
Müşkilleriniz varsa ... 
Bir mektupla V AK.IT'a ya· 

Z•nız. V AKIT'ın avukatı sizin 
trıüşkilJerinizi halJedecektir •.. 

Salı 24 ŞUBAT (2 inci ay) 1931-

• 
ı Il8ven1 z 

iki gün s o n r a .• 
Bekleyiniz 

Talırir telefonu: 2. 4371 Sayısı ;) Kuruş =='=._4 üncü Yıl No. 4715 /dar~ telefonu: 

T aırikat<:iler Gizli Dün lstiçvap Edlildileır 
• 

eisicümhur Hz. Bir tecavüz Esrarengiz hastalık! 
konyada birkaç gün daha kalarak M~.sul ?1üdUrü!11üz K~pt~~· T e-':""7"fi~k""""':'.B:--;,-le-.ç-. a-r-k~ç-~b-a-şısı birik 
tetkiklerini derinleşfireceklcr, sonra dun hır tecavuze gun ıçın~~ oJ~n Rustemıve,, vapuru 

Ankaraya dönecekler uğradı dun lımanımıza geldi 

Bil ··k · · · Konyaldann candan gelen sevgi yu reısımız 
ve hürmet tezahürleri karıısında son derece 

mütehassis kalmıılardır. 

Konya, 22 (A.A) _ Babalık Hz. evvelki akşam askeri sine· 

H ti ri mada milli mücadeleye ait bir 
gazetesi Reisicumhur azre e 
b 

filim seyretmişlerdir. Gazi Hz. 
akkmda şu malfunatı veriyor: ht nin refakatlerindeki müfettişler 

Gazi Hz. her gün şehrin mu e- bütün devairden 1926 senesin
lif yerlerinde otomobille tenez-

. ıllhte bulunmakta ve her tarafta 

halkın samimi ve şiddetli mu-
. habbet tezahüratile karşılan· 
maktadır. Reıicümhur Hı. nin 
k6fklerinin önü her gün müşa· 
rDniJeybi görmek istiyen binler· 
ee halk He dolmakta ve Gazi 
Hazretleri halkın candan gelen 

· bu temiz sevgi nişanelerinden 
' nıüteha.ssis bulunmaktadır. Gazi 

Menemende .. 
Dün yeni maznun
lar isticvap edildi 

Fakat Anadolu ajansının 
taf•ilAt vermemesindeki 

• bebi anhyamıuulı:.l 

~---:1.1 (Va.la&) - Divanı hup 
la l!la&t onda toplandı. Gizli tekke 

a~rak mffrftlik l'e dervişlik ~ptıkları 
içın tevkif olunan yeni maznunların 

muhakemesine başladı. l\Iuhakeme taf
silatını (Anadolu) ajansından aJınrz. 

• :ı: • 

Evelki gün de yazdığımrz gibi, diva
nı harbin, bayram tatilinden sonra diin 
ilk defa toplanarak gizli tarikatçilik fa 
aliyetinde bulunan Uşaki tarikati men· 
ıuplannı muhakeme etmesi mukarrer
di. · Nitekim Menemen muhabirimizin 

Yukarıya koyduğumuz kısa telgraf ha
beri de divanı harbin dün toplandığrnı 
bildirmektedir. Fakat dün gece saat 

dirtten sonraya kadar beklediğimiz 
halde (Anadolu) ajansınrn vereceği 
tafsilatı almak bizim için mümkün ve 

ınUyesser olmadı. 

denberi yapılan muameleler ve 
işler hakkında ihsai malumat 
istemişlerdir. Bayram tatilinin 
bitmesi münasebetile Gazi Haz-
retJerinin devairi ve içtimai mü
essesatı ziyaret etmesi muhte
meldir. 

Müşarünileyhin daha birkaç 
gün şehrimizde kalacağı ümit 

ediliyor. 

Türkiye 
Akvam meclisine 

girmelidir 
' 

Avrupa birliği konferan
sına iştirakimizi Yunan-

-hlar mes~rretl~ karşıhyo! '· 
Atirı .,, 23 (Apo) - Nim resmi 

Esti)'a) gaıetesi, rıqre~fiği bir 
'~J~~kal~d_e, Türkiyenin Avrupa 
bırhgıne ıştırak için vaki olan 
daveti kabul etmesinden dola 
h. d'f yı, 
ısse ı en umumi meserret ve 

memnuniyeti kaydeylemekte · v 
Türkiyenin Cemiyeti Akvam e 
dübuJü için izhar edilen arzuda: 
izharı meserret eylemekted' ır. 
(Estiya) diyor ki: 

"Türkiyenin Cemiyeti Akvama 
girmesi pek ziyade badii memnu
niyet olacaktır. Çünkü Türkiye 
Cemiye.ti ~kvam meclisinde pek 
kıymetfı bır sulh ve müsalemet 
amili rolü oynayacaktır . ., 
Tevfik Rü,tü Be3·e teşekkür 

A:t!na 23 ( Apo) _ Yunan 

'fahrlr müdürümür: Refik Ahmet B 
uğradıtı 'lecavüzden e)nra 

Evvelki gün gazetemizde çı· 
kan "Ki ot F arer,, e ait bir yaZJ 
münasebetile mes'ul müdürümüz 
Refik Ahmet B., dün, azası bu· 
lunduğu şehir meclisinde bir 
tecavüze uğramıştır. Mütecaviz 
genç Kıbrıslılar isınile tanınmış 
aiJeye mensup ve Hürriyet ve 
itilaf fırkasmın ziraat nazırı Etem 
Beyin oğlu Mahit Etem Beydir. 

Mahit B. dün saat 13 e doğru 
gazetemhe pıniş ve tesadüf 
~Hıği muhatrirle .. imiıden Yekta 
Ragıp beyden önce Fikret Adil 
beyi sormuştur. Yekta 8. o ara
lık odasında bu 'unmıyan fakat 
matbaa içinde 0 1an Fikret Adil 
beyin .şimdi geleceğini, biraz 
beklemesini söylemiştir. Bu ara· 
hk genç, Refik Ahmet beyin 

o:fasına girıoiş ve orada Hakkı 
Suha beyle karşılaşmıştır. Mahit 
B. Refik Ahmet beyi sor mu, 
11 yok ,, cevabını abnca nerede 
bulabileceğini tahkik etm:ştir. 

[Alt taralı 6 ıncı sayıfada] 

Fesatcılar 

tugu, elındeki fincanı attığı görüldü, yanına ~
~.~;.? s~ibi ~nlahyor: Kaptanın ans1:r.1n yere 1 

koştular, ölmüıtü l 

Mersin-Istanbul 
postasını yapan 
Rüstemiye vapu-

runda esrarengiz 
bir hastalık neti
cesinde kaptan 
Lütfü B. in öl
dilğünü ve mü
rettebatından iki
sinin de hastane-
ye kaldırddığmı 
haber vermiştik. 
Bu hastalığın ev
velce zehirlenme Rü•temlye vapuru 
olduğu tahmin ediJmiı, bilahare l 
bir deniz gripinden bahsolunmuş· 

tu. Rlistemiye vapuru dOn lima
[.4lt tarafı 6 ıncı sayıfada] 

temizliği! 
Dün mecliste . hararetle konuşuldu 

izahat verildi 
PisJik gören bir adamın yere tükürmesi mi Jizım, 

yoksa tükürüğünü saklaması mı? 1 

Şehir meclisinin eHlki gıinkü içti- re'ket egildir. J'ükürüğünü akJnm:ı· 
maında, şehrin temiz tutulması için ne hdır. 
gd~bi te.dbirler alındığı hakkında bele- Refika Hulilsi Beh~et H. _ Sokak· 
ıyc rı.raset makamından izahat alın· !ardaki st'ı'pı·u··0 1·· k t ı · b' . 

k 
·ı . . .. . u u u an pıs ır mcln• 

masma arar \'erı mıştı. Dun şehır 7.ara arzetmekt . k k kt d B r . t 'k'd e le o ma a ır. un-
mec ısı aa ı ı e toplandı. lar kaldırılmalıdır. Muhittin B. 

Celse açı1ınca Muhittin B. ayağa Kutular lüzumludur. kaldırılama 
ka1ktı. Tanzifat işleri hakkında bele· Rana S:ini Ya\'cr H. z. 
l . · t ~ ti ıattı. .. .. - Sokaklara 

c ı.renm ne yap ıgrnı ~u sure e an • tukurmek ve .sokakları pisletmek bir 
"Tanzifat işleri hakkında izahat terbiyei esasiye mese]esidir. Hallu 

alrnmal. arıu l'ciilmiş söyliyeyinı = Halk matbuatın ir!;lat etmt'lidir dedi. 
nezafet i~in hfr vergi nriyor. Bu ., 9 R · .. k - · eıs muza erenin kafi oJdugvun 
bin Iiradıı-. Bunun 89 bin lirasr baka- ·· ı d' il u ·> soy e ı. . ast.aneler işi ile meıa-ı ola 
yaya kalmaktadır. Binaenaleyh 00 ı hh ~T" - . ca ı. sı •ye encümeninin sokakla.ta tü 
bin Jiraelimize geciyor. Halbuki bıı ı ·· k . rnrme Ye şehrin umumi 'sıhhi ,.a..: .. 
tanzifat işine 6:l:; hin lira sarfetmekte· n l"k d .ye-

l e a a a ar olarak tetkikat yapmu 
[Lıhfcn sayıfayı çniriniz] yiz. 

Nezafet işlerini iyi bir ·ekilde yap-

mak için careler aradıl... Biitün medr- ı--------------

M 
ni şehirlerle muhaherc ettik. Birçok 

aznunlar nugün mü- şehirlerde bu işi hususi ~irketler yap- Yeni 
Müsabakamız dat aaJar ın• vapacaklar maktadır. Biz de bir sirkete lıamle (.· Qece saat on ikiden sonra ( Anadv

lu) ajansmın Istanbul mümessilliğine 
8•k sık müracaat ettik. Mümes· 
IİJlik, bizim her müracaatimize şu lusa 
cevabı vermekle iktifa ediyordu: 

harıcıye nazırı M. Mihalakopulos 
Türk· Yunan ıtilafnamesinin BU
yük MilJet Meclisinde tasdiki 
münasebetile Tevfik Rüştü Bey 
tarafından kendisine çekilen 

Anka 23 (Telefon) _ Burada .1_ delim dedik. Şartname hazırladık. Bu-ı 
• ra, . . ' nu haber alan hir iki şirket derhal bi-
gır cezada müddeıumumı tarafından .. t tt "I 'l' · ı·ı t Va kıt büyük bir tasar

ruf nıüsahakcısı açıyor 
"- Menemenden henüz bir haber 

alrnadrk !,, 

Ve bu cevap geç vakte kadar tekerrür 
etti. Ayrıca telgraf muhabere mer
kezinden yaptığımız tahkikat ile de an· 
1 b' . adık ki ajansın .l\fenemen muha ırı 
dfhı gece geç vakte kadar Menemen ~e!• 
lrafanesine dünkü muhakeme tefsıla· 
tı hakkında tek bir satır bile vermemiş 
tir. Bu sebeple divanı harbin dünkü 
faaliyeti hakkında bugün tafsilat vere
lııtrnek vaziyeti hasıl oldu. 

b Şurasını d~ kaydedelim ki. ajansı~ 
Q hareketi Menemen muhakemeler•· 

lıbt başladığı glindenberi hemen her 
tece devam etmiş, Anadolu ajansı 
itl~hakeme tafsilatını ekseriyetle bir 
ti.in geciktirmek suretile vermiştir. 
ltı Fakat yalnız dün ajansa güvenme· 
"iti Q~afık bulan muhabirimiz evelce 

enemen haberlerini bize gönÜ ğünü· 
l\e hiJd' d'•• · · · t ır ıgı ıçın ajansın bir gün son· 

1 a tecem eden faaliyeti yine ekseriyet· 
' serneresiz kalmıstrr. 

'et Şu vaziyeti, alakadarların ehemmi· 
e.a_Je nazarı dikkate alacaklarını ümitj 
q•Yoruz. 

1 

tebrik teJgrafnamesine hararetli 
bir telgrafla beyanı teşekkür 
eylem ştir. 

k ze muracaa c ı er. emız ı' en cn•J 
ısmen beraetferi \"e kısmen de idamla- 6:3.) bin lirayı istcmeğe ı.aıı,ı~lılar. m. 

rr talep olunan şeyh Saidin oğlu Saltı- n~enale~ h hiz de tıimrliki şekli muh:ı
hattin ile arkadaşlarınm müdafaaları fazaya f,arar verdik. J:,,tanhul şehri şi 
yarın dinlenecektir. kayet edilcmi) ecek kad·ır trmizdir. A· Tafsil atı perşembe günü tak

ra sokakların pisliğine g<.'lince, hu da. r dim edilecek ayhk ilavemudedir. 
ha zi)ade sokakların dar ve halknı '1-------• 
pislikleri so~ .. ağa diikmcsinden ileri gel- ------.J 
mektcdir. Temizlik işi halkın H mat Verem aşısı 
bu atın el birliğilc başarabilecekleri hi;I 
iştir. O f • S Halkı ı-ıoknklara tükiirmekten me-' r. .. uat a bit Be~· ce-
nedemedik. Talimatname yaptık. Ceza 
aldık yine tükürcliiler. 

v:ı P verı \ or 

Profesör Fridman tarafınd 
keşfedilen verem aşısmı. ha:~ 
taJarına tatbik ede!ı ve fayda
h neticeler alan Dr Fu t S 
b' · a a· 
~t Beyin bu aşı hakkında fi. 

kırlerini naklettiğimiz doktor
lara verdiO-i ço•.,. "h· 
1

A ~ "' mu ım ve a-
aka. uyandırıcı ceva~ı yarınki 
nUshamızda buJacaksınız. ·------J 

(Kocasının ğözlerini kapiyarak) Kimim? Bil bakayım .. 
Kadın -H d' haydı! Şaka kifi .• Biraz mutfaktaki işine bak •• 

Refika Hulu i Behçet il. ı-;Öz alarak. 
sokaklara tül~ürenlerin kacından ce· 
za alındığını buna cernp yerilmediğini 
sordu. Muhittin n. - Şehir büyükktiir. 
mevcut zahıtai beledive işleri!<' uğra

şan ancak 200 memur vardır. Tiikii
rcn kac ldşiclen <'1'7.a nlmdığı hakkında 
istatistik yaptırac:ığım. dedi. Sali'ıhl 
Cinıcoz B. tükiirme!,te bu k:ıdar ısrcH· 
etmiyelim. J.flğınılar nçıkt:ın akarken 
bunu gören bir adam iıstikrah hissi fü,l 
tükiirm<'k mecburiyt•tincle kalır, dedi., 
Bundan ı-onra ş(;yfe miikalemeler o1-
du: 

Tevfik ~alim Ps. - Pislik gören l>ir 
adam J cıe tüh.ürürse bu <lor ru b. h 

Bu sa yınıızda 
Hatıralar arasında 4 .. .. S d H'kA uncu • a 

•1 aye 6 ıncı 
o ır a. 

v _ ay ı ! 
~oca Hanımı darıltırsıo •• Zırili kooperatifler 7 İnci 

· -------.:...~.;.:.;.::...:_:.::~--·~·...J 
" 



- 2 - VAKiT 24 ŞUBAT 1931 
teklifi kabul edildikten sonra 10 daki· reketi için mahkemeye kadar gittıl•· ı 
ka teneffüs iç.in celse tatil edildi. işli \'e Istanbul cihetinde en asri bir 

ikinci celse açılınca salonda bulu· ~ekilde a~rf ahırlar yapıldı. Bütün a· 
nan Muhittin B .tekrar ayağa kalktı. hırlarm asri şekle ifrağı için verilen ' 
DarU14cezenin bugünkü me ai~i hak· müddet nisan nihayetinde bitmektedir. 

kında şunları ıı:öyledi: Yakında aza beylere bu asri ahırları Türkıvt-• Suriye Jsiiltraz 
DARÜLACEZE MESELESl gö~tereceğim.,, 

"'DarüHlceze mevzuu üzerinde bir Muhittin Beyden sonra Tevfik Sa· Hudut komısyonunun ilk içtımaı Sahihivetarlar bu haber 
hayli arzular izhar edflmi , bunlar kıs- lim Pş. söz aldı: Biriken taksitleri niçin •ktedildi,. . tel:zip ediyorlar 
men noksan kRlmıştır. _ 'l'amamile itimat edilecek kon· aJ l ? Halep, 23 (A.A.) - 1 ürkıye - Su· . 

DarüıA iki k d B' k t 1 it d Ü • mıı ar. riye daimi hudut komisvonu üçüncü jr. AnJ,ara. 23 (Telefon5 - Hır Atma uceze ı ım ır. ır ıs- ro a ın a s t yoktur. BilhaMa !l!Üt 1 ~ 3 •• • • ·ı . 
ı akt ah k ı 1 • Ankara, 23 {Yakıt) - Düyunu umu· timamın ilk c:elseei acılmıstır: lki tarnf grupu tarafından hııkumete .ıO mı ) 

mr ça ışm an m runı a mrş ara çocuklarının ırecekleri 11üt kontrol al • :ıı • ı· ·k ı·r· ld - d 
müheyyadır. Diğer kısmı da ebe\'e • ::ı • • mfyı hl.Werl 6 milyon liralık taksiti heyeti murahhasalatı şu zevattan müte ıra 1 rn_z tek 1• 1 ;) nıu ıgı hakkın 9 

Y tında bulunmalıdır. Diler şehırlerde sekkildlr· Türkiye heyeti· Urfa ali haberli!rı alfthnefün makamlar te 
nf tarafından inkar edilmişlerin haya. bu kontrollar daimi n sıkıdır. Dartil· son ıamaıılara kadar almamışlardı. :. • . : . · zip ettiler. • 
trnı kurtarmak için açılmrş bir kreştir. ficezede ne mUa~ııu oluna olsun 0• Fa.kat bunlar hukukçularla yaptıkları si Etem: ~~ker murahhas mıra tay !\Hım· 

Alil bf • . . ~.. ç taz hancıye murahhası Vedat Beyler. J • u·t ... I• h · i ve çare kim elen sokakta sü- cuklara kendi elimizle aJdığrmır. sütü fstfşanden sonra bu paranın ahnmaaı F h . . 11 1 d 1 zmır ı a ıa merın n •ene 
·· kte k t k bl i t' · . . . · .. . . ransrz eyetı: reıs n ep e ege, mu· • • 

runme n ur arma ze a t ır. Bız ıçırmeliyız. Bu mti§külatr ihtimam et- hukumetin tekhfatını kabul mahıyetin· . . • lık kongreaı 
de milmkUn olduğu kadar yedirip içi- mek lazımdır. !Jen darülaceze müdU- de telakki edilmiyeceği kanaatine ,.ar. ab~nbı M.BLavratstra, ah~kherı mutrahha~f Jzmir. 2:J (Vakıt) - Hflfılinhmcr J 
rip afydiriyoruz. llastalnnı h ı· ü .. ın ası omo • mora a mu asarrı . k . . l'k k . Jd • . nca eye ı r nun geçen gtinkü içtimada verdiği mışlar ve altı milyon lirayı almı~lar· N .• B . mır mer ezının sene t. ongresı açı 
ıhhiyemız tarnfından mucip olan nok- cevaptan anladım ki, darUlaceıe müdü- d :. asıp e~. İdare he) etinin senelik mesai rapor 

ta kreşi kısmıdır. Bundan evel kre ·i, rü bu ahırların inş·asına taraftar de- ır. 1 Harici haberer 1 tasvip edildi. 
f ennt ve srhhi tesisata malik olmıyan ğildir.,, Dedi. · ------------
hlr müessese idi. Çocuklara verilen Muhittin B. "u cenbı verdi Himmet zade Yunan amelesi Sanavi sergisi 
sütler fenni yıkanmnzdı. 

- DariiHiceze müdürü bu müesse-
röntıen yok, ka~m.akanşık, mü~e.m- sede ihtiyarlamış bir zattır. Müşküla· Borçlar itinde mutlaka hata A I J ikinci ıergı için ilk hazıC"lık-
mel bir .vazly~tte ıdı. Sonı-a vefıyat tı ihtimam eden kıymetli bir arkadaş- varmr, diyor m.e e gre~ yapar a~Sa iare be!lanıldı 
calibi d.ikkattı. Çocuk müteha ısı A· tır. Benim gibi herkesin de itimatla- Ankara, 23 (Telefon) _ Himmet all addedılecek(erdır Ankara, 23 ('l'elefon) - ikinci sans 
U SUkTU Bey bizi irşat etti. Bütçemiz nna şayandır. Hatta şunu söyliyeyill} zade Hil9nü B. borçlar işinde hata ya- Atina, 23 (Apo) - Yunan amele.;i, yi sergi i burada 9 ni anda açılacaktır 
bu ~ocuklara .. ynrdım ~decek derecede ki ahırlar için karar ,·erilince plan pıldıft noktasında ısrar etmektedir. ld· memurlara karşı biraz tesanüt gö ter· iştirak etmek istiyenlerin 25 marta kli 
dejildf. Darulaceze içın balolar ver- yaptrrmış. para aramak için bana gel· diasını ispat için Maliyeye tekrar mü· mek maksadfle umumi bir grev ilan et- dnr müracaat etmeleri lflzımdır. 
dik. EvvelA süt i~tiyacını. nazar~ dik· mişti. Geçen sene ,·eremli inekleri kes- racaat etmiştir. tikleri takdirde asi addedilecekler \'C 

kate alarak takım aletı getirdik. tik. Istanbul içinde ,·eremli inek kal- o suretle takibata uğnyacaklardır. Mc ~1ısır kırah Türkıyeyi 
Sffeleıi kapatmak için makine getirt- madı. y Ef f morlar da grev ilan ettikleri takdirde k "" 
De. eni gan se iri zi va ret edece m1 f 

t Buz depolan yaptık röntgen el· Latife Bekir H. _ l\lezbehaya giden . derhal azledileceklerdir. Kabine mec· J ~ ,,. 

hazı getirttik. Aynca bir boks dairesi, hastahkh ineklerin ne olduğunu ı:ıordu. Anhra, 23 (Vakıt) - Efganıstanın lisinin dünkü içtlmaında ittihaz edilen Berutta çıkan Elahrar geıete 
Ç&m&§lrhane mutfak yaptık. noksanla- Baytar müdürü ıyezbahaya sevkedilen yeni Ankara sefiri Sultan ·Ahmet Han karar dün ait olduklraı nezaretlere Mısır kralı birinci Fuat hazretlerini~ 
n yapmak için şuradan buradan df1en. ineklerin imha edildiğini söyledi. bugün hariciye veki1i tarafından kabul tebliğ edilmiştir. i1k baharda Türki~e)i ziyaret edeceği' 
dlJk yaparak yardım istedik. Ben bun- ŞEHRiN BORÇLARI edildi. Memurlar ile amele mü~tereken ne dair bir haber Hriyordu. 
du daha fazlasını .)'apamayız demi- Bundan sonra. muhuebeci Nuri B. A k d . f ] pev ilin ettikleri ve tehlikeli bir mahi· Bu haberin esası hakkında yaptığı' 
yorum. Yalnız elimizdeki ve aitJe :.ehrin nereye borçlu olduğunu anlattı. n ara a grıp az a yet aldığı takdirde hükümet hidematı U· mız tahkikat onu te)it edecek mahiyet 
daha fazlası yapılacağı iddia edilemez. Bunlar Periye bankası ile Türkiye mil· Ankara, (Telefon) - Burada grip . . t . . . f ·ı~h 

1 
te değildir Maamafih Mısır kralınf11 

. . • . . . . . . mumıyeyı emın ıçın on sını ı sı a a · • 
Çocukların naklı meselesıne geJince lı bankasıdır. Prıye bankası ıçın her ve nezle sarı bır haldedır. Mektep ta· tı d t t k . , t• d d' ilk lmhnrda Akdeniz hanasında bir st' 

b k kul · ı~~ b' ı· diki · · ·· 1 di . na avc e me nı>e ın e ır. u or acak kadar müşe\'Ves değil. ene - ın ıra Ter erını soy e • Jebesıne tifo aşısı yapılmıştır. Ankara h t b 1 • zi .ı 
M f bü . . b. d , .f. • ya a yapması ve azı yer en yar .. 

dir. Sokakta terkedilmiş bir cocuğu asra tçesınin on kısmının müıa· mektepleri yann tatildir. zr enız l 8Cl8Sl · . ·· ·· ·· · 
.. .. ~ ke•resi tehir edildi etme ı, e\'elce dü unulmuş fakat henüS 

nakil için gece ,.e gunduz hir nak1iye . J'k . k• b' • • l\farsfJya 23 (A.A.) - Liman önün· . . 
to bil . h d y ı Reis daimi encümenin bir teklif 1 es 1 me us~n yenı . I •• • • • • bır karar ''erılmemfsti. Mısır gazett 

o mo ı azır ır. a nız çocuğunu dekı mendirek uzennde kfltn telsız ıs· . . 
bırakan bir anne kendi hu''vı'y t' · k mazbatası olduğunu, bunun okunması- vazı"feler"t , len bırkaç ny C\'t>l hu St'yahatten balı· e ını sa • . tasyonu (Salnt - Servan) namındaki 
1 ak b . . . . nı reye koydu. Teklıf kabul edilerek . . sederken Mı ır kralının, bu seyahat et 
am mec urıyetınde olduğu ıçın ço- • • . Ankara, 2-3 (Vakıt) _ Eski meb'us· vapurdan hır telsız almıştır. 2:1 şubat .. .. . . 

c11k başka birisi tarnfındnn görülUnd- okundu.. Beledıyenın yenı kanun mu· . . . • t 3 t 41 d 13 d kik .· nasında buyuk ceddı Mehmet Alı P• 
dbince işleri arttığı bunları kanıtla· lardan Hıkmet ,.e CaY1t Beyler m\iskı· saa e erece a a arzı şıma· . . 

3 e kadar sokakta kalmakta ,.e hayatı- . . . ' . "la" • • •• • • • • Jinde 6 derece tulü şarkid~ f timdat §anın mıskatr ı·esı olan Kaval ayı zıyt 
bl . mak içın yenı vandata lüzum olduğu rat ıdaresı murakfphklerıne tayın edıl· • d w• · ·· .1 • 1 d' R d t• 

nm r kısmrnı da knybetmektedır. .. " dik 1 ........ . . a..-retk_ri vermekte olan dijer bir nou- ret e ecegını o) emış er ı. u n 
MYıen tft tMmft tt erci-· elektrik mı§lerchr. ~ 1 S 1 S ) .. arrur etını aegılaJf' 

Çocuklann kı·eşe girdikten sonra ha· fiatlannş. fark. 8 nayfde uUanılan ra rasge en} a nt. - en·an . ın gon· · .. 
kımsızlıktan öJdiiğünü iddia etmek elektrik fiatlarına on para :zam ve ha· Kibrit fabrikuı dermiş old~gu tels~z !>iud.ur: (sızew?1~a· . Bu~un~a ber~ber !\~ısır kralının Tut 
ıru;a(s~zhk ?ı.ur. Kre. e gelen çocuk- ,.8 gazına da 40 para zam edUerek se· Ankara, 23 (Telef on) _ Kibrit ~ir· ve net edebılecek bır vazıyette degıhz.) kıyeyı zıya1·etı tekııp olunamamaktt' 

la:r fıren~lı, '·eremlı, 'e hayata mu· ne"i 35' bin Ura kadar bir varidat te- keti mümes.~illeri tema~Jarı neticeıııinde /spanyad.ıı. hadiseler dır. . 
kavemetinın ~fr kısmını kaybettikleri min edileceği bildiriliyordu. Bu teklif bfanbulda kibrit fabrlka"ı acmağı ka· B 1 22 (AA) - Y" 1 ··- Bu husu ta nazarı dıkkate ahna-
i~ 6lmektedır. Sağlam gelen çocuk- bütçe ve iktısat encümenlerine sevke. b 1 etmf•l d' • .arsei onb,ıt t ' ,· d uz erde~) nu ihtimal, halihazırda Türkiye ile MI 
J • • • • • u ~ er ır. mayışç za a ara ın an mene ı me· 
ar gayet lyı bakıJınaktadır. ller ocu- dlldı. Yann lçtıma edıJmek Uzere ıç· • ı· . . ğ . .• . sır arasında dostluk ' 'e ikamet muah' 
ğun ayn bir dosyası :ı-ardır. tlmaa nihayet verildi. l\1ıllet mcc ıs1nde lerıne ra men mıralay Macianın eHnın . .. w ., 

önünde toplanmışlar ve miralayı ha· hede ı muzakerc olundugundan bum. 
Bu hususta endişenak olan arka- A k 23 (T lef on) M 'f ti · d · ··t k•f . .. .. . .. .. . 1 n ara. , e - • . n ec sı raretli surette alkı,,.lamıclardır l\[ l\la- ahedenin yakın a ımzasını mu ea 

daşlanm bfzım sozumüzu şuphelı ad- Memleket Haberlerı 1 . w . . .. '$ »» • • • • 
· ekserıyet olmadıgı ısın muıakere yapa· cia balkona çıkarak halka teşekkür et- Mısır kralının Türkiyeyı zıyaret edt 

dediyorlar. Mes'uliyetli olan i:;;lerde YENIADANA DAVASI madı . . . . .. • . . . .. d h lt ...... 1... ·· ı Ş" h ı 1 k B. M M ı· · 1 h 1 t• · · mış, ıdeahnın (hurrıyet, ıman ve a· rek ıkı memleket muna ebatın a aş ,, ...... soy enmez. up es o an ar a- • ec ısın n şa s ye ı mane,·ı· . . • . . 
d -ıd tetkik yesı·n· t hk' ı y · d F • p Hz t dalet) kehmelerıle hulasa edıJebılecc· yacak yeni devri tes'it etmesidir • .. •• er, at yapan, ondan sonra 1 a ır e maznun enıa ana ıa· evzı aıa . nın e- . . .. ı . t• • • 
__ -: 1 D rt'l" d ri h 1 zetesi muharrirlerinden Muzaffer ve kk•• l . iını soy emış ır. Muhakkak olan bır nokta bu zı)'I' 
-avY e~ a ı aceze e as a ır ar şe Ur erı s· ·z da _ Is • k t 1 d d' .B Remzi Beylerin muhakemesine ba§lan- ZCZ l18 .ızrtzna ret hakkında kat'i malUmat bulunam• 
.7-pı ın ıne sa ın a ınsın en ı. un· . A k 93 (AA) B'" ··k E kA J lı . . . . mıştır. Maznunlar yazılannda mech- n ara,.... · • - uyu r .,.nı 

9 
• • dığıdır. 

lar yalnız hır temennı mahıyetınde . heyet· . . . d ;ı;.il d H b' R .. M''•ı'r Fevz·ı p H Palermo, 2- (A.A.) - Sıcılyede ga- ---------------. sın ı umumıyesını ea , sa ece ar ıye eıSI u'$ ş. z. ra- . . . 
~aldı. '.Alur ;·apmak, ınek satın almak Adana meb'uslarını kastettiklerini söy- mazan bayramı ınünaaebetUe resıni ve yet şıddetlı bır fırtına çıkmıştır. Dere- M • [ M ' 
ıçbı bir tahsasat vermediler. Tabii \'e- lemi ler muhakemenin ikinci celeesi 2 . ak t . ler taşmiş, yer yer hasıl olan seller Pa- zra B)7 acza 

ı~-•- t · t k w ' hususi bırçok m ama \e zevat tara· 1 • • . 1, a ~ emennıya a amete ugrar. A· marta bırakılmıştır. . . ermo şehnnı su altında bırakmıştır. Barcelone, 22 (A.A.) - Mıralay l\ 
h ı ıa 1 h ı d k B tından vaki olan samımt tebrıkitı ayıı . . . . . . . . . 
ır ann paan annı azır a ı . unu BlR MÜSADEME . • _ Bırçok trenler su bınkıntılerı arasın- cıa, Empalme ı tasyonunda trenden ııt 

e~ctimene tevdi edeceğiz. Arsa için Tirede feci bir kaza olmuf bir kam- ayn cev~p vermek ımkansı~hgından da mahsur bir vaziyette kal mı lardır. miş, taraftarlarının alkışları ve ı3 
bızden fazla para istediler alamadık. yonta kamyonet çarpışarakk yolcular· dolayı, ızhar buyur_ulan hissıyata, cın Palermo limanının önündeki mendirek yaşlan ara~ında otomobille Darcelon 

Şehirde inek ahırları hemen hemen dan biri ölmüş AH fsmlnde bir çocuk Mr teşekkürlerinin ıbJAğına Anadolu harap olmuştur. l'iüfusça hay1i zayi- a gitmiştir. Yolda kendi ine 60 ka.dıt 
ıslah edilmiştir. :8n ufak bir ıslah ha- ta ağırca yaralanmıştır. Ajansını tavsit buyurmuşlardır. at oldufu da haber nri1mektedir. otomobil refakat etmi tir. 

V AKIT" nı tefrikaa : 93 ıinden hoılanamadığınr ve hoıla· da yeniden ne hükümde buluna· lal bulunursa onun üzerinde izdİ' 
namıyacağım ve bu karı kocalıkta cak? vaç hakkı iddia edecek bir kocanı1' 
ıırar yüzünden hem kendiıini, hem 3 vücudu ortadan kalkıyor demekti 
zevcesini ve hem de beni betbaht Ali Senaver B. misafirlerini ne~ Kadının büsbütün Çelebinin olnı'' 
edeceiini ıöyledim. Bu hakikate zaketle kabul etti. Baba oilun hal- ıı için bir mini kalmıyordu. 
kartı avamı bir hiddetle parlama· lerindeki telaıa dikkat ~derek ıorw Daima açık yürekle konu!•ıı 
dı. Sözlerime hak verir surette du: filesof tatlı bir tebessümle : 

Yazan: Hüseyin Rahmi mülayemet ıöıterdi. - Hayırola .. Ne var? - Beyefendi bu kararınızd•" 
. .. . - O adamın yükaek dütünütü Fileeof - Hayırı ter ne olacak dolayı sizi tebrik ederim. 

- Sen bana bir §ey aöylemış· uzerınde beraller dütünefün.. . I b 'k . d .. k Beyefendi ıi2i ve bizi üzen mahut F'l f k d w • 1 bel U "U 1 1 
aenın e u nazı zemın e muna a· 

1 
- ı eıo um arar egı 

tin.. nuttun mu? - 21.aıma,, pay a,ma mana· ta kabul etmeıinden anlqıbyor.. eıeteAJ~ .. 
5 

K kendi kendine haııl olan bir ae1· 
- Ne demiıtim? sına mı ae ıyor.. ı enaver - arımın mace· ~ ·ııt 
_ Artık bu maceradan N )? - ŞUpheıiz. Beni istemiyen bir kadının üzerı 

uıa· - a11 • ra11.. d"" k . J • 'Ik f li 
·a.ı· 5 B • k b'' Kad h • h - Kendi nikihlı kar111na ilanı F'J f E uşme te muıır omanın ı e nan " ı enaver eyın arısını us - ın em aenın em • • • ı eıo - vet.. . w A • A )r 

bGtün sana terkedeceği hakkında yine onun mu olacak? atk etmıt ıenç bır rakıbe hak v~r· Ali SenaYer B. ince bir dudnk kete dıger felaketler ılave etme , 
bir imada bulunduğunu anlatmı~· - Ali Sena ver B. bu zilleti ka· mek bu her kafanın harcı delil.. bükütle: ten başka bir neticeye varamr1', 
tın.. bul eder kocalardan delildir. Bu kadar münıif bir koca dün· _Dilim alıımıt ta karım diyo· cağını anladım .. Bu hakikati e\fe~. 

- Evet hatırlıyorum. Son mü· - Sen bu adama bu zilleti ya· yada bir tane daha bulunmaz.. rum. Benim artık onunla meıgul den de biliyordum. Fakat kend~. 
naliqamizda: rı yanya kabul ettirdin.. - Kabahat ne bende, ne lclal• olduğum yok... mi alamiyorum. Meselenin bir~• 

"Hele durıınuz bakalım. Kadın _ Baba öyle ıöy)emeyiniz. A· de, tabiattedir. Muvazeneıiz bir Birkaç gün zarfındaki bu aeri rini takip eden çok münasebett1' 

l:>alunaun sonra uzlaıırız Çelebi.,, Ji Senaver B. zelil bir koca değil· izdivaçta bulunduiu için biraz da tebeddülden baba oğul biraz şaıa· vukuatile işbaa geldim. Karı~ 
De.mitti.. dir. Yalnız zevciyet meaeleıinde Senaver Beydedir. lıyarak biribirine bakııtılar .. Sure· dan yıldım mı? Bıktım mı bilıtl1 

- Sen bu uzlatma tabirinden avamdan ayrı görü9)ü yüksek dü· -1-laydi Çelebi gidelim. Mek- ta hayret eder göründükleri bu de· yorum. Artık onu istediğine bai•f' 
ne mana ç,ıkarıycnmn?.. tünen bir adamdır. Ben ona yaı· tubu kendisine gösterelim. Baka· ğiıiklikten kalben büyük bir mem· Jamıya hazırım .. 

- Pek bilemiyorum. Bu kelime lr bulunması huebile idilin kendi· hm bu münıif koca mesele hakkın· nuniyet duyuyorlardı. Çünkü le· (Bitmedi) 
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ı Deniz faclaı 1 J Bir tetkik 1 Bu işe ıiz de şaşın! 

---B-ir_ih_ti_l_A.,..f ----,, f Bir haber J 

Erken Bunama Alman sanayiı ve Şehrimizde ha
Yat ucuz mudur 

Dün bir kadın ce· 
sedi bulundu 

l ıte hakikat böyle 
•Öylenir 

Meselesi Türk mahsulleri 

Akvam meclisinin bir 
nıemuru şehrimizde 

tetkikat yapıyor 

iki gün evvel aenizdı pır91· 
lenen ıendıldaki k•_dan yobı~u-

1 hu. viyeti henuz teı ıt 
arın . . 

edilememıttır 

Menemen, 21 (Yarrn) 
Yann Balıkesirlilerin muha
kemesjnin hitam bulacağı zan
nedilmektedir, mahkeme ŞR· 
yanı dikkat safhadadır. Sü
ruri ve Vehbi Beyler hakkın· 
da nasıl bir karar ittihaz e
dileceği meçhuldür. 

Tıbbı•dll reis muavini Fahri 
Can 8. , "Hatamızı tashih, 
tiırırrızdır. Elverir ki ha· 
tımız ııbit olıunr,, diyor 

MıhsulAtrmızı makıne mukabf
linde Almanyaya ihraç edeoeGiz 

El-Ehram gazetesine Berlin 
muhabiri tarafından verilen bir 
habere göre Almanya sanayi 
mDesseseleri Alman sanayiini 
terviç için birkaç memleketle mU· 
zakereye girişmişler Ye arzu olu
nan makine ve saire mukabilin· 
de mahsul almayı kabul etmiı· 
lerdir. Romanya kükumeti bet 
milyon !irahk makina aletleri 
almak istemiş, Almanya mlles· 
ıeıeleri buna karşı Romanya 
mahsulatı almağa karar vermiı
lerdir. diğer taraftan Mısır ile de 
ayni şekilde müzakere yapılmış, 

Mısır pamuğu , almak mukabi· 
linde MJsır makine ihtiyacının 
tatmini kabul olunmuştur. 

Cemiyeti Akvam mesai büro· 
su istatistik şubesi şefi M. Nik
•on iktı.sat vekaletinin muvaffa
kıyetle lstanbul hayat şeraitini 
tetkik ve cihan şehirlerile muka
Yese etmek için şehrimize gelmiş 
Ye dün ticaret odasını ziyaret 
etmiştir. 

Dün sabah Sirkecide gürnril~ 
.. .. d aenç bir kadın cesed1 onun e o 

bulunmuştur. 

Adliye emanet dairesine gire· 
rek hınızhk yapmakla maznun 
Ligorun T ıbbıad· 

Oda kendisine aylık ve yıllık 
geçinme indekisleri ile hayat 
pahalılığı hakkındaki neşriyatı 
•ermişdir. M. Nikıon Uç gün zar· 
fında tetkikatını bitirerek mem
leketine dönecektir. 

M. Nikson dünkü tetkikatın· 
dan sonra kendisiJe görüşen bir 
nıuharririmize şu beyanatta bu

lunmu.ftur: 
- « Cihan şehirlerinin hay~t 

feraitini, geçinme tarzını tet~ı~ 
Ve biribirlerile mukayese edıcı 
bir istatistik tanzim etmek üzere 
ıeyabat ediyorum. Buradan doğ· 
l'U Atinaya gideceğim. lstanbul
da hayatı ucuz buldum. Burada 
Yapacağım indeksin Londra, 

Manceıter, Triste, lrJanda, Paris 
gibi maruf tehirlerden daha kü· 
çtik rakam göstereceğini yani 
lstanbulda hayatın buralardan 
daha ucur olduğunu zannediyo· 
rum. 

Malum olduğu ilzere devri· 
tnizde hayat pahahl1ğıuın iktısa· 
di Ye siyasi sebepleri vardır . 
Maamafih hayat umumiyetle her 
tal'afta ucm:1::ıı,..~kf:ı:uh... Harp\cn 

eveJki vaziyetin tekrar tabaddüs 
ederek ucuzluğa iadesi yakındır. 
Zaten lngiJterede toptan satıt 
fiyatlarında mahsus bir ucuzluk 
devam etmektedir, Hayat ucuz
luğu da toptan fiyatların tenez-

züJünden üç dört ay sonra baş· 
Jar. Bugünkü günde amelenin 
vaziyeti de iyidir. Almanyada 
amele ücretleri harpten evelkin· 

den fazladır. Bence ameleye For· 
dun yaptığı gibi fazla ücret ver· 

nıek çok faydalıdır çünkü yapa
cağı iş de okadar çok olur. » 

Su bahsi 
Ceıtı Muhtar Bey "beyanatım 

yeni deOildir,, diyor 

Celal Muhtar B.in Hamidiye su
)'unun pis ve içilmez olduğuna 
dair bir akıam refikimize ver· 
d•w • b b a verilen ıgı eyanab ve un 
cevapları dün yazmıştık. 

Celll Muhtar B. bu beyanatını 
dun şu suretle tavzih etmiıtir: 

•Bmi Abdülhamit devrinde 
Çağırmlf}ar, Hamidiye suyunu? 
llleabaını git , gör demiılerd!. 
Ben de gittim. Su menbaının P15 

bir çukurdan ibaret olduğunu 
iördüm. Belki de su hakkında 
0 zaman bir rapor vermiıimdir. 
Fakat, bu yeni bir mesele değil
dir, eski bir zamana aittir. Ca· 
ıeteler bunu yeni bir mesele 
diye ortaya atblar. Maamafih su 
llleıelesi bir şehir için ilk olarak 
halli llzım gelen bir meseledir. 
Bu iıle ciddi bir ıurette uğrat· 
lllalıdır.» 

Bu hususta yap.: 
tığımız tahkika
ta göre bu ka· 
dın Üsküdara 
giderken parça· 
lan an kayığın 

yolcularandandır. Bulunan ceset 
Fakat kim ol-

duğu henüz anlaşılamamıttır. 
Ceset, teşhis edilmek üzere 

morga gönderilmiftir. 

Ticaret müdürlüiünde 

Sigo~t~ ,i;ketıeri hıkkındı 
bir tiklyet 

itfaiye teşkilitı ikmal edilmiş 
şehirlerde sigorta şirketlerine be· 
lediyelerce muayyen bir vergi 
tarhedilmişti. Sigorta şirketlerinin 
kanunen ve işin jcabı dolayısile 
kendilerjnin vermesi zaruri olan 
bu reımi halktan tahsil ettikleri 
görülmüş ve ilAkadarlar tarafın• 
ddn lktısat vekaletine şikayet 
edilmittir, 

Vekalet bunu tetkik etmiş ve 
sigorta şirketlerine liıırn gelen 
tenbihin yapılmasını ticaret mil· 
dürlüğüne bildirmiştir. 

Madenciler hukOmetten med· 
dl yırdım istiyeoekler 

Madenciler birliği madenciliğin 
himaye ve terakkisi için bnku· 
metten bazı ricalarda buluna· 
caktar. Bunun jçin dün heyeti 
umumiye fevkalade. olarak içti
maa davet edilmitaede elcaeriyet 
olmadığından topJanb 15 affn 
sonraya bırakılmııbr. Birlik ki· 
tibi umumisi Sadri Enver B. don 
bu hususta demittir ki: 

- Son seneler zarfında ma• 
den istibsaJleri azalmıştır. SebeJ>i 
umumi buhrandır. Buna çare ol
mak üzere ~ükumetin maddi yar
dım etmesı lbımdır. Biz buna 
imkan göremediğimizden vergi
lerin indirilmesini iıtiyeccğiz. 

Bu telgraf, şakacıktan uy
durulmuş bil' şey değildir. 22 
~ubat tarihli Yarın gazetesin
den aynen alıyoruz. Bu gaze
te araı;1ıra kurma havadisler 
verir. Ve bir kahraman çah
mile efkarı umumiyeye hitap 
eder. Daima hakikati ben 
söylüyorum der. 

Ayın 17 sinde Bahkesirli· 
1er hakkında Menemende her
kesin gözü önUnde verilen bir 
kararı ayın 21 inde hala me~
hul ve meşkük gösteren bu gu
zetenin telgraf almakta, ha· 
vadis vermekte, uydurmada. 
atlamada. hakikati görüp n 
göstermedeki kabiliyetine siz 
de şaşın .... 

Biz de pıalım! 

~d··~~: 
Tefti şat 

8irtnoi istintak dıireıi it'•ri 
müfettiflik9e tetkik olundu 
Bayramdan evvel lıtanbula 

gelen adJiye teftif heyeti reisi 
Selim Nafiz B., henüz ıehrimiz
de bulunmaktadır. 

Milfcttişlerdcn Arif 8. tarafın
dan Istanbul birinci istintak da-

iresi itleri tetkik olunmuştur. 
Teftitin tümullU bir tarzda ya· 
pıhp yapıhnıyacağı beUi değildir. 
Mamafih, diğer bazı adliye da-
irelerinde de teftifat yapılması 
muhtemeldir. 

Efgın hükQmeti, memleketimiz· 
den bir hukuk müfaviri iıtlyor 

Efgan bllkümeti tarafından 
Hariciye vekaletine müracaat 
olunarak memleketimizden bir 
hukuk müşaviri istenilmiıtir. Li
sanaşina olmak üzere gönderile
cek z~ta ayda 75 lngiliz lirası · 
verilecek, harcirabı da Efgan 

Mahkum bir gazeteci hükumeti tarafından tesviye olu-

ortadan kayboldu nacaklar. Hariciye vekileti, key-

Iice erken buna
ma baıtalığıaa 

uğramıt olduğu
na rapor verildi· 
ğini, Dr. Mazhar 
Osman 8. le ak
liye hastanesin
deki diier dok-

torların bu gencin 
bunamıı olmadı· 
ğmı ileri sürdUk· 
lerini ve adliye- fahri Can Bey 

nin iki zıt mUta-
lea ar"1llda kıJdıjını yazmıştık. 

DUn bir refikimiz, "Tıbbıadli 
crklıundan bir zat,, ın s6ylediği 
kaydile bazı iuhat neşretmfşt i r. 
Tıbbıadli reis muavini Fahri Can 
8. , dlin kendisile görüşen mu
harririmize, bu hususta kendisi· 
nin hasbıhal esnasında, beyanat 
mahiyetinde olmıyarak bizı söz· 
ler söylediğini , ancak bunun 
yanbı anlqıldığını söylemiş ve 
,öyle demittir: 

- Ben, Mazhar Osman B. in 
Ligorun hasta olmadığı haldnn
da bir raporu olduğundan res
men haberdar değilim. Maluma· 
hm, gazetelerde görd6ğU.mden 
ibarettir. Hiç bir iosan, hiç ya· 
nalmadığını iddia edemez. Bizde 
b6yle bir iddiada değiliz. Y almz 
mümkün oldujıı kadar az hata 
etmeğe çalışıyoruz. Ve bata et· 
tiğimizi anlayınca da derhal ha
tamızı t11hih etmek 1iar1mızdır. 
Elverir ki hatamız sabit olsun! 

Fahri Can B., evvelce gene 
ihtillf menuu te,lril eden katil 
maznunu Karakq HOseynin deli 
olup olmadığı bahsine gelince, 
bu bahiste ıunları ilive etmi,tir: 

- Bu mesele de henfiz tenev-
vür etmemiıtir ve hakikatin te
nevvürO için kendisinin altı ay 
müddetle mUtıhedesinin devamı· 
na lDzum göıterilmittir. Kana
atimce bu gibi meseleler, arada 
resmi yollarla halledilir. Matbuat 
sahasında milnakaıa mevıuu teş
kil etmesi, doğru değildir. 

KÜÇÜK HABERLER 
lzmirden ~elen haberlere gö.. fiyeti Adliye vekiletinc bildirmiı, 

re hUkümetın manevi ,ahsiyetini Adliye vekaleti de mllddei umu• 
tahkir cürmünden üç sene hapse milikJere tamim etmiftir. Talip· "'931 BÜTÇESi - 931bütçesinde4:! 
mahkum olan Yeni Asır gazetsi milyon lira tasarruf yapılması takar-
mubam'rlerı'nden Bebz t A ·f B len'n mlracaatları tesbit ve tet· · a rı • rür etmiştir. Bunun 32 milyonu temın 
ortadan kaybolmuştur. kik olunacaktır. edilmiştir. Masraf faBJllarında müs-

Behı:at Arif B. in sahte pasa• mir olmıyan sahalara tahsisat verilmi-
portla ve lstanbul yolu ile Amı. Muhtelıt mubıdele komisyonu yecektir. 
paya kaçtığı yazılmaktadır. dun toplandı * FiZYOLOJi KiTABI MESELE-

Bu buıusta rnalOmatını sordu· Muhtelit mübadele komisyonu st _ Tetkikatı devam etmektedir. Mes-
ğumuz polis müdiriyeti dördiincU heyeti umumiyeai dün M. Riva• elenin bir neticeye iktiranı iı;in birka!; 
şube mildUrü bu namda bir kim· d içtimaa daha lüzum görülüyor. 
senin pasaportu için vize mua• sın riya1eti albn • toplanarak ·~ YOL VERGiSi - Kanun layihası 
ınelesi yapı!madığını bildirmişı, komisyon mesaisi hakkında bU· üzerinde yeniden bazı tadilat yapıla
eski pasaportla firare imkln giS· rolardan gelen raporları tetkik caktır. Yeni kanunda vergi 6-S lim-
remediğini sliylemiıtir. ve tasvip etmiıtir. ya kadar indirilmiştir. 
__ ... WW WU caw .. u -----.ı-..;;.;.; ... .:;utUA~P-0 ........... ._ ... _____ D_ ---••Bil RC m 

Çizgilerle fikirler: Türkmilletıvekalıramanordusul 

. ki· "Tarih bize ıös· 
Gazi dıyor 

1
· ynksek hedef· 

k. illet er 
teriyor ı m . t dikleri zaman 

Diğer taraftan Türkiye hilkü
meti de çiftçiler iç.ip iki milyon 
makineye muhtaç olduğunu bil· 
dirmit ve 100 milyon mark kıy· 
mt!tinde olan bu makinelere 
mukabil Türk mahsullerinin Al
manyaya ihracı takarrür etmiftir. 

Almanyanm bu hattı hareketi 
takip etmekle azim istifadeler 
temin edeceği anlaşılmaktadır. 

Poliate 

Nihayet ... 
Kaçan mahkum yakayı 

ele verdi 
Bir müddet evel mahkemeden 

getirilirken jandarmaların elinden 
kaçmağa mu-
vaffak olan 6 
seneye mah-
kfım sabıkalı 
hırsızlardan 0 -
hanesin, Kay· 
seride yakala· 
nan adam ol
duğu anlaşıl

mıştır. 

Haber aldığı· 
mıza göre 0-
hancs buradan Yak4lanan Ohaneı 

evvela Ankaraya gitmiş ve ora

da bir evi soyduktan sonra 
Kayseriye geçmiştir. 

Vergilerde tadiJit 
Kazanç vergisini hangi 
ticaretıineJer verecek? 
Ankaradan gelen haberlere 

göre muaddel vergi liyibalanmn 
müzakeresine Büyük Millet Mec· 
lisinde bugünlerde başlanacakbr. 
Hazırlanan kanun layihaları vergi 
sistemlerimizin esasını değiştire
cek, memleketin bugünkü ihti· 
cına uymıyanlar kalıhrılacaktir. 
Kazanç vergisi layihasma g&re 
ticaret erbabı para kazanırsa 
vergi verecektir. Kazanmazsa 
ondan vergi alanmıyacaktır. 

Verginin tahsili için de ayrıca 
dört dereceli bir esas hazırlan
mıştır. 

Komiıyon sanayi erbab1m ay· 
rıca bir tasnife ve bu kısma da
~il olanları asgari bir resme ta
bi tutmuştur: 

F.abrika, imalathane, makine 
tamırhaneleri ve darussınalar 
için ayrıca bir kJsım açılacak ve 
bütçeye dahil olanların icar be· 
delleri yüzde 5 mislile darp olu
~a~ak hasılı darp vergiye esas 
ıt.tabaz ve terviç edilecektir. ay
nı. kısm~ t icareti bahriye ve ta
wırhaneler d e dahildir. 

Yavuz Maha \'a O'idecek y J ~ 

[ Gelenler, gidener f 

Oçnncü kadın bikimimiz lzmir 
Ceza mahkemesi azasından Me· 
l'b 1 a H. mezunen fa~anbula gel· 
!lliö' 

Jerine varmak ks r~ısanda ünifor· 
bu feveranlar a örürlerdi. • 
malı evlatlarıoı i 

Türk milleti ne zaman yilk· 

ıelmek için adım atmak 'iıtemİf· 

ae bu adımlann önünde daima 

piıva olarak ••• 

Daima yüksek miJli ideali ta
hakkuk ettiren har~ketlerin pif
tarı ol•rak kendi kahraman 
çocuklarından mürekkep ordu
sunu ıörmüıtür.,, 

:n:uz zırhlımız ntll) ı :s ic;inde l\fal-
t~):a gıderck İngiliz filosunun ziyareU. 
nt ıade edecektir • 

., .. 1r. 
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seferin iki mütebariz siması Bir tekdir sahnesi 
Çakan bir şimıek - Pa9ağanm hücumu -
Çubuk mu tokat mı ? - Bir ay doğdu. 

rından baktım. Dedemi görmüyordum, 

y~n .. ıarft~ "'!.. ile büyük amcay•, I 'J f~ ~it IJI"" bu) uk <'nı';'teyı Ye daha ~onra babamı f~ ._ .,._ 
gördüm; hep sandalyelerin üzerinde. • ... d 
ayakları biraz i~erde, edibane. gözleri 
dizlerinde. susuyorlardı. lsimleri SÖ) Bazı kimselere tesadüf olunur ki 
lenen iki mi afir öte tarafta erkin her hanki bir diş çürüğü karşı~ında di 
minderinin üzerinde olacaklardı. Ba- şin behemehal sinirini çıkartmak lazım 
bamın öyle mehil, öyle perişan bir ha- geldiğine kani bulunurlar ve şayet mü 
li vardı ki. torunlar yetiştirmi:.: olan tahassıs bunu çıkartmak istemezse cı-

- 13 _ Yaznn : Halit Ziya b~ adama kabahat. üst~nde. yakalanmış kartılmasında israr ederler. ~ 
_ . . . . . _ . .. _ .. hır <:ocuk mazlumıyetı ''erıyordu. Halbuki mal tim olduğu üzere diı:ı 

tık çocuklugumun ıdrnk kahılıyetı ken, ne kadar ne kadar ıgrı bugru na· Bu dakikada hayatımın en büyük .. ..... . :. 
olmıyan ·enelerine ait lzmir seyahat- zarlara ne kadar ne kadar çarpık çur- acılarından birini du ... ·dum bir acı ki ç~ru.g~ muhtelı~fderbeceler arzeder. ya-
l 1 h b k t 1 · k ı · h J· k h ' ı · .. d'f ld E f ' "' ' ' nı dısm muhtelı ta akalan vardır. H er esa a a ı mı)aca o ursa u z- pu ı::. eıe musa ı o um. tra ta birinci defa olarak öğrendiğim 0 fena . :o • • • 
mir seferi birinci addedilmek lazımge- böyle bulanık bir hava hasıl olurken o .• . . . mıkroplar bu tabakaları ıstıla n tah-

haberle karışarak, cıgerlenmı hır pen- · d ı D" . · i ı · d' · · 
lirdi fakat i tihrncatına haddinden nun icinden saf ve berrak yalnız Sü- . . rıp e er er. ışın sın r erı ışın en ıç 

• ' • • ' çe ıcınde sıkıyordu. t b k t k'l d ·· d d. . . · k 
fazla bir şümul ve vü "at veren tazeli- leyman Beyin muhabbeti sıyrılır çıkar ~.. .. .. . . a a asını. e 1 _e en oz e ıgı~ız ~s 
ğe kaynar bir teferrüs melekesinin bir dı. Muhahhetl .. Oyle bir muhabbet ki I_>ondum, Su~~~-m~n Be}e_ ~ak.t~m. ~ında temız Ye ~ıs kan dama:ı~rıl~ ~ır 
den bire önüne serilen tamamen yeni onu keşfetmek Jazrdmı.O arada iki b~n~ b.uradan gotu~ . ., demek 18!1

) en lıkte bulunur. Bınaenaleyh dı~ın sınır-
bı h. h . . .. .. .. bır ıstırham manasıle ... "gel!,, dedı, mu Jerı'nı· rıkartmak demek dMn hu ('o"zu") r mu ıt emen tamamen yenı eşya yaştan ıbaret olan buyukluk farkının . • . . :s ~ • 

h h kk d b .. b"t" 1 . . . 1 h b tat hılafında hareme gırdık, onun O· nu·· rırtmak demektı'r Halbuki hu ·0·z ve aş as a ·ın a, us u un ya >ancı noksanını fazla hır cıddıyet e, mu a . . . . . . :s • • 

bf r.1 .. d .. d h' . t'h 1 b . . ·r .. d t k . t . dasına ıltıca ettık ve orada kesık kf>. dı' ı' bestı· .... en b'ır kı mıdır r u em ı~ın e muz e ım ın ı a arını etının ı şaatına musaa e e me r emı . . . . . . ., · 
d t hl·ı k k l d • 'ld' O b' . k t . t ' I 1. f' ~ık bıldıklennı anlattı. H' b' b . t fenni ... ·e yokke a a ı etme· o ay egı ır. mm yen ıı· azametın e umıye ı e te a ı ıç ır mec urıye ., n 
için bu birinci lzmir ziyaretinde pek te esbabı adardı. Halit! .. diye bir ert hi- - -~i.~ Eı:~ü.~ varmı?, dedi; birad~r bu özü çıkarıp atmak katiyen do~ru de 
vaklnıf etmiyeceğim. Zaten burada te- tabı vardı n itaate muheyya duran ye· onu ~uyuk buyuk partıle:!e Lon?raya. ğildir. Mikroplann hücumu bu oze de 
Takkuf edecek kadar bir ?.aman kal- ğenine en küçük seyleri birer kafi e· Maı·ı:ıılyaya, Hamburga gondermı • vaki olmuşsa, yani bu kısım da iltihap· 
madık. Görüşülecek şeyler. yapılacak mir şeklinde söylerdi. Tenbih ve tas· . - Ev~t ! d_edim, E~kül, tanıyorum, lanmışsa o zaman zaruri olarak bu kı· 
işler bitince tekrar babamla ben Jstan hih takdirlerinde taşkınhklarımı sanki çıçekbozugu bır ermenı... sım çıkartıhr. Bundan evvelki derece· 
bula avdet ettik. bir ke kin darbe ile kamçıhyan müstch - İşte o, dedi; binlerce binlerce li- ferde yani iltihabın bu tabakaya sira· 

Burada bu ilk lzmir mi afiretincle zi bil' kahkahası olurdu ki beni derhal ralık halıları !'atmı ve paraları alınca )et etmemiş olduğu zaman bu tabaka
bana en yakın gelen dost Süleyman susmağa ,.e tısmağa davet ederdi. O savu muş... yı, bu lekeyi çıkatmak hem lüzumsuz· 
Beydi, bu muhakkak. En munis gelen bu istihzayı, kıvırcık ve dolaşık kaşlari Birden zihnimde şimşek çaktı \'e bir hem de günah olur. Onun içindir ki 
ve bende en derin te. ir uyandıran dn le kirpikleri gibi. dedemden almı:.tı. den aylardanberi etrafımda anhyama· di in sinirini behemehal çıkartmakta 
dedemdi. Onun için bütlin diğerlerini Bir gece, akşam yemeğinden sonıa, dan gördüğüm teliışların, dü;;üncelerin israr etmeyip bunu mutahassısa bırak· 
sonraya bırakarak burada yalnız bu Slileyman Beyle ben haremden saJam- Zarmaerle he:oapların. başı ağrıyan an malıdır. 
ikisine temas edeceğim. lığa çıktık. Dedemle evin büyük erkek nemle gizli istişarelerin manasını vazı Pa~is: Diş tabibi Suat lsmail 

Dedemin geniş b'ı .. desile omuı.la leri, hemen daima bulunan bir kaç mi- han anladım. 
rı, uzun bir boyu ' ıı dı ,j elifi ,.alvari- afirle. selftmlıktn yerlerdi. Onlar ela * * • NİŞAN J\1ERAS1Ml 
le ba,.ında ince bir ~ ıl '-arılı fe~ile, henüz yemekten kalkmı lar, dedemin O gece)i kabuslar içinde geçirdim. Merhum binbaşı Ha. an B. kerimeı:-ı 
çınari mintanınm üstt ndc geni~ ceke- odasına çekilmişlerdi. Onun, selamlı- Sabahleyin kalktığım vakit alınmış bir Ihsan Hanımla genç tayyare mülazim· 
ti1e yahut bol palto u ile ona mühip ğın üst katında yazlık ve kı~lık, ayni karar vardı. Doğru selamlığa çıktını: !erimizde Nadir B. in nişan merasimle· 
bir hal nrirdi. Hemen daima düşüıH:e cesamette ayni tertipte iki odası vardı - Papağan Halit kendisini Hacı Ali ri Ortaköydeki hanelerinde birçok da
Ji n öfkeli zannolunan simasının mana ki ortada bir büyük sofa ile ayrılırdı. Efendiye gö!'terecek. diyordum .. Be!l vetıiler huzurunda icra edilmi~tir. Ta· 
sına dolgun, karışık ve kn ırcık kaşla- Bu sofada yemek yenirdi. Biz oraya ki Fatih a ~kcri rüştiye inde binbaşı rafeyne saadetler temenni ederiz. 
rile kirpiklerinin biribirine karışan çıktığımızda uşaklar ofrayı toplamak Benli izzet Be~·e bile serbest se.rbest . - · ----·-----· . 
gölgeleri altrnıla parlak iyah bir kö- la meşgul ediler, bir az gecikerek ... söylerdim, Hacı Ali Efendinin ne çu- kün değildi. 
mUr parçası gibi ışıldar gözlerinden Biı' az gülümsiyerek.. . buğundan ne de nargilesinden elbette - ... Yalnız, bunu ev yalnızken yaıı· 
öyle keskin bir nüfuz, ve onun altında Bir tuhaf halleri nrdı, içerde de korkacak değildim. sanız daha iyi olur demek istiyordum 
etrafına karşr kendi tefenukundan e- dedemin bir az yüksek bir sesi ''ardı. Doğru onun odasına girdim. Yapyal da ... Dün gece dışarda uşaklar, içerde 
min öyle bir saklı i tihza akardı ki hu anla~ılan sofrada başhyan lıir müba- nızdı ,.e çubuğunu içiyordu, ta erk~n misafirler i~ittiJer. Babamın hay~iye· 
suretle teşekkül eden mecmuasının te hase devam ediyordu, bir az hiddetle. minderinin kö:.e:sinde, mağazaya gitm<> ti ... 
siri altında bulunmamnk mümkün de- Dedemin böyle kendisini zaptedemiyen den e' \'el sa hah faslı yapıyordu. Dedemin ta minder kenanna kadar 
ği.ldi. ~n.unla temas edenle~.i~. kfıffesin hidd~t!eri ,·ardı._ .. . l\emali edeple ilerledim, elini Öp· indiğini gördüm, çubuk geliyor mu)· 
de, ,·alısınden başlıyarak butun e~rafa Bızı, daha dogru u Suleyman Beyı, tüm ve cekilerek mutat yerime ta ka- du? hayır onu elinden bırakmıştı. 
kadar k.endisin~ ka~şı, ya~nız ~ervet 'e görünce .. uşaldar istic~l ettiler. Onun on pı)a yakın sandalyelerden biri~e otur· Süzümü keserek: - Buraya geJ ... 
sin ile ızah edılemıyen bır hurmet ve üç on dort yaşına ragmen upklan yıl dum. Bu büyük odRda talritt\!a zu .. ~- lp41••• l.1 "-li- ı:,. 
m~taY&at hi olunurdu. Hele bu kala- dıran keskin bir hali vardı ki onu da bir me~af e \'ardı. "Kaçmak kolay;,ıola- kat_geJecek. lşte bu hoşuma gitmiyor· 
J;l'iık evin. onun gölgesile derhal sülıu babasından almıştı. Sert sesile sordu: cak !.. diye düşünmekten hali değil· du. 
na mübdel olan bir hali vardı ki o ey - lçerde kim ,·ar? dim. " Ayağa kalktım, fakat ayaklarınıda 
de olunca güya bütün şahsiyetler sili· - Amcanız, enişteniz, biraderiniz ve _ Ne 0 papağan Halit? diye sordu. hep geri geri gitmek istiyen bir hare-
nirdi. Fakat kimse ile görü ·mez değil- iki misafir ismi söylediler. Yutkunarak hazırlanmış ilk cümleyi ket ,·ardı. 
dl, bilakis gerek hariçtekiler le gerek dı~ Süleyman Bey bana döndü, sehadl:t sarnrdum: _ bin verirseniz bir şey O hep başını salhyarak fasıla ile -
hildekilerle görüşen, kendisinden zi- parmağile i~aret ederek: - Gel!" de- söyliyeceğim dedim. Gel! ... diyordu, sanki yeni yürümeğe 
yade onları söyleten, hatta şakal~an, mek istedi ve sof anın serbest kalma- Ç b • • kt'kten s • s·· .. başlıyan bir çocuğu alıştırmak ister 

1 "'ld" . 'd' k d . . b . d d . k 1 k d u ugunu çe ı onra. - o~ d h .. 1 . .. .. • gü en ,.e gu uren yıne o ı ı; ~u ·a ar sına ıntızaren enı e emın ı ı o a 
1 

, d d' gibi ... Ben e ep oy e yenı yurumege 
ki en laubali, en bitekJif takdirlerde hi- sına götürdü. Burada, ayakta, heml?n e · e '· . . b • . başlıyan çocuk halile ya,·aş yavaş, iler-
le arada aşılamryacak bir mesafe kalır, kapının arkasında, havagazı lflmbası- - Efendım." dıye a~ladım n bır ledim. Tam elinin bana ulaşabileceği 
ve o mülatafa dakikası geçiverince yine nın anahtarını açtıktan sonra dedi ki: kere b~şladık~an sonra hır çırpıda nut bir yere gelince elini uzattı, ve kolum· 
herkes e ki mevkileıine avdet etmi;;; - Halit, biliyor musun, içerde ne olu- kumu ırat ettım. dan tutarak beni çekti, yanağımı ağ. 
bulunurdu. yor? Babam biraderi haşlıyor. - Babamın, dedim; işleri bozul- zına götürdü ve öptü. 

Ben ilk defa gördüğüm dedemin he- Birader dediği babamdı. muş. Birçok paralar kaybetmiş, lstan- _Aferin, papağan Halitl dedi, bu· 
men ilk dakikada tesiri altında kaldım Dondum l Kalbimde babama merha- bul mağazaları pek fena hale düşmü~. hürdar ol, i~te bunu pek beğendim. Ço· 
bu tesir son dakikaya kadar devam et- metten burkulan bir şeyle: - Neden? Ben söylerken ya,•aşça çubuğunu in cuklar babalarını böyle müdafaa etme 
ti; lakin o da ilk dakikadan itibaren koskocaman adam haşlanır mı?.. dP- dirdi, kendi kendime "Çubuk hazırla· Jidir ... 
benim şen \·e şuh çocukluğumun, geH· dim. nıyor ! ..... diyordum. F~kat .devam et· Bu fevkelmemul netice beni şaşırttı. 
ıe ve galiba hoş masum talakatımın te Yine o ufak müstehzi kahkahasile, tim: - Babamı tekdır edıyorsunuz, kaçmak istedim. Belki tokat olsaydı 
al.rJ altında kaldr, o da son dakikaya fakat derhal zaptederek, güldü: - Hu hakkınız var, elbette tekdir edersiniz, kaçmryacaktım. O: - dur? .. dedi, eli· 
kadar ... Bana derhal anlaşılan o hali dala! dedi. Haberin yok mu? Birader ben de kabahat ya~ınca o da beni ni ceketinin iç cebine soktu, kesesini 
me mutabık bir taap nrdi: Papağan büyük bir para kaybetmiş. Hele ağabe tekdir eder, hatta hır kere karanfil çıkarark kordonunu çözdü ve elini içi 
Halit! ... dedi, son dakikasına kadar yine açılan mağaza için kıyametler değneklerile bahçede beni bir güzel ne sokarak arastırdı. İki parmağının 
papağan Halide mümtaz Ye müste na kopuyor.. döğmüştü .. • arasında bir sarı lira çıkardı. 
bir mevki nrdi. Sofaya çıktık. Dedemin sesi daha• Bu içimde hicran olan bir hatıra i· Bir dakika sonra ben haremde hfıla 

Bunun için kendisine minnettarım. yüksekti, hellidi ki babama bir tekdir di, hu sırada çubuğa bakarak onu ta- uyuyan Süleyman J3eyin yatağına s•ç· 
Hayatımın en büyük mefharet ve mü- sağanağı yağıyordu. Kolumdan tuta hattur ediyordum. Dedemde öne doğru rıyarak: 
bahat imtiyazlarından biri bu oldu. rak beni te\'kife çalışan Süleyman Re bir hareket oldu, gözlerinde mütehay- - Gözlerini aç ta bak •.. Ay doğmuş 
Yalnız etraf için böyle olmadı. Aile ye itaat etmiyerek kapıya kadar git-p·ir bir nazar beni burgular gibiydi. Allah, Amentü bilJ:ih ... 
reisinin bu i tisnai iltifatını kazanu- tim ,.e kapı perdesini arahyarak kena ı Yine dernm etim. artık te,·akkuf müm- Halit Ziya: U ş~aki zade 
~ Uü&itMllllDlımntımmmıtt11nnwnnnn11mımmmmmaıuımu'*"nmn1t111"'*~ nı••ıımmH111nmnnn11t11111muımmıuını11u ınmn uımımıımımmı 11111nnınmınmııımn•mı ttnınııııuu "·----•••-• -------·------------

Kim o? 

- Bendeniz Maruf ... 

Bican Efendi ve rüfekası • • Hastalık! 

Maruf B. - Ne oldu biıim Bican 
Efendiye bıı ıkı giındiır gorem!yoruz. 

- Efendim hasta )ltı)Or, isterseniz 
bir ıörilnl 

Maruf Bey - Nasılsınız, ne 

haldesin birader? 

Bican Ef. - Horrr, horrrl ••• 

- Ailah şifalar verı.in. bugün Bican 
f,f. ile ~oriışm• k rıhtım ş: rketi mudüı ii 
ile mülAkaı yapmak kadar mu~.kul, Lir 
kıç ıün sonra ıekrar gelirim. 

- . .-
• '411 1 

• 4 

SGJunlarda Seyahat 

Manevi ihtiyaçlar 

Dün «Vakıt» ın bir köşesia.e 
sıkışmış Amerika haberı· 

ni okuyunca, uzun uzun dütÜD" 

düm. Belki o çeyrek sütunluk 

yazı, bir çoklarına pe < tabii bir 

şey görünecek, belki okuyanlar 

arasında benim gibi dUşünenler 
de bulunacak. Beni bu meselede 

en çok kendine çeken şey, bir 
fertle bir cemiyet arasında, et 
ruhların yaşadığını, hatta hikilll 
olduğunu göstermesidir. 

Kalabalığın, tek batına yafr' 
yan insandan pek başka bir var

lık olduğu, onun ayrı ruhi ka" 

nunları bulunduğu, bugün artık 
bir mütearifedir. Bu aynlıkl• 
beraber, fertle cemiyet arasında 
bazan ne derin yakınlıklar, ne 

ayrılmaz benzeyişler hissolunU" 
yor. 

Bahsettiğim haber, işte bu ef 
noktalardan, biridir. 

Son haftalarda Amerikalı hey· 

keltıraş «Yayman», Mısırın meŞ" 
hur ehramlar bekçisi uEbülbevil,, 

ın eşini Nevyorkta meydana 

getirmiş. Belediyede bu eski 

timsali şehrin en ihtişamlı ma" 

bedi önune dikmiş. 

Hadise eğer sade bundan iba

ret olsaydı, ran hareketi de bir 

çok emsali gıbi Amerikan zıpır" 
lığına verir ve gülümser geçer" 

dik. Halbuki eski eserlerin, dün• 
yaca meşhur abidelerin eşlerini 
yapmak, basit bir heves değil, 
yeni bir yeni dünya çığırıdır. 

Epiy zaman evvel, gene Ame" 

rikada eski Yunan eserleriouı 

tanzirine başlanmış ve «Akro" 

pol» un namla .. Partenon• ;nu 
yapılmıŞtı . Ulın r unan, oUgun 

ı • ..f .. 'J. 
Mısır medeniyetlerinin eserler oı 

memleketlerinde yü~seltenler, 

yarın Asurun asma bahçelerini , 

öbürgün de Acem hisarlarının 

tak ve kasırlarım yaratmıya ça" 

lışacaklardır. 

Taşkın altın ırmaklarıoın refa• 

ha boğduğu bu ölkede, zevk, 

sefahat, kazancı saadete can 

vermeğe kafi gelmiyor. · Yeni 

topraklar iistünde kadim mede

niyetlerin izierini toplamak için 
harıl harıl didinen bu gayret 

niçin? 

Birbirini kovalıyan keşiflerile 

atiye en yakın bir memleket 

olan Amerikada bu antikacı ru" 
hunun hikmeti nedir? Amerika" 

nın bu emeği, ihtiyarlığa özenen 

bir delikanlının yüzünü buruştur" 

masına benzemiyor mu ? 
Evet benziyor, fakat mazurdur. 

Bütün bu aıltikacılık, Amerikan 

kalbini için ıçın sızlatan bit 
elemin mabsu!üdür.. Amerik• 

maziye özeniyor, çünkü Amerİ" 

k'alıların tarihi yoktur. Cihall 

coğrafyasının bıı son çocuğunda 

bir yeni zengin hali seziliyor• 

Kapıları altın tokmaklı şatola" 
rmda ecdatsızlığın, asaletsiıliğill 
azabini duyan yeni zenginlet 

gı bi o da tarihsizJiğin ıstırabı ile 

kıvranıyor. Ve gene ecdat gale" 

rilerini yabancı resimlerle dooa" 

tan yeni zenginler gibi o da top· 

raklarını sahte "Partenon,, Jar, 

yalancı "Ebülhevl., !erle donatr 

yor. Ne çare fertler gibi .kala" 

balıkların da manevi ihtiyaçl~tl 

var. Şerefin yerını para, "'' 
her biri bir fikir, san'at zafe

rine kurulan abidelerin yerioi 

banka binaları tutar mı? 

~evf"' 

l 



. .• • - t "' ... 

.. ltaretler 

Tefrika numarası : ~ 
Y ·enıfl 

azan •Garp cepheıinde ··• nıu 
Eril( Maria Remargue 

Amerikada bankacı 
Amerikada bankalarda çahşan kızlar arasında 

sabah snorları kahvaltı gioidir 

VAKiT 
24 Şubat Salı l>SI 

f)ahılde Hariçte 
ı aylıRı Kuru~ I)"' 
3 .. 400 800 
6 • 750 1450 
ıı .. 

L 
.. 1400 2700 

Şavval 

1349 
Bu geoıki Ay 

Gcıntlın aotu1u 6 , 5 l - lı~tr71 

Namaz vakitleri 
~ ·b•h oıı. ikindi 
5,43 12,28 15.14 

Radvo: 

Akf&m Yaı.a 

17,32 19,0S 

17.41 

..... , 
1.25 

Bu akıam lstanbulda 
Saat \'ckizdcn ona kadar alaturka 

fasıl 

1 Limhalar ve Avizeler 

6 ay vade ile 

SATIEde 
Beyoğlu: Metro Hani Beyazıt: 
Elektrik Evi, Kadıköy: Muvak· 
kıthane Caddesi 83, Üsküdar : 

'~ 
Şirketi Hayriye iskelesi 10 

DarUlbedayi Tegıfjlitri 
Bu akıam eaat 21,30da 

yalnız muallim ve talebeye mahıu• 

ISTlftBUL IEIBIUSI 
9 kiıi ~~ ~ ~~ 

Vodvll 3 perde 

Nakleden; 

Nabi Zeki B. 

l ıı ıı l 
it il 1111 

Kişc hcrgiln saat I 3 ten itibaren açıktır 
Altı yaşına dakadar olan tocuklar 

tiyatroya kabul olunmaz 

Bu hastalık hali hazırda kabili tedavi ğı zaman, akpm treni ile şehre varan kadınlardan. his gıcıkhyan fısıltılar- hastalığın sizi gözlt>diğini kim düşüne. 
hastalıklarda~dır: .. .• bir adamın ne halde olduğunu o anlı· dan: ~el!meler<~cn mürekekp bu ga) ri bilir? Kim düşüniir? Kim düşünmek ı;;j. 

Hastahfın .ıs~runf soyluyor- Uç met yabilir mi? Evet- Sokakları, fenerle· hakıkı 11hanı bıraz dnhn tt>tkik etsin .. .' ter? Zaten şu ~natten onra seni kim 
re bir yılan gıbı ıslık çalan müstekreh ri, ışıklan, mağazaları \'e karılan ile Bu alemin te irile kan bir. iJnh çe,. me- he aba katar? Yarın ölmek ihtimali 
isinı- hakiki bir şehir .. Otel odaları, beyaz ye dönüJor. Çamur, hiddet \e Jeis )ok mu? Ah menhus harp .... Bize yal-

• • • • • • • • • hamam kurnaları ile bir şehir •. lnsanm seneleri eri) erek ümit , e hatıradan nız yaşadığımız .'lnı görmek \'e do' mail 
Doktor sordu: temizlenebileceği üzerindeki pisliği ka· mürekkep ahenktar , e l:itif bir kasır- itiyadını 'erdi.... • • 
_ Cephede nıi yakal~ndınız? zıyabileceği bir şehir... Tatlı musikisi, ga halini alır. Ludvig soruJ or: 

L
udvig başı ile evet ışareti yaptı. daraçalan, taze ve baş döndürücü şıt· Bu stoklara h t t 1 . k ' - Ya şimdi? ••. 

d
. • · hemen ted · t b h. ,, . u an ana aıa ım T..· 1 .1 _Niçin ken ınızı avı e · ra 1 ile bir şe ır.... tahammiil edebilir? Yarın ölüm tek· - na >ı olduğu karlar cohıık tedavl-

d. 'z" iki dehşet safhası arasında kısaca b b 1• ğ f k .. ye hnslnnrn lı. 
tirnte Nını 1'duğunu bilmiyordum. Böy- tevakkuf eden bfr adam üzerinde, gru· r~.rk 0f~I ~· .1a ım,llyangınk. 1 Hı. lbsun:ı Lud' ig s ükflnctle. dı' '" k' _ e o . . b. . . gu ·a ı e ı ı e ~u anaca a Ul\J J or ı: 

h kkında bıze hıç ır şey an. pun mavi buharının nasıl tesır ettı- b .. k d . d - 0) le ise hemen 
1 

seyler a a k i . bT mi., B · t . kk f ugun :şu yum,.a erı )anımız n; o . .. .. 

l et~nıanııslardı. Zaten r~z tpeı· beg~ç f nı anlıya! 1 ır ası. d u b? ernk ~. hayat gibi cezbediyor. Esrarengiz su·/ O tcdm ıye ba lnrf,en hen intiz..r 
a :. de ehemnııye ıye n- sanki iki bu ut ar n a ır şe" o- . . E . al onuna dön .. · 
.. "ktÜ l{ent . k d' k r· . . hadd' f 1 d h bır surette mestedıJor" Jn enın tehyıç UJorum. Ve hiddetimdrn 

goz~ ordu Sonra kendı en ıne ay. um dev!el.erıbnığn d ı as rn a aya- edici gölgeleri, kollnırn zemfetl .. her Vohenin birkaç numarasını yırtıyorum 
zenı•Y · tın nhşı bır a rışı ır. Bunlar da harbi 'lh · 
bold

u 1 d Hoppa bir O d k.k da hatırada olan ~... ŞU· sey çıhrdı) or. kn-ılcım snçQ or, atılı- . n ı amrna maz.har ol-
.. sal a ı. a ı a rJ I d 'b' k S mus hır tnlum ( 'k'I 

D 
ı,tur ))aşını d • B' k gün sonra dikenli tellere yor, ere gı ı a l)Or .... ema altın için- 1 .. • \' ı ı ullah filfılim) 

Ol\ ur. ırço d er rnudcbde k }' 
ta\'ır)a: .. . . dikeni... takılarak, kopa kopa ölmi:ec~ğim, ~u- e". :. . . . . gösteri ten. ~.. c .•.melcrle zafe.rde~, 

Her gulun bır ı . pr'"·arak heri· suzluktan azap çeke çeke olmryeceğım Ro) le hır anda su kısık ıc;;ferın su d' 1 ş \Uma) ı ten bahsedıp gı· 
- k pu ,.a J .. 1 11 ri ' • ıyor ar 
Dedi. MikrO: 0 •• geliyor. ne belJi? Şu şaraptan bir kadeh daha ıg a e n. şu kokunun, u cildin için- L : . 

f
. kafasına indıre.cegıın ur ,.e kanın· içeJ;m, şu ha'a ile ciğerlerimi biraz da- de (öteki) nin helld de gizlenmis oldu . .ud~ıg melet edıJor. Kendisine Y•· 
ın 

1 
·nın çam G" 1 . h ld - .. .. :. 'ase.ı dı)orum ki · (G't d Obüs delik erı . ade ile çıkıldı· ha doldura) ım. oz enm, a)a en, gunu surune1·d, <U beI,Iedigini ... O pisi · •l şu ok toru alJr. 

ki Çok teY yapmağa lüzum 
.. ...ünlük bir ntısa (/Jitmedi) 

kalmaz .. jdan uç " 



Dostluk, 

ki e , ... y 
' 1. ,. ~. ' 

;~~ '• _._ 

Aşk, ölüm 
Fıhret Adil 

Esrarcnfiz 
hostabkl 

[Üst tarafl ! inci sayıfada ] 

nımıza gelmiştir. 

lngiliz Rüstem kumpanyasına 

ait olan vapurda Sahil Sıhhiye 
idares• sari iraz ve sıhhi mani 

Şoför Ahmet garajdan arabasım Ç[· nemeçleri ayni. hızJa geçiyordu. Birkaç 
kardı. Taksim çeşmesinden 80 almak yerCle araba az kalsın kapaklanacaktı. göremediğinden eskisi ıibi se· 
için, elinde bir benzin tenekesi. yürü· Fakat o aldırmıyor, hızını gittikçe ar- ferlerine devama müsaade etmiş· 
dil. Fakat sakalar çeşmeyi zaptetmiş- tmyordu. Saat 60 kilometreden 70, 80, tir. Dün, hadise hakkında tahki .. 
le?di. Bekledi. Sabah saat sekizdi. Sa- 8::> e kadar çıkmıştr. Amerikalıların kat yapan bir muharririmiz va· 
lepçiden bir salep içti. bir sigara yak· golf kulübünün olduğu yerde ağaçlık· pur sahiplerinden RUsteın beyle 
tr ve gözleri daldı. h düz yola geldiği zaman Mehmedin o-- ır • h t 1 t 

Ahmet Feridiyeli Lemanı düşünü- gurüşmilş ve şu ıza a ı a mış ır: 
yordu. Leman aklına gelince Ahmedin tomobili Şişli tarafından gözüktü. O da - Ben vapurun hemen her 

ayni süratle geliyordu. lkiıd de otomo- f l B d f d göğsü sıkışıyor. tuhaf bir haller olu se ertnde bu unurum. u e a a 
yordu. Bu kız onun kemiğine kadar iş- billerden biribirini tanıdılar, ve ikisi sah günU Merııindeno hareket 
Jemişti. Fakat Lemanın dostu şoför de ayni garip intikam arzusile biribir- ettik. Güzel bir ol ve iyi bir 
Mehmet beltUr bir adamdı. Ahmet hu· lerinin üzerine sürdüleı·. Bir saniye h ·ı I · I~ d k 

bu d N l b·ı d · k · ava ı e zmıre ge ıyor u . 
nu Jyor u. ast ı mez ı i mektep sonra yer yarılıyormuş gibi müthiş bir . . • 
arkadaşı idiler, küçükken incirliğe in- çatırtı oldu, iki otomobil şaha kalkar Akşam Uzerı kamarot Ah 
cfr çalmağa beraber giderJer, yukarı gibi adta tekerlekleri üzerinde ayaklan hastalandığını ve yatacağını sör 
mahallenin çocuklarile baş oynamağa dılar ve iç içe geçtiler. ledi. Nöbette bulunan diğer bir 
ortaklaşa çıkarlar, gündeliklerini ut- ,:, ... * tayfa da dizlertnin titrediğini, ba· 
tmp Arap salihin iki çüte sandahnı 
beraber tutar, gezerlerdi. Amma, sev- Bir az ıııonra Ahntetle Mehmedi. el· tının döndüğünü illve etti. Bun-
da bu .. Arkadaşltk filan dinler mil! leri göğüslerine geçmiş ·olan direkı:ıi- )arı istirahate bıraktık. Gece 

lşte Ahmet, üç gün evvel Mebmedin yo~da, gözleri yerlerinden uğramış, ~e yarısı güvertede dolaşıyordum. 
dost sofrasında ilk defa gördüğü Le· yiiz yiize buldular. Çatkçıbatının yanına gittiğim 
mana tutulmuştu. I..eman da ona gizli 

gizli ve Mehmetten korka Iwrka bak- •,.~-------------•! 
rıuştı. Bir aralık ayni şişe~ uzanan el- VAK 1 T leri biribirine dokunmuş, ikisi de, krz
gm bir maşaya değmiş gibi birdenbire 
ellerini çekmişlerdi. lstanbul Ankara cad-

Smısı gelmiş, Ahmet tenekesini desi VAKiT Vurdu 
doldurmuş, Taksim meydanınr geçerl'k Telefon: idare lıL43ioı ya.ıı t~lcri 1 .. 43; ı 
arabasmm yanına geliyordu. Birdenbi-
re bütün hızHe gelen bir otomobil önü- Abone Şartları: 
ne çılrtr. Ahmet, tenekeyi elinden fır

latarak kendini karşı kaldrrıma dar 
attı, döndü. baktı. Otomobil durmuş, 

içinden bir kadın ile bir erkek kalıka~ 
halarla gülüyorlardı. Bunlar Feridire-. 
li Lemanla, Mehmetti. 

Ahmet fena halde kızmıştr. 
- Aşkolsun be, dedi, böyle alay mı 

olur. Ezilecektim. 
Mehmet adamakıllı içmişti. Aklmca 

şaka yapmak istediği Ahrnedin kızma
sına içerledi. 

1 Aylık 

3 " 
6 • 

12 
" 

D•hili 
150 
400 
750 

1400 

Harici 

-
800 

1450 
2700 

!'azar günleri- MükAfath çocuk. 
Sah « - Mizah, spor, 
Perşembe « - Gençlik ve sinema 

~•yıralırilc 
hııftıı.da üç gün dolgun ,.e cazip 

mürıderccatl11 12 ayıfa çıkar , - Ne ôlurmuş sanki, bir tane de !:Oför eksile olur • .. _____________ _. 

Ahmet dişlerini gıcırdatarak ilerle-••••••••••••••*! 
di: Doli.lor 

- Ulan, dedi, yanında aftos var cH
ye fiyaka mi yapıyorsun? 

Hafız Cemal 
Kıskançlıktan deli gibi olmu~tu 

Mehakkak Mehmetle ka,·ga çıknrmı•i , 
Lemanrn önünde onunla döğüşüp ken 1 
dini göstermek istiyordu. 

Dahili hasta ıklar tedavihanesi 

Mehmet güldü: 
- Aferin be Ahmet, sen epeyce yii

rtkli olmuşsun eskiden böy1e değildin 
Hoşuma gitti amma ... 

cumadan maada her @.Ün öğleden son-
1'11 sut 2 den 4 de kadar eı kek, ka
dın ve çocukların dahiliye hastahkla
rını () h anyolundıı l I 8 numaralı hu
~u~i ~ ııbineıinde tedavi edrr. Telefon 

lstanbul: 2398 " ...................... 
Otomobilin kapısını açtr, indj, Ahmc- ,. 

din yaka."!rnı tuttu: 23 Şubat 931 

-Amma bana ge~mez evlat!. 
Diyerek balyoz gibi yumruğunu 

ka'rdırdı. Fakat tam vuracağı ı-;ırada BORSA 
Leman: •--------------,. --A-d-.Q-,ı--ı--k-.p-a-no-111 

- Bırak, vurma. il 
t{ı. n , t> V" 

Diyerek atılmış ve koluna asılnnştr. · ı ,,.. 
.. , h t ·· l JnaiUz Uraıı Kr. 103lı 
u e me once şaşaladı, sonra Lemana •· 
dönerek; .. T.L. mukabili Dolar 0,41' 19 

·· " l'"rıınk t~ •l2 :ıo 
- Gir, otur, dedi, lOITTia senin de... .. ·· Liret <> 005 

Yusuf Ahmet, Lemanrn önüne ge~miş, 
cebinden ~ıkardığı ingiliz uuahta.n e· 
Iinde, tir tir titriyordu. 

Kısık bir sesle: 
- Yoksa?! .. 
Diye sordu. 
Meseleyi anlamak i~in I\lehml.'de bu 

kadarı kafi idi. 
- Vay kahpe vay! .. dedi, te,·ekkeli 

deruindenberi bana Ahmedi sormuyor
dun ! .. 

Ahrnede dönerek ilave etti: 
- Ben de seni mert bir arkadaş sn

nı1tlrm, insan dost sofrasına oturdu-
ğu .... 

Sözünii bitirmeden yürüdü, Ahme
din suratına bir yumruk vurup yere 
serdi, Lemanı kolundan tuttuğu gibi 
otomobile attı ve Şişliye doğru çekti. 

Etraftan koşuşup Ahmedi kaldırdı
lar, ayılttılar. 

Ahmet hiç sesini çıkarmıyordu. Gi· 
dip o da otomobiline bindi. ve Mehme
din peşinden çekti. 

* * * 
Mcl1met Lemanı doğruca Hacr Os

man bayırına götürmüş, orada onu se
Jdz on yerinden brçaklıyarak öldü diye 
bırakmış dönüyordu. Maksadı Ahmedi 

.. . 
!!elıca .. .. l>rahm .. . Is. Frank .. .. Leva ... Florln .. Kuron .. • Slllnsı .. .. ... Pcıctı .. . 
f\lark .. • Zloti 
l'eııp;ö 

2o Ley Kuruş 
ı TUrk: tlrası Dlnv 

<:en•oncç Kurus 

Nukut 

ı lsterlln Onıılllz) 
1 Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransız 
20 LI ret [ lta!ya 
o frank ·Belçika) 

20 Drahmi [Yunan J 

20 Frank [lsvlçrel 
20 Le~·a tBulgarJ 

ı Florin [Felemenk] 

\ 

ıo Kuron (Çekoslovak] 
Srl1or l Avusturya] 
ı Pezeta !ispanya) 
t Rayşmarlt(Almaoya] 
ı Zloti :tehlstan , 
ı rcngö !Macaristan 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar !Yugoslov;:ı) 

ı Çcvoneç ısevyet' 

de ayni yere götürüp Lemanı ona gös- Alnn 
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harici terdikten sonra onu da temizlemekti. 1\lecldlye 
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- Rüstem Bey dedi. Bu iece 
bana da bir şeyler oluyor. Cöz· 
lerim kararıyor, diltecek gibiyim. 
Ona, fula rahatsıısa gidip yatma-
sını söyledim. Ertesi gUn, bir 
gl1n içinde ansızın başhyan bu 

üç hastalığı düşilnOyor ıre gemici 
olduğumuz için her ihtimale 
karfı birbirile bir münasebet 
arıyordum. Fakat bütün tetkik-

Jerimize rağmen hastahğm sebe
bini tayin edemedik. Ve her 
ilçil de hiç bir sirayet aliimi 
g6atermediler. 

Bundan sonra süvarimiz Tevfik 
kaptan da yemekte baıının ağn· 

dığım söyledi, fo~at onun ıstırabı 
çabuk geçti. Böylece dört gOn 

ıonra bayramın ikinci Cuma 
günil lzmir lirnamna girdik. Yol
cular vapuru henüz bırakmış, 
yükler indirilmişti. 

Tevfik kaptan birinci gliver· 
tenin ortasında iıkemleye otur-

muş, kahve ve sigarasını içiyor, 
yol yorgunluğunu çıkarıyordu. 
Anııım yere diiıtüğü ve elindeki 

fincanı attığı görüldü. Yanına 
koşanlar onu fOceten ölmüş 

buldular. Hemen polis ve sıhhi
yeye haber verildi. Doktorlar 
mürettebatı muayene ettiler çark-

çıbatı Hidayet Ef. ile kamarot 
Alinin hastaneye nakline Htzum 
gösterdiler. Ev\l'ela bir tesemmüm 

vakası zannedildi. deniz kribi de· 
nilen bir bastahktan öldüğünü mey· 
dına çıkardı. Ben e11ki denizci

yim şimdiye kadar hiç böyle bir 
vak'a görmediın. Fakat söylen
digine göre bu 10 -15 senede 
bir kere çıkar zehirli bir rUzgir
dan olurmUf. Bir kerede Ingiliz 
denizlerinde çıkmıt ve manevre
ye gidecek oJan lngiliz donarı· 
ması yoldan geri dönmüş.>) 

Doktorlar ne diyorlar? 
Dün ,eh.timiz doktorlarından 

bazılarına deni.z gribinin naaal 
bir hastalık olduğunu sorduk. 
Fakat ekserisi böyle bir basta
hk tanımadığım söylediler bir 
kısmıda belki veba mikrobunda 
galat olabileceğini ve bu mikro· 
bun iki · üç gün sonra zehirledi
ğini bildirdiler. 

Çarhcı batıda öldu 
lzmir, 22 - Rüstemiye vapu

rundaki bidayette tesemmüm 
ıannedilen hadise tahkikahna 
devam ediliyor. Ağır hasta olup· 
ta hastaneye yattnlan çarhcı ba
tı Hidayet B. de şimdi vefat 

Otomobilin bütün hızı ile ilerliyor, dö- ... Bankonot 

9l~:;u 
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Dünkü tecavüz hadisesi 
(Üst tarafı 1 inci tfayıfada) 

Hakkı Suha B. > o gün şehir 
meclisinin toplanacağını bildiği 
için, belediye dairesinde göre
bileceğini anlatırken odaya Fik
ret Adil bey girmiitir. Fakat 
Hakkı Suha bey, Mahit beyin 
onu aradığmdan haberi olmadığı 
ıçıo tabii bir§CY söylememiş, 
Fikret Adil bey de, tanımadığı 

bir gencin Refik Ahmet beyi 
aradığını görünce o da iıahat 
vermiş: 

~ Onu belediye meclisinde 
bulabilirsinizt yalnız meclis 14.30 
da toplanır. 

- Fakat ben kendisini tanı

mıyorum. 

- Zararı yok, orada sorarsa
mı size gösterirler. 

Bu mükale meden sonra Mahit B. 
Hakkı Suha beye dönerek ismini 
!lOrmuf, arkadaşımız da ismini 
söylemiştir. 

Mahit B. sonra doğru beledi
yeye giderek kapıcıya önce Man
yasi zade Feridun B. i, sonra da 
Refik Ahmet B. i sormut henüz 
gelmemif olan Refik Ahmet B.i 
beklemeğe başlamııtır. 

Mes'ul mUdOrUmüz meclise 
gelince, bir kapıcı onu gence 
göstermİf ve geç te: 

- Siz Refik Ahmet Bey misi
niı? Seni Hakkı Suha B. gön
derdi, sizinle biraz görüşmek is
tiyorum. 

Diye yanma gitmiştir. Refık 
Ahmte B. de emniyetle Ye hay 
bay diye genci bekleme odasına 
almıı, fakat genç : 

- Hususi görüşmek istiyorum. 
Demiıtir. Retik Ahmet bey, 

bunun berine her iki kapısı 

meclise açılan ve mecliste yok· 
lama hatladığı için o aralık tenha 
bulunan koridora geçmittir. 

Orada genç cebinden, evelki 
günkü Vakıt nüshasını çıkarıp 
bu yazmın kimin tarafmdan ya
::uldığmı sormuı, arkadaıımıza: 

- Siz mes'ul müdürsünüz1 

bu yaııdan bir teessür duymadı
~ız mı? 

Diye sormuştur. O zamana ka
dar kiminle görUştUğünü bil=neyen 
mes'ul mUdUrümüı: 

- Kiminle müşerref oluyorum 
efendim. 

DiJ·e sormuştur. Genç biraz 
dütünmÜf ve cevp vermiş: 

- ismim Mahit Etem, hiçbir 
işle meşgul değilim! 

- Ne istiyorsunuz? 
· - Bu yazıdan müteessir olup 

olmaJığımzı öğrenmek istiyorum. 
Refik Ahmet B. o zaman bu 

yuınuı filhakika Darülfünun ta
lebesi namına duyulan bir tees
sürün ifadesi olduğunu anlatmış, 
fakat Mahit B. birdenbire ayağa 
kalkarak: 

- Yal... Al öyle ise ... 
Diyerek Refik Ahmet B. in 

gözüne şiddetli bir yumruk vur· 
muştur. Yumruğun tesirile Refik 
Ahmet B. in gözlüğü kırılmış, 
Refik Ahmet B. de mukabele 
etmek üzre ayağa kalkmış ise de 
mütecaviz alnına bir yumruk 
daha vurmuştur. 

Gürültüye koşan meclis aza
sından Methi B. ve diğer aıalar 
miltecavizi tutmuşlar ve Refik 
Ahmet B. sıhhiye dairesine gö
türüJerek ilk pansuman yapıl
mıştır. Meseleye bizzat vazıyet 

eden Vali ve Beledi ye reısı 
Muhiddin B. müddei umumiliğe 
telefon etmiş ve muavinlerden 
Ahmet .Muhlis B., tıbbıadli dok· 
toru Hikmet Bey!e beraber be
ledive dairesine ~eJmiılerdir. 

Refik Ahmet B. otomobille der
hal göz doktoru Şakir Ahrnet 
Beye götüriilmüş ve tedavi ya· 
pıldıktan sonra tekrar belediyeye 
dönmüşlerdir. Şakir Ahmet Beye 
nazaran mes'ul müdüriimüzün göı 

' 
kapağında "emoroji,, olmuş ve 
alnmda küçük bir sinir kopmuş· 
tur, bu itibarla gözün vaziyeti 

hakkında kat'i bir söz söylemek 
ancak bir kaç giin içinde kabil 
olacaktır. 

Belediye' dairesinde Refik Ah· 
met Beyin ifadesi alındLktan 
sonra· müddei umumi muavini, 

kendisine şikayetçi olup olma· 
dığmı sorduğu vakit Refik Abmet 
Bey: 

- Tanımadığım ve beni ta· 
nımıyan bir adamdır. Şahsına 
karfı bir garez ve bir his duymu· 
yorum.Davacı olup olınamakhğ11;ı 

için gözümün vaziyetinin taayyün 
etmesi lazımdır. 

Diye cevap vermiştir. Sonra 

odada olduiunu farkettiği gence 
dönerek şu suali sormuştur: 

- ifadenizde bir asabiyet ne· 
ticesi olduğunu söylediğiniz bu 

hareketten müteessir değil mi· 
siniz? 

Mahit Bey: 
- Hadisenin bu bina dahi· 

linde olduğuna müteessiri~. Fa· 

kat size karşı yaptığım hareketi 
şeref sararım. Klot F arer bu 
akşam 19 da Ankaraya gidecek
tir. Hamdullah Suphi B. ahba
bımdır Gidip kendisine beni 
takdim etmesini rica edeceğim 
ve bu hareketimi haber vere· 
ceğim. 

DemiŞtir~.;=::--.....,___._ _,._..__..__..-
Müddei umumilik tahkikatın 

ikmalini ıa bıtaya bu akmış, zabı
ta, ıahitlerin ifadelerini tesbit 
etmiştir. Tahkikat evrakmın bu
gün müddeiumumiliğe gönderi1-
mesi muhtemeldir. 

Klot F arer için gazetemizde 
çıkan yazı, Türk dostu PiyerLo· 
tiye dair verdiği konferansı du
huliyeli yapmış ve bu konferansı 
dinlemiyc gelen Darülfünun ta
l~besine ancak yarı tenzilat ya
pılacağını beyan ettiği için, vak· 
tile arabasının atlarını çıkararak 
kendileri çekecek kadar kendi
sine bağtantı göstermiş olan bu 
talebenin, konferansta buluna· 
mamış olmasından naboş bir te· 
sir hasıl olduğunu bildiriyordu. 

Haddi zatında Vakıt bu telak
kide yalmz da değildi: 

19 Şubat 931 tarihli Uyanış 
mecmuasına, yani (Vakıt)m neş· 

rinden üç gün evel çıkmış bir 
sayfa yazı bu tarzı telakkide 

(Vakıt) la beraber olanlar ve hat· 
ta bunu izhar etmekte ona ta· 

kaddüm edenler olduğunu gös· 
teriyordu. 

(Yakıt) ta çıkan satırların biz
zat Fransız muhitinde nasıl ak· 
si tesir yaptığma gelince, bu da 
hislerini söylemekte samimi 
olanların gördüğü hüsnü tesirden 
ibarettir. O kadar ki bu yazi ga· 
zetemizde çıktığı gün bizzat 
Klot Farerin de hazır olduğu 

bir çayda bulunan bir ıat gaze" 
temize telefone ederek, bu sui 
tesiri gidermek için bir çare dil" 
şünüldüğünü bile bildirmiştir. 

Hadisenin aslı da bu olunca 
haluk arkadaşımmn, meslek .,e 
müessesesi namına uğradığı bil 
tecavlizden dolayı duyduğumuı 

teessür artıyor. Kendisine gt>ç• 
miş olsun deriz. 
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~iftçilerimizin muayyen 
birleşmeleri 

teşekküUer etrafında 
Jaz1mdır 

----·---- ld koperatif usulüne türk 
- 3 - lırler. o_ ha e d yoktur demek bü· 

Rober kolej ziraat şubesi şefi Şük- çiftçisinın .. istfdad 1 wil midir? 
rü Hüseyin Bey çiftçilerimizin az mas yük bir buhtan. e~ d b ş türlü koo
raf ve az dönümden çok mhasul yeri- Avrupada bı.r .k:Y w ~a.>~ icin diferi 
ne f~zla dö?üm ,.e fazla masraf yolu· peratif ol.ur. ~1;;i Y~ için,~ bi;. diğeri 
na gı~m.e!erınde~ dolayı nasıl zara~ et hayv~~ içı~,: dığ l\fafıimdur ki rneyn 
tfklerını ızah ettıkten sonra Türk ~ıft· yün ıçın.. ıJah. k b 1 ah uller· 
· · · 'k d~ rta çabu ozu an m s Çısını ı ·tısa ı mücadelede zaif düşüren ve yumu '"ddet ide tut 

di - b' ··h· . d. Bunları uzun mu e ger ır mu ım meseleye temas ettı H den ır. .. d ~·ıd· B" . 
dedi ki: mak mümkun egı ır. ıraz uzun za 

:••••••••Tarife••••••••· • • • 1 Def alık tıırn' JO ! 
: .ı $0 • 
: .. • • 6$ : 
• • • • 
: " 7§ •• • • • • 
: ihtivaç kalm•vın- : 
: c•va kadar l uamr 100 : 
: 1 O defa) il~n edil- • 

• : mek tiz.ere maltla • • • 
: Abonelerimizin her Oç ayhtı ~n : 
• bır def ıtt meccanen~ : • • • utırr reçen l!Anlanıı fula ~aun : 
: için S er kura, zammolunur. • ·········· ............... : 
Fransızcaya aıinı - Ye Ttirkce, 

Fransızca daktilo bilir bir Hanıma ihtiyaç 
vardır. Galata Aleksiyadi b~n No. 8·8 

Satıı memuru istiyoruz - fşinzi 
olmadığı zamanlardı yapacağınız satışı 
göre ayda 90 liradan fazla kuanabilir-

Bunlar tütün istihsal eden çiftçiler ,.e dır. siniz, 9 • l 2 ırasında müracaat. (6) 
köylüler karşısında derhal birleşirler. Eğer kooperatif teşkil edenler yal- Jstınbul dördüncü va.tıfhan içinde 

- Çiftçilerimizin, köylülerimizin en man beklenmek lazı~gelirse fenn! usul 
zait bir noktası da organ ise ol mamala· JerJe rnuhafa~a te~tibatı. a1.mak iktıza. 
tıdrr. Bugünkü iktısadl hayatta müşte eder. Halbukı b~gday. ıstıhsal eden 
ri sıfı:tJJe çiftçilerimizin, köylüJerfmi· çiftçiler kooperatıf teşkıl ederlerse mal 
ıhı karşısına çıkan kimseler tamamen ıarınr icap edince üç sene bekletebilir· 
organise'dir. Bilfarz tütün alıcıları a· Ier. Tütün mahsulü teşrinievel ayı gc. 
detıeri mahdut büyük şirketlerdir. Jince mutlaka manipule edilmek ]azını 

Aralarında kendi lehlerine bir fiat ka· nız hedeflerini muayyen ihtiyaçlar et Union Kot 
l'a-t1aştınrlar. Kezalik tüccar kısmı ~I· rafında teksif ederler Ye sırf bu hedef Acele s t ) k h e K d' ı ta 
dıkJarı malları muhafaza için sigor a fer üzerinde toplanarak müştereken ha 

1 
b d ka 11 an

7
-; t ır ha • 

ederler. Herhangi bir tehlike karşısın- reket ederlerse muvaffak olmamak için 
3
e ke yur bu ·arşısında 2 ob .. u abn~ 

el • ı ı . . d·~· . .b. ·u on eş oda iki kuyu ır mut a a emın o ur ar. .·· ... 1 ri- hıçbır sebep yoktur. De ıgımız gı ı ko- üç helıl iki sofa bir büyük bahçe gör-
Halbuki çiftçilerim!~. ve. k~y~u .e en operatifin bizde en basit şekli köylüler mek istiyenler içindeld ·Hacı Ef. ye ta· 

llizin vaziyeti böyle degıl.d~r .. dne:;ced arasında müşterek çoban, müıtterek me liplerin limon i~kclesinde 36 No. ya mü-ipt' d t 't .. dedir Bırıncı b 1 , ı a şeraı ıçın · . 'd'. B .. t.. ra müşterek satrş usu1ü ka ul etmek· racaııt arı. 

Pazartesi, Salı, Çar. 

Birbirinden beyaz üçlerin 
Dişleriniz 

Tebeuüm ediyor mu? 
TebessUm ettifiniz vakit dişleriniz serian Ye suhuletle temizler w güze 

sararmıf, çürümüş ve kirli bir tabaka leştirir. 
ile kaplanmış ise bütün sevimlilik, bü- Bu Ko1inos köpüğü. yemek artık) 
tün ıüzellik mündefi olur. rının tahammürünü meneder ve ağ · 
Sağlam, beyaz ,.e parlak dişlere ma- hamızatını tesir.·iz bırakır. Ayni z 

lik olmak için Kolinos kullanınız. Zira manda dişleri çirkinleştiren üzerind 
Kolinos dişleri ve diş etlerini matlup ki sarı tabakayı izale eder ve ağız 
surette temizler. Yüksek derecede tek temizlik Ye :ı-;erinlik bırakrr. Siz 
sif edilmiş bu muzadı taaffün Kotinos dişlerinizin daha beyaz ve cürümesi 
dil! macunu ağıza alınır alınmaz he den mahfur. kalmasrnı ve diş etleri 
men rayihah bir köpük haline inkılap zin daha pembe \ie daha ıo;rhhi ohn 
ve ağzrn her tarafına ve hatta en gö- nı arzu ediyorsamz her halde Kolin 
rtinmeı delfk ve boşluklarına hulQl e- di~ macununu kuHanınrz. üç günde 
der ve df~leri beyaz minesine kadar meresini görecek iniz. 

Umumi deposu: R.FARAGGI Ist. Yeni Volto han 
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k~~ tir. E~er yapılan kooperatiflerde mu- llllllll~nılllllll~lllllll~~llll~llll~llll~llOO~---
. bir kuraklık ve ya. vaffakıyet olmuyorsa mutlaka blribJr B C . 

::: :::ı: ~!:;;:•; mahvedebilir. Tabi· leri He teli!i mümkün ol~ıyan bir fa. Ukrsa . er, theDV~rk Ve I 
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.
1
, ce fransızca ue fllnıanca ~erslerı• tt tehrkelere karşı bile bir de kım muhtehf maksatları hır noktada uv ve. mu arrı e t n l iZ 

:..:;.ıı::ar ta~aff uz çareleri rar~ır. toplamafa çalışmaktan ileri gelir. TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN' 1 1 .. 

Fakat bizim memlekette yoktur. Agıl· 
1 

1 Hiuedaran, 1931 ııenesi martının ıs I .
1 

J · 1 J · · d.. l 
dan mahrum olan sürüler biraz uzun Mıhkeme ve tora ttlnlırr inci çarşamba günü saat 16 da Bursa- Yeni başlıyan ar ve 1 er emış o an ar ıçm or 
siiren şiddetli bir kış soğuğuna dayana }.;tanbul mıhkemei asliye beıinci hu- da §irketin merkezi idaresinde, sareti aylık kurlar açıl<lı 
:rnaz. Telef olur. Serg~~~. yağrnu~a k.ar- kuk dairesinden: a~iye~e ~n'ikat edecek olan heyeti umu- A .k Lisan ve Ticaret Dershaneleri: 
şı muhafaıasız olan uzumler hır gün- Nazikter Ye Nigar hanımluın mıye ıçtımaına dayet olunurlar. merı an . 
lük bir fena ha,·a il~ .b?zuJur'. Soma Pirede yeni kokin nada manisa RUZNAME! MÜZAKERAT: lstanlJul şubesı: Sultanahmel Alemdar caddesı 
A'rupa ve Amerika gıbı ılerlemış m~m "'j 1 · lJ · f f · NT 49 
leketlerde çiftçiler ve .köylüler bir .çok s?kağınd~ oturan Mıltazoplu . 1 - İdare meclisi raporunun kır•· ı No. 23 Reyo~ ll şu )erı: lT eşrut?'~l rnc ( cs ı o. .., 
ahvalde birleşirler. Müşterek tehlıke· oglu Vasıl ve kızı Sofya aleyh· atı, . ..... Kayıt için acele edınız. .. 
lere karşı el birJiği ederek tedbirler a- !erine ikame eyledikleri davanın 2 - Murakip raporunun kıraatı, 
lırJar. Fakat bizim çiftçilerimiz, köy- olbaptaki tebligata rağmen 3 - Bilanço ''e Uril ~arar hesa.bı-
liilerirniz bu gibi teşekküllerden malı· lO l 931 t 'hl" l . h k nın kabul ve tasdiki ve ıdare meclı'1· 
ı-u d t·f f. . .. . t • • rı ı ce seı mu a e• . 'b nı ur. Koopera ı ı · ·ı e uz zıraa nın ı ruı, 
uhasında anlqılamamı§tır. mede iabatı vUcut etmedikleri..- 4 - 1931 hesap devresi için mara-

Vakıa turada burada kooperatif te§ den nati hakl•rında gıyap kann kip intihabı ve ücretinin tesbiti, 

Galatasaray lisesi müdiriye
kilatmı tecrübe eden çiftçiler yok de- verilmit ve emri muhakemenin t; - Ticaret kanununun 323 ve 3* 

ğiJdir. Fakat maalesef neticede bu te- 17 - 3 · 931 tarihine mDaadif uh üncü maddelerinde musarrah mhaa-
1 

_ Talebemizin 1930 _ 1931 dusyılı U~iincü taksit tedris ücretinin şu 
şebbüsler mu\'affakiyetle neticeleneme gUnU saat 13 • 30 da tayin kılın- da tın idare meclisi azalarına itası ha- tın 2.> inci &'Ününden itibaren tahsili ne başlanılacak Ye bu muamele martın 

tinden: 
mektedir. Bunun sebebi yapılan koope· mıf o)dujlından yevm ve vaktf. susunda idare rneclisine salahiyet ftur. nuncu &'ÜDÜ nihayetine kadar devamedecektir. nu müddet zarfında taksi· 
ratiflerin hakiki ihtiyaca tekabül etme mezkiirda mahkemede hazır bu.. İdare meclisi namına mu- ini vermiyen talebe hakkında talimat name ahkfımına te\ fikan muamele ) a 
ınesi, ezberden yapılması, mesela Al- rahhas azası G. Hans prlacaktır. . . 
manyadan. Danı.markadan, a'-·nen ter- lunmaları ve yahut taraflarından ı ~ b' ı t ı b d l i r ,.e .. ·a müt .. 

J - 2 _ Yüzde 20 tenzi ata ta ı o an a e e pe er er nın memu J ... 

cüme edilmiş usullerin bizde tatbikına muıaddak veklletname ile bir Satthk Hane ait ve yahut kendilerinin eytam mnaşıalmakta olduklannı teyit eder nsaik 
kalkışılmasıdır. . . w vekil göndermeleri lUziimu be- Kaıımpaıada camiikebir icar· ibraza mecburdurlar. 
Koo~~~n~ua~ı~ule~ ~n ~ a~ ~~We bbk ~n~~~t~b~•s~ıc=~~~~~-----------d~--~-------

l'aşan, ayni ihtiyaçlar karşısında bu~u- usuıu muhakemeleri kanununun marab yedi od•h v• içi boy•lı M ı t 
1
· Ja"' yetı· n en· 

nan çiftçilerin muayyen rnaks~t ı~e 400, 401 inci maddeleri hilkrn8ne bir ev satılıktır. Suyu vardır. a a Ya V ,/ • 
birleşmeleri man~sr anJ:ş~I~. k~ı.~f~ız tevfikan haklırnanda gıyaben içindeki sahibine mliracaat edil· 6S02 lira elli bef kuruş bedeli keşfi havi bulunan ve Malatya. 
bizde moayy.en hır tmıt~t~ a a .. t:~:i~ muamele icra oJunacaaı teblij melidir. Elazjz yolunda ve 11 + 300 üncü kilometrede inşa edilecek olan 
m" t h 'llerı vahu u un mus • f · · t 1 2 931 t ·h' d 't'b usa sı ~ . bT Fakat bu ko makamına kaim olmak üzere -ı beton arme kapalı men ezın ınşaa ı - - arı ın en ı ı aren 
leri kooperatıf yap~ 

1 

ır ..... m ,,.etisti- .18 lunur ht. M. V. Sıtın Alrr.e Komiı· bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konumuştur. 
Gpe t'f t kil edihrken uzu J :. ı n o • .,. 1 b d f k l 1 d 

ra 
1 

eş .. .. ·efr:ıtiren çiftçilerin - -- . • . . onu 1 ft arı lnıaahn ihale tarihinden iti aren ört ay zar ında i m i azım ır. 
:ten, yahut tutun ~ht' ~ )arını birleşe- lstanbul bırıncı tıcaret daireaindeıt: .Aleni ü akasa ile fhale•i muka... Mu'"teahbit nafia ıeraiti umumiyesine riayete mt:cburclur. TaJipler:in 
he 'b' .. t rek ı ı}ac m n " k J k b' l · · h · gı ı mu~ e . . b't edilmek, ko Mahkemece satılmasına karar veril- rer gUv i maJzemel!line verilen fi· teklif mektuplarile teminat a ça an ve evra ı müs ıte erını avı 
tek ya~~cakları ıyıce ~e~~re kurulnıak miş olan Bafra Alaçam civarına ait 180 atlar h:;:."ıtidalde görülmediğinde• zarflarını ihale günü olan 1 - 3 - 931 tarihıne müsadif cumartesi 
~.Peratıfın esasları on.ı denk işlenmemi~ z~r-~a dengi haUnde 23 şubat 931 pazartesi &'ÜnU saat 14 ,30 ,UnD 1aat 15 fe kadar Mrlatya vilAyeti daimi enciimeni riyastine 
azı~dır. • D f markada \'e- ''asat derecedekı tütunler 4 mart 931 da ihalesi yapılmak üzere talik edilmi§ tevdi eylemeleri lüzumu iJan olunur. 

Bınaenaleyh e~er .. a~hsilleri ara· tarihine müsadif çarşamba günü saat tir. Taliplerin ihale saatinden evel te- -- ··-----------------
)'a Almanyada süt mus . k peratif 10,30 dan 12 ye kadar açık arttırma su- rnfnatlarile birltkte hazır bulunmalut. M •• f tt • tJ · v • •• b k 
••nd~ teşkil edil~iş olan .. b~~ 00

,.üstah ı·etile satılacağından talip olanların • • • u e 1 ş na m ze ] gı mu sa a ası 
u_sulu aynen tütun ,·~ya uzum bir ko· Ga1atada Loyt hanında 112-113 numa. Kapalı zarfla ihaJesi mukarrer ·10 •• , • 
sıııer ~rasınd.a teş~ıı oıu~aca~. e eı- ralı depoda hazır buıunmaıarı ilan o. bin metre k11rr1ık beze veı-uen fiatıar '"f u rk ı ve Zı raa t han kasından : 
operatıf tatbık edılmek ıstenılırs 1 ur. haddi itidalde görülmediğinden 2:> ,u. J . 
bette muvaffakiyet hasıl ola~az. . : . ~ . . . . bat 931 çarşamba günü saat 14 te pa- S niıan 931 pazar günü ·~.ha.hı An.kara ve .. İsta~bul Zıra~t ban-

MemJeketimizde kooperatıf teşkıl~. [stanbul 2 ınci tıcaret mahkemesın- zarlıkla alınacaktır. Taliplerin ihale ka)arında ıaat 9 da açılacak musa baka ıle .ı 5 mufet~ış namzedı alına-
~ına teşebbüs edip te sırf kopye u~u]u den: . saatinden e\·el teminatlarile birlikte caktır. Muvaffak olanlara batlangıçta .120 lıra ~yhk ıl~ ~eyahat ve tef-
ıle hareket ettikleri için muvaffakıyet J\f'skirat inhfsar fdaresınfn Istarı· heyetimizde hazır bulunmaları. tiılerde yol masraflarından başka 6 lıra yevmıye verılır. 
elde edemiyen kimseler kabahati Türk d u ~ehzade başında Kalenderhane "' * * lıtirak için evvelemirde lktısat veya hukuk fakültelerinden ve 
~iftçilerinin üzerine atıyorlar. "Türk· bul aıı;sinde mektep sokağında Ali Nifded kf kıtaatın ihtiyacı icin Jü. yahut ulumu aliyei ticariye veyamülkiye mekteplerinden birinin 
1er birleşmiyorlar. 'füı·k ~iftçisinin is· ma~~ Dc"in Jı:ınesinde mukim Ali Ga- zumu oJane ekmek kapalı zarfla ~ifna· mezunu ve yahut son sınıf müdavimi o}m~~ lazımdır. Diğer fakülte 
tidadr kooperatif te~kiline müı;;ait de- ~cfık .. İl; ika.nıctgalu meçhul bul~~du· kasaya konmuştur. İhalesi 3,3,931 sah veya yüksek mektep mezunlarını.~ malı muesse~elerde en az iki sene 
fildir .. , diyorlar. Halhuki bu söz tiirl.:I l:JI BeJ ·ıınen , -uku bulan t~bhgata günü saat 15 te Niğdede askeri satın hizmet görmüt bulunanları da mu5aba~ay:1 dnhıl olabilirler. 
çiftçisi hakkındn açık hir iftiradı-m tm~ J iti~tcllLil :.&>rrai tahkfkat,_?.lan bır ş~bat alına komisyonunda yapılacaktır. Ta- Talipler Ankara, lat-:nhul ve İ~m.ır zır8:at bankalarından alacak· 
ka. bir teY d~i.fldiı·. 'fiirk çiftçU.i ipti-!' !qıııe~.1 ~ giinü gelmedıgınden ~akkın~ liplerin şartnamesini almak ve müna· ları ıartnamede yazılı veaı~alarla ~ırl.~k~~ ~·~~yet .31 mut 931 akşa• 
d~f mahlyettP. olmakla J>ernber çok t'"!· , !\11 pHı· ·ıı e\'rakı dava o~undugun.~an kasaya iştirak etmek üzere ter.ıinatı mına .kadar Ank~rada teftıt heyet ı mudurlugune bızznt veya mektup-
kı zmanlardan beri kooperatif usuHiuül da gıyal.ı~ üddetıe ilanen tebh;!at muvakkatelerife teklifnamelerinl ihale Ja müracaat etmı§ bulunmahdırla r. 
tatbik etmi~tir. :.'\!üşter"k ~olı:Ul, mii'.:'·' h3'18ile hır a~~deti itiraıı~w• 1~ ~une saatinden evvel mezktlr komic;)'ona 1 -t--b --, •• - .. ki- ' b 
~r~_k .~,~~a. imt-ce .u~ıırn ~nadolu köy-l~cr:ı:ma v.e itiraz eylemedıgı ~akdırde vermeleri. s an u gumru erı aş mu" du" r hısunun otedrnberı ah~trgı usu11erdir. ıblagına 'e .·• tını kabul etmış addo- . . .. 
llarbi umumide harp cephesine giden senet muhte\ı)a ,w tnameye derelne latanbul ikinci ticarf't mahkemeaın- d 
'J'• d tebhi8 ']eyh den . , .. "' .. e ürk ~iftçisinin tarla..~ında yetişen mah lunacağın a~ rnasına Mumaı . .. . ~ . . u g un n 
lltllerin hep kom~ularmın imece usulii karar yerilmış ol "ddeti mezkure zar- Mufhs Uzeyrr Beyın namına mu- r 

ile yardrmr say~inde alınmıştır. De- Ali Galip Beyin m~v· takdirde senet k~yy~t mülga. itibarı m.illl bankasına 
1'thilir ki o ''akit Anadoluda kö Jüniin fında itiraz etmedıgı . olacağına aıt yuz adet hısse se~edı lstanbul men- t Alei)ni. münaksa sur~ttildeh s~ı~acağı evvelce ilAn edilen otomatik 
lat• .. . . • • Y • kabul etn'IJŞ myap kul kıymetler kambıyo ve nukut bor· eraz erın aynı feraı a ıhnde olmak ve 2 _ 3 _ 

931 
. ıhı:ıal ethA"ı zıraı mah~ulatın yüzde muhtevıyatrnı uaırıeleli ,,,. d 26 b t 

931 
be .. •. - Ü l 

14 
t .. k pazartesı 

'!Jisi bu suretle yetişmiştir. Türk çift dair tanzim olunan_ mahkeme di\•aftJ· sa,srlnld ae saştuıla~aktır peTraşJml J rigunhuaıs:,· fUD aaa e muna asasına devam olmak üze .. 
~•sinin bacıit te olsa :..!rJ~c;rn~nin ehem-, kararının bir suretı "'ı beraber ~yf. a l 1 1 .. .. ·ı·... Pi e n k6re talik olunmuıtur. re yevmu me&• 
... ti • . • •w• • • • d'lmek t bu unma an uzumu ı on o unur. Taliplerin malumu olmak 

1
·ç

1
•
0 

·ıA k f' ···r~ tıı ncJ..adar takdır ettıgını köylü· hanesine talık e ı r ı anı ey ıyet olunur. 
ler nrasındn )'~!yanlanmız pek ala bi- yet gazete ile de ilan olunu • 



Acele satılık Arsa ve Hane 
Topanede De~erdar Ebülfadıl mahallesinde ana cadde 

üstünde 2 ada ve 49 harita numaralı 8 > 15 artın eb'admda 
ceman 120 arşın mesabasında bir arsa ile: 

Kasımpaşada Tahtakad1 
fviahallesinde Mürabit sokağında 

91 numaralı yarım kargir 1 mutfak 5 odalı hane acele 
satılıkbr. Talip olanlar Darülfünun Fen fakültesi hayvanat 
müstahzarı Etem Beye müraacat etmelidirleı. 

Devlet demlryolları llAnları 1 

lstanbul Belediyesi ilanları 
... - = - --

Istanbul belediyesinden: Emirganda Koru caddesinde kain 

1 

1 

--. -- -----= -----
Çocuklarınıza 
Türkiye 

-

Ziraat Bankası 
Kumbaralarını 

Hediye ediniz. 
Bankada Açtıracağınız Hesap Cocuğunu:iun 

istikbalini Temin Eder. 11 

B k 111 an ası Ziraat 
Kulplu ve Kitap Şeklindeki Kumbaralar 

lkhsadın, Refahın Başlangıcı 

ÇOCUKLARIN OYUNCAGIDIR 

Merkez acan[ası: Galata l\öprü başı 

B. 2362 ~ube acantası Sirkecide 
i\1ühUrdar zade hanı lsr. 27 40 

17 No. b dükkan kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuş- • ııı------·-------ı 
tur. Taliplerin şartnameyi görmek için hergün Leyazım müdür- Hyu~lıt s~rHt postosı 

vapuru 24 
Şubat Salı 17 de Sirkeci 

lüjüne müzayedeye girmek için 4 lira muvakkat teminat akçe- ( M E R S I N) 
leme beraber ihale günü olan 22..,3-931 paaar tfUDli .. at ıs e 
kadar encümeni daimiye rnüracaatlar.ı. 

lstanbul belediyesinden: tlalatta Hızırçavuş mahallesinin Kö
roğlu sokağında 2 odadan ibaret bulunan 2 No. b hane 1 sene 
müddetle kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Ta· 
liplerin şaftnameyi görmek için herıün levazım müdürlüğüne 
müzayedeye girmek için 8 lira muvakkat teôıinat akçelerile be
raber ihale günü olan 22 - 3 - 931 pazar günü saat 15 e kadar 
encümeni daimiye müracaatları. 

Istanbul belediyesinden: tik mektepler için lüzumu olan 600 
adet yerli .su kovası açık münakasaya konmuştur. Taliplerin 
ıartnameyi görmek için bergün Levazım müdürlüğüne milnaka
aaya girmek için 25 lira muvakkat teminat akçelerile beraber 
ihale günü olan 22-3-931 pazar günü saat 15 e kadar encümeni 
da!miye m~racaatları. 

Istanbul belediyesinden: Bedeli keşfi 60 lira 72 kuruş olan 
Fatih hayvan hastanesine pazarlıkla ahşap kapı yaptırılacaktır. 
Taliplerin keşif evrakmı görmek için hergün pazarlık için 
28·2-931 cumartesi günü saat 15 e kadar Levazım müdürlüğüne 
milracaatlan. 

Aksaray vilayetinden: 
1- 5 Şubat 931 tarihinde ihale edilmek üzre aleni müna

kasaya vazolunan Aksaray ilk mekteplerine ait 200 rahle 20 
ıiyah yazı tahtası 15 yazı masası 15 dolap ve iki yazıhanenin 
imaline görülen lüzum üzerine münakasa 20 gün daha temdit 
edilmiştir. 

2- Keresteler kuru ve budaksız temiz ve çırala çamdan 
olacaktır. Rahle ve yazıhaneler maarif dairesinde mevcut nümu
nelerine muvafık olarak yapılacakhr. Bütün leva:ıım ve . işçiliği 
ve masarif müteahhitlerine ait olacaktır. 

3- Talipler ihale kanunu mucibince teminat vereceklerdir. 
imalatın mahiyetini ve şeraiti saireyi öğrenmek istiyenler encü· 
meni vilayete ve maarif müdüriyetine müracaat ederler. ilan üc
reti ve bilumum masarif müteahhide aittir. 

4- Aleni münakasa 5 Şubat 931 tarihinden başlar ve 25 ,, 
Şubat 931 tarihinde saat 14 te ihRle edilmek 20 gün müddetle I 
devam edeceği ilin olunur. 

den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak ve dönüş

te Altınoluğa da uğraya-

cakbr. 

Mersin Postası 
(ÇANAKKALE) vapuru 27 

Şubat cuma 1 O da Galatadan 

Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod

rum, Rados, Fethiye, Antalya, 
Alaiye ve Mersine kalkacak 

dönüşte Taşucu, Anamur, Fini-
ke, Dalyan, Marmaris, Çanakkale 

Geliboluya u~rıyacaktır. 

lrn~zon i~inci ·~ostosı 
-

( E G E ) vapuru 26 Şu-
bat Perşembe akşamı Galata

dan Inebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa ya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

PoJathane, Görele, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrıyacaktır. 

ıüoğum ve -"adın--hastalıkı arı ı 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. lstanbul: 26~~1 I 
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Taşra sipari ş l e ri ka bu I edilir 
'"roptan ve perakende satdır. 
J)eposu Yenipost..:ıne karşısında. 

ki caddP-de No. 20., TeJgraf adresi 
Depo lstanbul, rfelefon: lstanhul 62 

• ..., .. ·~ - .. : .. !/ .. ·i ~ . )' 

Aiyon Nafia başmühendıslı~ 
ğinden: 

Afyon merkezine 48 k ilometro muntazam şosa mesafesindeki · 
Başağaç köyü civarında karakaya ocaklarından asgari 80,000 ve 
azami 200,000 kadar 11-12 eb'admda muntazam kaldmm taşı 
yaptırılacak ve bunlar Afyon merkezine naklettirilecektir. idare 
asgari sel. sen bin taş get"rmeğe ve mütaahhit te icap ederse iki 
yüz bin gctirmeğe mecburdur. Gerek yalnız ihzar ve gerekse . 
nakil ile beraber talip olacakların her iki surette de bir taş için 
fiyat vermeleri ve bunların içinden muvafık fiyat verene 1-3-931 . 
tar.binde saat 15 te haddi layık görüldüğü takd"rde ihale edile· 
ceği ve ibalen·n kapah zarf usulile icra kllın a cağı ve taliplerin 
900 veya 1500 lira ! ık teminatı ile yevmi mezkiirda encümeni vi
layete müracaat etmeleri ilan olunur. 

Grip, Nezle 
HER 

ve Bronşite Kaırşı : p LMOL 
....... .:,. 1 • 1 • 

' 

ECZANEDE BULUNUR 
Mes'ul Müdür Refik Ahmet 


