usluk intihabmdada ta devam edt,imize siz de 

tebhir müesaeıelerince temizlen- Hşin.. caret odasına ta1dik ettirmek •)'ili hakların verilmesine intizar r-
._ d ıkten sonra Üzerlerine temiz- mecburiyetinde idi. 

e .. &Uekteyiz. Bu husus için yeni~ B• d J f 
den teşebbüslerde bulunacağız.» lendiklerini gösteren birer etiket iZ e ıaıa ım . Oda Uç glndenberi bu tasdiki 

LOtfiye Bekir H. kadınların yapııbrılacakbr. Teftiı neticeıi yapm•mış ve bu yüzden bir çok 
Yol vergisi vermeleri hakkında etiketıiz görülenler hakkında komisyoncu İfıiz kalmışbr. 
da ıun!arı söylemiştir: umumi hıfsızsıhba kanununun r KÜÇÜK HABERLER 1 Bunlardan bir grup dlln oda-

"Kadmlarda yol vergı"si ver- 286 ne add · 'b· '- u t d k k t ı m esı mucı ınce ceza * MÜHENDiS MEKTEBi _ Mek- ya muracaa e ere ararın as· 
tneüdir. Fakat yalmz çahşan ka- ı k 
~llllar. Çalışmayan kadınlar1n a anaca hr. tep mezunlarının tayin edildikleri va- hibini istemitler ve Ankaraya 
":----·ı- -•-.. ...ı.c;. .. i .. : .. v ... ı __ Fakirlerden nikAh muamelesi kit daha tecrübeli--'alışabilmeleri i~in ·- bir heyet röndermeğc de karar 
gıai vermeleri icap ederse zevç- l9in P•r• •hnmıyeoak mühendis mektkebJnJn ~8:z tatiH ıaınan , vermiftir. Diğer taraftan oda 
lerinden para alıp vereceklerdir Belediye, nik•h muamelelerin- 1~~nda mektebin son ık_ı ~nıf talebe- umumi katibi Vehbi B. tasdikin 
ki, buda zaten on lira veren ai- den beı lira almakta idi. Bazı sının memleketin muhtehf ınşaat saha· · · ı d - · h d k Iannda 1 k t"l t j ör oıçın yapı ma ıgını ıza e ere 
l • • k v l k kimse)e b f I I ça ıştınıma sure ı e s a ~ · . . e reısıne ço agır ge ece tir. . ~ u pa~anın aza ığın. meleri muvafık göriilmtfştür. Gençfo- ıunları söylemıttır: . 
Bundan başka yol vergisini beş dan şıkayet etmıılerdir. b b k 

Belediye, bundan sonra aıa.. re u çahşmalarına mukabil ayrıca - Kanun muci ince gümril 
liraya indirmelidir ve kadınların ücret te verilecektir. komisyonculardan kefalet ister 
vergi vermek mecburiyeti bun- halleden fakir olduklarına dair • YENt HARP GEl\flLERlMlZ - ve odada kefil ticarethanenin 
dan sonra konmahdu. Günde ilmühaber getirenlerden bu pa· İtalyan gazetelerinin yazdıklanna gö· itibannı tasdik ederdi. Fakat 
Y&ı:ım Jira Kazanan bir ~eji ame- ranın alınmamasına karar vermittir. re orada inşa ettiril~n Kocatepe ve A-
leaı kadın senede on hra vere- Süleyman Nızifin kabir dan~ muhriplerimiz ilk b8!'ar ortasın- oda heyeti komandit ve kollek-

laıez. Bundan batka Anadoluda sa· h 
1 

da lımanımıza geJeceklerdır. tif tirketlerin nizamnamelerini 
babtao akşama kadar çalışan t&fl azır anıyor • MlLLI MOC.ADELE CE.MfYETl tetkik etmit ve kefalet için bir 
•e ancak buğdayını temin ede· Belediye SOleyman Nazif aıer- - Ankara bu unvanla yeni. bir cemiyet sarahat görmediğinden tasdiki 
bilen kadınlarm vergi verebHme- hum için bin lira sarfederek bir teşkil etmektedir. Bu ~em~y~t siy~t- kesmiıtir. Eğer şirketin bütlln 
leri de düşünülecek bir mesele- kabir yapmıya karar vermiş ve le meşg~ olmıyacak bır tiJur v~. ınlu- ıürekisı kefalet yapmağa karar 
dir b b · · b. IAp cemıyeti olacaktır. MJllf mucade-

. ,,. du ~ha 1 rm tıo~at~mMı ır müteabhi- leye iştirak edenler cemiyetin biJfUl 't'erirJer ve bunu tescil, ve ilin 
~ e ı a e e mıı ı. Uteahhit kab- azası olacaklardır. ettirirlerse tasdiki ancak o vakit 
Paket günlrüğünde rintaşlarını ve üzerine yazılacak • BUDAPEŞTE SERGtsı - 9 ma- yapabiliriz.,, 

bl
·r vak'a! kitabeyi hazırlamağa başlamıtbr. yııda Budapeştede açı1acak sanayi ve -----------

Mart ortalanna doğru mezar ticaret sergisine i~ti~i~iz. takarrür Seyrlsefa~ 
Dan paket gümrüğünde bir tamamen yapılmış olacaktır. et~i!t~r. TacirJerınuzın ıştırakn te- Marıilya hattı i9in yeni vapu-

"•k'a oJmut ve bir meın~rla Şehrimizde meık meıe- mın ıçm hükQmet iktıs~t ve tasarruf ce ra ihtlya9 ver 
k · Ü til Rıva- . en miyetini memur etmiştir. d . p · h t 
oınııyoncu döğüşm ş r. leıı yok mu? • B.tR DOKTOR iŞTEN MENEDtı.. S--eyriıefain i uesı arıs at ı-

Yete göre muayene memuı .. lar~~: Belediye Viyanada açaJacak Dl - Ha.saki hastanesi doktorJann- nın gördüğü rağbet üzerine Mar-
daıı biri Avrupadan getirttıgı olan me1ken kongresinde ittirake dan Rifat Beye işten el çektirilmiştir. silya n Triyesteye de yeni pos-
lbanildır takımlarım gümrükten çağmlmışh. Yapılan tetkikat ne- • TENZiLATLI T~~lFE - Bal'.'- talar yapılmasını düıünmektedir. 
~•karan komisyoncudan birtakım ticesinde lstanbuJda bir mesken ra~ münasebetile ~enzda~l~ tren tan- Fakat bunun jçin eldeki va-
'cc•teıniı komisyoncu vermeyince l . fesınin tatbikine dunden ıtıbaren baş- d 

Jc k d d buhran veya meıe eıı ol.m.adıfı Janmıctır. Og-ıe trenlerinde yüzde 4.0., purlar klfi gelmiyeceğin en yeni et e itini yapmasay ım,, e· k ~ ı k · b 
lbiftir. Bu suretle münakaıa bD· anlaşılmış ve ongreye gıdılme- akşam trenlerinde de yüzde 30 tenzilat vapur a ma zaruretı aş gös-
YGnıu, ve sözden dayagv a intikal sine karar •• verilmitt!!';. vardır. termektedir. _.--: --· R uw...-.. •••••••• ... -·-------••SllNI ---·---.. ··~·,·--........ _,.., ___ _ 
hlnıiftır. Memur ve komisyoncu ( Ç • · ı 1 
•kkında zabıt tutulmuş mesele ızgı er e fikirler · Hakikat ve tevazu .. 

lbUfettişliğe veriJmiştir, • 

~da :__.---------:-----r;------,---------------~!""'----r-----~-------------~-., 
8oaazdan g~çerken tehliıiy• 

"Belediye yeni belediye kanu
nu mucibince Cuma günleri açık 
olan dükkanların ve müessese
lerin kazancının ytızde ikisini 
almaktadır. Eczahaneler de Cu
ma günleri açık bulundukları 

için buralardan da yüzde iki 
resim istenmektedir. Eczacılar 
bu resmi nrmek istemiyorlar • 
Çünkü eczahaneler Cuma gün
leri keyfi olarak değil, kanun 
iktizası olarak mecburi 
ıekilde açılmaktadır. Ve bu açıl
ma mecburiyeti eczahaneler ka-
nununu koymuıtur. idare heyeti 
bu meseleyi görüşecektir. 

Bundan başka ezcacıların hem 
ticaret odasına ve hem · de etıb
ba odasına kaydedilmeleri de 
tikAyeti mucip olmaktadır. Bu 
mesele hakkında muhtelif vaka
lar alakadarlara müra~aat edil· 
di. Bir .cevap almmadı. idare 
heyeti keyfiyeti Sıhhiye ve lktı
sat vekaletlerine tekrar yazacak, 
eczacılar iki tarafa kayt mecbu
riyetlerinin bir fekle raptını iı
tiyecektir. 

Bundan başka eczacıların ge-
çen ıene tehrimize gelen Ro
manya eczacılarına iade ziyare
ti de görüşülecektir. Sıraaı gel
mi.§ken ıunuda söyliyeyiml Ec-
zacıların halktan daima fazla 
fiyat istedikleri, ihtiklr yapbklan 
sık, sık ileri slirülüyor. Eczacılar 
hiç bir zaman ihtikAr yapmıyor
lar. Bu ihtikar lafı şuradan ge
liyor: Ecza depoları tiddetle 
memnu olduğu halde perakende 
il.iç satıyorlar. Reçetesiz istedi
ğiniz ilacı veriyorlar. Ve bu 
ilaçları eczacılara verdikleri top
tan fiyat üzerinden satıyorlar. 

Tabii ayni illcı eczahaneden 
aldığınız zaman fiyatta fark olu
yor. Biz ihtikar yapıyoruz. Eier 
öyle olsaydı hükumetten ecza 
tarifesinin bir an evvel tesbitini 
istemezdik. 

"••mi vermiyeoek gemiler 
lt Meclise verilen bir IAyihaya 

i'vre ticari mahiyette olmıyan 
f ~iler boğazdan gelip geçtikçe 
~l •ıiye resmi vermiyeceklerdir. 
ti b ıef er ücretini peşin veren 
d1aret gemileri bir sene iste
b 1 leri kadar, resim vermeden, 

0 
°1 iaıdan geçmek hakkını haiz 

Biz birçok kanuni mes'uliyet
ler altında çalışırken ve reçetesiz 
bir ilaç verdi~im iz zaman şid-
detle cezalandırıhrken ötede hala 
ecza depoları reçetesiz iıtedikleri 
Hacı veriyorlar. Bu meselenin 

ba.lli.ni ve hukukumuzun gözetilme
sınıde büyük makamlardan isti
yeceğiz. 

lcaklardır. 

~-
l(onsorsiyom toplandı 

dQ l<.onıoraiyom umumi heyeti 
t'll tı fe•kaJAde olarak toplan· 
t '' ."'e son iki aylık muamelAtı 
••dık etmiştir. 

. 1 vardır ki kibir 
Baıı ıoıan : t rmek suretile 

ve azemet g 1 ~ t te mevki 
keodi1erine cemıye 
verdirmek isterler. 

Bunlar hakikatta mevki sahibi 1 
olmağa )ayık olmadıklannı bilen 
ve bu suretle hareketi menfaat 
!erine muvafık bubnlardır. . 

Halbuki hakikatta kemal sahibi 
olanlar herkese karfı mütevuı 
davranmaktan çekinmezler, ken· 
diJerinden o kadar emindirler. 

~ Şehir haberle rimizin-d~~ımı 
8 ı ncı sayıfamızdadı r. 

En güzel ve faydalı bayram 
~ediyesi kumbaradır. Çocu· 
gunuzu hem sevindirirsiniz 
h d 1 

em e tasarrufa a lıştırırsınız. 

Türkiye lı Bankası -
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' ·. VAKiT Musul petrol arı 

meselesi 
Tan gazetesinin yazdığına göre 

Fransız meclisi Ayanı hariciye 

Sütunlarda Seyahat 
,, Kızıl Göm?ek · 

1 • • • 

Iı bankası Mütekaitlerimiz KYelld ıfla lt Bankasının Ankara encümeni son içtimalarmdan bi· 
merkezinde son seneye ait umumi i~ti- rinde Suriye ve Irak arasındaki Mütekaitlik, bir aci:a vaikuı 
maı aktedilmlştir. Bu münasebetle u- mlinasebat ile Musuldan denize deiil, uzun hizmet yıllanndan ton 
maaü miidilr Celll B. efendinin. (VR- ra gelen haklı bir dinlenit halda· 

YyZAN: Oıtın RıM 

Onun ölmesi bizim 
faydalıdır 

-1'5 

için daha 
kıt) muhabirine Terdili mallmat •e kadar günün hattı meselesi dır. Öyle bir hak ki, ona ancak a• 
izahatı dUnkU ntlshamızda kısmen yaz- bakında hariciye nazırından istı· bnlara ihtiyarhiın beyaz tacı kon· - Ben de Seeb oilu, ·tık yorul· - Aaladm Sebe ofla! 
dık. Barin dezahatın dtlnya buhranına zabta bulunmağa karar vermittir duktan aonra kavuıulur. Bu merte dafumu Ye lhtiyarladıfum IWıledl,-. - O halde buıtlnda ltnııan!ll 
taalllk eden ikinci kısmını neşrediyu- Filhakika Fransa ile liıgiltere beye varmq olanlar, imanlardan rum. Bir klfeye ~ldHp dinlenmek fsU· bir eemlJet ricade ptiı'b'oJU. 
ruz. ve Suriye ile Irak arasında bun- hürmet belderee çok söriilme:a. Çün yorum. yerdeki mtlrltlerlmis ba lls1I 

Celil B. efen dinin beyanat ve iza- rfan altı ay evvele bir itilaf ak- kü iki noktadan buna hak kazan• Püat Sebe oth onlar aibf dlfftn- te deftm edeeek, oraü (AH) 7f 
hatl bankanın çok pyanı meınnuniye '. tedilmiş olduğu kafiyyen rivayet .mıt!:.rdır. Bu noktaların biri itle. i mlyordw. Oha Ulma Pl• l9Y bam· tl•ls Ye telkla ettllfmk teldl .. 
olan nziyetini pek iyi ıösterdiği içh -,funmaktadır. Bu itilaf Musul ni bitirmekten, ikinciıl it uinanda llllfka idL Onu• içbl nlar IOnha: yaealr, AllJI takdle edeeell ft 
aynea ba hususta söz söyJemeğe hact ihtiyarlamaktan ıelir. - 8tz bana itaate" eoınıaa kadar tibmnu alma)'!, hayata ea 
yoktur. petro!unun denize kadar isalini Fakat bilmem niçin biz, ılnlü· benimle çalıflBata yemin etmiftlntz. ye bileceklerdir. Benimle .. 

Bununla beraber Gazi Ttirklyesinin temine matuftur. Projeye g8re müzde onlara liznn ıeldili adar Bu yemlnlnlsde 1ebat etmiyor maıa- pak mMDm? 
bu slzide nerlnln senelik muhasebesi iki hat yapılacak biri Fransaya yer vermioyruz. Hatta bazı hareket nuz? - Çalıpeatızt Sebe ofla! 
tetkik edilir iken bir maliyeci gibi de- ait olan petrolu Trabulus Şama lerimiz oluyor ki hürmet töyle dur· Hepet c:eftP Yerdiler: _ o halde itimat ettllhds 
ğil, memleketin umumi hayatile alaka· ve diğeri ise lngiltereye olan ait sun i9kenceye bile benziyor. - YemhllmfMea zene kadar din- toplamağa başlayınız. Yetişti 
dar olan her hanai bir fert gibt ıörilş- petrolu Hayfaya isal edecektir. Bu Kendi aybklannclan keeilen pa .. yk "ana ••una kadar itaat edt- ilk mUrltlerl her tarata ılnderel 
Jerhnizl dlla.üncelerlmizi tesbtt eder- d b • ı ra • .,.. onlara Terirken :rls. ı h bl bazı J 1 

Y hatlar an irıncisi dftz bir kıta- ta arı pary P-r- . yen ar r ıya ım. 
1ek bir kalem nzif esini yerine getir- d ·~ . . koyduğumuz kayıtlar bu hueuatakı - O lıalde dfnleyhıb. Ben eoauna Cermaz oflu anlamadı: 
ıni• oluyoruz. an geçti •• ıçın ucuza mal ola- "h . eti . . . . le .d. M 1~. kadar çatı-caiım. Ben bqladıtım bir 

y k d:.X. • 1• b" zı nıy erımnın ız n ır. eee •· - - Yeni harp mi dedin? SeM 
Vakıa tı Bankası memleketimizde ca , •5erıne ge ınce anzah ar B" üt ka"t 1 bil fti yansında bırabu)'UI bir adamım. ' 

milli sermaye ile tqekktll eden i1k ban- hattı takip edeceğinden pahalıya mek 
1
[ inmhe: ıe~ hl~..:: ıe: Biz San'adan hareket ettiftmlt: aman - EYet, yeni harp. 

da dejildlr. Ondan evel de bu yolda mal olacaktır. Son gl\nlerde . . çCa t b" ·.-............. ••gv dlrt kiti fdfk. Benhn tesla ettltlm ee- - Bu harp ne uman llopac 
çarır. n aııyan ır .__... .. - ı 1 al 

muYaffakıtetle atılmış teşebbüs adım· muhtelif gezeteler yalnız fnril- olup olmadıiıru bilmek bir haktır. mlytt bUfh ller yerde ya11111or. ra- - Çok seçmeden omu nuı 
lan olmuıtur. Fakat şunu itiraf et- tere hattının İDf& olunacağı ve Buna bir teY denemez. Fakat yok· am her tarafmda taraftarlar baamış ecetinl, nuıl ortalıjl earacafmı 
mek llzım gelir ki ancak tı Bankası- diğer hatbn İDfUIDJD aiyast lamanın etrafını kuptan byit balaa117eru-. K6fede taraftarlanm ıtin7 
nm teşekkUlilnden sonra fkhsadiyat •- e.baptan dolayı tehir edileceğini çe.mberi tamamile manunıclır. Hem Tar. Burada lkhle baaaular nr. . - Bu harbe bls de lttirak 
lluında ~lıpn ttlrk mtiteşebbfsJeri . , . . alnız manasız delil zararbdır Mısırda bir ıtiril doetıanm nr. Ben ye mıj'lz? 
•alma arkalarında milJI bir istinat 11 ar ettrklerınden Franıız lyam 1 ' nl bir hareket hazırlıyaeafım. Ve (A· _ H Biz 

b • · tt 1 1 · da. ayır. onu senec&eeellllol 
llOktaa nlandufunu tıfStıJetmişlerdir. ancıye ene men mese enın .. k . I . h CÜ d--•--. H) nln tnttnmmı a1aealr& M'"'ed k ilrltleriml:a tNiı 

t ·h· · · bö 1 L • • t• h Mute ait enn em :1 1UUU"111 ....__ 1 ......._... , - emez11e m .-Bir tıaçü aene evel cihan iktisadi evzı ı ıçın ye oır ıs ıza a d h 1 eenetleri de henı ~ ...... ,,. __ • eti• an a-L Yalnız vakit ıeçfrmeden işe 
Hllrumm •demeleri piyasada tesiri· )Ozum gCSnnüştilr da, embe rdellllft 1 · d n 80' n ~0 - l'akat AHJt '* öldilrtmedlk hm •e cemiyetimizi her tarafa 

· e fU e er erın e en :ıı • l? On llt-n-n .... _ ı-•--.....aıu. t., .. flstermete bqlayınca ec:aebi ban- v f"I . ktır a· a..1---- m •• - 111 UUı ---- m . lım. Bu cemiyet lstedljimls yeri•"' 
G d . l "l . •h • togra ı erı yapıtı • ır G1UDU• Şi di dl . ika 1 • mdileı1nl kediklerini ıördük. Bu Bfl l VB l 8 filU zm "I ~ · , __ ..ı• •• tından m ne ye onan mt mıru a aca· badat 1aldıktin sonra -t ha-

ıag ı5ına ıse ..uuı muraca•- fıs. ~-- •r 

Jrartı bile nasıl büyük bir ihtiyat ile bz•r mllla .. kat yaptı daha eailam •eeika olamu, delil - Mewwııan ...-lu dtnte! AH bizim l·'- lak wreeektir. 
blaroun, en muteber müşterilerine . mi' ~... U& ' r Hepef de btr afııdan eeftp 
tarzda ihtlyatkArane hareket ettikle- Yeni Delhi, 16 (A.A.) - İstihbar e- Fakat bakımz yoklama, ne ıihi lilUe 111r&•dlfı fçlll oau lldlrmek· ıer: 
ri için 16phesiz ecnebi sermayedarları- dildiğ'ine nazaran, valll umumi Lort tartlar kotuyor: teia bqb bir çan )'Olıta. - Çabpeatız Sebe oflu. 
m muahaze etmek mümkün defildir. lrwin Gandiye ceup vermiş n muma- 1 _ Mahalleler ihtiyar heJetJe. Ollaa lltbDI bisim tthl oaa dfrislft _ Öyle 1• ınunffak olaeatrs. 
l'abt bu müşkil! günlerde iş Banka~ ileyhin mülikat talebini kabul etmiş- rinden birer (berhayat} ilmühabe- den dalla f&J'dalıdır. BU OllU intlk'l· dl 18tirallat edtnls. 
llllJll yardımcı eh yetişmemiş olsaydı tir. Gandi, valii umumiyt gönder- ri mı D&llllDA el altnadaa çalıpcağıs. He,.ıl datılmıtlar •e yeni bir at 
Mnleree ttirk tUccannı tehUkeden kur- miş olduğu mektupta, kendisine vaıi- ' 2 _ A "lmübaberleriD, kasa (Ali) >1 cltln)'IUUD en katet adamı ola- mata baflamılardL 
tılll'lllak lmkiaımdı. yeti izah ve teşrih edebilmesi için ser- nah" e fd:..:.Ierince tuclila, rak r&tencelfs. AllJI telO. edeeetlz. • • • 

tı Bankaer. bu ınUşkUl yaziyetl_erd~ bestçe gCSrtlşebilmek Uzere kayit ve ve 3 ~,. Maq aahihinin - ihnft· (All)ıda btllnl ••• ,..... ae b11'k d- e ... , Mua.ı Ot nlla attecl 
•nnayeden t:ıyade memleket endl§e&ı- şartsız bir mUlikat talep etmiştir. b 1 1 bizzat mtlracaatl •"6 ohtnlr tanlt e•eeeta Ba mit- lle4lt fklty,,!; .._... (Ali) 
le hareket etmff, piyasada ınüfkiilUı Hhl& ~erlvbıdeıa. Sapru, Sastri ve er.;_:~ iv eter ilk~ bit dnayetln ta.trlle helbll 911ataea- mlMM~:..ru ••:.. Yeb•d'bih 
taıdif etmek ~n eliaden aelen her te- Ja:ra-liıilr Matbl .itlkddw!oııra. .r ayıt ~ bla:aat ideadye- im ft ltu nntle ceplle1' ,uaealrs. ........ • •rr•- <• .__. .. , w..aı- Jd't• 
71 ya•auftır. umaml .ile uzun uzadıya ıörUşecekl er- alank klardla, fdb taye olanlara•hureclll· Yanlmt eephtiüii orturada bJCıptezM tadan ka1bolmuftu. IAJ'IA. (AH) 

. d" h h . ce a ar u bir apırum açacatız. Anladın mı ey Ybae bir bu~uk sene evel ıktısa ı u · d ı r. . Isa d b·r teJ denemezdi. iUbnOndea eonra (Huan) m 
nam tesiri neticesi olarak paramızın A.:: ~erk.:a tetmilinde eza •• man oflu t kalmak istememlftl. Huan, oaa 
k17meti birdenbire düımeğe baıladı· i ken~den batlca mana aramak kerre kendisine ftl1llUllll teklU 
.. , bir 1nl'flfs Jlruı 1130 kuruşa kadar Avukatımız ~yhudedir. mit- Fakat Le1lA ltizar etmlttf. 
~ rtınlerde piyasada . hasıl olan Sonra i kence iki tarafbdll'. ıeee gbdUz glz6n6n ininde 
Mlylk lrarıqalrtı hepfmız hatırhyo- • • • H 1 eahipt.i lıeaa tasdik manzara, Mehmedbı eşek deıW 1 
nn. O sblerde paramızı tehlikeden Hukuki miltkfillerinize ::.:.: I~ umaha JU&n .Ucadtl ldL Ley)l, onan e 
kvtanaak ~ blkflmetln Hrdtii di- cevap yerecek :.lıkOm edir:;, olu,or. Halbuki anutmuyotdu. On Mehmed• 
nktlfierl takip eden lt Bankw, kam- b" k ka ak•mı ile im nahiye y 1118 : Salih Môrat lıl•ttlli aşk, onn katillerine 
btyo muhteldrleri ile ilk safta müca- VAKiT an avukatı ye.nlden n:~d:.:.ün':ndi itleri - hele hu 8RRAMLA1t NA81L TAPI~ kine dGnmUftU. AH, hayatta tkea 
dele edenler aramndadır. Bu eayede fnallyete geçti, hukakt müş- ··nJcü t--L•IAt içinde_ •teD bat· MIITIRT bir ıtln )'ine bir ordu ~hl& add 
ııaruus 1030 da teebit edilmijtir. Da kül1erinizi bize bildiriniz. Bnn l1l IC9A

1, •_..Jll' nket etmesi mahtemeldL Ona 
ha IODr& hükflmet tarafından ahnar dan eni bu husustaki ıütu- larmdan ·~ • Bl7D taflar, k&J&lar roatslmut •e tile tlmldl de llnmfltttL (Ali) ... 
tedbirler ile bu fiatı bugüne kadar ida- numuz, hıtcmimizin o vakitki Sayıaı bınlere Yaran ....., eahlp mttnufp tMil verllmif. Ba taflar met· detlle ailenin rlyuetl Huana .... 
me etmek kabil olabilmiştir. mtisaadesizliği ha.sebile Jnkı- leri artık dav~ alaap teldin n alk)'UI denilen bir sistem kabul et- Fakat H•••n harp - darba ma 

taa uiramıştı; şimdi bu mah- 1 f ı b ara Jaca1ı fdl - .. ~ 
Demek iltlyoruz ki Iı Bankuı her zur kalktığı i~in kari1erimiz nuı ç~e .' •• ır p ~ 0 ·•it ldL Bu il.temin eeu dh metre Onun btttUn emeli, sulh Ye dktaf 

.... e tefti ettllf tenıetıtl ile sermaye- hukuki mesallde aı?radıklarr m keatırebılırd• alka emek o1ap Parllten reçen nıtfmnthann de yaşamaktı. Onun anı haJt.tıa 
dalarım, hı.edarlannı memnun eden mü§kttllt ve tereddütlerini bi· ~o,u .botuna h n' ~" eni· lmk •ftJOllcl& blrt•lr. onun ba lıallni anlamak mlfkll el 
"1r ml•HH olmamıftır. Bu müesse- ze yazdıklan takdirde &Yuka- ıahıplenne 'bu asap? ~. ~ d O IUlaald ftlafthı haau olmadı- dl. Haaarun en belll bqlt llal" 

tımız bunlann hal ve tesviye ? N f 7dası Yar N~ uu o-
• apl umanda milli iktısadiyat tarzlarını eskisi gibi karileri- yor ba i b la I ~ 7 tııdaa dola11 DiNi .. ilen tulln nı.- biri, kadm almak ye kadın boeUDl'I 
7olunda memlekete çok mühim hlz· mize biJdirecektir. lam ç ı, ır 'c;,_.'!!'

1 
mi m • flllMhana kırk .Oyonda biri olma· Onaa abp bopdıtı kadınlar, 

aetler ıörmflttür. Bütün bn hiz- Maqlatela te au 11 cap etti· dıfı anlqahJ'or. Btauaaley• tf•dl1d yacak dereceye nrmııtı • 
.. tler nazan dikkate 41lındıtı tak-""*'"-"'--·-·-· . u ,._ ... ___ rece~ e!lenme, bofawa. ,.. meee- metre mlk)'UI o mlfmaehana kırlı HUIUlln bu halini siren Leyli, 
amte ancak bet altı senelik bir Daha ziyade ziraat sahasmda ~hşan lelerı nufuı tesk~lwinclen anlatı: milyonda biri detll plliln • lrldyom ÇU· lzdhraç tekllfierlnl tiddetlt :nctc1 
iBUfG olan bf milli mfteMne kar- Ziraat bankası ile daha ziyade tıcaret br. M~ aahiplennin llmeclllderı batandan yapı111Uf otup Part.te hrf • clu. Leyllnm Basana nrma11u ı 
... da derin bir hu •• iftihar hissi .e sanayi muhitinde iş gören iş bankur de kenclı llrib'aca&tlan •e prek tedften çalnılan boyudar. Diler dhlt- yoktu Fakat Buan fmat bal 
•uymamak ınilmkiln mUdtlr? mil11 iktisadiyat . noktR81ndan b_irbi.rl.«'- ciladan ıerek defterı.tlekl fatol: ler Mna .. " tnt1f edO.lftlr. Mete- ona ~yor ye r1rar edtyorda. 

Gul Rs. 10n •Y•hatleri esnasmda rinin ınütemmlmı olarak addedılebıhr. raflardan pek lll meydana çıkan ıa bir Utn ,.m Mr d.._etn •iklb1 ilk elini b tlfktll n.zl..-'JI 
mllU bankalanmızdaa bahsederken iş Bu itibar ile her iki lıymetli müessese- labilir. Şu ha~e ba fazult mira· 99)'11• atarlıjı uıell kitle dhidl olan u:=..ak eı: in 0;.~ nnatpl. 
bankası ile Ziraat ~nkaaını. elele Te· nin icap eden yerlerde teşriki mesai et- e&e:tlara bir nıha,.t .,...,.. ilamı bir ldlOl'ra•cbr· la birlikte ~e4laeye «ltmlyeeell ., 
nnk ~ıpıalan lüzumuna işaret et- melerlnden bUyilk faydalar beklenebl- gebr. ...ı .__ c1 laeaktı. 
mitti. ltetltetimhor Hz. nln bu yUk- Ur. Kntuiyecilikten tflılyet eder· ramntla,... ftrmek aca:.J•P Oıu.Jor. an •JTI 
- lfllretlerlndekf ehemmiyet ·~ıktır. .AlJtMd .A&UK ken onun böyle en ıunturlaiuna &• s....a IAyll, ba bnn Yerdlldell ... 

...... ..... • "' ...... - 1 - · 1 19NJ8 rtcteeettni " .. 1...-..-

( 1 fiildi. Allnla taraftarlan ı...-
8İC8 n Efendi ve rüfekası : Belediyeye yeni bir varıdat ! riyeye maka .... t eıaeıe arar 

------- ------------------------- miı bir tek adam Tardı: 

8lan Ef. - Aziılm Maruf 8., 1 
lteledlye kendisine •aridat yol-
lan 8ftJOl'llHlf. 

----
\ 

- Kimiıi elektrik fiyatına bir 

miktar zam yapabm diyor 1 

- Kimitl d&tUnllyor, tqanıyor ı M1r11r 1. - Guneltrde çıtaft ıtaeı aette· 

b
. b ) S d ? l•r ... vefll altal• dtyeceın _.. onlarda 
ırte.J u amıyor. en De enin o tadar u tı. 

Sad otla Kays. 
Albain ameazadesl Ube:yda 

kumanduı altındaki orduua 
bnetlerfne k1lmancla eden kap 
mantlamn Maaytye taratma 8 
•u • .,... olmamıt w b8tla ·---· 
bqrna ~rek Maniye ile IA 
re karar nrmlftl. 

Ley1l, Ka1B1n kunettne ~ 
ileret m\lharebe sahnfllntle l11D9J• 
ftlnd8. Bu onan l~n en llftf1t 
ti. 

Leyll bu karan nrdlk ... _,. 
.... maden ai&Uee pka .. 
tarafına hareket etti. Birkat ... 
IA1ll, Kayıan karaqlhma ftrfflf 
onwı askerine katdm11tı. 

ısu.dlıJ 
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ltalyada çevrilmekte olan yeni 
bir filmin adı 4C Yeni ltalya» dır. 

Eaere birkaç çocuk artia te iıtirak 
etısıiltir. Bunlarm biri Marya 
S.kkarini namında mini ınini bir 

yawadur. 

Evlenme 
AYUkat Hasan Hayri Beyia 

km Semiha Hanımla Aplllfey
yu T efik Beyin oğlu muallim 

1 

Aziz Beyin evlenmeleri dOa 
Beyoglu nikah memurJuimıda 
tesçil edilmiştir. Tebrik ve .... 
detlerinin devam1m t-.eaai 
ederiı. 

J l;·ş:::;p:::;: m:tin::en 
itibaren 

M.ajİk sinemasanda 

Düztaban 
• Bastıbacak L. BAGDAT'ta 

=::-canım anlamryacak ne ,·ar .. ya içiade bircHabire kırmızı mesinden Ve kop.rak dÖllÜ)'orum. Gayem cl.ılenin arkumda 
Yaktile onun sıskahfından boyuna ~i- bir şapka parhyor. Sonra altında gÖI• i~ kırau~ şapkayı ~u1mak .. A)ııi ipek ibi )l' illı i pırıldı)or; kaftkla
kayet ederdi~ •. ~ı~Iılm ya! sen de şiıo.:- Jeri parlatan bir silllL- Kalbim çarpa-~ iln~o~a 'e sı~rlerden e,. rın gumu hı rtı ı sarin öyliyor; 
ko karr düşkunusun... rak daruyorulll bU Adel... velti ~liğımı de bulacagnn... gençliğin cazip ufku tekrar gözüküyor .. 

Artür kafuını salhyarak diyor ki: Birdeabire içeriaacle ölmüş gecelerin - Adelt... Çok yürüdük mü? onu da biJ1nfyo-
- Böyle şeyleri asla hatırlamıyo- huali yübeliyor. ? -akit on altı ya- Etrafına bir naaar atıyor: rum. YnJnrz 'e ko nı-nk &\det edlyo-

. m... şında idik. Jimnastik salonunun kapı· - Avat ettin mi Ernst? rum. del gitti fakat 1 engılrenk cesi 
ıu Ye sis içinde kaybolup gidiyor. Va- lan yanında giJpye saklanırdık. Be- Yan yana yürüyoruz. .. is omuzlnn· bir ba)rak gibi içintde U)U tuğun ~ 

te gu .. tmefe başlıyor: yaz (süveyter) Ji kızJann çıkmasmı mızua arasmclan kayıyor. Volf ha,lı)a riir gibi olu)orum. Sonra um·ı u .. ~ 
tan n b k d ğ' · d w • k kal d rak traf da balb · · T · · 

1 
' mau-- tnsan ne ça uf k~ ıdşıüy:- egıJ beklerdik. Onlar~· ın~a ark ~rlın .u e laımıdz ~~iı r.t radm ZJ) t, ku k çocukluk odarn, )l\7., '°" 

. Ernst? .. Cephede a ır pUn bh· kopr soara önlertae ge~re yuı erıae vay çan n uyuluyOJ', .uu. ı e 1 nlu l ul ler. ini) ük mi firlc 
mı . d ~imdi ise mutantan ya~ı· dik dik bakardık. Onlar kaçarlar hiz cihan tatb ve ılık gölilkiıJ;or Gençlı ı ı: ••• 
ta,•rı ~a:;~~ halini talanmış... Bilir- YİM kovaJardık. ODiarı bir yerde gör- atin hissi tekrar beni tamam n le ht- \ illh e . • "' 
yan bır da ne açık saçık masaJJar dlltibais -..an •usırrane takip etmek rek bir halde kapladı. Bir dalga gıl.ıı 1 t . • r, gelı) orum ! Onunla Va· 
sin ya?. Or~ di ise böyle J:irlara )&· lifimidn hatırası silinecek feY mi? O. şifiyor seaeler .-den nihan oJ u .. 111 dın enı aı, tırmağn cıkıyoruz. Onu bal 
söyJerdı! ş~nt Görürsün günUn birin Jara bir sös söyle111eu çekinirdik. Yal· ki Wr kavi8 - kaTSi kuzah - bir ziy ~ •umuz ıt"adn o QJdnn geçen blri
naşmıyor bı)e ... i ·eyi ıslah için bir ~e- nız HleriJle girecekleri sırada olanca h tak 8İ8İ aruıada mazi ile nti)ı r. p nın omuzuna vi çlc elini \'llrarak ba-
de ahlakı ~~uınk) ııaşacak... cesaretimizi toplı,arak (yine göraşe. tediyor .. Neden abhsettığımi o li) 'in) or: 
nıiyet teşkıhn~. a liıu) diye bağmp kaçardık. mem: zaten haizi ehemmi.) et de il. il - \ a) ! .. l\..ukof ... Uab:ılık Nereden 

Diyorum kı. . . 1 da gözüküyor. VaJattten etrnf~na bakınıyor. Ona izi ehemmiyet olu cihet u ki yan ) . geli) Ol un be?.. . .• 
_fakat işlerı. )Od~;. i biliyor y.ı... çabucak diyorum ki: na .)lİrÜ)orduk. Mazinin bu nhen i, bu Elini uz tı}or: 

0 hir olmazsa ne ıste 1 
_
1
n, ruz. Sis dal _ Bir az geri döneceğim. Biriaiae se siz fnkat gayet tntlı ahenl, tek:ra _ e t lih h 

~ kl da dolaşı)O .. . c::· di - · k ·· b 1 H , tta insan ... , Daha uP ar ta sisle oynuyor. "öyliyecek bir ,..ozum \ar. ':ı.'ım ana ~ozu .~u u unuyo ve onunla ber:ı- da ı ı ıı 

galanıyor. YoJf a~e r BeJ azımtrak ıi· erijirim. bcr ruyalaı ın el.tle i, arzulann kafi. 
imalar ıelip ııeçı> o . ( lJitnıetll). 



1 
F ranıız Edebiyatında İnkılap! .• Musikiden anlıyan madam 

Küçük çocuk, koşa koşa annesinin 
yanına gitti ve: · Klot Farcrin konferansı münascbctilc • 

Dostumuz Klot Farrer lstanbulda eser "Hilyei Hakanı., diye anılır. ...: Anneciğim, dedi, şu ilerde duran 
efendiyi görüyor musun, onun musiki· 
den hiç anladığı yok 1 

Enelki gün bir de konferans verdi. Bu adam öldükten sonra, kendisi-
Piyer Lotinin hayrülhalefi şimdi- ne bir mezar taşı yaptıran zavallı 

ye kadar kendi memleketinde bizden bir hayır sahibi "Merhum Hilyei Ha 
bahsederdi. Görülüyor ki artık Tür- kani,, diye yazdırmış ve şairi, bir de
kiyede kendi memleketinden de hah- fa daha öldürmüştü. 

- Nereden anladın ya,'l'um? 
- Bu sabah ben trampetimi çalryor 

dum. O yanıma geldi. "Yavrum, şu da
vulu kes te içine bakalım. Acaba ne 
var?,, dedi. 

M karar vermiştir. öteki tarih gibi edebiyat tarihi 
En·elki gün verdiği konferan ın de tekerrür edermiş demek ki ayni 

Unvanı: "Roman nasıl yazılır" dı. çeşit bir hfldi~e Klot Farrerin başı· 
Gidenler, bu müsahabeyi dinlemiş. na geldi. Hanımın seyahati 

iki ahbap arasında: 
ler, öğrenecek bir şey hulmuşlarsa 

bulmuşlardır. 

Gitmiyenler, eğer bu bahsi Cum· 
huriyet refikimizde okumuşlars.-ı 
Fransız edebiyatı tarihinde inkılap 
yapacak malOmat edinmişlerdir. 

Farer, konferansında Flober'in 
"Madam Bovari,, sinden bahsetmişti. 
Cumhuriyet muharriri bu eserin is
mini beğenmemiş; "Madam Lafayet,. 
yapmış. 

Sonra "Profesör Merime,, nin ese
ri olan "Karmen,, de muharrir beyin 
himmetile - eserle müessir mezce
dilerek - "Karmen merime,, haline 
gelmişti. Maamafih, bunu fena bu}. 
madım. Zira, bu, bir çoğu babasının 
adını ilan etmek gibi bir şeydi. 

Dahası ,.ar: 
luharrir bey, Balzak'ın "Per 

Goryo,, ismindeki eserini bozup 
Fransız edebiyatına "Piyer Goryo,, 
isminde bir muharrir kazandırmr~ 

trr. 
Bu garabetler bana bizim eski 

şairlerimizden biri inin mezar taşı 
üzerlnde yapılmış olan bir hatayı 

hatırlattı: 

Şair ''Jlakani,, nin bir bilyesi 
nrdır ki en meşhur eseridir. \'e bu 

Bahar ve kömür 
Dün ha,·a birdenbire açtı. Şubat or
tasında Istanbul ılık bir bahar hava· 
sı yaşadr. 

Sırtlardaki paltolar: 
- Biz fazlayız! 
Der gibi bir hal takındılar. Ayak

lardaki lastikler ve şcısonlar ağır gel 
di. 

Seyrüsefer memurunun genç 
karısı - Biraz daha bekle sev

ğilim, bir iki. poz resmini çeke

yim; Annem damadının ne mü
him iş gördüğünli anlasın •.. 

- Sizin hanım bu sene Fransaya 
bir seyahat yapmak istediğinden hah· 
setti, kendisine mani o1uyor musu 
nuz? 

- Neye mani olayım? istediği ~ey
den bahsedebilir ••• 

Ne kompostosu var ? 
Anne - Çocuğum sana kaç defa şu Gökyüzü ve deniz, bir hafta evelki 

karı unutmuş gibi bir renk bağladı 
Bu güneşli, açık bahar gününde 

çıkan bir gazete şu !'labrlar! yazıyor· 
du: 

Çocuk· l~akkı 
oyuncaklarını ortalığa saçma diye ten· 
bih ettim, dinlemiyor musun? Eğer he 

Annesi küçük çocuğa çıkı)itı: men bunları kaldırıp dolabına koyma~
- Yavrum, sana, kızdım, gücendim. san -~u akşam sana komposto vernıı· 

"Dün Eminönünde üç 'yüz muhtaç ai· dedi, dün gezmeğe gittiğiniz zaman da yecegım.. . 
leye bc~er okka kömür dağıtılmıştır.,, dının askerlerle öpüstü~ünü haber al· Çocuk - Aneciğim, bu akşam ne 

dık. Madem ki böyle bir ~ey oldu, bu- kompostosu ' 'ar?. 

Bir kuru yemiş! nu herkesten evvel bize gelip söylemek 
sana <lüşerdi. Neye yapmadın? • 

Bütün esnafa müyesser olan bir iş .. . .•. · • 
b, · t t k"l" · • 11 1 bl - Soylerdım annecıgım, amma, hıt· 
ır cemıye eş ı ı ışı, za,·a ı e e- • .. . . 

b. ·ı · ı d 0 1 - na ''Eger bunu evde soylemezsen se· 
ıcı ere nasıp o ama ı. n ara mu- . _ . . . 

d d ·ı d" ş· d" b f "K nı hu ak~'lm balıkyagı ıçmeli ıt'ın zor· 5aa e e ı me ı. ım ı u esna , u-
1 

d d. ~ · 
. .1 . t' . k amam,, e ı. ru yemışçı er cemıye ı,, ne gırece . l 

miş: 

Demek ki artık leblebiyi kuru ye· 
miş addedeceğiz? Yarabbi, ~en bilir
sin! 

Pahalı anıeliyat 
Doktor - Bir ameliyat hayatınızı 

kurtaracaktır. 

,_ ________________________ ....., 

siniz? 
·'----------------------~_...'.""'--:--~~~ D - ~00 Jil'a. 

Baba (Ben Ayı almak isterim 
diye ağlayan çocuğuna) - Y av
rum, görüyorsun ki yetişemi
yorum ... 

Mintan ve yaka 
Birkaç senesini uzak bir memleket 

liapisanesinde geçirmiş olan bir adam 
orada yaşadığı günleri, çektiği ı tırap
lan bire bin katarak ballandıra bal· 
Jandıra anlatıyordu. Bu a rada dedi ki: 

- Tasanur edin azizim, bu sırtıma 
tam üç sene, dile kolay üç sene gömlek 
giyemedim. 

Bu sözleri dinliycnler ara!'ında hiı· 
dı çocuk vardı ki bu hatıraları dinli· 
J.Ordu. 

Bu gömleksiz geçen üç seneyi du
yunca hemen atıldı: 

- Ey amca Bey, decli, yah:a1ığınızı 
nasıl tutturdunuz? 

Erken kalkan hizmetçi 
- Yahu şayanı hayret! Senin hiz

me~i kız, na-.ıl oluyor da bu kadar er
kenden kalkıyor? Bunu nacııl temin C· 

debildin? 
- Kendi kurnazJ!lıro ~ayesinde. 

Şahitlik il - Fakat benim o kadar pa'ram 
yok. 

Bir kan koca, izdivaçlarının üzerin- D _ o halde sizi ilaçla iyi etmeğc 
den çok geçmeden hır güre, iyi geçin· uğraşayım. 
nemeğe başladılar. Akşamları, sabah
·an kavga, gürültü ile g~çiyordu. Ni· Et yüzü görmemiş .. 
'tayet, işi o kadar ileriye götürdüler Dilenci _ HanııneCendi, bir kaç haf· 
'd bir gün kavga, döğüş ettiler ve me!'lc". fa var ki bir parça et yüzü görmedim. 
le mahkemeye intikal etti. Hasis hanım (hizmetçisine seslene· 

Gardiyan (~evkufa) - işte s:
zi bu efendi müdafaa edecek ••• 

tı------------------------1\t ah keme reisi, şahit sıaftile celbet· rek) pi~irdiğin et parçasını getir de 
tiği bir adama sordu: şu fakir adamcağıza gö teriver. izdivaç yıl dönümü 

- Siz burada kavga döğüş hakkın· 
da şehadette bulunmak üzere bulunu
yorsunuz. Peki mücadelenin başlangı

cında hazır mıydınız? 

Ve şu cevabı aldı: 

İki kadın ara~ında: 

Şarabın ren~İ - Hemşire, senin kocan izdh·acrnı· 
Uşak_ Bir şişe şarap ,·er! zın yıl dönümü ne gün olduğunu ha· 
Bakkal - Kırmızı mı, beyaz mı? tırlar mı? . 
Usak -· Adam ne olursa olsun, bi- - Hayır asla hatırlamaz. Onun ı· 

- E..-et efendim, nikahlarında 
bitlik etmiştim ... 

" . çin ben de bir haziranda, bir de kanu· 
şa· zim efendi pek renklerın farkına var- 'd k d' . b h t 1 t r .. .. . . .. ez nusanı e en ısıne unu a ır a ır, ı \ı 

maz, gozu ıyı gorm · defa hediye alınm .. 

Kederin sebebi 
iki genç arasında: 
- Neden böyle kederli duruyorsun 

yahu? 
- Nasıl kederli olmıyayım? Geçen 

gün amcama bir mektup yazarak ter 
ziye olan borcumu ödemek için bir mik 
tar para istedim. Amcam bu mektup 
üzerine terziye olan borcumu öde;>ip 
makbuzunu göndermez mi? 

Ne zanıana kadar! 
- Karınız hizmetçileri ne kadar 

müddet tutar? 
- Kızcağızlar benim çektiklerimi 

görüp halime acımağa başlıyacakları 

güne kadar. 

-
Şikagoda uzun müddet bulu· 

Saat ve tabanca 

Sık sık ihtilallerile maruf olaJI 
cenubi Amerika memleketlerindt 
birinde seyyahın biri bir kuyumC1l 
dükkanına girdi. Bir altın saate ilı· 
tiyacı vardı. Güzel ve pahalı bir ss· 
at beğendi. pazarlık uydu. Nihayet: 

Sar! dedi. 
Fakat şayanı hayret olan bir nok· 

ta vardı: 
Dükkancı, paketi sardıktan sonıi 

üzerine bir de tabanca koymuştu. 
Seyyah telaş etti ve. }Jaykırdı: 

- Aman, ne yapıyorsun? Ben -seıı· 

den tabanca istemedim. 
Dükkancı istifini bozmadı: 

- İstediğinizi biliyorum efendin1• 
dedi, fakat madem ki böyle kıymetli 
bir saat alacak ve onu bu memle 
kette taşıyacaksınız, yanınıza bir de 
tabanca alacağınız muhakkaktı .•. 

Annem selam söyledi .. 
Emine, H. komşusu Rahmiye harıt 

mın bir huyundan çok şikayetçidir· 
Rahmiye H. allnhın günü, akşa 

demez, sabah demez, müte.mndiyd. 
h c .. .ııct:-.ı A- 1..: - ... ~.. uıl.tl4.u.~ ,J:' ! 
günlerde ev e:.ıyası gibi eyler hal<· 
kında gösteıilen bu talep gün ~eçtik· 
ce daha ufak tefek şeylere de sirıı· 
yet etmeğe başlamıştır. 

ödünç i ·teme meselesi Emine hanı· 
mın pek fazla canını sıktığı n artık 

ne istenirse: 
- Yoktur, veremem! 
Derneğe k:ı rar verdigi bir akşanl 

yine: 

- Tık tık! liapı çalındı. Bu gelt. 
Rahmiye hanımın küçük kızı idi. Eııır 
ne hanıma: 

- ilanım teyze, dedi, annem seHiJ11 
söyledi. Bir parça tuz n bir de bii· 
yücek bir tava istiyor. 

Emine hanımın kararı kat'i idi. 
- Dana bak kızım, dedi, bu akşııJll 

balık aldım. Onu kızartacaılım. O
nun için tamyı ' 'eremem ı 
Çocuk gitti, aradan bir müddet geç· 

tikten sonra tekrar geldi. Bu deflJ 
elinde bir tabak ,·ardı: 

- Hanım tepze, dedi, annem sels 
söyledi, zahmet olmazsa pişirdiği bl'· 
hklardan bir tanesini göndersin! 

Dedi. ÇQnkü kendisini ilk geldiği gün süt· 
~tlntin genç çırağına prezanta ettim. _ , 

Radyo meraklısı - (Bir komedi san'atkirmın sözleri dinle
nirken) Susun, ıülmeyin de sesi iyi dinliyeliml •• 

nup haydutiardan gözü yı!mış 
olan bir müşteri bir Londra ber
berinde ne vaziyet takınır? 

____ ....... ____________________ ___ 
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4'İvrupadaki 
Son hareketler 

~::::=================· 
Buz üzerinde Ho-
key şampiyonlu
İtı Qene Kanadada 

Avrupa spor aleminde haftanın en 
ll'ıiihim hadiseleri Polonyanın Kryııi· 
ca §ehrinde yapılan buz üzerinde dün· 
ra hokey şampiyonası, Fransız takıın-
arından Stad Fransenin meşhur 

(Sparta) nın daveti üzerine (Prague) 
Seyahati Slavyarun, Hungarya ile yap· 
tlft futbol maçıdır. 

c.Krynka,, da yapılan dünya şampİ· 
Yonluğu pek çok alaka uyandrrmıştı~. 
·hrupada bulunan Amerikalılar, Ka
lladahJar takımlarının oyununu gör
lllek üzere oraya gitmişler ve hemen 
h.er müsabakada iki binden fazla se
Yirci hazır bulunmuştur. Neticede buz 
U~rinde dünya hokey şampiyonluğu· 
l\Q Kanada takımı Amerika takımını 
Yenerek kazanmıştır. Kanada kar~rlı:ş· 
tığı bütün takımJarr mağJQp etmıştır. 
!atnız lsveç takımı dünya şampiyonµ 
ıle sıfır sıfıra berabere talmıya muvaf
fak olmuştur. 

~emleketimizde bilinmiyen bu spor 
Çok merakla seyredilen bir spormuş. 
Buz üzerinde hokey oynamak için lıo. 
keyden başka buzda patinaj )·apmayı 
da bilmek lazımdır. 

"Stat Franse,, Pariste Spartayı bi
te karşı iki sayı ile mağJUp ettiği za
h'ıan Fransızların geçen seneye nispe· 
ten daha ağır bastıkları zannedildi. 

Giireş Minderi üzerinde 
~ . 
Güreşçilerimiz Yunanlılarla yapi-

lacak temas için hazırlanıyorlar 
Güreşçilerimizin bufünkü dereceleri nedir? •• Yunan 

takımı karşısında ne netice alabiliriz? .. 
GUreı üatadı Muallim Mazhar B. bize bu 
huıuıtaki kıymetli mütaleasını yazıyor 

Son haber 
•'=======· 

Çekoslovakya 

Fransayı güçlükle ma(J
liip edebildi. Netice 2~1 

Pazar günü Kolomp stadında Fran
sa ve Çekoslovakya milli takım lan kar
şrJaştılar. Dün geç. vakit aldığımız tel
graf haberlerine göre Fransızlar ltnJ. 
yaya karşı (~) mağlUbiyetlerini u
nutturacak kadar güzel bir oyundan 
ı:;onra ancak 2-1 gibi az bir farkla yenil 
mişlerdir. Bu netice Fransız takrmmın 

' ltalyadaki mühim mağlUbiyetini örte
cek iyi bir neticedir. Fransızların ken
di memleketlerinde kendi sahalarında 
ve kendi seyircileri önünde oynamala
rmın netice üzerinde tesiri oldufu aşi
kardır. 

Dün gelen telgraf şudurr 
Paris, 16 (A.A.) - Çekoslovaliy.a 

.takımı Fransız takımını bire kB.1'§1 ikJ 
sayile mağltlp etmiştir. 

·------------------------Bayram maçları 
Bayramda Sofya muhtelltinlu. ıeıt· 

rizimde bulunması kabil &lma)'lnca 
tatil günlerinin maçsız geçmemesini te-

için müsabakalar hazır1anD11ştır. Bi
min için müsabakalar hamlanmıştır. 

Birinci perşembe günü Fenerbahçe -1 
talyanlar oynıyacak, ikinci günü lik 
maçlarına devam edilecek, ilçüncü gü· 

nü de Şubatın ilk haftası yapılacak 

lzmir - lstanbul maçına hazırlan
mak üzere bir muhtelit talam eksersizi 
yapılacaktır. Istanbul fudbol heyeti 

Fakat çeklere karşı kazandıkları za- Yunan takımına kartı ~nkıoek guretqilerimiz ıon tııvik muıabakalarindan birinde 
fer uzun sürmedi çünkü ayni fransız . bu ~Ik eksersiz den sonra ça1rşma f~ali· 
takı P wd 8 ta .1 t • .. Bır Yunan güreş takımının şehrimi ri gelmekte Fakat mu .. tahaza ve mu· zı takdim ve mesailerinde daha ziyade yetme muntazaman devam edecektır. 

mı rag a par ı e yap ıgı mu· .. . . . • . . . . . M ht l't t k ı h ·· k" 1 .· 
t1abakayı sıfıra karşı altı sayı ile kay- ze gelerek gureşçıl~ırnızle karşılaşma hakeme edilecek olursa bu şubeye dJ- muvaffakiyetlerını temcnnı ederız. Dı· w u e; a ım a.raw enuz ım ehın 

.' bettL Fransız gazeteıerı gollerin üçü- 81 muhtenıeı •. Bu itibarla hafta içindeL.i ğer şubelerden daha ziyade kıymet ve ğer kulüplerimizin de bu şubeye ehem ~a~nlaca~ malilm degilse e kUne ~i 
nün ofsayt olduğundan bahsediyorlar. en v şayanı dikkat spor hareketini Be- ehemmiyet verınekliğimiz icap eder. miyet vermelerini kendilerinden ri ıhtımale gore şu oyuncuların davet edı· 
Halbuki bitaraf gazetelerin ,·erdiği ha- yoglu halk fırkası binasındaki güreş Çünkü eski ehJh'anfarımız Avrupadn ederiz. lerek çabştrrılması muhtemeldir. 
berlere nazaran Sparta Fransa ile Çe- salonunda krdemli güreşçilerimiz ara- ve dünyanı: her tarafında cihan şam- Güreş şu suretle başlamıştır. Güreş Avni, Rıza, Natık, Şevket, Burhan, 
koslovakya arasında ~evcut dostluğa s.rnda ya~ılan. ka~şı!a~ma olarak bulu piyonluğunu hicbir zaman hiçbir mille hakem masasında benimle Mösyö (Pe· Hüsnü, Nihat, Mehmet Nazif, Adnan 
hü eten daha fazJa gol atmamıştTr. .)Oruz. _Gu~eşçıl~rımı~ın böyle bir te- te vermemişler Jkahramanca çarpışmış ter) ve Ismail Hakkı Beyler bulunmak Saim, Fahri, Hasan., Reşat, Mitat:, 

rm . t. k ·r· 
1 

mas ar~.esınde~ı.vazıyetlerini müsaba- Jar ve dünyada Türk kuvveti darbrme- ta idiler. Cevat, Fahri, Niyazi, Muzaffer, Eş-
Maca.n~tanın en kuvve hk u ~ e- k~ kab.ılıyetlerını yakından tanımak selini ihdas etmişlerdir. Saniyen son Minder ve yan hakemleri vazifesini ref, Nazım, A1aettin, Zeki, Fikret, E5· 

:rin~en ~11?". olan Hungarya ta ımı av şuphesız f.~ydah olacaktır. Bunun için olimpiyat ınüsabakalrında da bu kadar Ahmet Fetgeri ve Seyfi Sadullah ve dat, Sait Beylerdir. 
Ya ıle üç uçe berabere kalmıştır. yapılan gureşlerde baş hakem olarak mahrumı" t .. de cahşan güreşçileri- Saip Faruk ye Cemal Beyler ifa etmcl< =============== 

h k l · · Z b l ·· · d · · ye ıçm J • • h • Avrupanın en meş ur a ecısı :ı- u unan gure~ mın erının en emektar miz nispeten üz ağartmışlardır. Bina- te idiler. bütun me aret ve çeviklığini göstermek 
htura birkaç ay evvel sakatlanmıştı. adamı,. m.~~~lım Maz~ar Beyin ~u hn- enaleyh bu ş:beye icap ettiği kadar e- 1'üy sıklet güre~çileri boYl:':nlann- te idi. Bu amansız hücum~ar:' İsmail 
llatta bazı gazeteler artık futbol oynı- sustakı duşunce ve m~taleasını rıca et- hemmiyet . sek çok iyi olur. dan muztarip olduklarından gureşme- Bey karşı koymakta ve bilyük bir sa
Yaınıyacağını bile yazdılar._ Halbuki miştik. Mazhar Bey bıze şu yazıyı yaz- Bu mey:~: gumkapı kulübünü zik mişler en 4ha~if sık~et 6!- kilodan Har- labet1.~ m~ka~er~e.t göst~rmekte idi. 
Zaınura geçen hafta oynadıgı maçta mıştır. . retmemek kadirnaşianslıktır. Bu kulü biyeden Kamıl Bey ıle Kumkapıdan Ya Bu gureşçilerımızın her ildsl de §&Ya 
fel'kaJ!de muvaffak olmuş ve takınu Memleketımiz halkının en ziyade bün reisi 1 ail Hakkı Bey ve Muhsill şar Beyler güreşmişler K<1mil Beyin nı takdir mesailerine muntazam bir şe
Zaınuranın ku_rtardığı muhakkak bfr sevdiği ve an'anat~ milliyemiz~ uygun ve Faruk ~~ylerin göstermiş oldukla• galibiy~ti ile neticel.enmiştir. .. . k!lde devam e~!i~~erl takdirde ktndile
kaç gol sayesınde berabere kalabH- o~a? bu spor ~ubesı .?1aale~ef. lazımgel- rı himmet ve gayret sayesinde bugün H~fıf _sıklet 6~ kıloda~ Munır .~e: rı?den d~~~ buyuk muvaffaklY.etler ti-
ntiştir. dığı ka

4

dar ragb~t gormemıştır. Bunun meycut kulüplerimizin cümlesine faik Harbıye ıle lsmaıl Bey Kumkapı gure~ mıt edebılmz. 
Zamura 22 şubatta (Bilbao) şehrin da yegane sebebı gerek mulıarrirlerimi denecek derecede ihrazı rüçhaniyet et- mişler ve Münir Beyin galibiyeti ile ne Yan vasat sddet '12 kilo bu aUrette 

de lta1yaya karşı ispanya milli takı· zin gerek _spor federasyonunun bu mü- rniş Ye mümtaz bir kulüp olduğunu yat ticelenmiştr. .. .. . tanet ile hasmına hücum etmekte ve 
ırtında oynıyacaktır. him şube ıle meşgul olmamasından ile- He bu arkadaşlarımıza teşekküratunı· Bu güreşte Münir Bey buyuk hır mc· (Lütfen sarıfayı çevlrJnlı) 
<7 

nünya sporunda meraklı hadiseleır 
Düşerken ufacık bır hareket yap

sam suya düşeceğim yerde yere düşer 
ölürüm. "Peejy Bingens,, ilk defa A· 
merikan bahriye ve 1912 olimpiyatıarm 
da dalma şampiyonasını kazanmıştır. 

Dalma şampiyonu çalışa çalışa otuz 
yedi metre irtifadan atlamaya muvaf
fak olmuştur. 

(Ringens) hayatında bir defa dalar
ken kaza geçirmiş ve bacağını kırmış
tır. 

Amerikanın kadın ok atına şampi
yonu Mis Benti Jan Hont film çevil"
mek üzere Holivuda davet edilmiştir. 
Babasından aJdrğı ders1er1e ok atmak
ta büyük bir meharet sahibi olan Mis 
iki üç yüz metre: uzaktar. oku bir met
re murabbaı içine her defasında mu
vafafkiyetle saplamaktadır. 

Eski dünya boks ~ampiyonu Ceni 
D . Y"rıni metre! Tüney şimdi Amerikanın Aytkamp e· 

Unya dalma şampiyonu Pejay Rın· - J tre ! yal etinde belediye reisliğine intihap 

r-~---· 

tens geçenlerde Parise gelmiş ve Cir- Otuz. me diniz tam otuz yedi edilmiştir. Onu zeHesinin yanında be-
qlle de Paris'de bütün seyircileri kor- Hayır bıleın:r Hem de kutru dört Jediye reislerinin meJ"a.simde giydikl~ri r •• • • .. ••• 

kll l'e heyecan içinde bırakan dalma tec metreden atl!Y h' ·uza. üniforma il<' beraber görüyoruz. ..'~.bu cusst']ı Italyan b~ksoru ıle şen dost. olmuşlar Moris ş.. 
1 

. 
liibelerine başlamıştır. metre olan bır a' t 1 rinden bi Size bir resimle zamanenin en az:z yuzlu fran:sız ~arkıcı~r bıri sahnenin kıp ark d ova ye rınge çı-

f. nsı:z; gaze e e - . . ~ . . . l - . . a aşının spor kıymet· d t 
.ı Peejay Ringens ne kadar bir irtifa· Bu adam ıa s ,.e demi~tir iki dostunu tanıtalım: dıgen mıgın >u ılu mc~hur adamı Lon- haf :..ı· " . ın en u-
~an dalıyor biliyor musunuz? rine beyanatta bulunnıu:. Karnev ,.e Moris Şö\al)~.. •drada bir müsabaka esnasında p k ··ıd · · .. nla bahsetm.ş ve hazıruııu 

- On metre t ki: e gu uı-müştür. _ 
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iki P.ft gttrepnt,ıer askerf Sanayiden .. ------""!!9"-----~~---.:------ İ 
Tmt A.laa Bey ptip Harbiyeden 1 Bir idare Meselesi 1 1 -·at Aleminde 1 
Selik Bey mağlOp Kalllkapıdan Vefik Mü kı·ı re••nm-
Bq saıı, Kumkapıdan Tevfik Bey ispirto inhisarının müdürü ..a 
.afltp o1mu§tur. Tekrar Hd maflQp.. lar Mrgı• Si• nde 
1ar arasmda yapılan glnfte Harhfy• 
elen Şefik Bey galip Kaınkapıdan Tev Bir müskirat ıirketiniıi idare meclisinde yarını saat 
tDıı: Bey a1freşte iştirak etmediğinden 1 kili r h d 7 
-.fltp addedtımfşttr. re 1 ve O ma mı ır • Kttpt R8ınlne davet edilen resmi 

Banu müteakip iki plipler arasın- Bira fiatlarının pahalı olup ol- tında olan bu firketin idar.e :zevattan kimle plemmiftL Uc •neden 
da yapılan giireşte Kumkapıdan Vefik madığı meselesi milnakaıa edilir- meclisinde hOkiUneti temıilea ele beti sahraya ntz verir gibi muhitin 
Bey ile ukerl sanayidm Yusuf Aslan llbydiei hile defi) de fthalett içinde 
Bey siireşmişler Vefik Bey hilkmen ken milskirat inhisan mlldllrtl olu aza olmuı muvafık bulun- cabpn sayıları yirmiyi geçmiyen bu 
galip addedilmiştir. Asım Beyin Bomonti firketi madıia mital ... ada buluaclak. ll•~lerin davetbıe cınap vermek öyle 

Vasat sıklet 79 kilodan Adnan Bey meclisi idaresinde lza Ye hatta reİI Bu mtltaleammn ilabetinlden, hlll zannectlroraz lf bir borçtu. 
Befiktq Haydar Bey Anadolu gUret- olmasına tema• etmiıtik. Bo- emin bulunuyoru1, ve refikimizin Geçelilll. 

. mlfler Adnan Bey Beşiktaş galip gel- . monti fabrikua m&lldrat lnhi- .,. mlltaleumı keneli mot.lea- Sersfye plealer gtizel san'atlar mu 
•ittir· · d : • le tr lll alb d ıu. im' B llhfmlm, ftallmlar, müstakil ressam 

Yan atır 8tklet ff1 kilodan Mustafa .. , 1 ·~esının OD o n a ~rklZID mu1.be:~- ı sar~~~~.....1-~ lann arkadaşları, ıazeteciler, ve resim 
ıt.y Kamkapı Sabri Bey Kamkapıya olan bır .mne~e oklujuna fi ette uaumet ~; le allbdar eaaöilercli. M. KJet Par· * dakikada galip gelmiştir. Mustafa giSre mOıkırat ınbisan mtıdflrO- tirket de bir mO.kirat firketidir, rer de davet edihnişti. 
n.,ia eşkAll bedenlyesi pek gtizel dö- nün fahsen Bomoati mediıi O halde hlktmet hillal icl.e S.gicle 120 parp tablo, heykel, ,., 
ftlope edilmiş Jstfdadr fitrisl yüksek idaresi reiıi olmuı değru ola- mecliaiade mlilkirat inhiıar mil- kroki ilh.- vardı. 
itkatt noktai nazarından dahi tekem- mıyacaimı yazllllfbk. dtırn umumİIİ tarafından temsil Bu seneki eserler geçen senekilerdf!11 
mil eder ve çev~~ifini artınnıa bu gfl- Dnn refiklerimizden biri bu olunmahc:Lr" gibi bir miltalea ile daha olgundular. Sanki resimlerde san 
~sin pek buy(ik muvaffakintler • • atkA.rlann, muhite karşı olan isyanla· 
tlatereeett ,uphesizdir. · mesele hakkındakı nqnyabmız· Asım beyin ıelefleri tarafından nnın aksülimeli vardı. 
Kamkapıdan Vefik ~Y ile Askeı1 dan baUeclerek dolaJllile bize kabul eclileD bu kaycLa bir mu- Eeerleri teakU etmek aklımdan bi-

maJ'fden Yusuf Aslan ~yin gUre,- ceYap Yeriyor Ye diyor ki: knele icaba olliaia ft ba ..- le .....-. Çlakl 1*W clemiftl ki: 
1al t.blk ft san'at noktai naaanndan "lnhİAr mldlrti am...o.riıün knelenia ele MdıOmetçe kat.al ....... •lnakkWI ol.ak lçia bir insa 
,_. tarla methi senaya şayan bir te- Bomonti tirketi mecliai idaresiae eclilmediii ..ıianılaaalar. ma ~•hatta fena bir l'ttlll&m oln1a 
Jdlde cereyan etmiş ve bütün salon dahil .olmalan 1928 lellelinde Tabüdir ki makaftleyi tanim • a..dır.,, 
halkının ft hakem heyetinin alkış ve dm t il Bomoati ..:.Leti ed•lere ait _1..1.....~ ... :1.: onua B1a iki Wna •ı..,_m için akhm 
tüdbiai celbetmit tfr. e e ,... ara- VRIUa• •-· ... çıbnuyoram. Yalım, eter herke• 

Jhl ctlret muallimi muhterem (Pe· 11nda yapd-. olan .. kaYele tatlülü icap ecliaee O ela allka• "'•• ka1Mt1 edene, ortada pek az res
ter) Beyin mesajsfndeki mavaffaldyeti- icab,ndndar. Biaaenal.,la ilahi- clarlarma ait olmak lbaD plir. am blecalE plibL Blsde u nasam 
nl s&dumekte idi. Her iki 11enç te güreş sar mlc:llrl lllD1lmileri o medi8 Aacak meclW iclarecle t...ı ...... ~ mlHkkit 7ok di7ebiltriL 
kavaiclini Jayıkile kavramışlar ve tat· jclarede hllktmeti temlilea ba- olauC.k malram, M.,..at ... Bm ilCtll•••, ~ola da9t11• olaa rcs 
IJIEafta llelMlt Jtiçbir hata etmedikleri hmarlar •• bahmmalan d..tet ... ma: w..a. ..... .. abtlqJanma. )'Ul)armu, •dere 
llM •lı bir fırsatı da kaçırmıyorlar- • '. çe ._...._. o-aw •-..., "akaJIH1llara ..ıtmat,, bMlinden tt"-
411. oU.,ıyat şampiyonlan da banJann kendllerme Yerilmif bir yuifeain •ld&rl amuml B. bu mecli8e biz- it~ ehlelerlai rica edec:ethL 
tnldade değillerdir denebilir. Etraf. icabatmclaachr. Yoba bu...... zat iftiwak edecek yerele kendi ilim uruile nmahrl tetkik edelim: 
tan takdir sed.ıları işitilmekte idi. Bu lanaa ••..._ bir lzahk dejil- makam aamma bir ltafkamnı da il Hadi BeJin Floraua, Natoll man
dreş maalliıni muhteremin mfl•kiini dir. MawfUa h Asehk, deYletia pderemes m"? atalan, haeul tanlan Be nan dik 
nuanmızda yükseltmiş kendisini yal· yaptıjl bir mukaYelııl• bir Bir de firket meclili idareleri- 1lat1 ~r. lte.i•ler ilal. 
11m takdir ile cjefil taltifini dahi ala· prtmdan mlt...Wt olap t ••• aia hakka.._, -'bi, a..etttldea Ar}! JWti Be7la •Çlllpae)er,, i 
bdaran4an btemek hakşinaslrğında • • • X. a• ıak awll tıa.rlle 1Ji. Fakat bu çin-
IMIJunpyı gin16m0zden geçirdik ve llzam 1H buna mllldrat mbilU llilM pin az çok ••• Mr 9fM)er, Mdm 4elfl, An11pa çingene-
....ılk buldall. idareli dejil, anmk htlktmet pliri nrdar. Eneli baam luhllr. 

Söera Glret salon1111da esen han)'J tashih edebilir.,, aidiyet ciheti az çok aa&na- Cemal Beyin (Bahriyeliler) eskisi 
illtlla111 da llkretmeden geçmek dotru Refikimiüıı bu ı6ı.leri bizim kqayı mucip olabilir ve bundan ile 12 numaralı manzarasının kompoziı 
ol.- gerek mncut halk gerek güreşçi nhptyabmm tnJdla cleiil, WW&le SİJ&de re91Dİ bir .. kama iıaqu J'ODG iyi. 
Jer Ye ptek .hakemler ka..Udi lntlza- teyit ediyor. Biz inhisar modnrtı ile muaJYen olması llzım ıeleıı Cevat Hamidin desenleri daha iyi . 
.. --.... riayetkar balanuyor1an1ı · _. ___ ._ Hale Aaal Ha.mm._,..,,. • Çok 
-- haaann •özleri sÜl'ef •inderia umami8İllin BOmonti flrketi mec- bir maq mikfannm fala ._. r yer4111 •a'atkirdır. Port~ __. 
de laerk• dikkatle ıiiret safahatım ta· ll~ f~~cB IUllll1lla hu· bir flrk• -..ndan ahınna zara, krokilerinde sok şahsi san'atına 
~ ediftk afak bir fısıltı bile ifitilmi- lundujunu il>dia etmedik. Efer teklinde, dejtpaelliDI icap ec:I. ,.ıtit ol~nuız Hale Banllllln Parig 
yonla. Hakemler i8e kti~k hatalara hilkiimetle ıirket ara11nda mev• bilir. Bunun hual ettiji teWdri mauaralanaclaa Muleıa Ruj ile Sakre 
blı. dJkkat ederek hiçbir haksızlıia !e- cut bir mukaTeleye mlateait de Ye tarzın ise iıte &riimOldeki Kör'I ve Moamartn çok aülel. Gclrifi 
-al etmiyorlar cidden adilane hali olsa mhiur idareai mlcllrG olaa nefriyat ile vazwhan ,ar.ek• PJf1 kadar orijinal. Hale Haaııaın 
~etleri pyanı takdirdir. Gürqçi· b. _._ kenet· L-L--! I t • Sakrekir tabloeunu 11eyredeaken, önüm 
ı.rtıniz ia ukemlere karp ufak bir "' z .... n 1 anıra .. wn:.a a - eyız. cleki kalabbktaa, re11am Hikmet Be-=· JaiMetmem~ler va~ dahi olma- Yunanistanla dost· Mub~ ~acWede •• ::ını duydum. Üstat resmi ıöste-

Bu münasebetle mildiran ve mbdeb ıu~·muz Etabh vesıkalaı:ının tevzn -
0

Bu De, di,Yorciu, cami mi? 
blnuu ba mavaffaldyetlerinden dola. 5 u devam cdıyor - Hocam, dedim, Pari.m Sakreköı· 
YI tebrik eder inpllah diğer spor ŞU· Hariciye vekilinin beyana- Ankarada bulanan Mubadele kiliaaL 
beleride de ayni halin temadisini gör I . komiayona T&rk .......... ber· Döndü: 

Adliyede 

Kaza kurıunu 
lluallim Oaman aM 
61umüne sebep olın ltkem
l»ıoi 91rıf1 Hemdi, •iti •1 

h•P9• mahk6m oklll 
Geçenlerde Ka11mpapd• ilk 

mektep maaDimleıiaclm O.
Şinasi 8., berber Moizın clOkkl• 
nmda oturarak tirat ohuk tiır 
re, elinde suete, ••-• _.... 
)erken bir kıarıunua i1abd 
nrulmUf, 8!mUftlt. 

Corba taluun iadeıi m..a.! 
ıinaen arada çıkan ml1nak.P, 
eauında Moizin .,_... .,._ 
ıından tabancasını çıkar.;.t 
"Al, iıte bedeli!,, diye mua111D 
llatüne koyduğu, ifkembeciDla 
çıralı Hamdinin bu tehlikeli p
kaya gene tehlikeli bir pka iU 
mukabeleye kalkarak .. bu .. 
biçim fey? Nasıl patlar!" dl~ 
karııtırırken tabancama atat 
aldığı ve muallimin çakan 1ar 
ıunJa vurulduğu neticeaine Ya"' 
nlmlfh. 

Tahkikat safbuandu pçerek 
btanbul ikiaci ce:ıa ~lıkemr 
aine intikal edeıı budaYUID dl. 
aon aafbaaıcereyu etmiftir. 

Müddei umumi Ahmet ..... 
lia B., Hamdi ile Moilİll bata• 
llOme mebebiyetten teaiyıl11illi 
istemi,, 0.man Beyin riywlill
deki muhkeme heyeti, mDzalır 
reye çekilmiş +e neticede llarr 
rım bildirmitlir. 

Karar mucibince, Hamdi Şt-
nali Beyin dikkatsizlikle hata• 
&Jtimüne ıebep oldupdaa, bfi 
ıene hapse mabk6m eclillDİftlr. 
Ancak on ıekiz yaıını bltirme-
diiinden, bu ceza altı aya ia
dirilmiıtir. 

Berber Moize ıelince, o da 
tabanca kullanmasını bilmiyea 
bir adamın tabancaıı ne oyna.
muma mllaaade ederek, aıumıe 
neticelenen vak'aya aebep OIG!Mr411 
ju için, 30 lira para =au.ı-.• 
malr'ıılüm olmuıtur. 

lrtit• evr8kı , .. _..,. 
g6nderitdi 

Barut itinde irtifa ta"ibtml 
da lat•nbul yedinci m81tnti'6 
tinden, Maliye velslMtiue -.n· 
ıup birkaç memurua ela ma~ 
bulunmalan noktallOClan, clrllm 
mahalli kaydite adem •llhlyet 
lrann Yerildifi yazılmıfb. EYnk, 
tekrar Ankaray• "9deri1~ • 

.- •teriz. tı ve Avrupa gazete crı eti reili Teftik Klmil beyia bu - Ya, dedi, bir.im zamanııamta 
Yürnlarda memleketimizi ziyaret et Temk Rlft8 beyin Yun'8ia- hafta içinde aYdeti beldeamek- Sakrekör böyle değildi. v. aarıhe: 

•ek arzuawıcla bulunan Yunanlı sürev tanla olan dostluk mualıedemiz tedir. Teriik f(jmil B. At.kara- Muhtemel ki o zamanlardan t>.ri Tıp ta)~bcsi b-.ıgün Mı• 
pJeri ajneefiz n bunlarla kal'fllaft\· hakkındalai be,anab Amapa p- da lromİI onan mamam tahsisat ~ ldllle deiitmiş ola! 
cak ıil'fMllerimizi halkımız ve spor zetelerinde blml auretle tellkki ifile ~ olmUflur. Hale Hanımın MMyö Veberia por· sıra hareket ediyor 
mei'akhlan .seve seve seyredecekler edilmiftir. Ba meyanda ffayu u·t t aft lba t it &- trai, bitmemif olmuma rai••• ~ l· Mnderriı Haaan Rqat ~ 
apor abenıüai ve spor neıahetini ve ajan11 86ti Pariıiea pzetaiae 1 er ar • an a ~· a m Ji. KJ'oldleria hemen laepai &fiuL Se:· riyaıetincle Tap fakWtesi talebeıııi 
rbel tenmiye edilmiş vücutleri gör• mezkur beyanabn eauli Dalda· badele kom~onu. arafıa~an li rehberinde yazıla olaa Alamet Ha- ıinden 27 kifilik bir pap t <*' 
rek hlai iftihar duyacaklarını kaviy- lannı yanm dtunlak Wr telpaf- Rumlara e!ablı v~kaaı te':Zline pm Beyin portraini aradı•, balama.- lzmir vapurile Mmaıa laanılslıt 
>'• Walt ederiz. la bildirmiftir. Buacla uclmle, ~e•~m eclilmektedır. Kom11yon .... edecektir. 

Galibiyet ve maflubiyet hakkında dostluk muahedesinin tohumunan ifles.'a~._hazirıoldne ~~ ~I: Hale Asaf Hanımdan 10nra İsmail 20 tDn devam edecek •!• 
pdiden bir fikir yürütmek ve beya- M. Venizelosla Jımet Pı. Hz. Lo- .._. 1111111~ •-•. et~lı Hakkı Be1'n iki 1alu beJUllll girdim. t.g .. ,.ı..t içill hlklmet ...... 
utta balunmak bilemem dofru olur zandaki temaalannda ab'-·· ol- vMalkh a~ t~ıatmmT!,.~ ıçin Bunlar, Griçenkoyu taklit etmek iddia- lete bin liralık mali bir mueye• 

~ ., ....., u teHt komısyoa una: mGnb- d ı · ı di 
•• oı.u •• • du.r..·-u ve hu muahedenin iki ·ı sın a 0 an resım er · nette bulunmuttur. 

:a..d•iz bu ciheti halile bırakmak ili..... dald kbel il baalanndan ismet, Ri at 'le lb- Mebaet Ceaaalettlıdn aatUr mortJa. ™ ~ 
n -.ırataraılukta bulanmamak fik- m et •fH!D mO.t~ m - rahim Ziya Beyler muvaldı6ten tı tetetnt• bir temizlikte, M...._ ar: Tarpt 8q, .....,....._ lan ,,,,, 
nadeJlm. Çftnkii ne kadar yübekten naae~at i~ çok ~ Ya~tler altma tah komisyon emrfae Ye- SelNltialn ble ._.. portnsl pek ıttıel, IJi. 71 numaralm IUld 1U ... , .. 
•llM baltpervazhkta buluneak bir tqlcrJ etbji k•ydedilmekteclir. rilmiflerdir. eakl rin1WM Oatatlanna benzemlf. Fakat Turpt BeJ • ....,...._ .... 
9111eaM7etle karplqmamız muhte- Ticaret .,_inde Etabti Aumtlrl d•wet Fakat a1'111 samanda MJkeltrat olan ..n.de sen.ti.,.,.....,"-~--
..wtr. Ba cihet böyle ve yenmek yeail- P•riıte iti• butd•ı .kenferanıı latınbulda bulanan etabU rum- Sellıatlabı • stl•I ~ '1larpld "'" ta ol•11f. 
-* 9197daada iken bu hususu vakti topJ lk !ardan Anadoluda bıraktıldan •ir. C- •tmlltak Mr .. r. lhmdan soua "'7lreller 
..,.. .. _ terkedılim Nurettin Ho- eneo emlake mukabil tazminat almak Nanallah Cemal "Çullar altaMla,. Tlfldr .. uen oa MJbl AH ..... 
- .. 4.-.au.: gibi ak vücut kara vt- Buiday iltoklarmm ithal .a a-a. ..__. 1 ..... -.-. ... Jalttt1I 8ek&f " SabOla .,._ B•W. - ....... ilara d emleketl Bzere iatida vermiı Yeya verecek 'fe a. .,.,_ poırw-. .. ·- 810ırr ..-
ad N& .... nda belli olur demit blı •e em • m er aruın- olanlann nihayet bir ma)'ll ta- lanncla oldatu rtbl, ko111 "'*Jerill 1'111 ...terWir. Sa.... .,_ .... ~ 
.. iri• ol•r clfyelim geçelim. ~ kolayca mlnalıalelİDi temin rildne •dar muamelelerini ik- ahenılıd •rlJ'UI " .._, .... , daha il tane de .,.,._.. nr • ._. ..... ,. 

MI .... ~ret meydanlarında IÇID baa tedbirler almak bere mal etmeleri lnman i~ de elle- siyade lrlbik bir rı•••· ,..,.. 

: i:9ttr•ta':. .ı:.=::.:::~~::1:,r: :,. 8t~ r.~~i- rinde bulun~ veruet ilml1haberi, et:~,...'= .:ı.:::..rrtreat; 011 ~ :-:::. :':* ...... 
a pellJhan h;umın kannca dahi olsa Pir••ıü Hnlılık ~~kldl, ~lit kkb~ Şeni Dllil :ee,111 Ada .. nzaruı, n "' ,...,Jelerl teflür ...,_. 
lllllpr etme der ve Od elile pehlivanın Bayram ..._.ltetile pi1uada 11 Y ~ an ma. ~ ODlll- ~uk )MR'tre.I l,.wtr. Itri Pik etsel pnjelerl Mn 
-.ıan.a Yararak güreş meydanına görl)en canhhk llOD iki pde ro; teftlı etmelen ıcabetmelc· San ffammm 41rt JOrtn.I ftf ld, DUdl&te liyık .uJer. 
-lf tbMI hasmı kanaca dahi ol- art1Dlfbr8. iO..- Jerli mah a- e 8'!· tarihi k el f muvaffak eserler. Yalnrz, 74 numaraJı Seramik kısmında İsmail Hakkı 111' • U- slnaek pek çok defalar pek tan ticaretaneler iJi ~ yap- ır mayaa • ae a ar res~ portresi - ki kendisidir - kendisine yin sekiz parçası var. Balıklı ile ~ 
... ldluelerl •ahcup etmi§tir. Teeril- maktadır. · enaldarmı kom18JODa •enDe•lf benzemiyor. Artist çok. pek çok mahvi ve beyu vazolar iyi. öteki Od ftl9 111' 
~hazanında erbabı vukuf önün Faaliyet çal'fl içinde Mala.at olanl~. talepleri kıbul edile- yet göstermif. rindeki krokilerde Bale Aaf H..,.._ 

· 4le elddl bulunalım ve ı;tireşçilerimize papda daha çoktur. mlTJece~tir. . • Serginin dikkate defet bir artisti çizgilerini tanır gı"bl oldu•. 
hum k d h" 1 • ı· t a .. ınat talepnameu ver-. -==-- Serginin bir de kOçBk te olsa~ 
.ı,.ı:: annca a 1 0 sa ıs ısgar e nıe Bazı hehollır oemiyet kurdulıP olaalann iaticlalanm teıcil ettir- ile 27 may11 araamdalci tarihleri kuımı var. Bu~ya Huanraıand' 

Kemal Bey 
Baıvekllet mOsteşarı Kemal 

1'J' dÜn Ankaradan ıehrimize 
felmittir. 

Almayada tarlı habll ilerine !Dek Oıere, eUeriade 15 ~ba~ havi sıra numaralan olatılar 31 Bey üç eser verdL Ylz on yedi••-
it yapan llltln mleaaaeler, ile .15 mart aruanda tariblen marta lwlar ko~you mira- rah kitap kabr, RulmH A7l• .. ,... r 
mllfterek mufeatleriDiD te..U•i havı ııra numaralan ~ euta davet eclilmekteclir. Ba ıarak ÇJkml§b. (lok rhelclt. 
ve taklitlerinia &aO.. pçilmeai ş~bat ~~ 16 mart ile 15 muamelede bir niaanda bitecek, Sergiyi, yanm saat ~tle h ucll' 
için bir cemiyet tetlril e\mitler· nıuna tanblı ura numaraları bundan aonraki mOracaatlar ka- gürebildim. 
dir. olular 15 matla kadar, 16 oiaan bal edilmiyecektir. I& 
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:~~~~.~-~.~~,!~ Şehir Meclisi Çalışıyor ?v~~~~~~.1!~~~ 
F 

.. ılclır Belk" b ·· ak ) kalesi hakkında da bir ,ey söy• 
tidrn·n· 1 u mun aıa ~ [Oıt tandı blrüael ..,,ıfaıtla] yor. • Yavrulannı muhtelif iktısadt ve iç- 1. K d 

:J'td ."'. ve taraftarlarının pek zt· 
1 

ti k ı. BeJedJye 11hhiye mil· Beyoglunun Şişli tarafından beşik- timal ıstırarlann sevk \·e ikasile cami ıyemem. en isi profesördür. 
l! e ı .. ınıa yar F k t b d e ıe rece m.,. ba ıı · Daru""lfün ·ı · d h"ld" "it ta~ - ar. a a . u!1 a~ dUrltifti eon zamanlarda '38 mem ta§& Te Kasrmpaşaya doğru meyi erın· kapılarına, duvar diplerine, sokak ke- un aı esıne a ı ır. 
••:-d . ın zararlar gelmek ıhtımah tahlil etdrmft- Bunlardan 370 de JlfımJann açıktan akması da o ha- narlanna bırakmak mecburiyetinde Fikirlerini makamımu:a bildir· 
tak ır · Bazı hastalar bu neıriya· ~ui i il bilir G8 inin içilemez bl.r hal- valinin sıhhatini bozuyor. Bunları ka· kalan meçhul eller, kendileri için içti- mesi icap eder. izhar ettikleri 
Jtri &pdar~ §İmdiye kadar kıymet· ;: "0ı:u;,.nu 'rörmtif. 19 ~me ıuyu pattırmak için tetkikat yapıldı, bütçe nahı nakabil olan bu cürmün başkala- fikir tabii her fikir gibi hiirmetle 
ltıfıtebeyyu~. eden tedavilerden tahlfl edilmiş; dördtl Jçflebilfr, 15 f içi- meıflele8f oJdufu görOJdti, şimdilik kal- rı tarafından görülmemesini temin için karşılanır. Sonra, Dariilfünun ıs· 
ı_ l'lazula oyle fayduız bir uıu· 

1 
bir halde fmif. 11 samıç ıuyu dı. çok defa karanlık akı;am saatlerini ter· • b. emez uı i A lah mı, tasfiye mi edilmeli? suali 

~-- f VUrrabilirler ki kendileri için tahli1 olunmuf on biri de m enetm f. 1'evfik mir B. - Nebatat insanlar cih ederler. Rehaklt bir tesadüf. Ye-
~ le iyi bir ıey ohnıyacakttr. Sıhhiye mUdUrtl lllYe ediyor: gibi defll, çirkeften hoşlanıyor. Pil- ni doğmuş çocuğu bu kaldırım bnarın- de bence varit değildir. Ne biri, 

dınan qısı hakkında Avrupa Te _Memba baflannda fıçıları mühür Iiklerln içine aktığı Şişli postanların· dan kurtaracaktır! ne de öteki. Darülfünun şimdiki 
4-erikada vakit vakit yapılanma· lemek j~fn memurlarımız nr. Fakat da iyi salatalar yetişiyor. Böyle ko- ihtiyari haricinde hayata gelmiş halinde mükemmelen vaıif esini 
;::ı propaganda ve iıpegülaıyon· sabahtan akf&ma kadar orada durup caman kocaman... Tabir alınıp yenili- olmak gibi bir cürmün büyük yükünü yapmaktadır. Binaenaleyh timdi· 
t . nıemleketimizde maydan koıttrol edip etmedfkJerfnf kat'fyetle yor. Bunlar hastalık tevlit ediyorlar. küçük omuzlannda_ t~şıyan bu masu- ki halinde kalmalıdır. 
trilıniyeceğine eminim. bilemeyiz. Bir de ben asrımıza tabi- Bu cJnrda kanalizasyon yapılıncıya ka mun hayatta vardıgı ılk merhale kaldı· Efklrı umumiyede Darülfünuna 
k-ik f I 1 1

• -t anı diyorum. Bu işin mUtehas111s- dar o bostanlarda ziraatı menetmek, nm kenarı olmuşsa götürüleceği ikin-
i..._ ~au ve ma ıa verem er -r- • k b" "t" t l k h l ld -..ııiin elim' d t J t davi ıan var, nerdeyae mektep açacaklar, boetanlan körleştirmek uhabma da d merhale de pohs karakoludur. Da- arşı ır ı ıma sıı ı ası o u· 
•laıta.Jan'I ız ehmkekvcku 0 .afn be J r· membaında kontrol altında Taşdelen hastalıkla mücadele tertibinden taz.. rülaceze şehre uzaktır, Komiser Efendi ğu da doğru değildir. Efkan 
1 e mu a a t• a u u b d Uh .... b 1 . 1 . . D '!· Şimdiye kadar tecrübe edil· dolduruluyor, ura a m uru ozu up mınat vermek mümkün değil midir? bu çocuğu gece yansı nası ne ıle gön- umumiyenin arülfünun hakkın-
~ •e anlqılmı ileri bırakıp açılınca içinden sarnıç suyu çıkıyor. BiR ADAM•KAÇ LiRA EDER! denıfn t daki fikri her sene talebenin 
tt Jletice · k!kuıul n bü- Bu bir ilmi mahsus halfnl aldı. Gerçf Mltat Cemal B. sıhhiye mlidUrUnUn Vaktile iyi niyet sahibi, akıllı bir l b ıı meı u o an ve e 

1 1 
f k t .... k ğ k artmasi e sa ittir. Bu rağbet Da-

~ lJimler tarafından reddedilen önünü. a mıya ça ~ıy~rui a .;. ~s· tffo vefiyatrnı az gördüğünü, halbuki komiserin bulun mu~ kuç_u · çocu uk 8· rOlfünuna olan itibarın eseri za-
"lt ted • • . kt ma· tı tedbır ıu)"l.n te re na e ıp flft· bfr adamın kaydedilmesinin bile o e- rakolda ayak altında ezılmekten ur-
"- y ~nyı ~avı~by~ etme J ~ n~ Jerl, damacanaları burada doldur- hemmiyetli sayılmasını söyledi, Dr. tarmak için yazma mendile sararak du- birisidir.» 
"•'-

0 r. u gı 1 meıe e er • maktır. Bir de sular ifrat elinde bu- Tevfik Salim Pasa m•d•nf memleket- vardaki "İviye asmak ve ağzına çiğnen- lstanbul meb'uslarından Nu· 
-. tabht h fld ·· kata e· · · · :» "' "' ~ • dileı,T m~ a ı e muna . . t ıundukça ınzıbatı sıhhtsfnı temın et· lerde sıhhiyecilerin ve iktrsa~ıların miş ekmek vermek suretıle muhafaza rettin Ali ve Behçet B. ler dün 
._ • 1 ır. Muıbet ve tayanı ıtıma mek müşküldür. yaptıklan hesaplar neticesinde bir ve tağdiye ettifini işitmiştim. maarif emini Muzaffer B. le bir-
0 ~t~t ~~tkikat yapıldıktan •0=1~ KIZARAN KARA KULAK insana bin lira kıymet koydoklannı, Yeni dofmuş Ye bulunmu§ çocuk likte Darülfiinuna giderek emin 
h. il ı munazaalı .m.eıeleler t~. Avni B. bir müphedninden hah- klhil bir adam ölünce memleketin ka· polis karakolundan darül!cezeye nasıl • ..., ed ı na Muammer Raşit Beyi ziyaret 
L.._. er. Bunun ıçı,?. ~ı an mfrid: lı tedbir sulan tehre isale edip fişe- pitalinden bin Ura kaybedilmiş saydık· gönderilebflfr? Bunlann iç_lnde ara- etmlf· )erdir. Geç vakte kadar 
..,....,. taraftar degıhm ~e. .. setti. Bir borçlunun evine gelen Kara- larını kaydetti; Şi lid açıktan akan baya otomobile binmek bahtiyarJrfı ile 
lllaaı •tııının ilmi cihetlerını soy le· kulak suyu fıçısı açılınca içindeki su- Jafımların primitif ş e aftle kaaptıla- karşılaşanlar da yok değildir. Faknt Darlilfünunda kalan Nurettin Ali 
illete lüzum görmüyorum. yun kıpkırmızı olduğu rörülmüş. Tah- bilecefini söyledi. ves ben reçen sene toplanmış, yeni dot- Ye Behçet Beyler, bir rİ•ayete 

IHSAN SAMI B. NE DiYOR? kik edince embada sucunun ıuyu fı· Bu mümktin değil bolt&nlar kir· mut çocuklann tlçünUn ~infn bir kU· glSre bllkQmet tarafından DarOI-
• Bakteriyoloğ D~. Ihsan Sami B. cıya f ~sile ~oldurduğu öğrenilmiş. letilsin, o takdirde b::e de Jlfım ,eh- feye konulara~ darüllceze !daresf k~- fünunda tetkikat icrasına memur 

dıy0r ki: Salah Cımcoz B. geçen celselerde rin ortasından def"l h 11 araziden •· pısma getfrilml§ olduğunu gösteren bır delimiılerdir. 
- ı 930 da Pariste beynelmilel bu çıbanı deşmişti. Bu. mUnase~~~e .. bu kıyor diye teselll g:llr 1 a fotoğrafı V AKIT gauteeinde netnt-

hiriıa . b kt" • l .. k · top· celsede kalktı, (sıhhıye mudurune Dedi, gülündü b" . 1 celse tatfl mfştfm. Yeni hatlarımız t._ --cı a ıra~~. oPJı t?.ngre~~d .. 
1
.
1
• franş olarak beyanı mütalea ettiği için edildi ' ınnc Sokaklardan toplanan çocaklann 

"'llllırtb enıtıtu as or mu ur \ • .. . · ·ı dl ı ifhıu b'. .. .. . 
1 

k teşekkur,, etti. Dert meydandadır, DAROLACEZEDEKl ÇOCUKLAR yarısından çotu darü lcezeye gt ne· h 
~~ il ır tevecc~hu Jeserı o Kara sıhhiye encümeninin teşkili kararını ikinci celsede D ··ıA zenin 1929 ye kadar veya oraya rftttfinfn ertesi Kut. yı- Bıhkeıir hattı bıy-

aya ben de çagırı mııtım. on· d - ht lit ·· b · · d dli aru <1.ce •• • B ı ki t rımdı bitiyor trey . . k . b I . al ıgı mu e encumen u ışı e - senesine ait kat't h b hakkında tet.. gUntl olüyor. u unmuı çoea arın 
p e 700 aza -~§t~~a ettı, ,. un aı şünsün. tedbir bulsun! Dedi. kiki hesap encümeni:: 

1 
raporu okun- darülacezeye gönderilme usultlnl s~ Balıkesir - Kntabya hatb inıa-

ridman _aı111 uıb~nde kat ıyen te· Tevfik Salim Pş. memba sulan me- du, encümenin b harriri ls- atli ve medeni bir tekle sokmak Ibım- ab buradan 190 ıncı Ye Balıke· 
~f bıle et.medıle8r. CKaGlmet ve selesi su meselesinin bir cüz'üdür lüks mail Şevket Bm~z hata ınudi Rapor dır. Bu idarl bfr tııtlr. Hemen halle- ıirden 63 nncn kilometreye gel· 

lan buldukları . . . aJısı d h lk k . . • ıza at ver · ' . .n~ . . .• s~ ur, a ın c serı:retı çeşme suyu bilhasa iki noktaya ehemnıiyetle işaret dUmelidtr. mittir. iki taraftan ilerliyen bıt-
:..11«&1de bır phe~erdır, f~~a~ Frıd içıyor. O mesele daha berbattır. Sıh- etmekte idi: 1 _ n· k müsamere- SERBEST DOGUM EVİ LAZIM! 
"-'&il •tııı o mahıyette degıldır. Bu hiye encümeni hepsi için esaslı karar- .. ırço Maruzatımın ikinci kısmını istik- tın telAki noktası Kaı:ali iıtaıyo-
•·-.. h k' h f' d' . . lerde daruJAceze hfa ... 81·nfn kaçmldı- . . d H ti b 'k' • L_7·.1• em va ı, em §8 1 ıye Jar ıttıhaz edecektir. Dedi. . . . ~ . baJe matuf bfr temennı teşkıl edecek- nu ur. a ann ayramın 1 ıncı q•- ah b" - · km k .. .. .. ğı bunun ıçın cezaı hüktimlerın icra . . h b d b l · d ~--pen ane ır ısım ta a Bu arada şoyle kuçuk, fakat asabf . . tir. Kanaatımce ceçm~ senelerin e- gtlnll ura a ir eımesı ümit 
.. 0":1' deftldtr. Bu, ltir tecrilbedir, sesli bfr mlnakap geçti: ~akammca tatbık eclilmedifi 2 - Da· sap n muamelesini tetkikten maksat. edildiğinden btıtDn Klltahya iki 
lızennde daha durulabilir. Tecrü- MEMBALARI KAPAYIN ~:IA.ceze kreşinde bakıl•,:D. çocukJann obesap ve muameJenfn yolunda olup ol· bayramı bir arada yapacak de· 
benin muTafffakıyete ermesini pek Latife Bekir H. - Sıhhiye müdilrft 

1 
~ildtikten sonra senerıhğe dUttflk- madıflnı anlamakla beraber ayni sa-

temenni ederiz. Fakat henüz membalar bihakkm teftiş edilmiyor. ~"i h~lbukl bunJann phir yatı mek- manda arkada bıraktıflmız senelerin meldir. 
J:°ridman aş11ına iltifat etmek değ· dedi, anlamadım, bu ne demek! P ;r ~.e Yerleştf.ri~eb~l~cektir. tetkikinden ahnacak ibretin ıflfı fle ------------ • 
_ h .. d d ~·ıd· Sıhhiye M6dürü - Arzuyu Alinl7. . ncurnen bu akıncısı hakkında ma- önümüzdeki eenelerln yolunu aydınlat- Şfmendufer malzemell 
-ez enuz zamanı a egı ır. arıf vekaleti d'nde teşebbüste bula-

, ------ veçhile teftiş sıhhiye mttdürlüfüniin 1 ~ez 1 mak olmalıdır. DarUllceze uzak • yapacak 
Sefaretlerde değil be!}eriyetin iktidan haricindedir. nu :as~nı istıyordu. .. 

1 
olması, muztar annelerin ~ocuklannr 

Rus ko-;;!'o]oshıX-unda bir Bihakkın teftiş ve itimat husulü her tı, u:~a~n ~~fik.~hmet B. Aoz a mlf- oraya götürüp bırakmamalan ve bun- Bir Almen gurupu vekllete 
5 membaın başına altı doktor koymak ş T soy ledı · .. . . dan dofan facialar bana şu fikri fl. müraoeet etti · ıd· . h ' - etkiki hesap encumenının rapo- . ş h" .. d bf r ça Y ven ı sul~rı yolda ~andar_m.a mu afazasrnc!a ru kısım kısım mtitalea edilebilir. Bi- ham edıyor. e ır ıçın e r meccan Haber Yerildiğine göre bir 

Don ' Rus konsolosluğunda getirmek ve ıçmek ı~ın bar.dağa konu- rinci k . hfisnU cfba eti- doğum ve ba~ım evi _açmak lbımdır. Alman gurupu Tfirki ede dekovil 
.... b k b' luncıya kadar bu kontrolü devam et- ısmı vandatın Y Esasen bu işı beledıye kanununun hi- . Y 
-t uata mahıus olma ilzere ır . k t'I ınümkiln olur ne, son kısmı da darülicezede bakı- b . 'f d tah il e• hatları ve Şımeodüfer malı.emesi . tırme · sure ı e · 1 ze mec urı vezaı arasın a m v • • 
W.y •eril.miıtır. . Utife Bekir H. - Bu sulan kirli ea~ çoc~kların. _ııtikbal!e~fnin te~in mipir. Bu sene bütçenin esaslan ha- imali ıçın i~tıaat YekAletine mll-

Davetlıler arasında Sabaha Ze· olarak içirmektense membaını kapa. dı!mesıne daırdır. Bu ıkı temennıye zırlanmıştır. Fakat şimdiden gelecek racaat etmıt memleketimiıe İf 
lcertya H. , Zekeriya, Yunus malı! de Eı~tirak ederim. d 

61
.. "d sene için makama bir temenni eerdede- yapmak iatediğinl bildirmittir 

"' 1 ·ı MU B ncilmenin raporu ar aceze ı a- . h . t doğ • aııadj Abidin DaYer, ımaı ı· Mitat Cemal . - Altı senedir ga- . . . . 'ri d ihtf df bihriz. Bu oe re bır meccan um uıwı:;:=1-~· -- -t.Jc. Ah ŞllkrD Muzaffer B. zetelerde ve meclislerde bir ıu edebiva- resı ıçın. bır takdı . e va e .. yor. ve bakım evi lbım ! Bir dofum evf ki mıştı ?unla~ soyledı: 
1 met ' tı yapılıyor. Sulann pislifinden ~- Bu takdır cidden ye~ındedfr. Encumen oraya doğurmıya ve çacuğunu bırakmı- - Ne Refık Ahmet Beyin merhamet. 
erle, M. Legof yardı.. • lettik1erf hastalık mikroplan ytizUnnd ~dirinin mühim bır krsmını da da- ya gelen kadın hüviyetini çocufun ba- le dolu görüşleri, ne Tevfik Salim Pa. 

Çay aade fakat ı~mı~ı suret· bu kadar adam ölüyor. Sıhhiye mtid~~ rül~c~ze -~çi~deki kreşe ~y~rmış. Ffl- basını ve saireyi bfldirmiye mecbur ol- şanın .!8~bik k~biliyeti yükS~k bu:uşl• 
te olmuı, ve davetlıler ıle kon· rü B. bu ölenlerden birisinin derisi f i- vaki ?.mrunu~ 18 )ıhnı .. ıçıne kattığı masın ! r~ darulacezenın bugünkü nızamnam• 
loloaluk mensubini hasbıhallerde ne girse bir de kulafına efiJip ne ypaç. b_u muessese ıle 1>eledı)eye cidden ff. MEKTEBE YERLEŞTiRMEK sı elde bulundukça tatbik edllemes 
L ' • tıhar ciecek bir çocuk bakım yurdu LESi 1308 d · · aulunmuıtu hm, Osman B. bu ış kudreti beşerin k d 11 h ki Ar ŞUkrU MESE e tasuvur edılıp 1312 de yapı. 

1( 1 r.M M r . ve Tas fevkindedir, desek bu lı\tifeyi kabul e- ~zan ıran kıymet tli e 1':c d 
1 1 . Eski polis mildtirU Sadi B. (Fatih) lan bu nizamname bugün asla ihtiya. 

'i onıo oı • a ı~n avetlileri debili~ler mi? . ~~~,;~n~n;u k~~n;.eurme:rvea §:~~~;: söz aldı: . cımıza uy.gun değildir. EneJa buna 
L &n11 M. Y ablonskı d . Reıs - Efendım bu meselede herkes yad t k ra d _ Mazbata muharririnin ve Refık tadil edehm ve bu tadil!it arasında ar-
afzzat k l k · edıyor- e me 1Azım ır. . b" k . 
1
_ artı ıyara ızaz te edebiyat sahasında ffUyat sahası- R . B dl -ktile sı 1 •- Ahmet Beyin temenniJerıne ır ehme kada Jarımızm aklı temennilerini taı. 
-.rcL -•· . . "dd ti" b" . eıs . efen •• r gaze...- . .. il 1 t• k b'k . • na geçmıca. •~ın şı1Ahe ı ır azım var, ciJik merak ve teessüsünU tatmin et- ilavesine Jüzumd go0r1~ yoru_m. ş ıra i ı ·e de ımklin arı) alım? 

~ • j111Jı ıslahı ıçın sa a iyettar sıhhhiye mek . _uesı"ni ı"fa . k.. ederim yalnız ar nceze nızamnames Dll PNCl D:FRDl 

b
• t be Uli :r • • • • , gazetecılik v&;ı.ı• ya ım AR • 1 . • • , 

p eanafının ır e rr encümenımızin tetkikatına ıntızar ede- bulm k k d"I• ıııridip darüJA.. yf oradakı kre~te çocuk arın üç yaşına n·· k" .. k 1 d T a ma sa ı .. e· n .. en • .. r· . H 1 un u muza ere er am ın a Te\'tlk 
opkapı Fukara perverinden: . linı, varidat noktası hakkında bir mü- gezmiştim. Orada iki kısım ve iki man· kad.ar bakılacagını, .· s~y _u> or. a bu~I Salim Paşa darülacezeden bah eder-

BOyUk r•rıının mOrüvetıle ve JAhaza var mı? O halde bu madde iJe. zara gördüm Biri hayata dirreri şehır yatı mektepleı ı ) cdı yaşından ku- k d"I ·ı 1 . lef r- a . f 1 h . . . • "'k k Jmaz Çocuklar sa en ı encı er mese esınc de te aa 
katli eanafı tarafından teber· beraber vanda~ u ının eye!• ~mumı- başlıyan hayatın manzarasıdır. Orada çu . ç~.: k:dar ~e olacak" o ya., etti. Darüldceze müdiirü 1 tanbu~ıd 

t& ed'l k k d' . f hay esi tasvip edilıyor mu, efendım. Tas- mebde ve münteha yanyana duruyor gelme> . b" k d"l i • a 
ti •.ere e~ ı ce~ıye ı : ~i edilmiştir. Efendim, dairesi vezai- Müntehanın manzarası bana haşiyei BiR SAATTE... ırço ı ~~c ocn~ "e muntazam di· 

Yelen dellletıle fakırlere tevıı r.9e taalltlk eden bir takrir daha vardı, verdi, sarsak adımlarla ölüme doğru Darülaceze müdürü Cemil B. ce,·ap lend teşkılatı ?ldu~unu l tanbulun A-
'dll111ek llzre g6nderilen 347 hnh. e müdürü B. ona da cnap ver- yürüyen alil ihtiyarların manzanuııı verdi. Müessesede üç yaşından büyük nadoludan gclıp ~ıden dilenciler için-
ba- k fi b fi •t sı ıy . d"I . h . . d b 1 de transit mcrkezı aYılab"I · . .a .. ~• &Ya ye ve tu a yeye aı f 

1 
r ınsanlıfın kepaze e ı mış alını göste- çocukların a ıztıra ı karşısında a ıko· 1 . d d" • • 1 ecegını, .. ı. 

'IJa ile 2225 kurut nakıt mOeı· sn e ' ştŞLl BOS1'ANLARI rlyordu. Oradan içimde bir ürperti nulduğunu söyledi, kendisine mütclec- encı ~r ıne nihayet vermek miimkün 
"8e111iu tevd" d'l • f S hhiye müdürü Neş'et Osman D. duyarak kaçtım, çocuk bakım yuvasın- cilt olmıyan bir tenkide de umumi su- olmadıgını, Avrupndn dilencinin daha 

Ptfo . 1 e 1 mıt :·. fa· ı anıanlarda tifo vukuatının kes- daki tulu manzarasında gözlerimin ıı- rette cevap nrdi: (Çocuklar bulunduk- ~ok olduğunu söyledi. 'l'e\ fik Sa1im 
ldrı ~ıesemıze ve m~ ıh~ - ~od~~ati celbetti. KAnunuevel, kA· tırabını dindirdim. Orada durdum, !arından bir saat sonra darülılcezeye l'aşa: 
"-trıne kartı bu hamıyetlı va· retı 1 • bat aylarına mahsus bir hlli duruyorum. Ve bu tnakkuftan do gönderilmiş olurlar!) dedi. Tevfik Sn· - Ben Auupayı oldukça görm.. . 
d'!1~mı~ izhar eyledikleri nunu=~,a~deyİlll· fan bazı mOllhazala~ ~ugün yüksek lim Paşa~~~ aldı, ~!an~~ı ara.sınd~:. da~ım. Doğru değil, bu dilenci :~: 

_..lcaı ınaanıyet ve hayırkAriden istat . b aylarında 177, 1929 on heyetinizin vicdanları unune sermek is- - Darulaceze mudUru Beyın mu~a· leh ba:.ka tnı-aftn , okt . 1 

d L 1928 ın U no>n • • •• ı · · be b · D · • lll • o .. )'I alenen be an t kkürli da 233 ı~ un aynı ay. tfyorum. adelerıle soy ıyeyım, n una ınana- edı. BuJunmu ço ki .. 
\tr •azif t IAkk .Y ; _eşe ayni ayıa;ın 'fo vak'ası olmuıtur. Bu Reis B. efendi, darilllceze kreşinde marn, bu şehirde bu vesaitle ben bura- İlcezeye se\ ki ureti ve c:'ı arın darul-
&e e a 1 ey erız. lannda 256 tı ikisine kadar çokta, çocuklar çok fyl bakılıyorlar. Dofru· dan bir saatte gidemem, nerede kaldı hirde meccani d ğ ~ ecek sene o;e· 

hk•ıir TQrk ooeOı Sivııa sene ıubatın on bin kiflye qı yap- dur, takat orada bakılıp büyütillt'n· metrük çocuklar.. Buna aklım ermez. acılmas t 1 lT 
0 

um 'e bakım yurdu 
bit' ıey ebat tert·p ett' fakat 25 ıttnde ~ talık artık azal. Jer oraya gönderilenlerin kaçta ka«r- Bulunmuıt çocukları polis karakolları ü;ere 

1 
he' 1

1
• 

1 hakkı~~a ·öz söylemek 
Balıkeair TO k w 

1 B I kı . tık, tedbir aldık, :ıffonan sebebi ea dır, biltyor musunuz? darülicez.eye gönderinciye kadar cİ\"ar- mışla ;u rt\ıf zc,·a! ısımlerini yazdır· 
Si•aa r o~gı 8 1 esır· mıttır· Bu ıefer Jıhf prtlann Darül!ceze kreşindeki çocukların daki müessesatı sıhhiyeden birine te''· k • r 

1
' 

8 a.~ vakıt ge<'miş. ortalık 
~İt arasında yedı glln ıOrecek intaıu dej'ildir, pyrl : tahP seMP nerelerden toplandıJarını hepiniz hi- di etseler daha iyi olmaz mı? Yefiya- f ara:mı tı. oz alanların hakkı mah-
)lb ıeyabat tertip etmiştir. Se- hep bfr araya gelmetf &!Tophaneden, lirsiniz, fakat nasıl toplandıklarını da ta karşı idari ,.e ameli hir çaredir 1~

7t almak l'e müznl\ere)<> bnglin saat 
lrlL •t Ktıtahya hattınıD açıldığı olmuştur. Hastalık he:aııerden eda· bilir misini&? Dedi. Avukat Avni Bey de söz. aJ. zer e \aldığı _Yer~en de, am edilmek 1-
..... )'apılacakhr. fakir ye 1&.Yrl sıhhi ma e ce se tahJ edıldi. 
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Hapis delilikleri o Bulmaca o 
Bazı hapia mahkumlarında gördüğümüz 

cinnetleri ne gibi sebepler doğurur ? 
Yazan : Doktor Ismall Ziya 

( BUNlan birkaç gün evvel tarikatı Ha· Mücrimler üzerinde kaJabalık veya 
lôJıiy. nunauplarından Raıdi Beyin ıl· tenha yerde hapis ayrı ayrı tesir bırn 
fa bulmaz blr haatalığa duçar olmaaı kıyor. Bilhassa yalnız, yani tek oda cl 
dola11uUe cezaaı bakiyesinin affı için hapis keyfiyeti daha bariz cinetler tı 
BüyQk Millet MecluiH gönderllen bir llt etmektedir. Kulağına ses gelen, lıc 
tezure meellate harareUi münaktışn· I bu ses hafiften olursa, meçhul, llılhi 
/ara •ebep olllUlf ve teklif sıhhiye en- bittabi harikulade bil kuvvet taraf 
cünıenine lıavale edilmiıti. flu münase. dan mazhan hitap olduğuna kanı 
betle aaabiye miitehassıslm mdan Ook- getirmenin neticesi bizzat mahpusı 
to,. lsmali Zlya Bey mahpuslarda ne şahsının hüyüklüğüne bir delili kat 
tıibi delilikler görüldı1ğünc dair dikl.·a· olduğu ıihniyeti tahassul eder. Yahut 
tı 1«11an bir makale uaznuı. nazdemiıc i§. bunun muakisi de olııbj]jr. DU_şıuan· 
oöndermiftir, dercediyoruz.) tarının, gizli cemiyetlerin, veya maktu· 

Büyük }liJet .Meclisimizde SQn haf. lünün kendisini takip etti#ine kanaat 
taun şayanı dikkat münakaşası, Öm· hasıl ediyor. Yakın bir tehli.keyi bek· 1 
rünü tımarhaneye vakfemiş eski Mr mü iemek, daimi bir endişe jçeı-sinde felA· 2 
tehassıs sıfatile bana da l>ir iki fikir keti, ölUmü anbean karşısında buluver 3 
serdini ilham etti. Uzun bir zaman mek ıstırahı, dünyadan hıkma)'J, y.ı·~:t.- 4 
hapsedilmiş bir mnhpusnu affı mesele· maktan usanmayı, ye'si, ümitsizliği pt· S 
ainin müzakeresi birkaç kıymetli melr hammül edilmez hir hale getiriyor. in 

6 uunıuzun da alakasını uyandrnyor. tihaı· teşcbhiislerile neticeleniyor. 
Cidden fükrana layık bir ihtisasa hür Bazılannda ise burupları fena ko· 7 
met zihniyetile mesele meclis sıhhi)·e kular dU)'U)'or, mezar, öJU kokusu gibi. 8 
encümenine havale buyruluyor. Emrazı Baş ağnları, U)'kusuzluk, mide bozuk· 9 
akliyenin müheyya sebepleri arasındn luklarr, iştihası~lrk olgun bir miitchas- 10 
klblk kitaplar mahpusiyeti de kayd~ sıtın kat'i teşhişjni konduracak araz- 1 l 
derler. Mahpuslar arasında hür oJanla- dandır. Bu rna!tpu haleti ruhiyesf 

•vvelkl balm11c11mı~ın h11l. 

ledllmıı ıelclt 
2 3 4 j b 7 8 9 10 11 ....... 

BugO.nha bulmac4mı& 
Soldan .ağa YQkardan qağı ı 
ı - Kork11UU (6) 

:ra nazaran bire on nispetinde daha hapsin uzamasile alakadar mıdıı 1 rnu
lazla psikozlar ~q~ule geliyor. Bu .PS~· hakkak ki hazan pek çabuk kendjni 
kozların tahaddusunde mahpusun ıstı- gösterdiği gil;j aylardRn ve senelc.rden 
dadı marazlsi hastalığa müsait bir soJtra da mefdana çı~ıyor. En ziyade 
zemin hazırladığı gibi dofrud:ın doğru. tek başına mahpuslyet halinde zuhuru 
ya ~apls hayatı~ın: lcabatının, yeknesa daha çoktur. Beyaz hir odada hatta dı 
klnm, tahdit edılmı§ harekatın, serbe~t şarsının gürültülerinden bHe uzalc 
hava mahroumiyetinin hile tesiri mev. eUnde düimeleyip t;öıJUek için bi; i~ 
suu bahla~r. . . parçası bfJe l)ulundunılmı~an mahpuş-

2 - Riiyük (3), bir ~il' (3), gol (3) 

3 - Birinci (8), kapı (3) 

.. trade~ın bl~ b_~kaiına te~lıqpnd_e~ larda infilakı ani cinnetler, dimaği ih 
muıeveJlıt .. daın.:ıı .:re~na~a~ıy! tabı tidatlar fe ruhi fnhitatlar lfÖrü 'miıs· 
kaJmak, mufekkırerı hır suru hayn!le- ı·· n ı t d · al 

. ur. uazan ,·a~nıı e al'I namına m· •· re boğmak, mazıye, yaptıklarına ncda- • • 
met gibi amlller şahı.rn ruhi teamülle- ım u dlferlerınfn arasına k~r,ıstırmuk, 
rlnl ka)·dırır. öteki mahpusların arası~a bırnk.mak 

' - B!zde o!mıyan (3) 
5 .... J(.fUapt.a (2), uzakta (Z) 

6 - Sıcak, •oğuk değU (6) tHJ,,n (6) 

7 M Nida (2), halflr (!) 

8 - Uzak bir dağ (1) 

9 - Yol (S" ~n de6U (,9) 

10 - Kulp (8), ıapka geri (3), tl01t 
(8). Hlltta ıyalnız müphede mnluıadilc şayanı hayret derecede lyı te~ir edıyor. 

aervislere kapatılan serseriler Ye di- Ostat Krepelin hapi~ cfnnctlerlnin mıı· 11 - Para etmez (5) 
lenciJer de ilk günlere has olmak ü~e· ay yen bir şekle, yani bir \'ahdete irc:.ı e-

jMıhkeme ve ıors ııAnlırı l 
Jstwıbul 4 üncü icra memurluğundan· 
Haralambos f.f • .nin madam 

F otinideki •lacağından dolayı 
haczolunan Taraby•da Tarabya 
cıddesindl40-142 No. lı arsanm 
Jlısıf hissesinin altıda bir hisse· 
sile kaydaı 156 •e 158 numa· 
rab bir bap haneain üçyüz yir· 
mide ylz elli dokuı hiuesi iba
lei eveliyesi icra kıltnm•k Uzere 
otuz ,On mOddetle ruevkii mü
ıayedeye vazolundu. Kaytleo 156 
ve 158 numaralı mabaJleo yalııız 
l S6 numarall mahal alettahmin 
148 artın terbiinde alı,.p mab-
tacı tamir hanedir. Zemin katın· 
da kmk mermer· taşlık, mermer 
koridor üzerine tarefeyninde tah
laperde Ue bölünmüş bet zöz 
k6ruBrlilk zemini tq.lık ve kank 
malta çamqar mahalli •e ıar
n~ •e glm616 kOpl havi arka 
ıokağa kapusu Te aımlı kata 
merdiveni bulunan matbah asma 

katta merdiveni iki tarafbdn. 
Bu katta bir sofa üzerinde bir 
yilk bir haJA bir odı; birinci 
kıtta bir k~ik aofa berinde 
bir oda bir halt b&ytik aynca 
bir koridor Ozerlnde iki dolap 
iki oda, ikinci katta birinci ka
tın ayni olup yalruz koridorda 
dolabın biribirine çab aruma 
merdivmi ~ardır. Çab arkuı 
Wr dolap Te lnüııde çinko kaph 
tarasa •ardır. ikinci katta da 
balkon Tardw. Hadud11: Kanap 

Seyrisefain 
Merkeır; ıcanta!I Galata l\öprti b•fl 
B. 2:162 ~ube ııcancısı Sirkecide 

MiihOrdar zade hanı lsl 2740 

flYUBll~ SUili D0311SI 
t M E R S f N J vapur.u 11 

Şubat Salı 17 de Sirked 

den Gelibolu, Çanakkale, Kl

çilkkuyu, Edremit, Burbaniy" 
Ayvahğa kalkacak ve döniif' 

te Altrnoluga da uirayı· 

caktır. 

r11~Z11n iliDCİ PIS~SI 
(KARADENiZ) vapuru t9 

Şubat Perşembe akfardl 
G~lata nbtmundan lneboltı 
inopSamsun, Ünye, Fatsa, Or 

Giresun, Trabzon, Rize, Hopaf' 

kalkacak ve dönüıte Paztt 
Rize, Of, Sürmene, Trabzolı 
PoJatbane, Tirebolu, GiretOllı 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samsutı 
Inebolu, Zonguldağa uj'rıyı· 
cakbr. _____ ..._ _________________ ......., 

Merıiı Pus~ıı 
(INEBOLU) vapuru 20 Şır 

bat cuma 1 O da GalatadaJJ 
Çanakkale, lzmir, Küllllk, Bo~ 
rum, Radoı, Fethiye, Antalya. 
Aliiye ve Mersine kalkacd 
dönilfte Tqucu, Anamur, fiaiı 
ke, Andifli, Kalk•a, Çaoıkk•ll 
Geliboluya uğnyacakbr. 

re, adeta bir hezeyanın ınürtalş levha- dilmlyeceği kanaatindedir. (Rudhı)l•ll!lll...-....... ___ 111111111._._:ı 
yı marazfyesi husule gelmektedir. Bun mHhpuslRrda bir çok Paranuvaya vuku l. M. V, S•tın .Almı Komi1-
da alkolden birdenbire mahrum olrnR atı kaydederler. ltisafi fikirlerle mlitc yonu jl6nları 
nrn tesiri akla gelebilir, fakat irki rafik teşcvl üş sul'etinde patlak vermi ı .. -.--•----.. -.
mtlptelilan hn tanelerde derhal alkol vukuat kaydeder. Her halde devamlı Ordu lhtf~cı j~fn Yerli malı 40000 
den kesildikJt halde her :zaman he· mahpusiyetlerin miicrinıin ruhiyatında metre glaflık bez kapalı zarfla mClna
zeyann mlirtai;;; levhasını göı:;termedik· inceden inceye işlenerek itlsafi Psikoı kasaya kon;ıuftiP'· lhaJni 18,ıU31 
leri de malftmdur. Şu halde hakiki se· manzarasının tebllrüzii de görülmekte· ~arşamba günü ~t U ıe Fınd~Jıda 
hep hudutsuz hijrriyetin birden bire dir. Buna en kuvvetli delil hocamıı heyetimizde yapılilcaktır. Taliplerin 
du bir mahsusiyete tahan•ülfindedir, (Kırepelin) in bir çfnneti manyat inhi yirmi kuruşluk pul ınukabilinde prt 
Böyle teerübi olarak hürriyetlerinden tatiyeli mahppsta senelerden sonra ,.e namesini almak ve nümuaeehti ıörmek 
mahrum bırRkılıın eehllstan deha ziya. müteaddit inzıb~ti rezalarla tedibini üzer.e her gün müra~tlan ve lbale 
de Gıtnser tarafından tahrif edi!miH müteakıp ltjsafi bir manzarai seriri~·c aatinden evvel teminatlarfh! bfrJikt. 
olan hatıra bo§lukları, rı:ıbıtası~, dıkis- hasıl olmqş ve senelerce devam eyle- fcklifnamelerini heyetimfıe vernaıle-

Luka Ye Corci Manokordato 
gayri menkulab ve tarafeyni i:le 
cadde ilı mahduttur. Derununda 
K~ki Haeoilu Ef. müstecirdir. 
Derunuada elektrik tuiaab TU· 

dır. 156 No. lı heneain kıymeti 
Ud bin doku Hradır. 1~ • 142 
No. lı mahal anad1r, mfktan 
meaahası tahminen 138 Ufm 
olup hududu Koati Pandela ha
_. Taruti .,..... .,.. tarafeyni 
t.rilL ile ıaahdut 140, 14ı No. h 
anamn kıymeti muhammeneai 
yedi ylz dokaan Uradır. Talip 
olanlar kıymeti mabammenuinin 
yüzde on nispetinde pey akçaıi
ni mOıtubiben 19-3-931 tarihin· 
de ihalci eneli.1~i icra kılma
cağıadan 339, 1904 doıya numa· 

aiz konuşma~a~la müte~ahir bir haleti mi~tir . rf. 
sersamlre gözükmektedır. Uz .. h · ti d ah • • • . . . . . L"tn J:;uren ma ptJsıye er e ş sın 

Hapıs psikozunu adliyecılerımızın iıısanlarda k b·ıh · ti be Ordu ihtiyacı içbı ~ adet hamur 
l .. n uza , ı assa ccmıyc 

naıarlanna vazıhan arzctme ~te mus· §el".iyenin safradan attığı aşa~ı sınıf mnkinesi paprhia konmuıtur. ihalesi 
küllt ~~kmiyecefim zannederım. mahluklarla temaslnn harici hayattan 18'2,ı931 Çın·şamba önti Hat .ıı .._,te 

Ekseriya bi_.r intiha~ t~şebbüsü has ayrılışları onları muhitlerine karşı ala ,FındrkhdR heyetimizde Y•JJlacaJdu. 
talfJn başladıgına dehldır: ~u baxan kasız, ;rabıtaları kesjlmi~ bırnkıyor. 'faliplerin §Brtnameeini 't't katalofan
d~ kadınların şu me hur ıh~ınakı ra- Yeya silsiJei mernJjptekj mevkiinden dü daki :resmi gönnek lzere her «111 ve 
hım ~ayılmalarını a?dınr hır tarzdn sürüyor. Tabii zamanında muhaUıbı ihale 198.atinden eV'fel taU1natnamelert 
tezahüratı ve kuvntlı kahkahalar ye,·a ~ v 

1 
• . 

Ut k" h k kl 1 .... kü B olam)·acagı adamlar a temag mecbur•· ıle heyeHmfze mUracaatlan. 
mübea1a': 1 ıç ın ar ailk ghozul dr. b'u yeti ahlflklarını bozuyor. Sonra naz.1ri • • • m il 11!'ia ı manzara am e e ır 

temaruz, etrafındllkileri aldatmak. ve ·ye itibarile ho§ gör~lmekle beraber I..evpzım dikim evi ihtt71lcı kfn rlaf. 
ya merhameti erini uyandırmak için uy mahpushanelerde veni en konf era.~sl.ar, Irk be;dn telA haline getfrflmesl pazar. 
durulmuı bir &ahn. hissini verir. Pl'o- dersi~~· okumalar, .. 11unu~ a!:la onüne lığa konmuştur. lhaleıi 18 fQbat 9:11 
feailr (Freut) bunu ruhi itilmenin bir ieçmı)or. ~)rtada oyl~ bır (Ref~ule- çarı;amb3 günü sşat 14,30 da Fıadıkh· 
infkarı marazi&i diye izah ediyor Ha ment) yanı suyun tahıata mugayır o· d h ti . d l lıtı 
kfkaten mUsaft bünyeli eşhasta ' ser: larak, mansabından menbaına akı· •8 e::tne mJz • yaijpr ae~ı '

1
• TaHpl• 

t l . .. k.. .. .. .. " t rın şaı aırıe ve n mun-n girmek best ya~amann hirdenhire mahpusi\'ete ı ması, gayn mum unun, onuııe mu e- .. h .. ih 1 t' d 
tahnvillü ~uuru bulandırdığı .O'ibi madiyen set çekilen arzularının kırrl-t u ze~e telr ~lunhve t'a ~ıdaaahın en eni 

,. ., . .. • . . . emına arı e fye •mı e Hır bulap~ 
ıstırap nrici hatıra \'e düşünceleri u· ması, bıJhassa te?asuh .!atmı~ı~ ım· mftlan. 
yandırması neticesi olarak bu ruht in. kansızlığı ruhta zıyanın sonmesını mu-
flcan maraziyi hasıl ettiği şayanı ka· cip oluyor. Bilhassa akıl hastaJıkJan· 
buldür. Hazan ha~talık daha \'ahim n~ na mü tait doğmuş olanların mahpu· 
daha gayrikabili tatbik ,.e bütün şüp· sb·et sebehile bir an e\'\'el bünyei ma
heleri bertaraf eder bir tarzda erken raziyelerlne göre muhtelit seriıi lev
banam1t denilen ekserl\'a nakabili ifa halarla hastalandıkları daima göri.il· 
bir dtlllitl, katatoni Şeklini kendin<' mektedlr. Hapiı;hanelerden firar teşeh 
maske ittihaı ederek patlak yerir. bUslerinin en mühim saiki her halde 

Bu vaziyetinde mahpus adeta don- dört du\'nrdan, daha doğrusu yeknn
muş gibidri, mesela kolunu havaya kal saklıklnrdan kurtulmak arzusu. işti· 
dırmı§ \'aliyetinde günlerce, saatlerre yakı bu gihi ciirüm üzerine clirüm ya. 
durur. Yani bunu manas adaU yorgun- panlarrn, yani hapishnne katillerinin, 
luk hls~ini ka>•betmi olmasından iba geçlmsizlikJerinin, döğüşlerinin esbn· 
rettir. hını bir akli)e mütehassı ı daha barlı 

Baıı aıahupslar gaddarlannın nya· ve daha \'azıh görecektir. Şayanı te
mafdurlannın seslerini işitirler. Göz. mennidir ki mahkemeye cıkarılan her 
lerlnde hayaletleri gözükür. Bizim bir mücrimin ""'elli müteha sıs bir dok· 
hastamız vahşiyane öldürdüğü karı 1• tor tarafından muayenesi usulU temin 
nm ölmediğini, eğer ölseydi mahpushn· edilsin. Adalet. yardımdan, ilimden.' 
neye relip arkadaşlarile münasebatı ihtf astan müstağni, mücerret bir mef 
tenasüllyede hulunnınya. kendini hic· hum değildir. 
,·eder tarzda şarklar uydurmağa muk- lstanbul Bakırköy a8abiye re ak· 
tedlr olmıyacaj'ını iddia ederdi. li11e kunu ıeli Doktor JsmaU Ziya 

iLAN 
ldarei Huıuıiyenin Midyanh 

Hanna Kerimo hakkındaki ala
cak dava1ınıP muhakemeıinde 
mumaileyhin ailesile birlikte Şa
ma gittiklerinden mahalli ika
metgihlarmm meçhuliyetiaden 
tebliğat ifa .kılanamamıt oldu
A'undan tebJiğatrn Mardin ve 
lstanbul ceridei resmiyeıi ile 
ilanına ve muhakemenin 29-3-931 
tarihine talikine karar Yerildi
ğinden mumaileyhin yevmi meı~ 
k6rda Kuıebir aaliye hukuk 
mahkemeıinde ha11r bulundu
rulması veyahut bir vekil rön
dermesi aksi tak dit de mubake
menip gıyaben icra kılınacajı 
ilin olunur. 

r..U. Nal on iiç buçgkUn on 
beş buçup kadar bizzat weya 
ltil•elrlle mftracaat eylemeleri 
illn olunur. 
---·--------

Kadıköy Sulh 2 inci Hukuk mıhke· 
me5Jnden; 

T erekeıiae mahkemece. vaziyet 
edilea •• makadcl.ma Kadık6y 
Pazuyolunda 85 namarada otar· 
lllUf olan mOte•effa Ômer Cemal 
B. in A1te Ne't'ber Hanıma olan 
borcundan dolayı mutuarnf ol· 
duğu Hasanpafa maballeıinde 
Kıdaraiuı me•kiinde kiia olup 
elyevm Bedrıttin 8. ıokaimda 
esiri 1 1eni 10 No. we ~10z 
yirmi altı baçuk metre murab
bamda Te ytlz atınıı Oç Ura Ye aynı 
sokakta 1 - 3 No. Ye Oç yOz 
sekaen bq metre murabbamda 
ve elli lira ve keza ayııı mahalde 
elyewm Şem'i Ef. ıokajıacla eald 
1 yeni 19 No. Ye bet yDz yetmlt 
altı metre murabbaında "'• ilci 
yüz ıeksen sekiz lira ve aynı 
mahalde Ômer Cemal B. ıoka
f1nda eski 1 yeni 1 O No. ve 
bq yilz oa metre murabba11ıda 
ilci yUı elli yedi buçuk lira kıy· 
meti muhammenoli müfrez dart 
bap ana tarihi lllndan itibaren 
bir ay ıonra yani ıenei haliye 
mart1111n 29 pazar ,Unll saat 1 S 
raddelerinde açık artırma ıuretile 
ıatıla"iındao talip oı.nlarıo 
nıezk6r rGn ve aaatte kıymeti 
muhammenelerin yOıde onu nia· 
betinde pıy akçalarile 111abke· 
naeye marıcaat ıylımeleri iJAn 
olwaııar. 

r;;v AK 1 Tın 

L~7.~! -~~ıarı 
: ••••• ,.,.Tarife••••••••• • • • ı De1•lık tanı, sa , • 
: 2 • • 60 i 
: .S • • Ol : 
: 4 ,,.. , . . . ,., : 
: ihfl'l!•ç kalmavın- • 
: t:aJ'• kl!Uliu < tWJmr J 
: 1 O tkfa) 11.tn edil- 1 OO 1 
: mek ·tlzere maAlıı ı . , 
: AboneleriınWn her Uç aJlıt !çin : 
• btr delaa ıneccaııen' 1 

: 4 aatırı ıeçea llulanıı tuta ••Un ! 
: için 5 er kuruş r:ammolanıu : ........................... 
Franıızcaya atina - Ve TW 

Fransızca daktilo bllJr bir Hanımı lhd~ 
vardır. Galatı Aleksiyadi ban [io. ~ 

Sabf memuru istiyoruz - ı,ııJ 
olmadıtı umanlardı yıpıeağınız J 
göre ayda 90 liradan fazla kazanabi1' 
sini~ g • 12 ar11ında müracaat. (6) 

lstınbul dördilncü vatıfhan içiJI 
Unlon Kol -Üıküdır Hıl• ıinern111nd• 

(Annı Karenin) mümessili: Greta G' 
uo, Jon Jilberl Her gün (ilndüz S -
gece 9 da Cuma günleri 2 de 4 te I" 
ce 9 da, Gelecek porgram: Kalpı Hı,,
Ramon Nuvaro. 

Fatih Sulh 3 üncü hukuk hltiınlİ'
den: Küçük MüJü\'vet ve Server tJ,
KfJçütlertn fayıın mutasımf oldu~ 
Fatihte upazınnda mıpisalı Mel"' 
pafı mahalle5lnde 268 No. 40 ıdl 
metre 23 untimetre murabbaındakl ,r 
sadık! küçüklere ait nısıf hiıMnifi ·,,, 
antırma suretlle bir ay müddetle nı~ 
yideye Ç1kanlmışor. Şehrf martın 22 IJIW' 
PnargünU sut ı 5 de tbılelf tcra kıbıı' 
eakbr, alınak lsrtyenlerin kıymeti muh~ 
mlneııi olan 230 liradan hlsıeyt nıurt, 
yüzde on nisbeıinde pey akçasını Ol~ 
tıshlben Fatih sulh mahkemesi a .~ 
bukut lulmına müracaatları llin oPll'""" 
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Ba 

SESiNiN TEMIZL GI 
~LE sızı HAYRAN BIRAKACAK 

' , 

YENi MODEL 
TELEFUNKEN 

aADYOSU 
·aw111 zamanda Sıl10nu11uzun gilzelllglnl de .,,,,,,, 

Yeni teknik, ditlere serian ve P ARLIY ~N 81~ BEY AZLIK Terir 
Dltleri lel'lan ve tamamen temizle· itina eddmedifine deJAJettir. 

lllek ve beyazJatmak için ancak bir . ~.OLYNOS ku~lan~ bqladığınız 
Çare vardır: Uzun zamandanberi di~ 3 gun zarfında dışlerınız daha beyaz o· 
~)eri tarafından tavsiye ye KOLY- Jacak, ve diş etleriniz pembele§eeek ve 
!fos sayesJnde tekemmül etınis kuru ağzınızda serinletici Ye Iiitif bir tazelfü 
fırca tekniği tatbik etmektedir.=- Bunun hissedeceksiniz. 

Y'eni MOdel 
rel.EIUNICEN 33 W/l de ahi· 
ze ve oparl6r a11ni mahfaza 
ldndedir. H•eti mecmuası 
9aJ1el zarif olmalıla beraber 
fııatı da eltvendir. idil Yarrm santimlik KOLYNOS diş KOLYNOS ağza almclıiı anda leziz 

lllatununu kuru bir fırça ile günde iki ve mozadı taaffün bir köpük haline 
defa kullanınız. inkilap ve ağzın her delik ve boşluğu. 
. Lekelenmiş, sararmış ve çürümü~ı na nüfuz ederek mükemmelen temiz. 

4lı,Jerle di' etlerin mevcudiyeti ağza ler ve bütün mikroplan öldürür. 

Umumi depoıu R. FA-RAGGI Yeni Volto Han lıtınbul 

~--~.-~-- :-

~ KOLY~gQMS 
oENTAı.. GEUP GOAONOZ VEYA .. ARZUNUZU BİZE BİLDİRİNİZ 

TELEFUNICEN 
lstanbul Belediyesi ilanları 
~ 

.Şehir bandosu şet lrğ·inden; - m-c 

Cinsi Miktarı 

BOURLA BİRADERLER VE Ş51 

Ekmek 3780 KiJo 
PJrinç 450 
Makarna 225 ·~ 
Sadeyağ 350 " 
Kuru fasulya 150 " ,, 
Şeker 180 ., 
Soğan 270 ,, 
Kaşarpeyniri 30 ,, 
Beyaıpeynir 60 ,, 
Uo 150 ,, 
Domates salçası 60 ,, 
Patata 280 ,, 
Koyun eti 900 ,, 
Nohut 100 ,, 
Zeytinyağı 35 ,, 
Mercimek 100 ,, 
Bartılce 50 ,, 
Bezelye 30 " 
Yumurta 1500 Adet 
Sebze (Muhtelif) 1100 KiJo 

Miktar ve müfredatı yukarıda yazılı 20 kalem erıalr pazarhk 
.. etile mubayaa edilecektir. Pazarlık 25-2-931 Çal'famba rlnl 
aat 14 te B11iktaıt• Kıbçalide .Şehir ~andOIU binuancla le ... 
Y• bazurunda yapılacaktır. lstıyenlerın farlnameleri g&mek 
için hergün mDnakasaya iştirak için mezlctr gDn ve saatte baa
do fefJiğine teminatiarile müracaatları. 

i 
.... D lh Sami ~A Beşiktq icra daJresinden: 
A. r. san V Borcundan dol b" 
ukıürük şurubu t lake aynalı dolap 

8 ':e b~ :::: 
Ôkıllrflk ve nefes darlığı için t beyaz boyalı kesme karyola 22 

t pek tesirli ilaçtır. Divanyolu t şubat 93l pa~ar günü saat on 
t Sultan Mahmut türbesi A dörtt~ Beyoglunda ~aJyoncu 
A No. 189 I kullugunda ve caddesınde bil-Y• o oo,....•••Y müzayide sablacajmdan talip 

klRALIK KAGiR HANE 0 Janlann hazır bulunan memuru-
Betiktaıta akaretlerde 14 ve na müracaatları ilin olunur. 

?5 aamrolu haneler bilmDzayede l!ranbul ikinci ticaret mahkemesinden. 
•era edileceginden ıehri halin al· Zevityari efendi ile Miıel ve 
tına ,Un&nden itibaren yirmi gün EmanueJ ZeUiç efendiler beynin
l9lcldetle aleni müzayedeye vaz d ki ihtilifattan doJayi 24 tem-
ediJmiftir. e ı 929 tarihli senetle terhin 

tal• l 1 mu L' f ıp o an arın ve deha ziyade edilen Hügo K och ıtogra mı-

b
lllalumat almak isteyenlerin fU· k' Bey4aıu Yüksek kaldınm 
atı . . k ıııas• e . d R k o yırmı se izinci Cumarte• Ş bkulu caddesın e um me · 

bi JlinU saat on üçe kadar ma· ab. kmaz sokaj'ındaki 524 
allı mezkurde 54 numroda mü· te 

1 çıl matbaada ahJacafın· 
, __ ... k k l numara 1 2 931 l 
~ ayma am ığına ve yevmi 

1
. 1 nlann 24· • .sa ı 

llleıkı dan ta ıp 0 8 h Jd .....__ run saat on Uçünden on· .. 10 da ınezkür ma a e 
;tine ·kadar lıtanbul evkaf mü· gfinu saat . Junur 
ıriyetinde idare encümenine mü- J hazır bulunmaları ıJAn ° · 

1'<=ıat t el ·• 

----~-~

______ ___, _____ 

Çocuklarınıza 
Türkiye 

Ziraat Bankası 
Kumbaralarını 

Hediye ediniz .. 
Bankada Açtıracağınız Hesap Çocuğunu~un 

istikbalini Temin Eder. 

Ziraat· Bankası 
1 

1 1 

Kulplu ve Kitap Şeklindeki Kumbaralar 

lktısadın, Refahın Başlangıcı 

~OCUKLARIN OYUNCAGIDIR 
ı 

~~~~~=~~~~-~===--~ = -== ---~ -------.... ~ 

~lhn11HlflllllllllN1flff~1flllllltt1111ıııııımııı111111ıırı11ıııııu111111ıır111 TilRK MAARiF CEmi YE Ti ıııı111111111ıınıııuıı1111111ııııııı1111111 11111111111111 ııııın -

lı 1 
~ 
s 8 .... k E p- 11 

1 11111111 rııııuıııf 
~ uvu .Jşya :ııyanı<osu a 
1 1 M rtta· lledi)tler; Doç ( ıomobilı, )f'mtk orl:ıı:ı \C ~alon ıakıml:ın. !Tan:cıfoı ç . . § 
~ a ·. Blsiklc.-t focoğraf diki~ makinaları ~aaıler l•arr:ın i \·eler \e d ~c: ekıhyor ~ 
fi kı ymeıli eşyalardır. § 
~ Bikes ve fakir çocuklarımızın okumalanna yardım için bir lira vererek bir bilet / 
~11ııın1tt111111ır~11111Hfffn11mııııııııı11111111ııııııı11ırıı1 Ankara Caddeai : Orhan Bey Han 3 üncü kat 1111,rıı llııı· ıııımıı ııı 1 alıı7':1~· ~ 
--------------------------·--- ı •.11111111 ıııuııuuııııııı,ıii 

Komik Şevki Bey temsilleri maskeli 
.maskeıiz balo Heyecanlı ciddi boks mı· 
çı. J feycti ıtmsiliye tarafından (Kınmı 
Kavbetıim) ıaklitli ''e gı;yet gülünçlü 
Pi}.CI 3 Perde: dans yeni varyete. 

KAN .. 
eııizsiılik ıcin yeg~ııe deva kani .ı. . 

'? t ı · · ~)a eaeıı "'n mu~ a ııp elibba tarafından tertip cdilmışt.ir. 

Nöruteııi, 

zafiyet Te 
Chlorose 

SiROP DESCHIENS. PARJS 
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•E~••••••• Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Fabrikalarına Ait •••1111111 .. •••~ 

Yerli Mallar Pazarı 
[ Bahçekapı Birinci Vakıf Hanı ] 

•• 
Dairelerimizi Bayram UStü Ziyaret Ediniz 

Hazır Çocuk Elbi>e Oairesı Bakllırköy, Beykoz, lfesa.ne, Hereke 
Hazır Erkek Elbise Da ı res i 

Yünlü •e muhtelif çesit elbiseler, 
çocuk kostümleri, bereler Şaırkıın En Büyyk 

Kadın, Erkek Çorapları Dairesi Fa.brikalarıı 

ŞAPKA DAiRESi 

LJ E b Fevkalade lüks kadın ş:ıpkaları,muhtelif ki' Ku a ~ ıar oa· s· Metin, zarif kadın, erkek, çocuk Q,) Q,) ~ 
nazır l ise/erimiz cins fötr şapkaları, kasketler, bereler pe 1 m 't ıre 1 ayakkabı ve iskarpinleri > Q,) ..c 
HEREKEveLF~E~~S~~A~N~~E~~N~i~N~~::::::_o-_ar:ı:ı-ş_ı-e_r-i:_o-a_ı-r_e_s_i::::::::~L_u~~~k~:~~::~r_:::m:M-a~=-r~'o:~~e~~-t_e·~-~:e~~_r-e_~-~-~-t_,::]~~ 
E Y •• k k Y • • ı • • K 1 · ı h 1 t Beykoz fabrikalanmızın > ~ n u se un u uma~ arı 1 e azır anmıQ ır. saraciye, seyahat eşyaları Q,) "' .., .., ·--------------o > 

Lütfen Vitrinlerimizi seyredini? .. 

Evkaf umum müdürlüğü Istnnbul müdürlüğü ! 
muhasebeciliğinden: 

Evkaf tekaüt ve yetim maaşatı 
931 senesi birinci yoklaması ıubabn 23 üncü pazartesi günün· 1 

den itibaren müdüriyet muhasebe kalemince yapılacak ve beş 
pn devam edecektir. 

---~ 
Düşünüyorsunuz? 

Çocuğunuza Vere--
Erbabı maaş bizzat müracaat edecek ve ihtiyar heyetlerinden 

alacaklan ilmühaberleri mensup oldukları kaza Te nahiye kay
makam ve müdürlerine lastik ettirerek resmi senet ve cüzdan 
ve nüfus tezkerelerini beraber getirecektir. 

v. • 

ı _ cegınız En 
r Defterdarlık ilanları ' 1 

~Ialiye vekaleti lstanbul vilayeti 
()alt Prdarl1ğından: 

Deher<larlık kadrosmıda bu sene zarfında acı-
• 

ı k rnenıur;vf!ller icin 28 SuLat 931 Tarihinde bir .. • ~ 1 
sa baka inıt1 lıa111 icra kılınacaktır. 

2 - Bu nıernuriyetlerin maaşları 10, 12, 14, 17,5 
2ll, 25, ,.e 30 1... i r<tdır. İmtihan sualleri maaş derecel~
riıw gürr leı tip hlunmuşlur. 

3 - lmtila:111da muvaffak olanlar münhal vukubul
dnkçn kazandıkları nuıııaraya göre tertip olunacak dere
ce ~ırn~ıle tayi11 olunacaklar,!ır. 

4 - Talibi ıı ihraz eımeğe nıecl>ur olduğu vesaik 
ben·.~chi atidiı· . 

• 
Niifus tezkeı·esi, Askerlik vesikası, hüsnü imi ilmüha-

beri, sıhhat raporu, aşı kaadı, ve 4 X 6 elı'adında ik i 
adet fotograf. 

: - Fazla tafsil:h için llefterdarlığa mliracaal ohırı
ma ~: · 

ı: Devlet demlryoııarı llAnıarı ı 
Muhtelif yerli masa, Dosya dolabı, yazıhane ve sandaJyalar 

kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 9-3-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 

dem i ryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarıoı ve muvak

kat teminatlarını ayna günde saat 14,30 a kadar Ankarada mü
nakasa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 üç lira mukabilinde An· 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. .. ..,. ..,. 

9 mart 931 tarihinde yapılacağı ilan olunan font Boru ve te· 
ferruab münakasası şartnamedeki liste ve fenni şartlar değiıti
rilrqiş olduğundan 6 nisan 931 pazartesi gününe talik edilmiştir. 
Şartnameleri almış olanların yeni liste ve fenni şartları almak 

üzere Ankara ve Haydarpaşada idare veznelerine müracaatları 
ilan olunur. 

Jütün in~isor umumi nıü~ürlüiün~en: · 
37 vagon mütenevvi karton ve kağıt kapalı zarf usulile mü

nakasaya vazedilmiştir. Ta!iplerin şartname ve nümuneleri almak 
iizere her gün ve yevmi münakasa olan 9 ~-931 pazartf!si günü 
saat 1030 da t.;:ninat akçelerini hamilen Galatada mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

Bayram Hediyesi 

KUMBRRAdıı 

Bir 
KUMBJIRJI 

Alınız 

Türkiye !Ş Bankası 

~~11m~,~~r-ının~ı~llIDlmınnı-ıııllll~~•ıW~ ıını mı 
Mutfak inşası 

~1ünakasa ilanı 
Darüşşafaka müdürlüğünden: 

Daruşşafakaya kapalı zarf 
münakasa usulü ile bir ınutfak 
yaptırılacaktır. Zarflar şubatın 
23 üncü pazartesi günü saat 
.15 te Nuruosmaniyede cemiyeti 
tedrisiyei is1amiye merkezinde 
açılacaktır. Talip olanların şart· 

name ve kcşifname suretlerini al· 
mak üzere mezkur merkeze mü· 
racaatları. 

-.\~Lıuin; Mlizrııi11 güğiis, nezle, rievi anfizema, 
lıogaz kalp ltasl:llıkları, azinıialar için doktoruuuzuıı 

reyi le 

ASTMIN 
Kullanınız. 

l\les'ul Müdür Uefik Ah•e' 


