
KIT 
Bu Sayımızda 

Spor haberleri 6 ıncı aayıfada - Verem 

&fı&anda cevap 3 üncü aayıfada -
Hahralar arasında 2 inci sayıfada 

Liman idaresine gelen malfl· 
mata göre Karadenizde hllkUm 
süren fırtınalar da bafiflemiı, 
npurlar sığındıkları limanlardan 
çıkarak seferlerine devam için 
hazırlığa baılamıılard1r. 

F1rtına bilhassa Karadeaizde 
bir afet olmuı dalralann ptde
tinden yolunu ıaımp karay-. 
oturan dört vapurdan ikisi pu
çalamnış, batmııtır. Diğer iklal
de her an bu akıbeti beklemek• 
tedir. 

Parçalanan vapurlar 
Karaya oturarak par,aJaDaD 

npurlardan birisi Alman bandı
ralı 4000 tonluk Scrcs gemisi
dir. 

Scres buğday bamuleıile Nov
rosiski' dcn rclirken ıiddetli fır
bnadan ve sisten yolunu kaybet
mit Kefken açıklannda karaya 
düımüıtilr. 

Vapurdan alınan telsiz üzerine 
derhal tahlisiye vesaiti ve imdat 
gönderilmiı, raket tesisatı ile 25 
kitiden ibaret mUrcttebatı tama 
men kurtanlmıtbr. 

[Alt tarafı 1 ilncil .agılada] 

Zonfuldakfa Halk fırkası konQresi 

Kongrede bulunınlar Fırka tıtkilAt heyetile bıraber 
Yazısı 6 ıncı sayıfıda (Memlekette Vakıt) sıitunlmuda 

Dün gece saat 10, 30 raddelerinde 

DON GECEKi YANGIN Bir kadın 
Rıl E 1'F.'DRISA1'TA GaJatada Fermenecilerde bir berber 

ARAP HARFLE • • .. . 
JÇJN J\fAHKEl\tEYf.' dukkanından hır yangın zuhur etmi~ 

BULPNDl CU ' " se de etraftan derhal :>etişilerek sön-
\'ER1LD1 dürülmüştür. 

Kastamonu 27 (\'akıt) - Gökdere -r:==~==:::;::::;:;:==::=:;--
1 ibret gözile f muhtarı Kasım oğlu Hüse,>in ça,·uşun 

kansı Asiye e\ inde arap harflerile ted I 
risat yaparken po1is tarafından cürmü 

meşhut halinde yakalanmış, çocukla· 

rın bir kaçı bu esnada kaçmıya muvaf 

Cnk olmuşlardır. Asiye mahkeme,>e 

~~smimi%, şehirde su ıalontıaı 
~e.kılırken yanyana ve kupkuna 
ikı çeımeyı göstermektedir. 
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lamak için başka türlü vesileler icat e-
derek, dolaşıyordum. 1 Dahili Talgraf Haberleri 1 

Biraderimin mağazasından başlan r J J 0/ '[ k 
dı, o bitti, ona istikbalde bir karar a- ya l ere ven ece , 
lmmak iizre Hocapaşada küçük bir ev Sa/fıhiyet 

U H J tutuldu; muhtasar ailesile, evden bir i A k 
1
• ç o m k t ld D ara,26-Valilerin salibiyet-azsa Dam US Ur arı 1 ki kişi alarak, onlar çekildiler. Harpten l · " erine aıt yeni kanun liyıhası 

hasta avdet eden eniştemin takımı Be· ı· 'ld' Ll b 
Pilevne müdafaası _ Kurtanlan namus _ Rua ord .. •u. mec ıse verı ı. yı aya göre, _ yazıtta evlerine göçtü. Riz günden gü- l l ·ı · 
lngiliz donanıpası-Geçit reami - Yuvamızın inbllih- ne ualıyorduk, nihayet eşya toplanma va i er, vı iyehn en yUksek ami-

Memleketin büyük hicretinden aonra ailenin ğa hqladı. ridirler. Adli ve as!ıeri memur· 
i zmire küçilk hı·cretı" An 1 b h 1 lar müateana, diğer blUQn Yillyet 

nem n a azrr ıklarda yorgunluk memurlan bakkmda ihtar, tevbih 
- 15 - Yazan : Halit Ziya zamaalannda dinlenmek i~in beni ya. cezalanm tatbik edebileceklerdir. 

Ba ytirekler parçahyan fecialarrn Yirmi bet seneden beri hayatımı ıt~ n~~ çekişleri olurd~, ve. bazan gözle- Valiler, Adli askeri daireler ha-
uamada Pilevne müdafaası memleke çirdiğim Yqilköyün ne zaman Beledi· nnın uc~nu parmafıle s~lere~, boşan- ricindeki bütün devair muameli-
tia havasında karanlık bir ağanak d d mafa müheyya yatları böylehkle san· k b k l 
glniinde gülümsemeğe çalışan bir gü- yel me~t a~ın an ıeçsem yanm aaar e,·. ki tıkıyarak: - Halit! sen benim ya. tını mOra a a etme ve üzum 
lllf siyaaı gibi çalkandı, sonra bu da ve e ~ ~ a;, oO manza~yı t:r~\;·~ınn11da olacaksın .. diye hem bana teali- görecekleri memurlara iften el 
HadU. Günler geçiyor, her gün geçtik kr~m~. edy ha · ıak mdan alnl rı e§ll· yet, hem kendisine kunet vermek iste çektirmek hak ve salihiyetine 

oyun a a ne· a ar e m manzara· ...ı maliktirler. Valilerin tevbih Ye 
Çt kalplere biraz daha kuvvet \eren larını görmek I" mıeleeek . ,..,Jeri vardı. 
h&Tadfsin arasında büyüklerimizden Pi S dd' .. U ~ k 

1 
ba mış.... . Annemle ben, Dilhoş dadı ile gen~ ihtar cezaları kabili itiraz deiil· 

lnne ismine: ''hiç olmazsa namus kur k ebo •
1
n ust n ek, .

1
8 at· lıi~n ıçiınde, habet kızı Müferrih, beş on sandık, bir dir. itten el çektirilenlerden 15 

• . . . • • ısa y arımızın ı aye ı naspet nde, .. d nJar tanldı...,, cUmlesını ışıtıyordnk. Biz ço- meydanın ortasına mevzu kürsüyü, o kadar denk, buttin o_.kalabahk evden sene en az hizmeti ola a 
e..ı&r bunun manasını tamamen anlı t f t 

1 
tü J"" yalnız bu kadarcık mucmel ve muhta- dörtte bir, yirmi seneye kadar 

~ muyduk, böyle kurtanlan namu· e raalılna op :~-nahnh rkıu reafnktller~le Je· sar bir kafilecek Resmi Efendinin re- hizmeti olanlara ilçte bir daha 
ner arı m'"'e ep y e en e pa· . 1 ' 

na arkumd~ nele~ kaybedildifini a- paslan, ve hepsinin arasından bilhas- fakatile stanbuldan ayrıldık. Anneme fazla hizmeti olanlara nısıf maq 
1Ulardaa ben takrır eden tarihe ri- sa mavi elbisesi! ··L--k bo 1 b" . . bir daha lstanbalu görmek nasip olmı verilecektir. 
,_ dık h 

1 
.. ti . e yul!UK' y u ırını _._._ .. 1 d" . 

aa mıy , e e on müzde neslimizi ha1rL görüyorum. ve hac ki ta- ya~w, ve, oy e zanne ıyorum kı o v • rr.• • k ~ b . 
JunaJva hırpahya götilrecek, kayadan katini kesen uzu~ bir za:an~~::nra kadar me8'ut seneler geçirdiği bu şehri ı enz .l ur oca~ l rnasz-
..,.,. ~rpa çarpa kemikler!ni. kıra- halkın dalgası bizi de ta açıklara, ga. bir daha ıörmek için arzu duyamamış nzn, küşat resmi 
cD •akadderat çağhyanının ıstıkbale liba şimdi tayyare müesseselerinin tı. Ben de çıldıruıyo, sevdiğim o evi- K ta · 27 (A.A) Ba 
alt ..ıııaı ·· bT · dik" B" u monı, - n· annı gore ı ır mıy . ır mebni oldufu yere kadar, köyUn yapış mizi bir daha l'Öttmiyeeektim; san n- k h" d • . edil 

nı .... namusun - f · k ta 1 • ara gm a yenı ınıa en ,, , r-re ın ur n ma ı kan çamurlarına götürdü, burada geçit da, kınmzı oda, hep o renklerile anı· Tork ~ b" k"--t . 
na makabil vatanın ne aziz parçalan· resmi yapıhordu. laa odalar, bahçeye nazır balkon, evin ocai.- ıaaıının ..,.. . reamı 
ar. brdqlerin ne dereler teşkil eden B d h te .. .x-

1
... vam..._d her kte d"" ü .. • d&a gece 400 tı mlltecavız gen· ara a arp n mA5 up kadar ha- ., • _ _... a me P on ıu zıyare- • h · 

bmnı doymaz bir taliin daima açık ve rap çıka:n galip ordunun zafer boyut- tiae fltap ettftim malta tqlı geniş an . ~nda y~p~lmıfbr. Ocak 
•t ~ .. 111'811 a1tzın~ sunarak yaşamağa le silslenmiı bir manzarasını gördtik mutfak, bahçenin çiçek tarlalan, sed- Gazının g&terdiiı yolda yUrü-
llL-• o an hız o zamanın çocukla. m.Jlire azm tm" ld .. d b ' ki İstanbul halkma kendisini eehrin din kenannı doldurduktan sonra da· ~. e lf o ugun an un· 
.n, en.ette bu tesliyetin kıymetini an· . ' - dan ıonra esasi f li t hJamudık ıçinde çalkanan sefaJet lnhalanna te. varlardan aşagı sarkan mor salkım, . ı aa ye e geçe-

G 
' . . zat tqkil edecek bir tekilde ıöatermek banlar bir daha görtllemiyecek, mes'ut cektır. BUWn muallimler ocağa 

llnler geçtı. Bır aralık rus ordusu . . . k d lu " k • _.._ . k df t't d"k . .
1
. d içın bilytik gayretlerle mahal müm· nazarlarla okpnamıyacaktı. Kaç kere- ay o nmara arar vermıfler· 

,_.. sırece ye ı re ı , ıncı ız o- kü dir 
-.asnım geldiğini, bu badirenin vu n :yapmıfb. ler, büyük Çırçır yangınından evvel, • • 
ha plmiyecefipi öğrendik; mütareke . B~~~iin akşamında ben gördükleri lstanbula geldikçe bu evin etrafında Kastamonz vilayet 
dmlldf; bütün bu vukuatın arasından mı sınırlı cümlelerle anlatırken baba- dolaştım, uzaktan onun havasını kokla l" . 
yan bir vukuf ile, le aralanndaki ra- mın tekdire benziyen bir sesile sustu· mak, orada geçmiş çocuktuk senelerini mec lBl 
bdalan aabyamadan, geçiyorduk; Ni ruldum. ihya etmek istedim. Evet, kaç kereler KutamoDİ, 27_ ~A:A~ - Vil~· ..,.et latanbulun açlık, perişanlık, has Babamın hiç neş'esi yoktu. Akşam ta çıkmaz sokağının başına kadar iler yet umumt mechıı ıçtimama nı
tabk sahneleri içinden, kaldırımlara üstleri .maiazadan avdet edince nde liyerek, bir çeyrek saat için tahattur hayet vermiıtir. Tanzim edilen büt· 
dAtilen muhacir yığınlarının. kaldı· hazırlanmış küfeleri, çuvallan ~pının nimeti bulmak ihtfyacile titriyerek bir çe yekunu 889 liradır. Her daire 
nllnata wldt yetlşmiyen llU klm•1e- önünde hazır- wlunlu, ~· banda m•• clUlm ekmek dilenen bir aall ldbl em bUtçeaiae wil&yetin imaruaa IBA• 

!'lain arasından parlak sırmalarile, tazır kadın. çocuk muhacir ıoıttesine, rfni .sahiplerine yalnrmak istedim; tuf ve varidatla mOtena1ip tah
nngtrenk elbiselerile .rn zabitlerini hep beraber, ekmek dağıtılırdı. ıstedım de ya utanarak, yahut yabancı aiıat konulmuştur. Bu ıene bil· 
~lara, pazarlara doluyorlar; gali· lstanbulun böyle son kudretlerini lann yanında atlayıvermek korkusile husa Nafia qıae fevkallde 
....,... ~esinin altında inllyen bu bet merhamet leabatma 1&rfeden eyleri sıkılarak eeearet ede•edim. h • t ·ı · ....!il ti . . . . . . . e emmıye ven mıt ve ..-u ye n 
ı.lıt flhirden yadıgflr toplamak ıcin vardı. Bizde de bu son kudretin tecel- Bıze Resmı Efendı refakat edıyor- ühim b' 1 1 Kast 
llllelerini bop.ltıyorlar rördük. ~ Jiyatı cereyan ediyordu. du. Aile ~oculdannı ellencelere götü· en ~ I b ;: yo u. ~an k a· 

Onla girmemifti, fakat ordunun mü Bu tarihten sonra memleketin inhi- ren, onlara oyunlar tertip etmekte me- monı •. ne 
0 '?1e~ını~ . mQ em. 

...ılleri fevç fevç burada idi. Bir a- lali yanında yu..-amızm da inhill11 baş baret gösteren, aramızda bir kavga çık mel. bır tekle • •fr~~ ıçın esaah 
ıahk Aya atefanos ta bir geçit resmi, ladı. B& derhal etrafı yatııtıracak şakalar faalıyetlere geçilmiftir. Bu yol ile 
Jılr .mi ayin yapdaeağına vakıf ol· Izmire nakljhane edilecek denildi. icat eden Resmi Efendide bu refakat _Ankara yolunda daimi amele 
M n JIUl1 oldu, bilmiyorum, birade- Bana: "Amca tUS11f .BeTln dtltlnil o- esnasında bir cenaze göttirtiyormUK&- ıatihdamı kararlqtınlmlfbr. Halka 
.._ mataza&1nda çalışan, servetini laeak, onan için.. deniliyordu, ben bu sına bir ciddiyet, bir sükut, eğer bir meccanen meyva •taçlan fidanı 
lltı'etmlt bJr ihtiyar lranl tacirin re- nu tnanml)'an bir tebel88mle karph· baziçei elfaz yapmak caizse, pür nkar teni için mQeueı 40 d6nUml6k 
:llllıatlade, biz ild kardeş birçok Jstan- yor n nhamaa bUtlln kanetfle bir resmiyet vardı. ziraat mektebi ficlanhiJ bu aene 
""1 llalklle beraber oraya kadar gittik. baih oldaiu• ba eri, bu bah~, ai· Halit Ziya: Uffald zade 100 d&a&me iblAi edilecektir. 

1 Harici haberler ] 

Yaz tatilinde sinema
malar açılabilir mi '1 
Londra, 26 (A .A.) - Avam ka_.. 

rasında sorulan bir suale cevap verelt 
M. Klaynes meclisin heyeti umumiyeti 
hakkında bir karar verebilmesi içİll hl 
ktimetin pek yakında par.ar gilnlerl si· 
nema ve tiyatrolann a~ılmuma •lltf" 
aJJik bir kanun Jlyihası tevdi etmek 111 
yetinde balundafuna söylem;ptr. M· 
Klaynes, Jiyihanın mevzuu hakkmd• 
fazla izahat ' 'ermemlfSe de zannolundll 
ğuna göre Jlyiha mahalli memarinef 
açılmasına mezuniyet verilmiyen ball 

yerlerde sinema ve tiyatrolarm bir ti 
kım şerait tahtmda açtlmumr istihdtf 
edecektir. Ahiren mahkemeler sineıaf 
ve tiyatroların pazar günü açılmUU11' 
pyri kanuni olduiuna karar verait 
lerdir. 

Belçikada ölüler 
yakılacak 

Brülaıel, M (A. A.) - Meelhl, J1. 
Vand~elcl tarafmdan nazname1' 
g~irilmesi teklff olunan Te iJtllerfn 1f 
kılmllSlna mezuniyet veren projeyi 1t 
muhalif ve 5 müstenkif reye karp 1' 
rey ile kabul etmittir. 

Cesech yakılmıı olan Jeneral Bel'll" 
bef m'in cenaze meruiminde hazır hr 
lunulmMTnı menetmlt bulunan Mantt' 
piskoposuna kal'fl bf r tevbih t.tkf1 ,. 
den bu teklifi katolikler reddederek w 
leyhte rey vennitlerdir. 

Bacak Mü-
sabakamız 

Birçok karllerimizclen mi-

, ~~:rlle~z °J:t,~ıutt ,_ 
kuponlan ve yirmi bet badi' 
intihap ederek ıönderiyorlar. 
MUsabakamımı son a1lnll )"az. 
dıfrmız satırlann iyi an1qr1-
madıtnn 16rt10raz. 

G8zel bacaklara rey nre
cek karllerimiz yaJnız bir ki· 
tire reylerini iatimal edecek· 
ler ve bize yalnız bir kupon 
göndereceklerdir. Diler ku· 
ponlan muhafaza edecekler
dir. 

Bu münasebetle okayueu • 
lanmıza reylerini lnıllaa
makta acele etmelerini taTBİ· 
ye ederiz. 

V AKIT,.m tefrlku ı 96 ~llhın: tombul ~i-~~ bu hara~ kmlıiından bu tetkiki ehem cihet yonunuz. Bu büyük ferqatinbif 
ıl~ ev arumda bu':°k ~ır aiaç .. ~u aklımıza gelmedi. bir naziri hakild hayat .U.lanlr' 
tün etraf, aekeneaı hıcret etmıt Posta damplarmı dikkatle göz- da deiil ancak tiyatro Mhneleabr 
metruk bir memlekete benziyor. den geçirdiler. Mektup Aluaray de siSrülebilir. Bu semahatini .. 
Ta uzaklarda tüten uzun bir baca poataneaine verilmitti. Tuhaf tef .. kartı 9ükran kelimeıi bulmakta 11-
Yar. Fabrika mı? kim bilir? Bilme Koıkaya gidecek bir zarfı Aksaray aan kasır ve ben i.cizim •. 
ce içinde bilmece.. dan ~oıtaya vermek... Ali SeDAYer Bey ayaklan m.,i 

Ali Senaver Bey küçük bir dü- • Fıleaof -. Buna 0 kadar bü~ ne aeccle eden bu ıencin yüzüal 
• . . . . tünceden sonra: bır ehemmıyet atfoluna.maz.. Bızı tef katle kantık derin bir teeuürl• 

ild hakikat maceranın ııhhatını hakikatler ke9febnek mecbunyetın B' k I .1 l b' 9a9ırtmak irin mektubu iıtedikleri bakarak· 
:-•• edı"yor d · - ırço yer ere f&Dlı o a 1• :r • .....-. ... eyız. t d .. d b·ı· 1 Z • . ' . . . lecek bu umumi tariflerden kat'i pos ane en gon erte ı ır er. ar- - Evet oilum aranızda 

Filoeof - Beyfendı vak anın Alı Senaver - Kendmın nerede hakika l kar b'l k . . ? Em A1uaraydan poataya verilmeıi b . ıeçel' 
... hat

• .. b .. tü.. .. "b" d x.:ı ld b'I • . • • . ter çı a ı ece mıyız u nadır hal ----•- t' tr --L-
•uullHI fup e ıo rur gı ı e ..... o uğunu ı mıyen bır gaıbı bız na · .. ·ı· · h il d 'k t' aıK:&A ıya 0 

......., 
D!- ak Fileıof Bu fikrinize pek . t' mur•ı ın aynı ma a e e ı ame ıne 1 . d .. ") b'l' Orad b 1 
uu timdi bu mektupt i çok müp- ııl bulabiliriz? Falcılık bir it.. • - . 1t 1

• d n 1 erın e goru e ı ır • a i e .-' 
bem izahatın deliletile lcl&lin ka- Çelebi_ lclil mahbesinin etra· rak edemıyecejıın .. : e 

1

ç
0
l ab'?ahz.. l h lu k· yirciler müellifin bu feraıati tanft 

ıclı hbe d b
. Sena ver Ne cıhetle? e e ı eyecan a ay rara . d iiball k .. h··•--

patı i~ ~a . ae ka ar uzana. ı- fındaki 1e7leri seçebildiii kadar . - 'fi · . (Bitmedi) e m • g~ya • açtııma Uaupv 
lecek mıyız? ltın büyük ehemmıye ta 'f i Fılosof - Bu tan erde bırçok * • • derler. Bız ıımdı kartı kartıya .,., 

rı e u rqmıf.. 1 ·ı 1 acak h . 'f 
d llaradadır. Mektubu ortaya açtılar. Kendi- yer1eredtamı ~amı~ b ~ıuı~- BiR TASHiH zı e deiittiren iki nöbetçiye~ 

Ali Senaver B. muhatabına ce· lerini bu meçhul yere zihnen olaun y~t e~ . e ~.U:: vve en en ~ 11
: Bu. '?m~nımıza ait dü_n. çıkan k'!- yonız. Ben nöbetim eanumda ~ 

wan d" D . b' ··•-At •. d d b'l k b. • bul b'l zın gıbı ıoyluyordum amma tımdı nun bırı~ı parçasının, dızılmif oldugu müıamahaklr ve dı"kki•·"ız bulu-
...... Yer ı. erın ır auau ıçın e uzan ıra ı ece ır ız ucu a ı • b h . .. ·· hal · h k ... .. :.la. d Bab bu .. .. . . .. .. u usuııyetler gozume çarpıyor. de tertıp esnaBında se ven ·onula- dum F kat be d I ... _x,.., 
'-llbdl)or u. a oğul ıükU- mek umıdıle uçu de ıabrlann üze· Me1eli: Etraf ıekeneıi hicret et- madığı anlaşılmıştır. • a aen n en a a-. 
te ihW etmeluizin hürmetkar bir rine eğildiler. Bütün dildcatlerile mı"t m t k b.' memleket ta 'f' l KarUerimize itizar ederek 40 sa- kudretle bu kadımn üzerine söalf" 
_---ı_ı e nı ır rı ı ı b .. d . • • d'" 1 Ç!!-I-!! 1-••ı.:.. ~ikle onun konuıacai• anı bu muamma kaleainin bir zaif ta· t bul h . h il I . . . 1_ tır tutan bu parçayı ugun erccdıyo-- rını ort açma ıam. üaaü ..,.. ... an un angı ma a e erı ıçın Ka 8 k lk · ·· k .. t · · 1 
Wdecliler. F.eraıatkir koca niha- rafını, bir gediğini, çatlaitnı arat· b·ı· 1.-,tb•kti ruz. u ısım ~ve ·ı .nun ·u efrıka- ınanı maz çok garip halleri yar • 

• b' . • ld l 1 ı ~ ı r. nın sonuna dünku tcfrıkanıızın da ba· d B 1 · h 1.. _., 
J9t aıın ır :ıfade ıle: brmaya koyu u ar.. Al' Se Bey Evv IA b" 1 ktl ır. un arın ıza ını uzumıuz r 

1 
. .. .. . ı na ver - e a ız şına ne ece r: .. 

- fte ııze tekrar ~yluyorum. Tetkikin neticeaınde Ali Sena· eaaıı tayin etmedik. Bakalım vak'a bire cezbelenerek yerinden fırladı. ruyorum. Aman, metres olmalrr 
Oliadaium .•at~~·~·~ bır masal ol- Yer Bey dalım dalgın: latanbulda mı cereyan ediyor? Senaverin ayaklarına kapandı, he- ba9ka, karı _koca. o~ak bqbdd': 
-dılma bır turlu ınanamıyorum. - Önümüze açbimız bu bari· Filoıof - Bunun için de kat'i· yecandan gelen şu kesik cümlelerle Hayatınızı bırlettirdilden sonra '19 
8- de nuıl mual; içinde periler, tanın ana hatları tunlardır: yetle bir feY diyemeyiz.. teıekküre baıladı: vat yavaı her teYi anlaraınrz. Şii' 
Cinler, ejderler dolu bir kocakarı Nabnlann üzerine çıkarak leli- Ali Senaver Bey - Mektup ne- - Beteri telikkiyatın bulutları· di ıenden soracak bir ıualim •il• 
-·ah.. lin hali pencereeinden etraf man· reden poıtaya verilmif. baktınız na yükaelmiı aadece ulvi bir inaan - Buyrunuz .. 

Fileaof - Avaıa masallarına zaralarına dair ıörebildiii memle• mı? değil bizzat ulviyet.iniz. iki betbah - lcllli benim eevdiiim kad-' 
lienziyen bu macera itinde bir çok ket parçaları .. Bir cami harabeıi, Çelebi - Baktık. Heyecan tat· ta hayat bağıılıyor ve saadet veri- ıeviyor muıun? 
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b •· f 1 Musiki tıareketJeri Bu ışe SIZ de şacın ! Verem •11•ında cevap : 4 1 
"'us emiye vapuru v dün izmire eitti Dün ocakta bir konser AUah aıkına misafir • Fakat muarızlarım yalnız bir taraflı tetk"k t 

F' verildı gidinde çocuklar o- yaptıkları için bu vak'anın akıbetinden' a 
•oianın sebeb ni edli tıp h b d tasbit edecek yuncakla oynasınlar a er ar olmamışlar .. " 

Yukarki \nk'a)1 hikfı) e ettikten o• 
ra diyor l.i: J · Rüstemiye vapurundaki zehir

cnrne hadisesinin tahkikatına 
devam edilmektedir. 

o·-ıger taraftan vapur sahipleri 
~Jen kaptanlarile çarhçıbaşı ye
rıne yeniden adam almışlar ve 
~lin akşam tekrar Istanbul-Mer
ıın f · se erıne devama karar ver-
lllİflerdir. Bu karar üzerine Rüs
lenıiye akşam limanımızdan hare
ket ederek İzmir e gitmiştir: 

Zehirlenmenin sebebi henüz 
layıkile anlaşılamadığından dok
torlanmız arasındaki münakaşa 
devam etmekte etıbba odası . , 
l'eiıi TeYfik Salim P.,. muayene 
ettiği vapur mürettebatının dan-
1• mübteJa olduğunda israrla 
durmaktadır. Buna mukabil ope
ratör Cemil Pı. da aynı israrla 
Yakanın gidai zehirlenme ol.d?
iunu, fethi meyit ameliyesının 
bunu göstereceğini ölen zavallı
larla ailelerinin vapur, sahiple
rinden hak talebinde buluna bi
leceklerini söylemektedir. 

izmir ~oktorları da ikiye 
eyrıldılar 

Dünkü posta ile gelen İzmir 
gazetelerinde okuduğumuza göre 
İzmir doktorları da bu meselede 
ikiye ayrılmışlardır: izmir sıhhiye 
llllldürü Lutfü B. deniz gripi na
lllile bir hastalık oJmadığını, 
vak'anın alelade bir tesemmüm· 
den ileri geldiğini ıöylemel<te 
..&il sıhhiye idaresi de hastalar
da rrip veya bir entani hastalık 
uari 16rDldUğUnü iddia etmek
tedir. 

:J>i• er br=afhn v:ı ur müreUe 
n an üçUnUn .içinde ve at 

ettiii İzmir memleket hastımesi 
doktorlan da bunların zehirlene-
rek Yefat etmiş olduklarına dair 
bir rapor tanzim etmişlerdir. 

Raporda zehir nev'inin istan

hulda yapılacak tahlille tesbit 

olunabileceği zikir ve doktorluk 
tarihinde deniz gripi namile bir 
hastalık mevcut olmadığı ilave 

edilmektedir_. 
Fıre zehirile mi oldüler 
İzmir müddeiumumiliği ceset

lerin ahşaıını şehrimize gönder· 
miştir. Kurbanlardan çarkçıbaşı 
Hidayet Ef. de ölmeden evvel 
ınGddeiumumiye verdiği ifadesin

de farelerin itlifı için gemide 
bazı iliçlar hazırladıklarını ~e 
bu ilaçları yemiş olan farelerın 
zahire çuvallarile, ağızları açık 
olan yağ çömleklerine kusm~la~ı 
muhtemel bulunduğunu ve ıh! 1: 
IDal ki bundan zehirlendikl<'r n 

söylemiştir. 

Av derilerimiz rağbette 
Şimali Avrupa ticaret müme~

aillimizin odaya gönderdiği hır 
rapora göre son zamanlarda 

AYrUpa piyasalannda av derile
rimize rağbet artmış fiyatlar 
Çok yükıelmiştir. 
Tioıret odasına kayt ücretleri 

Ticarf"l odasına kayt olunmak 
İ~in müracaat edenlerden fazla 
Pıra istendiği ve maktuan alınan 
oda resminin çok olduğu iddia 
edilmektedir. • 

Aynca odanın milli bankaları 
da kayt için aldığı 30 liradan 
100 liraya kadar ücretin 15 
liraya indirilmesi arzu edıl
IDektedir. 

1 Gelenler, gidenler 

lı bankası umum müdürü Cc
Jll B. Ankaradar. şehrimize iel
IDİftir. Yarın dönecektir. 

Kon.eri veren hey'et 

Ciballde bir tütün fabrika-
' ''ardır. Tütün idaresi 3<'· 
mış tütün i ~ilerinin cocukla
rını eğlendirmek akşama ka· 
dar muhafa7.a etmek, i<'in bir 
b~kım e~·i acmı , güzel. ala 
bır ,tedbır. Pek in ani hir ha· 
reket. 

lnhi ar idaresinin insani 
hareketi bu kadarla kalmıyor. 
Çocuklara patik ovunC'ak fi
lan da alıyor. Burayı bircok 
defalar ziyaret etmiş olan bir 
do tumuz bu insani hareket
ten bahsetti. dedi ki: 

1920 martında cocuğun üç defa ara
dığımız halde lıulamadığıınız anne i 
müracaat etti \C dedi ı,i çocuk on dö t 
gün ağır hasta )attı hen de bunun iç~n 
gelemedim. Çocuk tekr.ır sıhhatini ne 
Ae ve tara\•etini ka?.anmı tı. Akciferler 
serbest idi. Çocuk ağrı ız ) ürüyebili
yor Yakıa yürürken . ağ harkafa matsa 
Jı kuru) or 'e ağ dizini hira:ıı; bükük 
tutuyor •• ağ fahızd .ıl..i fi tüller sifa· 
)ap olmus. .. 

Şimdi de profe ör P. Selter, Solin· 
gen: (Beri iner. l\lini. Woch. 1920 No. 
51) dinliyelim. 

Beylerbeyi musiki heye'ti tara
fından dün Türk ocağında alatur
ka bir konıer verilmiıtir. Kon
serin haylı zengin olan bir pro
gramı vardı. Bu program mu
vaffakıyetle tatbik edilmiıtir. 

"-Asıl hayret ettiğim şey 
kaç defa gittimse cocuklann 
ayaklarındaki patiklerin altı 
hiç bozulmamış, oyuncakla~ 
pırıl, pırıl parlıyor Yep yenı 
gördüm. 

$ $ 

Niçin bu elbiseler yeni, ne· 
elen bu patikler taze, neden bu 
oyuncaklar hic kulllanılma
mış gibi •.. Hayret etmeyiniz. 
bunun sebebi pek basit. Çocuk 
bakım yurduna bir misafir 
gelirse derhal çocuklar cici 
patiklerini ayaklarına geçir· 
meğe, oyuncaklarını eJlerine 
ıılmıya me<'bur ediliyorlar. 
Müdür bey socukları mlsafil'· 
lcrin karşısına çiçek gibi çı· 
karıyor. 

Prof. Kılmet 

:Fridmnn aşı:sından sonra tıbbi n 
gündelik mnthuattaki müC'adelenin gidi 
şi benim de imdi.> e kadar olan tecrübe 
lcri neşretmeme \'esile oldu. 

MüeMeselerimde (8;';) sehirde teda
l'İ ettiğim ha talar (127) dir. Bunların 

Fridman af"' hakkındaki mütale· arasında muhtelif uza \eremi vardır. 
alara Dr. Faat Sabit Begin verdiği cc- Hastalarım muhtelif )a:>Jardadır. Bun
rabın üç kıımı eveltt çık17Uftı. Bugiin ların içinde hilha a on he tan~i gö
dördüncü kumun dercedigoruz: ğüs Hremidir. Mü ahedem iki senelik 

Mühendis mektebindeki 
hadıse hakkında İhsan Cami Bey de enstitü de Pastör tir. Bunlarda tuberkülin müspet,.. Ya

de toplanan konırecle Fridman aııııının i ve müteaddit matiteler mevcutlar. 
mevzuu bahiıı edilmecliiini söylüyor- Diz çocuk hekimleri ilk aylardaki 
lar. Fridman aleyhindeki ne§riyatın ı-;Üt cocuklarında meydana ÇJkaıı 
merkezlerinden biri Kalmettir. \'eremi hemen kafi olarak ölilmcn 

Dün mühendis mektebi tale
besi imzasile fU mektubu aldık: 

"Bir sabah gazetesi mektebi· 
miz ve talebesi aleyhinde neşri
yatına gittikçe germi veriyor. 
Kullandığı lisanla kendi ıeviye-

s ini gösterdiği için o tarafa te
mas ctmiyeceğiz. Şu nokt cılar 
hakkında efkari emumiyeyi ten
vir etmek isteriz. 

1 - Gaıete bas';(ından bah

sediyor. Halbuki yine gazetenin 
ifadesinden anlaşılıyor ki ne bir 
muharrire tecavüz edilmiştir. Ne 
de matbaanın bir tarafına doku
nulmuştur. Vak'anın nihayetine 

kadar orada bulunan polislerin 

ve omiser'n is~ü.d!ıbal et
memesi yalnız hakem vaziyetin-
de kalması buou ispat eder. 

il - Tahrir heyeti talebenin 
gönderdiği beş murahhas komi
ser ~uzurunda alenen tarziye 
vermış ve yazılan tekzibi ertesi 
günü çıkaracağına namuı v~ 
şerefi üzerine söz vermiştir. 

Ertesı gün tekzip yerine hak
kımızda gene küfür, atır keli
melerle dolu yazı intişar edince 
böyle adamlarla uğraşmaya se
viyemimizin m~sait. olmadığını 
anladık. Talebe ızzetı nefsine ya-
pılan bu tecavüzün hesabını iste
mek için talebe cemiyeti mahke
meye müracaat edecektir. T eca· 
vüzün müesseseye ait olan kıs
mile Nafıa vekaleti meşguldür. 

- Gazete mektepteki anar
şiye misal olarak saat altıya 
doğru matbaaya gelen telebenin 
mektepten kaçtığını zıkrediyor. 
Halbuki talebenin hergün beşten 
vediye kadar serbest olduğunu 

bilmiyor. Yani disiplinini idare
sini tenkit ettiği bir mektebin 
nizamnamesinden bihaber bulu
nuyor. 

VI - Mektepte silkunetle 
derslerine çalışan talebeyi, yap

tığı hakaretle bizzat .b~ gazete 
anarşiye sevketmek ıstıyor fa
kat emeline muvaffak olamaya-

cakt~ır~·:"_....-.-.-----------
Ticaret bo seaında 

a· hafta zarfında n• kıd•r 
ır 1 geldi ve satıldı? 

me h' b 
Bu hafta zarfında ıa ıre or-

htelif yerlerden 24 ton 
sasına mu v d 21 t 393 ton bug ay, on 
arpa, 48 mısır, 20 ton un, 2 
çavdar, 15 ton kepek, 51 

Çocuklar dört gözle ah bir 
misafir gelse de dci patikleri· 
mi7.İ giysek, biraz oyuncakla 
oynasak diyorlar. 

lşçi çocuklarını bir göster· 
melik gibi toplayıp misafir 
geldikçe üsliyen. misafirler 
gittikten sonra soyup so,·ana 
ce,·iren bu insani harekete si:~ 
de şa~ın .... 

Biz de ,aşahm! 

1928 de ne§rettifi "L'rnfection bacil· kabul etmeğe alı~mışızdır. J.'ridman qı 
Jalre et la tuberculose" kitabında Frid sının hafif derece ile a,.ıladım. Bir kı 
mandan ve aşısından bahsederken is- mı aşılanalı iki ene oluyor. Çocukta
hat etti;i zajların müphedeJerini tah rın hep i )'aşıyor ve hep!;i sıhhattedlr. 
rif ettiğini Fıidman mumaileyhe hita· Fe\'kaUtde sıhhattedir denebilir. Son 
ben yudıfı bir açık mektupta söylemi:: a rlananlar henüz müe sesededirler , e 
\'e muharref beyanatın -~ asıllarını me ne vünemaları )'alundadrr. Evvel! 
haz göııtermek ı:ıuretile dercetmiştir. aşının zararsızlığına H pecifegue 
Kal met buna bir seneden beri cevap sirine kani olduktan sonra ) eni doğan 
verememiftir.Yakında meıkdr açık mek çocuklarda koruma a ısı )'apmağa te· 
tubu ve muharrtf beyanatın asılları- şebbfü; ettim. Yedi nenadı ha)' atl:ırı· 

' 

nı tercüme n neşredeceğim. Binaena· nın ilk günlerinde a ıladım bu çocuk-
San'at ilenıinde 1 Jeyh Kalmet aşısının merkezinde davet lar verem ana " babalarının yanmda r · B edilen kendine taraftar hekimler tara yaşıyorıar bunıarın araıannda bir ,.(: 

:rtuğrul 1\luhsın ey fından ona rakip bir diğer aşıdan hah· belki birkaç tane arık Hremliler \11r. 
Belçikad~n geldi sedilememesi ha\<lı değilse de tabiidir. Bir kısmının bir ve~a müteaddıt lar-

Dünkü aksam refiklerimizden biri deşi Yeremden öJmüs. Dunlard.m baııı· 
Belçikada to 

1 
nan tiyatro kongresine Fridman apna ınaarır: olanların ka koruma asısile aşıladım. Bunlann 

i t' k P a . hemen lae,.ınde sirtllen tenakH Ali hepsi Hreme :> akalanmamıııılar ve sa-
ş ıra ~~mek üzere B~ü~sele gitau~ o- Şükrü Be7de de Pıe prpıyor. pa sağlam yaşr)orlar. Kim bö~le neti· 

lan darulbedayi TeJtsoru Ertuğrul E\'Veli Fridman 8fJS1nda görülen celeri :işit8e Jo'ridman asısrnın tesirsiz 
Muhsin Deyin şehrimize dönmiyerek faidenin diler verem ilaçlarındaki ka- olduğunu iddia)a cesaret edebilir? 
Rusya veya Berline gitmesi ihtimali ol· dar mahdat oldufaau kaydetmekle fa· Profnör Krauıı, BerJin: 
duğunu yazıyordu. Halbuki Ertuirul idesini kısmen olsun kabul ediyorlar de ."Her bitaraf adam una kanidir ki 
Muhsin be . iki Mn evel şehrimize dön· mektir. Sonra daha aptıda bir tek ko ~r~dman a ısının şa:> anı hayret bir te· 

)' gu rıınma aşısı ile elde edilen m·ııafiye- sırı vardır. Den bunu açıktan açığa söy 
muştur. tin dokuz Hne sonra tekrar mauy,e. lemek cesaretini kendimde buluyorum. 
RAŞIT RIZA VE ARKADAŞLARI nede menfi çıktıtını iddia eden bir mil Biç olm:u:sa tüberkülin de höyle bir te 
YUNANlSTANA GiDiYORLAR şahede sikrecliyorlar, t,akat bu iddia· sir görmedim ... 
Ramazan içinde Ankarada temsiller zannettikleri slbi qmrn kıymetini kü· K~aus b.u beyanatından bes sene aon 

vermiş olan Raşit Rıza B. trupu şeh· çüUecek bir teY dejildir. Muhterem ra dıyor kı: 
rimize d" .. tür. Dr. bilirler .ki fail muaviyet ,·ücutte Bes sene e'' el a ıladığım hastalan 

R onmuş k d 
1 

kk icrayı hükmeden birçok hayati aksüla· tekrar mua)' ene ettiğim 1..aman haldka-
aşit Rıza B. ,e ar a aş arı ya. ın· mellerJe alakadardır. Bu meyanda ye· ten h:ıyretbah derecede 'e seriti §lfaf 

da davet edilmiş oldukları Yunanasta· ni intanlar ilk hatıra ~elen §t!Ylerdeıı tam denilecek müsnit tesirleri tesbit et 
na gideceklerdir. l'rup Yunanistanda dir. Friclmanın talimatını esuh tetkik tim. Bütün hastalar calısma kabiliyeti 
Atina, Pire ve Selinikte temsiller ver· etmete vakit bulsaJardı rörtirlerdi ki ni kazanmıslardı. Dö) le tecriibelere la 
dikten sonra garbi Trakyaya geçecek, pmfesir tall•atında ba noktalara te. tinaden a§lnın daha bü;> ük mikyuta 
orada da bazı şehirlerde birkaç piyes mas etmiı ft ne Jibl vak'a_l~da koru: t~ isti~~lini tav i.)e;>i nzife addede· 
tem ·ı d --'·t· Bu turne b. k d ma qıRllln tekrar edilmesı Jar:ımıeldı ıım. Bızım \ak'alarımııın içinde nrem 

sı e e~ ır. ır ay a ar ,..,., Za dı.ır.· 'dd. ı· ·ı l . d . finl kaydetm..,-r. rar ver .,.ı ı ıa ı aı e erın çocuklnrından yalnız 8§1lft-
evam edecektır. edilen o. BouertiD nk'uına gelince: nnnlar ağlam 'e Hıeme duçar o1ma-

I 1 
Ali Şükrü Bey vak'ayı hikaye etmi)or dan )a adılar. Diğeı aı;ılanmı,>an bO-

KOCOK HABERLER . lar. Fakat müaaadeJerile ben ede,>im: tün kardesler \Cremden öldüler. 
• NtKAHATllANE _ Celal Mab· Deutsch med. Wocheurhrıfs 19W Jtal)an doktOJ" Nikolos inin sa~anr 

tar B t f kültesinin dü - No 2 ) dil.kat ''ak'ası: 
. •. ıp a k _..

1
a yıı~u uma- "1916 kanunusanisinde sağ harkafa Bir aile. Ann \c haha her ikisi d• 

mıye hınasına pe • a taşı~abılec~nl mafsahnda bir iltihap n bununla alıt· ilerlemi \ettmden muıtarip. Jt'ridmn 
~~~mr menfaat~erın bunu ıcap ettı~i- kadar olan af fahzında bir apst· a rsile asılanmQ an ilk iıc cocukları be 
g~nı \e bu ta~~ır~e ~şalacak faktilt_e ile hastanemize gelen kuvvetli (Wal· yin ınrı \Neminden ölü,>orlar. Frid
bınasının da ıyı hır nikahathane olabı· ters Wolf) adında bir gence Frid· man a ısile ıı ılıman son iki ço ~ b. 
1 ~ · • .. ı ktedir cugu 

1

• ecegını soy eme · man qısının kuvvetli dozunda bir şı· ri üç biri he :> a ınd n , e berhayat. 
* AGAÇLAR \:E BUDAMA - Ba· nnp yaptık. Çocuk dört ay bizde yat· Hiçbir arıza J?Ö termi) or. \ ı . n nat:ft· 

zı ağaçların gayrı fenni budandığı ve tı. Ayni yılın temmuzunda çok zaifle· rı iltifatla hakm nı7. icı n hı lnr kafi 
bunların kurumağa mahkum oldafU miş olarak geldi. Seriri manzara ile değil mi Ali 'ıkrü ne, ? 
yazılmıştı. Belediye badema bir mUte- bir ttiberkülos evsafında idi. Maalesef . 
hassıs ağaçları görmeden budamamap çocuğun akibeti hakkında bir şey öğre Maarifte, 
karar ,·ermiştir. nemedik, öldütüne kaniiz.,. \'ak'a işte Sanayi nıe1\teplcri 

* ÜÇ AYLIKLAR - Uç aybk ma· budur. Fakat muhterem muanzlarım G aşlamt :>ok laması bitmiştir. Maaşlı· yalnız bir taraflı tetkikat yaptıkları elen ha beri ere göre maarif 
nn teHiine maı1 başında başlanacak· için bu vak'anm aklbetinden haberdar vekaleti sanayi mektepleri hak· 
tır. olmamı9lar. Çünkü •Deuııtehe med. kında tetkikata baflamıcbr. Bu 

* AlLE t~JMLERt - Bir zamanlar WochtuKhrift,, Frldmana lehtar olan "r 

herkesin hir aHe ismi taşıması mevzutı neşriyata sahifelerini kapamıştır. m"ktcplt rin vi1 ıi} e tlerde mütc-
bahsoluyordu. nu hususta bir kanıı• Şimdi bir de doktor Otto Bossertin şekkil mmtaka mekteplerine kal· 
la.> iha ı hazırlandığı haber ahnmu~trr. yanında çılıştıfr proff'sör Stolte'nin b d 'l ton no~ut, . 32 balya yapağı, 

sandık ıç ccvız, 

gelmiştir. f da şehrimiz-
Aynı. hafta zar ın 2 t f vd on a-

den 60 ton bug ay, 40 ton un 

a~ni uk'nya dair n bu mal.alenin İn· e 
1 

mesi mümkiindür. Mektep-

.. -------------. tipnndan birka~ ay sonra Dresaende lcr idari noktndan maarif veki''V AKIT,, e abo- nrem apmnı tetkik f~ln te ekkül eden ı~~ine .m.erbut olacak ve mektep 
retmt komlı;> ondaki beyanatını gör butçesının iiçte biri de mektebe 

ne OIUOUZ lfm. "~Walter Wolf)be§ yaşında 1 kin~ı j f k. ' 1 7 ton mısır, d'l 
su ya, 'ff k ihraç e ı -
ve 170 balya tı ı 

_____________ _.1 nusanı 1919.- şıra ı 0 an diger vilAyetlcr t .. 
raf ındaıı lemin cdilecC;.ktır. 

miştir. 
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Fırtınanın dehşeti . ...~:; ~ .. . . . . .... .. . i par.va'da 
[Üst tarafı 1 tnci sayı/ada ] 

Fakat sarfedileo bütün gay
retlere rağmen vapurun oturduğu 
yerden tahlisi mümkün olamamıt 
dnn gece dalgalarm şiddetile bir 
ceviz kabuğu gibi kayadan kaya
ya çarparak ikiye bölünmüş son
ra batmıştır. 

Parçalanan vapurlardan ikinci
.ide Türk bandıralı ve Kırzade
lere ait (T ecellii adalet) şilepidir. 

Tecellii adaletin batışı bir fa
c:aa olmuı ve geminin ikinci kap
tamTabıin B. fırtınanın şiddetin
den tecennün ederek ölmüştür. 

Tecellii adalet Zonguldaktan 
k6m!lr tahmil ederek lımanına
za gelirken Alacalı önünde ka
raya oturmuştu. Alınan haber
lerle derhal faaliyete geçen tah
lis.iye idaresi imdat göndermiş 

yene raket tesisatile gemının 
17 kitiden ibaret olan mürette
babndan on altısı kurtarılmıştır. 

Tahsin kaptan bu esnada ani 
bir buhran neticesinde vapurun 
kaıan dairesine inmiş bilahare 
gemiden çıkmadığı görülünce 

. yapılan taharriyatta cesedi orada 
b\thınmuıtu r. 

Fakat vapurun tahlisi için ya
pılan bntün gayretler boşa çık
mıı gemi sabahleyin ortadan 
ikiye bölünerek parçalanmıştır. 

Bu aralık Tahsin Beyin cese
dinin de içeride kaldığı, sahile 
çakaralamadığı s6ylenmektedir. 

Tahsin Beyin ölümünde, bazı 
ifaretlerin anlatıhp idare edile
memesi bir amil telakki edil
mektedir. 

Tahlisiye efradı vapura sekiz 
defa fitenkle raket abnıt niha
yet sonuncu fişenkte tayfalar 
bunun sureti istimalini öğrenmiş
lerdir. Raketle gemide bulunan 
bir kadın bir de altı aylık çocuk 
da kurtarılmııtır. 

Fırtıua esnasında karaya otu
rup da batmaktan kurtulan vapur 
farda iki tanedir. Üunlardan biri 
"Velfit,, isminde on bin tonluk 
bir benzin ve tank gemisidir. 
Vapur karaya oturunca geminin 
22 mürettebatından ancak 15 i 
sandallarla denizde iki saat ka
dar müthiş ölfim tehlikelerile 
uiraıtıktan, dalgalarla çarpıştık
tan sonra sabile çıkmışlar diğer 
7 si de raketle kurtarılmışlar· 
dır. 

Öbür kazazede vapur da Ode
sadan demir hamulesile Ameri
kaya gitmekte olan Tersim is
minde diğer bir ıileptir. Bunun 
mllrettebatı da temamen kurta
nlımıtır. Fakat her iki gemi 
kaptanının söylediğine göre tid
detli dalgalar iki vapurun da 
m kesiminden aşağısına parça
lamııtır. 

Kaza mahalline giden tahlisiye 
umum m6dürü Necmettin B. dün 
danmtiftür. 

Adılar denizinde 
Adalar denizinde de fırtına yü

ztlnden bir çok kazalar olmuştur. 
lstanbuldan fındık, tütün alarak 
Hamburga giden Volos isminde
ki Alll!an vapuru Ayioseleftroı 
civarında kayalara çarparak par
ça, parça olmuıtur. Vapurun 
kazanlan da patlamış, içindekiler 
tebizle mütemadiyen 12 saat 
imdat istemişlerdir. Nihayet mii
rettebat kurtarılarak Selinlğe 
çıkanlmışlardır. 

Zonguldak ta 
Zonguldak, 27 ( Vakıt ) - Uç 

,Ondenberi deniz çılğın gibidir. 
Dalga kırana çarpan dalgaların 
irtifaı 48 metreyi bulmuş liman
da faaliyet durmu1tur. 
Avrupının her t!rafında kıt 

Paria, 26 - fransanın cenu-

Günün Siyaseti · . 

Aln1an başvekil ve hari-

Bir zamanlar Avrupa politikasında, 
hatta dünya siyasetinde söz ~ahibi ol
muş, yeni \'e eski dünyada birçok müs 
temJekelere malik olmuş iken yaJnıı 

ci~·e nazırının seyahatlerı Fasın şimalinde bir karış yeri zor tu-
l\tartın üçüncü günü Alman harici· tahiJen İspanya bugün dahiJi politika 

ye nazarı (Kürtiyüs) ile baş\'ekiJ Brü- mücadeleleri içinde yüzüyor. 
ning Viyanaya geJip A\·usturya baş- ;)00,000 kilometre murabbaı arazi i
vekili (Şober) in geçen şubat BerJi- çinde 19,!l00,000 nüfusa maJik bulunan 
ne yaptığı ziyareti iade edecekler. Akdenizin bu yarımadasında bugün yi 

ıhusturyanın son zamanlarda BaJ. ne bir ihtilal ha\'ası esiyor. 
kan hükumetleri ,.e Türkiye He olan Dahildeki hu sarsıntıların sebebi 
iktısadi münasebatına verdiği ehemmi· ne? Neden, huzur içinde pek muhtaç 
yet bu ziyaretle bizim de alakadar ol- olduğu içtimai ıslahatı ile uğraşacağı 
mamızı icap ettiriyor. 1 yerde, yıJJardanberi ispanya hala da· 

A \'Usturyanrn bugünkü siyasi vazi- hiJde politika müvazenesini bulabilmek 
}·eti. eskiden de olduğu gibi Alman- için çabalayıp duruyor? 
yanınkine bağlıdır. Muhakkak olan İspanya kanunu esasisine göre icra 
bir mesele vana Antlaa meselesinin kuneti kıraJda toplanmıştır. Teşrii 

yani, Alman - Avusturya birleşmeı-ıi kuvvet te Senat ve Kortes denilen iki 
meselesinin bu mülakat esnasında gö- mecJistedir. Bu iki medise birden kor 
rüşüleceıtidir. Bitler ve Heymvehren tes denilmektedir. 
partiJerinin AJmanyadaki ademi mu- 1923 te .JeneraJ Primo de Rivera bu 
nffakıyetJeri Avusturyadaki bu par- kanunu esasi hilafına olarak memleket 
tiler men~uplarına da tesir etmiştir. te bir diktatörlük kurdu ve 6 sene hiç 

Geliıi GGzel · 
1 

Kır saçlar! 

l•zdivaçlarm niçin azaldığı hak
kında anket yapan yeni ev

li bir muharrire ııenç bir doktor 
hanım: 

- Erkekler, ancak 35 yaşına 
geldikten sonra para pul sahibi 
olabiliyorlar! 

Şeklinde bir cümle ıöylemiı. 
Bunu işittikten sonra: 

"Kır saçlarının her teli ... ,, 
Şarkısının ne mana ifade et

tiği anlaşılıyor. 

• 
Ey köhne Bizans! 

Beyoğlunda uzun günlerden, 
uıun gecelerden beri oyun ve
ren bir Yunan tiyatrosunda Rum 
gençleri hlll Akropoldaki din
daşlari gibi haykırayÔrlar. 

Bir Beyoğlu sinemasında is
panya havalan çalan bir orkes· 
trayı, ispanyadan asırlarca evel 
koğulan musevi vatandaşlar gur
bette kalmış birer Primo Dari
vera gibi candan alkışladılar. 
Hele bir: 

Bundan bir ay kadar e\·el Kont Bet· bir tarafa hesap vermek mecburiyetin 
)enin Viyanayı ziyaret etmiş olması, de olmadan memleketi bir diktatör sa
Brüning ve Küryüsün seyahatine lahiyeti ile idare etti. Fakat senelerce 
yeni bir mana da ,·erd:rebilir. Acaba süren bu idare ispanyayı asla memnun 
bir Avusturya - Macar - Alman mü- edemedi. Birçok parti şefleri memJeke 
sellesi mi düşünülüyor! ti bırakıp kaçtılar, bir kısmı şuraya 

Her halde Kont Betlenin son zaman buraya nefyedildiler. - Espana! havası İsliyenleri 
)ardaki ziyaretlerine Viyana mütlkatı Nihayet 1929 senesinde Jenerat vardı ki kendinizi Toledo şeb-
orta Avrupada yeni bir nziyet doğura- Primo de Rivera hükumetten çekildi rinde sanırdınız. 
caktır. ve kanunu esasinin iade..qi vadiJe jene- Sokaklarda Rum havası söyli· 

ral Berenger iş başına geldi. Beren- yerek dolaşan maskaraların bir 
ger. aşağı yukarı ı:ı aydan beri hükii- liternası ve malum renkleri ek
mettedir, lakin hala kanunu esasi hü- siktir. 

f Davetler 1 
MALOL ZABIT VE EFRAT 
AILEL~ILE YETiMLERiNE kümJerinin iade edildiği yoktur. Yani Rum başpapazı, kendisine 

iKRAMiYE TEVZi Senat ve Kortes bir türlü toplanama· Patrik denilmediği için mahke-
EDILIYOR 'yor. 1 martta yaprJması eneJce tekar- me celpnamesini kabut etmedi. 

~ihangir askerlik şubesi riyasetin- rür etmiş olan Senat ve I\:ortes aza- Ne oluyoruz? 

den· larının intihabı yeni bir emirle tehir Ey köhne Bizans, gene mi 
Hasköy, Kıhç AH paf8, Cihangir edildi. eski hallere susa dm? 

şubelerinde kayitlı ikinci deftere dahiJ Jeneral Berenger kabinesi bir müd- 1,opbı j-4M 
maJt\1 zabit \•e efrat ile oehit aileleri ve det efkArı umufitiyeyt tesirin ed'ebllriil' ~~~-..... ~!ı-...... -

yetimleri ikramiy~~erin~ almak üzere ti. Fakat ıslahatçıların, cümhuriyetçi· Dok fo r ! ar a Ün 
her hafta pazar gun)erı sabahtan ak- terin gayretleri karşısında ciddi hic- toplan d .ı ar 
şama kadar Beyoğlu Kaymakamhğın- bir iş yapamıyacağını anhyarak o d~ ----------------
d ··t kk'l k · müracaat e" a mu eşe 1 omısyona " istifa etti. Bundan sonra İspanya tam 
lemeJeri ilan• oturnur. bir anarşi manzarası göstermektedir. 
-----~------
Matbaamıza gelen nerler: Şimdi istenilen §f?Y yalnız Korte-

uı : Aı· · T. · kt b. R. sin toplanmasından ibaret değiJdir. umu ıyeı ıcarıve me e ı ı-

. t T' . l\f ·11 ıı..ı··d .. Kanunu esaside tadilat istiyenlerden 
yazıya ı ıcarıye ve a ye ı• u errıı:,ı 

K . k K" il · n- "lht' ıı..ı tutunuz da cümliuriyet tesisini talep 
ır or om rcıyan LKY ısas ı• u- . 

hasebeleri .. ismile bir seri ve cidden edenlere kadar muhtehf fırkalar faa-
ihtiyacımız olan büyük bir eser telifi- Jiyette bulunmaktadırlar. 
ne başladı. "Şirket, sanayi, banka mu- Kanunu esaside istenilen tadiJat bil 
hasebeleriJe sigorta mukavelesi ve muh hassa parlamentonun feshi hakkında 
telif muhasebeler v. s. den teşekkül e· kıraıa verilmiş olan salahiyetin kaldı
decek olan bu kıymetli telifin ilk kıs- rrlmasıdır. Fakat bir defa Kortes mec 
mı olan şirket muhasebesini ayn bir tisi müessesan haJinde toplanınca me 
kap içinde neşretti. Bu kıymetli hoca talibin ve tadilatın nereye varacağı 
kitabının mukaddemesinde, kütüphane kestirilmez. 

Jerimiıde muhasebe ilminin bu saha· Altı sene Primo de Riveranrn dik-
Jarına dair bir şey bulunmadığındaıa t t•• 1 .. ğ.. .. mak t'l k a or u une goı yum sure ı e a-
,.e olanlarının da mevcudu olmadığın- . .. . 
dan bahsederek telif ve neşre karar nunu esasıye sarahaten tecavuz etmış 
,·erdiğini bildiriyor. mevkiinde bulunan kırat Alphonse'a 

Kömürciyan Bey garbin maruf mü- karşı her gün, artan bir itimatsızlık 
elliflerinden (Charles Le jeune) Un (Le vardır. Kıral bu hoşnutsuzluğu biJdiği 
haut commerce et Jes comptabilites içindir ki, parJömantarizme gitmek za. 
speciales) i!limli kitabını esas olarak ruretini hissetmekle beraber bu defa 
almıştır. yine saltanat taraftarlarından mürek 

Değerli n nlut müderrisimiı.e mu- kep bir kabineyi iktidar mevkiine ge-
,·affakiyet temenni ederiz. tirdi. 
tMWtllllllWll•NllNlllNl .................... , ....... ,_. ... , ..... Ull•M ... t_ .... _ 

bunda, ispanyada, ltalyamn şima-
linde kar fırtınaları devam edi
yor. Birçok yerlerde ıimendifer 
nakliyatı tatil edilmittir. 

Bu kabine Kortesi tophyabilecek 
mi? Gelen haberlere bakılırsa efkarı 

umumiyenin serbes teceıtisine imkan 
bırakacak bir temerküz kabinesi işe gi 
rişmeince Kortesin toplanması kabil 

[Üst tarafı birinci Sa},fad3 1 

odasından istenmesi; 2 Nisanda 

umumi kongreye arzedilmek 

üzere, cemiyetin sigorta sandığı 

nizamnamesinin tadili icap eden 
bazı maddelerinin tadil edilecek 

şekillerini tesbit etmek üzere bir 

komisyon ayrılması; hasta kasa

ları için teşebbüste bulunulması; 

çahşan unsurla çalıştıran kimse

ler arasındaki rabıtayı temin 

maksadile it kanununa bazı 

maddelerin ilave edilmesi için 

sıhhiye ve iktasat vekaletleri 
nezdinde teşebbüsate girişilmesi; 

hıfzıssıhha lcanununda 50 ameleye 

bir doktor istihdam edileceği 

tasrih edildiğine nazaran beş 

bin ameleye kaç doktor istihdam 

edilmesi llzımgeleceğinin tavzilıi 

hakkında vekilete müracaat 
edilmesi; münhal olduğu bildiri· 
len J 50 lira maaılı Çanakkale 
vilayetindeki Bayramiç kasabası 
jandarma doktorluğu ile Erzurum 
ilk sıhhiye müfettişliği için cemi
yet azası arasmdan talip bulu
nulması. 

Akdenizde tiddetli bir fırtına 
hüküm silrilyor. Bu yilzden va
purlar seferlerini glçUUde yapa
biliyorlar. 

olmıyacaktır. Böyle bir temerküz ka- ettikleri tedbirler şudur: 

F ransada soğuk artmııtır. Ba
zı yerlerde barard sıfırdan ap
ğı bir dereceye kadar inmittir. 

lıpanyıd• kır 

Madrit. 26 - ispanyanın şi
mal ve ıark taraflarına fasılasız 
surette kar yağıyor. Bazı yerler
de karın irtifaı bir metreyi geç
miıtir. Kar portakal ağaçlarına 
çok fena teair ctmiıtir. 

binesini de kıra) uzun müşavere ve mü Milli emelJeri teceUi ettiren bir hü
zakerelerine rağmen iş başına getire- kumet tarafından müessesan halinde 
medi. Kortesin içtimaını temin etmek, hilais-

GörüJüyor ki İspanyada hiç te nor- tisna burada bütün siyasi fırkaları 

mal olmıyan bir vaziyet mevcuttur. Bu temsil ettirmek. 
vaziyeti kıral günlük tedbirlerle yatış füral ise efkan umumiyenin bu 
tırmaya çalışıyor. Halbuki İspanya ef- isteklerinden kaçınıyor görülmektedir. 
karı umumiyesini temsil eden fırka Ji- Bu vaziyetin ne kada:- devam edebiJe
derlerinin ve belli başlı gazetelerin ceğini ve bu kararın nasıl bir netice 
vaziyetteki vehameti izale edebiJmek ile haJJedilebiJeceğini her halde yakın 
üzre buldukları tedbirde ittihatları bir ati gösterecektir. 
vardır. Bwılarıa bulduktan ve tavsiye Nazım Ali 

Bu nasıl kitap? 
[Üst taralı 1 inci ıayılada ] 

verilen karara biç te şaımadım. 

Komisyonun kararını neye istinat 
ettirdiğini, kitabın ilmi kıymeti 

haiz olmadığım tayin için elle
rindeki miyar nedir, bunu da 
bilmiyorum... demektedir. 

Rasim Ali beyin bu ıayanı 

dikkat iddiası karşısında Tıp fa· 

kültesi reisi Tevfik Racep beye 
müracaat ederek mütaleasını al· 
mak istedik. Recep B. ıunlan 
söyledi: 

- Komisyonun bitaraf olmı· 
yan zevattan teşekkül ettiği ideli· 
aıı azayı fakülte meclisi intihap 

ettiğinden doğrudan doğruya fa· 

külte meclisine yapılan haksız 
bir hücumdur. Meclis meseleyi 

tetkik ederek tamamilc bitaraf 
olan müderrisler arasından ko· 
misyona dahil olacak azayı seç
miştir. 

Kadri Raşit Paşanın isminin 
sonradan zabıt müsveddelerinden 
silindiğini de hilafı hakikattir. 

Kadri Raıit paşa zaten intihap 
edilen müderrisler arasında bu· 
lunmıyordu. Komisyon azasmın 

içtimaa daveti işile fakülte riya· 
seti degil baş katip meşgul o!ur. 

Zabıtta yazılı o!an müderr;s
leri içtimaa çağırır. Eu itibarla 

Kadri Raşit paşanın isı inin son· 
radan benim tarafamden silindi-

ği doğru olamaz. Rasim Ali B. 
bu işin hakikatini bilmeden bu 

ifadede bulunmu~tur. Meclis ta• 

rafından teşkil olunan komisyon 

sekiz değil yedi azadan mürek· 
keptir. Bu müderrisler ıunlardtr: 

Hasan Reşat, Hamdi, Mustafa 
Hayrul!ah, Seıver Kamil, A_!i~,0 
Muhtar, Hadı r-aık l";J!..... -.:• ~} 

ya Fevzi Paş3. Riyaset bunu de-

ğiştirmediği gibi değiştirilmesi için 

hiçbir emirde de bu:uomamışlır. 

içtimaa başkit;p kimleri davet 

ettise onlar gelmiştir. 
Rasim Ali B. Server Klmil 

beyin komisyonda bulunmasına 
itiraz ettiğini bildirmemiştir • 
Aksi kat'iyen yalandır. 

Komisyonun kararanı neye is
tinat ettirdiğı hakkında hazırla

nan rapor henüz bana gelmed.ği 
ıçın birşev sövlivP rot"TI , 

muess t oır z ya 
Darülkelp müessese ve teda· 

vihanesinin kıymetli mfidiirll 
Hayim Naum efendinin fat 
ettiği haber alınmıştır. 

Uzun senelerdenberi ciddi me
sai~ile faydalı hizmetler göreô 
Naum efendinin cenazesi vali 

Muhıttin, lstanbul meb 'usu Edip 
Servet beyler hazır oldu1dara 
halde kaldmlarak defnedilmiştir. 
Naum efendinin ölümile memle
ketimiz bir mütahassıs kaybet
mektedir. 

latanbul lisesinde talebe 
cemiyeti 

lstanbul erhek lisesi mezunla• 

rınm bir cemiyet teşkil edecek· 

lerini ve bu hususta bir komis-=

yonun faaliyete geçtiğini yazmıı· 

tak. Ko nisyon cemiyetin nizam• 

name.sini hazırlamıştır. Bu hafta 

içinde de kanuni muameleleri ik
mal ile heyeti umumiyeyi içtimaa 
davet edecektir. 

Kongre gelecek cuma gOnD 
f'rkek lisesi konferans salonua• 
da aktolunacaktır. Salon 300 
kişi istiap edebileceğinden aza· 
nan istirabatı içini tertibat ab.. 
maktadır. 
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Ramona, Valdnsiya. 

Bir klSşeye çekilip hiç etrafı
nızdaki adamlara tetkik etmeği 
tecrübe ettiniz mi? Onların içer
lerine girip, bir an vücutlarmda 
tenasüh edebilmek pek az fani
lere nasip olan bir mazhariyettir. 

1ende bu kabiliyet vardır. 
• • • 

Bir balo idi. Yabancı bir 
memlekette, yabancı insanlar 
arasında idim. Küçük bir şehir
di. Nadiren balo olurdu. O gece 
en fakirinden en zenginine ka
dar herkes ailesile gelmiı, ve 
tanışıklığın verdiği üzücü 
bir sıkmh ile kadınlar 
birbirlerini sfizüyorlardı. Bir müd
det «bu da kim» diye gözler 
bana dikildi. Nihayet meçhul 
yerini likaydiye bırakınca tama
mile yalnız kaldım. Arbk iste
cliğim kimsenin içine girebilecek, 
onun gibi, düf ünmesi lazım gel
diji fibi düşünebileceğim. Onu 
tetkik ederek, san'atım bulmağa 
:ai'rqabileceğim, kimse beni ra
hatuız etmiyecek, yanlıt teşhis
lerimi yüzüme vurmıyacak, bu 
yerde hakikat bile bana yabancı. 
Ben bu oyunu çok sevdim. 

Dans baıladı. ben de başladım: 
Eınaf oldum, mubatır oldum, 
katip, muallim, · zabit oldum; 
dikifci kız, daktilo, sütnine ol
dum. Bir arahk kendisi için iki 
delikanlının münakaşa ettikleri 
sarıfm güzel bile oldum. 

Birdenbire esmer bir kızla - 16 
yaıında küçük birşey - bakışları
mız evlendi. Bu nasıl oJdu! ha
hrlıyorum: Bir akşam her vakit
lrinden daha nevmit parasız köp
rtınün üstünden denize bakıyor
dum. Köprünün "giriJir,, gözün
den uzun ve siyah bir kol, cere
yan, uzanıyor, saçlarımdan tuta
rak beni aşağı çekmek istiyordu . . 
Karşıdan, Adadan, son vapurun 
heyulası yeşil, kırmızı gözlerini 

kırparak bir ejderha gibi geli

yor, donuk beyaz uzun dilile 

denizin üstünü yalıyordu. Birden· 

bire projetör gözlerime dikildi, 

kamaşhrdı, kurtuldum. Evet, 

böyle oldu. idi. 

işte şimdi de esmer kızın ba

kıtlırı bende aynı tesiri yapı
yor. Fakat kim bu kız! Tanıyo
rum. Durunuz. Şimdi bulacağım. 
Buldum: Ramona. 

Tanımadınız mı! Evde gramo

fonunuz yolc mu! Komtu kızın 

ağzında i4itmediniz mi, yahut 

dansta? Ha, evet itte o, o Ra
.. ona idi bu. Aman Yarabbi, 

çitlembik. 

Lambalar ıöndü. Perdede 

- balo verilen yer bir sinema 

salonu idi - yazılar göründu her 

kes alkııladı. Elektrikler yanınca 

gene gOı göze idik. Bir hareket 

oldu, sahneye bir adam çıktı, 

bir şeyler söyledi: Balo kıraliçesi 

iotihap edilecekti. Namizetlerin 

birer numarası olacak, rey ver
mek istiycnler, ba!o menfaatine 

satılan birer piyanko bileti ala

caklar, hem birer şey kazanmak 

ihtimalleri olacak, hem de rey 

•ermeğe hakları. 

Kişeye bir hücum oldu. Biz 

gene bakıtbk. O kadar gizli ba

kıııyorduk ki kim~ görmüyordu. 

Ramona güzel değildi, kimse 

'l}aızaH. : 1.ike.r Adil 
onu beğenmiyecekti. 

Onu yalnız · ben beienmek 

mecburiyetinde idim: Çünkü ba

na baktığı zamanlar o benim 

için, girilmez bir mahluklu. Kız

dım. Ben, ben olmuştum. Ben 

çolc fenayım. işte bunun içindir 

ki içimi yiyen kurda mağlup ol

dum. Bakımz nasıl: Geçgince 

bir adam kişenin önlnde genç 
bir kıza bir ıeyler ıöyledi, yüz 

bilet birden aldı. Ben de o geç· 

kin adam gibi yapbm fakat 300 

bilet aldım. Ramona bunu gör

dü, maksadımı anladı, gözlerini 

yere indirdi, esmer yanaklarını 

hafif bir kırmızdık kapladı, alt 

dudaklannın sol tarafım 111rdr, 
saçının kt.ırdelesini düğUmledi, 

çözdü, topuklarile yeri çiğnedi. 

Gözlerini yere indirmiıti demiı
tim, derhal içine girdim. DDtü· 
nü yordu: 

- Bu yabancı da kim? Neme 

lallm. 300 bilet aldı ha. Muhak

kak benim için. Kim burada bu 

kadar bilet alabilir. Oh, kaza

nacağım. Fakat niçin öyle tuhaf 

tuhaf bakıyor? A miskin •• yoksa 

a.. hiç öyle fey mi olur? Peki 
amma niçin olmasın? Hem kim 

bilecek, ni§anhm mı? Eğer beni 

düşünse idi o da bilet ~lırdı. 
Parast yoksa bana ne. A11nem
mi du,Y.ar? Aman o ti•. G~,en 

J ... <"F 
gün göğsünden çıkardığım resim 
ıçın fra melff •mcan,, ~medi
mi? Bak yerine oturdu. Reyler 

toplanıyor. Valansiya 288 rey 

almış. Acaba hangi aptal bu 
ihtiyar kıza rey vermiş. Muhak

kak 100 bilet alan bunaktır. E, 
ne duruyor bu da. Daha beni 
okumadılar. Dur bakayım nerde 
bu yabancı. 

Hah, buldum. 
Tekrar göz göze gelmiştik. 

içinde duramadım. Sahnedeki 
adam sordu: 

- Reylerin tamam olması için 
300 rey daha lizım, bu biletler 
kimde. 

- Bende. 
- Size hem bir hediye var, 

buyurunuz. 
Sahneye çıktım; bütün gözler 

bende, Ramooa da bakıyor. He
diyemi aldım, bu 11Lup,, de~ik
leri siyah kadifeden bir maske 
idi. Sordular: 

- Reylerinizi kime verecek· 
siniz, 300 reyiniz var. 

Etrafıma bakındım. Bir çok 
namizetler ellerini uzatmıtlar, en 
tath tebesstimlerile, vadeden ba
kışlarile "bana, diyorlardı. Yal
nız Ramona sesini çıkarmıyordu. 

- Reylerimin hepsini Ramo. 
naya veriyorum. 

Bir an herkes oldum, hepsi
nin hayretle "Ramona "da kim,, 
diye sorduklarını gördOm. Rey
leri alan adam sordu: 

- Numarası kaç? 
- Bilmiyorum, yalnız iımi 

Ramona! 
Cevap yok. Bana d6ndü: 
- Bu isimde kimse yok, dedi. 
Ben reylcrimi Ramonaya ver-

mekte ısrar ettim. Ramonanın 
birinciliği 'kabul edilmedi, Valın· 
sıya kazandı. 

Ramona anlamadı. 

Dünkü Spor faalıyet1 

Stadyomda Şilt maçlarına 
devam edildi 

Galatasaray Kasımpaşay1, lst. Spor 
Altınorduyu, Beşikfat Beykozu 

yendiler 
ta denebilirki Sarı - Kırmızı son ay
lar içinde bu derece durgunluk ic;indc 
geçen müsabaka yapmamıştır. Takım 

bildiğimiz şekilde idi. Müdafaada, 
Mehmet Nazif te oynıyordu. Hücum 
hattında Kemal Jı'arukinin yerinde kü· 
çük Rafet ,·ar. Oyun umumiyetle Ga
latasarayın hakimiyeti altında geçme· 
sine rağmen takım müesir değildi. 

1 Ka~nmpaşanın canlı hücumları her za· ı 
man için tehlike taşıyoJ'du. Birinci de,·
rede Necdet penaltıdan, Latif te ffri 
vakit ağır ha tığını gösteren bir cere· 
dılar. ikinci devrede kiiçük Rafet bir 
ara üçüncü golü attı ve oyun bu neticr 
ile bitti. 

ikinci ~yunda, birinci kümeden Is· 
tanbulspor, ikinci kümeden Altınordtı · 

Dün Taksim stadyumunda ŞiJt maç- yu ( ~) gibi büyük bir farkla mağ·. 
larma devam edildi. Birinci küme ta· hlp etti. Fakat oyun bu sayı adedinin 
kımlan aruındaki lik maçlarının iJk ifade ettiği gibi Altınordunun \•akit 
devresi geçen hafta yapılan son iki maç vakitağır bastığını gösteren bir cere-

ll ik ı d ·ı · t' 0 ·ç·n futbol yan takip etmemiştir. Istanbulspor 
e ma e ı mı§ ı. nun ı ı t b" h" k' . d b" · · 

h • 1 f'k t" ·· h 1 k lfk am ır a ımıyetle oyna r, ırıncı eyetı eve ce ı s uru azrr ar en . . . . h . 
. . . . .k. . devlere 3 gol yaptı ıkınct de ıse bu a-

maçlannın bmncı devresınden ~ ıncı kimiyetini büsbütün arttırarak rakibi-
devresine ge~en bu araya böyle hır boş ne beş gol daha attr. Fakat içinci de\' · 
hafta koymuş ve onu da şilt maçlarına ı·ede Istnnbulspor miidafiJerinin çok 
hasretmişti. lşte dün birinci ve ikinci ileride oynamaları kalecinin de lakay

VAK 1 T 
lstanbul Ankara cad 

dest V .AKIT Vurdu 
Telefon. idare Y.4370 · 'ı"ı7.ı i ~ lcrl t .4371 

~ Şubat Camarfesi 931 

Şavval 

1349 
Bu geceki Av 

Leylcklll l gelmd 

17.59 -
Namaz vakitler• 

• abel'ı Otla ikindi 
S. lfi 12 .ı; 15 33 

41qa"'ll r •• 
1 7.S~ 11U8 

nt•• 1 

Abone tartları : 
011hili Harici 

I Ayhk I50 

3 
" 

400 

6 .. 750 

12 14-00 

lti.n 4artlarımız : 

Resmi 
Satı rı l O K~-
Santimi '20 .., 

Küçük ilan eartlarımı · : 

1 Defalı k 
() - " 
3 • 
4 ,, 

I -10 

800 
1450 
2700 

Hususi 
12,.50 K~. 
25 .. 

30 Kr. 
50 
65 
75 ,.. 
ıoo ., 

l\ - .Abonelerimizin her üç aylı· 
tı;ı için bir defa meccanendir. 

H - 4 satırı seçen ilanl.ımn fazla 
satın için 5 kuruş zamolunur, 

kümeye mensup altı takım, turnua clisi yüzünden Altınordu üç defa ken· J:::;:;;;::;;:;:;;;;=;;;;;~ 
usulile yapılmakta olan şilt ma~lan· di müdafaasından kurtarıp ileri sürdü- ylik memurlarla eşraf ve mütehayYİ' 
nm üçüncü haftasını oynadılar. i:cü top üçünde de Istanbulsporun ka- zanı ziyaret ve bunların da baZJların• 

Şilt maçları stadyumda ve J{adı- lesine girdi. Müdafaasına saplanan . . . . . b ziyaret 
köyünde ayrı ayrı oynıyan birinci ve topu bu sıkışık oyun içinden kurtarıp ıadeı zıyaretı ıle geçer ve 0 di· 
ikinci küme takımlarını karşılaştırdı• öte tarafın kalesine atmak, hem de iiç ler intizam tahtrnd~ cereyan. et~e Iİ' 
ğr ve ikinci kümedekilerin birinciler defa atmak A1trnordu hesabına mm·af- ğinden ziyaret beklıyenlerte ıadeı 

fakıyr"tir t' . d lerin kısmen teess6r11' karşısındaki kunet ve oyun derecesi- · · yare ı arzu e en 
ni göste ı·cliği i~in çok enteresan oluyor. S?~ ~ilt maçı birin~i kümeye men- rini mucip olabilecek mahzurlar tef' 
Ve bittabi böyle iki kümeye ait ola- sup ıkı talum olan Beşı.ktaşla. n.~~k~z lit etmekten hali olmadığı gibi akpnı' 

"k' . k.. 1 arasında oynandı. Be~ıktaş bddıgımız . . t d 1 re ikratll rak baslıyan turnua ı ·ıncı ume rn· . • i 
1 

kadar her evı zıyare e en e 
.. • # k r· . . -. . 1 takımı le. Fakat Bevkoz J le maç arına . ri""i 

lupJer magJuı.ı oJara tas ı.} eJ e ugı a. d • t k k ·d k d • . edilen kahve ve şekerlerle mıdele .. 
. . . . ~ıkıır ıgı a ımın a rosunu ço · egış- , 

dıkl~rr >Çın netıce?~ b~z· .. ~on ha~tala1 - tirerek çıkmıştı. Ye bu değişiklik bozanların addi yüzlere baliğ olurd11 
da yme meydan bıı,ıncı ku.m~d~kı k.~da Beykozu sarsmrş, takımın lik maçlarm Bu sene hem ocak faaliyetini tezy1.t ~ 
mantara kalıyor. l• akat . ı~ın.cı kume da ki oyun kabiliyetini bozmuştu. Lik teşvike medar olmak; hem de ziyaret· 
takımlar da bu suretle bnıncılerJe kar macJarında Beşiktaşa 2-1 yenilen ta. . . . d t 

1 
k bayraml•f 

k ı T tl · · d ~ cd0rı bır ara a op 1yara şı1aşmış ve oyıın an ıye errnı ene· kım dün bu yüzden Be~iktaşrn hflkimi· ~ ~ D ktat · ı . ı · . . .. :. a keyfiyetini teshl etmek o mış o UJOr aı.. yeti altından hır tUrlu yakasmı sıyıra- m • • • • ...... Jıİ' 
Dün üç şilt maçı yapıldı. Galata madr. Maamafih Beşiktaş ta mües~ir Ali Rıza ve nlayet baytat .muduru 

Saray Kasımpaşayı, Istanbul spor Al- biı· oyun göstel"iyordu. Birinci devre fat Beylerin teşebbüsü ile Türk oct: 
tın orduyu. Be~iktaş ta Heykozu ye11· (2-0) Beşiktaşın lehine kapanmıştı. ğrnda Denizlinin bütün münevvertetl 
diJeı·. ikinci devrede Beşiktaş Beykozun yap- maaaile toplanmışlardır. Ocak binal' 

Gatasaray Kasım paşaya karşı çok tığı bir sayıya üç sayı He mukabele e. hınca hmc tabirine masadak olacak bit 
muvaffakiyetsiz bir oyun oynadı. Hat derek ma~r (:>-1) kazandı. ekilde d~lmuı=ı, saat on beşe doğru r 

l!WMl .... lffMUmtlJ.lrfJtPUJnUdJUfflllllttıflHUfUlrttlllntllllt •tnıııııuıt IOlll lUllllllt nı11nıı·t1 tllllfJtllfttnı tnttl JrlhllrtnlllJRn11Qıııtmmftlllıntmıımı11m111ıflJ11-•"'"""'UIUll ft ş > • • .. 

turacak yer kalmamıı, ve bırçokları 
yakta durmak mecburiyetinde kalmış-Vilayetlerimizde VAKiT 

tardır. 

Vali Bey hazırunun bayramts· 

rrnı tebrik ve müsaf aba edert1' 
Zonguldak Haberleri 

Fırka kongresi - Hamiyetli iki tacir - Tevkif umuma şeker sikara ve kahve i"' 

edilen bir nahiye müdürü - Bayram maçları. ram edildikten sonra Doktor Ali Ri~ 
. . . . . .. . . . . Bey kürsüye çıkarak ocak namına bt 

Hususi muhabırımız yazıyor: lesını muteakıp ıntıhar etmesınden do . . .
1 

(G • Hazretleri> 
Vilayetimiz halk fırkası teşkilfttına layi tevkif edilmiştir. Cinayet mahke- hıtabe ırat ettı er ve .. azı. . t'b lfl 

nıemur edilen meb'us Cevat Abbas Be· mesinde muhakeme ediliyor. nin Denizliden çok guzel b~r ın 1 art 
yin riyasetinde meb'us Cemil ve Halil VlLA YET VE ADLİYE lŞLERl ayrılmış olduklarım tepşırden son 
Beylerden mürekkep heyet vilayetimiz- Vilayet umumi meclisi içtimalarım 1'ürk ocaklarının faidesinden ve oe· 
de bir ay kaldı. Türk tarihine ve kon· 15 gün . temdit etti. Vilayetimiz adli- ni:ı:li ocağının şerefle dolu mazisindetl 
greye dair pek hararetli nutuklar söy· ye!'lini tetkik ve tefti~ etmek üzere Zon b h t . f . 

B ·ı· · · d ld w l dl" ··r tt· · 11..ı h t a se mış 11
• lendi Cevat Abbas ey vı ayetımız en gu aga ge en a ıye mu e ışın e me . . w aisini teıhilefl 

' 1 ld ı d Denızlı ocagmm mes 
kıymetli intibalar a ayrı ı ar. Rahnti B. on gündenberi burada ır. . . 

1 
d . tifade etme!iİ 

FAKiRLERE TEBERRO bu gıbı fırsat ar an ıs 
~ Tetkik ve teftişin çok iyi neticeler \'er. . b' t • .,.,.p· 

Burada maden direği ticaretite d... 
1 1 

kt d . halk üzerinde ~ok güzel ır esır ı-
t .. 1 ıgı an aşı ma a n. - . ğ k rabıtaı:ıf' 

meşgul olan çalışkan uccar ~rrm.ız~an DARÜQŞAFAKALILARLA MAÇ mış ve gençligın oca a arşı 
Şefik Kamil R. her sene oldugu gıbı bu ';ıl • • • • • nı bir kat daha artırmış olmasmdall 
sene de fakirlere ve fakiı' mektep ço- Bayramın tabi g·ünlerı~ı geçumek .. t bbislerini ve ocağın yeni heyed 
cuklarma beş bin lira teberrü ve tev7.İ ve güzel bir tetkik seyahati yapmak ~u eşe. d riz 
etmiştir. Yine tüccardan Çakal oğlu için Zonguldağa gelen darür:şafaka ta-' nı tebrı~ e e · 

1-S 
Mehmet Ef. bu sene bayram mü- tebesinden bir grup bayramın birinci 

nasebetile fakir mektep !;OCuklarına 2() günü maden mühendis nıektebi mqhte. 

kat elbise tevzi ve teberrii etti. liti ile üçüncii günü de yine ayni muh· 

HÜKUMET DOK'fORLUCU telitle iki ma~ yaptıl~r ve birincisinde 

Münhal olan Zonguldak hükumet dol. ikiye karşı üç, ikincisinde bire karı;ı t 

torluğuna Ankara hastanesi doktor· sayı ile maçı kazanarak alkışlandılar. 
tarından Kemalettin B., Deverek hük(ı- Mehmet Emin 

met doktorluğuna f~tanbul fakiiltesi * * * 
emrazı asabiye asistanlarından LiitfU Denizlide bayram 
Hikmet bey tayin edildiler. 

BiR FACiANIN MUHAKEMESi nasıl fcçti 1 
Buraya tabi Yenice nahiyesi mii· Hususi Oenizli mulıa~irimiz !fazı-

dürü ve Çaycuma nahiyes i müdür ve yoı· : 

km Cevdet Bey, bir kızın bikrinin. iza· Hc.r bayramda teamül; halkm bü-

izmirde bir hadise 
izmirde kayıkçı hacı Yusuf ile 

bahkçı Hüseyin ve üç arkadıt• 
Dibek başındaki evlerine gitmek· 

te olan Niyazi Ef. ve Hasan Ef. 
ismindeki iki talebenin önüne 

çıkarak bıçakla üzerlcrioc bücufll 

etmişlerdir. Talebelerden Hasarı 
Ef. kaçmağa muvaffak olmUf 

fakat Niyazi Ef. yaraıanmııur~ 



o Bulmaca o rAmeJİ 
2 

Bug'iinl<ü bulmac1Jmız 

Mart 

Münderecat 
K d eti eJektrikiyenin 1 _ ur 

ziyaya tahvili. • .. 

2 
_ Tenviratın aırı lemayu· 

fiti (L. GiJJet) ( 

3 
_ Matenevvia: Büyük biı I 

. 'n mutfağı gece sporu, 1 
gemını 1 
bir tavuk kümesinin sun'i ten· 

.. e ait bilanço, korkunç rak
vırın 

kamlar, iki rcferandom. 

4 - Yoz ıene uyku, (Robcrt 

Soldan sağa n yukardan aşağı: Oieudonne) 
1 - Sual değU (5) 5 - Mizah sahifesi ( Hen-
Z - Gümüş (3), Uim (3), meşhur 

bir renamın doğduğu kaza (3) . r:ot) 
ı - Rakı ile yenen şey (1), ateşın 6 - Türkiye güzellik kıra· 

/tarı(') lıçasi ve saire. 
' - Ermenice haret nidası (2), en 

kiıa zaman (2) 
3 

Elektrik ıirketinin muaddit 
5 - Kabadayı (3), bir çalgı ( ), kıraat memurlarından veya 

dolctor (3) lik sada1'a Metro Hanındaki dairei ma:ıh 
6 - Atıf edatı (1), •ene • E .•. 

($) • l'k (?) susasınd2n Amelı lektrıgı 
, ge""I ı w h b r (3) e . . . 
1 _ Moder (3), ggalpten a e 1 ısteyınız. 

- (3) t--1111 .-ız:wı=..-... 1111 

8 - nota (2), kabü (
2
)(I) f Mahkeme ve lora ııtnlırı 1 

9 - Bir uzuv (1), e~t 
ı(J - Yanan a.:ı:- (3), ene (3), söz l . . . . .,...Y stanbul bcşmcı ıcra daıresindt'n: 

Seyrisefain 
Merkez ıC'antaeı: Gılıta Ktsprıi başı 
il 2362 ~ube 11cıntı·ı ,:,irkecid~ 

MiıhOrdar zade hını ise. 2740 

izmir s~r1t ~ımıı 
(CUMHURiYET) Vıparu 1 

Mart pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve Çarpmba 

sabahı rclccektir. 

Vapurda mükemmel bir or· 

kestra ve cazbant meYcuttur. 

Pire -istıadlrifl 01-11 
(İllir) v .~U:~ 3 1111 iôd~ 
Galata rıhtımından kalkarak 

çarıamba aabahı lzmire 

perıembc Pireye cumar· 

tesi sabahı lskenderiye-

ye varacaktır. lskenderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarfamba Pireye de uğrayarak 

pcrıembe lıtanbula relecektir. 

~) Mahcuz 'e furuhtu mukarrer olan M. M. V. Satın alma ko· 
11 - imzalı ktJlıt. bir adet kapalı Lıeş ki~ilik Buik marka- m lsyon u 11An ları 

.. .;.;..;.;~~~~-----1 ]ı otomobilin 4 :J 931 tarihine müsadif Sıhhat işleri ida i İ"İn 2500 metre 
11 tor 1 .. .. t . k 'd l . k res :s m çarsam m gunu saa on 1 1 en ure a gaz iyot form aleni münakasaya kon· 

Hafız Cenı~ . dar 1'ak imde otomobil ternkkuf ma· muştur. }halesi 2 art 931 pazartesi 
Dahili haıta'ıklar tedavıhanesı halJinde fııruht edileceğinden talip o- günü sat 14 te p dmklıda heyetimizde 

ııJ d on 1 k . ın ı cumıdan aı:ıad her un ( "' c en fan ~rın ) C\ m 'c rn tı mezku rda ma- ) apı lacaktır, 'J'aliplerin yirmi kurut 
t 9 den 4 de kadar cıkck. 1 • halimde hazır lıulunacak memuruna luk pul mukabili d -rtnamesini al· 

ra 511 
- ki dahilı c astalıkla- :· 1 · ı · 1 n e r-dm ve çocu arın mt1ı·acmıt arı ı un o unur. maları \e ihale saa'fnd•n evel teminat. 

1 d J 18 maralı hu· • "' nnı Dhan\O un a 1 
• r larile heyetimizd h zır bulunmaları 

~u ı ı.ah ne• nde tcda' i cd r I el 0 lstanbul yedinci icra memurluğun *e *a ,.. · 

dan: G''lh h · 
••••-İıİİliliİıİll~~--~-"~ . . . . . . . . . u ane astanesi için bır adet o-

. , tk' ları ccmiyc· Bu boı cun temını ı tıfası ıcın mah- toalav 9 t 9 rt . .. .. t Garp muıikı sana cır .
1 

. • ., - mar 31 paza esı gunu saa 
cuz \e para) a cenı me~ı mukarrer oda 15 te pazarı ki "I.: ki d h ti ı d tinden: .. . · ı a r'ındı ı a eye m z e 

Bir it tarifesi tanzimi ile bazı me · t~k.:m~, Anad.ol~ hal!~'· hufe, gar~~r~p ihale edilecektir. 
lekl •usuat hakkında görü ölmek fü:. p,u,n,ın, solıcı. \C aıre. Bebe~te ~uc~k Taliplerin şartnamesini ve katalo-

3 mart salı günü ... aat 14 te l-.tikl{d Bebek cadde ınde Macıt Beyın kuşkun ğunu hevetimizd "rmeleri \'e ihale 
re 1 t d'" d" ·· b .. ·· • e go 
caddesi Etual dan salonunda he) l'ti c e mn r 111 or uncu car ·am a gunu ı;;a aatinden evel teminatları ile hazır bu-
--iye içtimaı aktedileceğinden hi- at )1 den 12 )e kadar acık arttırma su lunmaları. 

11aşra siparisleri ka hu 1 t rli lir 
l1optaıı ve perakende . atılır. 
~ Yenipo tdne kar)ısında

klc'iiCl'd'ede 1 1o. 20, 1.,elgraf adresi 
Depo lstanbul, Teleion: lstanbul6 

Topu.de çihanfir harik yerinde Defterdar Ebülfadd 
mıhalleainde ana cadde Oılilnde denize nazır 2 ada ve 49 
harita aumaralı 8X 15 artın eb'adında ceman 120 arım 
mesahuında bir ana ile : 

Kaıımpqada T ahtakadı 
Mahalle•inde Mürabit •okaiıada 

91 numaralı kirgir 1 mutfak 5 odalı hane acele 

sablıkhr. Talip olanlar Darfilfünun Fen fakültesi hayvanat 

mliıtabzarı Etem Beye müraacat etmelidirler. 

Nmnım Aza beylerin teşrifi rica olu- retile satrJacaktrr. Taliplerinin orada • ,. ,. 

n=uiirl.~!!!i!!~~~~~~~~~~ ~:~u:ı:c::r.memuruna müracaatlan 1- Dikim evi ihtiyacı için (250) metre ( Kampana alınacak ) 
ır. Yaka alameti fDha ve Jtadff e puarlf.. 

oaum ve .,a m astalıkları .- k 
a- Gebze aullı hukuk hôkimlig-inden.· A• onmuştur. ihalesi 2 mart 1931 

mütehassısı •• d ·· J •· •• Doktor MüteHffa Hacı Raşit efendi fıere- PUa~e~i günü sat H,30 da Fındıklıda 1ıahl1siye UmUmm lJ Uf ug'"'·unden: 
N kesine ait Tuzla kari) esinde orta 80_ heyetımızde yapılacaktır. Taliılertn 

Hu .. sevı·n aşit kakt f'raı,· 'L"o.. 1> •• h : her gün şartnamesini okumak ve nil· . . f d ... . J a 1 ~ ~0 'e anaJ ı nnesı ve . . .. . Rakit haYada aeduı bet mıllı k meıa e en ıtıtılmek tartile bir 
Türbe, eski HilaJiahmer binası \ndon 'e Sahha bahçesi 'e Jol ile mah munelerını gorınek ve ıhale saatinden e pasarlık ·ı ha ecri kti 

No. 10 Te
l. lstanbul: 2622 dut iki Jrnt iizerine mebni natamam ha vcl temfaatlartle heyetfmisde haar b• aclet ...... aareti e m~ . yaa ı ece ~: 

ne maabnh e ,apılan açık arttırm . lunma1an. Talip olanların 2 mart 931 tanhınde ıaat on dortte Galata rıh· 
ret ile , edi .. u·z elli Jiraya talibi 0

8
hdsue- iLANLAR 1 tımmcla Maritim hanında Tahliıiye Müdüriyeti Umumiyeıi Mu' ayaa 

~ h de l aşı • ~ ,, ,.. ,.. 

d sine ihale edilmi se de talibinin bedeH . . . .. komiıyonana müracaat etmeıi lüzumu ilin olunur. 
ferah Sinema a müzn)ede)İ teS\İye etmemesinden do- Tenıılı fıyatla taHp zuhur eden u~ -

Bu ,;ece hılk g ccsı Komik 1,arıgo;r. ınu icra iflıls kanununun maddei mah adet hamur maldnast 3 3/93t alı günü M •• f · tJ • ğ · •• b k 
Jhise ın Be) ttm•ıllcıı \C inem:ı. Be s~·saRI mucibince tel\rar ilanına karar s~~t 14 te }'ınclıklıda h~yeti~izde pa- u ettış namze J 1 m usa a ası 

ıtJ 'i 2 ıncı kı1c biadıl huzurunda çekı- ·ı kle talip olanların <rt 10 'ı;ı zaı hkla ahnacaktır. Tahplerın şartna· 
'of> u K 1 verı me ('J nı pe- h • 1 T •• k . Z • b k d lccrk meccanı J.:ıvmeıtar hcd\eler o tinde pey akçesile 21'3931 tarihine. me. ve kataıotunu eyetım zde girme- ur ıye ıraat an asın an . 

l ık 25 kur ş mü adif cumartetıi günü Tuzlada tas- l~rı ve ihale saatinden el'Vel teminatla· • 
----

5
·-a-a"'."'t -::

2
7
1
,30 da :FRANSIZ fi)e memuru Ha)ru11ah ~e)e saat 1;; rıle hazır bulunınaları. S nitan 931 puar pnü ~.babı A~ara ve .. lıta~bul Zir~ han· 

Bu akşam N A S ~MARDJJ Yl'· te müracaatları 'e )e,mı mezkurda • • kalarında aaat 9 da açılacak muaabaka ıle 15 mufettıt namzedı alma• 
TİYATROSU. D HEYETi tarafından e'in Tuzlada açık arttırma sureti1e mü 3. K ?·SA. AL. KO. Dan. c:aktır. Muyaffü oJulara baflangıçta 120 lira aylak ile aeyahat Ye tef. 
NAN OPERE; 

1 
p~zar günü saat za)ede i )apılarak talibine ihale edile· . 7000 Jırahk .avru:, mah çf1!'ento ~· titlerde yol aıuraflanndan bqka 6 lira yevmiye verilir. 

YASU JST NBU , ' tSTA 'T' T olunur palı zarf usulıle m a:>aa edılecektir. , lem' d 11...._ h 
14,30 d h" . ci matine YA~l • • . cegı ı an . ihalesi 21 • 3. 931 cumartesi günU sa· lftiralc içın eYft ır e ıııuaat veya ukuk fakültelerinden Ye 

BUL 
'ka' 

1 ~,~ntine ~aat 1 de :MARl at 15 te icra kıhnaeaktır. TaUp olanla yahut ultmu ill:yei ticariye veyamüllriye mekteplerinden birinin 
ı ıncı Dr .Fahreddin Kerim h E "d • • ı k ı 'fZA. PJ:F PAF. rın şartname ve evsafını almak i~in mezunu ve ya ut aon ıını mu avımı oma iz1.mdır. Diier fakülte 

* * Seyahatten avdetle hastaları· , her gün öğleden enel ve münakasaJa veya yükaek mektep mezunlarının mali müeaaeaelerde en az iki sene 
Meşhur Alman pi)anisti l\lÖ:)Öe:ı.~ nı kabule batlamııtır. i tirak için de yevmi mezkıirda teklif· hizmet ıörmüt bulananlan da müıabaka,a dahil olabilirler. 

THUR SCHABEL pek ~ akınd nam~lerini saa~in vürudu~dan e\"Vel Talipler Ankara, latanbuJ Ye lmıir ziraat bankalanndan alacak· 
mize muvasalatla Fransız tiyatro un· O. Hor huruni komı )ona te,·dı eylemelerı. )arı prtnamede yuıb vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 akta· 
da iki konser yerecektir. Belsoğukluğu. J"rcngı :ıdcmı ıktidar DOktor·Operatör mma kadar Aakarada teftit he1eti müdürlüiüne bizzat veya mektup-

•• •••••••••••••••••••••• ·::~n~i ıcda\lhanesl. Be} oğlu Tokatlı) an Hnındı Hııı·ı Sezaı· la müracaat etmit 1'ulumnalıdırlar. ~Gülhane aeririyatı sabık batnıu ' ------·--------:-------------
: ve ; l\1rktep ~okak 35 Tel. 3152 h 
: Ankara merkelz h••·~~~~:.::: .. or.lhsanSam• Cerrahi ha.talıklar ve Tütün in isarı umumi müdür-
• Ye zührevi hutalıl< ar mu 8 ISTAFILOKOK AŞISI : D Ah H- ·t hasur nıemeleri J d 
: H rt. l mhet .. a~g~lede~ stafilokoklardan mütevellit (filer· (el~ktrıkle) u·· ğu·· 0 en·. 
: H a arını er gun . a- l'k kan çıbanı, koltuk altı çı-
: ıonra : Ankarada Adlıye dı. gen 1 

' k) ve bütün cilt hasta· mOteha111sı • DiYAnyolu Dr E· f 000 1 iri 
• rayı kartıımda Seyıt efen ı banı,arpacı k t . I' b' min pat• sokak No: 20 daremiı i~in 5, ki o ai op çenberi alınacaktır. Taliplerin 
: apartımanında Iıldarına karşı pe Neıulı89ır aşı Telefon la. 3390 2·Mart·931 pırarteai ,OnO saat 10,30 da Galatada Mübayaat ko-
• K ı 

1 
ı · d o· nyolu o. • misyonuna mnracaatıarı. : a >U ve te( avı e er .. ._ .. dır. ıva 

•••••••••• •• •• •••'••o••••••••• J J k d -----------------------
Y enİ neşrİ}•at ,, nılA' v~ eytam )an a ın an Tütün inhisan umumi mu··du··r-
Dlllııınrl• enı·ne .J taksit 1 e sa ti 11 k emlak 

U U U U B ğlunda zincirlikuyuda kasır ~ttiaalinde ve Sarudi 1Üğünde0 • 
fstanbul, . eyo ruf arazi miiftemiJAtile birlikte ve senevi tak· • Şair Tevfik Abdurahman B. in 

•nfes bir şiir mecmuasıdır. 
Gençlere ve şiir meraklılarına 
laniye ederiz. Muallim Ahmet 

Halit kltOphıneai fiyatı 43 ku· 
l'Qftur. 

çıftliği namıle. ~1

1 2 mart 1931 pazartesi fÜDÜ Ankarada BaDka Jdaraıiz için puırlılda 10,000 metre markalık I' b . 
sitle 1atı ıktır. a e ·ıe yapılacakbr. Teminat 1500 Jirıcbr. Bu U.caldlr. Taliplerin ihale ,Unn olın 4-Ma t.931 yerı bez.ı satın 

1. uıurı 1 . b 1 . . k d 0 . . r çarşam a ""'nD· 
idare mec ıs tiyenler lstanbul, zmır şu c erımızc veya umum ne a ar n munemm ıörmek üzere GaJatad:ı M a~ 
hususta tafs1lfıt ıs. ·ne müracaat edebilirler. (244) nuna mtiracaatlar&. ubayaat komı•yo-

l • k ıdare&ı 
1Düdürliık em 8 
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Diş macunu 

Pertev l\1Iüstahzaıratı 
FABRiKASI Tırnak cilaları O 

n 
E 
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Losyon Ruj PER1 EV ve Şeriki Diş tozu 

Podra Memleketin en eski ve namdar Esan• i\ 
Briyantin Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi Kozmatik 6 

• Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri ~1 
HHerzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat); 
\ \._,.,..,, ... 1ııııllllllllfll111ıJllll~-1-lllıııelll'llllıMt1-lllııwıM•-s•ıl1•• ==== r-::e-a-- ............. --~:'11 ~. _.......,. ıwırı~ıııa111111rnııı11ıı11111111J11ııııwaı-.._....,..,....__.....,u ıııııını 1blılll u111rtı!iliın1111t11ıımııı11"11111 ttumııııı •111111 

"' .. 
SELANIK BANKASI 

Selanik Bankasl hıssedar }aranın alclide heyeti umumiyeıi, Ticaret kanununun 361 inci 
maddesine ve nizamname ahkamına göre 1931 Martımn 31 inci salı günli saat on birde 

lstanbulda idare merkezinde toplanacaklar. 

Muhterem hissedarlar bu heyeti umumiyeyi akte davet olunur 

Bu heyeti umumi yenin ruzoamei milzakerab şudur: 

1 - Meclisi idarenin ve mürakiplerin raporlarının kuaati; 

2 - Hesapların tasdiki, 31 Kanunuevvel 1930 tarihinde tahakkuk eden klrın ne 

suretJe kullanılacağma dair medisi idarenin teklifleri, meclisi idarenin ibrası; 
3 - Meclisi idareye aza intihabı; 

4 - Şirketin umumi müdürlüğünü tedvir eden meclisi idare azasına veya müdürlere 

verilecek ücretin tayini için mecliıi idareye veilmiş olan salahiyetin teyidi ve meclisi 

idare aZ'asına verilmiş ve verilecek huzur haklarının tasdik ve tayini; 

5 - Meclisi idare azasına ticaret kanununun 323 üncü maddesi ahkamına te•fikan 

şirketle muamele yapabilmeleri için mezuniyet verilmesi; 

6 - Mürakipl~rfn intihabı ve ücretlerinin tayini. 

Laakal (100) yüz franklık 125 hisıe kupürüne malik olup da bu heyeti umumiyeye 
iştirak etmeği veya temsil edilmeği istiyen hisaed11rlar hisse senetlerini heyeti umumıye
nin içtimamdan : 

Nihayet l bir hafta evvel yani 1931 martmm 24 üncü gUnüne kadarı 

Istanbul da : Şirket merkezine 

SeJanik de : Selinik Bankası şubesine; 

ve nihayet 15 gün evvel yani 1931 martının 17 .inci a-unune kadar: 

Paris de: Kambon ( Cam~on) sokağında 43 N. Kredi Fonsiye Daljeri e dö 

Tünisi ye ( Credit Foncier d' Algerie et de Tuni~ie) 

ve: Buluvar Hoarnan . da ( Boulevard Haussmann) Sosiyete Jeneral a 

( Societe Generale ) 
tevdi etmelidirler. 

Selan1k Bankas1 Meclisi İdaresi 
' • ' .. ~ ~ ' ~ 1 .,. .. ' " .. • -· ""'.. • -ı .. : .., ,. •• ~ ''\. -

' ..,,.. ~· ·'I • .. ... ' • • - • .. .- • .:. ' .. • 

.. ' : ,,• •• 1 ~ ... - - ~ ·, ... ,.i; ··"i.·~· ."·.: . . 

~h11111u1111ııııı111111111ırrı111ııır11ııu11ırrııuııı11ııı11ııtrrrıı111111111 ııııu TüRK MAARiF 

I . B Ü v Ü k E ş y d p i y d ·O k o s u 
i 1 Martta. Hediyeler: Doç Otomobili, yra:ıek odası \'C sal?n takımları: gramofon, Çekiliyor 
~ · Hi•iklet fnto~ra f di ki~ mııkinaları , e d1ıı;cr kı,· metlı eşyalardır. 

~ Bikes ve fakir çocuklaramızm okumalarına yardım için bir lira vererek bir bilet alınız 
.mııuııuıı1111111ııııınııı111iııııı1ııııııııı11111111ıııınıııı1111 Ankara Cadd~si : Orhan Bey Han 3 üncü kat 1111ııııııııı1111ııı11ırıııııııı111111ıııııııııııı111111ut1ıııııı11~ 

Ereli sirket i ictirnett urnuıni ilanı rı .. V ~ K 1 T ı~n4 
"Ticaret 'kanununun 36; inci maddesile nizamnamei dahilinirı K Ü c ük ilan 1 arı 1 

ahkamı mahsusasına tevfikan Erey li 9irketi hiasedaran heyeti umumi-1 ':" 
yeıi berveçhi ati ruznamei müzakeratta meVCUt mevaddın müzake•. • .. eT l{ID netro:uuı ... 

resile ittihazı karar zımnında gelecek şehri martın otuz birinci salı : Fransızcaya aşina - \'e Ttirkce. 
gi!nü saat on bir kırk beşte şirke tin Tophanede kain merkezi ida- 1 Franmca daktilo bi lir bir 1 lanıma ıhtiyaç 
r0sin~e sureti ad iyede akti içtima a davet olunur.,, vardır. Galata ı\l e l• siyadi han l\'o. 8 8 

Ruznamei müzakerat Acele satılık-ha;-_:Kadirga ta-
l - Meclisi idare raporu ile murakıp ve hesabat müfettişleri lehe 'urdu karş•sında 2:" No. lu hane 

. . . .. . - ' . - ..- ' ~ 

Türk 

r 
1 

Zerinin en 

büyük vazifesi 

rıedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
. . _,, ·- .· .... 

ı .. . ~ • • . ,,. .t ı...- .._~ ! • • 
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VE 

Yetiştirmek. 
O halde? derhal 

a 
ZiRA.AT 

ka ın an 

HiH HllHll 

Devlet Demiryolları ilanlar- ı ı 
Sey:abm Şark hattındaki tahtibatı hasebi;e seyrüs~fer inlutaa 

uğrac!ağmdan 23 şubat 931 tarihinde icra edileceği ilan olunan 
bandaj münakasası 2 Mart 93 l pazartesi gününe teh!r edilm 'ştir. 

• * .. • 
Konya-Yenice hattı üzer nie Hacıkırı istasyonu civarındaki taş 

ocaklarından çıkarılacak 8000 M. 3 balast kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur. 

Münakasa 16-mart-931 pazartesi g~ rıü sa at 15 te Ankarada 
l>evJet denıiryolları idaresinde yapı lacaklır. 

MUnal<asaya iştirak edecekler n teklif me'.duplarım ve muvakkat 
teminatlarmı ayni günde saat 14,30 a l·adar komisyon ldi:ip '.iğine 

vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini ildşer lira mukal-ilinde An

karada, Haydarpaşada ve Konyada idare veznelerinden tedarik 
edebılider. ------·--- ---- --- ---- -------raponmun kıraati. 3 kat- onbcş oda iki ırnyu bir muıha k 

2 - 31 kanunuevvel 1930 tarihinde bilanço ve hesababn tasdikı üç hela iki sofa bir büyük bah~e ~ör K '' t h . , " t' d 
ile kar ve zarar hesabı matlubatı bakiyesinin tevzii teklifinin tasvi-ı mek isti yenler içindeki 1 l acı Ef ye ta u a ya v' ay e · ı n en 
bi. !iplerin limon bkele•inde 36 :'\o. ya miı - • 

• 

3 - Meclisi idareye aza intihabı. ; raca;ıtlan Vilayet nafia idaresine muktezi beher kilosu 14 kuruş muham· 
4 - Murakıp intihap ve tayini. ınııı illi 11111111 men bedelli 5650 kilo mazot, kilosu 40 kuruş muhammen bedelli 
f) - Hesabat müfettişleri tayini. il . 1500 kilo vagu.m, 45 kuruş bedelimuhammenli 450 kilo gres, be~ıer 
6 - Lüzumu takdirinde ticaret kanununun (323) üncü madde· dl :::::ıım::::::mm:::::::ıım:::::::ımı::::::mm:::::::ııım:: : • 3andığı 106 lira muhammen bedelli 2 sandık papye alamaj, ve kilo· 

sine tevfikan meclisi idare azaları na salahiyet itası. ~= B J ~ k) ~ ~= su 75 kuruş muhe.mmen bedelli 150 kilo üstüpü 22 mart 931 pazar 
Nizamnamei dahilinin (25 ve 27 inci) maddelerile ticaret kanu· !~ C SOflU U(IU ğ~ günü saat 15 te ihale edilmek üzere alenen münakasaya konulmuf?· 

nunun (371 inci) maddesi ahkamı na tevfikan yirmi beş hisse sene· ~ğ ,.e Frengiye yakalanmamak için ~ğ tur. 
dine malik olup hiue senetlerini y evmi içtimadan liakal bir hafta ev- :~ p R o T E J İN r~ Talip olanlann ihalat kanunu mucebince bedeli muhammeniıı 
vel lstanbulda Ot.manlı bankasına ve Pariste Meyerber sokağında ~E == yüzde 7,5 ğu nispetinde depozito nkçesile ve yahut teminat mektubu 
(7) numarada kain mezkur banka nm merkezine tevdi eden hisseda- ~ kullanınız. Her eczahanede E'~ ile mezkur günde vilayet daimi encümenihe müracaatları lüzumu i· 

O b 0 
o d h b ı b" l' ı • ıı111111ııııııu\111ııı b 1 ıı11111ı•lllllıı1111ıı ı. JA 1 ran ı~ u ıçhma a azır u una 1 ır er. 1111111111111111111111 u unur. ıııı ıııı~ııı ıı, an o unur. 

aa u ve Bronşite· Kaırşıı : Gırip, Nezle 
HER ECZANEDE BULUNUR 

' (' 1 , . . - . 

LMOL . 

Mes'u) Müdür Refik Ahaae& 


