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_J_ ..J üncü Yd No. 4717 idare telefonu: 

A\. or ı 
idareJ 
Orfiye 

~daıre 

Bir hafta daha temdi
dine Jüzum görü üvor ı 

.. Ankara, 2;j (A.A) - istihbaratımıza 
gore ~eyeti Yel~ilcnin bugünkü içtima-,· 
ınd~ ıdarei örfiyenin bir hafta daha 
t~~didine ve keyfiyetin Büyük !\I. l\fec· 
lısınin tasdikine arzına karar ,·erilmiş· 
tir. 

azı Hz. 
Konya, 25 (A.A.) _ Reisicünıhur 

llazretleri bugün dairelerinden çıkma· 
lhışlardır. 

RCTAHYA - BALIKESlR HATTI 
Ankara, 2:i (A.A.) - Kütahyn :-

Balıkesir hattının inşaatı ikmal edıl· 
ntiştlr. Aldr~ımız malıinınta n:ızamn 
hattın i~lcmc.:c açrlmn merasimi tak
\'İye ameliyatının ikmaline intizaren 
lllartta vn" l.,r .. ı f P' 

bir hafta daha te 
f ı t 

.. 
Kar en ve a ye J 

İngiliz bandıralı iki şilep Karaburunda karaya oturdu, diğer 
bazı vapurlar da limanlara iltica ettiler 

Kar bugün de devam edecek 

Bi! gazetenın neşriya
tından müteheyyiç oldu 

Dün sabah çıkan arkadaslanmızdan 
biri mühendis mektebinin idare 'e in
zıbntma dokunan b~zı ne riyatta bu
lunu) ordu. llu arada talebeden bir 
kı mrnrn akşamları mel,tepten çıkma
nın yolunu lıulmakta, gece yansı sa
baha karsı mektebe dönmekte olduğu 
yazılıyor, bir yerde de bazı talebenin 
haşanlığrnın önüne geçilmesi I üzu
mundan b:ıh ediliyordu. 

1 Bu neşriyat üzerine dün talebe ce. 
miyet rei i He bazı arkndaslan ldarc
hanemize gelmi ler 'e bu nesriyatın a
sılsızlığını söyli) erek bize bir mektup 
brrakmr tardır. 

Mühendis talebe cemiyeti reisi 
Nüzhet De) in imzaladığı bu mektup. 
ta bu ynzınrn hayret 'e teessfifle 
kunduğu ve hiç bir tetkik \'C tahldlce 'G 
istinat etmediği başlnngıçile : 

ı..!ı r genu battı ''Yüksek bir mektep talebesinin Jia,. 
D~n Hmammızdan Kara deni- şarılrğından lmhsctmel- gibi nğır bir 

le hareket eden Şeref Nuri va- Geçenki fırtınada Zonguldak limanında bacan vapur ve limanın harap olan şekli hükiimde çok dü!ıiinmek ve bu iddiayı 
d l b ı .

1 1 
• K uzun bir tahkik n tetkike istinat et-

puru, 45 to11 buğ ay yül\ Ü ir ki günden beri soguyan havalar bugün de kapalı olacak ve kar devam bandıralı Kin \e Erlfilt ı ep erı ara t' 1 JA ld·- · .. 1 • . .. . . . . ırme c azım ge ıgı.. oy enıyor. Ye 
ıenıiye ç:ırp'llı1 ve batırmıştır. nıhayet dun tekrar kara çe\'ırdı. Saat edecektır. burunda karaya oturmuşlardır. Gı- bunun bir iftil'a olduğu "~iddct ve nef-

Batan lemın n ta feleri de on dörtte başhyan sulu kar akşama Diğer taraftan Karadenizde başlıyan d n ta!:P.siye gemileri fırtınanın şidde- retle ı·et,. uretindc be) an edilerek de
nize dö~:ilmüşler fokat etraftan kadar muhtelif fasılalarla devam etti. poyraz fırtınasının hükmü şiddetli tinden şilepleri kurtnmta muvaffak niliyor ki: 

yetieşilerek kurtarılmışlardır. KandiJJi rasathanesine göre hava bir şekil almıştır. Fırtınadan İngiliz [Alt taralı 8 insi fayıfada] (Alt tarafı 9 uncu seyıfada) 
...._••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m•m--••-••---••••---............. ..•-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l'••••••••••••••••••••• 1-============== 

Şr-h r mec si dün ikinci devresini bitirdi Men~;;·~;-di;;;lıa;binde Bu ne iş ? 
o··n verilen Ce se ço r re endi, kararlar 

Fener bat papaslığı 
ikinci celbi de almak· 

tan istinkaf etti 

t 
Hacı Adil bey : 40 senelik heyula karıısmda Ür· 

küyorum, üç aylann gene 40 seneye baliğ 
olacağından korkuyorum, dedi . 

Ç;p~f.b E a ~n çotn~zlcri_...-=~~ı::..,__~:-ı 

ha pis cezası na mah
k u n1 edildiler 

.Menemen, 25 (Vakıt) - Dfranı harp 
bugün öğleden c\el Ata Beyin riyase· 

· tinde birkaç celse nktetti. 
~--~-- ilk cel ede, dün öğleden sonra mu· 

hnkemeleri :t•apılıın ,.e dini alet etmek 
suretile halkı devlet emniyeti aleyhin
de harekete getirmek iddiasile maznun 
olan Nuruosmnniye ikinci imamı Sa
dık, lzmirde Nikbolu camii imamı 
hacı Ali ve J{onyah Mehmet Tevfik E· 
rendiler hııkkrndaki karar tefhim olun· 
du. Karara göre, Sadık Ef. ceza kana· 
Junun 183 üncü maddesine tevfikan, 
beş sene ağfl" hapse, diğer ikisi de bi· ~il~l~.~JgrBJ~~~rJ 
rer sene hapse ve yetmişer Jira para 
cezasına mahkum olmuşlardır. Fener baş papastıaı 

İkinci celsede Somadan Yeşil hoca Belediye tarafmdnn Rum baş· 
namile maruf Ali, oğlu Ali Rıza ve kö· l b papaslıgv ı aleyhine açı an ir 
mürcü Sadık hoca sorguya cekildiler. 
Bunlardan ilk ikisi dini siy~sete alet davadan dolayı lstanbul birinci 

o·· kü hararetli celsenin hatiplerinden 1 etmek, gizli nnkşi dervişliği yamak, hukuk mahkemesince çıkanlan 
Hacı Aucİiı B. Muhittin B. Tevfik Salim P9. Reisicümhür 111 ... ni gıyaplarında t"h· celpnamenin Fenerce 

11
Burada 

kir etmek ,.e teşkiJatr e asiye kanununu başpapaslık yok, patriklik var-
(Yazısı sekizinci sayıfamızdadır) tağyire yeltenmek, sonuncusu da giz· dır,, diye bır kayt ilavesile ka-

~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~11 ıi ~rikatçilikyapmnk cürümlcrile nıaz bu!Gnden istinkaf edildiği yazı~ 
ır =:=:=.::::;:=::=::::;;;...--:--:-7'----- nundular. Netirede Ali Rrza 3 sene, mıştr. r .. [ d [ 1 kömürcü hocn da 6 ~Y hap:,e ve ;;o lira Vilayetten istilam neticeainde 

Cazip yazılar a o u para CCT,asına mııh.kum edildiler. Fenerin unvanı başpapaslık ol-
. B?ndan sonrak! celsede U:.aki ta· duğu neticesine varan mahkeme • 

tey'nizl rıkatıne men up Kaı::abalı Yu~rn h:>· 1 k · · · · 
ile kamber l\fehmedin muhake;eleri yal başpapas ı namına .. ıkınc~ b:r 
pıldı. müdnfaal.ar dinlendikten so~ra celpname çıkarmış, dun ~üba~ı~ 
kamber l\lehmcdın beraatine, Yuşra ho Ömer Ef., bu celpnameyı teblıg 
canın 3 ay hapsine krar ,·erildi. için Fenere gitmiştir. Orada 

Dördüncü ccJsc~e, halkı hükumet kendisi başpapas'ık mensupJarın
alcyhine tahrik ett.ıkleri iddiasile maı:- dan GabriyeJ Ef. ile karşılaşmı§ 
nun Adanadan Azız ve Arif dinlen ile· ''b b 1 k d - ·1 
rek heraet ettiler. ve g~ne u~nsı aşpapas ı egı , 

x.-. DE~ S patrıkhanedır., cevabını almıştır. 
vll'LE ,,. ONRA B ·· · ··b · d. 

l\f 2- (\Takıt) n· h unun uzerıne mu aşır, ışarı enemen, <> - ffanı arp " . . 
öğleden sonraki toplanışında dört cel- çıkmış, ynnına Huseyın efendı 
·e aktetti. isminde bir polis alarak gelmiş, 

İlk celsede, nakşl f.arikatine girmek· celpname bırakılarak tebliğ o
le maznun tenekeci Halinin beraetine lunduğuna dair usuJen zabıt tu
karar verdi. Sonraki celsede şeyh tutmuştur. Bu itibarla beledi e· 
Esadın yanında oturan Sinan oğlu • d d b , v y 
Hüsnü, Ayaşlı hafız Nuh ve l\fanisa· ~ın avasın n aşpapass ıga teb-
nrn Rrıhm:mlr kö.> ünden hafız 'l\fehmet hgat yapılmıştır. Buna rağmen 
isticrnp edildiler. Cçliniin de nnl>şi ta· başpapasfık vekilleri mahkemeye 
rikatinc mensup old~kl.arı id:Hası serde gelmezlerse, mubalcemen·n gıya-

[A/t tarafı 8 ınsı fayıfadaJ ben rü'yeti muhtemeldir. 
• 

Tıp Fakültesindeki ko· 
misyon fizyoloji ki· 
tabının ne ri kabil ol-
madığına karar v 

? 
• • 

Reddedilen bir akrir 
Haber aldığımıza göre J\cmal Cenap 

Beyle Ra im AH 'c 1'alha Beyler arr.
sında açılan münaknşaJ ı tetkik için 
te kil olunan komisyon son içtimarnda 
(bu nasıl kitap) mc ele i Jıakkındnl,i 
kararını \ermiştir. 

Karar bir rnpor şeklinde hazırlan
mış fakat henüz azalar tarafrndan im
za olunmarnı~tır. 

İşittiğimize göre raı>orun Rasim Ali 
Deyin fizyoloji kitabının ilmi kıymeti 
derecesinden 'e tür·kçe ifadesinin tar
zından bahsedilmiş 'e kitnp neşre şa
yan göriilmemi!ıtir. 

lçtimndn Ra im Ali Beyin, Kemal 
Ccn~~ ~eyin 16 sene e\el neşrettiği,iz
:>OloJı kıtabrnın hatalarla dolu olduTru 
hakkındaki takriri de rne\'Zubahsedil· 
miş komi .>on azalnrr ara ında maku 
bir tesir uyandrrnn bu takrir reddedil· 
miştir. 

1 ibret göziyle 1 
'-----~---' 

R~smini gördüğünüz sokak 
şehrın en mamur kısmı olan 
Bcyoğlundaki Taksime yakın 
• • · sokağıdır. Ortası süprü~ta 
ve yıkıntı ile do udur. Bir tara· 
fı. da yıkılmağa müheyya harap 
bır dıvarla çcvrilidır • 
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[ti;,:!' z.ı ~ ~ ı~ '~ •pt~ 1 ı ~ 1111] . 
Vekiller heyetinde Kıymet Tifo artıyor 

Din iki yeni layiha ta k d •. rı• HükOınet merkezimizde 
latanbuia avdet - ŞehrKn hali - Harbin ilk tesirleri - tetkik edı'ldi 

Ö ciddi tedbir alındı 

Çocuk ruhumun ilk acıları .. 

Yaralılar, hastalar, muhacirler -
0

liim aağnağı. Ankara, 25 (Telefon) - Vekiller Beş heyet yakında Ankara, 25 (Telefon) -Tifo deva• 
14 y Hali. • Zi heyeti ilk tahsili türk mekteplerindeki ~ . . . - - azan ı t ya 1 h kk daki ı: 'h ·ı h stı hareket ede~lr eriyor. Halkm aşılanması ıçm yenı· 

latanbula dönerken tkimizde de bir köşenin zuhuruna m"tekarrfp d"·" ~d pı mi asık a '~-~ .h ayı tatık~k uttisu Ank 25 (T 1 f ) ,r ~ . t den iki dispanser daha a~ıldı. Bugüne 
• u uLu- ı are er anun N.YI asını e ı e • ara, e e on - .a unanıs a-

inşı~. vardı, babama işlerini düzelt- miş, sapsan benizlerle, çökük yanakla na gidecek olan beş takdiri kıymet hey- kf4dar üç bin kişi aşılandı. 
me~ ıçın,_ olamazsa __ muamel~ini_ ~sfi. la hastalar ... Bunlar hazan- biribiriaden Yeni kanun IAyıhalart etinin azaları tamamen seçiJmislerdir. • 1 
ye ıçin ~ır sene m_~ddet ven!~ıştı_; ~ kuvvet bekliyen yaslanışı.arla hep bir Ankara, 25 (Telefon) - 1\1. l\leclisi Maliye azaları Istanbula harek~t etti· Bır gaze.te hakk tnda kanun 
bu gayrı memul muhletten nrnnşerıhtılarada, yekdiğeı:ine sokulmuş, sanki yann adli kanunların tadilat layihası- ter. Heyetler lstanbulda bir hazırlık takıbat yapılacak 
bende de, babam muavenet etmiş ol- yekpare bir kütle halinde, bir çok ba.ı- nı görüşecektir. 1 t" d t 'lk h ft Ankara, (Telefon) - Ankarada md• 

k 'ti d d üt ıı· b" b"' ·· -s ~ ımaın an sonra mar rn ı a asın-ma J ma ın an m e\·e ıt ır obur- h tek bir cenaze şeklinde, Allana sal· ••-:--11111~11"!?~",.'!~.,,_,,."'*111nı~u• .. 111"'~ d y . d kl ·. ha.biri olmadıit halde Ankaradan alın· 
lenme va d . f k t I ta b ld t 'lk . nın içınde hala olumun gelmeyişıne mu a unaımıtana hareket e ece erdn. ::ol r 1: a a 5_ n u a a ı lana, iki tarafa hemen yıkılıverecek- . . · .. . . mış gibi müheyyiç haYadis ncşretf ~· 
rttnU bu inşırah bir agır sis tabaka.si- mişçesine yalpalanarak ağır av .. tehayyır hır tevekkulle dakıka dakika, S . A d tJ k .. . 
le örtüldü B"tü h . tın b' 'lk .. · ' gır yu- daha zehirlenerek neticeye muntazır- amJmJ 0$ U S<ylenen Yarın gazetesi aleyhınde ka• 

. ·, u n şe n r ın ı fe- rurlerdı; hazan da beklenen neticeye d nuni takibatta bulunulacaktır. 
ayiıne maraz olmuş bulduk. Bu kısa bir an evvel VÜ8Ul için bu zalim hayat· 1• • • 

saman şe~rl bir mü.th~ş afet havasile tan hmen kurtuluvermek isticalile gQ. • .Burada ağhyan çocuklann, inliyen Yunan ha rıcıye nazırının Sab b?y , Ankarada 
l!l&l'llUlğa kıfayet etmış ıdi, btitün ruhla- ya bir rüzgarın önüne katılarak kenar- ıhtıyarlann, yal~aran h8:8talann! sız. Tevfik Rü tü be e ön- Ankara, 2a (felefon) - Umu~ 
ım üzerinde ~erişanlıkla, ölümle, ma- da kayalara çarpıp dağılmak için ko- hya~ anaların ~ır vaveyla ah.engı v~r- • ! , Y g harp esnas.~n?.a .. Istanbulda mualh~ 
albetıe dolu hır rUzgann kara dalgala- şan bir dalga gibi, telap kapılırlar, dı kı hayatı tel ın eder, beşenyeU boy- derdıgı cevap mektebi muduru olan Sati Bey Bag· 
n geçiyor gibiydi; sanki Istanbul bir seğirtirlerdi. Biz de çe>euk bacaklarımı- le kıvrandıran mukadder~ta . acı acı Atina, 24 ( Apo ) _ Yunan dattan şehrimize gelmiştir. Satl Be1 
lııorkun~ rüyanın helecanlan içinde çır- .zın yorgunluğunu sonradan hissedecek şikAyetlerini h~ykınr gibıydı. Çocuk hariciye nazm M. Mihalakopulos Irak hükumeti erkanındandır. Burada 
pmıyor, yüreği her şeyden daha mü- olan takatlerimizin eonuna kadar ba rulılanmızda bıle bu manzaranın rii- TnMk y •t'lAf t d"k' ü maarifimizin tekamül safhaları hak· 
.,,_ h d d h h' .. .. • yeti ne yala perd ı rt i t b' ~ - onan 1 1 a ının as 1 ı m • 
MUUf er şey en a a va ım, olumden zan onlarla beraber ağır ağır yahut n e e n yır mış, 17.e b til T vfik R"" b kında tetkikat yapacak, sonra lstanbul 
daha müthiş mütekarrip bir neticenin yine onların rüzglnna kapılar~k koşa ne murdar hakikatlerin esrarını açı· na.se ~ e e A uştü ey~ tarikile Bağdada dönecektir. 
an bean daha vuzuh kespeden hayalile koca refakat ederdik. Ne ·ç: .. ., Bil l· vermiş idi. O zamana kadar merhamet, atıdekı cevabı telgrafnameyı p· L ti h kk d 
b rk ı ,. ı lll • m iaaa i t, d . t, d h bili . . k • . ıyer o a ın a u Q uyordu. Ben de, herkesle bera- yorduk, bilmeğe lüzum da yoktu. Yek- n ye me enıye a a r mıyım, çe mııtır: A k M • 

her, ben yaşta mektep a.rkadaşlanm- diğerimize bir -yler söyler miydik? bO.tün o süslü isimlerin altında gizle- - • Zati alinizin telgrafınız- ~. ara, 2~ (Telef?n) - l\!· Klot Fa-
• · be b b k ·· · · r- t ı h kkı d d" bll · u . . . rer Turk ocagında Pıyer Lotı hakkında 
1.'.:ı ra. ~r,d uid' orkun.~ ruya~ın. ıht_ı· Zannetmiyorum, belki tek tük kellmele hnimen efikisanlerfer . a n abe ılne mll1ş m dan ve hararetli aözlermızden bir konferans ''erdi. 
~ an ıçın ~ . ım;. ~~ oy le san hır hıs rin, nidaların zaptına kadir olmazdık. r e mız va~ un ar sa .. ~~an çok mutahassis oldum. Üç sene 
idi. :Ve evimızın eşıgınden başhyarnk, Hislerde o kadar müşterek idik ki bu· bir harap duvardan uçer beşer dokülen evel Cenevrede tesbit ettiğimiz 
laaU& evlermizin içine hile taşarak bü- nu tefsire hacet görmezdik elbette- taşlar sukutu ile bir uçurumun karan- makasıdın muTaffakı ti t h k-
tan fehri baştan başa, her adımda se- . . A • • Irklarına yuvarlanıyordu. ye e 8 8 

falet. ınihne~ zücret manzara1nrile S~nra, bızce hemen daımı bır zıyn- Harp bu muydu? Milletlerin hırsı kuku, eminim ki, iki millet ara-
«lolduran öyle aztm bir musibet Ievh:ı- retgah. vardı: Akın .akın muhacir ka· bu feciayı icat etmek mukabilinde mi ımda daha umumi bir anlaşma· 
IRDm fecaatleri içinde yuvarlanzyorduk fdilelen gdeJiyCor, şilehrı başta~lb~ dol- tatmin edilmeliydi? Hunun pahasına nın bir merhalesi olacaktır. 
._. bu 1 uruyor u. am er, mescıt er, tekke- 1 f hakkı d 1 b' B t bbü .. t .ıı.ı:ı •• d .. nu an amak, duymak ,.e anlayıp 1 h b 1 h d 

1 
a ınan za er ve şan n anası ır u eşe sun :ıa ı illi ermı e 

iılayduktan sonra gözler dnJgm, dudak- er, b~ra e edr ~PJU yaüvaşd yıaval ş bo U· hfiküm vermek icap edeceğinde müte- kuvvetli bir hadim bu)acag" ına 
•-- k k, d kik.ad d k'k . yor, ır yan an o m n a ga arı un h . d .. 1 i . . .. il ki 
.uu ısı a an a 1 ~.)a ta!mak lardan küme küme alıp götiirdükçe bo- ayyır uran goz er mızın on ne.e~ kaniim. Benim de ayni bissiyab 
IBtfyen yaşların hıçkmklarıle bogula- 1 1 . kit t d 1 k çamaşırlarla, yırtık çuvallarla hırıbl· aamimiyet ve meveddetle milte-
_._ 1_ k .. k.. d ... . şa an yer er yıne aye e em yere 1 d 1 .. 1 b' iki 
._ nı".uanmama mum un egıldı. d bi k ğ k d bi d lik r n en ayrı maga ça ışan ırer şer bassia oldug"umu söylemegı"' .... it B 1 . h k tef .. nere e r o u , nere e r e var· bb d 1 b. 'b. . . ..... 

ununt tçinmtamulA a emde'··ıd~rrus, muka- sa oraya kucakta çocuklarile, hasta ~rştıUnn mu:l aıkn ba yer ereb ırı ır~nbeın addederim. Esasen bu hissiyatı 
Jae, s ç azım egı ı; karma ka- . . . . . us e yı5• ara arınmış u musı t . . dd " 
nflk tah .. 1 . tahlil' .. it ihtıyarlarıle, annelerının bacaklarını k ba 1 ·ıı·y d B 1 k d samımıret ve meve et, bu mu-assus erm ıne musa ur n arı sen or u. un ar ar a a 
olmıyan yaşımızın yekun olarak havsa- kavrıy~rak ~ızlıyan küçüklerile ~Ut.tin çatısında mes·ut bir ocak dumanı tU· ka~eneti? şim~iy.e kadar ~u':"eti
lasına giren teessür bizi siyah bir ma- 0 harbın ateşlerinden .. kaçarak ıltica ten, önünde üç beş ağacın neşve verici nı tetkıl e~~ı~br. Bu v~s~eı ha
tem örtüsünün içine kımıldanamıyacak edecek yer anyan mwı1Um~Iar kışın yeşilliklerlle bir kulübe bırakmışlardı; ıeneden bdıstıfade samımı dost
atbi sılll81kı sarmıştı. Oç beş arkadaş, merlaameti.ı tefkatl iak&r edenk sırt- her- •hah hep berabe tarl•:va trld-.r·· luk ve btırmetlerimi tekrar teyit 
artk :qJ.ze nezaret tedbirlerini bile ala· lann~ ~olan ım:m~n<1ttrinhrtrr• Jerdi, oradan bir senelik hayauarını ve Jl>lag ~\.lt;ı ıu.ı.,, 
mıyacak kadar şaşırmı~ evlerden, çı- Ify~, ınlıye duvar dıplerıne, y~gın yer· alırlar, ve işte bu zalim kış. karıtıı, 
kar n sokak soka!, gez-erdik. Birihiri- lenne, metruk arsalara devnlıp yıkılı- yağmurunu getirince ocaklannm ya
mfze sokularak fakat hislerimizi ifade yorlardL ~iz bunlan hep görürdük, nrnda muhakkak ge1ecek olan parlak 
edecek kelimeleri bulamıvarak ancak hep kalbimızde bir dfiğümle bunlan te- ve sıcak günleri emniyetle beklerlerdi. 
beraber bulunmakla sanki ağır' bir' yü- maşaya dalar, fakat birden bire içimiz Burada çıplak idiler, burada bir ek
ktl birlikte taşıyormuşçasına bir kuv· den kabaran bir acfp hi!lle daha zfyad~ mek bulamıyan açlıkları onları kemirl 
.et •e tesliyet bularak tesadüfün önü- görmek lstemiyerek kaçardık. Asıl zı- yordu, ve 6nlerinde parlak ve sıcak 
mOze çizdiği mecraya dalar ve tesadii- yaretglh bUtiin tehri parça parça isti· günler detfl, karanlık. fakat a.'ik!r, 
ton lıer adımda karşımıza koyduğu e- ll eden bu sefalet ve fecaatin manza- bf r istikbal vardı. 
lem manzarasında irkilerek dururduk. ralannm mahşerlerlnden blrldl: Şeb- işte ölttm •• Her saat içlerinden be. 

Sedyeler üzerinde taşman, gözleri zade eamlf- . şlnl onunu alıp götürüyordu, ve artık 
Jaa.alardan fevkalmemul bir yardım BUttııı arkadaşlara en ya~n olan her yerde, bütün sokaklar, henüz diri 
lleklercesine sltemka.r bir nazarla se- bUyUk cami burası idi. Biz oraya ka· iken harabelere, şimdi ölü iken de me
mara dikilmiş, yahu~ kazanın böyle a,. dar gid~r, ravq yavaş cesaret bulan, zarlara sığamıyarak taşan. bu kurban· 
anacak bir kurbanı olduktan sonra ar- ıstırap çekmekten, acılara phlt ola- larla doluyordu. 
tık muhakkak olan neticeye mütevek· rak mateme doymaktan garfp bir lezzet Ah! .. Çocukluğumun bu acl günleri .. 
kil blr eda ile te81imfyetini gösteren ha· le, için için atlamak lezzetlle ilerllyen Ondan sonra kaç kereler bu betbaht 
" her adımda biraz daha aşağıya sark ayaklanmız bizi camiln iç kapılann· memleketin pek melftf olduğu bu nevi· 
•1§ yaralılar görürdük. Sonra kafile dan birine kadar götUriirdfL Daha ile- den fecaat levhaları arasında yaşadım 
kafile, arkalarında birer çavuşla, has-ıriye gidemezdik. Bu sefalet levhasının ve kaç kereler, hep biribiri üzerine yt· 

talar ... Parça parça sallanan kaputla- şiddeti fecaatine tahammül edecek kuv filan o teessürlerin altında hepsin
nmn eteklerile sokakları süpürerek, vet yoktu, sonra bizi geri geri iten bir den daha keskin, hapsinden daha mli· 
)'11'.tık ~anklarla ?murlan yararak, koku vardı: Bu müzdehim insan küt- semmim o ilk acıların feryadını duy. 
ctuaaklan ateşten kavrulmuş, gözleri lesi gtiya orada infisaha yüz tutmut dum. .. 
fflnde ölmüş bir nazarla yıkılacak bir bir mevta gibiydi ki bu mezar havası· Halit Ziya: U11akl zade 

Bacak Mü-
sabakamız 

Birçok karilerimizden mü· 
racaatlar vaki oluyor ve bir· 
çok karilerimiz de bize bütün 
kuponları ve yirmi beş bacak 
intihap ederek gönderiyorlar. 
Müsa.bakamızın son günü yaz
dığımız satırlann iyi anlaşıl
madığını görüyoruz. 

Güzel bacaklara rey vere
cek karilerimiz yalnız bir ki
şiye reylerini istimal edecek· 
Jer ve bize yn.lnız bir kupon 
göndereceklerdir. Diğer ku· 
ponlan mu haf aza edecekler
dir. 

Bu müauebetle okuyucu
larımıza reylerini kullan
makta acele etmelerini tavsi
ye ederiz. 

Gazi muallim mektebinde 
Ankara, 2:J (Telefon) - Gazi mual· 

Um mektebi için Yiyanadan bir ruhiyat 
profesörü getirildi. Yakında diğer 

dersler için de üç profesör dnha çağı
nlacaktır. 

Varııerin aalAhiyetleri 
Ankara, 25 (Telefon) - VaJflertn 

salahiyetlerini tevsi için hazırlanan 

layiha vekiller heyetinden M. Mecli· 
sine gönderildi. 

Mes'ut bir <!oğum 
Ankara, 25 (Telefon) - Dahiliye Te

kili Ş. Kaya Beyin bir erkek çocuğd 

dUnyaya geldi. 

BALOSU 
"Hilaliahemr" in gıdasız ~ocuktara 

yardım temini için vereceği balo, bu 
a!tŞ<Lm (Maksim) de verilecektir. Balo
nun çok mükemmel olması için bütüıt 
hazırlıklar bitmiştir. Hasılatı, bit 
hayır işine tahsis edilecek olan bu ba· 
lonun rağbetle karşılanacağı tahmin e
diliyor. 

Hatır aorma 
Glizel san'atlar birliği umum1 

heyetinin evelki günkil içtimaın· 
da verilen karar üzerine tecavüze 
uğrıyarak tedavi edilmekte olan 
tahrir müdfiriimüı Refik Ahmet 
beyin yanına bir heyet g6nde· 
rilmiş ve batın sorulmuıtur. 

1 Gelenler, gidenler 1 
Gümrükler umum müdürü Ih• 

aao Rifat bey dün akşamki eks .. 
presle Ankaraya hareket etmiştir. 

VAKIT .. m tefrika&: 94 - Bu na.ad olur? nefislerini kurtaramıyorlar. Biz günlükle: 
- Na.ad olduğunu mektubu o• doğru dü~ünmek iddiasında bulu- - Bu gün aize karım hakkmd• 

kuyunca anlanıımz... nuyoruz. Bu hayvan ruhlu insanla• ki aon sözümü ıöyliyeceğiın .. Ara" 
- Garip tey... ra uyar iaek nasıl olur? ruzda mesele kalmıyacak .. 
- Garip olduğu kadar feci ıey.. - Beyfendi affedersiniz bu ka- Çelebi baygınlıklar içinde kulalc 

aizden af diliyor.. dmı hala büyük bir muhabbetle ları Ali Senaverin dudaklanna ta" 

- Ben onu çoktan affett\m. ıevdiğinizden ıüpheleniyoruın. kılmıt gibi oradan çıkacak sözleri 
Yazan z HU.eyin Rahmi Kabahatin kendimde olduğunu ma - Belki... bekliyordu. 

terifiın. Macerayı, bu ıekli alıncrya - Bu inıafaız fedakarlıklar nef Nihayet, kan11ru amanma ter 
Çelebi bu sözleri açık bir be· li bir teessürün yorgunluğu görülÜ kadar uzatan benim.. ret edilen bir kadına kartı göıte· ketmek isbrannda büyük bir inaa• 

nlzle hafif titre.meler içinde ve ne• yordu. Nihayet ıöze yine Filosof - lclal Hanım sizden ve bizden rilemez.. niyet seçen koca hıçkmklı hıçkı• 
"en dolayı olduğunu pek aeçeınedi· baflıyarak: imdat bekliyor.. - Belki bu da muhabbetin bir nkb bir ifade ile: 
ii bir mahçubiyetle dinliyordu. 1 -Müsaade edeneniz bir sualim - Onu sevgilisine bağqlamak- ıeklidir. Fakat bundan sonra lcla- - lclali lazımı gelin eder gibi 

Filesof - lnaanı kamil iıte böy1var.. la beraber kendisine ula bir husu· li bu surette seveceğim. Onu aı~ bir mürüvvetkarlıkla Çelebiye 'f/e" 

le aizin gibi olur. Nefsinize ga- - Estağfurullah buyurunuz.. metim yoktur. Elimden gelebilecek kında bahtiyar gör.melde ben dereceğim .. Hele bir kere zavallı ka" 
Hp ıelmitıiniz. Mazarrat, felaket - Hbıl olan mühi.m, nazik bir iyiliği ondan diriğ etmiyeceğime mes'ut olacağım... dın bulunsun. 
tnlt edecek tiddetli arzulara vaziyet dolayııile biz ıize yine o de emin olunuz.. Yine bir müddet evvelkinden dr. Ali Senaver Beyin bu büyük .e
....... herkea bu metaneti göıtere• kadmdan bahsetmeye geldik.. - Senaver Beyfendi büyük a• ha uzun ve ajır bir ıükiltla geçti. mahatine ne denirdi? P ~ragati _. 
Wlirae bu yüzden kendi kendileri· - Ne ıibi mühim bir vaziyet ... clummız. Mesele pek nazikleımiıti. Baba o- fiı mi 7 Ulüvvü cenap mı? Enel&. 
nl betbaht eden adamların sayıla· - lclil Hanımdan bir mektup - Bu, büyüklük deiil ancak iul ajızlanndan patavatsız bir idilin ve ıonra dolayııile Çelebi' 
n ualmq olurdu. aldık... merdane bir harekettir. Sizi sev· ıöz kaçırarak bu fedakar kocanın nin lehine yapılan bu fedakirbldN 

Arada bir kaç dakika, sülditla - Nerede bulundutunu yÜJyor meclilinden dolayı bir kadına ıa· hi11iyabm incitmekten çekiniyor qıka, kocaya kartı büyük bir ııDt•~ 
ıeçti. Baba oiul sCSylenen sözleri mu? rez ballamak ve onun iilümünden ribi idiler.. ran ve minnettarlık vazifeıi diltfi': 
~erine aiıidimı~ie uğrqıyor - Hayır •• Çünkü nerede bulmı· teteffi aramak bir canavarlıktır. Onların bu tereddütlerini anh· yordu. Bunu ne ıuretle ifa eclehilr' 
IPbb:dU... Ali Senaver Beyde giz- dujunu kendi de bilmiyor, Atk yeiıi ile çokları bu cinayetten yan Ali Senaver Bey hazin bir ıfi cel,haf dfltlnen flloaof zade bi 

(Bitmedi) 
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V AKIT 26 ŞUBAT 1931 -
Ticaret bor ... ında 

M. Nikson . 1 - Bu ite ıiz de ıaıın! , ______ _._ Yeni bir ihtilAf 

Pahalılık 

.. ~.,. 
fıt 'kATtl. DAVASI NETiCELENDi 

t-._ ltaaampaşada kavga neticesinde Sti· 
~ !aminde birisini öldürmekle 
._

1 
•n Yahyanm mahkemesi Istan· 

tt., 'ltreeza mahkemesinde dün bitmiş· . 
l'lr l&hnnın 12 buçuk sene hapsine ka

'eıilmi§tU 

• vardır ki ko-
tli m mlleıseıelerı 'it 

'b' enılekete cı 
misyoncular gı 1 nı ığını 
cilt kliıt ve mürekkep y 
getirirler. 

KöylU tedavi olun· 
mak istiyor,fakat •• 

Kütahya l'ilayctinin Emet 
kazuına merbut köylerden 
birinden bir mektup aldık, bu 
mektupta deniyor ki: 

Gezdifim köylerde bir hayli 
!rengi hutalığına tutulmuş 
vadetmiş gördüm. Banlan i 
kaz ettim, dedim ki gidin te
d~yi olun .. Vatandaşlar benim 
mutaleamı musip gördüler. 
Doktora müracaat ettiler ve 
tedavi olunmaya karar verdi· 
ler. Fakat tedavi başlayınca 
iş değişti. 

Köylüler gidemez oldular. 
Onlara sordum, kendinizi fi· 
rınga ettiriyor musunuz. Ce
vap verdiler: 

"- Hayır .. Sordum, 
"-Neden? 
"- Neden olacak. Bizim 

köy kasabaya altı saat mesa· 
fede. Altı saat git altı saat 
gel gün bitiyor. Bizim işleri
miz var. Halbuki doktor bize 
haftada üç gün kasabaya gel 
memizi söyledi. Haftada üç 
gün çahşmazsak bizim halimiz 
nice olur. Bir sıhhiye memuru 
göndersinler diye müracaat 
ettik tahsisat yok diye cevap 
,·erdiler .. ., 

Türkiye istihsalatının bel 
kemiğini köylü nüfusu, ve 
köylü sayi teşkil ediyor. Büt
çeyi tevzin eden köylüdür. O· 
nu tedavi için bir sıhhiye me
muru göndermiyen sıhhiye İ· 
daresinin halkçılığına siz de 

Biz de ıaıalım! 

Komisyoncu naml mUıtahııl 

değilse bu ithalAtçı ilim müeue-

seleri de ilim yetiıtirmez. 

Borsa ile nlüba yaacılar 
arasında ne var ? 

Tiracet borsası idare heyetilc Lorııa 
mübayaacılnrı arasında bir ihtilaf çık· 
mı~tır. 

MUbayaacıJar bor a nizamnamesi 
mucibince m übayaacı 'e simı;:n t .nn 
Uirk olmaları icap ederken halen bor
sada ecnebi tabiiyetinde mübayaacılaı
'e vekillerinin i' gördüklerini ileri sU 
r'!l'ek buna şiddetle itiraz etmekte vt 

bu gibilerin borsadan u7..aklaştınlma

lannı istemektedirler. 
Buna mukabil idare heyeti azasın

dan bir zat diyor ki: 
- Eskidenberi me\Cut olan bu ihti· 

llf son zamanlarda hat bir şekil aldı. 
Mübayaacılık bliyük bir meslektir. Mü-

Suat Denit H. bayaacılar ticari muamelelerin selA· 

S D H 
metle cereyanını temine hadim müte-

Uat erVİf anımın vassıt, mühim bir unsurdur. Mübayaa
iki romanı cılar ufak bir ehliyetsizlik gösterirler-

Suat Derviş H. üç ay evvel e ticari muameı:.t tehlikeye düşer. 
Şu vazife.> i bihakkın ifa edebilecek nail· 

Almanyada bir tetkik seyahatrna ha.> aacıların adedi pek mahduttur. 
çıkmııta. Suat Dervit H. evelki Bütün J tanbul piyasasında müte-
gün istanbula dönmüttilr. ,.a ıt elJer de dönen bir ha) Ji mil) on 

Suat Derviı H. Berlin matbu- lira var. Mühim bir en·etin başka kasa 
at evinde, kadın gazeteci ve Jara akıp gitmesi tabii doğru olamaz. 
muharrirleri tarafından yapılan 'l'emenni olunur ki bu un ur tamamile 

milJile mi:. bir sınıf olsun. Fakat bu 
davet üzerine eski ve yeni Türk ı;ınıfın heniiz teşekkül etmediği bir ha-
kadını,, hakkında bir konferans kikattir. Borsanın ticari muamelatın
vermiı ve konferanstan sonra da bımrn aksaklıklar olması buna 
ıerefine verilen ziyafette bulun· atfedilebilir. 
muştur. l\füba)aacılar su Hya bu şekilde ti· 

Suat Derviş H. rn "F osiçe caıi defter tutmak ) azıhane ve tele-
fon bulundurmak gibi kayitleri fazla 

Çaytung,, de çıkan "Karanlıkta 'e lüzumsuz bulu.> orlar. Bunları taz. 
ayak ıesleri,, isimli hikiyeıi Al- .> ik sayı)orlar. Sim arlara iş verHme
man edebiyat aleminde muvaf- mesini. ticari muamelfltın yalnız mtl-

fakıyyet kazanmıf, ve kıymetli ro- bayaacılar tarafından )apılmasını •• 

mancımızdan bir çok gazete ve ti) orlar. 
mecmualar yazılır istemişlerdir. Halbuki bütün bu arzuları ls'afa 

talim{ltnamemiz manidir. Eğer borsa 
Sual Derviş H. bunun üzerine mua) yen talimatnamelerle idare edi

hikiyelerinden bazılarmı neşret- len bir müessese olsaJ dı bu iddialar il· 
miş ve Berfin hakkında tahassü- zerine faali~ ete ge<;ehilirdi. Talimat
aatam da bir makale halinde yaı- namede sim arların 'ezaifi tamamen 
imf~ tayin edilmiştir. 

Ticaret borsasında türk olmryh 
Suat DerYİf H. geçen ay ve- mübayaacı yoktur. Ecnebi mübayaa 

rilen Berlin matbuat cemiyeti cı bulunmadığına ve bulunmıy:• ,;ına 
balosunda da dantJi olarak ha- göre mUbayaacıJar tamaNen kendi •· 
zır bulunmuıtur. halarına hakimdirler.,. 

Suat Dervit H. ın romanların- Diğer taraftan müba,>aacılar cemi-
dan ikiıi de Almanyada pek ya· yeti reisi hancı zade uri Bey de d• 
k d d'I k . miştir ki: 
ın a Defl'e 1 _ece trr. - Borsa.> a bir mektupla talepleri-

Harpten ıonrakı nesle mensup olan mizi bildirdik. Ve is'afını istedik. Ta· 
bir kadın ramancımlZID Alman- leplerimiz kabul edilmezse mücadele 
yadaki bu muvaffakıyeti şayanı edeceğiz. .. 
taktirdir. Her iki taraf ta noktai nazarlarında 

ısrar ettiklerinden ihtilaf bilttin hara
retini muhafaza etmektedir. 

Hakiki ilim hakiki bir müs
tahıildir botun iptidai maddeler-

den orijinal hakikat, hayat, fuur 
ve hamle halk eder. 

Jnbi1arlarda 

TUN t S TÜTÜN REJiSi BiR 
MC 'AKASA AÇTI 
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"Y.aKI' Mesleki foplamılar 
[jevlet teıkillhnın bilha&lll 

aejgiil oldufu llaffyetJer bari• 
ctdde, ceınlJetİU ~ok itleri 
cl•iıa •atdtt ki bunlAntı bit ltı•· 
mım da vatandatlann toplantfile 
hfeklc&I eden cemiyetler 1apal'4' 
lar Siyul toplanlflan kudetmi· 
yoraz. Bunlmr hlHtllliet ~i
tıat Mftda tle alatlk mefblt!ltet 
ld~de dOtdııdtfttltiini tatbik 
~tJle)'I idibdal ed~rlet. i='akit, 
bu ıiyui tqekklİler haricindeki 
diğer teıekkOJler, cemiyet laali· 
yetine taall6k eden •e Devle{ 
:ıaia afrAmadıt• ve yabat ltlfi 

ntili:tırd• üfr .. •tttadifi lfletl lh· 
tiaü 'te k'Cidretleri dılreibtde 
bal"9erek deruLte ederler. 

Ba tetekköller, cemiyetin ink~ 
,alı dereeninde ~ok ve mut .. 
Hnldirler. Bit kamı naeıleki· 
clir. Yani bir lnaım meılek er• 
llabtam mealiklerl içbkle flİ 
veya 1111 cihetten inkipfmı pye 
"~· Bit lciiihl atatfen 
fjllı lhtlf•~ tatmini, ıne.61i 
ffllilete it balmaJi, fı•iÜlata 
yarmmı, alWeri himaJe etmeyi 
ddtilnlrter. Sar kıaım memleke· 
tla .. nr• bu arvetini temine 
çalqırlar. 

Kadretini milletin mO.bet 
f•liJetinİD teve•OOnde bulan 
itaodetti cleYletlet, fttaadqlanli 
INtldi lltek •e lttdeletil@ kutit· 1•• lhl neti cetniye!lere •zamt 
mtbaheret eder ve teshillt a-89· 
temler. 

Mutlak Ye mOatebit idütlerde 
ba tlrİi faaliyetlere zemin olamı· 
,.... .. ,claadacLr. ÇlnkG ba 
tirli lc:lateler milletin kendi ar· 
aldnun, kendi irade Ye ze· 
klelaan tecellillae .&bette •8* 
dit. Her tepkktUfe 
lttaai ıleyblııdt! bir faaliyfıt te
Yehhİm eden mutlak Ye mWe
bit Jliiani1et bayle toplaDJflann 
amanau: dDfmamdar. 

• 
Y eili TUrlllye tıjliıl. hallmı 

seki ve iıtidadma yol •e•tt HJ· 
.t IÇiöcle Yet Jit tetekkdl eden 
Wrçok cemiJetlere pbit oluyo-
1'111. İiaÜcm haJll'h bir mak•t 
eli1d'mct. faaliyetinin a,ir kısmı· 
m Mkllf W•rek bir Met y•nt· 
mak ilt~tm bu t•ltklllet el
bette l.ayır besleyen b'r pzltl 
t.ldp eclilmeye ll11kbtlar. 

Hele, mealeklerla taazzuvuna• 
ialdpfma .. pnf8• cemiyetler • 
ltirÜider blllblltla ayn bir ebe.,.
_,..- tallip Ye ~kolanı ,. d•t;;;.. ........ ml1et bı -
... fllW6t ltltay6.ıtilb 
I~ rtlmektttdir. Mdaiır 
aalWıer, laer ilticlada t• het la· 
tldadaa içiade yaİrulap Hrpilcli-
11 •..aeklsin kudret •• alaea
... lltiJltt *' ..... 

Dlflethl ldallritl. feitletia lanl
retlerlnin bamlua idi. Mauir 
.......... .... i9timal bir 
hacre ~ tttekktll etti. Bu ela 
it biliimBnBn da'atl dolaywile 
b ... a ff111t 9'flt •lll•lder ve .................... , ........ 
... •11ndll tuiaDtt• .un
da ıelen llMllll tetelikllltrtllr. 

P'lrt, afflH ltfttchl t*Ub! bir 
lllfllet ıl1tıkl11 bwahtt 6t bir 
........ bit dftı 911Mlt fttN
rle de •Jii hlt lüym-tur. Fert 
la.it MMlıkt t'feklrUt l~bde 
W. lliM,~ abli'. Vı detltt 
IMIJIU lelbd~ l~tliıitlt .e lktih
di lattMetİMi daha l~ tebatk 
elHrlt. 

Mesleki t•ltktlter, 1ılaıı ik· 
ttlYI ıllemml,.U dolaJ'tile tet· 
kik fllHmen.llldMr. Bit il• liea
....... o ...... iübt .... 

· Geli~i Güzel · 

Çirkin ıev 
Huta hasta yatatımda ge

çirditim d&rt, beş gün 
i,erWade «kendi g8nl8m6n der
Clfacl•P daha ziyade b•nı de>ku
Dail bir badiıe oldu: Ttlrlc darül
ftlınmJatuna konferanııada da
Tetname • haydi onu bırakın -
Yeythut bedaYa beı, on ıandal
JA ıa.termiyen bir F ranıız edi
ıltjae ıeneniıte bulunan bir ya
zı fldnden aziz ve faailetkir 
kardetf m Refik Ahmet. apülme
ğe deten ~&dinin Oıerine bir 
yumruk yedi. 

Daha bundan on beı gün evvel 
yataktan kalkan bu çelebi ve 
çok naıtk atkadafA bu yolda 
bir yumfuiu reva g&reıt •e al· 
nandan kan getiren mütecaviz 
delikanlı: 

- Bunu Klot F aı ere miljde
liyeceğiml diye bağırmaş. 

Bu kadar harplere cidallere 
ahne olan, işrallere uj'l'ayan 
bu vatan üzerinde ilk heyecanı· 
nı bir Fransız hesabına duyan 
bu rence: 

- Müjdeye lüzum yok y4vruml 
demek Uzım, M. KJot F arer bir 
T&tk gencinin alnından akan 
kandab mljde kabul etmiyecek 
ve yumruğunu b6yle işlerde kbl
laaan bit delikaıth ona 11Tnrk 
flbi kuvvetli,; ı&tdiı& habrlat
nuyacakhr. 

Klot F arere yaranmak çok 
daha kolaydı. HilAfet 1enı ve 
Çanakkale harbinde Fran11z 11rb
blan metedilebilirdi ... 

~.1.jM 
ahlllt ltildeleri nrdar ki fert bu 
ıbllltı Aaulr blr teteklrOle ıfr· 

Sütunlarda s~y1that 
. ' 

Bir lihk seli! 
Fener baıpapulafı, kehdi 

adresine g6nderi1en bir 
ceJp tezkeretintı: .. Sarada bq
papashk yok, Rutn pabiltllil varlri 
cUm)eaini yaurak iade ebnİf. 

Dnnldl gazet~erde baba oku
yunca, zihnimde bir takvim IBI'· 

sınhat, bir tartb yanlatbl'I oltlu. 
Kendimi Oımanlı hDk6meli, İra
pitüluyon ..1tanab devtiade An· 
dun. Sakatyli, Damlapdıat, Mu
danya tepelerinden vardr§ıfnız 
Loıah ıahikası ortadan kalkm11, 
bOtBn d8nyayı hayrete veren 
bOyilk zafer ı6nm6f, hllll1a dıa-

zilerin bu en barlkalaır yok o)Diuf, 
diyen kilftab bft teı iıitir fibi 
oldum. 

E~et, Fenerde t.-h)'an bu 11-

lak, bOtQn bu ıanlı g~mifiaı &ı· 
tOne .ımtlyah etıppeaini atmlf, 
zehitll Mt ink&nn .eaidlr. 
Şimdi ona yenide.. mf •ttlata· 

catız ki biz o tepelere. o flilıi· 
kaya plait C6öazelerlllin mof>a
rek bualaakl•nndan çaktık • 
Memleketteki kapittHuyon leke
ıini kınla temizledik. 

Hayır balllara llmm ybk. 
Çünkü onlar, TUrk zaferinin dıa· 
nasını yalnız kafalariyle delil, 
hihif mUf kalplerile de bilirler. 

Fener, narlarca bir fent ota· 
ğa gibi tOttO. Memleketi boğan 
bu kirli, bu kan buğusu ıibi 
kızıl duman, onun liyaıi bir ma-

hiyet uhlln •arbfındaa 6-lntı· 
yordu. itte bunan lçindit ki u
ferimizin ı•nimetlerilli toplarken 
ilk e•el habra ıelen ter. aara
.... ~erce _JJI ~ 

avv , -.-ı...-,--..ıçı~çır,----.;ıs;;;n107~t--mut1r ifritİll pençeierim 161Cmek 
aralannda sırf m.Jeld bir te· olmUfba. 
tekiri! yapmakla cemiyet içinde- Kilise ıiyıaetl, liyuetletlö ea 
ki lctimai Te ikhıadl mtvcudi- manasııı olduta kadar. en tıh
yetlerini daha iyi hi•ettirmekle, likeliaidlr de. lapaata, ıtaı,., 
metleklerinin icap ettirdiji te· F ranta bultia bltttn dtbiJa ta· 
ralddyab daha iyi takip etmekle riblerindeld karanhlt ft9 ltattlı 
kalmazlar. deYitler, onl•nn h&lcdm ft flr-

Bunun kadar mühim olarak, 
doktorlajun, avukatbjm, bazı man ıahibl oldutıa ıamularda 
ahllki prenıipleri vardır ki bun· tarihe geçmiftir. Sunıarı biliyo· 
lan muhafaza ve neırederler. ruz. Bilme1ek te ibret İçİb keadı 
Abllk mlleyyideleri araıında çektiklerimiz bize yeter. 
mellektaflann tazyik Ye kontro- Fener bqpapazhjmm IOD ha· 
lll elbette ihmal oluaamaz bir relcetincle eski aihai7etia bitin 
kunettir. Bir fa)ı11 ahllkl bir kaıh ya11yor. Bu yaıa,.., ucak 
Nhada bulunabilir •~ yalnız tekrar can yermek itia tmeff&ı 
baflD• kaldıkf& bu hatada de- edebildiğini oalara aalatmalıyts. 
yam edebilir. Fakat bu ahllk-

Lozan akıt11•t111i Mydanda 
llzlık bir mealeie niabet ohaaun· defli mi? Memlt!k~thılıcle clinl 
ca o me1leğe menıup olaalann 
harekete geçmemesine imkln bir mleııe1ebia ••aaı .a.ı1•ti 
yoktur. Milletimizin muhtaç ol- bedir? Buna llJllt Tbtld;ecle ~ 
duju medeni abllkın teeuiiılln- Ye imkln kalmıt madu? ~İIİ ta 
de muleld tepkkllllerin de bil- n1bumuıdan ıarabfb H ltldah 
yllk Yazifeleri olduklannı daima tecaridete daha btı kadar ta-
bahrlamamız icap eder. bammOI •decejiz? 

N.bırn Ati 5-al 

( Bican Efendi ve 
• •. ··ı . ' 

Kl.f ~t, MaNf B., gocüklu, 

Markop8f8 bkoletah yenyaata, uzak· 

tali ela sana•ıı bir haı•e Jiican Ef. 

pliyorı 

- Bu gelen kim? 

- Bizim Bican Ef. Demek ki iyi-

letmiıl 

· Günün Siyaseti 

Amerika nutukları stıt A'i'OM MtıtRosKoPLA 
AMerlka ..,... niltlerlnla k aoa 

ıtttlerde ltalta te ....... :Ml.JI Ma- OOROLBSlLlR Ml1 
..u.ı aı.,hhldt k1Uilia1atı calibi Hattr; '8nU pel: li~ 
~ıt Mt kltfl1itdt. bUa w•aa raj6a ato11111n11n ietiz alllto•• ,... 
,. ...... •abd._ ı..tra1 Batler nll disillne bir miliatetn U'ltnld 
._.. .. Mtl aıa.rı .ı1aı hlbtd ttal'. ~r atöm1ar bantttrdaa Mitll 
INa.tU _.itler ••••• .. " ltal:r: hll blYlkttdir. Bir toplu tin_.. 
....... A.IUl'lb ............ tar- flllda elli milyon ken mu,.. ·-
..,. tal1p etmek • ......,..... kal tur~blllr. Eter bu atoınlar bit 
8lnfb. 811 Mdtııre bf&a•ldaa " J• on bl§er tane olmak ben art udi 
MNlla ~-- ti~ J.me- btiti dldti; reıtmltttft yapMlat 
rlb ...................... o art . ..Wu "'411 bin llellede sete 
,.. Jha• !taba alt1lla4t bir ••tuk nazarından ne gibi bir istifade 
llJl••lftlr. h lklad natba b lta1- edebilecefi ise tahmin editemiyecek 
,. tarafındu Wr tanlye taleMat icap ,eydir. Amerikada İtalyan ıf 
tfflrieefine tfmdfden ihttma1 verili- tenkit ile Ita1ya aleyhinde bir ce 
yor. husulüne sarfı cayret edenler 1 

MHsyö Masoliniye karı• Am.,rika nın Amerikaya rekabet ka1dindi 
tlüitiıln t&tetdllt üablyetirt sebebi mıyacağı cihetle bot yere bir g 
al'aftırillUla dlıiler. Mlddelumumt mu sarfetmlş olurlar. Bahusus 1 
arial nutkunda Amerika hlkimetinfn Fransadan çok evvel Amerikara 
Italya hUk8metlne benzemedliinf ve olan clilyun meselesini halletmif 
Amerlkacla dlktatlr olmadıtmı söyle vaktinde tedlyatta bulunur bir me 
ıbff. Aüba baııctu mauadı nedir? oldafunu ispat etmiştir. 

bitle ftutdlbna Iradı Aıhetlka sl- Şu halde Amerika naükaperd ,...tt da•llltfllble lıflmit lifn o1atiilfr. nnın mabadı ne o1abillr? Bize 
A•erikada hali humla umaml bir hoş sa ancak eft:Arı umumiyeyi Jehl 
aatau1uk vardır. CU•hdrlyetpener- imale ederek yakm intihabatta 
lerin idaresi hakiki bir dlktattir1Ufi yeti elde edebilmek için sUmme\ 
andmnaktadır. Bir taraftan içki yu&· rlk bir propaganda yapmak la~ 
lı dlfer eilletten ıfimrUklerfn Avrupa ve bana Italyayı veslle tutuyorlat. 
malına dotra kapatllmuı bUtün A- halde blyle bir sl,-aRt pek avantf 
liietlbldart memnUtl edecek bf r keyfl- ne ve pek neticesi bot bir siy 
yet delDcUr. A1t1I zamanda ka~kçıbk kanaatindeyiz. M. Gagur 
Anterikl11 için ltfn tt'9n bir ~bancbr. - Ba b ft 
Ne\')'erkU, Şfbro8a ft Amerikanın • a 
bltUn llud•tlannda lier itin kanır ar
be41eler olmakta birfOk kimseler ka 
çakçılrk atnına teJef olmaktadır. 

MELEK 
Slnemaıına Gayri memnunlara kartı: "Ame 

rlka blyledtr. Fakat dlktatlrUtk yok gidip DOLL Y HAAS tara· 
tar.,, kaydl De mukabelede bulunmak • fından lem1il edilen pek 
afrılarma bit ı-rmat ba1 ~lmak ka- •• ıen ve güzel muzikab (UFA) 
blH11M bir teY otır. Amerika llya&et nm ı· 
adamlanma btı kadar iptidai bir aaul opere ı 

De mahaHflerlal ••tarablleteklerl 
zannı ı. ıtlllnptlr. 

Kuyruklu Yıldız 
filmini ,ıı.örllnGz 

>GJ< Artistik Sinemasınd~ 
VERA FLORY ile JAMESON THOMAS 

rotı l}~:ı R M ·.·i •. ı fon LI 
Selli Ye ~filminde bllyilk muvaffakıyet kazan•yorlar. 

lliYetea: Her alqam saat 21,30 da Ye Cuma, t>aw gttnieri 
1Ut 16,!0 matinelerinde btlyiik varyete 

1 A ı l\t , A ~ S ı:ps A Na Ö., l 
1 A 'I 

lapaa1ol orkeetrua zirdeld tanplııt oybuyor: 
9 da J&lyo ( T anro ) r:" anuca ( Duo de Oitares ) Loi ojo1 d~ 
una mina ( V alae. Eıpapole ) El Pucador tle P~aa ( Solo c!e 
Cittarra) Cadiı (Serenat• Eepanolı) Pericotı Ntcional 
vuaire ••• Vanalri Cuma ,nnB aaıt 10,30 matin9inhı amum1 

dllhu•ivesi 35 lıul'Qftur. Telefon 8. O. ?851 

Bu aktam 

MAJIK SiNtMASINDA 
Şillnt te ,esetBtl De J*tİıyan DOLORES KASTELLO 

CEHENNEMLER H.AKiMi filminde ıörGnecektir. 
Bu filin rafit ~e dinle"' itibarile bir harikadır .. Atk ve 
talan, Stil Fraıdt.kona nUıthit ıelzele1i ... kahkaha mütebaı· 

ieilan Stab U.ıtel ft Oli•er Harcly temıil edecekleri 
G E C E K U Ş L A R 1 Fran11zca .azın yedi büynk kısımlık 
komedi ile dtalllltaan hl .. edilen tee116rab izaleye çalıtacaklardı 

MarkotNlfa ..._ Aman Blun Bf~, iyi 

etmedinl1, hula hasta it• havada 

....,_ plk•u•ll ı•ıni• 

Bltan it. - Ne yapa:;tttt, tehft 
lftil su .. lft'tll! uğraşhft tttn 
ellet- flatı uitrnrlır diye ke 
Evde de kömür yok, bıraıa evel 
İ'Ül .. ,.. Adim-
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Bir. sinema artisti açlıktan "ld"' o u. 
temsi~ edecekti Çünkü bir gazeteci rolü 

ounun ·için zayırlantd~I 
ve 

Onu hepiaic 
tan1r1ımz. Seher 
vaktinde fiJmİDİD 
çarpık ytldO, 
çirkin fakat ~ 
sevimli Fraam 
aıkeri roJllDO 
oynuyordu. 

ftte bu Lui 
Volbaym, Holli· 
vutta a~ktan 
3JdO. Fakat pa
raıı olmadığı, se
fil düştUğü için 

değil. 

Volhaym ye

ni bir film çe-

ıazımdı 
burnunun çar
pıklığı bundan 

ileri gelen Vol

haym açhk rejimi 
yapmıya baıladı. 

ÇtınkO bir gaze
tecilik rolil tem-

. sil edecekti, ve 
bunun için zayıf, 

çok zayıf olması 
IAztmdı. Yalnız, 

açlığa dayanmak 

herkesin kan ol
madığı için Vol-

hayman baiıraak
lan hastalandı 

l 
1 

1 

VAKiT 
Ui Şubat Perıembe 9S1 

r= Dahilde 
ı aylı~ı Kuru~ 1) 

1 .. "400 
ö .. .. 

Hariçte 

000 
1450 

1 
: 12 .. 

750 
1400 l700 

L-----~~~~~--1 
Şa~al 

1349 
l!u geceki Ay 

Ganqın dogu1u: ö 40 - batışı . 17,56 

Namaz vakitleri 
!ıabah oııe lkınd 

5,18 12,27 1531 

Radvo: 

Akta.., Vaı11 

17.Sli l9,26 
lıualt 

1.01 

Bu akşam lstanbulda 
Saat S'ekiıden ona kadar alaturka 

fasıl 

Lambalar ve Avizeler 

6 ay vade De 

SATI Ede 
Beyoğlu: Metro Hani Beyuıh 
Elektrik Evi, Kadıkay: Muvak· 

kıthane Caddesi 83, Oskildar: 
Şirketi Hayriye iskelesi 10 

Öksürük. nezle, 
boaaz aaruart 

ıe l!ren~mn husullne 
mani olmak 11 

tedavi etmek için 

YALDA 
PASTiLLERi 

kullanınız 
BOtbn eczane ve ecza 

depolarında, 
satılır. 

VALDA 
lımlol taşı1an •atalar 
deruaünde talep tdlalı 



Rahatsız Adam 
- Annelerini pek küçükken 

kaybetmit, hssasiyetleri doktor
lann marazi dedikleri derecelere 

yaklaımıt olan kimselerd.e güzellik 
telakkisi gariptir. Bu gibi!erin 
sevdikl~ri kadınlar, şekilleri ha
tıralarında '' flu ,, olarak kalmış 
olan annelerine benzerler. 
Esasen insan güzel kadm telak
kisini ilk gördüğü kadından, an
neden alır. Bir çocuğa güzel
likten bahsedilse, kat'iyen te· 
reddüt etmeden annesi batırma 
gelir. 

Zamanın habralan müphemleş
tirmesi doğrudur. Fakat "haki
kat,, yerini müpheme bırakır, ve 
asbnda çirkin bile olmak ihtimali 
mevcut olan anne, çocuğun na· 
zannda bir "ideal,, gibi güzelle· 
tir. Bilhassa, eğer bu küçük 
yaşta kaybetilen anne, verem 
gibi, guzelJeştiren bir hastahktan 
6lmüşse, son hummanın gözlere 
verdiği parlaklık, baleJer, sonunu 
bilen annenin, doktorun "artık 
yetişir, hastahk saridir,, diyen 
bakıtları alhnda evladını son 
defa kucaklayıımın insanda ölene 
kadar bıraktığı iz ile birleşir, ve 

anne tayıflaşır, güzellik ölçüsü olur. 

Acaba annenin evlada olan 
muhabbetinde "şehvet,, te yok· 
mudur? güzellik yalnızça alışkın· 
lıkmıdır? çirkin bir kadınla niçin 
yaşarız? Bu tahammül müdür, 
başka sebeplermi var? · yoksa 
tahammül ve bu sebepler mi gü" 
zeldir? 

• • • 
Harp, ainirlerinıizi gerdi. Bir 

kelime ile sürat asrına girdik. 
Hergün binlerce insan, sürat 
rekorlarını kırabilmek için, ki
misi havada, öteki denizde ölü
yor. Sürat, sürat. Mesafeleri ve 
zamanı yok etmek için büyük 
bir gayret sarfediyoruz. Bunun 
içindir ki Amerikalı doktorun 
bir hap Yasıtasile uykuyu kaldır
mağa çalışmasını bütün dünya 
ıabırsızhkla bekliyor. Bunun için
dir ki, artık alkol ve münevvim 

mükeyyifat, yerini, heroin ve koka
ine terkedi~or. İnsanlar bütün 

hayatlarım bir ana inhisar ettir
meğe, bütün hayatlarında duy
maları mukadder o'an hislerin 
yalnız iyilerini de zamanm haddi 
asgarisi olan « an » da, namüte
nahi defalar "hamam mari,, den 
taktir edilmiş bir ekair içer gibi 
tatmağa çahşıyorlar. 

Harp sinirlerimizi gerdi. 

Zekimızın alıcı levhası artık, 

mantığımızın gönderdiği seyaleler 
ile aksülamel yapmıyor. Vücu
dumuzda, menbasız ve mansapsız 
bir nehir gibi, sayısız kollarla 
dolaşan sinirlerimizin tiklerini 
alıyor. Bu tiklerin tahleşşuuru
muzda bağlanmış olduğu merkez 
"aşk ihtinakı,, merkezidir. 

Eskiler aşkı ahlab erbaadan 
ıayarlardı: Dem, safra, balgam, 

aık. Bu ilk üçünün hepsinin ilaç
lan bulunmuş. yalmz aşkın bu· 
lunmamıştır. 

Zümrüdüanka kuşu kendi ken
disinin babası ve evladıdır. Her 
Uç asırda bir kendini öldürür, 
ve son nefesinden kendini do
ğurur. Aşkta böyledir. Kendini 
öldürdüğü dakikada yerini bir 
doğan aşka bırakır. Bu hasta
lığın şıfası ve zehri aynıdır. Eyi
leımez. Ve bu daimilik, ıür'at 

Yazan : Fikret Adil 
asrında ibtinak haline girmiştir. 

1(. 1(. 1(. 

Birisini sevdiğim zamanlar - bu 
bende o gün gördUğüm güzel 
adınlarm adedine müsavidir -
tahaf şeyler duyarım. Bir anlık 
sevgilimi takip ederim. O kadar 
tabii hareket ederim ki o farkında 
bile olmaz. Zaten s~vdiğim 
kadınların büyük bir ekseriyeti 
beni tanımazlar. Birdenbire çok 
kuvvetli b'.r adam olmak ister, 
hareket eden otomobilleri bir 
elimle durdurarak, zarif bir re
veransla sevgilime yol açmak, 
istihfaf kir ve himaye edici bir 
tebessümle: 

- Buyurun, efendim. 
Demek isterim. Yahut bir sıç

rayışta 1 O metrelik caddeyi geç
mek, onun bir bakışınm hayre
tini kazanmak en şiddetli arzum 
olur. Yahut düşünürüm. 

Şimdi iki kişi sevdiğim kadına 
takılsa, ben de hemen gidip 
onları kafa kafaya vursam. Ka· 
dm bana teşekkür edip, ellerimi 
tutarak minnettarlığından bah· 
setse ve ben de: 

- Vazifemi yaptım Efendim. 
Diyerek ayrılsam ve her şeyi 

reddetsem. 
Bence .aşk budur. 
Rica ederim beni tekzibe kal

kı.ımaymız. Ben görüyor ve bi
liyorum. Ekıeriyetin göremediği 

ıçın bir takım hakikatlerin, 
hislerin vücudunu inkar mı ede
ceksiniz? Bana kimse inanmıyor, 
fakat görüyorum ki beni gülerek 
dinliyenlerin gözleriıntC en: :5U"il 

för habranın, bir ısbrabın şim

şeği çakıyor. O zaman: 
- Söylesene, diye bağmyo

ru m, içindekini kussana!.. 
Kriz geidi diye kapatıyorlar. 

Ben rahatsız bir insanım. Bu 
da insanların içlerinden geçen 
her şeyi sakladıkları, o ihtiras
ların esiri oldukları halde onları 
tatmine cesaretleri olmamaların
dan geliyor. Ben, bilmediğim 
vekimsenin bilınediği bir kuvYe
tin elindeyim. ipimi çeğince ha
rekete geçiyorum. Mukavemet 
edebilir miyim? Siz edebilir 
misiniz? 

Gülüyorsun, Onbaşı söyle ba
kayım sen niçin çiftçi değilsinde 
jandarmasın? 

Bunu senmi istedim? 
- Hayır, 
- Elbet. istemek için "ben,, 

liğine sahip olmalısın evvela. 
Eğer ona sahip olsaydın, ve siz, 
aptal aptal bana gülenler, ölmez
diniı! Ha.. ha.. ha .• tabıi ölmez
diniz. Siz herşeye rau oluyorsu
nuz. Rıza göstermek, başka bir 
kuvvetini kabul etmek değil de 
dedir. Görilyorsunuzki siz, mev· 
cudiyeti kabul ettiğiniz kuvvet 
değilseniz. Evet. Biraz düşünün .. 
Siz ölmeğe razı olduktan sonra 
ölüyorsunuz. istemeseniz, istemi
ye bilseniz ölmezsinizl Niçin bazı 
adamlar .~zun müddet can çeki
şirler? Olüme razı olmazlarda 
ondan. Eğer o adam inadında 
durabilse ve "of, aman yeter, 
Azrail yahut Allah, gelde canımı 
al,, demeıe ölmez, 

Halbuki « çocuklar artık son 
günüm geldi » diye razı olan 
adam, yatağına yatar yatmaz 
ölür, can çekişmez. 

işte ben ''razı,, değilim. Beni 
denizden intihar ediyor zannile 

Qıarici haberler 
1 Verem aşısı münakaşasında cevap : 2 J 

Denize düştüler 
Perpinyaa, 24 (A.A) - Mar· 

silya ile Cezayir arasında sefer 
yapmakta olan bir deniz tayya· 
resi motörüne arız: olan bir sa
katlık yüzünden denize düşmüş
tür. Bir lspanyol gemisi tayya
reyi çekmeğe başlamışsa da atı
lan halatlar kopmuttur. Denizin 
hali tayyare rakiplerinin gemiye 
alınmasına imkin bırakmamııbr. 
Gemi halen hadise mahallinde 
bulunmaktadır. 

Fuat Sabit· B. Osman Şerefeddin 
beyin teklifiıli kabul ediyor 

olmuş bir hasta ve bir hekim sıfatı1' 
sayısız veremliler ordusunun menfaııP 
namına leh ve aleyhteki mücadeleY' 
kanşmağa ve sesimi mümkün oldO~ 
kadar ku,•vetle yükseltmcğe kendiıol 
mecbur telakki ediyorum. 

BanaBakrn ; diğer bazı hastalard• 
re bilhassa madam L. de de ayni rııd 
ıt şifaya şahit olduğumu zikrede 
irim. Bugün şiringalarla bir buçıı~ 
sene sonra, her türlü yorgunluk ve c 

I spanyada darülfünun gara i~mekteki ifratıarına rağın~ 
Madrit 24 (A.A) - Hükumet kendimi enfüsi ve afaki sapasağlarıı b 

Romanonesin dostlarından ve Aşıdan evvel Aşıdan bir buçuk luyorum. Şiringa yerinde de hiçbir şt' 
sabık Liberal nazırlarından M. 51 kilo ay sonra 73 kilo yoldur.,, 

Manitanın Haeıhalı ller köyünde muhtar Osman Şerafettin Bey: 
Ruiz - Gimenezi Madrit belediye Ahm Ef f 23 d • et · nin oğlu Yuıu • yaım a ('ok krymetli arkada:;;. ımrzm be..,.aıt1 
reısi tayin etmiştır. j - ,J 

Darülfünunlarm yeniden açıl- Doktor Şekip Habip Bey arkadaşı· tından Fridman aşısı ile epeyce meşgo 
mız tavsiye ettikleri istirahati mutla.10Jdukları görülüyor. Teferruatla Ç~ 

masma dair bir emirname intiıar 
etmiştir. 

ka, bol hava ve gıda dünyada kaç bin-~uğraştıkları için olacak ki fikirleri tt 
de bir bahtiyara nasip olur şeylerden- nakus]u ve septisizmle dolu. BunJıır' 

Tayyare mükalatz dir? Bunların her zaman mümkün ye Türk Tıp cemiyetindeki münakaşııÔ 
p 1 24 ( A A) _ 

1
9

30 
_ yalnız başına kafi olduğunu kabul et- cevap "·ermiştim. Bu cevabımda Mac&· 

1ıır s, · se k · b k d 1 1 ğ ··k ·· . b l .
1 

I k k se zengın ta a a a 1asta ı rn ko un ristandaki tatbikattan ve Fridman • 
nes• eyne mı e er e tayya- d k ·ı · ı· l · •·? ~ · . .. A ' en esı mesı azım ge mez mıy"":. • a· leyhindeki matbuatın bu hadiseıtıl 
recıler mukafatı 'Kost,,a ve kadın natoryom tedavilerinin bile yüzde ka-'k . . .. .. v Mı 

·ı .. k Af d M" A ıymetını nası) kueuJtmege çafı~P' 
tayyarecı er mu a ah a ıs my cında nüks ihtimalinin kökü alındığı !arı .T. :ft" 1 b ~t 
Jonsona verilmiştir. l~aydolunur? Kısmen faidesini kabul d knlı ve ne gu unç 

1 
n·a ara aş • 

• , . u arım orada vesaikle göstermisti,. 
Beş taraflı bır denzz buı~~rtddukl~rı kkolay, u~uz, ~r~tdik bır u- Burada tekrarına lüzum gör.,;iı3. 

su u e avıye ·arsı mustagnı avrana-
iti[fı{ l bilmek için her h;lde bugünkü vaziye- rrum. ~~h~ttikle~i. 1\~acar Ye rem ce 

timizden farklı bulunmamız Jazımge- )eti katıbı umumısının beyanatı da V 
Paris, 24 (A.A) - Havas lir zannediyorum ve kıymetli arkada- Scalainin şerefini kıskanamsına h . 

ajansının bir Ingiliz menbamdan şım da bunu inkar edemez. Sonra yok- )olunabilir. Şurası şayanı dikkattit ~ 
istihbarma göre, Londra deniz sul hastalan, her zaman hekim bula- Macaristanda yapılan verem mücad' 
itilafına Fransanın iştirakine ait mıyan, çalışmak mecburiyetinde olan lesini ve alınan muvaffakıyetli neticel 
şartlar hakkında bilkuvve anlaş- halk tabakasını ne yapacağız? Evinde ri tenkit edenlerin hiçbiri gidip tet!J 
ma basıl olmuştur. veremli hasta bulunan ve yatırılacak yapmış değillerdir. Hep uzaktan uJ 

Bu itilafa, Italyanın da iltiha- başka odaları bulunmayan aile efradı- ve kağıt üstünde oynuyorlar. Buna 111f: 

kını temin için M. Henderson nı ne yapacağız? kabil sırf tetkik maksadile ve gönüll 
ile M. Aleksanderin akşam üzeri Türk Tıp cemiyetinde söylediğim gi- olarak Macaristana kadar gidip malt• 
Romaya gidecekleri söylen- bi Fridman aşısı bakımsız kalan linde tetkikat yapan Nagel Şmit "$( 

mektedir. ltalyanın muvafakati ve daha çok uzun müddet köyde kal- ciete intemationa1e de recherche entf 
mağa mahkum olan fıkara ve köylü contre la tuberculose et le cancer,, ti 

halinde üç taraflı Londra itilafı halk için koruyucu ve iyi edici olan fa miyeti tarafından berayı tetkik me111ııfc 
beş taraflı bir itilaf halini ala- ideleri itibarile veremin içtimai edilen reisisani ve katibi umumisi ol• 
caktır. h.ır~ıs~ıhhasında tamam~le yeni ve fi- "Jacques LacopTL . ~iTmivnno...- --.f#tç 

ltalya Londra itilafına ıJnbakı zıkı hır ufpk açmıştır. Çok şayanı <UJ[· se Runs beledıye reisi tarafından oı1 
kabul etmediği takdirde Fransa kat buldum. mur edilen profesör Techoueyer gibi 
He Britanya arasında bugün akti Bakınız profesör Dührssen ne di- bitaraf alimler hep lehte nmJcalelt1 
derpiş edilen tasfiye sureti hü- yor. neşretmişler, konferanslar verıniştef 
kümsüz kalacaktır. Çünkü lngil- ZeUsclırif für argtl 1920 Fort bU- ve bütün menfi mesaiye rağmen Frid' 
tere Italyamn deniz gemileri in- dunu No 15. man aşısının tatbiki için vasi mikyast' 
şaatını vasi mikyasta çoğaltması Binlerce vak'aya istinaden yeni baş- tatbikata başlamışlardır. 
halinde F ransanın hukukunu ve )ıyan veremin ( yalnız göğüs vere· Bunları tafsilden sarfınazar edit°' 

mi de ğil kemil, ukde, böbrek, ve rum Osman Şeraf ettin B. in tecrübi 
menfaatlerini temin i~in istediği ı saire veremi de) Fridman aşısile emni- yapmak hususundaki tekliflerini kabıl 
siyaset maddesini kabulden imti- yetle şifa bulacağını iddia edebilirim. ve emirlerini beklediğimi de arzederi' 
na etmekte bugüne kadar devam Ben de profesör Lehleich gibi kanaa-
eylemekte bulunmuştur. timi söylerim ki tıbbi en büyük teşek- r 

Kübada suikastler küllerden birinin karşısında bu da 
Havana, 25 (A.A) _ Reisi- çiçek aşrsı gibi muzaffer olacaktır. 

Fridman aşısının en bakımsız işçi çocu-

25 Şubat 931 

cümhur M. Maşado iki gün ğundan çok çalışmak mecburiyetinde •---------A-d.-~,-1 --.. -,.-0.-"~,o 
içinde ikinci defa olarak ölüm- olan yetişgin delikanlıya kadar hepsin 
den kurtulmuştur. Bu ikinci sui- de tesiri vardır. Nasıl ki çiçek aşısı en 
kast fU suretle cereyan etmiştir: fakirin çocuğunu çiçek hastalığından 

K.ambyo ı' 
l lngiltz liruı K.r. 103 
" T.L. makablll Dolar 0,4.' :9 

f'raok ı ıl2 5 
Liret c, oOS 

M. Maşado yeni Kapitolde koruyorsa 1 Fridman verem aşısı da 
bir nutuk söylediği sırada meç· öylece veremden koruyor. Ben burada 
bul bir genç cebinden bir taban- pratik hekim için çok ehemmiyetli bir ' .. • 
ca çıkararak reisiciimbura ateı noktaya temas etmek istiyorum. Biz : : 

yalnız başlangıçta bulunan veremin a-

Belga 
Drahm· 

fş. Frank 

etmek istemiştir. Mütearrızın bu razını en küçük talebelere kadar yay· : : 
hareketini vaktinde gören bir po- makla iktifa etmemeliyiz. Bu başlangıç .• 
lis derhal bu gencin yakasına ta bulunan bütün hastalan iyi edecek " • 
yapıımıştır. Bu hadise halk ara· bir aşının bulunduğunun hakikatini de : : 
sanda azçok büyük bir heyecan herkese anlatmalıyız. Bu ise pratik he .. • 

Leva 
Florin 

uyandırmıştır. kimin ·vazifesidir. (Alkışlar) 
••11""""""""""'""'1' 11"'11"''"'""""-

1
"",_,_,, .. ,,_. "'""'""""'""'" Bizim böyle bakımsız bir köylü evin 

çıkardılar. Halbuki maksadım de hatta ilerlemiş ve kendimizce 
orada gördüğüm güzel bir kadı- ümitsiz telakki ettiğimiz bir vak'ada 
na heyecanlı dakıkalar yaşat· yalnız iki aşı ile iki ayda muvaffakıyet 
maktı. Ben çok iyi yüzerim. Fa- li neticeler aldığımız bir hastanın aşı
kat brıoları izah edince beni deli dan evel ve aşıdan sonraki resimlerini 
diye yakaladılar. Halbuki ben takdim ediyorum. 
deli değilim. Çünkü deli olma· Berlin (Dr. Brovn)ın şu müşahedesi 

d b l 
A 1 · k çok şayanı dikkattir. 

ığımı i iyorum. sı sız, en- Berlin. Klin. Wochenschrifr 1921 No. 3 
dinizi akıllıyız zanneden zavallı-
lar, siz, deliliğinizin farkında ol
mıyan bir başka delilersiniz. 

"Tıbbi bir müşahedenin insan kendi 
vücudunda hissettiği şeyler kadar da
kik ve itminanbahş olacağını tasavvur 

• edemem. Filhakika ben düçar olduğum 
Jandarma, başına toplanan her türlü şüpheden azade bir zerve 

gala balığı ayırarak « yürü!.. » veremliye bir tek Fridman aşısı saye
dedi. Islak elbiseli, elleri bağlı sinde eser kalmadan iyi olan bir ada
adamı itti. Halk yol açtı. "Deli,, mım. Ben hastalığım esnasında çekti
sakin, sakjn ilerilemeğe başladı. ğim ruhi ve cismani elem n ıstırapla-

.... 

Karon 
Şlllng 

Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Kuruş 
ı Türk lirası Dinar 

Çervoneç Kuruş 

Nukut 

1 lsterlln (fnglllı:) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransı.r.: 
20 Liret [ltalya 
O Frank Belçika) 

20 Drahmi [Yunan] 
20 Frank [lsvlçrcl 
20 Leva Bulgar j 

I Florin [ft'clcmcnk) 
ıo Kuron [Çekoslovak] 
Ş1lıng Avusturya] 
1 Pezcta !ispanya] 
ı RayşmarklAlmanya) 
ı Zloti Lehistan 
ı Pengö Macaristan 

20 Ley [Romanya] 
ıo Dinar Yugoslovyal 

ı Çcvoncç Scvyct 

Arkasmdan yolda ıslak bir iz rm çalışma arzumun ne derece azaldı- Altın 

b k h k 
Mecidiye Botsa 
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ıra ıyor ve bir avari va arile ğınm hatıralarını henüz çok can· harici Bankon oı yürüy.ordu. 1ı hissettiğim için bugün burada iyi • _________ _. ... _. .... d 



Avrupada son hareketler Bizde: J Dünya sporunda meraklı hadiselerı 
1 1 

Cekler ve Italyanlar galip~~~:~· kümede çnaer yer yüzünde uçan kuşl. 
klüpler 

ltalyan milli takımı A vus- vaziyette Ineiliz Kampel hususi oto. 
turyalılan, Çekler Fran- ŞampiyonluO• en kuvvetli nam· mobili ile dünya sürat re-

• zet Ke11mpıta ile Kurtuluttur 

•ızlan nasıl mağlUp ettiler . Birinci gün klüpler arasın~•- korunu bakınız nasıl kırdı 

Çokler F'rınıızlırı penaltıdan 
galıbiyet golünü yapıyorla.-. 

Son hafta içinde Avrupada iki bu maça ait mahlmatı öğrendik. Maç 
nıGbim milli takım karşılaşması hayli enteresan olmuş ve tarafeyn 
oldu. Evveli Çekler Fransızları in biribirlerine yaptıkları 3 sayınm 

üçünü de penaltıdan atmışlardır. 
IOnra da İtalyanlar Avusturya Bu enteresan maçın tafsilatını a~· 
IDİIJf takımını yendiler. Bilhassa ğıa yazıyoruz. 
İtaJyanların Fransızlardan sonra Müsabaka Pariste Kolomp stadyo
AYUsturya gı bi en kuvvetli bir munda 2;) bin seyirci huzurunda oy
ekipi t • 2 mağJüp etmeleri hiç nanmıştır. Hakem Belçikalı Langens i
tüpheaiz ki İtalya hesabına bü- di. Takımla r şu oyuncularla oynamı~· 

tardır. 
yük bir muvaffakıycttir. Çekoslovakya: Planicka . Brugc-r 

Bu maç Polonyada 20 bin se· ~ ' Novak · Yodirka, Kada, Tilpok. "unek, ı,... ıiki ;r ,.. ~ 
9<ı olHsiCla, Bffnf; ~ler. 

da bot· n gayretJerini sar• Fransa: To Tepo • Anatol, Matler, 
lc ri ha l ilk devreyi bir Fino, Delmar, Diayn . Duran, DeJfur 

b ·r bit rm ~Jer ikin er devrede .Nikola, Pa,·iyard, Lanjie. ' 
oyu gene müs3vat içinde cere- O,>"Un başlar başlamaz beş dakika ka 

f k d k k 1 d 
dar Fransızlar hakim oynamışlar. Son 

Yan etmiş a at son a i a ar a ç ki f ra e er ransız kalesini sıkıştırmağa 
meşiur dünya sol açığı Orsi bir başlamışlar \'e Fransa müdafaasının 
gol yaparak İtalyanları 2-1 galip yaptığı bir favl üzerine çekler penal-
çıkarmıştır. tıdan ilk sayıyı kazanmışlardır. 

Fransa • Çekos'ovakya maçına Bundan sonra Fransızlar yine hü-
. cuam geçmişler \'e çek kalesini bir hay 

gelınce: . . . , li sıkıştırmışlardır. Nihayet 19 uncu 
Geçen haftakı spor sahıfemızde Çe· dakikada Fransızlar penaltıdan bera-

koslovakya ve Fransa milli takımları berlik sayısını kaydetmişlerdir. 
arasında yapılan enternasyonnJ ma~ın ikinci devrede Çekoslovakya faik 
2 - ı Çekoslovakya tarafından kaza- bir oyun oynamış. Bu aralık fransız 
bıJdığını t~Jgraf havadisi ?lara~ haber müdafaası yi~e ~ir penaltı cezasına se. 
•enniştik. Edimedeki seylap munasehe hebiyet \'e~mış. Çekler hu suretle ikin· 
tile t h tt n bozulması yüzünden ci ve galibıyct sayılarını yapmışlardır. 

ren a ını ,..,.ki . d k"k 1 
''·rupa postası gelmediği için bu ma· .~ ~ erı; ::~ı ~ ~ a arda bir pena). 

f .
1 

h ft içinde verememiş tı ıle ·ay e ı erı u galebe iki takı-
'\ sı atını a a mın hakiki kıymetini gösteren bir neti-

I gazetelerden ce olarak kabul edilmemektedir. 
~eç olarak ge en .-ının11uımınnııı .............. .., ........ '" .......... " ....................................................... ar 1 -

ıııınıı.-uııııııııuı•ıuıııııınııuıunmıııu t J ' J Memleket HaberıerJ 1 
Memlekette Vakı · · k 1 ·· ------~.-""":': lzn1ır o leJınde kanh 

. dapazarı beledıyesı bir hadise 
f aalıvet gösteri~·or Jzmirde bayramın üçüncü günü 

Bıuıul Adapazarı muhabirimiz ya· bir cinayet olmuş, Amerikan 
aıuor: kolleji tal~be_sinden. 18 yaşlannda 

kı futbol şampiyonasının ıJk 
devresi geçen cuma gllnil yapı
lan son iki maç la nihayet bul-
du. Bunu Uç dört gün evel yaz· 
mıı ve Galatasarayla F enerbab
çenin bu ilk safhayı (20) şer pu
anla bitirdikleri ve şampiyonlu· 
ğa namzet olan bu iki klnbn
müzün aralarındaki kozu ikinci 
devrede paylaşacaklarını yazmıı
tak. 

lstanbulun 11 ikinci sın1f takı· 
mı da Kadıköyl\ndeki F enerbah
çe stadında iki aydanberi karfı· 
laşıyor. YeTmi gazeteler maale
sef bu maçlarla icap ettiği ka
dar yakandan alakadar olama
maktadırlar. O sabada on bir 
takımın iştirakile cereyan eden 

maçtar şimdiye kadar ne netice 
vermiştir? Hangi takımlar birin· 
cilik için ümit verecek bir kıy· 
met izhar edebildiler?. Bu hu· 
susta karilerimizi bir parça ten· 
vir etmeyi faydalı buluyoruz: 

ikinci küme maçları en heye

~ devreye giraJJitir. 11 fut· 
bol takımı arasında en önde 
Kurtuluş - Kaıımpaşa - Eyip ta· 
kımları gitmektedir. Diğer ta· 
lnmlar içinde Altınordu - Beyler· 

beyi f!oğaziçi hiçbir mevcudi
yet göstermenıittir. Esasen Oç 

dört klüp müstesna ikinci köme
de 11 oyuncuyu bir araya geti
recek bir klOp yok. F era Ta-

tan ya gibi kuYvetli takımlar ilk 
maçlarda mağlup olduktan sonra 
kümed~n çekilir gibi bir vaziyet 

aldilar. Şimdi en önde giden 
Kurtuluş, Kaıımpaşa, Eyibin 
şimdiyekadar aldıkları neticel~re 

bakalı mı 
Kurtuluş - Şimdiye kadar 6 

maç yaptı hepsini kazandı. 1 
martta en korkulu rakibi Kasım
paşa ile karıılapcakhr. Bu ma· 

çın neticesi meçhul olmakla be
raber şampiyonluğa en kuvvetli 
namzettir. Kurtulut ince ve bil
gili oyunu ile ıampiyonluğu şim
diden hı.kketmiıtir. 

Kasımpaıa: Bu takımda yap
tığı 6 maçı kazanmıştır. Fakat 

Sekiz sene ve sekiz taksitle satılan Hüseyin ısmınde bır genç, mek- · 
hyrj menkuJJer hakkında mühim bir tep arkadaşlarından Niyazi Ef .. Yi 
ltYiha hazırlanmakta olduğu ,.e yakın bıçakla ağır surette yaralamıthr. 

henüz kurtuluf • Eyip gibi kuv
ntli takımlarla oynamamıtbr. 

:- bu layihanın millet medisine tak- Bu cinayete sebep aık rekabe-
ba. edileceğine dair (\'akt) ın ,·er· 

dJti haber burada alakadarlar arasın· tidirMühilll bir kaçakçılık 
da derin bir memnunint uyandırmış · "b · ı 
Old11-" • I . de mahiyeti ıtı arı e çok 
1• ~• ""6unu temaslarım neticesinde an· zmır . k k 1 • -.cııın. .. . bir kokaın aça çı ıgı 

* "' • muhım karılmıştır. Bu husus-
eydana çı 1 k 

Kıt ve kar burada henüz: kendini m . hkikal mektum tutu ma • 
~ttirmedi. Gerçi Karadeniz ha,·a· takı ta aldığımıza göre bu 

Kasımpatanın nefes kabiliyeti 
fazla galibiyet gollerini maçla
rm ıonlarma doğru atmaktadu. 

Bu takımın ıampiyon çıkması 
temenni edilebilir. 

Eyip: Y alnıı kurtuluşa mağlüp 
olan bu takımda şampiyonhığa 
namzetir. 

Çok seri oynayan bu takımın 
yegane kusuru sert oynamasıdır. 

Kampelin bu fayını hayret 
rekora ulattığı otomot>ll 

MotörJü \'asıtalar üzerindeki dünya 1928 Knmpel saatte 333,0 kilom. 
1928 Ray Keeh saatte 333,9 kilom. 
1929 Segrav saatte 372,2 kilom. 
1931 Kampel saatte 395,3 kilom 

rekorunu kırmak kolay bir şey değil .. 
Hatta tehlikesi ve bu yolda ölenler, da· 
ha g~ende ölen Sir Segrav düşünülün 
ce en tehlikeli rekor bu .. Hele bunun Bu rekor yalnız Kampelin eseri de 
otomobilJe satte 400 kilometreye çıkı- ğil, ayni zamanda otomobilde 'hizmetle 
tarak yapılması düşünülürse. ri sebkat eden üzerinde günlerce ay. 

Geçende lngiliz kapten Kampelin, Jarca çalışan işçilerin de eseridir. 
dünya otomobil rekorunu 395,3 ldlomet Yarış Da)1onda düz yolda yapılmış 
reye çıkardığını telgraf havadisi olnrk tır. Direksiyon bir hattı müstekfm üze 

yazmıştık. Spor dünyasınn bu mühim rinc durmakta ve dönmemektedir. Mo

hadisesini biraz jzah ea elim: ·~ tör üç parçadan mürekkep. ö nde mo· 
Kampel Jngilterenin en kıymetli o- tör. Ortada oturacak er" lı6 Arkada 

tomobilcisidir. Müteaddit defalar dün benzin deposu. Bu depo 106 Jitre hen-
ya birJnciJikleri almıştı. Bu defa biz· zin almaktadır. Yağ deposunda 2;; lit 
zat kendisinin yaptığı l\fal'İ kuş isimli re yağ ,·ardır. l\fotör Şnayder kupa· 
otomobil ile Floridanın Dayton şeh· sın da uçan ingiJiz ta) yaresinin motörü 
rine gittiği zaman bu eski muvaffaki· nün e:. idir. On iki silindirli .. Saniyt'de 
yetlerinin dünya rekorunu kırmak su· üç hin hareket )apıyor makinenin bey
retile en büyük mertebeye yükseleceği gir ku,·veti 14!",0 dir. 

ni düşünüyordu. Şimdi toprağın sürat 
kıralı oldu. Saniyede 110 metre ko~-
rak, hayır hayır uçarak Segravın re· 
korunu kırdı. 

Otomobil rekoru son yedi senede ya· 
ni 1924 ten beri çok ve sık sık tebedcH· 
lata uğramıştır. 

1924 Kampel saatte 242,7 kilometre. 
1926 Pari Tomas saatte 272,3 kilom. 
1926 Pari Tomas saatte 27i>,2 kilom. 
1927 Kampel satte 283,0 kilom. 
1927 Segrav satte 327,9 kilom. 

lstanbul ' okybot he) etinden: 

26-2-931 perşenbe akıamı . 

saat 18 de Galata lokalinde 

icra edilecek voleybol lik 
maçları: 

Pera ·Kurtuluş 

Galatasaray-Beykoz 

Hilal-Vefa 

Hakemleri: Galatasaraydan 

Seyfi Bey. ______ ........................... ..... ... llllUUtlll lllHfıııııau....-..-1 ........... , .. ,, ________ _ 

1 Dank mı, değil mi ? 1 
Doktorlar arasında yeni 

bir münakaşa çıktı 
Rfistemiye vapurunda üç kişinin 

ölllmUne ıebl'p o!an esrar engiz 
hastalık doktr · ar arasmda yen i 

bir münakata 
ya zemin teşkil 
etti. Gemi mü· 
rettebatını ıeh· 
rimizde muaye· 
ne ve tedavi 
eden doktor 
Tevfik Salim 
Paşanın hasta· 
lığa " Dank ,, 
teşhisi koydu· 
ğunu yazır:ıştık 

Buna mukabil 

Paşanın dediği gibi gıdai bir te
semmlim değıldir 

Dank hastahğı nedir? 
Diğer taraftan Seyrisefain 

baş doktoru Ali Derviş Bey de 
bi~ ?1uharririmize şunl arı s 5} le· 
mıştır. · 

"Dank lstanbulda 1) 307) ta
rihinde salgın hal inde hüküm 
sürmüştü O zaman Istanbulda 
Dangın çalmadığ ı bir kapı, 
hatırını sormadığı ~ abis kal
ma mıftır. Ne bir ılıtilat ne 
ntifusça zayıat ve ne de Rüs
temıve .~~purun?a. söylenen ga
rabet gorulmemışlı r. Binaenaleyh 
lstanbulu yukaı ıdan aşağı snr· 
san A ve ola~ca şiddeti le ic a · ı 
ahkam e l mış bulunan DanlTı' 
hatıramda b.r.ıkhiı nt b"'at • 

1
• . " , n e:ı·· 

şe ı . f s s nde.n uz ! 1 şmış ve mu~ 
ted ıl memalıkc r'a ıil bıı .unan l u 
~aralığın öyle ölümlerle nihayet 

•nde tahribat yapan \'e sonra tipi· tadır. Ha~elzmirdeki bazı eczane 
)'e Çeviren fırtınaların tesiri oldukr.a kaçakçılık a olarının da alakası 
~dini göstermekte ise de kar yoktu"r. ve ecza dep 
)' •lnız işitiyoruz ki Dolu ve Düzce görülmüştür. . l r müsadere 
,:narı kardan kapanmış ve münaka· Kaçak kol<aın e 1 teda· 

Bu takımlardan inaada Top· 
kapı C.:a eyi bir mevcudiyet gös
teriyor. Yalnız bu takımda spor 
terbiyesi kıt bazı oyuncular var. 

doktor opera- Seyr aefa n ba" 
tör Cemil Pa,a , oktoru Ali 
da hastalığın Dervi1 B. 

u acak ihtıliHat yap.ar bir sal
gın olmadı . ı m eı kezinde ir. Zı
ra mıh·ona ) al 1. şan hast~ar 
meyanında bir ' ef, t bil k -
dedildi~i~i iş lmedim. Bund:o 
d~layı Rustem:ve v pu ru vnka
yıı lıa 1.ınd a Dangtı:ın ziyade 
ba~ka s bepl r düşünmek daha 
odgru olacagı mütala.ıs ndayım." 

t durmuştur. Bu yüzden bir~ok tüc· d'lmiş nereden w, nası t 
tar ınaJJan se\•kedilemiyor. e.k

1 d.'Id"aı· tesbit o!unmU!_~r. 
rı e ı lo ,..__,, ;;..;::;. * * • ~ --~. ·ı'kler ,·apmış _ . .==----:.-.. ·ük ıyı 1 • •• 

bt Belediyemiz bu sene ~yanı dikkat sıhhati namın~ bu) ( d 1,j rlıı1• halk u· 
r Yenilik gös terdi. :-jari hastalıklara tır. Beledi) cnın .bu e a 0 , andırmı~tır. 

Qalnı olmak ı · b'" t •· ı · · · · · d ı · ı·n bır tıaı · "'' 1 dı Çin U Un C\' erın J<:llll ZC l'IJl e C CI , i a rcJıu-
ŞıJU dezenfekte ettirerek memleketin i z 11 

Bakalım yan yana giden bu 
takımlardan şampiyoniuğu kim 

aJacaıı· 

dank olmayıp alelade gıdai bir 
tesemmümden ileri geldığin i söy
lt>miştir. Bu husus ta Tevfık S.ı l im 
Paşa d ün t e'·<ı .ır demıc;tir ki: 

- t .aslalık "Dank" tır. Cemil 



--= 8 - VAKiT 26 ŞUBAT 1931 
Şehir meclisi dün il1 nci devresini bitirdi 

Celse çok hararetlendi. , 
terkosa cum edildi 
Hacı Adil bey : 40 senelik heyuli kartı•ında ür

kiiyorum, üç ayların gene 40 aeneye baliğ · 
olacağından korkuyorum, dedi 

Şehir meclis. dün saat ikide 
ikinci de•resinin son içtimaını 
yaptı. Çok hararetli olan celseye 
Sadettin Ferit B. riyaset ediyor
du. Geçen içtimam zaptı okun
duldan sonra belediye memur
lanndan askere alınanlar hakkın
da maaf kanununun tatbiki ka
bul edildi. lstanbul civarındaki 
on yolun geçen senelerden mU
devver( 485)bin lira ile insası me
.elesi görüşüldü. 

ŞEHiR BANDOSU 

Bundan sonra 929 masraf bOt
çeainin mütebaki kalan kısmının 
okunmasına geçildi. Şehir ban
dosunun Beşiktaşa nakli müna
.. betile bando tahsisatı Darüll
cezeden alınarak Konservatuara 
aakledildi. 

Gazi k8prüsü hakkında T etJ
fik Salim P.ş. izahat istedi. Mu
hasebeci projelerin hazırlandığını 
kambiyo yUzünden henüz inşaya 
baılanmadığıaı söyledi. Safiye 
H~eyin H: 

- Köprll demirdenmi yapılı
yor, diye :sordu. Muhasebeci 
"teknik bahistir bilmem,, dedi. 
Fen heyeti müdürli Ziya B. de
mirden ve Karaköy J{öprüsün
den daha sağlam yapılacağını 
sl>yledi. Bu !lırada Hacı Adil B. 
ayağa kalktı. 

TERKOS DERDi 
Terkos hakkında meclisin bir 

temennide bulunduğunu söyle· ' 
dikten sonra sözüne şu suretle 
devam etti: 

"Geçen devre içtirnaında Ter· 
kostaıı bahsedildi. Aradan dört 
ay geçti. Bu hayati mesele hak
kında hiçbir netice çıkmadı. Su 
gibi sadre şifa beyanatta bulu
nulmadı. Haber aldım ki snyun 
kabili şirp olmadığı sıbhiyeden 
Nafia vekaletine bildirilmiı. Ne 
yazık ki bu suyun içilemiyeceği 
kırk sene sonra anlatılıyor. Şir
kete mukaveleye riayet için üç 
ay mühlet vermişler. Bu üç ay
da bitecek iş değildir. Düşünü
yorum arkada kırk senelik mazi 
var. Temenni ediyorum ki, Nafia 
vekaletinden bu teşebbüsat hak
kında ne netice alınmıştır, bu 
sorulsun bugün kabilse makam 
bu hususta izahat versin. Şu 
ikinci devrenm son günUnde de 
Terkos mukavelesinin biran evel 
feshini şehir namma rica ediyo-
nım.,, 

Bu sözlerden ssnra celse on 
dakika tatil edildi. 

TAHRiR l\tODüRC.MOZON HA
TIRINI lS'flFSAR 

Celse on dakika sonra açılınca 
bir tecavüze maruz kalan tahrir 
mtldUrümüz Refik Ahmet Beyin 
habrmm istifsar edilmesi lsmail 
Şevket B. tarafından teklif edildi 
ve kabul edildi. 

• TERKOS HAKKINDA lZAHAT 

Reis B. birinci celsede terkos 
hakkında istenilen izahatı makam 
namına Fen heyeti müdürü 
Ziya B. in verece&"ini beyan etti 
'fe Ziya B. kısaca şu izahctı ver-
d .• ı. 

" - Ankara da ben on gün bu 
işi takip ettım. Neticede şirkete 
bir ihtarname gönderildi. Taah
hüdünü ifa etmez.11e iiç ay sonra 
bir ihtarnamedaha gönderilecek 

nıukavele feshedilecektir. Bizim 
esbabı mucibemiz 16 maddedir. 
Vekilet bunlardan suyun içilip 
içilmemek meselesini feıb için 
en lcuvvetli delil olarak addetmiı 
ve o maddeye istinaden ihtarna-
me göndermiştir. · 

Belediye terkoı için likayıt 

kalmamıştır. 5 senedir mOcadele 
edilmektedir. Bence tesisatı sa
tın almak şehrin menfaati~edir. 

Çünkü fesih muamelesi uzun sü
recektir 

BlR lTlRAZ 

Bu mOtaleaya lsmail Sıtkı B. 
ilk olarak itiraz etti. · T eıiaat ve 
su tevzi meselesinin de feıbi için 
kuvvetli ~sbabı mucibe olacağını 
hiçbir iıe yaramıyan k6bne tu
lumbaların satın alınmamasını, 
vekaletin fesih noktasında isabet 
gösterdiğini söyledi. 

PATLAK BORULARI SATIN 
ALAMAYIZ! 

Tevfik Salim paşa; 
- T erkos aenelerdenberi mu

kavelesine riayet etmiyor. Daha 
işin henüz . baııodayız. Şirketin 
patlıyan borularını satın alamayız. 
Şu tirket enkaııda biıe sahp 
giderse vallahi diyecek yok, dedi. 

Fen heyeti mUdUrü Ziya B.
Enkaza para vermek meselesi 

korkunç değildir. Tesisat kabili 
istimal ise alacağız. Mübayıayı 
Uiıfımlu g&rOyotum. 

Y.EKAlıET ntzt BEJ..ADA1'4 
KURTARSIN! 

Hacı Adil B. Terkos bahsinde 
ıehir namına haklı asabiyet_ gös .. 
teriyordu. Ziya B. in sözü bitince 
ayağa kalktı. Şunları söyledi: 

- Terkos beliyesinin hüsnü 
suretle hallini vekilctten temen
ni etmiştik; vekilet de insanlar
dan mütC1ekkildir. Şehir meclisi
nin temenniyatını nazan dikkate 
almak mecburiyetindedir. Bizi bu 
beladan kurtarım. Esbabı feshi 
kitle halinde ıirkete bildirsin. 
Vekaletteki kimseler bamiyyetli 
insanlardır. Memleket mU'messil
lerinin duyduklan acıyı elbette 
nazarı dikkate alacaklardır. 
Memleketin sıhhatile alilcadar 
bir vekalet (500) bin kişinin iç
tiği su pistir, mülevveatir, diyor. 
Bu vaziyet karşısında bu suyu 
içmeğe i 4 saat bile t~bammül 
edilme~. Kırk senelik heyula 
karşısmda ürkilyorum. Uç ayla
rın gene kırk seneye balii olaca
ğından korkuyorum. Çıplak ha
kikatleri heyeti celile namına 

vekalete arzediyorum. Ankarada 
bir ıatm bu işi takip etmesini 
rlcl'l ediyorum. 

MUHiTTiN BEYiN CEVABI 

Muhittin B. salonda azaların 
arasında oturmuı, · Hacı Adil 
beyin sözlerini dinliyordu ye not 
ahyordu. Hacı · Adil beyin 
sözü bitince: 

( - T erkoı meselesinin halli 
için belediye riyaseti işi takip 
etmiş, mecrasına ısokmuıtu. Mu
kaYelenin göıterdiği merasimi 
kanuniyeyi bekliyoruz. Memura 
lüzum yoktur, dedi · ve elinde 
t~ttuğu bir kağıdı okudu. 

TRAMVAY MESELESi 
Bu, tramvaylar hakkında Lut

fiye Bekir, Vasfiye HfisnO ha· 
nımların teklifleri idi. Bu takrir· 
de bekleme mahalleri yapılma· 

Divani harpte .. Kar ve fırtına ... dığı, arabaların pis tutulduğu, 
haddinden fazla yclcu alındığı 
bildiriliyor, servislerin tanzim tÜst tarafı birinci sayıfada) [Üst taralı 1 inci sayı/ada ) 

diJmişti. Neticede hafız Mehmet iki olamamışlardır. Karadenizde bulunaıt 
edilmesi, mektep çocuklarma ı 
.sabahlan bir araba tahsisi iıte- sene, HUsnU beş sene ve diğer maznun vapurların ekserisi limanlara iltica•· 

d b• h hk ~ d'ld"I mişlerdir. niyordu. il ır sene ap e ma um e ı ı er. EDlRNEDE KAR 
Muhiddin B. okuduğu bu tak- Üçüncü celsede, halkı hUkQmet 8· Edirnede de sah gününd<'nheri yş· 

rire şu cevabı verdi. leyhinde teş\•ik cürmile maznun Bul- ğan kar şehrin her tarafını ortmüştilr· 
"Tramvay münakalltı öteden- garistanlı berber Hüseyin muhakeme e- Kar akin bir hava ile de,·am etmekte

beri şikAyeti muciptir. Bu mese- dildi. Bu adam, şehit KubflAy için dir. Nisbeten sükunet peyda eden nt'" 
le üzerinde tetkikat yaptık. lstan- (tam kafası kesile<'.ek adam) gibi söz- birler yeniden kabarmıştır. Şehrin ~,1· 
bulda tesisat şehrin umumi ibti· 1 .. 1 d·~· d 1 1 t çak mahalleri, orta ve yeni lmaret koP 

er soy e ıgı e an n~ mış 1
• rilleri su altında kalmıştır. Yeni bir 

yacına takabOI edecek derecede Maznun bunu da ftınıf etti. Netice- feyezandan endişe edilmektedir. 
olmamıttır. Şehrin bütün müna· de iki ay hapse ,·e 30 lira para cezasına ZONGULDAK Ul\IANINDA 
kalitı Fatih iJe Harbiye arasın- mahkum edildi. Zonguldak - Geçenki fırtına esn•· 
daki hatta jnhisar etmektedir. Son celseye Mustafa Paşa riyru et sında Zonguldalda batan ''apurlatı1' 
Bütün müesıe.at bu bat üzerin- etti. Bu cel ede Balıkesirli şeyh ifa· çıkarıldığı bir gazete tarafından yazıl· 
de ııralanmıttır. Vapur yolcuları lil Bergamalı Hasip Balıkesirli hacı mış ise de bu haber doğru değildir. 
bu hatla gezerler. Kalabalık Z~htü k • s ··t ~ in oğlu Hasan Bu vapurlnnn ancak ili· bahara doğ· 

. ' şe ercı eJ ı ~ , ı-u ~ıknrılacağı ümit ediliyor. Yalnıı 
gQnlerde faıla araba çıkarttık. sınemacı .Namık ,.e Hnlıl hoca muhake- liman iki tarak vapuru tarafından f(f" 

Servisler bozuldu. Evelce yarım me ~dlldıler. cı li gündüzlü muntazaman temizlen· 
saatte gidilecek yere bir saatte Bunlardan bir kısmı gizli dervişlik mtkte ye taranmaktadır. 
gidilmiştir. Bu da hattın kabiliyeti yapmakla, bir kısmı dn belediye intihn- -------------
tahamüliyesınden ileri gelmekte- bı esnasında half<r hükumet aleyhine 

d • G · k·ııp .. .. 1 · tehyiç etmekle maznundular. 
ır. az.ı u rusu yapı ırsa ora-

d k t h t '· b Neticede şeyh Halil bir sene hnp e an geçece ramvay a u u 
günkü izdihamı azaltacak, ıer- ve 50 lira para cezasına, Haslp 6 aya, 

· l · t' · kt• G · hoca Halil bir seneye, ZUhtU, Seyit n 
vıa er ın ızama gırece ır. azı SÜT DiŞLERi HANGi y AŞ· 
köprilsünün bütün hazırlıkları Namık Efendiler de birer seneye, mnh- LARDA DECIŞlR? 

'yapıldı. lı:Om edildiler. Emin oğlu Hasan ise 

• 

Çocuk üç yaşını ikmal ettiği zamRıt 

d 

heraet etti. 
Kambiyo meselesinden teehhür '""""--111-111•""'-RRlll- __...,,.ağzında )irmi tane süt dişi bulunuı· lia 

ediyor. ilk fırsatta köprüyü ya- tirketi Metropoliten yapacaktı. Oç sene: yani altı yaşının nihayettae 
pacağız. Bu tramvay seferlerini Yapmadı • Neden? lmdar bu dişlerle yer. 6-7 :yaşında 111< 
intizama sokmak bugünkü tesi- Muhittin B. Şirket bu defa olarak bu süt dişlerinin en geri-
sat ile kabil değildir. Sekiz yer- imtiyazı hUkmen almıştır. Tram- sinde (altı yaş dişi) dediğimiz ilk (dıı· 
de tevekkuf yeri yapıldı. Yakında vay muamelitmda herşey yapıl- inıi di ) biter 
Beyazıtta yapılacaktır. Tramvay- mıştır. Kemali iftihar ile aöyliye- Sel<iz yaşında ön dişlerinin en orta· 
ların istiabından fazla yolcu al- yim ki, bu ite vakfı hayat ettim. dnkileri düşerek yerlerine daimt diş 
mak meselesine gelince, halk Uğraştım. BugüokU bor.uklukların gelir; (evvela altındakiler; müteaki· 
gelmek ve gitmek mecburiye- neden yapılmadığını riyazi ra· 1 ben yukardakiler) dokuz yaşında ört 
tindedir. Soğubta uzun mUddet kamlarla söyledim. Sözlerimi dişlşerinin yanındakiler düşer ve yer-
beklemez. Yayan yürUmeği de kat'iyetle beyan ettim. Mesaimiz terine daimi diş gelir. On yaşında b;· 
göze almazsa sıkışarak tramvaya istihfaf edildi. Mesaimizi istihfaf rinci süt çene dişi diişerek yerine bi· 
biner. Kondüktörler hergün etmek doiru değildir. rinci küçlik daimi çene dişi gelir. 
dayak yiyorlar. Eğer bir de sayıh On bir yaşında ikinci süt çene dişi 
yolcu binmesi mecburiyetini kor- Muhittin Bey yerine oturdu. dU erek yerine ikinci kiiçUk dahnt ~e- 81 
sak kondüktörleri bu vaziyet Tevfik Salim paşa Muhittin B. in ne dişi gelir. 

k d d kt k sözlerini biraz evvel tenkit et- o nı'kı' ''aşında ı'lk defa olarn. çıkaJI 
arşısın a aya an urtaramayıı.. ., 

Tramvaylar balların münteha- mişti. Bu 1 ~ ar a vfik alim (nltT ya~ işi) dediğimiz b rlnci uuyut 
larında temizlenmektedir. paşa fU cevabı verdi: çene dişinin arka ından (on ik1 ş df· 

ı 1 şi) dediğimiı ikinci büyük çene dişi 
EHKEKI:.l, KADINLAR! ST HFAF YOK gelir. 

Erkekı rl·n kadınların otur - Mesaiyi istihfaf etmedim. e ı • On Uç - on dört yaşında göı. dişi 
dukları yerlerin arasına girme- Az çalışıldı demedim. Daha 1 düşerek yerine daimi göz dişi gelir. 
leri meselesinin görOşülmesini eyisi yapılabilir, dedim. Zanoe- 17 _ 30 yaşında da (yirmi yaş dişi! 
doğru bulmıyorum. Nasıl doğru derim kanaatimi izharda ben veya (akıl dişi) denilen üçüncU büy:ii~ 
bulayım ki, buglin mecliste, ara- haklıyım. Herıeyi söylenıek ha- çene dişleri çenenin en arknsrnda hı 
mızda Hanım azalar var.,, Sabiye kikatin malik olduğumu bir defa ter. Tabiatin bu taksimde baıan a· dG 
Hüseyyin H. buna cevap verdi: daha söylemek mecburiyetini şrrdığı; yani dişlerin bu yaşlardan at. ko 

"Birçok erkekler kadınların hissediyorum, vakıt geçmiştir. evel veya nz sonra değiştikleri vakidir. 
arasına girerek bacaklarım, diz- . Zaten bu mükilemeler mevzuu . Fakat bir mütehassıs üt dişi ile daimi 

ferini sıkıftırıyorJar. Bana hirçok müzakere harıcı idi. dişi ayırmağa muktedirdir. 
Hanımlar bu hususta, şikayet Reiı bu husustaki tahminlerin Suat 1Bmall 
ettiler, ben de onun üzerine kabulUnU reye koydu ve Tram- 1 
takrir verdim. ,, Dedi; ve bu vay hattı da kapandı. V A ,.. J T 
takrir üzerinde konuşmalar cere- ELEKTRiK ÜCRETLERİNE 
yan etti: ZAM KABUL EDlLDt 

. F ah rettin B. - Bu belediye 
iıinden ziyade bir terbiye ve 
zabıta işidir. Tecavüze maruz 
kalan kimse zabıtaya müracaat 
'etmelidir. 

ŞARK VE GARP MESELESi 
Tevfik Salim Pş. - Avrupada 

tram•aylar daha seyrek değil
dir. Yalınız tanzim edilmiştir. 

. Halkın tramvaya istif halınde bin 
dirilmemesi çarelerini aramalıyız 
~abilse başka vesait tedarik 
edilsin. Tramvay şirketi beş kişi 
yerine elli kişi bindiriyor da on
dan hiç tikayet ~tmiyor, hep 
Terkoı.a hücum edıyoruz. Gice-

. leri hep birinci mevki arabalar 
iıletiliyor. Bu da ıslah edilme
lidir. Hanımlara tramvayda yer 
ayrılmasmı ben gayet sakat bu
luyorum. Avrupaya uyacakaak 
yer ayırmıyalım. Yok eğer şar
ka uyacaksak perde koyalım. 
Avrupada Hanımlttra kalkup 
yer vermek adeti yok
tur. Bu bizde adet olmuştur. 
Eğer hasta, alil, emzikli olursa 
neıaket gösterilir. Ben ilk iki 
sıranın Hanımlara tahsıs edilmesi 

Son olarak, elektrik ücretle
rine 40 para zam edilmesi ve bu 
suretle belediyeye 350 bin lira 
varidat temini hakkındaki bütçe 

encUmeninin mazbatası kalıyordu. 
Mazbatayı Abdülkadir B. okudu. 
Tevfik Salim Pş., bunun bir vergi 
tarhetmek meselesi olduğunu, 
evvela program yapılmasının ln
.zımg.eldiğini, ondan sonra ne 
yapılacağının dUtünüleceğini söy
ledi. Cevdet Kerim B., şehir zul~ 
met içindedir. Halk fenerlerle 
dolaşıyor; bu zammı kabul edelim 
dedi ve uzun esbabı mucibe 
aerdetti. Ekseriyet Cevdet Kerim 
Beyin noktai nazarını kuvvetli 
buluyordu. Reis evvela kabul 
edilmesini reye koydu. Beş el 
kalktı. Zammın yapılması teklifi 
reye kondu. Birçok eller kalktı. 
Zam teklifi kabul edilmişti. Bun
dan sonra Cevdet Kerim Bey 
Gazlı çeşmeye hiç olmazsa bir 
Arnavut k:,Jdınmının yaFılmasım 
ve oradaki milli fabril<alarımızın 
yolsuzluktan lrnrtarılmasını rica 
etti. Ve bu temenni haziranda 

şeklinin kaldırılması taraftarıyım. nazarı dikkate alınmak U:ıere 
METROPOLiTEN ı 'E OLDU? kabul edildi. 
Latife Beki .. H. - Tramvay Artık saat altıyı geçmişti. Mu-

lstanbul Ankara cad· 
desi VAK.iT Yurdu 

Telefon· idare 2 4340, yu.ı ~1erı i 4371 

Abone Şartları : 

1 Aylık 
3 .. 
6 

12 
• 

Duhill 

150 
400 
750 

1400 

Harici 

800 
1450 
2700 

Pazar günleri- l\liıkllfatlı çocuk. 
Salı c - l\lizoh, spor. 
Perşembe « - Gençlik ve sinema 

say1falnrilc 
haftada tiç gün dolgun ' 'e cazip 

mündcrecatlu 12 SO} ıra çıkar 

hasebeci 931 bütçeıinin tabedil· 
diğini ve birkaç güne k'adar 
tetkik edilmek üzere azalara da· 
ğıtılacağını söyledi. Tevfjk Salidl 

Raıa: 
- Programda beraber O'~le

cek mil diye sordu. Reis ı . e· 
redditti: 

- Bilmem, dedi. Azalar artık 
salondan çıkıyorlardı. 

Kürsüdeki sandalyasında yer· 
leşmiş oturan Saadettin Ferit be· 
yin şu kelimelerile celse bitti: 

- Meclisin ikinci devresini9 
son celsesini kap1yorum. 

t 



Memle .. .. . . 
hun taammumu -çın ne-

ler ya ma I" zımdır ? 
8ır ecnebi müt~hassısın dikkate değer beyanatı Nakleden; 1111 

t 
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Otomobil veya Kamyonunuza yeni lıistıh 
almak icap ettiği zaman düşününüz ki: 

Seyri etain 

Mersin Postası 
\ÇANAKKALE) vapuru 2 

Şubat cuma 10 da Galatada• 

Çanakkale, lzmir, Küllük, Hod 

nım, Rados, Fethiye, Antalyaı 

Alaiye ve Mersine kalkacs' 

dönüşte Taşucu, Anamur, Fin' 

c, Dalyan, Marmaris, Çannkk 

.eliboluya uğrıyacaktar. 

lrn~zon i~inci onstosı 
Dünya yüzünde Gudvir lastikleri 
üzerınde hareket eden vesaıti 
nakliyenın mecmuu, bütün diğer 

( E G E ) vapuru 26 Şo 

bat Perşembe akşamı Gala 

dan lnebolu, Sinop, Samsu 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresu 

Trabzon, Rize, Hopay 

kalkacak ve dönüşte Paza 

Rize, Of, Sürmene, Trabzo 

Polathane, Görele, Giresu 

Ordu, Fatsa, Un ye, Samsu 

Sinop, lnebolu, Zongqlda 

uğrıyacakbr. 

markalardan fazladır. 
Herkesin Gudyiri tercih etn1esinın yeg:ine 

sebebi fazla sağlan1lığıdır. 

l ll'I. M. V. Sıtın Alrra Komi:"I 
yonu illnları 

Levazım dikim evi için 35.000 kilo 
yerli malı pamuk çorap ipliğini kapalı 
zartla münakaşaya konmuştur. İha

lesi 12 mart 931 perşembe günü saat 14 
te Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümunelerini 
ıirmek üzere her gün ve ihale s atin
dtn evel teminatıarile birlikte t .lif. 
namelerini heyetimize vermeleri. 

• • • 
.Askeri mektepler ihtiyacı Jfin beş 

yüz elli sekiz adet yerli mamwltı d• 
nıir karyola kapalı zarfla münakasaya 
koamu~tur halesi 282,1931 cumartesi 
günil sat on dörtte Fındıklıda heyeti· 
mizde yapılacaktır. Taliplerin yirmi 
kuruşluk pul mukabilinde şartnamesi
almak ve nümuneleri &örmek üzere 
her gün gelmeleri n ihale saatinden 
enel teminatlarile tekliflerini heyeti 
mlze vermeleri. 

• • • 
Merkez muayene komisyonu için ) e 

4IJ kalem muayene aletleri kapalı zarf
la münakasaya konm•ştur. Jhalesı 
Z!fl/931 cumartesi günü saat on Uçte 
i'nuhkbda heyetimizde yapılacaktır. 

Taliplerin yirmi kuruş mukabilinde 
tutnamesmi almak ve kataloğunu göı 
_. iare ller pn gelmeleri Te ihale 
aatinden evvel teminatlarile teklifle· 
Jfnl :heyetimize vermeleri. 

* * • 
Ordu ihtiyacı için yerli mamnlatın

du bet bin palaska takımı kapah zarf. 

la münakasaya konmuştur. ihalesi 
28/21931 cumartesi günü saat 14 te An
karada merkez satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. Taliplerin ~rtnameyi 
sirmek ve tekliflerini vermek üzere
temiıaatlarile mezkiir komisyona müra
caattan. 

DOktor-Operotör 

Hılil Sezıi 
Cerrahi hastalıklar ve 

basur nıenıeleri 

~ • , ' •• .. 1 , • • • : : • ı ~ 

.. ıı::::::::::::::o:e:·v.~.ı e:~t_-.-.d~·-e:m::•:r:y~o:ı:ı·a;·~r:ı:ı:ıl!la;•~n:ı~a:r:•:::::::::.-ı 
Seylabın Şark hattındaki tahribatı hasebile seyrüsefer inkıtaa 

uğradığından 23 şubat 931 tarihinde icra edileceği illn olunan 
bandaj mUnakasası 2 Mart 931 pazartesi glinüne tehir edilmiştir. 

* * ,.. 
Konya-Yenice hattı üzerınde Hacıkm istasyonu civarındaki tq 

ocaldanndan çıkarılacak 8000 M. 3 balast kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. 

Münakasa 16-mart-931 pazartesi günü ıaat 15 te Ankarada 
Dc•let demiryollan idaresinde yapılacakt•r. 

MOnakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kltipliğine 
Yermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ikişer lira mukabilinde An
karada, Haydarpaşada ve Konyada idare Yeznelerinden tedarik 
edebilirler. 

piyuada görülmemiı 

lki Defn Aua onla İnbikıen Cekilmi' • 'a 

FEVKALADE 

Rakı Bomonti 

1 Mahkeme ve lora ıllnları 1 
İstanbul ikinci ticaret mahkemeıinden : 

Barutçu zade Mustafa Hayri 
bey tarafından Oamanlı bankası
na terhin edilen otuz d6rt san
dık muhtelif renkte trikotaj için 
yün ipliklerinin banka tarafından 
vaki olan talep üzerine mahke
mece açık artbnna suretile sa
tılmasına karar verildiğinden ta· 
lip olanlann 4-3-931 çarpmba 
günü saat onda Galatada per
ıembe pazarındaki o ..... nh ban
kasının Trabzon hanmdaki C:le
posuna gelmeleri illn olunur. 

.Bqlktq icra dairesinden: 
Borçtan dolayı mahcuz ve pa

raya çemJmesine karar Yerilen 
bir adet Üşşak hahsı 2 Mart 931 
pazartesi gnnn saat 14 te San
dal Bedeıteninde satılacağından 
talip olanların yevmi mezkürda 
mahallinde baur bulunmalan. 

Kartal icrtuıından: 

Takriben beşyüz metre mik 

'ap çıralı çırasız ve meş 

kütükleri ile gürgen ıhlam 

ve kara ağaç hatıllarının ~ 
bayaası KAP ALI ZARF usu 

life münakasaya konulmuştuf 

Şartnameyi levazım mUdüriye' 

tine müracaatla gören taliple 

itbu kerestenin ister beye 

umumiyesinin ister yalımı b' 

k11mının itasına talip ol• 

bilirler. Kapalı zarflann l 
mart 1931 salı gtlntl uat d 

yediye kadar yllzde on nispi' 
tinde teminat akçelerile bert' 
ber levuım mUdüriyetin 

tevdi olunması ve bu tarihte• 

onra vukubulacak mUracaatl• 

ile teminat akçası tekliflerini• 
hiç bir hükmü olmıyaca .. 

ilin olunur. 

Mustafa beyin bakkal Sıtkı efendi 11==-.:=:::;::;:::m::::::::::::::::ı:::::::::• 

Lezzet ve rayihası gayet nefis, terkibi fevkalade saf zimmetinde alacağı olan mebaliğin te-1 Sadık Zade biraderle · 
1 mini zımnında mahcuz olan Kartal ka- 1 1 

Hekabet imkanı yoktur. zasımn Dolaybadaköy cfvannda kain 1 vapur arı 
Bir tecrübe kafidir. Her yerde arayınız. K mukaddema tarla elyevm 2500 kütüğü 1 K d • 

•J85W!5C>ız:r=::>:-<:>:::s0B:~- havi~ ~önüm bat yerinin bakkal Sıtkı 1 ara eniz 
oııuııuuuıınuıııı1ıaıı111111lilllıı_.ııw1111119 ef endının uhdesinde olan nısıf hissesl-

1 
Z Ay 1 LE R 1 \ skudar Bankası Türk Anonim Şir· nfn açık arttırma ile 30 mart 931 tari- Muntazam ve Lfıks postaS 

_ ~ ketinden· hinde pazartesi günU saat 15 te satrla- ı 5 k 
Bir miktar para ile muhtevi

! atı ödenmiı senetleri havi bu
lunan cüzdanımı zayi ettim. Bu
lanlann memnun edileceğini aksi 
taktirde biç birisi,.in 18 Şubattan 
itibaren hiikmü olmıyacağını ilan 
ederim. 

Sultanhamam Saidiye han No. 16 
Haşim zade Abdülmecit 

Müderris Refik Beyin yeni e erleri: 
Sınai elektirik 1, Tab'ı 3 2 

Lira Termodinamik 22
7 

" 
Eski Reii Han 24 lstanbul 

Üsküdar Bankaaı Türk anonim cağından talip olanların kıymeti mu- :: 8 6 ry D 
şirketi hissedaranı ticaret kanu- hammenesi olan 1200 liranın nııııfı olan il Vapuru 1 u~z~r 
nunun ve nizamnamei eaasimizin 600 liranın yüzde on nisbetlnde pey ak- ~· Mart U U 
ahkamı mahıusası mucibince 18 çesile ve fazla maJömat almak fstiyen- ~ 18 de Sirkeci rıhtımından h 
Mart 1931 tarihine mu"sadı'f çar- lerin ~rihi ilAndan itibaren şartname- ! reketle(Zonguldak lnebolu A 

sini gormek lstiyenlerin 735 numara • , • 
1 

famba günü saat on beıte alelA- ile Kartal icrasına müracaat etmeleri il yanak,Samsun, Ordu, Gıresu 
de akli içtima edecek olan be- llln olunur. i Trabzon Sürmene ve Rize) isk 
yeti umumiyede hazır bulunmak ---- b lelerine azimet ve aynı iskel 
üzere esaleten ve •ekileten yfr- Jandarma ımalAthanesı ı=ilere uğnyarak avdet edecektit 
mi hisseye sahip hissedaranın 118 "tarı .1 Yol bedeli için Sirkecid 
yevmi mezkurda firketin Uskü- Jandarma ihtiyacı için 2000 - Ü Meymenet hanıpdaki acente 
darda kAin merkezine teşrif bu- 3000 liralık yOn çorap aleni Ü hanesine müracaat. T elefol 
yurmaları ve hisse ıenetlerini mQnakasa ile sabo alınacaktır. Ü lstanbul 2134. 

(elektrikle) GÜZEL SA "ATLAR BlRLlCINDR 

içtimadan bir hafta eneline ka- Şartname jandarma imalathane- ~::::::::::=.-::==:::::::~ 
dar şirket vemeıine tevdi eyle- ıinden verilir, münakasa 18-3-931 oğum ve ·"adın hastalıkla 
meleri rica olunur. Çarıamba günU ıaat 15 le jan- mütehassısı mDtehaasısı - Divanyolu Dr E- YENi lDARE HEYETi 

min paıa sokak No: 20 Güzel san'atıar birliği umumi idare 

------•T•e.Ie•f•o•n-lı•.•3•3•9•0-.1 heyeti dün toplanarak, faal heyeti in
tihap etmiştir. Namık İ!'mail Bey ri· 

JLAN yasete, Mimar Ali\ettin Bey ikinci ri· 

Yüzde 3 faizle 1886 ı•e 190) tarihli yasete, Aktör Galip Bey umumi katip
"Mıaır tahvUatı., nın başa baş tediye Jiğe, heykeltraş :Mahir Bey muhasipli-

tehlikaine karıı sigorta ğe seçilmişlerdir. 
Osmanlı bankası Galata merkezile 

Yenicami ve Beyoğlu şebelerinin, 1886 KONFERANSLAR 
ve 1903 tarihti yüzde 3 faizli (Mısır 26 şubat perşembe aksamı saat 21 
tahvilAtı) nı, mart 1931 keşidesinde ba- de Doktor Osman Şerafettin Rey tara
f& baş tehdfyesi tehlikesine karşı pek fından (Nesil hıfzıssıhhası) mevzulu 
ehven şerahltle sigortr. otmekte olduk· bir konferans 'erilecel,tir. 
lan mezkilr tahvilat hamillerine beyan Cuma gfinü saat 15 te de Iley Jerbe) i 
olwnır. musiki heyeti bir kon sel' \ erccektil'. 

RUZNAMEl MÜZAKERAT darma imalathanesinde yapıla- Doktor 

1 - Meclisi idare ve Mürakıp cağından yevmi mezkürda talip- Hüseyin N aş it 
raporlarının okunması. )erin teminatlarını beraberle- TUrbe, eski Hilaliahmer bina 

2 9 
rinde getirmeleri IAzamdır. No. 10 Tel. lstanbul ·. 26"" 

- 1 30 senesi pillnço ve "'" 
karuzarar hesabının tetkik ve BAKEmTOLOK ---·\l:===:iiiiii::ii:i:~==~~ 
tasdiki ile temettü teniine ka- Dr. Ihsan Sami Doktor 

rar verilmesi ve Meclisi idarenin Bakteriyoloji laburatunn 
b Umum kan tahlilAu. Frengi noktai 

i rası. nazarından ( Vaserman teamiılü) kan 
3 - Müddetleri hitam bulan küre~ vau sayılması tifo ve ısıtma has· 

Me.clisi idare aıalarmm yerine ıalıkkn teşhısi, idrar, balgam, cerahati 

d 
ı.azuratı ve ~u tahHIAtı. CJltra mikros· 

yeni en intihap ve tayinleri. 1 opi ile frengi aranması, husus! aşılar 
4 - 1931 senesi için Mnrakıp istihzarı Dh anvolunda Sultan Mahmut 

tayini ve ücretinin teabiti. ıtirbesi No 
0

189 Telefon Is. 981 

Hafız Cemal 
Dahil\ hasta ıklar tedavihan 
cumadan maada her gun öğ'leden • 
ra saat 2 den 4 de kadar e kek, k 
dın ve çocuklann dııh e ha talıkf 

nnı Dh &D) o ndı J 8 num ralı h 
sucl kab'ncsınde tedavi eder Telef 

1 ıanbul 23fl8 



•~Büyük isliim tarihi~-- Şafak çaglaı ının geni 
çıkan ~O dirhem 25 
kuruşluk paketlerini 

Asrı Saadet - Sadrı İslAm 
Ö • 4 bin ıayfa 9 cilttir. uki barflarllldır. Bf 

Yazan: islim akademisi. - T erceme ejea: Omer Kıra · 
Fiyah: Bez ciltlisi 1400, metin ciltliıi 1600 kuruttur. 

Posta ücreti: Türkiye için 125 hariç için 300 =· 
Bedelini bir defada Yeremiyenler tabltJe de Y tr. 
~ Neşreden : Asan ilmiye kiitOphuıeı ~ 

................. E •••• • .. e.:::::. • ................... . .... . li··--· 
·============= · . .: - .. , · ''i anfizenıa Astmin· ftliızrnm gogus, nezle, ı-ıe ' 

boğaz kal~ hastalıkları, az~mialar için doktorunuzun 
reyıle 

A5TMIN I~ 
Kullanınız. i=· 

Her ecz•'!.!.~.~~--~~!~.~-~::; .. !!!!~--= ...... ..I:: _ ........ ~.r.!!: •• :::::::::r::::::::::::::::::::::::·:::-.:::nı;;::::::r.:::::..:::::::uli ... .-::.::::::::.-·---······-···-······--·· .. ----···__...-............ . 
f c za de p o ı a r ı D, e c ı a n e u e K o Yun s o ~ i o ı er i n e : 

Koyun ve keçilerin kelebek hastahğı içi-
-.:;· n hükumet tarafından imal ettirilen Disto

faljjin hayvan sahiplerine, ecza depolarına 
ve eczanelere ucuz olarak satılmaktadır. 
Ou koyun için behar kutusu 75 kuruştur. 
Selimiye' de yüksek baytar mektebinde Di· 
ıtofaljin imalathanesine müracaat ediJmeai. 

........ ------~-------~~~--~~ 

(Kampana alınacak) 
Tah · · .. .. .. w ünden : 

Rakit ha Yada aeduı bet mllli k mesafeden ititllmek tartile bir 
-ıet kampana pazarlık auretile mubayaa edilecektir. 

Talip olanlann 2 mart 931 tarihinde aaat on d&rtte Galata nh• 
baamda Maritim hanında Tahlisiye Müdüriyeti Umumiyesi Mubayaa . 

lromiıyonuna müracaat etmesi lüzumu ila .... n_o_ı_un_u_r_. ----....--

Krem 

Dit macuna 

Ruj 

SOdo-ro-no 

Podra 

Briyantin 

tecrübe ediniz. 

Pertev Müstahzaratı 
FABRiKASI 

PERTEV ve Şeriki 
Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzarab ıtriye ve hbbiyesi 

Kolonya 

Tırnak cilaları 

Losyon 

Diş tozu 

Esans 

Kozmatik 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzara 

• 
\\ı-.,111 ........ -~=~=-=--~-··-=-11-11ıırııı....-ıııoı11 ..... ._""" ....... .-. ~--Ullııııııılllll~-=iiiiulF~~W riiiın~ ııııuırıoıııuaJ11111111111ıııou11ııuı1111ıııı ıuıu ı ııııll!lllllllllllllll'"'lllZ• 
~ıı1111111uıııuııı111111ııııımıı111111111111 uıııııııuıı 111ııımuı11111111ııııı T.URK h.1AAHiF C.EMı YETi nuıı111,uııı•ııııııırı ııııı 1111, ıı 11 ııı ıı111111ııııııuııı 

j Büyük Eşya Piyankosu 
§ M t . Hediyeler: Doç otomobili, vtmek odası " ~alon takımlan, granıofon. Ç kı·ıı·yor 1 1 ar ta• Bisiklet fotoğraf dikit maklna\arı H dığer kıymctlt cşva}ardır. ,..., 

~ Bikeı ve fakir çocuklanmızın okumalınna yardım için bir lira vererek bir bilet alınız. 
f.ii t1ııırıı111111111ııııııııı1111ııı111ııııııu11111 1 ıt nıırııııu Ankara Caddesi: Orhan Bey Han 3 ün~ü kat ıı 'ıııı 1 il' 1 ııır ı 11111 1 ııırıııııııınıtı 

&:~ ~ K .• T ·~ Afyon Nafia başmühendisli 
ıKuçuk ılanları 
l.ı ....,. d . 

..... Her ır'ln n.,..,ı .. or 4 gın en. 
••••cı tt•• Tarife ••• 11 ••••· f · d k 

: 1 D 1 l k ao • Afyon merkezine 48 kilometro muntazam şosa mesa esın e .. e a r taruJ ~ • 80 000 
: .2 $0 : S.,ai•ç kiyi manada karakaya oc klarındao asgari 1 v 
: -' • • • azami 200,000 kadu 11-12 ebtadında muntazam kaldınm ta 
: 4 • • 65 ! yapbnlacak Ye bunJar Afyon merkezine naklettirilecektir. k'ar 
: • • r$ : urart eek ... bia tmf ••tirmefe ve mUtaahbit te icap ederse ik ! lhtıvaç kalm•vın- : ,oı biD getirmep mecburdur. Gerek yalnız ihzar ve gere 
: ~va kadar ';damı 100 : nakil Ue beraber talip olacaldartn her iki surette de bir taş içi 
: m :ıaJ '""--L"!- : flyat yermeleri ve bunlann içinden muvafık fiyat verene 1·3-931 
: e tJzere PMUUU : tarihinde uat 15 te haddi llyık g5r0ldüğll takd rde ihale edile-

f 1 •• b k : :ı;nelerimJzin her Oç •yiıt fçln : ceji ye ihalenin kapalı zarf usuJile icra kılmacağ1 ve taliplerin 

U .. ettı·ş namzet igvi ffiUSa a aSJ : eı .. mec:aoen, r 1 : 900weya1500 lirabk teminah ile yevmi meıkGrda encümeni vi· 
• ı satın pçeo ııu ana u • ,.an • 1 • ·ı · 1 
: tçın s er kuruş sammolaııur • Jiyete mOracaat etme erı ı an o unur. 

Türkiye Ziraat bankasından : ·-;;.:·.:;;;;;:;.;=~:·;:~~ Bakırköv kazası malmiidirliğinde 
S Diıan 931 pazar günü sabahı Ankara ve lıtanbul Ziraat ban- Fransızca dakdlo bllfr bir Hanıma ihdyıç "' T h K t" I . 

·· b k ·ı tS ··f tt" d" ı . d · Mevkii Nev'i Ziraı a n. ıı ıyme ı smı liaıannd t 9 da açılacak musa a a ı e mu e •t namze ı a ına· var tr. G4 1ara Aleksıyıdl hln No. 8·8 ... ~ _ 
.......... __ Ma saaff k lanlara batlanııçta 120 lira aylık ile seyahat ve tef- A 

1 
k b . Tre11 yolu Arsa 5406 540 60 Neolo~oL Zugraf E 

-....ur. uva a o b ka 6 r · e veril" ce e satıh ane- Kadırga ta· OOO l OO T I \. . 
tltierde yol masraflarından af ıra yevmıy .~r. • lehe yurdu karşısında 27 No. lu hane. » » ' 1 eoc os a m » 

lıtirak için evvelemirde lktıaa~ v~ya hukuk :~ultelenod~~ ~~ 3 kat onbc~ oda ıki kuyu bir muıbak Jst.caddesi » J 4!>.8 297 60 ~t fam P. padoplus • 
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· Haytet? bu adanıın sırtındaki ne ~ 
Ne olacak? bi daj l 
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nın kunıbaralarına 
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Tasarral Hesabı varl 
- Öyle ise, daha bunun ~ibi iki yük taşır ve 
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