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Hatıralar Arasında 

üstat Halit Ziyanın 5 inci yazısı yarınki 
nushamızda intişar edecektir, okuyunuz 

~--= .!.1 Üncil Yıl No. 4Gü5 /dartt telefonu: 2. 4370 Pazartesi ŞUBAT (2 inci ay) Tahrir telefonu: 2. 4371 Sayısı fi Kurq-• 

İddm 
Çok mühim vesikalar bulundu 

Hain mürtecilerin bütün 
gizli maksatları anlaşıldı 
Yeni muhakemeler çok dıkkate 

saf ha/ar arzedecektir fa yan 
M (T 1 f ) Divanı hart- heyeti bugünlerde irtica 

enemen 1 e e on - l k Al.k d l 
h:d· · · ·k' · · fhasını tetkike baş ıyaca br. a a ar arın ... ısesının ı ıncı sa · . .. b fh d b 1 'dd· · k ı· t hminlerı ne gore u sa a a u unan maz-
cı ı temın ve uvvet ı a . · 1 k b' k · ı· kt 
ll l h k l · ok ehem mıyetlı o aca , ırço gız ı no a-

un arın mu a eme erı Ç • l'll d kil•t 
ı d k akt Bu safha ya aıt de ı er arasın a, teş a ı esa 
ar mey ana çı ac ır. · k · ı· k' ı· h 

• . k v • e tebdile matuf hır ta ım gız ı ve ır ı are-
ıye anununu tagyır v .. . 'k k d 

1- ti · ku b't eden çok muhım vesı a ve evra var ır. •e erın vu unu tes ı . d v b h 
B 'k 1 h keme celsele rmde okun ugu zaman azı a-u vesı a ar mu a . . .. . 'k k d 

~-I · l k istedıklerı muhım vesı a ve evra var ır. 
aaa erın ne er yapma 

Mahkômlar bu gece ası acnklar 
Ankara, 1 (Telefon) - Millet 

Meclisi adliye eucümeni bugün 
toplandı. Menemen divanı har
binin idam kararlarını tetkik 
ve tasdik etti. Yarın da (bugün) 
meclisin umumi heyeti toplanarak 
kararlan tetkik edeceki.ir. Bu 
içtimada tasdik kararı çıktığı 
takdirde idam hükümleri Mene
mende yarın gece (bu gece) sa
baha karşı infaz olunacaktır. 

tilik için harekete geçtiğini bil
dikleri halde zamanında hükumete 
haber vermedikleri ve tekkele· 
rin seddinden sonraayini tarikat icra 
ettikleri iddiasile maznur. LJaleyhim,, 

Bundan sonra ba§ta şeyh Esat 
olmak üzere maznunların isim ve 
hüviyetleri yazılmaktadır. 

Bundan sonra ge)en esbabı mu
cibe kısmında "'Menemen hadise
sinin vukuu tarihi olan 20-12-930 
tarihine takaddüm eden günlerde 

Kararname çırak Musta.fanın kahvesinde ve 
Menemen, 1 (Yakıt) - Diva- tatlıcı Hüseyinin evinde birçok iç

Dı harbin mahkO.mlar hakkm- timalar yapılarak mehtilik ilam 
daki kararnamesi neşrolun· suretile Türkiye Cümhuriyeti teş
mustur. KaParname müdellel ve kilabı e5asiye kanununu tağyire 
mufassal tamam 24oüyük sayı- ~~bren 'teşebbus tçtn muzakereler 
fadır ve •Ö le ba lamaktadrr: icra ve kararlar .ittihaz ettikleri, ve 

,. y ş bunlardan mehtı ve arkadaşlarının 
"MOddeiumumiliğin iddianamesi Menemen hadisesini vukua getir

Ye evrakı dava ıerapa okunduk- dikleri ihbarlar, ve ifadelerle sa
tan sonra icabı tezekkür olun- bit olduğu tesbit edilmekte, sonra 
dukta: Türkiye cümhuriyeti teş· feci .h~diseni~ tasfilatına _geçilere>kl 

• • w • Kubılay Beyın şelıadetı anlPuf· 
kdatı csasıye kanununu tagyıre akta şeyh Esadın evinde --apı-
cebren teşebbüs ettikleri ve i:n gi~li işler, ve birlik tali~leri, 
bunlara müzaharette bulun- ve maznunlardan her birinin i,le-

duklan ve mehti Memedin meb- [Alt t:ırafı 4 üncü s~~mızdal 

İ>ayinlcrfn cevabı hayret uyandırmad11 

Son tebliğleri bizi hiç te 
alakadar etmemektedir 

V 4 ziyetimizdc tebeddül yoktur, biz 
müzakereye intizar etmekteyiz 

rabhas gelmesine ve müzakereye 
başlanılmasına intizardeyiz. Aynı 
zamanda tevdiata da devam et· 
mekteyiz. Diğer taraftan hamil
ler vckiJlerinin 928 mukavelesini 
inızalıayan gruplarla temas ede
rek salahiyet istiyecckleri ve o 
grupların da geniJ salahiyetli 
yeni bir heyet seçerek bu me
selenin halline girişecekleri kuv
vetle zannolunmaktadır. 

Salahiyettar bir zat bana fUn· 
':ırı söyledi: 

« _ Hamillerin son tebliğleri 
izi hiç alakadar etmez o tebliğ 

nuku·e]eyi imzalıyan gruplara 
ara karşı dermeyan edilmiştir. 

bu in1az edilecek 
.. it $ 

Balı ı hastanesi müdüründen tarziye istiyen Tıp 
alebe i tabanca ve sopa ile tecavüze uğradı ar 

Ga~i H7. 
Dün lzmır mektep
lerini tetkik ettiler 
lzmir, 1 (A.A) - Reisicüm

hur Hı. bugün öğleden evel iz
mir erkek ve kız liselerini ve 
öğleden sonra Karşıyakada kız 
muallim mektebini ziyaret etmiş
ler, derslere girerek takrirleri 
dinlemitler ve talebeye sualler 
sormuflardır. Ayrıca mektebin 
müdür ve muallimlerinden mek
tebin vaziyeti, ihtiyaçları ve te
kamülleri etrafında malômat ve 
izahat almışlardır. Kız lisesinin 
hatıra defterine şu satırları yaz
dılar: "lzmir kız lisesinde gördü
ğüm intizamdan, hususile bilgi 
ve milli terbiye vermekte ve al
maktaki büyüic dikkat ve heye· 
candan çok memnun oldum. Öğ
reticilere teşekkür ederim.,, 

Öğleden sonra Karşıyakaya 
otomobHle gitmişler ve motörle 
dairelerine avdf!t buyurmuşlardır. 
Karşıyakada kız muallim mekte
binde dershanelerde dersleri din
ledikten başka bilhassa müdü· 
riyet odasında muallimlerle uzun 
mliddet kon~şnu,.~lar.dır. Ayrılır
larken mektebin hahra defterine 

l Alt tarah 4 üncü sayfacl:ı ] 

Büyük mÜs~b-=-a~
kamız 

Resim gönderme müddeti 
bir kaç güne kadar 

nihayet buluyor 
Bugün güzel bacak müsaba

kamıza iştirak edenlerden Nihal 
Naci H.ın çektirdiği resmi netre
-:livoruz_. 

Balıklı hastanesindeki hadise 

Tıp talebesi,Türktababe
tine hakaret edenden 

izahat istediler 
Bu izahat verildi , fakat feci neticeler 
doğurabilecek bir taarruz ile beraber 

Dünkü (Vakıt) 
ta Cerrah paşa 
hastanesi operatö· 
rü Dr. Ilurhanet. 
tin Bey tarafın-

dan meccanen gön 
d e r i 1 mi ş o 1 a n 

( T ü r k Cerrahi 
mecmuası) nin Ba 
Jıklı rum hastane
si tarafından ka
bul edilmiyerek 
red dedilmesinden 

bahsetmiş idik. Ay 
ni zamanda iadeye 
memur edilen ada 
mın sözlerine na-

zaran ret muame
lesinin türk taba· 
betine kar~ı bir 
hakaretten başka 
bir şey olamıya-

cağını yazmıştık. 

Dün Balıklı has
tanesi müdüriyeti 
gazetemizin neşri-

~-~ 

' 

yatına bir mektup-Balıklı haıtaneıinin müdürü talebeye ıu tarziyenameyl veraı 
la cevap yermiştir. Hastane müdürü işte parası istenilmesine meydan kalma

bir sui tefehhüm bulunduğunu bildiri- mak için mecmua geri gönderilmiş i
yor. Mecmuanrn kabında meccanen ola- mi:;ı. Biz dünkü nüshamızda bu vak'· 

rak gönderildiğine dair bir işaret yok ayr yazdıktan sonra yeniden bazı taf-
imiş. Bu itibar ile bilahare bir abone (Lütfen sa) ırayı çevirinir.) 
-----~-* 

Şehir meclisinde münakaşalar 

"Istanbulun işleri iyi git
miyorsa mes'ulü biziz ! ,, 
Şubat içtimalarının ilk celsesi 

pek hararetli geı;:ti 
lstanbul ~ehir meclisi dün şubat iç

tlmalarına başladı. Saat on dördü 
geçiyor, on dört buçuğu buluyor, azayi 
içtima salonuna toplamak İ:-•tiyen zil 
koridorlarda uzun akisler 'e ihtizaz· 
larla inliyordu. Salona girilince ilk 
meclisin en şrk azası ressam Sadi Be
yin riyaset kürsüsi.inde kfıtip meYkiin
de okunacak evrakı tanzim etmekle 
meşgul olduğu görülüyordu. Ticaret 
odasının birinci ikinci nisleri - Nem· 
li zade :Mitat ,.e 1\ccip Beyler - ber
mutat m dipteki iki kişilik kiiçük sıra 
ya çekilmiı:lerdi. Avrupada bulun. l' 
<luğu için teşrinisani içtimalarına !şti-

rak edememi~ olan Dr. Tevfik Salim 13clcdiı;cvi tenkit kuvvetli ruzname 
Paşa gelmiş ön sıralardan birinde Dr. e·cıc·ıı btiven 

foto S. Sürena [29 Galip Hakkı Beyin yanına otur~uştu. ~u~mmer B. Tevfik SBJimPf 
~hl'itnlze gelip giden dainlf'r v,.killer· 

M. Vayt ve Deklozye 

Ant<ara, 1 (Telefon) - Düy~
nu umumiye hamillerinin davetı· 
Ilı •. 

V iyetimizde tebeddül yoktur. 
az . . k 

Biz müzakereye ıntızar etme -

27 - Nihal Naci Hanım Meclisin en yaşlı a7:ası H~cı ~dıl Hey Nakıye Hanım henamanki yerinde, 
--------:"'--:;-:"'-:--::::---., beyaz sakalı '\'C temız nasıyesılc onun ortalarda bir sıra basında önündeki 

V A K 1 T yanı b~şrnda her zamanki ) eı .. ~nd.~ idi. r~znameyi ciddiyetle tetkik ediyor. u .. 

121 reddeden son cevapları bu· 
~~~a fevkalade görülmemıştir. 
k~d~nı noktai nazarımız tabii ba· 

1 ır. Bununla beraber bu son 
~~\'a.bı bu mesele hakkında ve
de ~·ış .son ve kaei cevap demek 

gıldır. Biz halen Paristen mu-

teyiz. iHBAR MESELESi 

D•w taraftan Himmet zade 
ıger hk'k d'l ı..ı.. .. B 'ın ihbarı, ta ı e ı. 

0 usnu · . 
k .. bir ınüfettışe havale 

me uzere k'k 
•1 • t' Müfettiş, tel ı atını 

edı mış ır. k . 
nbgünlerde bitirece tır. 

Güzol bacak n!:foa!1=ı!.tası Meclisın en )aşlı azasını gordukten tıfe Beldr, Safiye llüsevin Hanımlar 
sonra göz gayri ihtiyari meclisin en baska bir sırada ,.an ... an. a ot ı 

~7 ., · J J• , urmuş ar, 
# genç azasın~ arıyor, fak~( . bulamıyor- önlerindeki sırada Rana Sani Ya·rer 

H dıı; Her i~tımada Jlacı Adıl Beyin ya- Hanrm. 
Nihal Naci anım · h 1 nında :-;essız ve ~re ,etsiz oturan Uefi. En arknd... f ... k t · · t k 

b h k • . • ... " a rcısın am ar!lıı-
"Bu t.;:uponu u nnıın:ı rey 'em:c ka Hulusı flehcet Hanım bugün gelme sın·ı "'el"'n mecl· · d I .. 

•· il t · ı ' . · •w • • ' "' " • ı.;;ın c mer rnzını te~ 

L 
_ _:ok::,:·u;;:.y.:.,uc_u_ıa_rı_rn_ız_"t-• _a_n:ı_,_1 _

1r_e_r .. _. --ı mıştı. Dıger kadın azanın hepsı tamam, [Al f " 
t tara ı 6 ıııcı sayıfada l 



~ 2 - V AKIT 2 ŞUBAT 1931 !!!!!!l!l!!ll!!!!l!!!l!l!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!m!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!I!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!"'!!'!"!~~~~~~~~~~~ ~~~!"!!:::>!!!!!!=~~ 
sillta nkıf olduk. Meselenin bu taf. bUoazUe lıaatanemlz teıekkilr mektııp- 1 ---- J 
.uttmr Wlmek türk elkAn umumiye. lari 11azmütir. Dr. Burhanettin B. ta- T E L G R "' F L A R 1 f H a r i c i H a b e r 1 e r 
si kadar Balıklı hastane idaresi için ralindan arz «lUen kaydin 11azıllftama- M 

1
• f 

d• faydalı olur: ıi hQrmet w takdirimiz büyüle olaıt a ıye Ü ettişleri 
Enlld gün Dr. Burhanettin Beyiı: zln 'bir tıbbı m«mua11a aboM olmama

yuuna gelen, tah•ı meçhul bir adam la hQrmet ccı takdirimiz bül/Ük olan 
eline bir D1ecmua uzatmış. Burhanet- Türk tabiblerlnl ve tababet mesleğini 
tha B. bunun kendisi tarafmdan evel· cerlhedar etmemul ldzrmdir. 
ce Babklı hastanesine rönderilmit o- Me'murunwzun "bizim doktorlar 
lan mecmua olduğunu görünce şaşır· Türklerin hiç bir ife uaramagan Umi 
1D1f. Mecmua)'! getiren adama (Bunu nqrigatuu okumazlar,, diye bUup dl· 
M dVe .. rl ptiriyonunuz? Meccanen ,,.,,.emalnl taldlr edeullnlalen tnc· 
alnderilmif bir eserdir) demiş. Bu zlbe lüzibn görmem. 

Kongrelerinin aonuncu i9tima
ını dün yaptılar 

Ankara, 1 (Telefon) - Mali· 
ye mOfettiıleri burun kongrele
rinin sonuncu içtimaını yapblar. 
Vergiler için hazırlanan tadil IA
yihalan Ozeriadeki tetkiklerini 
tamamladılar. Bu llyiha!ar ıimdi 
vekiller heyetine sevkedilmlı bu
lunmaktadır . 

adam (Elendim müdürümüz bizim do~ Bu izahattan ..,.. .....,,tılllll fa. 
torlar blyle terler okumazlar, d~dı. de edUmai lcatlgm hakaret maJc. 
Ben ae J'8p&JDD, bir memurum.) Dıye ıadllle l/fllNlrnaıdıluuı dolctor Barlıa
.,.. nmlf. Bunu.n ilzerine canı ın- neddln beyin de kanaat haınl edeceli· 
lalan Dr. Burhanettin _B. mecmu~yı,.. ~mln im 6' Nıl• 6lr .,.w. ,,..,.. Yelllerln Mllhiyeti 
getirim nren ve_ bu sozleri kendıne ber '"dzetenlztle bu ııırwfle neırlata An'---•~ 1- Faı·k (TekirdaX..) 
s1Tlf7m adanma ısmini eormu§o Mec· il llUU"_, 15• 

m1181U11 kabı üzerine bu ismi kaydet· m~ydan ttrmnlnt d~ fak mliteeallım. B. ve arkada9lannın, valilerin 
ıniş. O adam da bırakıp gitmiş. Hu- Balıklı laaıtaneıı ınlldiirü teni memniyetleri hakkındaki 
tane mUdlirü adamının böyle bir söz E. Y. Çlb1l/oollu projeleri farka grubuna verildi. 
söylemesine ihtimal vermiyor. Fakat Bu h:.dile tiirk meslelda§lan n ' ıp Salı günll grupta mtızakere 
bize ba taf•ilAtı veren bizzat operatör talebesi arasmda derin bir tff88Ur U· edilecektir. 
Barhanettfa Beydir. Ve Burhanettfn )'&llc1U'llllfiır. 
B. de b8yJe bir yalan söyllyecek adam Tıp talebesinden bir knmn dün teee- lnkıradı yeni heıtene 
deffldir. silrlerini anlatmak ve tilrk tababetfne Ankara, 1 - Dikmen ıırtla-

Şimdi hAdlaenin "1 teferruatmı göz yapılan ba hakaretten dola:yı tarziye Is rmda yeni yapılacak ukerl 
öntlJle getirince Burhanettin Beyin temek i~ln Balıklı hastanesine citmlt- hutaneainin pllnlan bitmiftir. 
mecmuasını geri gönderen Balıklı rom ler hastane mtldürilnU görmek istemlf' Bu hastane, GOlhane ayannda 
haataneli müdürünün nasıl bir haleti lenllr. 
.rahi7e ile adamına mtcmua:yı verdiği Müdür talebeden on klfiyl dairesinde olacaktır. Gülb~nedeki m6tebu-
kola7ea anla§Ilabillr. Mecmuanın kabul etmif dlfer talebe hastane ha- mslar daYet edilecek, eğer gel
:meccant olarak değil, abone yazılmak ricinde süktnetle netleeyi beklemefe mezlene Avrupadan miitehawlar 
~e .hastaneye gönderilmiş oldu- baflamıılardır. ıetirflecektir. 
• ... olansa ve bunun için iade edil- MUdUr talebeye f'llllln slyleml§- Inhlur bltçeleri 
... ela bile hastane müdürünün Bur- tir: Ank 31" 931 lnhia bUt 
JıılmeUla Beye pnderdfii adamına mec - Barbanettln Beyden bir mecmu- ara - ar • 
mu11 verirken mmldandıfı, (Mesela a aldık, btlt~emlz mtlsalt olmactıtm· çeleri yalanda b~tçe e?cll~enin· 
M7le ,eyler de okunur mu imiş. Al ıu· dan abone olamıyaeaktık. Uzerinde de mlbakere edilecektir. Bilhu
n sitilr de rerl nrl) gibi söaler !Ö7· hediye oldutuna dair de bir kayt yok· a TGtlln iDlıiaarı bDtçeainin mU
ledill latldlAI olunabilir. tu. iadeye mecbar olduk.,, zakereaiade, inbiaarm tlltlln ta• 

Ba cihetle Balıklı ram haataaemun Ba mtlkllemeyl dfnllyea yalnız ta· cirlerile rekabet etmeaiadeu ve 
hareketini yine esefle kaydetmek Ji. Jebe detfldlr, Yedlkale polis mevkii ziraate milfkilllt g&atermeaindea 
- pllr. Ve hadisenin bu içyilztinil komiler maarinl de dmfler arumda- L-L=-• __ ._ ___ 1_ 
••· --• 'bi ··rün k bizi ua ..... e m6UA&.....-r cereyan ~ .aıam&llllf gı go me m dır. Çibıktl daha evel hastaneye kala- . 
illa atlmkln değildir. Maamafih Ba- balık bir ldltlenfn geldlfbd haber • edecektir. 
1*11 laastane mUdüriyetfaln gerek ope- Imca polJee mtlraeaat edUmlftlr. lzmirde su eltınde kelan erazi 
ratlr Barhanettin Beye, gerek tilrk Talebe mtldiirtln bu akleri 6seri- lzmlr, 31 - TafllD Gediz ça• 
tababetinln ~ref ve haysiyeti ile alA· ne tahriri tarziye istemlfler, mUdlr JI Manaz, Armutalan, Tuzç6lll 
kadar olan türk efkAn. um~mfy~e bu talebi de kabal etmiş, klişesini 
bqr tarziye makamır a gonderdıği dereettltimlz mektubu J1WIUllu'. Musabey, Ka1ebey ve Seyrek 
ıaelltabu da aynen nqretmek vazife- 1'an ~ W'allat b klylnun ovalannı IU altmda bı-
IRUr: Meeel• ,. • • rakmıftı. 

-ttfltmiz mektup şudur: esnada orta~ bir adam .peyda Mezruat fazla zarar ...ArmOa-
Yakıt et ı müdlJ • i olmuftur. Ganp prlp vazıyetler ~"' .,. 
Balllclıgaz eı nyet -~e: alarak mtldUriln ocluma rfrip pkan tllr. NOfusça zayiat yoktur. ~ 

rum U.tannl ıTurk Taba- ba zat hutanenin bqkltfblcllr. Mildir w , ,_ --- , 

bdlnl ~r ediyor) ıerleMalı bııgin- tarziye mektubuna bitirmek isen iken bebi)'et verdftl anlqılmlf gibidir. 
H gazetenızde ~azızln mekaJ_eue ceva- aşatıdan bir talebe plmif: Balıklı jandarma mm takasında ol· 
lllınlztn gaaetenıze avnl •IJUiniin der- _._ Ef 1r • .a ... ·ı hı: du&.. ı..ı- tahkikata Jandarma ve-. 
~-- ~-- u h •· et ı ~- 1 - Muana • ar~ arnmza u- •"" ~' .,.,-
...,...... nrn e arz urm eg erun e en- .._....._...._ --~ın t n- ~-• ..ı-- d edll--L.4.-..:ıı-
~ cam ettiler, dle 11A5•uu.191N&• ı --• Ull wuıum.... evam --.-u. 

c,,,,.,,,, Paıa haatanai operatorü ta nazaran bah~e balua11 hastane Hutaae mtldllrti taralıadan taleı.. 
Dr. Bıırlıanettin beyin (Türk Cerrah bekçilerinden yedi kiti tlOP& n taltan- ye verilen tanlye mektubunun klifeld· 
ıııeeınulnin haatanemlze gönderilen ca, ellerine pçlrdlklerl ftY]erle ta.le- ni dercetmekle beraber muhtveyatmı· 
_.,,aılnllt iade edUmsintlen dolayı benin &itine htleum etmftlerdir. Bat- da berceçhi ati ;yasıyoruz : 
pullan rnekdlenln ıııl tefehum netice· ta banlann içinden All isminde biri TVBK TIP GENÇLIQINE 
ti oltlulrı mnnlndqlm. topla tabueunu pkmft i~ defa atet 

B -··--'- h t etmfs fakat kuqan patlamanuftır. Dr. Burhanettin Beyin Balıklı haa· u mec"'""""' aı aneye mecanen ~ 
gilıulerUdlll gtıHten&de yazılmlftir. Polis val(a mahallfae gelirken Ali- tanesine g6ntlmnlı oldulıı mecmuanın 
'lllllhld mecwn göndmlm aerlerln nln elinedld talmlea 1llr peuk vasıt. ._ ,.,..ıtlnl görvrek mftallll olma-
1/Galltb wrileeeği mahal w yahut sı ile ortadan kalclınlmştır. Bekçiler,,,,_.,. ile tarafun4an laü edUme· 
fOhaın Uınlle ınüelil w .,,,. Mfirin im· güç halJe talebeye taarrndan men'• ıl "" ,,_,,,,,,.,. aablı/dlnl ınaeip ol· 
mal hlrıaıır. lıbıı kt11Jdin olmaııtt18ı ~ ~rfn n talebenia.,,,,,.. 6lr katı mahıa IAllDcı et. 
ve m«mUanin kabında aenelik abone- if adelerl almllll§tır. Bekp]erden Ddlıl .,._ ,_ ltanbttm doltllll lıentlU rf. 
ıl tarllı edllmlf bulunmaaı hastanemi hafitçe yaralıdır. Bunlann bolntma -n--a.-ı_.ı_ e 
u ıneenuscrnüa ücretle 11ôntlnildlll f ik· ..... da blrblrlerbd pnladıklan • fllWn ıunıunlge "~ tar-
rinl ht1811 dmlftir. zannedilmektedir. ilk tahkikatta t.. .... wı irim.,. 

Diğer Tirle Doldıorlari tandlrrdan Iebenln kabahati elmadıtr. siikbetle Balüclı ~ lldidiiril 
mecanen g8ntlerllen eserlerden dolagl hareket ettikleri n bekçiJerin bana a. E. V. ClrlUcollu 

Balkan Konferansı 
Balkan akalliyetlcri meselelerini de 

müzakere edecek 
Ru itibar ile bu ı onferansa büyük siyasi 

ehemmiyet veriJiyor 

Balkan koagreainin ihzari komU.- relerinde şu 
yonu, Selinikte Trabzon meb'u- edilecektir: 
•u Haaan B. in riyaseti altında, 1 - ilk Atina Balkan kooW 
ilk içtimamı aktetti.Bu ihzari ko- ranaında Yerilen kararlana tat' 
misyonun vazifesi, gelecek sene bikini kontrol. 
latanbulda toplanacak olan Bal- 2 - ikinci konferansın ruıo#' 

kan konferansının ruznamesini ha- mesini tesbit. 
zırlamak ye Balkan ittihadı fikrini 3 - ihzarı komi.yon tarahll' 
tenmiye ve inkipf ettirmektir. dan Balkan Lokarnoıunu haıırlt 
Atinadan gelen mablmata göre yacak olan bir encümen teşkii 
ihzari komisyonu mesaisi, mD- Komisyonda akalliyetler aıell' 
him bir mahiyet kesbediyor. lesi g6r01Dlecek ve bu huıu.tt 

ÇGııldl ihzari komisyon konferansın Bulgar murahhaslan, noktai .,
ruznameaini hazırlamaktan bqka zarlarını izah edeceklerdir. Yd' 
Balkan akalliyetler meseleaini de gualavlar bu meseleye te1118' 
f&rOfecektir. Hatırlardadır ki, edilmesini anu etmedikleri d' 
geçen •ene Atinada aktedilen betle, bu hususta tiddetli ı,r 
ilk konferansta Bulgarlar akalli- mUnakaıa YUku bulacağı tab
yetler meselesini ve bilhassa min olunuyor. 
SU'p Ye Yunan Makidtınyuında Komisyonda T6rkiye naaııf' 
yapyan Bulgar akalliyetlerinin baımurahhH Hasan B. murab
vaziyetini mevki m&zakereye koy- has olarak Hamdullah Suphi fi 
mak istemifler, Fakat Romen, RuıenEırefBeyler,Yunani.tan il' 
Yunan ve bilhaua Sırp murah- M. Papa Anastasyo, Silonalr 
hularmın şiddetli itirazlanna he- Loverdos, Bulgaristan namıal 
def olnnlf)arda. Şimdi ihzari ko- profeı6r Krof, Sakizof, Ye 810" 
misyonda mesele tekrar kurca· Tanka Amavutluk namına aab.k 
Jamnca ayni itirazlana yilkıele- hariciye nazm Frapri, meb'lll 
celine filphe yoktur. ve profesör Naci bulunayorlaf. 

ihzari komisyonun ilk celaesi Sırbistan Ye Romanya mmahhar' 
hakkında Atinadan gelen tel- larında tebeddfil yoktur. 
ıraflar tunlardar: Selinik, 31 (A. A.) - Balkan k,,. 

Atina, t _ Sellnikten gelen f eransı meclisi, Balkan ittihadına,, 
tel-"-- g6re Balkan konferansı r uilk merhaleyi teşkil edecek h 

JP .u ... • Balkan misakı meselesini tetkik e 
komi.,ona, sanayi ve ticaret tir. Meelis. 11...... »~" ,.. __ ti 
oda11nda ilk celaesini akteyle- her millete mensup 12 murahhutalı • ..&. 
miıtir. rekkep bir komisyoa telkll edtlmelP""' 

Sel&nik valü umumisi M. Go- bu komisyonun Balkan milletleri a1' 
natu eelaeyi knpt ederken sında mukarenet husulüne mlni ~ 

engelleri ve bonlan ortadan kaldı ~ 
Balkan deYletleri murahbularuu çareleri tetkik etmesini kararlaştı": 
Y unani.tan •mana Ml•mlamıt tır. Bu komlSJonun Thıl olacafr ııe:. 
Ye manffakiyet temenni et- celer konf erana meclisince tasrip _,, 
miftir. dikten aonra umumi bir içtimada rot 

Moteaktben btltlla murahhaa· zakere mevkiine konacaktır. J 
lar saz alarak Balkan 6irligı" ·• . Medent kananlann blrlqtirillll 

• • meselesinin ikinci konferans ruztısoı" 
nıa ne •uretle huaulpezır ola· sine konmasına karar verilmiştir. 'f4,ı' 
cap hakkmdaki fikir ve mOta· lis, Balkan ittihadı fikrini yaymafa _, 
lealanm izah eylemitlerdir. Ha- tuf bir takım teddblrler almqtll' .... .
fiJeD mlzakerede bolunan ko- Bu akşam tehir namma muraJIJl9'" 

miıyon celse akibinde net· heyetler şerefine bir ziyafet Yeril~ 
rettim bir t bli" d Balk tir. Belt"diye reisi, heyecanlr bir 110-~ 

.~; ~ı ... L!~ e g e • an •öylemif ve bütttn Balkan milletlel'P"' 
btrligı ıumıua, Balkan milletle- bf riblrile h~ ge~fnmeie davet etmifd" 
rinin kalbinde giinden güne yer rl . 
kazanmakta bulundutunu Ye Las Pllmas, 31• (A A.) - DO· s ti 

'li htelif · Ih hal retli btiyfik Alman tayyaresi saat ı.t 
mesaı mu enın su en ı.u Palmas'a gel · tir 
ledileeepıe kani olduğunu be· Paris, 31 (A. :.~ -· 15milyona1" 
yan eylemiftir. Oç gGn devam kın para ~dırmıt olmakla -' 
edecek olan komisyon mUzake· nan bir kimse tevkif edilmiftir • 

• VAKiT ,.m tefrika ı 79 ..._.. filaof otla filelof .. Filaof iken adama kadın vermem. Anlı- di. Sonra Hvgilisiııin haydu:.:; 
dmnek benim nazarancla okmnut yor musun öküz kafalı herif. caklannda kaçmldıjım ılım 

Yazan ı Htlseyln Rahmi 

maJI demektir. EnaJinin otlu iki Manda Ratit kıçı üıtü11.den bı- için gözlerini yumdu. istimdat f" 
bth eanyi.. ince kıJDD lif iate- çağını çekerek: yatlarmı it itmemek için kulakJ.ıt' 
mmn. Aç bap, aftoaa telellüm ede- - Peki pqam dediğin ıibi ol· m bkadı. Batı yastığa diiftü. 
lim. Honrdaca it 'bitsin. Ba kut sun. Nazik ıörünüyonun anıma - 28 -
t6JÜ yutıim üzerinde timdiye ka- sen de kendi nev'ine ıöre kabada· Artık lcW ne' Ali Sena~-~~ 
ar aen uyudun. Biraz da biz ke- yıaın. Kendine bampalarla dolat- ne de Çelebinin. Nuibin ha~ 
Jif çatalım... madan kanyı teslim etmit dedirt· kadım ne J&Pblı. ne JaPll•lı "'-

llltlaç bir zahmetti. önümüzde bir - Ben ömrümde imana Ye hay- Ba thlerin karfwnda batım mek istemiyonun. Sıfır numara IGm delildi. Zabıta tahlrl:ihtatd' 
us;aram, b:r airdap, bir kaJW ce- vana ait hiçbir c:aaa kıJmanut bir dinclU. Haykırarak cevap Yerdim: beyler için bu da bir namusluluk devam ediyordu. 
hennem olaydı bu haydutlann elle filet0f otlu fıleeofam bu hayclutlu· _Manda Rqit hayvan adı ta· tur. Uzun lafa hacet yok. Seni bir MitecaYizleri tafıyan ...-1' 
riae düpnemek için hemen kendi- tunma kartı bile size lrutetmiyen ııyan bir insansın. Sana terbiyeden iki rc:rinden hacamatlayım da adetlerin ıoförleri bulundu. Fakat~ 
mizi atacaktık. bir adamı öldürmek bir teni deiil imaniyetten bahsetmek abestir. yennı bulsun. lar vak'a günü 8ğleden sonra ŞİP" 

Nihayet bize yetittiler.. lclili dir. Bununla beraber beni aldürme Ben aenin raconundan sili.hından, Dedi. Kamayı kolumun ve kü- den müıteri aldıklannı ve aeee •" 
sayıdan hariç lutauak ben lek ba- dikçe bu kadım elimden alamazsı· tehdidinden, korkmam. Ben sağ rejimin üzerine soktu çıkardı ıok- detlerinde müşterilerini ald, 
tuna 7edi aekiz zorba ile ujraıa· mz.. tu çıkardı. Kanlar akarken ıöğsü- mahalle bıraktıklarım ve bu ~ 
caktnn. Ben ya bir Herkül ve ya Manda Rqit iki iri kıolile yanın B , 1 d ki bacakla mün içinde yüreiim eriyor gibi dalardan hiçbirini tanıma~ 
Zaloilu Rüstem olmabycbm.. dakileri öteye itti Karpma bir ha- a r~t m el .. rı 1 bir bayımhğa uğradım. Ben yere ifadeden bqka bir teY söyli,_..-. en mu ena p ve en g11ze .. 

Maamafih hepsine meydan oku vale ,ibi dikilerek pr sesile: b l yıkılırken aııldan kuzu kapan.kurt yorlardı. 
u ayorum. ah ·ı 1 lil' ka ba"' 1.6' 

mak ceaar~tin~en çekinmedim. E· - Hadi canım haydi .. Bu nazik lıim ve adreı: ....... -.......... _., .. __ ... v .. feta e .. ~. ~. vrayıp gırta • Şi~lide arabalardan inen h* 7' 
llmcle hiçbır ıılih yoktu. Arkama hitabeler yurtlarda olur •• böyle at• çagırta goturduler. nflenn kaçırdıklan kadım ~ 
.ülaaan lclile vücudümü siper ya muyon ltilan dinliyecek ahmak- . ·-·--·- -··-·· Genç yaralı ıuatu. Onünde yeni- orta11nda bağ!rta çağırta ne 
parak mütecavizlere göğıümü ger· lar yine oralarda bulunur.. Dağ ....... - ........................................ . den canlanan vaka üzerine büyüye götürdükleri sualine kartı da t11 

dlrA. tiY. baiadım: IJatmda racon kunetindir. Anlııor rek açılan gözleri bir noktaya dikil vabı verİJ.orlardı: 
. ~~ 
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Hıfzıssıhha meclisi dün şehrin sıhhi meselelerin· eörüştü 
-- ~-----===--=--~~~---;--:=~~====~;;-~-;:~~~~~--;-

Adliye e; 
[ 

d Po•tada ı I Teeyüt etmiyen pııa) 
Şehrin sıhhati Berber dükkiinında Siz de şaşın biz de Bir dikkatsizlik 1 

vurulan muallim şaşa;ım ! Hazineye 3000 liraya mal 

Belediye Ye 'Vilayet sıhhiye müdürle 1 

""en. hastan,_. ini halledecekl 

-Hıfzıssıhha meclisi 
Dünkü içtimaında verem 
hastanesi ve tifo vukuah 

meselelerini görüştü 
Hıfzıssıhha umumi meclisi dün 

•abah sıhhiye müdüriyetinde ay
lık içtimamı yapmıştır. Hk olarak 
•erem hastanesinin açılması ıçin 
belediye ve vilayetin gösterdiği 
bıesai, Y eşilköyde hastane itti
haz edilmek üzere bulunan bina
nın müsait olup olmadığı tetkik 
•e müzakere edilmiştir. Netice
de Tevfik Salim Pş., Neşet Os
man, Ali Rıza, Ömer Lütfü B. 
lerden mürekkep bir heyetin 
hastanenin tesis ve küşadı için 
)Azım gelen hazırlıkları yapması 
Ye masrafları tesbit etmesi ta

karrür etmiştir. Heyet ayrıca vi
liyet mimarının bulduğu binalar- ' 
da da tetkikat yapaca .tır. 

içtimada, bundan sonra son 
giinlerde birkaç tifo vakasına 
te~adüf edilen Galata ve civa
rında aşı yapılmasına karar ve
..:•-:!'1.:.. O<ft-,.; ••2k2 rının ya
pı an aşılar sayes'nde şayanı 

ınemuuniyet bir derecede azal
dığı da mevzuubahsoJmuş bade
hu içtimaa nihavet veriJm ştir. 

PoJ11te , 

Za va lı sefil 
Açlık yuzuncen öldü 

iki akşam evvel Galatada 
Yolcu salonu önünde r.adde üze
rinde bir ceset bulunduğunu ve 
bunun Gebzeli Tevfik isminde 
bir sabıkalı olduğunu, cesedin 
morga gönderildiğini yazmıştık. 

Morg düne kadar bu cesedin 
fetbimeyit ameliyesini yapmamış 
olduğundan ölümün sebebi fen
hen tesbit edilmemiş ise de yap
bğıınız tahkikata nazaran işsiz 
tezen 've iş bulamıyan Tevfik 
sefalet ve açlıktan ölmüştür. 

Os c-n Şinui . in ölümü dava
sının rü'yetine baflenoı 

Bir müddet evyel Kasımpaşada 
berber Moizin dükkanında tıraş 
olmak üzere gazete okuyarak 
sırasını bekliyen muallim Osman 
Şinasi B. , karıştırılan bir silah
tan çıkan kurşunun isabctile 
ölmüştü. 

H bin ta lcbe öğle 
yen1e~j )'İycn1iyor 

oldu 
Bundan yedi ay evvel posta 

idaresi memleketimizden ltalyaya 
gönderilecek paketlerden 240 
kuruş alınacağını merkezlere ta
mim etmiş fakat bu emri teksir 
eden daktilo hanım yanlışlıkla 
240 yerine 200 kuruş yazmıştır. 

Bu suretle hasıl olan hata yü
zünden paket batma hazine 40 
kuruş ziyan etmiştir. Mesele ge
çen hafta anlaşılmış ve bir mü-

Tahkikat yapılmış, işkembeci 

•rağı Hamdi, berberin dükka-
11na gelerek "Çorba kasesini 

ıerl 11dediği, zaman Moizin "Acelen 
ne? daha içmedim!., mukabele
sinde bulunması iizerine, ara
larında kavga çıktığı, bu sırada 
Moizin ayna arkasından taban
casını çıkarıp " I~te bedeli 
al!,, dediği ve Hamdinin « Bu , 
nasıl kullanı'ır?,, diye silahı ka
rıştmrken çıkan bir kurşunun 

zavallı muallime isabet etliği ne

ticesine vanlmıştı. 

İstanbul ' 'fütYct merkezin· 
de 4S ilk mektep. rnr. Bu mek
teplere gidenlerin sayısı (1!~) 
hini bulu' or. i - 12 yaş a· 
nısında her gün mektebe gi
den bu cocuklardan (6) bin 
tanesi her gün sabahları ye
dikleri ekmekle alcşamr etmek
tedirler. Yani bu çocuklar 
sabahleyfo bir dilim ekmek· 
le kahvaltı ettikten sonra. ak· 
~am yemeğine kadar ağızla
rına bir ~öp atmıyorlar. 

fettiş tarafından tahkikata baş- / 
lanmıştır. 

Zarar daktilo H. le tamimi im- ' 

lstanbul ikinci ceza mahkeme
sinde Hamdinin mevkuf, Moizin 
gayri mevkuf olarak muhake· 
mt: sine ba!!lanmışhr. 

Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle 
hataen katilden muhakeme edi
len Hamdi, tabancayı boş san
dığını, kanştırırken ateş aldığını 
söylem ·ştir. Moize gelince, fer'an 
alakadar olarak mahkemeye ve
riJen Moiz, tabancayı kendisinin 
meydana çıkarmadığını, bunu 
kendisi görmeden, saç kesmekle 
meşgul bulunduğu sırada Ham
dinin nlarak oynadığını iddia et
miştir. 

Muhakeme şahit celbi için 
başKa gune bıralülmıştır. 

* * * 
Bir ma;,nun 

Birkac senedir maarif ida
ıcsi, Sıhhiye , -e Muaveneti le;· 
timai~e idaresi. ye Hilfıli:ın· 
n1er bu işi e meşgul oım.rya 
haşladı. Öğleleri yemek ~y.e
miyen çocuklara yardım ıçın 
tertibat alınmak istendi n 
haftada iki defa olmak iizere 
altı bin çocuktan ancak (2) 
binine birer kuru puaca tev
zi edilivor. 

Hat'tanın diğer günlerinde 
altı bin çocuk actır. Ye bun
lar, öğleleri yemek yiyen ~r
k~daşlarını görmesinler dıye 
mektep bah<'elerinde oyunla 
işgal edilmektedirler. . . 

Diyoruz ki inkılap, yenılı~ 
yarınki nesil icindir. Herşeyı, 
her feragati onlar için yap!
yoruz. f'akat ilk mektebe gı
den sabahleyin yaptığı kah· 
valtı ile akşamı eden bu ço· 
çuklara daha iyi daha ta_;·da.!ı 
l ardımlar yapılamaz mı. Du
şünmek lazımdır ki. bu aç 
çocuklardan sıhhat. zeka, kuv· 
H't istiyoruz. Hu işe siz de şa
~ın ... 

Biz de şatahm! 

Gayri mübadiller kongresi 
Bnzı gayri mübadiller cemiyeti 

lıcy-el; idaresinin kongreyi top
lamak için ıcç kaldığından ıika
yet etmektedirler. 

Söylendiğine nazaran, toplan-
rJ ün Eğırccztti ... muhekeme dığı takdirde, bu seferki kongre 

edilirken tevkif olundu de, bir grup idare heyetini şid-
Darıcada Alaettin, i'\azif, Hüs- detle tenkit edecektir. 

zaJıyan kalem amirinden ve mU
bürliyen müdürden alınacaktır. 

Bunun üç bin lirayı geçtiği 
tahmin edilmektedir. 

,. 
iş kanunu 

HükClmet i'9iyi korumak için 
i9timai ıigorta yepiyor 

iş verenle iş alan arasında bir 
ahenk temin edecek ve İfçinin 
medeni memleketlerde olduğu 
gibi mesaisini tanzim edecek 
olan kanun layıbası yakmda 
B. M. Meclisinde müzakere edi
lecektir. 

Bu Jiyıhaya nazaran çıkarıla-
cak olan işçiye müessesenin, on 
bet gün evvel haber vermesi 
lazım gelecektir. Çıkacak olan 
işçi de aym mecburiyetle bu
lunacakbr. 

Hlikiımet işçiyi himaye edecek 
bir sigorta usulü tesisini de dü
şünmektedir. Bu, içtimai bir 
sigorta olacaktır. 

işçi her ay bu içtimai sigor
taya bir miktar para verecek 
ve kaza, maluliyeti nakliyenin 
kendisine ikramiye ve maaş ve
rilerek yardım olunacaktır. 

Bu içtimai sigortanın tehlike
lere kartı daha fazla mukavemet 
edebilmesi için fazla işçinin işti
raki bittabi zaruri olacaktır. 

Miır~•tede 
nü Ef. lere katil kaslile silah 

1 
1 Şayanı dıkkat bir petrol 

atmakla maznun Hüseyin!e darp- Gelenler, gidenler dave11 sçıldı 
tan maznun Cemil ve Hüsnü Ankaranan tanmmış avukatla- MOrefteden yazılıyor: - Mu-
Ef. lerin muhakemelerine dün rınden Galip Hikmet B. .şehri- vakkat bir zaman için faaliyetini 
Is tan bul ag~ ırceza mahkemesinde · tatil eden Türkiş-Amerikan pet-mize gelmiştır. d h 
başlanmıştır. ıınnıınıııımnıını - ' • _... ................... - ... - .. ,_,,_... rolyom şirketi, şubat için e ü-

Gayri mevkuf olan Hüseyin, müdafaa ve karar için kalmıstır. kOmetle imtiyaz meselesini hal-

" 

.. • •• •• Iedecektir. 
görülen lüzum üzerine mabke- Kimiye anımın ° umu EJinda petrol imtiyazı olduğu-
mede tevkif edilmiştir. Şahitler Balatta üç, dört kitinin teca- nu söyliyerek 175 bin lira çeken 
dinlenilecektir. vüzlınü defetmek isterken attık- Azerbeycanh Hasan 8. isminde 

Piyango sahtekarlığı ları kurşunlardan birinin isabeti biri tirket aleyhine bir dava 
«Ebuzziya» matbaasında tay- ile Kaniye H. isminde bir kızın aça;ak ayrıca 10 bin liralık bir 

yare piyango biletleri basılırken ölümüne sebep olmaktan maznun alacak istemektedir. 
30 bilete mükerrer numara kov- Maksut ile Kerimin muhakeme- Şirket, böyle bir alacağın 
mak suretile sahtekarhktan maz- )erine dün fstanbul ağır ceza mevcut olmadığmı ve esasen 

' Ha~{m bey 

Haşim bey 

D. D. yolları müdürü iıtlfa 
etmedi 

Gazetelerimizde, birkaç gün 
evvel Devlet demir yollan umum 
mfidürü Haşim beyin iıtifa ede• 
ceği yazılmıştı. Dün Hatim bey 
kendiıile görUten bir muharriri
mize demittir ki: 

0
- istifa edeceğimi hayretle 

okudum. Ben Istanbula mezunen 
geldim. Akil Muhtar B. tarafm.. 
dan tedavi ediliyorum. Mezuni• 
yetim yirmi gün daha temdit 
edildi. 

Gümri!klerde: 

Yeni kolaylıklar 

Marmara havza11 i9in bayınna· 
me verme mecburiyeti dünden 

itibaren kaldırıldı 

lstaobul ve Marmara havza
sında ticareti dahiliye ve gümrük 
beyannamelerinin kaldınlması 
hakkındaki talimatnamenin dün
den itibaren tatbikine baıJan• 
mıştrr. Gümrük müdürUijii bunun 
için dün bir tavzihname yazarak 
bütün tüccarlara g<Sndermiştir. 

Bu da bildirildiğine göre havza 
dahilinde bir limandan diğer 

limana sevkedilmek üzere g6n· 
derilen eşya, beyanname yerine 
sadece gümrük pusulası ile gi· 
decektir. 

Diğer taraftan icabmda gece
leri de gümrük muamelesi ya
pılması için tertibat alınmıftır. 
Bmıun için acenteler gece çahtan 
memurlara fazla mesai Ocreti 
vereceklerdir. 

Cemıyetlerde: 

* * * 
PolistP te kilat 

un Vortik ile Kemalin muba- mahkemesinde devam olun- kendisinin bu zat tarafından za-
n rara sokulmuş olduğunu iddia 
kemelerine dün Istanbul ağırce- muştur. etmektedir. Bu münasebetle, bazı 

Fakir çocuklar için 
HilAliahmer bir balo tertibine 

karar verdi 

Hilaliahmer idare heyeti diln 
toplanmış, ilk mekteplerdeki fa
kir çocuklara daha ziyade yiye
cek verilmesı imkanını müzakere 
etmiştir ilk olarak bu ayın 26-
sında vali Muhittin beyin hima
yesinde gıdasız çocuklar menfa· 
atine bir balo verilmesi karar• 
laştırılmıştır. Balo hasılatı çocuk· 
larm doyurulmasına sarfedile· 
cektir. 

'fapılecağı hab ... r ı c'.oğru denil 
Dün bir refikimiz yeni polis 

~şkilatmın tatbikına bir marttan 
itibaren başlanacağını ve bu hu
•usta Emniyeti umumiye müdür
JUğiinden Istanbul vilayetine, po
lis nıüdürlüğüne tabligat yapıl
dığını yazmıştır. 

Dün yaptığımız tahkikata na
laran poliste yeni teşkilat ya
Pılnııyacakbr. Yeni teıkilat, bun
dan sonra polis hizmetine alına
~lar ha1ckında daha dikkatli 
~~Vranılmasına ve bunun için d~ 
ır marta kadar polise yenı 

llleınur alınmamasına dair veril
llliş olan bir karardan galattır. 

Tavanı deln1işier 
.. F"Velki akşam Beşiktaşta köy 
ıçınd t h Ef . dG ~ u afiyeci Mıgırdıç . nın 

t·ı kkanının tavam delinmek sure
ı e . 

&ıren hırsız bazı tuhafiye 
~f~ası çalarak kacmıştır. 

olis bu meçhul hırsızı ara
ln•ktadır. 

za mahkemesinde devam olun- Dünkü celsede bazı şahitler ecnebi kumpanyalarma karşı 
muıtur. dinlenilmiş, çoğu silahı Kerimin bir takım komisyoncu ve muta-

Müddei umumi Burhanettin B., attığını söylemişlerdi. Muhakeme va11ıtlar taraf1ndan ihdas olunan 
Vortiğin tecziyesini, Kemalin be- başka ıahitlerin · celbine kal- bazı şayanı dikkat vaziyetlerin 

· · · t · t• M h k meydana ,.ıkması beklenebilir. raatmı ıs emış ır. u a eme , mıştır. .,. 
............................................... 6 ................................................................................ . 

'( Çizgilerle fikirler • • Keder veren cevaplar 

Bugün ne yaptım ? Bu ay ne 1 
b sene ne yaptım? Ne 

Yaptım, u d ? N 
v ? Ne kazan ım e 

yapacagı~ 
kazanacagım ? 

Servet ıni, terakki mi , refah , 
mı kazandınız , bir hizmet mi 
gördünüz, bir kimseyi mes'ut mu ı 
ettiniz ? 

Ne yaptım, ne kazandım? sual-

lerine menfi cenp verenler 

bedbaht olurlar. 

Muhtelıt mübadel. de 

l'wtu vaffak B. in halefi 

l&tanbul 6 ıncı Tali Mübadele 
komisyonu Türk azası Muaffak 
bcy'n Anadolu ajansı umumi 
müdürlüğüne tayini üzerine mü
badele komisyonundan Müşfik 
Selami bey, tali komisyon aza• 
lığına tayin edilmiştir. 
. . Müşfik Selami bey bugünden 
ıtıbaren yeni vazifesine baıla
nıı~lır. 

Muvaffak bey salı günü Aa
karaya hareket edecektir. 
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....... T Çok mühim vesikalar bulundu 
_ [ Üstarıtı 1 inci ıa),famızda J 

Tıp Fakültesinin ıslah• diği cürümler, delillerile birlik-
son günl d t f k"" lt . t 1 - te bütün tafsilatile zikrolunmakta, er e ıp a u eıı a e h .. k.. f k 1 .1 k 

besi için yazılmış bir fizyoloji kita :o;;~a u um ı ra arına geçı me • 
hı yüzünden çıkan münakaşa bu e 1~: •• k l . 
f k ··ıt · l h l · · . 

1 
Hukum fı ra armda ıdam ceza-

a u enın ıı a ı mese esını yenı· 1 "T·· k k 
d h l · · · H k"k arma ur ceza anununun 

en alır ara getırmıştır. a ı at 64 ·· ·· dd · d ı·ı ·1 l46 
h ld ·· ak I uncu ma eaı e a etı e ın-a e mun aşaya mevzu o an fey dd · · b' · · f k 
zahirde birk f l k b. k"t • cı ma esının mncı ı rasına,, ve 

F k h ak~k ormaTı fırk .. 
1
1 a~ "64 üncü maddenin 3 üncü fıkrası 

tır. a at a ı atte ıp a u tesı· d ı· ı t") 146 dd · b' · d. e a e ı e ıncı ma emn ırın· 

ırT. alh v R · Al" B 1 . f. ci f ıkraıma tevfikan,, hükmol un· a e asım ı ey erın ız d .. k d d.l kt . 
yoloji kitabı çok iyi yazılmıt olsa, ugu ay e 1 me edır. 
onlar ile beraber diğer müderrisle- idam mahk4mları 
rin ve muallimlerin hepsi en küçük Menemen, 1 - Divanı harp 
bir tarize imkan vermiyecek ikti· kararile idama mabkfim edilen
dar ve kabiliyette bulunsa bile yine ler 37 kiıidir, fakat yaı icabı, 
bugünkü tıp fakültesinin ıslahı bir bazılarının cezası indirildiğinden 
mesele olarak kalacaktır. Bunun haklarında idam cezasının tatbiki 
sebebi de lıtanbulda yüzlerce ya· Jstenenler 32 dir Ye şunlardır: 
laklı birçok hastahaneler olduğu Manisada kahveci çırğı Mus 
halde Haydarpaşadaki fakülte ta· tafa, terzi Talat topçu Hüseyin, 
le besinin bunlardan istifade ede· tatlıcı Hüıeyin, eskici Hllseyin 
memekte olmasıdır. Ali, Çepeli köyünd .. n Himmet 

Bu hakikat herkesten evvel bu· oğlu Süleyman, Paşa köyünden 
günkü tıp fakülte müderrislerinin 
malumudur. Bunun içindir ki bir- Kahya Ahmet oğlu lbrah~m, ka· 

sap Snleyman, Manifaturacı Oskaç sene evvel fakültenin Haydar-
paıadan 1stanbula nakli düJünül· mao, Hafız Cemal, Tabur imamı 
müş idi. Fakat lstanbuldaki umu- il yas Hoca, Alipaşa zade Ragıp, 
mi ve resmi hastahanelerdeki mü- şeyh hahz Ahmet, Giritli ibra· 
tehasııs ve doktorların fakülte mü- him oğlu Ismail, Menemende 
derriı ve muallimleri tarafından Bozalandan koca Mustafa, Hacı 
bir nevi asistan vaziyetine getiril- lıımail oğlu Hilıeyin, Göriceli 
mek istenilmesi ihtimali kar,ııında Abdülkerim, Menemenden Cu· 
itirazlar olmuştu. Diğer taraftan maibalah KAmil, Molla Süleyman 
birçok fedakarlıklar ile Haydarpa· 
,ada vücude getirilmi, olan fakül· kahya oğlu Hüseyin, çingene 
te binasının ve teıisatımn lstanbu· Mehmet oğlu Ali, Hayım oğlu 
la nakledilmesindeki mü,külat na- Jozef, Şumnulu Ali, Osman oğlu 
zarı dikkate alınmı§tı. Bu itibar ile Mehmet, Arnavut Yusuf oğlu 
o teşebbüs akim kalmıştı. Kimil, Kerim oğlu lbrahim, Se-

Halbuki Tıp filh~ltesini bu nok- lim oğlu Boınak Abbas, Alaşc· 
tai nazardan ıslah etmek için mek- birden ıeyh Ahmet Muhtar, 
tep binasının lıtanbula nakli zaru· Şeyh Esadın oğlu Mehmet Ali, 
ri olmadığı gibi lstanbuldaki muh· Manisa hastanesi imamhğından 
telif umumi ve resmi hastanelerde mütekait Laz lbrahim hoca, Ma
ki mütehassıs doktorların işlerin· nisadan Emrullah oğlu Mehmet 
den çıkması veya fakülte müderris 24 S e hktlm edil J 
ve muaJJimlerine muavin vaziyeti· eney . ma . en er 
ne geç.mesi lazımgelmez. Haydar~ Yaşları ıcabı ıdama be~el 24 
paıadaki tıp fakültesi ile İstanbul- sene hapse mahkum edılenler 
daki hastahanelerin tıp talebesini şunlar~ır: 
yetiştirmek maksadında tevhidi me Manııada Nabncı Hasan 20 
sai etmeleri pek güzel temin edile· yaşında, Çoban Ramazan 20 ya· 
bilir. Bu hususta hüsnü niyet ile şında, Giritli kilçllk Hasan 17 
düşünmek ve meseleye hiç bir tara yaşında, Menemenden Harputlu 
fın maddi veya manevi zararını mu Ömer oğlu Mehmet 65 yaıını 
cip olmıyacak ve hiçbir kimsenin mlitecaviz, Liz Mehmet Ali hoca 
hayaiy~~ini ~ı~ıyacak bir tekil ver 65 yaıını mütecaviz, Erdibilli 
mek mumkundur. şeyh Esat 90 yaıını mütecaviz. 
. O va!rit tıp f ~k~ltesinin talebe- t 5 Sene e mahk6m edilenler 

ıı nazarı deralerı yıne Haydarpa· y • • 
ıada görürler, fakat bu talebe na- -~~-~~~ ..... ~~ ~a~k~~
zari dersl~rini orada gördükten verilen mevaddı iptidaiyenin ka · 
sonra fakulteye me.rb~~ hastaneden nuni merhalelerden geçerek lü
başka .lst~mbuldakı dıg~r h~atane· zumsuz kırtasiyeye maruz kaldı
lerd.ekı hın~e~ce ~ast~ uzerınd~ .a· ğı bu yüzden fabrikatörlerin za· 
melıyat takıbıne ımkan bulabıhr· " düğll 'k d'I · ·· 1 rar gor zı re ı mıt ve muş· 
er.F'k . . T f k""lt . . h kUlltın kaldırılması için Iktıaat 

ı rımızce ıp a u eaının a· kil · 1 
kik• tt ı h · t k ve etıne müracaat o unma11 

ı sure e ıs a ı ış e anca o va· k 1 t 1 t 
k .t ·· k.. ı b"l' arar aı ırı mıf ır. 

ı mum un o a ı ır. . 
..AteluHet .ASUH Sınıyl ve Mııdın bankııındı 

----------- yeni bir mütehıa111 
Fabr Pc~ töder Sanayi ve Maadin bankuı 

kendi fabrikalarının ıslahı için 
Avrupadan yeni bir mütebasııs • 

Dün te,vıkı Hnayi kanunu 
hakkında iktıaat veklletine 

müracaata karar ver diler 
Sanayi birliğinde dün fabrika

törler toplanarak tetviki sanayi 
kanununun tatbikatından doğan 
müşkllllerikonutmuşlardır. 

içtimada, her sene fabrikalara 
WM WWlllHlll' lllMIPifiMWi a 

getirtmiştir. 
M. Viktor Bomen ismindeki 

bu zat visi ıalibiyetle bankanın 
sanayi ıubeıi mlldürlüiilne tayin 
edilmiı ve kendisine birinci de
recede imza hakkı verilmiştir. 

1 

edilenler şunlardır: 
Horos kc>yünden Salahattin oğ

lu Naşit, Y akup oğlu Ali, Muhit· 
tin oğlu Ali, hacı Hasan oğlu 
Aptül, Necip oğlu Mevlüt, Ratip 

YAZAN: ()mer Rıza - t32 ~ 

Eşter, Mısıra varmadan ölmüştü! 
oğlu Osman, Mümtaz ogw lu Ha- h ·· "diai - Sen tarftarlarını topla, hasmına Fakat Mehmet enüz umı 
şim. Haşim 65 yaşından fazla ol- karşı celadet göster. Ben de sana yar memiş bulunuyordu. Çünkü bir~ 
duğundan ceıası tahfif edilerek dım için asker göndereceğim. · asker daha vardı. Mehmet, bu ~ 
12,5 sene ağır hapse mahkum Eşterin ölümünden sonra Mısıra le, hasmını bir müddet oyaJ~ya , 
edilmiştir. gönderilen J\inane l\lısıra varmı · bu· Onları, hiç olmazsa Iraktan 11nd• 
Uçer aene hapse mahkOnı lunuyordu. Mehmet, onu çağırarak ku- linciye kadar durdurabilirdi. ..., 

edilenler mandanlığa tayin etti, onu iki hin ac;;. Fakat Şam propagandası, yıJlll'; 
kerle Amra kar~ı gönderdi. Kinana mu süratile her tarafa ya},hyordu. ,, 

Süleyman oğlu Murat Mustafa, hakkak ki liyakatli bir askerdi. Mı~ırın met, askerlerinin üt:er, beşer kaÇ-' 
Kara Ahmet oğlu Ali, Hasan Şarkiye tarafından gelen Amr ile kar· başladıklarını gördü. Onlara auşll 
oğlu Mehmet, Paşa köyünden :. ılaşan Kinana, Mua'riye ordusunu e· nutuk irat etti: 
Mehnıet oğlu Abdurrahman, Hoca peyce bozmuştu. - ''Emin olunuz ki Hazreti ,4ll 
Hasan oğlu Hüseyin, Ramazan Amrın yaptığı bir taarruzu akame- ze yardım edecek, bizi bu gailede• 
oğlu Bekir, Ferit Ahmet oğlu te uğratan Kinane günün kahramanı tarac · ~tır. Siz ona biat etmiş bdlf' 

idi. yorsunuz. Diatinizi nakzetmeyini., 
Eyüp, Bozalandan Hacı lsmail A k t" · ta ·· 1 - ~ mr uvve ~nı~ ru~ar 0 acagı?,ı nane ile arlmdaşları kahramanca 9" 
oğlu Hasan, Muhtar Ahmet oğlu anlamış ve yenı hır tedbır almıştı. Hu· oldular. Hainler hasmımıza yarddl 
Mustafa, Azadan Mehmet oğlu deyç oğlu .Mısınn içinde idi ve onun ta memis olsalardı' Amr bir adım jle~ 

::.. 1 • 

lsmail, Azadan Mehmet oğlu r~.ftarı i_di. Amr h~men o~a ya~rak mez, belki hüsran içinde dönerdi.· 
lbrahim, aza Halil oğlu Hüseyin, Kına~e~1? as~erlerıne .. gende~ hucum sebat ederseniz her şey kurtuJofı 
b k . Ah t H" . R h l etmesını ıstemış, ,.e Hudeyç oglu onun her şey düzelir. Yalnız siz sebat~ 

e çı me useyın, a man ı . t d"ğ" · . t n· k ·· · 
k

" .. d f . ıs e 1 ını }apmış 1• ır aç gun sonra ve metanetinizi muhafaza edini'o 
oyun en Hacı ha ız Ah. · t d ğ. •, t· • '.:':.Jf 

• • vazıye ~- ışmı:: .1• •• • •• zın bu yüzden nail olacağınız möV 
Bırer ~ene mahkilm edil~nl~r Aı_nr, ~ınanenı.~ uzerıne tekrar yuk· her tahminin fevkindedir. HepiniJ f 

Manııadan şeyh Hacı Hılmı, lenmış, Kınane hucuma mukabele ede· olacak ,.e düsmanlarnız zillete ujtf 
Horozköyünden Ömer oğlu Ah- ceği sırada, kendisine yardım için gel· cak. ~ 
met, Ahmet oğlu lbrahim, Mus- diğini tahmin ettiği bir kuvvet~n geri· Mehmedin bu sözleri biraz tesit 
tafa oğlu Sadi, Zeno oğlu den. ve ~r~d~ .?nur •. askerlerıle har· miş, asker bir kaç gün sebat etmifı 
H A 1 -ı Ş b bettıklerını gordu. lkı ateş arasında kat Amrin ilerlemekte oldugwunu ., 

asan, s an og u a an, k 1 t B ğ K" h b t ıJ _, . . a mış ı. una ra men ınane, ar e · li tarafz..dnn hiçbir seı=; duyu im,... 
Musallab ogıu Halat, lbrahım mekte devam etmi~ a~kerlerin eridiği- . ·-· · ·· ~~ -ı M f · · - T h . .. .. - .. :.• ~ . nı, bır tek nefer gelmedıgını gorfll' 
og u usta a, Abıdın oglu a - nı gordugu zaman atından merek .sonu . t" h t" · t kd" dı"yot 

vazıye ın ve ame ını a · ır e 
ıin, Osman, Paşa köyünden na kadar harbetmişti. Şam as~~~~e:,i canını kurtarmayı, en · 1yük ganif 
Mehmet oğlu Ahmet, Salih oğlu muzaffer oluyor ve_ hararetle dogu:u· biliyorlardı. 
Osman, Bozalandan Ahmet oğlu yorlar~ı. H~deyçl oglunun ta~ Ttalkt~n~ mnancnin bütün askerlerile ma) 

M b O -ı H S . de yetısmesı on arın manevıyc erını . . .1 ( 
e met, sman og u asan, aıt kat k t" k tl d" . t" m~.sr, bu askerlerden lıırınin bı e 

a uvve en ırmış ı. d"" . 1 t" · ·h ·cd> 
oğlu lbrahim, Ak Mehmet oğlu x • • . . onmemcsı >U ne ıceyı ı zar etmı,,,. 

. " . . vte taraftan Kınanenın askerlerı .l\Iehr. edin askerleri tekrar kaçı 
Mehmet, Sımar kalıbı Mustafa, bitiyordu Dunla · ' "'mamilc ihata edil _ .. . .. t 
M M - · T · • ga başlamışlar, on karargaht · - uçe 

olla. ehmet oglu Ah, rakçı mişler ve ölüm ile teslimiyet arasında - 1 , 1 ·ıt·k,... _ . • - · . . • . . ~ ... :ı U)mag:ı "l"' . an ar gı ı ~-
Hasan oglu lbrah m Etem, kura· ka )l~:clr. Kınane ıçın .• uı .·Jluşa ım· r.ur' Ar..rin asl •. rleri fn"'':-~ · ,f 
b?yeci Hacı Hüseyin. ka Y~kt.u. ~{~ndisi, .t.esliı;ı ~ile .. ?~~a, tiği zn'man karargkh tamamile bet' 
Ş h E t M mul."lk.t. : kı ıdam cuılec<> ·tı. Çun . ..:ı o r.us l\' t ... ·ap ... ·alnız kılmıştı 

ey aa enemen me- d 0 k t"ll · d d" K . · :ı • ' '.; .; • • ., .. •• • a smanın a 1 erın en 1• ınane. Karargahta geniş bir sahayı 
zarlıgına gomWdü harp meydanında ölmeyi tercih ed~- yan - ·n.rı içi~ c' ~anlı bir ,.: 

Menemen, 1 ( Vakıt) - Şeyh ~~.k et~afında kalan ~irka~ askerle do· yoktu. A .. J,erl . . kaçmı~ ' ~ dı· 
Esat, dün sabaha karşı ölmüş- guşmege deva~ etmış, nıhayet o da, Uzaktan karar1ralun sayısız . 
tür. Ölümünden yarım saat evvel gerıde kalan bırkaç askerııe lHrllh.L~ ~ c Jarını gören hasım, biraz tevakkü.i 
kendini kaybetmiştir. re .y~varlanm,~ ve vak'a __ şam ?skeı:~ miş, fakat karşıda bir hareket gö 

Öl
.. .. d l . d- .. lerının, mukabıl tarafta l\.ınane ıle bu yince ilerlemeğe karar vermişlerdi. 
umun en evve ateşı uşmuş tün askerlerini telef etmelerile niha- ,, bf 

etrafındakilerle bir saat kadar Mehmet, karar~,ıhında yalnız -.A 
" _ w " G b' d yet bulmuştu. na dolasıyor, bir tek kişiye mile 1'39') 

goruşmuştur. ece on ır en Haber, Mısırın her tar:ıfınd:ı yayıl· 1 d.w: d h t d" d 1 
w eme ıgın en ayre e ıyor u. 

sonra nez haleti baş gösterdi- mış, h.erkes Amrın muvaffak olacagı- lerce, binlerce adam, nasıl olmuştıı 
ğinden Dr. tekrar muayen etmiş, na emın olmuştu. kaybolmuşlardı. Bunların içinde, J 
Şeyh bundan sonra bir kelime r-azı· Hz. Jzmirdc mek bir tek adam bile yoktu. Deııl 
bile söyliyememiştir. U. bunJnnn hepsi de kaçmak fırsatı 

Şeyhin cenazesi Menemen be- l Ost tarafı birinci sahıfad:ı 1 liyorlartlı. . . ıcıf. 
lediyesi marifetile kasaba kabris· yazdıkları satırlar şunlardır: l\fo~met.' her çndı~ı~ ıçıne ba ~ 
t ·· Ol Ü t" ş b ~ ve derm hır hayret ıçınde ba~ını 
anına g~m m. Ş u~. ey ... sa· «Karşıyaka kız muallim mek- rek başka bir çadıra giriyordu. 

dm üzerınde bır mıktar altın ve tebini ikinci defa ziyaret ediyo- .Mehmet, yalnız başına gid~ gide 
gümüş paralar çıkmıştır. rum. Çok memnun oldum. Bun· yola çıktı ,.e kendi kendine yüriid 
Bundan sonra muhakeme dan sonraki ziyaretlerimde daha Yolun ı ·r tarafır.da bir harabe görd 

edilecekler çok memnun olacağıma kanaat Onun ~(ne gerdi. Düşmanın bursd 

M 1 (v k t) D
. gccip gitmesini beklemek istedi. 

enemeo, a ı - ıvanı veren yüksek tekamül eserleri ~ · 
b b d Al 

· Diğer taraftan Amr ibnil As, i]ef~ 
arp un an sonra aıehırde g~rdüm.» b" t k k "f ku ti · ·· der 
k " 5 k "lik ır a ım eşı '""e erı gon 

ya alanan 2 ,, . ıtı grubu Reisicümbur Hz. mekteplerden ço' geç:-:.ı.eden 0 dn ımrargahrn boın 
muhakeme edecektır. Bunlardan ayrıhrken talebe fevkalade heye· olduğunu anlıyarak hareketine de'°' 
sonra Akhisarlı maznunların mu· canlı ve hararetli alkışlarlar ve etmişti. 

bakemesi yapılacak, en sonra da «yaşa Gazi, yaşa büyük kurtarıcı» * "' 1) ~ 
Balıkesirli mevkuflar muhakeme avazelerile teşyi olunmuşlardır. Leylı\. yalnız başına hareket ettiği i ~ 
edileceklerdir. K k . k l . d mümkün mertebe şehirlerle köyleri" 1 

arşıya a vapur ıs e esın e varından gidiyor, çöllerde yalnız b"it 
Bilhassa bu sonuncu grubun binlerce halk büyük reısı na kalmamak. susuzluktan ölmenı~, 

muhakemesi ehemmiyetle talik- muhabbetkir tezahürlerle selam- çin bu hattı hare..l\eti takip ediyof"'~ 
ki ediliyor. lamışlardır. Onun yolda aldığı ilk maIUmat, ~t~ 

-·--.. - ......... ---.. --•-mmHllBIH11UHUUHUWllUll1mmHlllRllltfilllllRIHlltDHmmımıınııı11ıunıutıt1 medin lehinde idi. Çünkü Kinan'"t. 

r ••tekas • IAI k P h k f °"\ Amn mağlUp ettiği henüz şayi olıllo' U 1 • lrJQT 0 f • Ve meş Ur lfap • 1 tu. Leyla, gide gide Ureyşe varıuıŞı t1 r Bican Efendi ve 

Bican Ef. -Marko Pş., haydi 

gel de seninle şu eskiden mlldilr 

olduiun Tıp F akUltesini iezelim! 

Mark o Pı. -Adam Bican Ef. 

ben orada dert dinlerdim. Şimdi 

ne dertleri olacak 1 

Bican Ef. - Sahi, artık tale-

belerin derdi yok; şimdi müder· 

riılerin derdi var. 

Marko Pş. - Evet, biliyorum, 
manası anlaşılmıyan bir kitap 
yüzünden. Ben de alıp okuya· 
caktım.Fakat Kemal Cenap B.in 
bile mana çıkaramadığını gö
rünce anlamam.dedim.vu srettim. 

dan Feremadan Mısrra girmişti .. "8°_,, 
sı bugünkü Port Saide mücavir bıf ' 1 
di. Leyla, buraya vardıktan sonra "'ıt 
harebenin neticesini anlamak isteall ~ 
,.e Kinanenin bütün askerlerile nııtlt., 
duğunu anlamıştı. ~ 

Leyla, halkın temayüllerini te ~ 
etmiş, hep inin Mua,·iyeye taraftıl~f 
duğunu anlamıştı. Onun ilk rası~l ti 
adam vaziyeti anlatmış, Kinanen~ Jt 
sıl mağliip edildiğini tafsilatile s3'f 
mişti. Leylfl ona sordu: J 

- Bütün Mısır Ali ile birlikte d 
mi? 

- Öyle idi. Fakat iş değişti. 
- Niçin değişti?.. tdı 
- Mehmet vaziyeti idare edeJfl , 

Ve halkı memnun etmedi. Onun z:ıd' 
nı hep iğtişaşlar içinde geçti. 

- Bunun sebebi? ... 
(Bitmedi> 



. .. 

Asıl bize lazım 

lngilizler mekteplilerini etfa
iyeye yardımcı yetiştiriyorlar 

Bahtiv~r 
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l,aretler 
köpek Çin de 

Toleransın en iyi tariti 
da, ~rkfyede demokrasi JUr konuşul· 
çıkt .onuşulah ortaya bir de yeni dert 
~ · deınagoji ! 

isted enıaa:o~ demokrasi mefhumlarmı 
ler' iği gıbı evirip çeviriyor. Onu eski 

1 iye mahkemelerinde on kuruşa ya
r~eı §ahitliği edene benzetiyor. Hür· 
~~eti onun yanında tanıyamaz. olduk. 
k alet sırtına bir acaip kanat taktı bir 
b~f oldu .. Tolerans demagokun elinde 

r nıuzdan !arklı değil. 
Yerine göre gümrükler açılsın: tole

rans? 
Yerine göre şeriate kur: Tolerans! 

1 
Yerine göre linense el ele ver: to

erans! 

8
• Yerine göre şeyh efendi tekke işlet 
ın: to)ıerans ! 

ToJeransr, Türkiye demokrasisinin 
llllnıannın ağzından dinleyin, büyük 
§d İınıirde dedi ki: 

• "Bizimle beraber yürümek j~~e
bıtyenlere bir fey diyemiyecegız. 
Onlar da istedikleri gibi hareket 
ederler. Bizim hedefimize doğru 
Yürürken isabetli olduğumuza ve 
en nihayet muvaff akiyetle hedefe 
"a.aıl olacağımıza otimadımız o ka 
dar kuvvetlidir ki, şunun ve bunun 
hıüteessir olması bizi asla mütees
ıir etmez. Belki tenbih eder, daha 
ç~Jc dikkatli yapar. Yalnız ~izi ge 
11Ye gtöürecek ohmlnrın t akip ede
cekleri istikamete acla müsait dav

Talebe haftanın muayyen bir QÜ• 
nünde yanfın söndürme müıa

bakaıı yapmaktadır 

ranınayız. 

Dü~manlar bir oda Çocuklera yangın s6 dürme dersi verilfrken 

f- şı at ı \ O far ~~angın t~Iı lı: esinin. _zararJarım as- "'.. ~.u teşkilata dahil bulunma~ta~ır. 
Anfa;ıl 1ı: ?'al\ ·•c. ) h E at Efen gan ~adde ındırmek ıçın Avrupa ;e Butun bu vaziyetlere rağmen, ıh~ıya

dinin, şeyh E.-at Efe d" ıı ·ı . .. et 1 omi ~rn n .ıda d cvn:nıı ve e~nslı surett e ıs· ti tcdbi~ler, hiçbir veçhile ihmal -~dıl~e 
t-;n· h"lt. f t k . . • .. 1 en 1·n h"' 1 edıJmc dedır. Bu cumleden olmak mektedır. Binde bı"r ı'htimale mustenıt ...... ın. ı a e onu c ı • · . .. .. 
LlvrenCJ İngiliz emperJ ali m ·0 n kolu. u. • ~' ) .. n ın so~~urmc rn~ıtalannın olsa da, herhangi bir yangın hadi~esin 

Kutbulaktap can·nı \Cr :-ı Lüv ~~ 1 e? .d~ha rnuken:mcı. ~ır hale ge- de teşldlfıtın tam bir istifade temın e-
lensin haçını gö~sünd n ç 1 a d ı. tml?1e 1 ıçın ç l ~~ldı 1 gı~ı b~nlan? d.~mernesi mülahazasile, onlara ~önül· 

Lavrens, J:iPfct ırnrn "te ·, ı bt lak- ta 1 at~ etr maa d~ )cm yem Canlı· lu yardımcılar yetiştirilmektedır. Bu 
tap, şe)hler, müı "t r \ C ton :ı · e 1 r" . eı m \tcdır. "ÖnüJlü ynrdımcılar, mekteplilerdir. 
tı Yaşındaki tekhe bud · ., ı bir ı; ~ • M a: ~ o cestcrdc rnunfaza".' i~~ Talebeye her hafta muayyen bir günde, 
tek bir şey için çalı 1 orla dı. faı)c te • atı mevcuttur. Berhangı bır yangın söndürme makinelerinin nasıl 

Yeniyi ve müspeti öldiirmek. yan ın \U uunda söndürme mnkineJc- l<ullanılacağı itfaiye ınemurları tara-
Çünkil onların pacr Iıları. mcmle rini derhal har kete "ctirebilecck, aza. fmdnn öjretilmektedir .. Bunların yar· 

.., llseti ltir hanın odal:ın · · ·· g""z ı~i r mi urcttc f li.)ctle çalı :ıbilcGek dl're dımlarıo.dan 1 bilhassa yangın başlan· 

., ;ı )la veren b:r :-damdı. B"r l da Jn ... · cc h b ·" a f) c mcrn•· ·Ja gırlarında cok i tifade edilmckt~dir. 
liz, bir katında }<' an • , bir " " _...-..... .... ıımınıı_,,,,,_ ..... ..,uı .. 

~""""-"' '"' ..... "'""'"'• ..... """'"~ Yetmiş iki tarikat tekk,. ·tt. " "' 
isterseniz size bir mi al, en cok hür cemiyeti re"sliğinden: ' M A x 1 M 1 

riyetten bahseden, memlekete A vrup. l:a &sunun tertibinde ~ ~ 
lrlann istediği hürriyet 1 anunlarını g kıymetli yardımlarından istifad e " r 

-----insanlara muıısus merasim 
ile hususi bir mezarlığa 

gömüldü 
Meıhur kutüp seyyahlarından 

Amerikalı Amiral Bird'in. Una
laska isminde bir göpcği vardır. 
Bu köpek seyyaha kutüp sefer
lerinde refakat etmiştir. Son 
aylarda Amirak Amerikanın 
Luizyan ayaletinde Morroe'ye 
gelmiş ve göpeğini de beraber 
getirmişti. Köpek bir gün so
kakta gezerken dikkatsiz bir 
otomobilci tarafından ezilmiıtir. 
Amiral Bird bir taraftan şoför 

hakkında zarar ziyan davası 
ikame ederken diğer taraftan 
eski seyahat arkadaşınm mera-
simi mahıusa ile defnedilmesini 
arzu etmiş. Unalaskaya insanlara 
yapıldığı a-ibi merasim yapılmış 
köpek kendisi için sureti mah
ıusada inta ediJen mezara ga
mlllmüıtür. Unalaskanın çocuk
larının da bilahare oraya gömfil
mesi ve orasının Unalaska ailesi 
kabristanı olması için Amiral 
Bird lazım gelen masrafı peıinen 
bankaya yatırmıştır. 

Amerikan aklı! .. 
Buzdan tabut içinde geçen 

30 dakika 
Amerikamn Portland şehrinde 

sakin Mösyö Moro isminde bir 
Amerikalı ahiren çok garip bir 
tecrilbe yapmıthr. Bu adam bu
lunduğu şehre uğrayan birkaç 
gazeteci He şimdiye kadar ya-

tiren bir padişahın şu iradci cniyc :n· etfğimiz ve balonun umumi mem- 1 5 Şubat per~embe 1 
okuyun= nuniyeti davet eden bu muvaf- ~ Bouu .. ~ 'ov!lre o~nsnnt ~ )dmam•• bir ,ey yapacağın• dair 

BUutfihl taala mevsimi sayf taT:ar· fakiyet ni a lakadarJarına borçlu f' 1 1 U U U " bahse giriımiş ve bahsi ıu ıu-
rlip ederek yalılara nakil ral. ti lzu'ul bulund u w umuz Sa iye Müştak, # Yeni numaralar Kotiyonlar # retle kazanmış: Masyö Moro 
etnıcsUe sahi/hane esbahından ist klu Madam Nemli zade Mitat Naz"re 1 sürprizler. # bilyük bir buz parçasını orta-
Olanlann nakU eylemeleri hususuna lsmail Hanımefendilerle Muzaffer, ' Sofraları tÜtunuz ~ 9.1ndan böldürmüş, iki paçanın 
lhihadet mekarim adei padişahi seza- Ahmet Emin, Nazif, Haşim, Na- ; 263 r ara8.lm da tabut a-ibi oydurmuı 
11ar buyrulnuıRtur. 1 Telefon: Beyoğlu 3 ' b .. . . . · 

En güzel çocuk mil•ıibak4· 
amı kazanan yavru 

Ahiren Pekin şehrinde bir 
iÜzel çocuk müsabakası açılmıı
tır. Bu müsabakayı binlerce Çinli 
yavrusu iıtirak etmiı ye en sıh
hati yerinde ırörUlen yavru birin
ciliği kazanmııtır. Reımimiz bi
rinciyi gösteriyor. 

Bulgaristandaki Türk genç• 
liğinin teza1ıllrab 

Sofyadan bildirildiğine göre -
Bulgariıtanın muhtelif kasaba
lannda irticaı tel'in etmek için 
mitingler yapılmış ve yapılmak· 
tadır. Enelki gün Vidindo T8rk 
münenerleri tarafından yapılan 
mitinge halkın aztm ekseriyeti 
iştirak etmiıtir. 

Mitingte şehit KublAy Beyin 
ismi tebcil edilmiş, hararetli nu
tuklar söylenmiştir. 

Vidinin münevver Türkleri , 
mitinge iıtirak etmiyen birkaç 
kişi ile Vidin mllftllsünü, bir 
imamla bir sankJıyı tammamıya 
karar vermiılerdir. 
Aynı gençlik, 150 liklerden 

Bulgaristanda bulunanlann hu
dut haricine çıkarılmaları rçin 
Bulgar hllkumetine mUracaat et
miye ye ricada bulunmıya karar 
Yermiılerdir. 

DarBlbeclavi Temsilleri 
Bu akıam 

Fermanlı 

deli Hz. 

ıaat 21,30 da 

ISTlftBUL BB.EDIYllf 

~~ ~ ~~ 
ır im Cemil, Fahir, Ahmet Şükrü, •'-'""'"'.._..,,,.."'"''"'"'"'""• sonra u oyugun ıçenııne gıre-

Dii11manlar bunun için müstakil de• N il h E B f k d'" b U ' T rih 
ı -s Zekai, uru a sat eye endi- .••e•••••••••••••••••••.,••••••. re ıger uz parçaıım zenne a i piyes 
et değiJ, de,·Jet reisi değilı han odaba 1 1111 1 

il l iti il 
Jerin refikaları Hanımefendilerle : 7 Şubat cumartesi akşamı : kapattırmış ve bu vaziyette 30 

tısı istiyorlar. Onun için saJtanat \ e k M M 
h.iıtfete geviş getiriyorlar. Sahur Sami, Şehremini muavini i Münir Nurettin : daki a durmuş. asyö oronun Yazan; Müıabip 

Sadri Etem 1 Hamit, Şirketler komiseri Muzaf- • N SER : buz kutuda 30 dakika durduktan zade Celil B. 
__;:__________ fer, Nemli zade Mitat, Yılmaz : K O 1 : sonra sağ salim çıktığını giSren 

lnhiaarlarda: Hilmi ve Muhlis, Nurullah Esat, ! MESUT CEM iL - RUŞEN ! gazeteciler fevkalide hayret et- Kişe hcrgiın saat 13dcn itibırcn açıktır 
l'u ün inhiıerınd• yeni bir ıergi Sadettin Ferit, Ahmet Emin, iş : ve arkadaıları refakatile : miflerdir. Resmimiz bu sahneyi Altı yaşına kadar olan tocuklar 

Tütnn inhisar idaresinde vez- bankası müdiri Muammer, Nazif, i MELEK shıema.ında : gösteriyor. _ _ __ tiyatroya kabul olunmaz 
ne dairesinin yeni binaya nakli Haşim, Naim Cemil Beyefendiler • • ;on~ooo+•+++o+~+o+, 

d 1 : Biletler bug(jnden itibaren : D k t s Gıeriue boş kalan salonda bir ve Baloya avetli erimizi hiç bir :. MELEK sineması giıelerinde .: A O Of'Ufl Jf'11-J 
lllaınQIAt sergisi açılmıştır. bedel mukabilinde olmakıızın y JI. ı 

"f h d" J J • k f : satılmaktadır. : ~ 
Serginin müdürlüğüne bir ha· zan a ıye er e ızaz etme ır- •••• •••••• .... ••••••••••••••.. M A R C E L E Ş A N T A L - M A X U D 1 A N 

lalın tayin edilmiş, satış yapılma- satını veren muhtelif mOessesatı namına tqekkOr etmeği vecibe ve + 
11 f k .. 1 · ti" ticariyeye aleni olarak Cemiyet addederiz. 00 J E A N B R A D 1 N tarafından o+.-....-...-... • .., llluva ı gorü memış r. ._....._....._. 

~ =J 
Tefrika numarası : 46 kaplamıştı. Pansömanını yokladı: nın daha evvel iyileşeceğini söyleyince - Siz beni öldürmek istiyorsunuz.. - Haynrih seni içeri götürelım. 

- Ne demek? .. Bu yarayı hemen dik Vesling hepsini anladr. Bir h'ihze sus- Bu adam öldürmektir ... İmdat! imdat! O, reddetti: 
yazan : •Garp cepheıınde .... müellifi mek icap ederdi • tu. Sonra bağırırıafa ba§ladr: hiçibrlniz evine sağ saJim dönmiyecek - Bırak canım. 

&ik Mari• Remargue onu teskine çahştık. Yüzü yemyeşil _ Evet.. Siz hepiniz şuradasınıı... anladınız mı? .. hiçbiriniz!. O anden itibaren çok sey s8yJemedL 
olmuştu. Endi51e bütün vücudünii titre Gözlerinizi a~ış bakıyorsunuz. Hal· Binbaşı bağırdı: içeri götürülmesini istemiyordu. D • 
tiyordu: buki hiç bir şeyiniz ) .. k ... Dört senedir - İçeri götürünüz de rahat dursun! şarda bırakılmasını rica etti. Re . 

1 

_ Adolf! .. ~oş. şunun arkasından .. cep:tede bulundu~ .. Tam .. "" sı.rada... F~at Yeslin~ hiçbir ~~z dinlem~ ".'~.ç~ idi. ?ra)n \ a rmak için ta;•i~ ~: 
:Mutlaka geJmesı lazım. sizlerin hiçbir şeyı yok ... J :ılbukı ben .. ıstemıyordu. Ehnden sılahı almaga tıgımız cazıp re' naklr .} ol as..ı. 1 d ğ 

Betke bir an tereddüt etti. Bunun ben .. dör~ seneden sonra .. böyle nıru· bir çare bulmalı idi. Betke yavaşça ar- gözüküyordu. Xoprak ~ak· g .. 
0 ~h 

• b"J" d F k t" K 1 b" · k ta ı ın mu t'rı faidesiz oldugunu ı ıyor u. akat Ves Jayım ha!.. asına geç ı. o una ır ıp sarara · yayı ıyordu. Re,·ire yakın 1 1 · · dd t k · ba d"" ·· k · t" d B ı d 0 an r m-lingin sözlerını re e me mümkün De1i gibi yanına koymuş olduğu- ncayı uşurme ıs ıyor u. u sıra ar a zemin zeredilmisti. R"" r " • 1 
d.. D kt 1 ·· ·· d h.. d .. t •· , ,..,,.1 . · ı· k t ·· ·· ~uzg<tı ft .. 'di? Yürü u... o ora goruşmesi muz eşyasını kanştırr.:ığa başladı. a umma uş u. ~ ıngın e ı uvve \"e çurumüş seylerin k k . 

mu 1 
• il d ·· l · · · b. h ld d k ld ~ · d"" • ·· 0 usunu sı P . ·rettik. 'es ng e goz erını ona Hümmasının gecikmesini be: liyor ,.e sız ır a e )anına uzan ı a ı. ~ ım ugu anlarda sürlilm"" t 1 1 

nı se) d w d"" d" k .. d". . . d kü ""k b" k" us ara arın ~ ~ 
d.k "c:ti na~nı ona ogru ondürmek sessiz duruyorduk. Bu hal çok süremez ı o oca vucu un ıçın e çu ır ço ın koku u du,,·ulu d 

ı mı:r . ~ . • . . . k 'b. ·r k k' b. ,J ) or u. 
. . fettig·; gayret ınsanın ıçıni par di Çünkü kaybettığı kandan dolayı za. cu varmış gı ı zaı n es ın ır se- Ufuk uzaklara d ğ . 
ıçın sar • . d . . ı· d . . . o rru ma\I ıen' te 

1 • cak gibi idi. Betke avdet etti ve )·iflemişti. Fakat bırdenbire elini eşya a ile ın ıyor u · ımtıdat ediyordu H t f . . 
ç\~ ı1)·agin görmh·eceğj bir vaziyette do arasından çıkardı; ' 'aktile telef olan - Gitmeyiniz.. Yanımda kalınız. .. nazar buradan c~ph er aıa sakı. ı. 

es ın . ld d d" . . Ah k cığım za,·alh ka ~ CJe 'aramı)ordu. k b ·r parmağını ka ır ı \•e dudak bir lngilizden ken ısı ne mıras kalan an ... rıcı5ım... Cephe hattı dnha -d b 1 rara 
1 kıpırdamasile bildirdi: "Bir bir tabanca tutuyordu. Hepimiz dağıl ViJJi bjr ihtiyat olarak seslendi: Ye Jing sa~i~ ;:ıg a ~ unu}.ordu. 

lannın dık. O nasihatlerimizi dinlemeden geJi - E\Vela tnbanacanı at!.. bir nazarla m uruy~~ .~ı. Dıkkatll 
saat.,, . h 1 B tb ht tab anzarayı suzu) ordu Koy 

. b" ta, .. r takındık. Fakat öJ. şigüzel ateş edıyor, em de u urcasınn e a ancayı yanına hırakı· lü idi · binaennlet.·h , ki 1. • • 
Emm ır nı . . kJ k "b" d" B" ki ' , ,J ,,oprıı a nzdcn ıı· .. 1 b·ı· kö,·Jüyü aldatmak bağırı)ordu . .v nmız ya a.,...aca gı ı ,.er 1• ır çoma n çekerek aldık. Sim ynde al; ı ası l k . 

ek uzere o an ı . . 1 d d" \ 1· . ki 1 .. , o ma ı R\1) 1.'n memuld 
m . . ., Betke kendisine da- bir hareket )apsa nışan a •)or u ''C"j ı tıs ıngın a ı >aşına gclmisti. Bet- Öleceg- ini art k b·ı· • 
k la" bır ev mı· k t . . . ~ • 1 ı l.l ordu. Bunun ı..ı-

0 < J • r t olacağını ve yarasr- bağırıyordu: · e cesare vermek ıçın dedı ki: . ~-
endişe ha sonra ame ıya (Bıtnıedi) 
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Belediyede ....... 

SeyrüseferdF- ·sıahat 
[Ust tarafı 1 incı 5a)l:ımı;:da 1 Ali ( Uc.)koz), Sadi, Nnzmi. Salahat· . ? 

kil eden sır,ının gene tam merkezinde tin, Kemal. 'lalflt, Bican, Hikmet. Mevcut kedro kAlı gelmıyor mu. 
meclisin Uç gazeteci azası oturuyor, liç Galip Hakkı, füimil. Mehmet. Cemal, lstanbul .seyrüsefer merkezi
heyeti tahririye müdürü ... Bir tarafhı l'!cthi, R:.ı<•it, (~eı:ıı. A~ca Tevfik. Yeh- nin !slahı hakkında müfettişlerce 
nnda tatilde belediye kanunlarını .) e- hı Be) ler, Hhsamettın 'e Hazım ı•:ı- tetkılcat yapılmış ve bu hususta Yalnızlık Korkusu 
niden tetkik edip gelen is bankasının şalar. hazırlanan ı apor vekalete gön- '\azan :Sadri Ete• 
genç müdürü Muammer Bey - Heri Adalaı· kaza:sındaki satış komisyo derilmiştir. Haber aldığımıza _ 2 _ Fakat bir adamı olduğu yeid' 
içtimaa tam dakikasında gelen 'e dai !"-una !a.':it ve Sadett~n Rıza Be:·ıer, göre Vekaletçe tasvip edilen BUNDAN EVELKI KISMIN üzlet, itiyatlarını tebdile mec""' 
ma başkalan tam dakikasında gelmc-ı Kadıkoyu. kazasındakı satış komısyo- bu rapor şu esasları ihtiva et- HUL.4.SASI mek ne feci şeydir. Başınıza gel 
dikleri için bekleyip bekleyip ~ikfıyet nuna Raşıt 'e Cemal Beyler. mektedir: (Hiddetle yatağına yatan bir genç kendi ruhunda bir menfi haline • 
eden Muammer Bey .. - Gazetecilerin İsimler okundu, heyeti umumiyece Deniz vesaiti ve hamallar bir kadının kendisini mütemadiyen al- mek ne feci ğeydir. Başınıza gel 
öteki taratlannda da genç, dinç bir av· de muvafık görüldü. murakabe edilemediği gibi mev- datnıa.sından nıüit>l'Hirdir. Ona kin hilirsiniz • 
cı olan Dr. Hazim Pş. oturuyor. Mec- 1\HJAMMER B. lN TENKİTLERİ cut kadro ile otomobiller de li- duymaktadır. l'e yatakta onu düşün- Geçtiiğniz yollar sizi yadırgar. 
liste bir d~ ~eni sima var: Kristal fal>- Şubat içtimalarının ilk celsesi böy· yikile kontrol edilmekte olma- mek iatt>mediği halde mütemadiyen ka- dırım kayaları bile sizden nı 
rlkası sahıbı Reşat Bey. Olen aza ta~- Jece se!';sizce (muamelatı cariyenin rü· sma binaen kadronun tevsiine fası eski hatıralarla doludur. lümsemeleri vardır. işitirsiniz,. 
yare cemiyeti muraki~i S~di Beyin ye- yet ve temşiyeti) sur~tfle bitiyordu, liizumu iıaret olunmuştur. Düıünmek ist"medikçe zihninde Siz onların üstünde değil, onlat 
rtne vazifeye davet edılmış. sessiz ,.e heyecansız... Vekaletin muvafık gördüğü canlanır: zin başınızda dolaşır .. 

• • .* . iş bankası müdürü Muammer Bey bu rapor tatbik edildiği takdirde Bir gün onu köprü üıtünde beklemi§ Baktığınız aynalarda şimdi il 
~ Sade~~- F~ı~.B~y celse~ı .aç. söz aldı: merkezin müdüriyete inkilip tir. Bir gece de bir barda kadın beş çektiğiniz günler birer, birer gizi 

sonra ıp a 
1 ~y te~rınısa- - 1'atil devresinde belediye kanun· edeceği anlaşılmaktadır. dakika için ayrıldığı halde bir daha hepsi puırudadırlar. Siz geçerken 

at Jlçtfmaı_a~nlın .~n cel esındeb bulu· larrnı okudum, dedi, gördüm ki mec- Yeni ekmek nırhı görQnmemiştir. Onu araftırır.) si kapılarım açarlar, onlann acal• 
nan ann ısım erını ve zaptı sa ıkı u- . . . · . . 1 1 k 1 1 • d d 1 ı ·· ı · d r ki jı;;ıitlrsiniz 

kud k b 1 hsımıze çok ehemmıyeth vazıf e er ve- Belediye narh komisyonu dün s em e enn arasın a o aştı. umseme erı "ar ı • -s • 

zanyuz~n ° R u a[~n ~ kud: d'ld' rilmiştir. Biz bunla.rı ~·apıyo_r muyuz? toplanmıı ekmek fiyatını 8,5 Hepsinden çıkarken mantık yine o- Bir kağıt parçası, sararmış, nı 
en aza eşa ey a ım e 1 ı .. B d · gahsan bır 1darenın başın- ' . nun sırtını sıvazladı: zın gözünde kalmış bir mektup. 

Anbrada oldus?u için içtimaa gelemi· d=~i =~~ü~leri o idarenin akibetin- !ırkncala. f~ya~ı 13•5 kur= "- Elbette ona buralarda rasgele- kart bugünkü hayatınızın bofl 
1'ell EmiA ı\li Beye üc gün mezuniyet , 1 t tanı d J ta b 1P a etmıttır. mazana ma mezdik... Bo"'yle pıs· bı'r yerde onunla anlatmak irin kafidir. . . .. • . . . . den mes u u ar anım. s n u- 'd l . fi l d d • · ti ·ı ~ 
TerildL Sıhhıye encumenının bır ~~~lı· lun işleri iyi gitmiyorsa mes'ulü biziz! pı e ~r~n yat arı a egış n - karşılaşmak ne kadar fena olacaktı. Kaleminiz bile size menkôp bir 
fi var. Ruznamede yok amma muhım v ifelerimiz k nunun muhtelif mad· memııtır. Adam sabaha karşı evine döndü, fakat sınız der .. Yan gözle bakar. Hok 
n ~üsta~I. Oku~du,. Sıh~iye encüme d:ı:rinde tasrih a edilmiştir. Halbuki 93 1 büt9eal encOmende içi yine dertte: daki mürekkep yazınızı yazmamak 
n~ dıyorkı: . Bele~ıyenın dort hast.'lne- geçen devrede ne yaptık? Muvakkat Belediyenin 931 blltçeai daimi Ya kadm bir kazaya uğradı ise.. elinizi uzatmadan kurumuştur. 
81 

var, hepsınde~ı yata~ların ~ecmuu bütçe- Bütçe ''aridat n masrafı gös- encOmenden bOtçe encllmenine Ertesi sabah kadını gördü. Kitaplannızın sahifeleri a 7
50. 

1.•tanbuldakı. beledıye, Sıhhıye Ve- teren tablodur Ben bütçe encümeni verilm' tir. Dnn bütçe encllmeni - Kadm onu bir şey olmamış gibi günlerinizin kokusu, rengi gizlidlt• 
Weti hastanelerı ve hususi hastanele- . . . ki b . • lf B' ka t · • ı üt dı'•t• rla h . d k' . takl 4..,00 0 . azasındanım, ıttraz edıyoram u- dk ıçtımaını yapmıştır. ır ay rşılach. Delikanlı: danızın avan ısızan e m ema ~ 

B'psıhn e 
1 

)la 1 ar b·'1 'hgt~çmı gün lstanbulun varidatının sarih ola- zarfında tetkikatı bitirecektir. "- Diin akşam seni ne kadar bekle· lay eder. Hafızanız, hele o,.. O bir 
7or. u astane er stan u un ı ıyacı A f • d' d · Jd' B"t" h "ld'" ı 

t . t t F k t rak nelerden ıoaret olduğunu, masra - ee, eyhk bütqe vekıller ım eyınce gülümsedi. te ır. u un rn unu:ıu o uren 
il& ye mıyor, ye mez, ye emez. a a h 1 d'ld'""'' · b'I .. D" k · k · · · d d ı . . . Jarının nerelere ta s s e ı ı1;ını ı · heyeıtinde - un a şam çok \•ıs i ıçmışım.. ora an am ar . 
yenı hastane açmak ıçın para da yok.. . Ark d lanm ar•-da he- • . Oto bil' b'ri b' . . d ğ Jt' ttan ayrılmak ne gür .,e 

Sıhhiye encümeni bunlan Ye daimi mıyorum. .. a aşb'I k 
1 
..... 

1
•• Beledıyenm bet aylık bOtçe- mo ın 1 ne ınmışım, 0 ru ıya :ı• 

men rakam soyllye ı ece o an ar var- D h'I' V kAI t' d el'e gelmişim... Yatağa girince şeydir. Dantenin Cehennemi ten eonra riyaset diV'.ınının ve daimi sınm a ı ıye e a e ın en 
sa buyursunlar! Memurlarımıza ne b · k'I k d'ld··· dil senden bir arkdaaşımla konuşmak icin kadar korkunç değildir. 

eac:Umenin de iştirakile bir muhtelit kadar maaş ve tahsisat veriyoruz, bil- b ereJ! ve 
1 i;.id~~ı ~ t! ıgıA n müsade aldığımı hatırladım. Fakat oto lşte genç adam bu cehennem iç" 

eactlmen teşkilini istiyor. İptidai ted· · h ı· hte d bil e e ıyeye 1 m mlf ır. yın mobı'l gitmiqti, yaya da dönülemezdi iken bu kadını buldu. Onda ne güze 
birler mevzuubahis hem onları, hem de m~yorum, eye 1 mu reme e · on betine kadar bütçe belediye- -s 

mıyor l l k d b l ya!. aradı, ne vefa!. 
sa Sv~:t mese~_eleri~i. ko:;;:ı~;.aklar. Ge~en devrede programsızlıktan retb'~e ~!r k:.caDü ve erl a Mantık yine imdada yetişti: Onu kendi ruhunda muhacir, k 

k ~e 1en~~;.enını~ ~ ~l~~~~- bahsedildi, makam program vardır a 1

1 e 1 ece ı. n mem~r akn "İnan dedi, inan doğrudur ... Oğlan ruhunda uzlete çekilirken dağınık 
.. ,.~ 8

1 u e 
1 1

' ma ~ma ~ ~gı 1 
e dedi. Görüyoruz ki klfi defildir. Şe- ma~lş ~r~. gene avans 0 ara kadının karşısında apı~tı kaldı. tıralarm ortasında buldu. Bu kadJll 

eeYa 
1 

a ı~dıktan sonra ılk ıçtımada hir meclisi azasının takip edeeeti umu- verı mış ır. . • Şimdi kendisinin bu kadının yanın· na hicret yolunda sıcak bir yuva, 
•tizakeresı kararlaştınldı. mt bir programıft yapılmasını istiyo- Sıkıların bır murecaetı da nası bir at sineği hissini bıraktığını seyahat tesiri yaptı onunla avund 

MÜTEFERRİK lŞLER rum. Sakalar cemiyeti lstanbul be- daha iyi anlıyordu. Her şeyden, en kuvvetli hırsla ' 
istihlak vergisi kanununun mer'i Umumi dert: lşlerimiz yürtimtiyor. lediyesine mllracaat ederek ıa- Tekrar karar verdi: dan ayn lan aadm ona bütün ruhf1e 

ebluğu sıralarda musaddak defter kul· Bunun çaresi bulunur, fakat hastahjı kaların paslı tenekelerle su sat- "- Yarından tezi yok kaltağa adam nldı. 
JanmadıkJarından dolayı cezaya çarp- olduğu gibi görmek JAzım. Bi& tedavi malarına mani olmak için cemi- aldatmanın ne olduğunu öğretrreğim. Ondan ayrılmak, sonsuz bir um 
tınlan sekiz kişinin itirazı mülkiye ve edemiyorsak doktoruna bulup getir- yet tarafından yaptırılan •e n6- * * * kenarında sendelemek gibi geliyo 
kavanini encümenine, ular müdürlü· mek lazım. munesi gönderilen galvanize te- Delikanlı sabahleyin kırgınlık için- lçi o kadar boştu, eşya ondan o -
itinde maaşla . müstahdemken maaşla- Memurlarımız kaç saat çalışıyor? nekelerin kabulünü ve sakaların de uyandı. dar uzaktı. Bu kadın olmasa bir ad• 
n ücrete çevrılen memurlar tarafın· M k · saatinde memurla- bu ten;keleri cemiyetten teda- Geceyi, geceki kararlarını düşünü· atamıyacak boğulacaktı. 
d .1 h 11 1 t . 1 • .. u annen mesaı 

an verı en arzu a er e za ış erı mu- ta J t ak imkanını rı'k etmeler'an'ın karar altına alın- yordu. Kararlarından korktu. Çünkü a * * * dil l"ğ"' ·· .. kl . h"t .. rımızı mamen ça ıt ırm ~ 
r lu unbeuln d~uzdc h~~resıt u .. çded t~ndcu· bulmalıyız. Kadromuz geniştir. lşle- masım rica etmiştir. Belediye bu kıl yine soytarılığa başladı. Kapının ziline hastı. Yüreği 

men ne, e ıve e ızme mu e ı o- . b k d 'ıle .... apmak müm l b b h' h' . d Akıl h . ı· d t ku"t edı'yordu ku d • 1 b t . 1 1 d' , u u a ronun yans J - ta e i ir in ısar ma ıyetm e , er zaman ınsanın e ın en u- • 
s sene en az 

0 
nn za 

1 aı c e 
1>1e kündür. Kadronun yansını atalım tellkki etmiş ve kabul etmemi•- tan hiddetli iken yüzüne gülen ruhu yı. ''- Ya kapı), açmazsa, diye! ~ 

.memurları hakkında nasıl muanıe e "T ld k d d ~·orP· 
... demiyorum, yarısını çalıştıralım, ya. tir. muşatan bir dalkavuktur. Hele bu de- Kapı açı ı, -a ın ışarı çı .... ,, ti 

tatbik edi~eceği.~e dair z?t ~~leri rn~~ rısı da onları kontrol etsin. Bu bir -· .. , •••• .'" . ···--11"'-1111"• rinden sevilen insanlar için olursa. Kadının arkasında da gramofonu 
dUrlUğUnün muzekkeresı butçe e~cu- tahsisat işi değildlr. Baştakilerin şid· sında olmamızdan ıstıfade etmelidir- Akıl herkesi kandırır. "Her kapıyı ça· kos suyu dolu gaz tenekesi gibi taşıY-' 
~nine açı.kta bulun:ı~ .. menıur!nı d~n detle nzif e hissini anlamalanndan iba ler. lar. bin dereden bin su getirir. Zaten bir genç! .. Kadın gülümsiyerek: 
iaz ve ik_tıdarsızl~.k ) ~zunden hır hız. rettir. Her teklife: (Varidat yok!) de· Mua~mer ~· -:- M;ruzatım ~u. nok· o ruh sarayının güldüren ,.e acaipliği ''- Bugün Çamlıcaya davetliyiz, : 
ınete tayınlerl mu~kun olmıy~n mc- niliyor, fakat parasız yapılacak işler taya muteve~cıhtır. ual takrın lA- ile sinirleri bastıran cücesidir. di. Pazara muhakkak beklerim, er1' t 
murlar hakkındakı mazbata butçc en· d d zımsa vereyım. Makamın muayyen Cil 1 d l'k 1 b~ . b" 'kt' d'kkat «ıtti kadının gözlerinin içi gill 
dlmenine, polis mektebinde belediyeri- e var ır. 

1 
. . • d d rtl programı \'ar mı? Bütçe ona göre mi V kce erki fe 

1 anhUınkıü~ 
1 
~n~ llırı. ı. 1 d D"mek h~\lrı seviyor dedi Gtilf 

. · 1 Program yapa ım ıçımız e e e- . 'd k 1 1 b'l e a şam ena m erını e erın - yor u. ~ , , • .,.,. 
~ daırlal_çılatcahl. _detrsehtakykınd odu?a: rimizi tedavi edecek' belediye ve daire ~hapılıyork?'tŞıkmldı ednı ~~~~uesı~zakı lacıa- de birer lastik top gibi öteye, beriye a· adam (pazar) ı ömrünün, renksiı. ~ 
~ mua ım a ısa ı a ın a aımı a are va ı a ma ' :ı a · w ba 

1 
d 

1 1 
· ı· b ı k galerisinde asıllP" .. .. . doktorları varsa buyursunlar, fakat 1 tasdik . t' d tarak oynamaga ş a ı ar . pa ı, sıs ı, u anı .,,. 

encümen mazbata ı butçe encumenıne k 1• i kad 'lk t d ğız derler, derha vazıye ın e D l'k 1 k .. ~ k k b' .. 1 levha gihi seyrede ede kar . • biz de do tor ge ınc ye ar ı e - e ı an ı, so aaa çı ar en: ır guze • 
helediye memurlarından sılah altına kalırız. " 

0 
k ltak d w h k d zakl t • 

birleri alalım . . R b - na a orospu emege a an u aş ı. ~ almanlann maasları hakkında )apıla- · Tevfık Salım Pş. - uznameye a- k' ' ~ 
ak muameleye dair daimi encümen . REiS CEVAP VERiYOR kıyorum kulei zemin, evrak havale- kım yo . . ~Öı:sıım· ı ü'm WSYS &!il 

b b ··ı .. · K k R · S d tt'n Ferit B hem telhis · ~ ı·tı · bı'z d • Fakat onunla yapamam ... dıyordu. mu atası u ç:e encumemne, ısır ·a· eıs a e ı • sı muame a carıye e e ugrıyor. 
. ld :;: * * ya 'Ye Gümü~dere köylerinin Kemer- etti, hem de cevap vermış o u: Gidiyor, küçük işlerle şöylece vakit ge· 

.. __ ,, nahi .. ·esinden rabıtalannın fek- - Arkadaşlanmız mühim ve mes'u- rlriliyor. Bunlar da gelip .,_ecek a- Kadını evinde bulacağına emindi. -- Wi& :.-
-·•- "' :ı .. -:ı d lrHhalini teessürle kayttigı· ·aı.., ki ile kaza merJ-ezine ilhaldarına da- liyetli bir iş deruhte etmişlerdir. Hep ma biraz kuvvetli ruznamelere ihti- Kadının vefne yaklaştıkça için e kor 
ir vilayet idare heyeti mazbatası mül· si bu vazifeyi ifaya ehlfyetlidirler. Al- yaç var. Biraz da mühim işler için kuya. benzer bir şeyler peyda olmay t en eski doktorlarımızdan Osmı• 
kJye ve kaunin encümf!nine, 1930 ida· dıkları işi de iyi yapmak isterler, ~u: söylenenleri dinliyelim. batladı. . • •. Remzi B. in cenazesi, ikamet 
rei hususiye bütçesinin bir faslındaki ammer n. efendi de bu hissin verdıği Salah Cimcoz B. - Bir şey anede- Adım attıkça ıçinde acaıp degı~me· ettiği Topanedeki apartmanındaJI 
mtitehavvil tah i atta daimi encümene heyecanla mütalealannı söylediler. yim. Meclislerde usuller vardır, ka· ter hissediyordu. Bu değişmenin en lÖ diln ihtifalat ile kaldırılmış, ~: 
yapılan münal-.alenin ta diki hakkında· Murakabe ve nezaret kanunun ÇİZ· rara bağlıyabilmek için muayyen mes- ze örüneni onu saran korku idi. yüpte AllAhın rahmetine te'ful 
ki makam tezl.eresi bütçe encümeni- ği çer~twe dahilindedir. Buyarduklan eleleri müzakere etmek lazımdır. Bir Ayrılık kirkusu onun alnını sam M ~ et 

A 'b' 1 l d K d' · · olunmuştur. erhuma ma~··' ae Jıavale olundu. noktaların hepsi bütçe müzakeresi ve de umumi bahisler konuşulur, bunun rüzgıan gı ı a ev e sar ı. en ısının t"' 
Kltlp Abdülkadir Ziya B. süratle tetkiki hesap müzakeresi esnasında ko- maksadı da tenvirdir. Tezahürdür. yapyalnız kaldığını bu kadının da ke.1- temenni, ailesine samimi taziye 

41k11* cOmlcleri bitmeden: nuşulabilir. Ayn ayn mevzulardır. Pş. Hz. kuvvetli ruzname gelsin de· dinden ayrıldığını _ha~~rladığı zaman !erimizi beyan ederiz. • 
-'Sabul, kabul- . 1 Bahsettikleri ihtiyaçlann cümlesi mfi· diler. Gelecek ruzname başka türlü o- kulakları telgraf daregme bastonla ,.u. § Sıvas valisi Slileyman Sadi• 

s.Jeri işitiliyordu. Bir aralık Tev· sellemdir. Ve ifasını sörmek gayei lamaz, bunlar gelir, kuvvetli ruzna- rulmuş gibi uğulduyordu. B. in kayın biraderi müskirat in: 
tak Salim Paşa: emeldir. Fakat bugün aynca karar meyi doğurmak buranın vazifesidir. O bu kadına çöle bir kuyu ~-una hisarı muhasebe memuru Haıb• 

- Ağır okunsun, bir şey anlamıyo· ittihazına mahal yoktur. Nitekim Muammer B. biraderimiz bu- ummanın ortasında bir kara parçasına B., irtihal etmiştir. Cenazeıi: 
ram! Tevfik Salim Paşa - Müzakere a- gtin bir şey doğurdu. Jşte bu konuşu- olduğu gibi hayat ümidile bağlıydı. Ya Beyoğlunda Mis sokağmdalı1 

Dedi. Reis: "Peki,, diye ce,ap ver- çıyor musunuz? labilir. şamak ümidinin nefret edilen bir kadı c.ıpartmanmdan ıhtifalit ile kald"' 
di; fakat okunaca kş~yler bitmişti. Reis - Müzakere edilecek bir mes- Reis _ Efendim, umuru hesabiye na bğalanması garip görülebilir fakat dmlmış, namazı Ağa camiiD e 

KAT'I HESAPLAR ele görmüyorum. müdürü burada, söylesin, bütçe tan- buna neden hayret etmelidir. kılınarak Topkapıda aile meıat' 
MUlga şehremıınetinin ve Darülfıce- Bir ses - Hasbuhal. ıim edildi. Daimi encümene ,·erildi. Bir adam düşününüz ki c:oşkun, çal 

anin 1929 senesine ait hesabı kat'ile· TevCik Salim Paşa - ? hal~e söz Şimdi müzakerenin faydası olmıyacak. kanan bir alemden kopmuştur. Furze. lığına gömülmüştür. Merbulll~ 
rbıe dair tetkiki hesap encüme,ninin vermiyorsunuz. Hasbuhalı korıdorda Artık bütcenin müzakeresi esnasında diniz ki işini kaybeden bir politikacı- mağfiret temenni, ailfsine taziye 
mazbatalan ruznamenin en mühim yapanz. Burada karara iktiran edile· konuşulur: değil mi Efendim. Reyi fi. dır. Onu her şey tazip edecektir. beyan ederiz. 
maddelerini teşkil ediyordu. ikisi de cek şeyleri konuşmalıyız. linize müracaat ediyorum. Böyle bir adam için hapisane bir § Seyrisefain avukatı Hüsametti• 
gelecek içtimaa bırakıldı. On dakika Mehmet AU B. - Muammer B. efen Reis. artık bahsi kısa kesmek is- ümittir. Çünkü öyle ki bir gün hu dn- Ahmet B. in refikaları Hf. mOP-
teneffüs, sonra ikinci celse toplana- dinin sözleri vezaifi belediyenin sure- tediği anlaşılıyordu, kabul edildi. Re- ,·arlar yıkılacak. oradan kahramaıı ve tela olduğu hastalıktan rehayaP 
cak. ti ifasına müteallik bazı pülahaıalar is ayağa kalkmış gidiyordu, ilave etti: bir nim ilah gibi çıkacak, ~ahut bir olamayarak rahmeti rahmana )ıa'" 

KOMiSYONLARA SEÇİLE~LER mahiyetindedir. Nizamname mucibin- - Gelecek cumartesi günii saat 1 ~ gün gardiyan gelip kendisine kapıyı t 
lkinci celse... Kazanç vergisi icar ce sual takriri vermeleri lizımdır, ma· te.... gösterecektir. Menfa bu adam i~in bir vuımuştur. Cenazesi bugün sa•, 

takdiri için defterdarhkta teşkil edi· kam cevap verir. O suretle müzakere Fakat celse kapanmıştı... tesellidir. Çünkü menfa. yeni insanla- 10 da Cihangir Sormagirde 1' 
len komisyonlara beJediyeden de yir- acıtır. - Aradaki mesafe çok, daha e,eı rın ruhlarını bir yeni iklim, bir yeni No. lı hanelerinden kaldarıları 
mi aza istiyorlar. ~yaset div:ını su Cevdet Kerim B. - Bendenizin an· toplansak... . ülke gibi kaşiflere açar. Yabancı bir Topane rıhtımından istimpotJ• 
zefttı secmis: ladığım bu mevzu üzerinde söz söyle· - Cumartesi geç.... toprak köşesinde rnlnıılık bir teselli· Eyüpsultana naklile medfeni malı' 

Mehmet Ali _(Beyoğlu), Mehmet mek istlyenler bütçenin tanzimi sıra- Fakat celse kapanmaştı_ dir.. susuna defnediJecentir. 



[Konışu Memleketlerde 1 As F"b ı2r erkez. e. Al. 
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ROMANY ADA İKTiSADi . . _. 
BUHRAN zu kalem elektrik malzemesı 

. Budapeşte gazetele . R d k. Yulrn ıda yazılı malzeme kapalı. 
•kfaadi buhranın h d r,•. domanya ~ ı zarf usulile 28)2)1931 tarihinde saat 
di"• • a lir f.'Vreve gır- T r 1 . 
ıuu; Romanyann 199 milvar J~y bor- 14 de ihalesi yapıla~a.ktır. a ıp enn 

cunun ve hu b ..e • 1 .ınrtname:ri almak ıçın Ankarada Sa-
d OT... orca sene\ı vermekte o· ..- .. 

11•u altı buçuk ·ı 1 f . . tın Alma Komisyonuna muracaat ey-
lek t• mı yar e} aızın mem· . . d 1 e ın vaziı.·et' "ktı d" . . ··th' lemelen ,.e 'aktı muayyen en evve .r ı ı sa ı)e ını mu l!'ı • 
S&.rsnuş oldug~ b . tt .. z•arfların komi Jiona tevdı eylemeleri. teess· unu 'e u \87.t}e en mu- -

r 1 ~r ~~a.~ halk ara ında ihtil;tJ ema· L' zıl diıcbe ae)Yar J:ınharm:ı pi!'ade 
eerı gonJl""" .. d 1 "' B ı c ugunu ) azmakta ır ar. al~v lo."llmandadalıgmdan 

ULGAR MEKTEPLERiNDE 1-35000 kilodan 45000 kiloya 
n 1 BiR KURS k dar saman ellibinden 65 bin 

f u garü:tanda maarif nezareti tara- ~ k d t 30000 d 40000 
llldan talebeye mah u olmak üzere kıloya a ar 0 en 

Sofyada bir tenekecilik rn çocuk O},ın· kiloya arpa 750 den 850 
ca.k1arı kursu açılmıştır. Rimdilik bu kiloya kadar gaz 150000 den 
kursa 68 orta mektep talebesi devam 200000 kiloya kadar kurutezek 
etmektedir. Maarif nezareti bu kursu. aleni usuli ile münakasaya ko
lhektep talebesini hn) ata ameli hir ~u- nulmuştur.2 münakasa 19 1 931 
:rette hazırlamak gn}c Hı• ncmı~tır. den 21 gün müddetle devam 

0 Bulmaca 0 
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Merkez ac:ıntn~ı Galat.1 l\ôpru ba~ı ,l 
B. 2:-l62 ~ube acanıa-ı . irkecıde " 

Muhilrdıır zadehanı ise. 2i40 1 

Pire- is~en~~rive oostasr ., 

l 

( ızmir) va$:~~t 3 s~1 ı iôd~ '! 
Galata rıhtımından kalkarak 
çarşamba sabahı lzmire 
perşembe sabahı Pireye 
cumartesi sabahı lskende-
riyeye varacaktır. lskenderiye
den pazartesi 15 te kalkacak 
çarfamba Pireye de uğrıyarak 

perşembe Istanbula gelecektir. 

1 
1 

1 

EN SON Çil< AN 

~GOL A~ --
PLAI~ .aPI 

MAKBULE ENVER HANIMIN 

NO ı 8 5 9 d Alı'min evleri çamdan 
: ..L Beyoglu dilber erı 

MAKBULE ENVER HANIMIN 

N 18 5 9 3 Asri hovarda 
O: Aş a ınanma 

BESTKAR KAPTAN ZADE ALI RIZA 
HAFIZ BURHAN BEYiN 

N 0 . l S 5 9 2 Çamlıca güzelleri 
• Ayrı düşmüşse gönül (Gazel) 

MUGANNiYE SAFiYE HANIM 
Hyuaıı~ sürat ~os~sı 
( M E R S 1 N ) vapuru 3 

Şubat Snlı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak ve dönüş
te Altınoluğa da uğraya
caktır. 

No 18 5 91 B'r Harbiyeli 

'~ lill'J~;;{B~il)miiemiijnieye bir buseni 

4. [i 
5 

edecek ve 9-2-931 tarihine mU
sadif pazartesi günü saat 14 Ba
yazıtta seyyar jandarma birincı 

tabur kumındanlığmda miiteşek
kil komisyonca fiatlar baddı la
yık görüldügü takdirde ihalcyı 
katiye icra olunacak 3- talipler 
mecmuuna ve ya bir kaçma pey 
sUrebilirler.4-münakasaya iştirak __ S_a_tı_h_k--o-tm_o_b_i~l---a 

edecekler bedeli muhammine gö- idaremiıin berliye markalı 

750 Too yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 16-2-931 pazartesı günü 8aat 16 da Ankarada Dev

let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münahasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarmı aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

6 
7 
8 i1 
9 

10 
11 

ug"flnkiı bu macamız 
Soldan ıağa ı·c yukardan a agı: 

1 - Ene (3), en iyi ı en fena şey 
(3), yaı (3) 

2 - Delil (5), ip nen (5) 
3 - 4/ıall (3), bir n ı i 
4 - Mezarın aksi (5) 
5 - Irmak (4). zahn t f4) 
6 - Bir kuş (5) 

ç (3) 

'l - Bir yahudi i mi (4), libar (4) 
8 - Bir cihet (5) 
9 - Kıl (3), 2 (3) 
10 - Ferman (5), ta dil. cd #l (5) 
11 - Rütubct (3), b'r uzu• (3), biı 

yük (3) 

ŞEHZADEBAŞINDA 

FERAH si emada 
Muazzam varyete programı 
~EZEYA, KENTUKI ba'e'eri 

S E E-H E E Dimanş 
BEBI DON KARLOS trupları 

Ayrıca Sinema 

EKLER Tiyatrosu 
1 ele Be\ u ~:"~ 

Yunan OPRET-REVÜSÜ 
Olimpia-Kanlı} a· Riçiardi 

San'at müdiirü: A 1cksi Ardatof 
Bugünkü program: 21 ,30 da 

-Yirmi Damla Atina,, Revüsü 
Pek yakında: Frini, C_ambaı

hanenin prensesı ------ŞEHZADEBŞINDA 
''TÜRK,, Sa o.1unda 

( MiLLi ORTA OYUNU) 
kliçUk ISMAIL efendi ve san'at
lc&r arkadaıları taratından h:r 
akşam icrai Jubi} at edeceklerdır 

Ayrıca incesaz: 
Kemani Memduh B. tarafından ----
Rüzgarlar 

l\1. F 1 K R E '"f 
b Genç 'e kudre 
u unvanla ço 

kıtabı ncşrecmi t r 
toplanan bu ç 
ta\ siye edcrız. 

ı-ZAYILER 

lnterkontinerıtal namına 2 a-
det G h b'll · · . d ra am otomo ı erı ıçın 
~ epozit olarak Istanbul gümrü-
güne verm'ş o duğumuz 1750 ti
tanın 192, 118 numaralı 28 Ka· 
nunusani 931 tarihli makbuzu 
ıa · 
c ~ı olduğundan yenisıni çıkara-
h;i1mı2dan işbu zay' makbuzun 

lonu olmadığı n o unur. 

re saman için 135 ot için 244 kapalı binek otomobili 500 
arpa için 27 gaz için 30 ve te- • Jirada isteklisi üzerindedir. 
zek için 225 liralık teminati rnu-

1 
Fazlasına almak istiyenlerin 

vakkatn akçasının usulen komis- j 9 şubat 931 pazartesi gün~ 
yona tevdi edccekier. 5- erzak ı1. levazım komisyonuna gelmelerı. 
ve mahrukatın mahal ve tarih 
teslimi diğer ~eraiti ıçın mez
kür komsiyona muracaatları 
ilan olunur. 

1 tanhul Bir"nci 'J kaıet mahkemcsın
den 

Galatade Mehmet Ali paşa 
hanında 41 numarada Sabun ti
careti ile iştigal etmekte iken 
mahkemece iflasına karar veri
len lsmail Saracettin Ef. nin ala-

B.\ YHO~ l\TARSILYA f;KsPRE 1 
Luks po ta \apuru MAndro~ .. 5 şubat 

perşembe t:ım JO da Galata rıhtımından 
hareketle doğruca l'ıre , e :\1arsılya) a 
gidecekt r. l ler c:ınıf }oku 'c ticcari cm· 
tı:ı k:ıbııl olunur. B lh:ı•ıa \atııklı, muha· 
fazalı uçuncli (ınıf kumpartlmanlıır şaya· 

nı ta\ İ) edir. 1) Annğnoctopulos H J\. 
S skidis. G:ıl.ıta Çinılı ııl om 1 lan Tel. 
B. O. 2612 

~----------~~--caklılar ikinci toplanması 23 fU- SAKTERIOLOK 
bat 931 Pazartesi giinü saat on Dr. HSAN SAMI 
beş buçulda İcra edileceğinden Bakteriyo ojı Jaboratuvan 

allk~darların yevm ve saati mez.· Umum l\an tahlılAtı. rrcngl nokta! 

Talipler münakasa şartname erini 3 üç lira mukabilinde An
karada ve Haydarpa•ada i~re veznelerinden tedarik edebilirler. 

lstanbul Z1raat bankasından: 
Kariyesi Sokağı Cins Numarası 

Pendık Arabacı Hane 93 
GayrimObadillere ait yukarı 'a yazılı hane kiraya verilmek ve 

ihalesi 9 Şubat 931 Paı;ırtcsi günü saat ik'dc yapılmak üzere 
müzayedeye çıkarılmıştır. Tillip.e:fo yüzde yedi buçuk pey akçe· 
sile ihale saatine kadar bankamıza müracaatları. 

ı~~ m 1 a k \' e l~ v ta ı ll 13 a il kas 1 1 s tan bu ı 
.: 

inden: 
Satılık Emlak 

Esaı No. Mevki ve nevi Teminat ~urda mahlcemenin iflas odasın naz nndan (\·a erman tc:ımulu) kan 
da hazır bulunmaları lüzvmu ilan kure~ vatı (a\llma ' tıfo ,.c ı ıtma ha~- / 
olunur ııılıkları teşhisı. idrar. balgam, ctrahatı 

.. 
Yeşilköy Şevketiye mahalles· Salih Ef. sokağı 19 40 lira 244 

---- kazl rau , e ~u t.:ıhlıl. tı, L icra mıkros 1 

f em Iu beş'nci icra memurluğundan. kopı ıle frengi ar nma~ı. husos! aşılar i. 

numaralı arsa. 

Mihzarı () ,·an\olunda ulran ~Jnhmur 260 
Kiryako efendiye medyun Yük- tt.ikbcsı :\o 189 Tclefo., ıs <)81 

se.. kaldırımda 645 numaralı l;.iıiiiiıl.iiiiiııil-iıiıiı••rm••-•• 245 

Yetilköy Şevketiye mahallesi Bulvar sokağı 15 100 • 
numarala arsa. 
Yeşilköy Şevketiye mahallesi Bulvar sokağı 20-22 100 • 
numarah arsa. 

dü!d.anda Nestor efendiye ait 
mahcu7. bulunan motorile beraber 
kahve makinesi 3 - 2 931 Sah 
günü saat 4 - 6 mezkür dükkan 
önünde bilmüzayede satılacağı 
ilan olunur. 

iLAN 
Y enicami mahallesindt: Cemile 

Hanımın Bitlis vilayeti askerlik 
şubesi reisi Ahmet Sedat Bey 
aleyhine ikame eylediği nafaka 
davasının cereyan eden muha
kemesinde: Müddei aleyhin ika
metgahının meçhul bulunduğu 
namına istar kılınan davetiye 
zahrındaki mefruhattan anlaşıl
mış ve müddeiye müddei aleyhin 
lstanbullu olmak dolayısile lstan
bul gazctesile ilanını talep eyle
miş ve talebi vakide muvafıkı 

kanun görülmüş olduğundan 
müddei aleyhin bizzat ve bilve-
kale muhakemenin muallakı olan 
15 - 2 - 93 l pazar günü saat 14 
de Yozgat hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması aksi taktirde 
hakkında gıyap kararı ittihaz 
olunacağı ilan olunur. 

-Jandarma ıma.ıathanesı 
11anları 

ı - 6867 takım kısa kol V'! 

bacaklı mamul çamaşır kapalı 
zarfla münakasaya lc:onulmuştur. 

2 - Çamaşırlık bez nUmune
sile ebat ve evsafı mevcut ve 
şartnamede ıııünderiçtir. 

3 - ihale günü 17-2-931 ta
rihine miisadif salı günü saat 14 
dur. 

4 - Taliplerin teklif mektubu 
ve teminatı muvakkatelerile be
raber Gedikpaşada jandarma 
imalathanesine gelmeleri ilin 

olunur. . "' . 
Jandarma için kapalı zarf usu· 

Jile 8176 adet matra mubayaa 
olunacaktır münakasa 7 2 931 
cumartcsı günU saat 14deGedik
paşadaki jandarma imalathane
sinde yapılacaktır. şartname ima· 
lathaneden verilir taliplerin mü
nakasa gününde teminat:arile bir
likte müracaat etmeleri lazımdır. 

Tamirat münakasası 
Ali Ticaret mektebi mübayaat komisyonundan : 
Mektebin orta ve üst kat koridorlarının ta~iri 2-Şubat- 931 

h
. d e saat 14 5ta ihalesi icra kılınmak uzere kapalı zarf 

tarı n e v ' · · d . ·· kasaya vazolunmuştur. Talip olanların yevmı ıhale en 
sulıle muna ~ b" d 

d 
't akçalarını Istanbul Defterdarhgı ınasın • müesse-

evvel epozı o . k J ki ı. 
. d' muhasebecilig" ine teTdi edılere a aca arı m31'\-

atı ıktısa ıye -t klr·ı k · s · kurda saat 15 Sta mektepte mu eıe 1 om19yo-
buzla yevmı mez ' · J h " kt 

ı · Ş tnameyi görmek üzere tahp er er gun me ep 
n gelme erı. ar .. 

. mu" racaat edcbılırler. 
csınc 

251 
256 

Beylerbeyi Çamlıca caddesi 75 No. lı arsa. 45 • 
Büyükada Cami mahallf'si Çakır çıkmazı 16 53 » 

No. h arsa. 
236 Rumelikavağı dere caddesi 52 No. h natemam 20 ı. 

hane 
239 Kadıköy Hasanpaşa mahalleıi Nahit B. sokağı 37 • 

13 No. h arsa. 

Balada muharrer emlakten 244, 260, 245, 251 esas numarala 

emlak sekiz taksitle ve diğerleri pazarlık suretile bilmüzayede 

satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 5-2-931 perıembe pil 
saat on altıda şubemize müracaatJarı. 

Çankıı·ı Vilayeti Nafia Baş 
Mühendisliğinden: 

Çankırı · Ilgaz yolunun mebdeinden itibaren birinci kısam iti• 
bar olunan on bet kilometroluk kısmına muktezi (1665) ocak ve 
(5588) toplama ki ceman (7253) metro mik'ap ham şosa taflnın 
ıhraç ve yol boyuna nakil ve istıfi (14784) lira (45) kuruı bebeli 
k~şfile 14-1-931 tarihinden 4-2-931 tarihine müsadif Çar~amba 
gününe kadar yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

ihale encümeni vilayette saat on beşte ıcra kılınacağından 
taliplerin münakasa kanununa tevfikan yiizde 7 buçuk teminatı mu• 
vak~ata makbuzlarını tek_li! mektupl~rın~ leffederek vakti muay· 
yenmden evvel makamı vılayele tevdı crı lazımdır. Fazla JA t 

k . . 1 . N f' B ma uma 
alma ıstıyen erın a ıa aş mühendisliğine müracaat ey!emeleri 
i an olunur. 

Jstaubul ticaret ınu
dürf üğün<len: 

Kabzunıl esnafı ctmı} ccinın cnelık 
idare he) eci intihabı 4-2-931 ç:ıı (amba 
ğıinu 5aat 13 den 16 ) a kadar • ley\ a
ho~tı bU\"ük ırdive hanında cemi et 
ıııerkezındc ) ıp l:ıcığı alH d:ırına ıl. n 
olunur 

OR. SEMiRAMİS EKREM H. 
Ço:uk hastalıklan müteha11111 

l)r. Ekrn1 Behçet 
Etfal hutaneıi kulak, bufaz ı:.. 

run haıtalıkları ınüteh .. aıaı 

Btloğ u Mkhp sokak No. 1 Telefoa 
Be.> oglu. 2469 



- 8 - VAKiT , 
Hiç tereddüt etımeyinız, heımen Ziraat Ban
kasına ğidiniz, oradan bir kumbaıra abnızl 
Ziraat Bankasının kuiplu ve kitap $ekUndeki kumbaraları, ç~ cuklara 

Tasarruf iti-yadı verecek en kuvvetli bir terbiye vasıtasıdır. 

Türk Erkekleri! 
Tasrırrll:f Pe lktısat Hiç Karar-

7.tra:ıt Bankasında Kendinize Bir B · J.V... K _. d 
Hesap Açtınnız. m~yafJ, l/• Ur aynagt lr. 

Onun için Ziraat Bankasında Bir [Tasarruf Hesabı] Açtırınız! 

Türk Kadınları, Türk Erkekleri, Türk Çocukları! 
iYi ~iliniz ~i: T asa.ırırut ue iktıısa.t Hürriyet ue isti~IBlin ~iri&i~ ~BYDDlı~ır! 

Tasarruf eden bir aile nasıl kimseye muhtaç olmazsa, 

Tasarruf eden bir millet te, kimseye muhtaç kalmaz, 

öyle ise hem kendiniz için, hem aileniz için, hem de 

memleketiniz için 

Behemehal l'asarıru1l ve 
lktısat edinizl 

A • 
/ •. . ,, 

HER NEVi 
A '1tl 

OYUN KAGITLARI 
BULUNUR 

KARAHISAR 
MRDENSUY 

Böbrek, Karaciğer, Mide f ~/, raha sızlığına 
ve hazımsızhğa kar- . 
şı tanınmış bir sudur.:--/;. \ · ~ 

r------.., \er~ J!~ 

D· -
HER .YERDE __ 

BULUNUR 
Taşra siparişleri kabul edilir:Toptan ve per~kende satılır.De osu Yeni 

postane karşısındaki caddede No. 20 telefon Is: 62 telgraf: De o Is anbul 

Mes'ul .l\lüdür Refik Ahmet 


