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iÇ SAYIFALARIMIZDA 

Bııgün dolgun mündericatla sinema 
ve gelişi güzel sayzfaları 

Tahrir telefonu: 2. 4371 Sayısı fi Kuru,= 

Meclis Idam Hükümlerini Kısmen T astik Etti 
ldarei örfiye mıntakası da 
daha devamı dün . mecI· 

keri idarenin 1 y 
ınde karar tırıldı 

Divanı Harp Kararları 

Millet Meclisi kararlan 
dün müzakere etti 

MaLkumlardan ikııı ıdam yerine ikiıer 
sene hapis edilecektır. Hükmün bu sa~ah 

infaz edilmiı bulunması muhtemeldır 

M. Meclisi içtim halınde 
Ankara, 2 (Telefonla) - Menemen, 

Balıkesir, Manisa ''e havalisindeki İ· 
dam örfi) enin bir ay daha temclid i 
haJdandaki mazbata mecli in buA"ıinkii 
l~tflnamda kabul edildi. Kar r t af'. 
la vil'7•tlere itildinldi. 1 

Ankara, 2 (Telefon) - Büyük l\fil
let Medlsinin bugünkü içtimnmda Me
nemen hadisei siyasiyesinde mcthalclar 
bulunan ve hakJannda idam lwr.ın \C· 

rilen 31 şahıs hakkındaki hiikml·n 
mfistaceliyetle mtizakeresi kabul edıl· 
•fı •e bunlardan 28 i hakkınduki idam 
brannm infazı, Paşaköyünden l\ah· 
7& Ahmet oğlu İsmail, Mani adan ter
~ Talltın idam cezalannın iki "l' sc· 
ne hapse tahvili ve diğeı· mahl um Ab· 
dllkerimin vefatı dolayısile h ll.Jnnda
ld karann tetkikine lüzum görülmedi· 
ft hakkındaki adliye encümeni mazlm
tuı tasdi kedllmiştir. Narar dh anı 
laarp müşaviri Münir B. tarafından 
Menemene götürilJmek üzre ) ola rıh::ı.· 

nldı. 

F oca h disesi 
Kaymakam Oivanı harbe 

veriliyor 
lzmir, 2 - Foça kaymakamı 

Lütfü B. c sui kastte bulunmak· 
la maznun olanların tahkikabna 

Divanı harp istintak hakimliğin
ce devam edilmektedir. 

Aldıgım nıaliı nat, hadisenin 
şayanı hayret bir esrar perdeai 
ile l'SrtülU oldoğuna g&teriyor. 

Lütfü B. , mOnıevi bayat ya· 
şayan bir gençtir. Hadise gecesi 
sokakta, maznun olarak yakala· 
nanlara tesadüf etmiş. 

Bunlar selam vermemiıler , 
kaymakam müteessir olmuı, ta· 
bancasını çekerek havaya atet 
elmiş Sonra bir de aklı başına 
gelmiş, yetişen zabıta memurla· 
rına seJam vermiyenleri göstere
rek, kend"sioe taarruz yapmıı 

olmakla itham etmit ve yaka
latmış. Lütfü B. in Divanı harpte 
muhakemesi Jazımgelmektedir. 
Bo münasebetle yakalananlar ki· 
milen serbes bırakılmışlardır. 

Divanı harp reisinin 
beyanab 

lzmir, - ikinci grup mevkuf-

-==-mr--#---· Yeni Tevkıfat 

lar hakkında mal6mat almak 
ilzere divanı harp reiai Mmtafa 
papyı ziyaret ettim. Reis pqa 
Hz. "Akıam" a ıu beyanab l6t· 
fettiler: 

- «ikinci IT1JPUD muhakeme
si birinciden daha ıayanı dikkat 
olacaktır. ikinci grup tarikat 
mensuplanndan ibarettir. Bunlar 

din perdesi albnda iti .sefahate 
diSkmllıler, genç kızlann giSğilı· 
lerine yazılar yumıflardır. Bu 

yazılan: «Sen benim AUabımaın!• 
diye öpmeyi tarikat icabı g6r

mOılerdir. Iıte iki11ci grupta 
bOtfln bu tarikat budalaiı adam· 
ların foyaları meydana çıYanla
cak, liyık olduklan cezayı göre
ceklerdir.• 

MalıkOmJarla mWA.kat 
Menemen, 2 (Vakıt) - Kuar

ları tefhim edilen mahkümlarla 

g&rilıtllm. Mabktmlar çok mB
reeuirdir. Jbrahim hoca kimse 

i1e konuımuyor. 
,Habncı Hun: 

ldaın mablıulmlannd&n 
AU lriieGk Huan 

idadi mahlulmlanndan 

Emlak b nkası umumi kil- .~·~·;:~ E:e,. 
mabkOm oldum. Artık itin yoku 

tibiAnkarada tevkif edildi ~(Al=t ~=·fı =s 
10=cı sa=yıf•=d· J=====1 

Bu na1nl kitap? 
la.tanbu un maru a1lelerıne mensup 
ikı kadın da Meneme; e gönde1 ilıyor 

Manisa müstantikliğınden şeh
rimize iki Hanımın ihzarcn celbi 

.. tebligat yapılmıştır. 
Bu Hanımların, şahit sıfatile 

lllal6matfarına müracaat olunmak 
llıere istenildikleri tahmin olun
-.lctadll'. Bu iki Hanımdan biri, 

B_ebice H. dır. Kandillide Kıbrıs
bam yalısı denilen yalıda otur-
111•ktadır. Behice H. ın merhum 
Saffeti Ziya B. in hemşiresi ol-

Halit Ziya Beyin hatıraları 
_h.ııtın ikinci sayıfamızdadır. 

du u söylenilmektedir. Diğeri, 
Yekta H. isminde yaşlı bir Ha
nımdır. 

* * * 
nnkara, 2 (Yakıt) - Emlak 

ve Eytam bankası umumi katibi 
Şer fettin B. dün gece geç va
kit Menemenden gelen bir telg· 
raf üzerine tevkif e~ilmiştir. E
vinde yapılan taharrıyat netice-
"nde birkaç kelamıkadim bulun

sı uş üzerinde birtakım vcs·ı alar 
m ' f . B çıkmıştır. Şer ettın .• Aokarn 
üftüsüniin oğludur. Parıa hukukun-

mda tahsil etmiştir. dört lisan 

bilmektedir. 

Tip fakilltesı mecllal yann 
bu me•eleyi tetkik edecek 

Yeni tıp fakl'Jteıi reisi Tevfik 

Recep B. in ri
yaseti altında 
fakülte mOder
risler meclisi 
yarın ilk içti
maını yapacalc 
ve ilk safta bu 
nasıl kitap? ih
tilafını tetkike 
başlayacaktır • 
Tetkikatın u· 
lim ve kat'i bir -akülte reld Tevfik 

netıceye raptı Recep 8. 
için ihtilafın bir encOmene tev

dii muhtemeldir. 

Kadınlar ve askerlik 

Gazi Hz. nin bu mevzu 
etrafındaki fikirleri 

Reisicumhur Hz. dün lzmirde asarı atika mü
zesini ziyaret buyurarak kıymetli izahatta 

bulundular 
lzmir, 2 (A. A.) - Reisicümhur du. Bu itibarla, kadının şimdiki ma· 

Hazretleri bugün öğleden sonra Jzmir nasiJe bütün siyasi haklara malikiyeti 
uan atika müzesini gezmişler, bilhas- için her vatandaş nazarında bir şeref 
sa Finikyahlar \'e l .. idyahlardan ktl· ,·e haysiyet hakkı \'e bir Yatan borcu 
mış eserler üzerindeki yazılarb alaka- olan askerJik vazifesini icabmda filen 
dar olarak uzun müddet tetkikatta bn- yapabilmesi tabii görüldü. Demokra.o 
Junmuşlarclır. Gazi Hazretleri bir se- sinin esas noktalarından biri olan mtl
nedenberi müzedeki eserleri tasnif et- savatperestıiğin de ancak bu suretlt 
mekte bulunan Alman profesöre bu ya- tahakkuk edebileceği ta rih edildi. X.. 
zılan okutarak menşei Türkçe birçok dının uz\i teşekkülıltı, sedytıll, ruhi 
kelimeler bulmuşlar, Anadoluda ve Ege haletleri, askerlik gibi vazifeleri ffa,. 
sahillerinde en eski medeniyetleri VÜ· da ademi itiyatlan mukayese ve müna
cuda getirenlerin Türkler olduğunu kaşa olundu. 'J'ürk köylü kadınmın 
teyit eden bu kelimeler hakkıncl:~ iza· en ağır işleri )apmakta erkekle olan 
hat vermişlerdir. iştiraki mesaisi 'e mukavemeti miita.-

Müzeden sonra gezdikleri milli kU· lea olundu. Türk Uırihinde ve yakın 
tüphanede dahi IUgat ve haritalar üze- inkılap tarihinde Türk kadınmın yap. 
rincfe ayni mevzu etrafında profesiir- tığı f ednkfırane hizmetler doğrudan 

le ve eski lzmir tarihini okuyan genç· doğruya muharebe meydanlannda ya. 
)erle konuşmuşlardır. Rei·icümuhr haz· pılabileceği hizmetlerin delilleri oldu· 
retleri müzenin defterine şu satırları ğu serdedildi. Neticede Gazi Haret
yazmışlardır: •'İzmir asarı atika mil· leri, münakaşayı hulii a buyurarak 
zesini gezdim. Büyük himmetle ve dik- bugün için kadının askerlik yapmuı 
katle istifadeli bir hale getirilmiş. menuubahs olmasa bile, bütün kızla• 
Memnun oldum.,. rımmn "Yatanın ve milletin yüksek 

Bundan sonra Türk ocağını tesrif menfaatlerini her sul'et 'e rnsıta ile 
ederek ocaklılar tarafından hRraretle müdafaa ..,e muhafaza edebilecek btr 
a1ktş1anmışlar Ye ocaklıların tertip et- kabiliyette yetiştirilme inin milh ter
tiği çay ziyafetinde bulunmushrdır. bi)e_de e a tutulması 'e kız çocuklnrı-

Izmir, 1 (A.A.) - Kız muallim meli· mızın buna göı·e medeni fikri 'e hi i 
tebinde Gazi Hz. sınıfları 'e ,·e rnrkte terbi}e) e mazhar edilme i llzım gele
bi sezdikten ve bazı \(fenılerde bulun- ceğini izah \e şu cümleJeri iliiev bu) ur
daktan sonra müdür odasında mual· dolar. "Türk kadınının esasen bu cev
lfmlerle hasbühalde bulundular, mü· herde olduğuna şüphe )oktur. Onun 
bahase mevzulnından biri Türk ka- içindir ki Türk kadınlan memleketin 
dmlanna tam manasile bütün siya i mukadderatım millet namına idare e
hukakun verilmesi idi. Vatandaşın den siyasi zümre.)e dahil olmak arzu• 
rey vermesi bir hak le Yazffe olduğu sunu izhardan, memleketin ,.e mille
tekrar edildikten sonra, erkek Ye ka· tin Yatanda::lara tahmil ettiği vazife. 
dm için ferdi ve siyasi hukuk noktai lerin hiç birinden kendilerinin uzak 
nazanndan bir fark olmadığı gibi ,·ata- bırakılacağını dü ünmezler çünkü, va
nl vazifeler noktai nazanndan bir fark zif e mukabili olmıyan hak mevcut de
olmaması lazım geleceği beyan oJun· dildir. 

Büyük Müsabakamız 
Resim gönderme müddeti bir kaç 

güne kadar nihayet bulacaktır 

Foto S Sure"a 271 
28 - Mine Hanım 

BugUn güzel bacak mDuba• 
kamıza iştirak edenlerden Miae 
H.ın çektirdiği resmi nepe
diyoruz. 
FOTO SOREYY AYA GİTMEKLE 

MOSAilAl\AMIZA l~ TİRAK 
ET.l\t}Ş oı.un l NUZ 

Güzel bacal\ mii abaknmıza iştirak 
edecek hanımefencliler doğrudan doi 
ruya Foto Süren•a (Be)o lunda 
Tünel basında) müı-acaat ederlerse ı 
tirak şeraitimizi tetkik etmelerine ih 
tiyaç ) oktur. Foto Siirc) l n mue e 
müsabakamızn i tirnk için ne )apmak 
lflzımgelirse ) apac.tk, hanımefendılert 
zahmetten kurtaracal\tır. 

1 - Foto Siiren a: he abımıza. mil 
sa bakaya istimk için ı · zım olan bacak 
:fotoğraflarını çel\ccel\tir. 
. 2 - Foto • iiren a: l\lüsabakamıza 
ıştirak icin lfızımgelen ölçii) ii alac~ 
tır. 

VAK 1 T 
Güzel bacak müs.abakası 

28 
Mine Hanım 

"Ru kuponu bu hanıma rey erecek 
oku) ucularımız kullanabıl r er ... 



~ 2 - VAKiT 3 ŞUBAT 1931 

İmtihandan. halas - evde kalabalık -
ihsaniye - ben ve kaplumbağa -

Ziver e ben - biçare Server. 
-S- Yazan ı Halit Ziya 

Seyahat ederken trenin sürati arasın lesi vardı: Server. O, belki ,.trml raşla 

Asılsız -haber 
İıtanbulda yeni polis tetkilA
tına beflandıGı doQru deQil 

Ankara, 2 ( Telefon ) - Bir 
akpm gazetesinin yeni polis teş
kilAbna başlanacağı hakkındaki 
haberi asılsızdır. Yalnız martta 

150 likler 
Büyük fırka kongresind• 

neler g6ruşüıecek? ~ 
Ankara 1 - Fırka kongresl"

11 intihabattan evel mi, sonra mı ~oP ıf 
nacağı. Gzi Hz. nin .. seyahatı~rın~ 
avdetlerinde takarrur edecektır. tf 
kanın teşkilat heyeti, yeni progrtl111 

• 'n • ana hatlarım hazırlamıştır. Gazı~ı J 
detinde pragram kongreye arzedıle 

da flizf bir dakika tevkif eden noktalar rında \'ardı, bu ikisine Utilıak eden bir biltOn muavin, ikinci komiser:, 
olur ki içi~zde derhal orada bir müd- de, yine habeş Ziver vardı ki enf~teme komiserlikler iç.in bütiln vilayetler· 
det kalmak, hiç olma1.sa şu yamacın ke aitti, daha doğrusu ben yaşta olan bu de imtihan yapılacak ve memur- ı 
narına ilişmiş köyde bir gece geçirmek, küçük haşan enf§temden ziyade bana lar masile terfi gtireceklerdir. \ 

Garbi Trakyadan birer 
ikişer def ediliyorlar 
Gümillcüne, 1 ( Vakıt ) -

Burada 150 liklerden Ismail 
Hakkı tarla.sanı satarak temin 
ettiği para ile harekete haur
lanmaktadır. Bu şeririn Rıza 
Tevtikin daveti ile Ummana 
gideceği söyleniyor. Şehislam 
Mustafa Hayri de matbaasını 
satını~ Mısıra gitmek için ba
ıırlıklara başlamışhr. Bu hain
ler Yunan bükümetine muhalif 
muhacirler ile de temas etmek
tedirler. 

· tir. 
Kongrede fırka mı hUkılmetin hÜ~ 

met mi fırkanın noktası me.,·zuu bJlt 
solacaktır. Hükumet reisinin ay~i. ~ 
manda fırkanın umumi reis .,·ekıh~ 
maması arzu edilmektedir. Bu ~ 
dirde meclisteki fırka azası, hük611lt 
sıkı bir murakabe altında bulundur' 
bileceklerdir. ·~ 

yahut, bir nehrin kenarına eteklerinf aitti. Şub tt h 11 l' k 
salıvermi§ bir ormanın kuytularında Bütün bu kalabalık hep birden İh· • a a mun a ere ~o ıs. me • 
.nun saatlerle dolaşmnk hevesini du· saniyeye gidilecekti. Babamın yazları t~bınden çıkanlar tayın edılecek-
yarsrnız; ve yolunuzun üstünde topla geçirmek için ta htanbula ıeldiği ta· tir. 
dıi:'lnız fntiba1ardan böyle yüzlerce yüz rihtenberf intihap ettiği sayfiyeye... ------------mıııııııımı 
rerce köşecikler \'ardır ki sonralan ha· Jşte daima vapurla önünden geçer- lisanla,. ~usahabeleri vardı. Deniz ke: 
yallniıde yeniden uyandıl ça onlara mü ken gözlerimi mukavemet olunamaz bir nan?a •n.ınce de derhal soyunur, denı 
teha sir bir dost naznrilc bakar ve hic kuvvetle kendisine çeken n bana gU. ze gırerdık. Ne kadar zaman, bunu ta
ranı tefiiir eden bir tebessümle gülüm· lerek birçok hatıralar yollıyan lhsani yin etmek mümkün değil. Geçen zama
serslniz. iye çocukluiuJ!l& ait teessürlerln en tat nı biz de ölçemezdik ve mutlaka yemek 

Bayatta da böyle arkanızda kalan hlanna zemin olmuştur. Evimiz seddin vakti gelince evden birinin, ekseriya 
kopuk kopuk resimlerden mürekkep bir üstünde, biri Salacak diğeri Harem ta· Server ldltinm, olanca kuvvetile bize 
~efter vardır ki ycl·diğerine irtibatı ol rafmda iki dik yoku§la inilen kayala· seslenerek yokuşu indiğine şahit olur
mıyan yaprakları bir gölge arasından nn ortalarına tesadüf eden bir nokta- duk. Bereket versin bu zahmeti Refik 
çevrildikçe bazılarında tevakkuf etmek, da idi. afa ihtiyar etmezdi, ona kalsa serseri 
jçfnfzde cfğerlerinizden sıcnk bir şeyler Burada ben küçük iken bir nk'a ol Uğin müklfatmı bir tokatla almak mu 
aıatan hem tnth hem acı bir hisle bun muş ki sonralan bana naklederlerdi, bakkaldı. 
farda gecikmek, hayalen olsun bunlar. , .• ben onun hlkAyesine doyamıyarak Bu Apti paşa iskelesi mUdavemetl
la bir müddetçik daha hemhal ve hem· daima tekrar ettirirdim. nin bir faidesi oldu: Bir gün babam 
dem olmak i tersiniz. ! Bir &'fin, Halit ortadan kaybolmuş, beni beraber alarak Salacak deniz ha· 

İşte Fatih askeri rüştiyesine g"rdi- daha Halit pek küçük fken .. BiltUn et- mamlarına götürdü. Ye bana yüzmek 
ğimden haşlıyarak ailenin tekrar lz. rafa adam saldmlmış, Halit yok.. Bah öğretmek üzere hamamın en alçak mer 
m1re nakletmesine Juıdar geçen dört çede yine kaplumbağaslle oynuyordur diveninde f ntizar ederek durdu. Bir de 
beti senelik zaman, yedi ile on iki yaş diye bahçede aramadık bir yer bırak· benim bilakis öte taraftan, suyun en 
arasın bende hayatın bu de\Telerinden rnamışlar, Halit yok.. Anlaşılan bah~e derin bir noktasından atJryarak bahk 
~l~nl teşkil eder. Bu dört b~ senenin 

1 
de hemen kendi kadar bflytik, bu biraz gibi yüzmeğe başladığımı görünce oğ

ıntibalan o kadar müzdehimdir ki bun mubaldğa, bir kaplumbağa nrmış ki lunun serseriliğinden tamamile biha
Jan şimdi hep bir arada ayıklanamıya Halit ne yapar yapar oıiu bularak ön ber olan babamın çehresini kaplıyan 
eak bir yığın halinde görüyorum. lüğünUn içine kor ve bota bofa diye o- manayı hayreti tasvir edemem. Ah? .. 

Mektebe tedris senesinin sonlarına nu saatlerce gezdirlrml§; fakat bu defa thsaniye, ah! Habeş bacının yo.ii'urtla-
doğru girmiştim, imtihanlar başlamak ne Halit var ne de kaplumbağa... n, Apti paşa iskelesinin kumsalları, 
özre iken .IJfr gün sınıfa hademeden bi- Nihayet, kimbllir ne kadar zaman Ah 1 küçük Ziver, ah güzel Sen·er ... 
rf geldi. - Halit Efendi Saraçhane ... sonra ve ne kadar meraklardan hele. Biçare, betbahi, sevimli, tatlı ser. 
Diye seslendi. Beni müdür istiyormuş. canlardan sonra kom§U ~ocuklarmdan l'erc:Uc.. Bir gün 0 da ortadan kaybol
Elinde kamçısile oynıyarak müdür de- biri Halid~ bulduğunu haber vermiş. O da. "Sener nereye gitti?,, diye sor
dl ki: nun dellletile gitmişler ve Balidl bul- dukça bana: (Sus! .. ) derlerdi. Bir gUn 

.,, Halit Efendi, sen sınıfa yeni gir· muşlar ... O thsanfye seddinin önünden sa~hleyin baba (Et 1 cı· n· · · f 1 d y k d ucı mm anneme eme 
1
m. yır sene ı.~tıhanJara girmiyecek- raya ara o~ru ayan yar an yuvar· Ralfdl hazırlayın. Beraber kayığa ala-
n. . armd.an ıtıbaren evde kalacaksın, lanmış, belkı kayalara kadar yunrl~ cağım!-) dediğini işittim. 

kendı kendıne çalışacaksın, tatilden son nacakmş, fakat ta yann ortalarmda bır H 1 d k Ekse • t ü b b 
ra seni yine bu sınıfa koyacağım. Du- çalılık daha ziyade yuvarlanmasına mA azır an 1 

• • nye zere a am 
no senin iyiliğin için düşündüm. Evd ~ ni olmuş, orada kalmı~ Bakllll§lar ki lstanbulla .thsanıye arasını ~yıkla ~e
de öyle söylersin ... Sınıfta kimsrye bun uyuyor, derin, müsterih bir uyku ile çerdi: Sara~ burnundan Apti paşa ıs
dan bahsetme.. Ve iki eli içinde kaplumbağasmı kaçrr. kelesıne gelıp gitmek onun başlıca zevk 

Sınıfta zaten hiç kimse ile arkadaş mamak için önlUğünii sımsıkt tutarak, lerinden biriydi. 
olmağn vakit bulnmnrnıştırn; kims.?Y: uyuyor. Bugiin Refik ağayı da beraber al
bir şey söylememe!· pek kolaydı. Ancak Evi dolduran kalabalıfın l'llrltüsü dık ve dört kişi lstanbula çıkhk. Ka· 
bunu evde izah etmek zor olacaktı. Bu arasında intizamdan eser kalmamış o- yıkta bir kelime söylenmedi, 1stanbula 
müşkiilü nasıl atlattım, bunu bilmiyo- Jacak ki benim mektep meselesile işti· çıkınca babamın Refik ağayı çekerek 
ııım. Galiba mesele gürültüye karıştı. gal eden bulunmadığı gibi bu karı• gizlice talimat verdiğini gördüm ve o 
lzmirden bir çok gelenler vardı :bir bü- hktan en ziyade istifade ederek lhsa- bizim ikimizi alarak babamdan ayni. 
yük anne yanında bir hala bir nmca, niyede en serseri bir hayat sürmek frr dık. 
bir çok kızlar ve ezcümle bütün aile satını bulan bize, ZiverJe bana, nezaret Bir saat sonm bir hastahanenin ko
çocukla~nın en korkunç simnsı olım imkfinı da kalmamıştı. Galiba Ziver be fu§Unda, Yenibahçe gureba hastahane
Jala Refik ağa_ Dilyük pederimin pek ni azdırarak bu serseri hayatta tama· si olacak, Serveri yatağının içinde kal' 
n_ı:ateınedi ola~ b~ har~.m ağ~sm~~ bU- ~~~ serbest kalır~ık,. an~ak bu serseri rulmu§ dudaklarla, kireçle sıvanmış 
tun ev halkı uzerande oyle bır nufuzu Jıgın hududu seddın üstünde evden Ha zannolunan donuk çehresile, sıvanmış 
\•ardı ki bunu kısmen haiz olduğu itima rem iskelesine doğru bir bahçede ota- idi mel61 b~ ağlarken görünce onu 
da medyun olmakla beraber asıl hiç ran ve küçücük kAselerle pek güzel yo h d b.,,_ ne için (sus?) d . 

ÜI • •. •. •. d . . fh 1 bi h ı.... k er soruşum a -~ e g mıyen yuzunun aımn tehdıtkar çir ğurt yapan t yar r aon-y ansı· dlld rl i 1 d 
Jdnliğine borçluydu. Buna mukabil ha nn kulübesine, denfz kenannda da ~- n an 8 ım. . . 
bamın ince, uzun, ötekinin kuzguni si· Apti pap iskelesi dedikleri temiz bir Boyle,_ kadın erkek, k:~ bıçarenın, 
yahhğına mukabil koya esmer denecek kumsalda ancak 7üz &lllllhk bir saha herblri aılenin ayn ayn ırer unsuru 
kadar açık renkte güzel çehresi daima ya kadar imtidat ederdL Fakat bu da- hükmüne girmiş ol~n. ~aç_ betbahtm 
baygın gözlerinin uzun kmrcık kir- rncık dairei cevelln bizi bfitiln gün iş.o eon yataklanna gotürulmuş, onlara 
piklerinden akan tatlı bir nazarla insa gale kafiydi: Ziverin habq kansile bir l'tda ettirilmiş idik ... 
m okşamnğa davet eden bir habeş kö- türlü bitmiyen, benim anlamadığım bir Halit Ziya: Uışaki zade 

Hata nerede? 

Bor9lar ihtilAfmdaki hatan1n 
!imendifer tehvilAtından 
ileri geldiQi iddia ediliyor 
Ankara, 2 - Himmet zade 

Hüseyin Hüsnü beyin ihban et
rafındaki tetkikat devam ediyor. 
Hüseyin HüıoU beyin raporunda 
iddia edilen vaziyet ıudur: 

Anadolu - Bağdat hattı için, 
Almanlarla yapılan mukavelede 
Anadolu Bağdat demiryollan 
namile bir şirket teşkil edilmişti. 

Hükumetin ıirkete, inşaat ve 
itletme teminab vermesi muka
vele ahklmıodandır. 

Ayni zamanda ıirketin paraya 
ihtiyacı vardı. lf letme teminatının 
esasında da zarar ve kin hnkn
met kilometro batına para vere
cekti. Her iki ihtiyacın birden 
tatmini için ortaya istikraz tah
vilatı çıkarılıyor. 

Tahvillerde hilkümetin imzası 
da Tardır. Bu mukaveleye göre 
şirket borçlu, hnkumet te ciro 
eden bir Taziyette idi • . Bu tah· 
vilib, bankalar satın almışbr. 

Son zamanlarda bu hat Alman
lardan sabn alındığı zaman bu 
tahvilibn şirket tarafından itfa 
edilmesi lizım gelirdi. Halbuki 
bu tahvillt piyasada kalmışbr. 
Borçlu hnkümetin Uzerinde kal
mqtır. 

Bu· suretle hat iki defa sabn 
ıtlınmış oluyor. 

Himmet zadenin iddiasına göre 
Bandırma - Soma - Mersin - Ada
na hattının satın alınmasında da 
bazı hatalar vardır. 

Hllsnü B. bu hususta demiş
tir ki: 

- O kanaatteyim ki Paris 
mukavelesinin akti sırasında 
daha esaslı tetkikat yapılmış ol
saydı 107 milyon altın liralık 

borcumuz bu miktarın msfına 
indirilmiş olabilirdi.» 

...- Telgraf halıerlcrimız bıtmc· 

miştir. Uıtfen 8 inci sayıfaya bakınız. 

Kongreyi, Büyük Gazinin mütıı ~ 
bir nutuk ile küşat etmesi muhtclll~1 
dir. Büyük Münci, bu nutuklarll1 

cümhuriyetin tarsini için alınan ,·e• 
lınacak tedbirleri ve mUtalealannı bt 
yan edecekler ve Türk gençliğine ye
vazifelerini işaret buyuracaklardır. 

1929 senesi hesabı 
kat' isi 

Ankara, 2 - 928 senesi hesabı kat'il' 
rini hükQmet Büyük Millet Meclisiıı' 
takdim etmiştir. 

Hesabı kat'ilere nazaran 1929 sen~ 
sinde urnumt olarak 214 milyon 51 
bin 953 lira sarf edilmiştir. 

Münakaleler de hu~a dahildir. 1~ 
senesinde varidatı umumiyeden 
milyon 143 bin 619 lira tahsil ediJJllİf 
tir. 

~--------------------Millet Meclisinde 
Dün bir mahpusun tahliye ta" 
lebi münakaf alera sebep oldLI 

Ankara, 2 (Telefon) - Mec" 
lisin bugilnkU içtimaı hararetli 
oldu. 

Evelce tarikati salahlyecilikteP 
10 seneye mahkum olan (Naci) 
nin mahpus kaldığı mfiddet<:e 
çoğalacağı anlaşılan ruhi bır 
hastalıkla malül olduğu adliye 
encUmeİıinin raporu ile bildirili" 
yor, tabliyesi isteniyordu. Bir ta" 
kım meb'uslar bu salahiyetin 
meclise verilmediğini, ancak reİ" 
sicfimhur tarafından istimal edi .. 
lebileceğini söylediler. Diğerle· 
ri de mecliste bu hakkın olduğu" 
nu ilefi sürdüler. Adliye vekili 
Yusuf Kemal B. ile adliye encÜ" 
meni azaları, Mazhar Müfit, Sa
lahattin, Ağaoğlu Ahmet, Yusuf 
Akçura, Ziya Gevher Beyler usul 
hakkında tefsirlerde bulundular 
neticede rapor sıhhiye encüme· 
nine havale edildi. 

Mecidiye krovazörü 
lz:mir limanına gitti Geziyi v• 

şehri selAmledı 
lzmirden alınan haberlere 

göre Mecidiye krovazörümüı 
evvelki gece saat yirmi üçte 
lzmire vasıl olmuş, top atarak 
Gaziyi ve şehri salamlamışbr. 

4 

.. VAKiT "ın tefrikas : 80 den çıkardıktan tabancaların nam rile dost oldular. Hep onun lakırdı - Ben bu iki ateşi biribirile ıntı 
lularmı auratnmza dikerek: sını etmek için her gün birleşiyor- kayese etmekle meşgulüm. 

"Bizi takip etmek küstahlğma lar, uzun uzun ahlar oflarla tlertle - Ne buluyorsunuz? 
kallaıırsamz beyinlerinizi parçala· şiyorJardı. - Sizinkini benimkinden faı· 

· nz.,, Tehdidinde bulundular •• Kan Doğrusunu söylemek lazmıgelir la .. 
Iı katil bir çeteye benziyen bu aar- se itıkm ıstırabı ko~mnkinden Çelebi hemen muhatabının elle 
hot heriflerin arkalarından gidip çok büyüktü. Her şeyden evvel rine atılıp hürmetle öpe öpe: . 
te ölümümüzü mü ara.malıydık? munsif olmak kaydinde bulunan - Bu insaflı görüşünüzü takdıt 

Zabıta bu cevaplara kanaat et· Ali Senaver Bey de bu hakikati gö için söyliyecek kelime bulamıyo• 

(Bitmedi) 

- Arabadan indikleri zaman - Ne tarafa yürüdüler? miyerek tahkikab derinleştimıeğe rüp anlıyordu. rum .. 
kadın baygın bir halde idi... Sesi - Caddenin sağ tarafındaki so- devam etti. Bu ~lim hasbühallerin. b~rinde - Bu yolda takdis ve §ükraıı& 
k 1_ kaklardan birine sapblar.. * * "' zevç karJ&ının itıkına dedı kı: da lüzum yok. Biz bir dava içinde eıilıIDİ§ti... . 

- Nereye gittiklerini anlamak Bir hafta sonra Çelebi haıtane- - Bu vak'a bizi sadece iki dost karşı karşıya bocalayan iki ral<ı• -.-----_,,,.,,_,_,:o __ ccc=-----•için onlar takip etmeniz )izmı ge- den çıkarak babaamın evine avdet değil bir kadın üzerinde birleşen biz. 
Bu re:Jimdelci bacn!.:a:-ı · 

lirdi. Zabıtaya karıı bu hususta ce etti. Fakat teselli kabul etmez bir hissiyatımızın ayniyeti itibarile a· _ Aramızda rekabeti muctP 
en mtltenı!l$;p ve en gazel k d k b ı d vap vermek mea'uliyetinde kalaca .. yeiı içinde delikanlı gitti çe eriyor eta a ra a aştır ı. bir sebep kaldı mı? • 

baluıyorum. ı 
ğınızı bilmiyor mıydınız? du. -. Çok d?ğru söy üyorıunuz. - Bu sebep şimdilik yok gibi .. •• 

Iaim ve adrc:s: -··-··-··-····-·····-···· _ Efendim revolverli ıehir hay Kadının betbaht ettiği bu ama· munsıf efendım. se de avdet edebilir .. fclalin bir gııl1 
• dutlannm yalnız Amerikada bu- mndan ba,ka bir de arkasından - İkimizin içimizde de birer meydana çıkmasından kat'iyyen il 

------------- lunduğunu zannetmemelisiniz .. bıraktığı koca vardı. Tuhaf §ey külhan yanıyor. mitsiz misiniz? 
---···-····-··················-········-··---···-·· Müşterilerimizin altısı da ceplerin· gaibin bu iki düJkünü şimdi biribi -, Belki birer cehennem ... 



.. - 6 - VAKiT S ŞUBAT 1931 

0 Bulmaca o 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

ıhti bk 
1B Ilı i ı yar 2 M A R E E" M A R E 

Yuaaas..ki 11.. 3 NAS _R •v IJÇ A M 

.., Yq1ı lılr dostum ........ BW. eD1 Am .. - .-ı- llltlılt lılr hlllel. 4 R B E .Ş ·ı K li 
•. OUlanadL. o .. tuıa yqlıılır ·-Yirmi ........ ....ı o •• ıeı lılr adam- s E R E Mj•A E M E K 
~;.:·~ ıılbl tu .. ıethle 1- eder. Her la ..ıenıaiftl. E•leamedee -~ ... ı..- 6 i • illlŞ •A \H l N O 
.. k - ka>• 11nt .......... T .... ·- _,. ... ı. 1ı1r '-'u -· 1 L E v ı ı T As ı 
18 

onıpre. ;,:apar, tepeliadeld iki teli beraber 1•cbk- 8 M K E N A lf N 
A.e~ !1'tınnak fcin elinde fırt• tarak Bflflt"n biribfrtmıd ne kadar MYW· 9 S A Ç il M .-S . K • 
hr ~· aatler<e ayna brpmld• ı.a- dik- l . __ . _,, ı ı 
... Mülıoliıia olmur• amma dootu• Birlblrmizl kat ya•nılan anatanm 

1 
R AD E "1 ı N K i ~ 

tin il!• Ur tel için bir a1da bir briyıUI ararken -1 (d.. d) diye-1eni,.ebiz 11 E M IK O ıL i R i 
- life8I sarf~der. Dostum elbi!ıesfne de öyle bfribrimid arardık. Ben ona ba ~vv lk 

itina eder. Beyaz ptlrierl ıa.trın 1uzeı kaf ooalad .. dolQI (CI. rı_ ı.. " 
1 
bulm-n Mı-

lakarpfnlerf üstünde daima on ffkis ya mini koymuftum. Nı tatlı bir kon11fU· ledılmif ,eldi :da bir delikanlı hiaabd .. r1r. Pnn- I" n• tatlı, lıakıfl •ardL 1 2 3 4 S fı 7 8 9 1011 
ta onu itina ile Uttilenmlfitr. Doe Peki bu eevdijinlı kaclmı tekrar ıör 1 .-..-~..--
"& rn mtltemadiyen moda11 takip eder. mediniz mi? 2 

runbatını istediği ıibi ballamak l· "- G6rdüm .• 
!in saatlerini fedadan çekinmez, hofD Saçlan beyazlqDUf, yanaldan hu· ! 

Agopyan hanı facıa11ntn verditi d~rı 

lstanbul etfaiyesi vesaitsiz dir; 
beceriksiz ve acemi değil ! 

T eıkili.t, etfaiyecilikte hayat demek olan gaz 
maıke Jeri ile bile techiz edilmemiıtir 

YllUD ı Kba7•.- Narl .... 

:- ilden bir popiyyon boyaıılıdt en•• raımuı. rllcudU dolııu•lopııf ba<ıılıla· 4 
tn her ,eydir. Dostumun parası pulu n kalınlaşmış, beli ile ıitltl n kalp- 5 

11 
a vardır, evi, köşkleri illin, filin si· lan bir enlilik almış! Halbuki eskiden 6 
n anl1111eatı•" ut.alı< eml-n bir onun bir avuca oıtaeıık kadar dar ir 7 - ... ..,_ .,..,..,.. - •a.ı..ı..ı • ,..ııı. ..._ ofr•ı 

lat_ . ince bir beli nrdı. Genlt kal~lan, 1ert 8 -'- llaaı faclul Derdi yok, oalıahle:rbı lııtediğl za- bir ı:ötsü- ,..op- a.-.ı lıl it- pılım. ft !118-* IPhob-m zıı...klı 
..... kalkar, illtedljl ...... yatar. l• Kıu balla tanıflınlı. • 9 ,..,_ - ...U. • ·- wmalı - am.. blırlar 
::- ntııt~ndan dıprı pi<aıu. Doe- •- KUçUk (CL d) balla lıeııze•I· 1 ...ıı.,ı. yaııl - lnPiamQI. lıolıldle S.Ull• - iki ti .:.... 
.:: bütan. nlıatınL lıll!8• ~fuına. yor mu dedi- llaktım, lılJtOI< hatlan 1 1 ifa ..ı-IJor• Bıuıaa -. ltfalJeml m- Dl .. edilir Y ~el~ 

. kine ragmen senelenn elınden ne anasının yirmi ı.- 1ene enelki haJi . da ne _. ldanalııth. H de llfalye- pıt mtnre !Pad• oeİıt11:. ftl ıı:tı-11i•Un.. 1 __, nı ofndıaıa ~-· JllWıla fü bir l 1IMll • 
. u, ne de ..... annı ... ~kur- habrlatıyorda. Oııun .. beli annesi . öugibıl<d baJnUlt:'ll'ld Ttlrk ilfalJoal lıolr .. efradı, dUnya. ·- -~:-- nt .. ..ıııır, ntıat aalll-tara~ilmişti. Yüzü, burutuktu. Omuzla ki gibi iner, onan gtii&U de annesi innkı~ S 1 - _ ....... içinde olan b .. _ .. ıı .. aı.-iiatu"" beli hafif- ka b d n •• o dan aaja ve yukardan ..-tı: nm ın fedaklr, en varJfefbau, en ce- nı.__•er k1111• .. •1 E MI-

_..:: • . ~ m ur u. gibi dolıun. onan da uçlan aneıılnlıı~I ~ - ır Pr lıl11k filtn ~ı ıyi bir tıraf , .... , on M•• ka gibi kumraldL 1- Ol/ (S). l>llgllJı (S} •ur ilfalyacllardlr deallehlllr. Falıat kullaııılı- buaa. nwılı 
•ar IJ"llÇleştlrlr. iyi bir terzi de adamı Anaealaln .-1ıl -çlıeıı kil . ı- ob/d:ltl (1),'"""" tıl/Glı (1) bu Aftlhlamı ellııdeld - maate- •-mla _ı.a:, ":mdw, ~ 
en bet -• daha gençleştirir. Derl•r f t i f idi o.. ~ . l8lf 3 ri - ~ ... pek pılı ııalaolır. Yan- ba mır. alır oldufııadan - ııtat n anıma, bence bu bir l-11iden 1ıaııka; o ra ı - o kadar lıea1J118r- - "" (4), ..,,,_- (4) .,.. ııtderlar,.., ftlamailar. Bllerlnd• ıır.ı ııtııl h maak 

•ir feY delildir. Fakat siz de ona ao- o.Ana kıs ve bea otuııduk. Bi "'-· 11 (~)' - laiJr d~ (4), ~ ıdllahı ki hortaınlar delik, mmllTeDler kıla- mat 9:°mUnı ;a.:.~ F:.mt, = ~ 11'1•. r - • dır. hbt budaa - lılylk lılr felt • ·-· 
• dereden teııecleu ko•qlııL. x .. ha s at - ........ lıt-'-'-' - llf .. -1 lıllJllk mı... 

_ - Ben senctm, ihtiyarlama•- der- çok h:lseldi ve an _,_
1 

na - nota(!), lahbn (1) 
0 

.,.,. .. e., • ~-3-· d1IDWI& kallanmalıdır Çtlnkil inlerine k••lk dı. aamm 3a.ıı111 1teı 
1 

bir wı...nL (1 bqı ellerinde bir tek muke blle yok • ~ 
B . sene e ellıl halile onu lıalırlamıık lale - -.- fdlr J tar Mlltlloolu t .. hatar illff edlla fU-

raı.:t c;.:.,:::ı:::..:.~':ııı:tlm. dbıı.._ Fabl itiraf ede;rlııı ki tıu kız ha 1 - ı.aı. <dcdı (J), "" (1) İıusta A_... lıer -- lor da- ııa,.. ucak, bet alb dald-lılıdo bul_..,,•, itiraf edenem ııe- na bır lıayli ekıılkllkler lılwttlnll 8 - acı/ılı (4), Wııik,,.,.. ~da llfaiTe da- bqı konlJU _. ka kanırta<. 
•- Ba hllıl,...ıe tobılk hataaı var n O Aman aııaaııua s<nçlltlııl hatırla ( 4) blarlo ı.pı. ot ..... r. Avnıpaltl<r TDrldyede Dk mıoılıe alan itfaiye Aa 

lh deme)'ı.ls rlea ederim. dım. ~O. ak ~ı lılr (d.. d) idi- , _ .,,_1 ıo,,,.,,ıı (4),-"'.,,. ...ıı.,ı ltfal1e ıpa-. lıadar •il kara itfal,..Wlr. l!akııt daha mıulıele 
Cama ııtl•U kendı.tııl ziya .. ı etti- Falıat ne lıeJaz aaçlı lıa ... :rlrıai ıı., """"(4) lılıa ..,..ıar. ÇGaktl itfafymiıı dlipıa rl roldadır. Anbrada itfaiye merlmbı tlııı saman dootum denDebmr ki bitkin ... e evvelki kadındı, ae de :rlrml :raflll 10 - lıaııal• (1). ,.,,.,.,. (1) m p ld-1erbı ııaıuıettlii ııtbl. al"' de yaptıtınııs teerllbeler, lıtly11k fitin! tıırıı.ı.ı. wL !ltılıallıırı - alnınıa ı1akl kız :rlrml lıet 11De ....u.ı lıadmdı. il - Kal (1), ,.t (1). detft, dumandır. A!Oft bqı tecrüboll lerln pyet kesif dumana karşı yanın 
-- iki tllJ tendi hallerine içimde elıalk ortakbla rakip olaıı 1ı1r 1ı1r Hf .. aeforl blıtllabıi •ofin yaka -ı kullanıldıiı halde hiç bozulmadı· 
laamllu• V ... dl lıaatallqmıf, ,.: ffiY .. rdL ..._ iMıı .... kGf11 ko- Vlfllllmh talebe ft -- adlfarill -· Ji'ıılıat d• im~ 1"ına mukabD lıli~ilk fflt..,lerin 

alB naııt bile ln•aa lhtl7n bir da• 18 ıılUlllm ,..... .,_. aııı- Viyw ııant. ..ıııtolıl tme-- - .... - • --· Ba 1- f dalılb _,.artık -tıııılrl ,...,...... ıRlaAll&- ......... _.... - - ......,w.ı - ...... - ... - rıııe _ ................. .--..ıır- 81 ...... 

Yerinden ya•aı lıallıb, yani beli tul :.; -. lçl•deld lıatlJlh lılr t8rll ,.;. ıı.ı-1< "" ıı.-dl ft edtıle -· - - lıalar .. lılr llfalJaılıı lılc -- ... a-da• 
mu bir halde ııandal,...ıen andalyeye ~ ednıl>"onl.._ lia . _ _,__ laaldmıd t '° fealal -· .-ı tk eder, bllıloe • kllPD< flHnll -- .. _ ..... 
aoçtl, arkasındaki picnma, İ.:r müttkati - Zaman tam dedi-. ,_,,_ n ·-•- a • -lı -· • ııllıqot eaa lıoJ'tltır. bdll". l!akııt 1ıer .. .....,.. olıııa •1-
lhtlyann entarisi rop d'' b Dofrn dedi.. Artık - lılle ... ""'atla ı-ıı-caldıınhr. Ballıoıld ..... .._.. bqı çıılt- lılr aa .... ı _.erbıl -.ılı hırkaaı halini almıştı. o şam r şam kamıyorum hakikaten lhtlyarlamıp. Bunlara ..... ~ ~- ·-1 ,.. ıoublerl ...-dır. Ba .-lidlr • 

•-Ne var, ne 1ok dedim. hasl• mı En bllyUk •-lılı!- tı. wrilıııeııl. ........_ .-....U- ...,... ..-llıı ktıllaadılı,.. - Ttirld,...ıe ilk maake ledarlk et .. k 
.. 

1

._ Demlndeaberl ııl:rl ...... tllU. nr- aeoi icin icap eılenleoe talimat blerlııdea lıirU farlılııbr. ÇGaktl - '°"'~" Aıılıara ltfalyeıılııe alt old• 

Dostum lıqmı Mliad~ )'ilzUnU b . aıyorda.. ftrilııılttir. :rlıle _. lıehla olaıı u..ıt Rlılrli tana ııil11emlltlm. lataalıııl ııftıl biiyGlı: nqtarda.. • - ps!enllr· Hallıııld llfıılye llelıfrll .... lılr fdılrda, lıer ııtl• yansın .. da .... 

.. _ Biraz dedL Yakıt okuyac l -' ,, d lerlı beraber kendtnl dumana karp da tehlikell ftl'kea, lstanbul ltfalyetri. ... 
- Grip fllla olmuın dedbıı.. I u arının uert orta. ı IJ' .......... ı.ter. , ... - lçla itfaiye 1ıl1A - pi-.. ,.... ..,._ .. ,_ 
Dalar sfbl ow .. Sonra inindeki ma L:idWil ..-ııertnla atiqeçlerln4e, (Jani pz. tir. Onan için muke tedariki h118U81111 

lada bir mektup zartıu sizleri fltşti. B • ~ b nJ& dmnanb havayı tufi7e eden fi· da allkadar makaınm bnı.a.a na.. 

1 

·- Vtlcudilm kırgın!- ız e Yazın ıtnıertnde) &Jile& ltlr ..ııaıcıı& pulluk dikkatini celbeclerim. Muke ·-·-
- Kadinlze dikkat etliıı ı. ~ ~ talıabm ..nıtt. Da....ıar (lıl bıınlar hayat aıeaeleııldir. Asri bir itfaiye -• 

llootuaı lıaLtım, llııladekl •ektap bıeedk ııııllı _..ıartllr) tııınıUa P- -. olaıııu. 
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Balkan koni er ansına hazırl1k ilk mefkure ıehidi 

ihzari konferans bit i · ~"~:::~~:~2;.; .. ;~~:,~·~; Zeki Dün darın mezarını 
lstanbulda toplanacak olan konferansa Balkan 

hariciye nazırJarın1n daveti temenni ediJiyor 
HYUHll~ Sürilt ~ustası 
( M E R S 1 N) vapuru 3 

Şubat Sah 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, KO
çükkuyu, Edremit. Burhaniye, 
Ayvahğa kalkacak ve d6nllt· 
te Albnoluğa da uğraya

caktır. 

muallimler tavaf etti 
"Meııemene Kubilay, Liceye de Zeki 

Dündar ismini verelim ,, diyorlar Selanik, 1 ( A.A. ) - Ball<an 
konferansı reisi Hasan B. celse
vi tatil etmeden evel biltUn Bal
kan milletlerini selamlamış, Gö
riccde vukubulan zelzeleden do· 
layı Amawtluk murahhaslarına 

teessür ve taziyetlerini beyan 
etmiş, bOtUn Balkan htikümetle· 
rını bu husustaki tesanütlerini 
faal bir surette göıtermeğe da
vet eylemiştir. 

Selanik serbest mıntaka ko
miseri ile SelAnik Belediye reisi 
murahhaslar ferefine bir ziyafet 
vermiştir. Bu ziyafette Belediye 

reisi M. Vamavkas bir nutuk s5y
liyerek yirmi sene evel Balkan 
milletlerinin birbirile kardeiçe 
geçinmesi idealinin hakikatleş
meıini temin için ortaya ablan 
bir avuç insanın Selinikten çık
mıf olduklarını hahr]atmıştır. M. 
Vamvakas, ahval ve şeraitin da
ha müsait ve bu fikrin daha ol
ıun bir hale ielmit olmasından 
dolayı bu idealin ancak bugün 
tahakkuk etmiş olduğunu kay
dederek demiştir ki: korkunç ci
han harbinden bu gaye! i tahak
kuk ettirmeğe hadim yeni bir 
unsur çıkmıştır. Bu amil1 her 
türlü emperyalizm fikir ve mak
satlarından iri bulunan yeni ve 
hür Türkiye cümburiyetidir. 

Atina, 2 ( Apuye Matini) -
Gelecek sene lstanbulda topla
nacak olan Balkan konferansına 
ait davetnamcleri Balkan devlet
lerine ihzari komisyon reisi ve 
Trabzon meb'usu Hasan B. gön
dermiştir. lhıari komisyonda Yu
nan murahhaslarmdan M. Papa 
Anastasyo, lstanbulda inikat et:e· 
cek olan Balkan konferans:ndı1, 
muahedelerin sureti tatbiki me· 
selesinin görUşülmesini teklif et
miş ve bu teklifi kabul edilmiş
tir. Bu mUnasebetle akalliyetler 
meselesi de mllzakere ve Bulgar 
murahhasları da tatmin edilmiş 
olacaktır. Selanikte toplanan ih
zari komisyon, Balkan konferansı 
lıtanbulda toplandığı sırada 
Balkan hariciye nazırlarını lıtan; 
bula davet etmesinin Türkiye 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. 
den rica edilmesine karar ver
mictir. 
• ihzari komisyonun mesaisi dün 
gece nııfrlleyilden sonra saat 
birde hitam bulmut ve Balkan 
devletlerinin tesanüdünden habis 
hararetli nutuklar söylenmiıtir. 
SelAnik panayırı ve konferenı 

Selanik, 1 ( A.A ) - Balkan 
konferansı meclisi Balkan hükQ
metlerinin Selinik panayıma 

genit bir mikyasta iştiraki hak
kında bir teklifte bulunmuştur. 

Meclis, Balkan ittihadı hakkında 
nrilecek sual varakası metinini 
kabul etmiştir. Bu varakada so
rulan suallere Yerilecek cevap-

Ulllllll!Ollllllillll 
doğunu söyleyince Billinin bütün saa
det hulyalan yıkılıyor ve bütün bu ha 
disat herkeai, kendi sevdiği ile kavuş

farın gelece eylu!e kadar her -
halde Istanbul konferası toplan
madan evvel gönderilmesi lazım 
geleceği beyan edilmiştir. Meclis, 
bazı mali meseleleri hallettikten 
sonra Balkan memleketlerindeki 
faaliyet şubeleri mümessillerinin 
anlaşma fikrini yaymak için Ni
sanın son haftası zarfında hususi 
toplanışlar yapmalarına karar 
vermiştir. 

- - - - -
L~e (Zeki Dündann fehit edüdiği hiraf etmieyceğimizi büyük bit ,,et l 

yer) 19 - IJcede daima s•:Jamlanan Te çinde ruhumuıdan benliğimizdtll .~ 
talebemizin huzurunda ha, eğdikleri pan yeminimizle temin ettik. BQ çil 

Inhzon ı·~ı·ncı· oosnsı türk gençlifinin her zanıan hürmetle dan ayrılmamıza imkan olmadığl1'' :ıtl 
'.IUU l W andıiı bir mukad4es Meı ır var. Bu ledik ve buna tehit arkada~mıı J\Oıfı 

( KARADENiZ ) vapuru 5 Mabet, ilk çılıın irticaa göğsünü geren Jay Beyin yüksek ruhunu şahit ıf>S 
Şubat Perıembe akıamı ve mefktlremiı uirunda hayatını feda- dik. Ruhumuzda vazifesini taaıaııı" 
Galata nbbmandan lnebolu, dan çekinmiyen muallim Zeki Dündar yapan veyahut yapacağı İ§İn büt\iı:t ıt 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, beyin makberidir. Bu ebedi ruh ölmiyen ferrüatını ıöz önüne alarak proırıı' 

G 
nam sahibi daimt arkadaşımızdır. Ses nı çizen inEanların sükuneti vardı· B' 

iresun, Trabr:on, Rize, Hopaya siz mütevazı iki taşile bize çok şeylex halde ne ka<lar durduk biJmiyor0; 

Seliinik, 2 (A. A.) - Balkan konfe- kalkacak ve dönDşte Pazar söyler. Ondan r.ldığımız lhamlar ne ka Ayrılırken azim ve irademiz bir 1cı1t ~ 
931 NODEL MÜKAFATI lÇlN" 

ransı medhii bugünkü son celsesinde Rize, Of, SOrmene, Trabzon, dar kudretlidir. Hatta hareketimizi o ha artml§tı. Hep birden aldığımıs 
Reis M. Papaanastasiu 1931 Nobel sulh Polathane, Tirebolu, Gireson, çizer. V'!tanl milli sahalarda büt.iin hn:nlardan ıu neticeyi çıkarnuştıJcl 
milki\fatı lçJn Balkan konfernnsının in· Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, nıiişküllerimiıi sakin fakat belit bir du irtica milyarlarca membalardJ' 
ha edilme i hnkkrndnki hukuk fakülte- Sinop, Inebolu, Zonillldağa ruşu ile halleder. llakikt ve candan bir kuvvet alsın ne kadar kudurmuş 
inin karannı tebllğ etmiş ve diğer uğnyacaktır. münekkittfr. sel halinde akarsa ak.mı yine yrtli _, 

Balknn darUltUnunlarmın da ayni su- ~-------------... ı Çocuklarımıza bu mabet hu~urunda yalar cibi vakur ve temkinli durt' 
retle teşebbüsnttn bulunmnlannı mu- Mersı·n &st~sı vatani milll hiııleri takrir eder mefkQ- Türk gen~liğinin granit fertlerin• 
rahhas1ardan ricn etmi<titr. ro u ft lfkın1 telkin ederiz. pa sarpa mecrasını kaybedecek yok 

(KONYA) vapuru 6 Şu· Ne mutlu o tehJt ki böyle bir an ol· caktır. 
Gandi ile n1üşavere bat cuma 10 da Galatadao sun Yazifeelnden geri kalmıyor. Bu öl Akpm olmuştu. Dündara son .,ıt 
Allahabat, 

2 
(~. A.) _ Milli kon- Çanakkale, lzmir, Küllftk, ndyen inealllar nelere muktedir olmu- mımızı verdik ve ayrıldık. Karşılllıs 

gre Jiderlerinden birço<ru Gandi j)e mü- Bodrum, Rados, Fethiye, yor1ar!. Lice baştan başa görünüyordu. HeP
1
: 

şaverelerini ikmal ettikten sonra Al- Antalya, Aliiye Ye Mer· DUn Dtilldan zfyar.t sttnUmiizdU. zln içinde derin bir elem belirmişti· 
lahııbattnn müfamkat etmi ıerdir. Li- sine kalkacak dönüşte Tq· Sert bir rtbılr onun topraklannda ba blrJbirlmize şu suaU sormu~tuk: ?Jl~ 
derler, burad~n ayrıJmı:.zdan evyel bh ucu, Anamur, Finike, Andifli, zı tahavvül husule getirmiş etrafında Menemene Kubilay denilmesin? ~ J 
sureti tesviye elde edilmesinden i.imit- ',Kalkan,Kuşada1sı,ÇanakkaleGe- ki kurumu~ ~~ekleri asabt bir el s:t~Şl çln Lice kazası Dündar lsmile yad ~ 

r 1 1 1 ,, ı b t · ı d" sola -rpml..u Yum-L kadar bir ta~ miyor? Bu istek ruhumuzun en de 
va m unc uı-. ;\rını evan e mıs er ır. Jiboluya ugn· yacaktır. ""' s>- cua • -~ 

TT b d [ ta hemen yalanma dtlşmtl' du_-uyordu. yerinden kopmuştu. Artık tahakklP'~ 
aOngre ar e e erf !~-...---------· Çok mtlteMt1ir olduk. Fakat .mun na kzymetll gazetenizin tavassutuıı11ı; 

Bogota. 2 (A. ,) - lfongre için ya- lLAN ıönlOntı almayı biliriz. Genç arJrndaşla ea eder hUrmetlerimf sunarım efeıtd 
ıul:ın intihalıat e nncmda yukua gelen Yunan bndıralı PATRls n "A:\DROS. nmla etrafını çevirdik. ElimiL ntezan Lice maarif memuru 
arbedcleı;-de en 'azı 8 maktul ve 14 ya- ·eYRON. ve ·EotsoN. vapurlannın Ptre'de nm tapnda, ~fzdiff hattan bfr haht in Fahri Yılma~ 
ralı vardır. Jr4ln •compagııle Natlooalc de Crece,. aaa ~ 

kumpanyanın malı olduğH• •e bunlına BeltMliT•~ Daru .. lfu·· nunda 
Ford çiıligini bzrakz- ı.ondrad. Hıa ·avRoN stumıısıp co Lt4. Stadvum 

nam hmpanyanı• lnstllz tıandralı np•to 
yor 11iU~ ıartıe bır c11na aıttuı otmadıfını mubt• Bu ıene zarfınd• herhelde 

yepılıoek .Ne\•york, 2 (A. A.} _ Paradan bil· rem ahalinin naıan ı«lltıoa anedem. 

dirildiğine göre, Ford'un Tnpajios D. ANAGNOSTOPOULOS Ye G. SlS
KtDt 

lıtanbulda yapılacak atadyum 
i~in belediye fen heyeti m8dOrG 

(C.omp;ınle de NntgıtJoı de Grece) hın· Zi 8 blzza t tk•k t k 
tini ynk1ncln tert<edeccği muhfomel gö- pan}asının anıum ac.ııulan. ya • t e 1 a yapma -

-~-~---~--~---.- tadır. Spor teıkllltile de temu 

nehri mıntakosındaki karnçuk çiftlikle-

rünüyor. Daha şimdiden bu çiftlikler· 
de çalışan amelenin miktarı ~()(}() den 
iki yüze indirilmiştir. 

Kıymetli bir tabaka 

Al f'b ler f erk.z S •ı edilmektedir. Stadyumun yeri .. " . 
K R d için muhtelif tqekknller ayn o. ı. en 

ayrı yerler g&ıtermektedir. Stad-
Askeri mektepler için yerli malı yum bu ıene zarfmda kat'ı su· 

iki bin adet fildikos fanela, beş bin rette yapılacakbr. 
Pnris, 2 (A. 1\.) - l>ük de 'faile). altı yüz çift tire çorap aleni ınünaka T erkosa cevap 

rnnd'ın oda hizmetçisi olup mumni-
leyhln G r>OO frank krym~tindeld bir s~:ra konulmuştur. !halesi 12 şubat Belediye "yeniden tahlil 
sigara tnb.-ıl a mı çalan ve bunu bir 931 perşembe günU saat 0 ndlSrtta Fın· m•nıaız,, diyor 
cemhlrciye 4000 frank mukabilinde sa- dıklıda heyetimizde yapılacaktır. Ta· Ankaradan ıelen haberlere 
tan bir Çekoslov:ık tevkif edilmiştir. liplcrin yirmi kuruşluk pul mukabilin· i_Öre Terkos tirketi mlldllrO 

A k 
de şartnamesini almaları nUınuneleri- Terkoı suyunun yeniden b;r 

vrupa Omisyonu ni heyetimizde görmeleri ve ihale sa· daha tahlilini istemektedir. Dün 
Cenevre, 2 (A. A.) - Avrupa ko· ntfnden evel teminatlarile hazır bulu'n- belediye fen heyeti mOdftrO Ziya 

misyonunun önümüzdeki tstima dev- malan. B. IUllları 16ylemiftir. 
resine iştirak etmeğe davet edilmiş 0 • ' • • • "Terkos auyu binlerce defa 
lan hükQmetlerin ce,·abına nnbt?an in- Ordu ihtiyacı için 29 kalem d'ftr· tahlil edildi ve bu suyun bu 
tizar eclilmektedir. tahliller neticesinde içilemiyeceği 

cin malzemesi ayn ayn tartnamelerle anle• 'ı. Bundan aonra tekrar 
Türkiyenin daveti kabul edeceği te- aleni münakasaya konmuttur. ihalesi tahlh yapılmannı istemek çok 

eyyüt ediyor. Türk heyeti murahhasa· 16-2-931 pazartesi gilnti saat 13r'JO garip bir fikirdir. Biz a6zftmlizil 
sına Tevfik Riiştü Hey riyaset ede· ı•yle·l!'-da Fındıklıda heyetimizde yapılacak- v WK,,. 
cektlr. s· . ti tır. Talfplerfn yirmi kurutluk pul 1m1 er 

Ferah Sinemada 
Bu akşam temıışal: crlerinin hakikaten 

hayreti erini celhcden dört buçuk saatlik 
mütemadi var~·ete porgramı tamamen 
değişmiştir, ilAvet'n yeni gelen büyük 
maymunlar kumpanyası 4 ıubat çarşam· 

ba akşamı porgrama i!Aveten azerbaycan 
Opereti tarafından (Kerem ile Aslıl. 

ŞEHZADEBŞINDA 

"TÜRK,, Salonunda 
( MiLLi ORTA OYUNU) 

Ramazanışerifin 18 inci Şubatın 
6 ıncı Cuma günü akşamı Ka
vuklu Ali B. şerefine mfisamerei 

fevkalade 

mukabilinde tartnameslnl heyetimiz· Beleclfye enc:Bmenl .tmlt
lere de narh konm••u11 den almalan ve ntimanelert heyetimiz 

de görmeleri ve ihale MAtinden eve) 
teminatıarile ham bulunrnalan. 

• • • 

kararlqtırclı 
Belediye daimt encDmeni un 

fiatlarının çok ucuzladığı ve ek-
mek fiatlannın o nispette · indiril-

Yan Askerl Hastanesinin sekiz ay diği halde simitlerin hlll 100 
hk etkmetf kapalı zarfla ınilna· paraya sabldıjını nazan dikkate 
kasaya konmuştur. ihalesi 2..1/2.ı931 Pa· almıf, simit fiyatJanna da narh 
zartesi gtinü saat 13 te Vanda askerl konması eauım kabul ebnİftir. 
satın alma komiayonunda yapılacaktır. Birkaç fllne kadar belediy 
Taliplerin evsafmı Fındıklıda heyeti- nark komiıyonu simitlere nark 
mizde okumaları ve ihale saatidnen • .koyacakbr verilen mal6mata na
\'el teminatlarile tekliflerini vermek Ü· zaran ıimdiki yOz parahk ıimit
zcre ve şartname almak için de Vanda ler altmlJ paraya aablacaktır. 
mezl\Qr komisyona müracaatlan. HilekAr gezoılır hakkınde ted-

• • • bi.. ehnı1or 

lktaaıdiyat ile metgul otm•• 
&lztre llml bir mahfel 

temin ediliyo .. 
Memnuniyetle 6f rendJilmlze , 

Darülfünun Emini Muamuıe.r aey 1" 
rillfünunun inkipfı \·e teke.mmUlU il 
hazırladığı baıı projeleri yalı:m bit ti 

rihten itibaren tatbik saha8Dla "'~ 
maya ba§hyacaktır. Bu projelerbt 
mühim bir kısmr enstitü teşJdlAtı ~ 
rindedir. llmin inkişafını temin etJll"' 
ilmin neşrini ve ilmt tetebbülerl :nıilı' 
kiln kılmak için mümkün oluna 1" 
şube için bir enstitü teşkil edilece"~ 
Bu enıtftUlerln e nbaşında iktısat ~ 
titUıU ıelmektedlr. Darülfünunu~~ 
18811 gayelerinden birisini, iktısadiY' 
ile çok yakından alAkadar olma~ .. ! 
miyeti tefkll ediyor. EnstitU bu atv 
nın birinci kademesini teşkil ed 'J. 
ve bu enstitfl yalnız talebeleri d:.ı 
bilhassa memleketin iktisatla ınef'~ 
simalannı mUderria ve profesörle i' 
de bir araya tophyacak ilnıt bir J11 f# 
fel mahiyetinde olacaktır. EnstitU~ 
gayelerinden bir kısmı iktısat ta ~ 
zirai, sınat, tlcarl iktısatt tetebbd .,ıı 
cihan lktısadfyatı hareketlerini ~uJ 
ve tetkik etmektir. EnstfUlnUn dll~ 
mUhim bir rayesl de darülfünunda ll' 
iktısat tubesine esaa hazırlamak 0 ,J 
caktır. Henüz tasavvur halinde 01

41 
bu fikre ıöre pro&'"famı ayni sam.ıt -
lktısat dersleri Hukuk fakültsind•.~. 
fakülteeine yeni bir veçhe verilecel';4' 
lktısat drsleri Hukuk fakültesind• ~t 
diye kadar hukuku itmam edb'O 1' 
Bu tasavvur tatbik sa.hasma gircllJi r,11 
kit, hukuk fakültesinden ayn la-,dl 
kısımda da hukuk iktısadı itmalll ~ 
cektir. Bu, fakülte içinde bir ' ~ 
veya şube mi teşkil edecek yok.la oJ' 
bir sınıf halinde mi kalacaktır, bn_~ .. 

turmağa sebep olarak hayırlı bir neti -------------
ce veriyor. DR. SEMiRAMİS EKREM H. 

Ordu ihtiyacı için 75000 geyim bey- Gaz Ye kolza vesaire gibi 

ta henUz tesbit edilmemiştir. Muh-:;I 
olan cihet dün bir refikimizin Y_~~· 
cibi darillf Ununda aynca blr ~t'· 
fakültesi teşkil edilmiyeceği c:fhed 

DAROLFONUN CEMlYE'ff 

Filmin havası ve dekorları gtiıeJ, 

oynıyan artistler de başta Con Krnv· 
fort olmak Uzere Brodvay Melodinin 
parlattıfı Anita Paj, Rod la Rok ve 
Kravfortun kocası, JloıgJasın oğlu Fer
bankstır. 

Bıı ırııp çok muvaffak olmuştur. 

Çocuk haatahklan müteba1111ı 

Dr. Ekrm Behçet 
Etfal haataneıi kulak, buğaz bu· 

run haatalıkları mütehaas11ı 

Beyotlu Mktep ıokak No. 1 Telefon 

Beyoiha. 2469 

gir ve e ter nalı kapalı zarfla mUnaka- maddelerin lkanfbnmasına mey
saya konmu§tur. İhalesi 7 §ubat 931 dan verilmemesi için belediye 
cumartesi günü saat 14 te Ankarada daimi ene8meni bir talimatname 

yapllllfbr. Bir kaç gijne kadar 
merkez satın alma komisyonunda yapı- ıube mOdOrlerine bu buauıta 
lacaktır. Taliplerin şartname almak n tebliıat yapılacak ve talimatna
tekliflerini vermek Uzere teminatlarlle menin tatbikine ehemmiyet atfet-
mezkur komisyona mUracaatlan. meleri bildirilecektir. 

Darillftınanun mflhfm tua~ 
nndan birisi de bir mecmua çık:S~A 
tır. Senede aneak birkaç nüsha çıJıll'j 
lacak ha mecmuanm çok mtikenılllel t 
masına itina edilecek, memleketteki;, 
tün tanınmış flfm ve san'at adaııtl 
nm buna ittlraki temin eclileceldlt•. 



.... 

Babanın Şarkısı 

KUçUk Orhana sabahtan tenbih üs
tflae tenbfh yaptılar. Babası da. annesi 

de: 
- Bak görüyorsun ya yavrum, de

cliler, bu gece bütün bu misafirler bu· 
radL Sen saat tam on olunca kendi 

kendine kalkar, yatağına yatarsın. Hiç 

drilltü etmezsin. Olmaz mı? 
Orhan, sabahleyin: 

- PekJ I dedi. Fakat gece misafirler 
toplanıp ta eğlence olacağını anlayınca 
lllVimU bir tavırla annesinin yanına 

slttf: 
- Anneciğim, y:ırım saat daha uya 

aık kalayım olmaz mı? diye yahardı. 

Aanai yavrucağızın yalvarmasına da
nıaamadı: 

- Peki çocuğum. yanm saat daha 
kal amma dedi, baban şarkı söylerken 

7'&1'1Daazlık etmemek şartile ... 
Çoeutun yüzündeki se\'in~ birdenbi

re teessüre ve hayrete çevrpdi. 

- Anneciğim, babam bu akşam şar

la mı söyJiyecek? dedi. 

- Evet söyliyecek ! 

Ba cevap üzerine Orhan annesinin 
boynuna sanldı: 

- Ciei anneciğim, dedi, ben senin 
sözilntf dinlerim, bu egce vaktinde ya

tayım da bir başka akşam yarım saat 

daha geç yatarım ... 

Tahdidi Teslıhat Münasebetile 

f\ı~ -~. 
,,,_ ~-\ 

1 - Tahdidi teslibat konfe· 
ransrnda henüz tahdidi çare
leri düşünülmiyen silahlar! .. 

Baloya dair 
- Gecikmiştir -

Eğer gitseydim, gıtrue~e vakıt 
ve imkan bulabilseydim, hemen 
ertesi günü böyle bir yazı ya· 

zardım. Gidemediğim için biraz 
beklemek, hakkında yazılanları 
okuyup, çizilen resimleri görmı k 
laZlm geldi. 

Bazı yazılara nazaran çok 

kibar insanlan toplamağa mu· 
vaffak o)an Matbuat balosunda 
pek az güzel varmış! 

Bir resme nazaran bendeniz de 
oradayım ve bir güzel bacağa 
tek gözlüklü gözümü dikmiş, 
oturuyorum. 

Eğer, bahsettiğim yazı da bu 
resim kadar hakikatP. uygunsa 
ört ki öleml 

3 - Bu kabil teslihatın da 
bir gün gelip tahdidini bek

liyenlerden 1.. 

Bir tele' on ki ..• 
Büyük Baba, küçük torununa 

dedi ki: 
- Yavrum, yarın senin doğ-

duğun günün yıldönüm.ü. s .ana 
ne hediye alayım? Ne ıstersm? 

- Dedeciğim, öyle bir tele-

·-~-----------=-..... -.' fon al ki ben onunla mektebe 
2 - Böyle bir kofc=ran• küşa- gitmeğe lüztım kalmadan hoca-

dında uzlatmıya çağırılacak 0 • mn suallerine cevap verebileyim. 

lan bir murahhas!.. Bir sipor haberi 
iki arkadaş arasmda: 

Bir son sayıfa - Necminin kaynanasının 
Son günlerde intişar etmeğe ilzerine atıldığı hakkındaki ha· 

başhyan bir refikimizden sütu- beri okudun mu? 
numuzda intişar etmek üzere H 

ı - ayır ... 
ge en varakadır: _ Nasıl olur, bütün gazeteler 

« Gazetemizin son sayıfası in· 
tiharlara tahsis edilmiş olduğu yazdı. 
erbabının malumu olmak Uzere - Ben gazetelerin spor sayı· 

1.op.lu. J~ ilan olunur falarını okuyorum. 

············································~··············~········································································ 

-

Çocuktan al fHaberi 
Ayın sonlarına doğru cebindeki pa

ra suyu çekmiş olan bir adam akşam. 
yorgun argın eve dönmüştü. Evde yi
yecek, içecek te pek kalmamıştı. 

- Ne yapayım? diye diişünüp durur 
lien, esıki pardesülerinden biı-isinin ce
binde bir mısır riyali buldu. Artık se
vincine payan yoktu. nu paranın bura 
da geçmiyeceğini hatırına getirmiyerek 
hemen çocuğunu yanına aldı sokağa 

fırladı. Kendisi de, çocuğu da memnun 
du. 

EvveJfı. mahim ya can boğazdan ge 
lir, bir bakal dükkfınına uğradılar. A
dam, elindeki parayı uzatarak bir iki 
Ş<'Y istedi. 

Bakkal, hayretle cnap \·erdi: 
- Fakat beyim, bu yerli para de

ğil, · bu burada geçmez. .. 
Adamın suratı iki karış asıldı. Çocu 

ğunun elini tuttu, oradan bir eczaneye 
gittiler. Eczacı da bu yağlı müşteriyi 
ikaz etti. 

- Aman beyim· bu yerli para değil, 
burada geçmez. 

Burada da bu işi yürütemiyeceğini 
anlıyan adam, sahte bir hayretle: 

- Ya öy1e mi, dedi, süphanallah a
caba bu parayı nereden almışım? 

Bu söz iizerine çocuk: 
- A babacığım, dedi, nereden aldığı

m nasıl bilmezsin. Demin bakkala da 
gösterdiğin bu para değil miydi? 

Yol Sağlık Vermış 
Üçüncü Mevki Bileti Yab; ıcı bir adam. · ·· · l..ir şehrin 

1 _ Yahu, bu ne biçim saat? Saat yediyi gösteriyor, onu çalıyor... sokaklarında dolaşıyor, bir türlü ar:ı-
Birinei mevki tren kalabhktı. Iler· _Azizim mübalağacı dır. ÇUnkü bir lranhdan satın aldım... dığı caddl'yi, 1 · ~ ur ' ·- N:!1ayet bir 

kes rahat rahat seyahat ediyorlar, yal- L-------------....: __ _:_~'.":':'7'~~~----j"-~;:.:-:-::--:--;:;;---:-:::---· köşe başında oturan bir adama, bu ~e-
nıı yolculardan birisi gayet kötü koku b b tLK Nf!TUK... .. .. Çiftçinin Manbğı re nasıl gidilece~i!'i sor~u. Adam, u-
Yor tütün içtiği için yolcuları rahatsız Kasap ve eJ er lnsan, ilk defa bır kalabalık onunde Mahkeme reisi şahitlik mevkiinde bu zun uzadıya tafsılat ve~dı. . . 
ediyordu. Sabahliyin kargalardan eve) söz söylemeğe ınecbur __ olunca epey sı· lunan bir çiftçiye sordu: - - B_uradan dogru . gıdın, sa-

Bfr iki defa kendisine münasip bir kmtı çeker, epeY ter doker. _ p k' f d' bu tarlayı, on be!' gınıza hır sokak gelır, oradan 
1J8&bla bu tütünün fena koktuğunu ih- işine giden bir adam, her zaman Geçende bir adam da büyük bir ka· ebı e en ttım,su··rdüklerine göre• sapıp yürüyün biraz sonra sağa sapın, 

b d kk . . . d rençper eş saa e • . . , 
tar ettiler. o hiç aldırış etmiyor, fo- çarşıdaki ber er ü anında tr- labalık önünde bır ıntıhap propagan a t ka saatte sürebjlir? nıhayet hır meydana \'aI ·r.,mız. Meyda 

d t k b o uz rençper ç - t f k.. · • ·· d ··k 
tar foosr tütününü içiyor u. raş oimak ister, fakat daı"ma sı yapmak üzere or aya çı ınca u ıs - s·· zler efendim. nın sag ara ına sapın ·oş<.>;·ı < :m u ·. 

· • k d"k · · B · b b ureme d" · 1 · dd ı· Nihayet yolculardan birısı ·on o ·. tırabı hişsetınıştı. u genem a ası _ N d süremesinler? ten sonra uz n genı:.> r ca e ge ır, 
tirU Nırdı ve: kapalı bulurdu. meb'usJuğa namzetliğini . koymuştu. - Ç:n~~ önce on be.7 rençper 'orayı işte ora . a~adığr . yerd_i~: . 

_ Buraya bakınız bu efendi üçüncü Bir tatil günü orada tırat Onun icin bu da hararetlı, heyecanlı te .. rmüştür. Adan~ dıt,katle dınledıı,.1 bu tarıfe 
l t ~ · k b"t'" l • b za n su · t" n· ' t k d ü •evki biletile birinci mevkide seya ıa olurken : bir nutuk söyJıyece , u un rey en a rıayet et ı. ı r <'eyre ; , a ar y • 

ediyorr dedi. basına toplryacaktı. Fakat büyük bir Kurt Mukallidi rüdü. Ve t C.: • hareket ettiği köşeye 
- Kuzum dedi, nıçm sabah· N - b' t" rn a· ı t · • l d Kondüktör muayene ederek bu iddi hata işlemişti. e yapacagını ır ur Muallim talebsine sordu: ,·ar,Iı. \ en ıne yo u :' "'an a am 

&IUıı do.&..ulugu· nu anladl ve adamı mev leyın saat altıda dükkanı açmı· bilmiyor, kekeleyip duruyordu. _Yavrum. senin bahanın san'ati ne hala orada duruyord Val .,_"· sey-
5.. yorsunuz? Halk arasında gencin hangi fır- d' ,., yalı, hıı sefer asabi ve yorgun ona yak 

ktden çıkardı. 
1 

~ 1 ·· u · 
Herif dışanya çıktıktan sonra yo · Berber: kaya mensup oldugunu anlıyan ar mu- - Ağaç kurtlarının mukallididir. taştı: . . . .. . .. 

talardan biri kondöttörü çağıran yol- temadiyen alkışlıyor ve nutka başlama - Nasıl is o öyle? - T .. rıfınızle hareket r .m. don· 
- Efendim pek erken değil sını bekliyorlardı. _ Bir antikacının dükkanında bazı düm, (f ..,1 bun.ya :;elC 

eun l!IOrdu. t mi? Genç biraz daha kekeledikten son- d'" emelere kurt yemiQ gihi delikler d<' - E\'et, istediğiniz yer burasıdır. 
- Pek illa yaptınız amma. hayre oş :.- 1> ı · d b · b k d 

e~.1:.1 k diye cevap verirken adamın ra dedi ki: . . k"t ler. - e" ne en enı u a ar ) ordu· 
·-.ım no ta şu: _ Efendiler, ne vakıt kı... ne va ı nuz? 
-Bu adamın üçüncü mevki biJetile se bir yanağını kesti. Müşteri sö- ki .. ben evden ~ık~1?· ~ ~~a_n b~ dün· Oevekuounun Av akları - Efendim, siz orası neresi? diye 

)abat ettiğini nereden anladınız? züne devam ediyordu: ya üzerinde ikı ~şı ... ıkı kışı, bı~ ~n, Küçük Necdet, koltuğunun altında sormadımz, nereden gidilir? dl'diniz. 
Ve ıu cevabı aldı: - Nasıl erken, o saatte büM bir de babam benım ~ur~da ne ~oyl~y~ bir kitap olduğu halde eve geldi. Anne 
- Nereden olacak, onun bileti de be ceğimi biliyorduk. Şımdı- ah şımdı •· · rdn: r---------------

ftilQ biletimin renginde idi. tün kasap dükkanJan açık ayoL se ... Yalınız babam biliyor. 
91 

: Bu cici kitabı nereden aldın? '---1 

Faydalı oyunçak 
Çocuk, amcasana dedi ki: 

_ Amca bana bayramda al· 

dığınız düdüklü oyuncak, bütün 

oyuncaklarımdan fazla hoşuma 
gidiyor. 

Amca (memnun). 

_ Ya, yavrum, demek her 

_ u 0··ttürüp eğleniyorsun! 
gun on 

_ Hayır, annem öttürmeyim 

diye her gün bana beş kuruş 
veriyor. 

- Anneciğim bu mükafat. Bana hay 
vanat hocası verdi. 

- Dersini iyi bildin demek. Ne su· 
al sordu? 

- Devekuşunun kaç ayağı var? di-
ye sordu. 

- Ne cevap verdin? 
- üç ayağı ,·ardır, dedim!. 
- Ey nasıl oldu da hocan sana mü-1 

kiıfat verdi. Çünkü de,·ekuşunun üç deJ 
ğil iki ayağı mrdır. 

1 - Anneciğim sonradan ben de bu
l n~ .öğrendi.m,. ~ak.~ öteki . ~ocuklar ki
mısı beş, kımısı dor l declıler. Benimki 
hakikate en yakın olduğu için hoca mü 
k<ifatı bana ,·erdi. 

J 
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Karısının aşıkını Meclis idam hü· 
öldüren adam kümlerini kısmen 

Franaız mahkemesi ademi 
mea'uliyetine karar verdi 

r 

Groılen 

Bundan bir kaç ay mukaddem 
Orleanda feci bir ~inayet olmuş 
Groslen isminde Sırp mald!lerin
den birinin zevcesi malullük dost
lanndan biri ile münaıebatı gayrj 
JllCfTilada bulunuyormuş. Grosel 
bu halin farkına varınca evvela 
zevcesini yola getirmek istemiş 

fakat kadının salah bulamadığını 
görünce bu gönül aşıkım tenha 
bir yerde yakalamış ve ona ka
dınile münasebatta bulunduğunu 
natık bir kağıd imzalatmak is-
temiş, adam imzalamayınca Groslen 
cebinde hazır bulundurduğu ta
bancayı çekerek herifi öldürmüş. 
Sonra bir taraftan zabitaya haber 
gönderirken bir tara~an maktü
lü bir hastane arabasına yerleş
tirerek hastaneye sevketmiş. 

Bu cinayetin davası ahiren 
ıif~ edilmiştir. 

Mahkemede hakim zabıtai ha
fiye memurluğu yapan ve Gros· · 
len'e zevcesi ile dostu, arasın-
daki münasebatı haber veren 
Tude isminde birine demiştir ki: 

- Sizin mesleğiniz çok teh· 
likeli.. Bahusus başkaları için •. 
Groslen'in cinayeti yapmasına 
ıebep sizsiniz. 

Tude "maalesef J,, ile haşbyan 
uzun bir nutukta mesleğine karşı 
beslediği fevkalade muhabbeti 
•e gizli işleri keşf için müracaat 
ettiği mahirane usulleri izah 
etmiş, demiştir ki : 

- Ben bir kadının hıyanet 
edip etMediğini anlamak için 
&yle usullere müracaat ederim ki 
ihanet gören zevç verdiğim taf· 
silat kartısında asla şüphe etmez. 

Maamafih bir sıra gelmiş 
kadın ıevcinill' şüphelendiğini 
anlayarak Tudeye: 

- Kocamın tabancaıı var be
ni öldiirecek diye korlrnyoruml 

Demiş, o vakit Tude tabancayı 
elde ederek fişenkleri boşaltmış 
fakat Groslen başka bir tabanca 
ile cinayeti icra etmiş. 

Mahkeme daha sonra maktu
lün bir arkada§ını dinlemiştir. 
Maktul bu arkadaşına: 

- Ben onun karısını almıştım. 
Hareketi haklıdır. Onu affediyo
rum! 

Demi~. 
Müddiiumumi adulin beraet 

kararı•vermemesini ehemmiyetle 
rica etmi~ isede adul avukabn 
müdafaası neticesinde ademi 
mes'uliyet kararı vermiş ve Gros· 
len beraet etmiştir. 

Cem ıyetlerde· 

Kebzumallartn iqtimaı 
Şehrimiz kabzumallar cemiyetinin 

senelik kongresi yarın öğleden sonra 
Meyvahoşta yapılacaktır. 

SJPAHlLER KONGRESİ 
Dün toplanacak olan Sipahi Ocağı 

kon resi ekseriyet temin edilemediğin· 

tastik ediyor 
[ Ost tarafı bttinel sıhırada ] 

seneler senesi kodeate pinekle 
dur. Halimiz kötü, amma idam 
daha kötn .• Ben rebmetli nineme 
duacıyım. Beni bir iki sene sonra 
dünyaya getirmiı .• 

Küçük Hasan : 
-Geçer inıallah dedi.Beni al

datblar. Ben bu günleri görecek 
insanını idim. Mehti edepsizi 
başımıza musallat oldu. 
Şeyh Esadm aakabndan 

b~ parça 
Menemen, 2 (Vakıt) - Şeyh 

Esadın ölmezden evvel karııına 
tiir, oğluna mektup yazdığı ha· 
berleri divanı harp tarafından 
kat'i surette tekzip edilmittir. 
Ortada neşredilen bazı şiir ve 
mektuplar vardır. Bunların uy
durma olduğu beyan edilmiştir. 
Salahiyettar bir ıat bu hususta 
bana dedi ki: 

- Bunlar uydurma şeylerdir. 
Şeyh Esadın yananda vakıa bir~ 
kaç mektup bulunmuştur. Fakat 
bunlar Erenköyündeki bazı ah
paplarına gönderilmek üzre bun
dan on gün evvel yazılmıştır. Bir 
kadına ait olan mektup ta daha 
evvel bir kadının kendisine ya
zılmış olan mektubuna cevaptır. 
Şeyh Esadın bir tutam sakah 

Laz lbrahimin yatağı altıoda 
bulunmuştur. Bu kıllar bir kağı
da sarılı idi. Üzerinde de şu 
cümleler vardı: 

«Şeyhülül~ma Es at Ef. Hz. nin 
sak ah şerifidir.» 

Laz lbrahim, bunlan lstanbul
da bir yerden (10) altın liraya 
satın almıştır. 

Kayma.kam ve Jandarma 
kumandanı ne diyorlar? 
lzmir, 2 - irtica hareketinde 

Menemen jandarma kumandan
lığı vazifesini yap~n Fahri B. 
hakkındaki tahkikat bitmiştir. 

Fahri B., ifadesinde "hadiseyi 
haber alır almaz vak'a mahalline 
geldiğini, hükumet binasına gir· 
diğini, hükümeti, muhtemel taar· 
ruzdan korumak için tertibat al
dığını, hadiseden askeri kuman
danlığı haberdar ettiğini ve bu 
suretle vazifesini yapmış olduğu
na kani bulunduğunu söylemiştir. 

Fahri Beyin, diğer bazı kim
selerin ifadesinden çıkarılmak 
lazım gelen netice, kaymakamın 
vazifesinde tekasül gösterdiğidir. 
Kaymakam Cevdet Bey, vak'ayı 
haber alır almaz kıılaya gitmif 
ve hadise mahalline hemen kuv
vet gönderilmesini rica etmiştir. 

Bundan sonra da kışlada bir 
odaya kapanarak bir çocuk gibi 
ağlamıya bqlamııhr. 

Halbuki, mürtecilerin tenkili 
sırasında bizzat vazife başında 

ve jandarma kuvvetlerinin idare
sinde bulunması Jizım idi. 

Bu hareketi, bir ihmal olarak 
görülmektedir. Cevdet Bey ifa
desinde, Menemenin benftz ya· 
bancısı olduğunu ve yeni tayin 
edilmiş bulunduğu bir sırada 
hadisenin patlak verdiğini beyan 
etmiştir. · 

Cevdet B. muhakeme edilirken 
lzmir ve Manisa valilerinin de 
divanı harpte malfimatlanna mü· · 
racaat edilmesi kuvvetle muh
temeldir. 

ikinci kısım maznunlar 
Menemen, 2 (Vakıt)- Divanı 

harp karar hakimliği ikinci kısım 
maznunlar hakkındaki tahkikatı 
itmam etmek üzredir. 

Liz hoca çıldırmı, mı? 

Şehirde veni teşkilat 

• 

KIRK MiLYONLUK BlR TASAR· 
RUF OLACAKTIR 

Kış ortasında 
Franıada mayo ile gezen 

kıdınlar var 

Ankara, 2 - 931 bütçesi 175 - 185 
milyon lira raddesindedir. Bütçede ge
çen seneye nazaran esaslı bir tasarruf 
vardır. Bu tasarn1f (40) milyon tut-
maktadır. Parise çok yakın bir yerde tabii ha 

Sarağ oğlu Şükrü Beyin vekaleti za· yat sürerek yaşamağı gaye edinen bit 
manındaki bir tasavvura göre üç sene cemaat teşekkül etmiştir. Bunlar kışııı 
müddetle münhallata memur almmı- ortasında bile yaz elbiselerile do)aş
yaraktı. Hatta bu tasavvuru teyit eden makta ve llayatlarını öylece geçirmek• 
bir layiha hazırlanmış ve meclise tev- tedirler. 
di edilmek üzere iken Vekiller heyetin- Yukardaki resim bunJardan beşini 
ce maliyeye ·iade edilmişti. Yeni vazi- golf talimi yaparken gösteriyor. 
yet karşısında bu formülün tatbikı za-ı Bu çeşit elbise ile dolaşmakta olaıt 
ruri görülmektedir. )ara kışın soğuklan ve fırtınalan ba· 

Devlet memurları arasında bir tas- harın en hafif esintileri gibi geJmelc· 
fiye me\·zuu bahis değildir. Bu husus- tedir. Daha doğrusu onlar böyle söY· 
ta en ı:;alim tarzı hareket, memur çı- lemektedirler. 
kartmryarak zamanla maaşlardan ta- ----------------.,====;;;;;;;===:;;;;===,- sarruf temin e~mek ve geriye kalacak 

~ayraın yaklaşırken memurları terfih etmektir. 

Dünkü içtimada bu'unanlar 

Tayyare cemiyetinde 

Abdülkadir Kemali 
lıkendernoda meraıimla 

kar11lanmıt 
İskenderun, 28 - Suriyeye kaçan 

Adanada Ahali Fırkası Lideri avukat 
Abdülkadir Kemalinin Hacılardan bu
raya gelmesi için bir otomobil siislene· 
rek gönderildi. 

Firari lider yanındaki arkadaşları 
ile birlikte bu süslü otomobile binerek 
Hacılardan Kınkhana geldi, oradan 
tskenderundaki arkadaşlarına çekmiş 
olduğu bir telgrafta: 

- Bugün akşam yemeğini bir ara
da yiyeceğiz bekleyiniz,, diyordu. 

Bu telgraf üzerine buradaki fira· 
riler hemen hazırlık yapmıya başladı
lar. Resmi milisler de dahil olduğu 
halde firari lider karşılandı. 

1skenderuna getirildi. Buradakiler 
başına toplanıp uzun müddet görüştü· 
ler, yerli halk firarilerle hiç alakadar 
olmadı. Yine kendileri gibi ka~ab.lar 

Dün kaza ve nahiye reislerinin . . . . . . . . ile hemhal olup burada epeyce kaldık-
1! tırak ıle bır ıçtıma aktedıldı tan sonra beş otomobil kirahyarak Ha-

Dün Tayyare Cemiyeti ,·ilayet mer- lehe gitti. 
kezin de kaza \'e nahiye reislerinin işti-
nıkile Hasan Fehmi Beyin riyasetinde Bu akaşm saat 21.30 te 
bir içtima yapılmıştır. Bu içtimada ze. FRAN~IZ TlY ATROSUNDA 
kat ve ı:ıadakai fitrenin ne suretle top- SamardJı Yun.an O~eret ~rupu ta-

lana a
v • • •• 

1 
k ba k rafından ROl\IANZO, larınkı çarşam· 

c gr g: •su ere zı mu arrera t 
ittihaz edilmi"'-tir. Buna nazaran: ba LA BA YAD ERE, Perşembe akşamı, 

. ) . . BlBA, Pek yakında: Pos Pernune, 
Enelkı sene tanzım edılen talimat- 1 Pandremenes 1\tadam de Thehes, Ra-

name bu sene de aynen tatbik edile- · 
kt

. mona. ce lr ı UftlUDJflhTilll~HltlllllUBlut..UlltlllilülltOflllllQllllUffllflUDUIU UlllHllllll lllllRlll 

Tayyare cemiyeti tarafından tab'et- maktadır. 
tirilen zarflar Ramazanın Jirminci gü- Bir beraet 
nüne kadar nahiye ve mahalle şubele- Menemen, 2 (Hususi) - Be-
ri vasıtasile bütün evlere dağıtılmış 0 . raet kararını alanlardan Ödemişli 
lacaktır. Heı- evde bu zarflara zekat Karagöz oğullarından Mustafa 
ve fitreler konarak zarf kapanacak ve tahliye edi1miştir. 
üzerine içindeki paranın miktarı ile Mehmet Eminin anneai 
adres ve isim yazılacaktır. Bu zarflar diyorki 
Ramazanın son günlerine doğru mahal- lzmir 2 _ Dün Menemenden 
le şubeleri vasıtasile evlerden topla-
nacak ve zarflar kapnh olduğu halde lzmire dönerken otomobildeki 

yolcular arasında geçenlerde di
vanı harpte tahliye edilen mev
kuflardan Emine hoca vardı. E
mine hoca mebtinin belli başlı 
ve sadık müritlerinden cani der
vjf Mehmet Eminin annesi ile 
bir ay aynı odada mevkuf kal
mıştır. 

cetvellerile birlikte nahiye şubelerine 

verilecektir. Nahiye şubelerinde bir he
yet muvacehesinde zarflar açılacak , .c 
içinden çıkan paralarm miktarları cet-
veli mahsusuna kaydedilerek kaza şu
belerine ve oradan da \'İlflyet şubesine 

gönderilecektir. Yalnız Tayyare Cemi-
yeti teşkilatı vasıtasile toplanan bu 
paralar bilahare Tayyare cemiyeti U· 
mumt merkezi ve Hilaliahmer ve Hima
yeietfal Cemiyetleri arasında taksim 
edilecektir. 
""'llUllltllMM11ll"lfHH.ıl"9ftJHmUU"IURnAfllillf'""""''1'Htttlllltttnı Ulfllllllllllllllllllll 

mahkümlarmdan Laz lbrahim 
hoca, kararın tebliğindenberi 

gayrı tabii hallerde bulunmıya 
ba,lamıştır. 

lbrahim, aklını oynatbğına ve-

Emine hocanın anlattığına gö
re Derviş Mehmet Eminin annesi 
sütünü oğluna haram ediyor. 

<cBir delinin 30 köye ziyanı 

dokundu. Oğlum diye emzirdi
ğim süt füH fitil burnundan gel· 
sin. idam bile edilse acımamh> 
diyormuş. Mehmet Eminin hem
şiresi de kerdeşine linet oku-

San'at aleminde 

Resim sergisi 
Güzel san'atlar birliğinde 

açıldı 

Güzel San'at1ar birliği zaman 
zaman muhtelif san'at faaliyet 
ve tezahürlerine sahne olmakta• 
dır. Birlik merkezinde on bet 
günde bir verilmekte olan kış 
müsamereleri muntazam ve bedii 
bir program altmda devam et• 
mektedir. Birliğin Gülhane parkı 

methalindeki merkezinde dün de 
bir resim sergisi açılmıştır. Dün 
pek mütevazı bir şekilde san'at 

muhiplerinin ziyaretlerine arze· 
dilen sergi, Güzel san'atlar bir
liği umumi katibi ressam Sadi 

beyin vücude getirmiş olduğu 
otuz kıymetli tablodan teşekkül 
etmektedir. Ciddi bir kıymet 
mahsulü olan bu tablolar, olgun 
bir san'atkarlığın eserleridir. Sadi 
bey kız ve manzara ressamıdır. 
Güzel san'atlar birliği merkezin• 
de tefhir ettiği eserleri şehrimi• 

zin muhtelif sayfiyelerine ait 
inlibalan da tesbit etmektedir. 
Sadi beyin eserlerinde teknik 

kuvvetli, renkler taslı, kompa .. 
zisyon tesirlidir. G. S. birliği 
merkezindeki sergi, klasik san'" 
atın muvaffak nümunelerini teşkil 
ediyor. 

Sergi hergün herkese açıktır. 

Mu telit mı.badele 

Heyeti umumiye Müf fik Sertrrıi 
Beyin tayinini tastik etti 

Muhtelit mübadele komisyon&J 
heyeti umumiyesi dün Hender" 
sonun riyaseti altında toplan" 

mıştır. 

lçtimda Müşfik Selami Beyill 
altıncı tali mübadele komisyon" 
reisliğine tayinini tastik edihııİf 
on beş günlük mesaileri bakkıJJ .. 
da bürolardan gelen rapor~~~ 
ve dördüncü büronun teblıf 
tetkik ve müzaker~~ 

'fEŞEKl{ÜR 

Hem~ircmin vefatı münasebetile (." 
~ 9' 

rek cenaze merasiminde hazır bulll
11

., 
'1i• 

rak gerek teJgraf ve mektuııla taıı. 11 
ele bulunmak siıretile kederime ıat~,. 
iştiıak eden sevğili dorstlarıma eıt 
rin teşekkiil'lerimi takdim ederiJll· 

Gazi Evrcnos zotl' 
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Pazartesi, Salı, Çar. Dişleriniz 
Birbirinden beyazlerin Tebusüm ediyor mu? 

T•bssüm ettifbal& ftkit dişleriniz seri~ ve suhuletle temizler ve güzel· 
-...ı,, ~ürümtlf " kirli bir tabaka Jeştınr. . .. . •. 
Re kaplan t.e btitü sevimlilik, bü· Bu Kohnos kopilğü, yemek artıkla· 
ttla rtıaell:'•llndefi :.ar. rınrn tahamm~r~nü meneder ve atzrn 

Slfl&Ja, beJu parlak dişlere ma· hamızatını tesırsız bırakır. Ayni za. 
lik olmak için K :.. kullanınız. Zira manda dişleri çirkinleştiren Uzerlade· 
LUn09 dftlerl :e dff etlerini matlup ki san tabakayı izale eder ve atızda 
.. rette temizi ı YBksek derecede tek temizlik ve seıinllk bırakır. Siz de 
lif edllmif ba e ..;uzadı taaffün Kolinos dişlerinizin daha beyaz ve ettrUmesin-

. tlft macaau ağısa aJnur alınmaz be den mahfuz kalmasını ve diş etlerini, 
... nylhah bir kiptlk haline inkdip zin daha pembe ve daha mhht olması 
~ atzın her tarafına ye hatta en gö· nı arzu ediyorsanız her halde Kolfnos 
rta._ delik ye boşluklarına bulQI e· diş macununu kullanınız. Üç günde se
- ft dftlerl be)'U minesine kadar meresini göreceksiniz. 

Umumi deposu: RFARAGGI l st. Yeni Volto han 
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Çocuklarınıza 
Türkiye 

Ziraat Bankası 
Kumbaralarını 

Hediye ediniz. 
Bankada Açtıracağınız Hesap ÇocuğunuL.un 

istikbalini Temin Eder. 
. 

Ziraat Bankası 
r Kulplu ve Kitap Şeklindeki Kumbaralar 

1 Iktısadın, Refahın Başlangıcı 

ll ÇOCUKLARIN OYUNCAGIDIR 
1 ' Iktısat vekaletinden: 

t- Baytar itleri umum müdüriyetinin Zootekni ve bakteri
yoloji ıubelerinde ihtisas kespetmek üzre vekalet hesabına me· 
maki ecaebiyeye bilmOsabaka da5rt baytar izam edilecektir. 

Şwait be"eçhi itidir: 
A· TDrkire cnmburiyeti tebaasından, baytar mektebi alisinden 

mezun, yatı otuz beşten fazla olmıyanlar imtihana girebif ccektir. 
B- Aileainin idaresini temin edebilecek akaribibden birisinin 

taahhftdO halinde miitechhil bulunanlar da imtihana girebilecektir. 
D- Nlmaneai •e~ile aoterlikten musaddak bir kefaletname 

Y«mek. 
it- lmtibaaa s&meden enel muayenei ııhhi;e.lacle tamU...h

ba oldujuna dair heyeti mbbiyedea maaaddalc nıpor ghdermek. 
C- TabaiJ mDddetince askerliğinin tecil edildığine dair vesi

ka ibraz etmek. 
2:- Y~kardaki fartJarı haiz olanlar~an istida ile mOaabakaya 

--:- ge taJıp bulunanlar arasından vekaletçe namzetler tefrik ve 
intihap edilerek kendi:erine tebliğ edilecektir. 

3- MOıabaka Ankarada vekiletçe intihap edilecek heyet 
huzunında Zootekni ve Bakteriyoloji derslerinden yapılacaktır. 

4- Lisan imtihana Franıızca, lngilizce, Almanca, ltalyanca
dudar. Bu liualardaa birisinin intihabında talip serbesttir .. 

Ela imtihan olua Zootekni ve Bakteriyolojide mhavi derece 
alanlar arasında .lisaDdan kuvvetli olanlar tercih olunacakbr. 

5- Milıabakada kazananlardan Avrupaya gideceklerin bini 
azimetlerinde uhtelerinde memuriyet varsa terkedilecektir. 

6- Müsabaka imtihanı 20 Mart 931 tarihinde Ankarada icra 
edileceğinden taliplerin Mart 931 iptidasına kadar ba istida 

•llracaat etmeleri lazımdır. 

'=-----_ ....._...._ . ...-.~----- . 
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TURKİYE Jş IMKASI 

Kartal \'laf Miidiirivetınden: . 
Soı. ai'rı No. sn Ciu. ı Sen~lik muhamnıeu bt-deli Kinulen metrnk 

lıtanbul icra riya.etinden: • e 
ıııJandarmaAımaı.Athane•• lstanbulda Mahmut paşada 256 nu. Pendik Haıl>oyu 42 Hane 360 tabriyatisten 

il nıar . ~---..;.;.;;~--~~~~lmarah mağazada tuhafıye ticaretile D e sok .. 29 1.9 96 Arlistiditleu 
1 - &000-7000 yatak ve 10000 - 13 mfü:ıtegil iken elyevm Istanbulda SuJ- " er • agı .,, " 

hla Yutık kılıfı mamul olarak satın tan Hamamında ikinci vakıf hanmda ,, Çinar 12 ,, 144 BahkCI Nikoliden 
•bnınak üzere kapah zarfla münaka- 3 üncü katta 8 numaralı daireyi ika- ,, Bağdat 23 ., 300 \'tısiloplostan 
.. ,. konulmuştur. metgahı kanuni ittihaz edilen Dilber· 

2 - Mtinakasanın ihalesi 2.'J ~ubat zade inriJi damatlan Jimftet şirketinin ,, Rafet P• şa 22 ,, 60 De•nirci Aristiden 
taı P&zartesi günü saat 14 te yapıla· konkordato talebile 'ukubalan müra. Rasih Ef 16 ,, 84 Çiçekci Vor~iden 

olduğu 

nıetrök 

,, 

" ,, 
,, 
" taktır. caati Jstanbul icra dairesi itiraz mer- '' 

3 - Kılıflık bez numunesi eb'at 'e cii alisince nazan itibara aıınarak iki ,, ,, 75-80 ,, 180 MarJ orıgadau ,, 
-...,, ve prtnamtfii imalathaneden ay mühlet verildiğinden mezkQr şfr. B ılada mulıarı er yetlı parç hnnPui11 lıüklımetin dılPdıği anda tahliye edilmek 
._.Ur. kette alacağı olan esbabı matlubun ic· · ·· dd 1 · J k Ü 1 2 9 31 t 1 · f · ·ı c - Malulr miktarda mamul kılıf- ra ,e mas kanununun 283 üncü mad· ~arıile hır seııe mu el e ıcnra v~r 1 me zere - - arı HIU e11 ili )3re11 IUÜZ3• 
!:'-itasına talip olanlar teklif m~k· desi mucibince tarihi ilandan itibaren ;·edeye çıkarılmıştır. 22 2-931 tarihine ruiisadıf P,ızar giiııii ıcar muamelesi Karıal 
.,.Plan ve teminatı muvakkate1erıle 20 gün itinde alacaklarını bilcümle ve- ~lnlrnüdiırlügiinde s at 13 ı~n 15 şe kadar icra kılınacağmdan laltp olan)arrn yüztle 
~r imallthanede mütesekkil ko· ~-ıiki ile Jstanbulda Babeçkapısında 1 ·ı 1 "l:l 1 
..__ a mfiraeaatlan ilan olunur. Birinci '"akıf hanında 50 numarah ya. 7 ,5 nisbetirıde dıpozjto akc;e erı C müracaat ~rı 1 'il O mmr. 

'1!G,!Jreıe icra daire.inden: zıhanede mukimdd~omBiser 'e . a.vukat L~~~--------~-~~~--~-ııııııilıl---~~-----------.J 
eı ,,..l'elede kara Mehmet zade fbrahim Mehmet Fahre ın . eye bıldırerek lsranbul ~edlncı cra memurluğundan: u k •• •• B J d11 R 
1 .. dJye (210) liraya bor~lu BöreJeli ka) dettirme1eri ,.e hılafı?a hare~et e- Bir borçtan dolayı haczedilen Z Un Q p r U e e ) ye iya • 
.,:- t.rz1 Ali .karyesinden olup fstan- denlerin konkordato muzakeresanden d 
014 lletikı., fabrikasında müstahdem hariç bırakılacakları .ve keza ic~a ,.e hane etyasuıın !ılenei haliye fU• seıı· n en.· 
1-ra "h bildirilen Ekiz oğlu Yah)aya iflis kanununun 283 ünc_u. ~ad~~· mu- batımn dokuzuncu pazartesi gü
taaı: tebliğ gönderilen ödeme emri Is cibince konkordato teklıfını muzakere nil BUyUkadada vapur iıkefesi 
'-.:: 1 teblifatı adliye müdüriyetince etmek Uzere aJacaklılann 9~1931 pa. ~hıa- ı d t 14 te komıser ve a cı"vannda r.11rşıda saat on birden 
~ - stanbuldan infikAk e ip ıartesi günü saa . ku h • ,.-
... 9111 llauaetklhı ~hul olduğu ia· ,-ukat Fahreddin Beyın mez r yazı a· on ikiye kadar bilmilzayede A· 

~"ak llaa ödeme emrinden anlaşılmış nesinde toplanmaları .. ,·e toplanmağa htı yapılacağından taliplerin 
~la fllnen tebliğat icrası talep takaddüm eden on gun zarf~~:a "71

• yevm ye saati metk6rda ıabf 
~ 1lf O)IDakJa Iıbu borca karşı bir kalan tetkik edebilecekleri 1 n ° u-
(lt) .:- tarihi &!-..adan itibaren nu:r·:__..:....-----::-:--:-:=::::~ mahallinde hazar bulunmaları 

l~ade müracaatı Jbım gele· iiJeJ'I ilanı ke7fi)'et olu ilin oJaaur. 

1 - Uzunkaprü Belediyesi için kırk b . k . • 
d t Ö do 

eygır uvvetinde bır 
a e yangın ı n rme ve sulama arözô .. b 
uıulile ve 1/Şubat/931 tarihinden itib zu m ı. ey~ası kapalı zarf 
miloakaıaya vuedilmi1tir. aren yırmı gün müddetle 

2 - 21 - Şubat - 931 Cumartesi 2üniı sıat 16 da U 
Belediye daireaiade ibaltai icra k 1 _ d . zunk6pr0 
o 7 5 · L • 

1 ınacarm an tabp oJanJa 
k'lo ' mıuetıade teminat akçelerile imzaları tahtında teklif Yar:~ 
alan .•eya eber banka metubu ile Uzwık69rQ Bel . ela-
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KARAHISAR 
HRDENSUYU 

Böbrek, Karaciğer, Mide rahatsızlıOına 
ve hazımsızhğa kar
şı tanınmış bir sudur.:-~ \ 

HER NEVi 
OYUN KAGITLARI 
BULUNUR 

"'-rr~{ 

HER YERDE.-
BULUNUR 

Taşra siparişleri kabul edilir:Toptan ve per~kende satılır.Depo~u Yeni 
postane karşısındaki caddede No. 20 telefon Is: 62 telgraf: Depo lstanbul 

ioo• Türkiye Maarif Tarihi ... ,~v A K 1 T •~\ 1 
Erzurum meb'usu ve sabık Maarif müsteşarı Nafi Atuf ' K .. . . k •ı I'\ 1 rı Muhtelif fırçalar kapalı zarfla münakasaya konulmufiur. , 

Beyin bu mühim eseri bugiln çıktı. Muallim mc~teplerine ders 0 UÇU 1 an a Münakasa 2-3-931 Pazartesi günil ıaat 15 de Ankarada 
O kitabı, bütün muallimler ve maarif mensuplarına iyi bir rehber t .__.,. Her ,e. n.,,.otıanın ~ Devlet Demiryollırı idaresinde yapılacakbr. 

Devlet demlryolları llAnları 

O olacaktır. Bu kitabın tanesi 75 ciltlisi 100 kuruştur. O ••••• ..... Tarife••••••••• Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak• 

t Tabiat hikiyeleri t ı Defalık kunıı JO : kat teminatlannı aynı günde saat 14,30 a kadar m&nakua ko-
t lngilizce aslından açık bir lisanla tercüme edilmiı olan bu O 2 • • $O : misyonu kAtiplifine vermeleri lizımdır. 
O kitabın birinci kısmı çıktı. Bu kitap, çoculdara bütün tabiat t J • • 65 ! Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde Art-

ı ve eıya derslerini, mevsimlere, aylara göre bikiye ve masal O 4 • • 'I$ : karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
tarzında öğreten nefiı bir eserdir. Muallimlere birer rehberdir. A. ihtivaç kalmavın- • 

H V • cava kadar (azam? 100 :. • • "' O Her çocuk babası almalıdır. er ay bir kitap çıkacaktır. Her O 10 defa) il&ı edil- • + kitapta 12 hiklye vardır. Resimlidir. 25 kuruıtur. tı mele azere maAlu : 

ı Yeni ilmihal Halit takvimi t i Abonelerimizin her 0ç •yh~ ıçtn i 
Bu kitap, berkesin okuya- En doğru, en nefis takvim- A.I bir defası meccanen! : 

bileceği bir sadelikte yazılmıı- dir. Evkatı ıer'iyeyi muhtevidir, I 4 satırı geçea ll!nlamı fazla Hnn: 

br T k• 'h • hb d 5 d . V için 5 er lı.:uru7 ummolanur. : 
• aauup ve es ı zı nıyetten mu raıı var ır. onun a yenı •• • • •• • • • •• • • • • • • ••• •• • • • •. 

eser yoktur. kitaplann listesi vardır. Ciltaiı t A k ı b'ti · s er iğini ı rmış - bir genç 
Tanesi 15 kuruştur. 10, ciltli 20 kuruştur. O mağaza veya müesseselerden birinde ça-

Mekf ep temsilleri t lışmak arzusundadır. Her i~I yapar. Sir
A keci Filibe f..ıraatbanesi sahibi Moiz 

Reşat Nuri Beyin ( F eliket karşısında, Göz dağı, Eski borç) V 
A. A. Erendi vnsıtaslle Jül Meşulam. 
y isimli Uç tanesi bir arada piyesi ile (Ümit mektebinde) piyesi v - ---- ----------.--

Bir bamm aranıyor - Salonu· 0 ve (Bir kır eğlencesi) komedisi çıktı. Tanesi 20 kuruıtur. O 
t Garp cephesinde yeni bir ıey yok! t muz için bir berber hanıma ihtiyaç ver-
1ı. Dünyanın en meıhur eseri olup bütün dünya lisanlanna Jı. dır. (1) 
V V ~uruosmaniye Bizim berber t tercüme edilerek 6,573,000 tane basıhp satılan bu kitap çıktı. t Kıtmil Kabuli 
6 Mevcudu bitmek üzeredir. Tanesi 150, ciltlisi 175 kuruştur. 6 - - --
ıiM>o• Muallim Ahmet Halit kitaphaneıi ... i Beyoğlu Halk fırkası merkezi 

Darülfiinun 
vonundan: 
ol 

mübayaat kom is-

Fen fakültesinin muhtelif IAboratU\·arları için mubayaasına lüçum gösterilen ve 
nevi mlifredatı mus:ıddak listelerınde FÖSterilen AIAt ve edevatın kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. ihalesi 11·2·931 tarihine müsadlf çarşamba günü saat 15 
te yapılacaktır. MalOmat nlmak için taliplerin ~artname \'e listelerini görmek üzere 
bergün öğleden sonra Darülfünun mübayaat komisyonu k!tabetine müracaatları ve 
tcmınat ıkçelcrini münaka~a gününden e\·el Darülfünun muha(eba Ve7.nesine tevdi 
otmeleri jlAn dunur. 

Münakasa tehiri 
Ali deniz ticaret mektebi miidüriyetinden: 

yanında- 24 No. lu apammında su 
elektrik havagazını ha\'İ bir daire kir 
lıktır. Kapıcıya müracaat. (8) 

Saht memuru istiyoruz - işiniz 
olmadığı zaman tardı yapacağınız satışa 
göre ayda 90 liradan fazla kazanabilir-
siniz, 9 · 12 ırasında müracaat. ( ı O) 

Jstanbul dördüncü vakı[han içinde 
Cnion Kol 

IDlll 
lstanbul aaarı atika müzeleri mü

dürlüğünden: 

Topkapı sarayı müzesinde bazı da
irelere, açık münakasa ile elektrik te· 
sisatı yaptrnlacağından şeraiti anla· 
mak ve mahalleri görmek üzere talip · 
terin mezkur müze müdüriyetine \'e 
ihale günü olan 21 şubat 1931 tarihinde 
tam saat l:> te de İstanbul müzeler mü-

Kütahya - Balıkesir hattı üzerinde Değirmiıaz iıtuyonu ci 
da 87 - 88 Km. araımda vaki tat ocağından çıkanlacak 8000 M 
mikabı balaıt kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. Münakasa 
ıubat 931 perıembe günü saat 15,30 da Ankarada Devlet demirJ 
ları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muv 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komiıyonu 
tipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa p.rtnamelerini iki lira mukabilinde Ankaradl 
ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Vak~( Akarlar ve muhluller 
nıı'i cl.ı~'irlıiğiiııeıı: 
Kıymeti muham~enesi Ziraa 

Lira Kuruı 

93 

283 

37,20 

283 

Küçilk mustafa paşada Gillcamll 
mahallesinde atik A>nl{apı cedit 
iclaliye sokağında atik (27) cedit 
( 7 ) numaralarla murakkam (37) 
zira ( 20 ) parmak terbiinde bit 
kıt'a arsanın tamamı . 
Hasköyde Abdüsselam mahalle" 
sinde mezarhk sokağında (9) No. 
( 283) arım terbiinde bir kıt'• 
arsanın tamamı. 

Balada semt, mahalle, sokak ve numaraları murakkm iki kıt'• 
mablül arsalarm tamamı 13 kAnunusani 931 tarihinden itibarell 
dört hafta müddetle müzayedeye konmuştur. lhal~si 10 Şubıt 
931 tarihli salı günü saat on dört buçuktadır. 

Bedeli mubammeneleri balada gösterilmiştir. Talip olmak iıtİ"' 
yenler kıymeti mubammenenin yüzde yedi buçuk nisbetinde pe1 
akçelerile birlikte lstanbul Evkaf müdUriyeti binasmda Va,..f 
mahliiller idaresine müracaatlar. 

29-1-931 tarihinde aleni münakasa suretile ihaleleri mukaner 
iken lcdelicap tehir edilen kereste, iç çama9ırlan ve yaş sebze 
münakasalarmın şeraiti salife dairesinde 5-2-931 · perıembe ıünü 
saat 13 de icra edileceği alikadaraoa ilia olunur. l

bayaa komisyonuna 
leri. 

müracaat etme· .................................. , .............. .....,..... **•••••_......... ....................... ..,..."'mıı .. '"'"' .. ""'"'" ... ...,._ .... ,,_ -
,.,,,; 

Mes'ul Müdür Refik Ahın'' 



c. H. Fırkası Viiiyet Kongresinde 
Adliyede; 

Tebligat müdürü 
Ticaret i.leminde : 

I J Fırkada Baılkh hacllaeai --Oda kongresi Sizde ıaıın! 
ı,ten el çektirildi; tahkiknt 

devam ediyor 
Elektrik tirketi amele
nin ,.Undeliğinden % 

20 keaiyor, fakat ıabt 

Bugün aktedı.t\cek ikinol l9ti· 
made neler g6rutüfeoek? 
Oda kongresinin ikinci içtimai 

yarın saat 14 te yapılacaktır. Bu 
içtimada, Gazi Hı. ile makamab 
Aliyeye gönderilen tazim telgraf· 
larma gelen cevaplar okunacak 
ve bahkçılak, ihracabn tanzimi, 
kunduracılık hakkındaki raporlar 
müzakere edilecektir. 

Istanbul tebligat işleri mUdil
rU Mustafa B. e iıten el çekti· 
rilmiştir. Muıtafa B. hakkanda 
mOfettişlikçe vazifesine ait bazı 
hususattan dolayı bir müddet
tenberi tahkikat yapılıyordu. 
T abkikat neticesinde buna lü
zum röriilmüştür. 

fiyatlannı bir aantim 
bile indirmedi 

Diyorlar ki, elektrik şirketi 
işçilerinin gündeliklerinden 
yüzde yirmi kısmış! Sebep: 

Ekmek ucuzmuş! Bunun 
için şirket refnha eren amele
nin hayat şartlarına göre bu 
iktısadl tedbiri almış! 

• Raporların tetkiki ile uğrqau 
komiıyonlar dUu de toplanmıtlar, 
yalınız kunduracılık raporu biti· 
rilmiştir. Istanbul ayakkabıcdan 
tarafından verilen bu raporda 
bilhassa bir kundura borsuı 
yapılması resmi mUnakaaalara 
devlet fabrikasının ittirak etme
mesi, kunduracı csnafımn ma· 
ayene edilmemesi, hariçten gelea 
ayakkabılara ağır resim konmaa 
iıtenmektedir. 

R°lrG içtimaı rfyaıet edenle .. 
Afyen meb'uıu Ali B. 

Dünkü içtima 
Mutemetler· rşst yutlırı ve 
diGer meseleler konuşul.du . 
Halk Frkası vih\yet kongresı dün . . ' 'l'ekfrdağı meb'usu Cemil Beyın rıyast· 

Mustafa B. hakkındaki tahki· 
katın, mübatirlere para ikrazı 
nokta11ndan yaplldığı rivayet 
edilmektedir. Hasan Ef. jıminde 
birisi tarafından ikra.ı: edilen 
para işlerile kendisinin de alA· 
kadar olduğu şayidir. 

Hakiki vaziyet, tabii meıele 

mahkemeye intikal ettikten son
ra kat'iyetle anlaıılabtlecektir. 

Komünistlerin muhakemui 

Ekmek ucuzladı. Fakat 
buna muknbfl ihtiyaçtan tat· 
min edecek maddeler üzerin
de hissedilecek bir tenezzUI 
yok! Biltıkls ihtiyacımız olan 
maddeler fiatı gfttik~ tröst
lerin elinde düşmiyen ve yal
nız yükselen bir füıte halini a· 
lıyor. 

Şirket, ekmek ucuz diye a. 
melenin ücretini yüzde yirmi 
indirdiği halde. elektrik sa· 
tışmda bir santim bile tenrlli\t 
yapmıyor. 

Bahkh Ram lıutaltaneel 

Tutulan bekçiler 
Evrakı tehklkiye ikmal edildi. 

mahkemeye verileoeklı,. 

tinde toplandı. içtimada nizamna~.c 
encümeninin raporu müzakere ve mu· 
ııaka~a edildi. Raporun bilhassa mühim 
olan kısmını t~kiHl. tta yapılacak esas· 1 

lr tadilat teşkil ediyordu. ~? kısımd~ı 
ocakların kaldırılarak teşkıJatrn nahı· 
Yeden başlama ı fikri ileri sürürlüyor· 
du. Uzun miinaknşadan sonra fırka tcş· 
kflAtının meslekl teşkfııUa tabi oldu· 
tu, maamafih görülecek lüzum üzerine 
llleslekt teşkilata tAbi o1maksızm t~ki· 
latta tadiH\t yapmanın vilayet idare 
heyetlerinin cümlei salflhiyeti şeklinde 
bulunduğu tesbit ve kabul edildi. ~un· 
dan sonra vilayet ve kazalarda bırer 
irşat ve tenvir bürosu te,.kili heyeti. İ· 
darelerin tarzı intihabı, kongrelere ış· 
tirak edecek müme illerin adedi, umu
ru hesabiyenin tarzı tanzimi, kaza mer· 
kezJerinin bu nevi ihtiyacata tekabül e· 
decek birer mahf el haline getirilmesi 
hususları müzakere edildi. Bilhassa 
tenvir ve irşat yurtlarının inkılap hak· 
kında HaJk fırka ının yaptığı \'e yap
h1akta olduğu her sahadaki inkılap ve 
teceddüt hareketleri hakkında halkm 
tenviri cihetine ehemmiyet atfedilmesi 
•e bu hususta icap ederse muayyen za. 
trıanlarda birer bülten neşri meselesi 
törüşüldü. Bu mcnu üzerine, çok mü· 
him ve esaslı münakaşalar cereyanın· 
dan sonra, bu mühim i5in bir merkez
den ve daha ziyade merkezi umumiden 
ihzar ve temini, madun teşkilflt imde· 
!nelerinin ancak oradan alacakları di· 
l'cktif dairesinde bu vazifeye devam· 
la.rının teminine karar verildi. 

lstanbul ağırceza mahkeme• 
sinde bugün bir müddet evvel 
l!tanbulda ve lzmirde yakalanan 
komünistlerin muhakemesine de· 
vam olunacaktır. Bua-iln müda
faalar ikmal edilecektir. Karann, 
gelecek sahya kalması ihtimali 
vardı;. 

.Müşteri elektrik satışından 
yUıde )irmi tenzllAt yap de
se: 

"- Hayır diyor, olamaz! .. 
Niçin? Bu niçinin cevabı 

yoktur. Bu tenakuza sf:ı de §a· 
şın. 

Kunduracıların bu arıulannı 
komi.yon haklı bulmuı, tetkika
tını rapora illve etmiştir. 

Balıklı hatstanulndeld hadile ba~ 
kında hutanenln bat doktoru dtln ile .. 
disllı &'6rUoen bir muhanirimize 111 .. 
lan ıöylemiftlr: 

- Evnlld gUn yanıma gelen oa t.. 

Nizamnamede mutemetler faslının 
llğvile vezaifinin idare heyetlerine tev
dii meselesi de uzunca görüşüldü. Bu 
llıesele hnkkında teşkilat reisi ve ~f: 
Yon meb'usu Ali Bey kongre heyetını 
~aslı fikirlerile tenvir etti. Ruzname
de daha görüşülecek birçok maddel~r 
tardı. Müzakerenin gece de devamı ıs
tendi. Kongre reisi Cemil Bey, Jstan· 
hu1 kongresinde ihzar edilecek bu kıs· 
ltıın çok kıymetli mütalea ve esaslara 
lJ>tina ettirilmesi maksadile içtimaın 
başka bir güne talikini reye koyda ~e 
1~tinıaın cuma günü saat ndde aktedıl· 
"'~i kararlaştı. . 

Celse arasında azalara bir çay zıya· 
f~ti \'erilmi!';tir. 

Poliste : 

Veni tevkif edilen komunist 
yok . 

Dün iazetelerden bazıları yenı 
hir iki komünistin tevkif edildi· 
iini yazıyorlardı. . •. 

Yaptığımız tahkıkata gore 
~Yle bir tevkif yapılmış de
lildir. 

Uydurma bir haber 
Dun bau gazeteler firari 0-

:._.ııeıin Babaeskide yakalandı
ı•ııı yazmışlardı. 

Yaptığımız tahkikata nazaran 
?hanesin yakalandığıpdan ~e 
lııdarma ve ne de polise malu

~gelmemiştir. 

[Gelenler gidenler f 
~1. Yaysner 

t Bir mllddet evel şehrimizden 
Atteıek Ankaraya gitmiş olan 
ıı.:ddolu, Bağds~ demiryolları 
l>r OrU M. Vaysner dUnkü eks-

ttle Almaoyaya dönmnıtilr. 

• • • 
Elmalı ıirketl 

Nepiyatımız ve komiıerliGin 
mudaheleıi üzerine dediQimızi 

yaptı 

Bundan bir müddet evci Bey
lerbeyindeki okuyuculanmızdan 

muallim Mehmet Emin beyin El

malı suyu şirketi aleyhine gön
dermiş olduğu haklı bir tikiyet
nameyi dercetmiş ve bu meaele 
üzerinde birkaç defa neıriyat 
yapmıştık. Bu neıriyat Şirketler 
komiserliği tarahodan aazan iti
bara alinmıı Ye ~irket memurlan 
hemen giderek haksız yere ke
silen suyu açmışlardır. 

Muallim Mehmet Emin B., bi
ze gönderdiği bir mektupta ga
zetemize ve hadise Uıerine he
men harekete gelen Şirketler 
komiseri Bf. diye tqekknr et
mektedir. 

Bu küçOk vak'a, memleketi
mizde haklı olarak yapılan tiki· 
yellerin nazan dikkate alınacağı, 
haklıya hakkının verileceğini 

gösterir. Böyle haklı tikAyetleri 
lazım gelen yerlere duyurmak 
ıçın ise gazetemiz ılitunlan 
her zaman açıktır. 

Yangın tahkikab 
Ağopyan hanındaki yangın 

tahkikatına müıtantiklikçe de
vam edilmektedir. Mamunlardan 
Emil, Y orgi kardeılerle Yaninin 
istiçvaplan bitmiıtir. Milatantik 

Biz de ıaıahm! 

~uhtelit mübadeled~ 

Kıymeti takdir 
Garbi Trakyayı Türklerden 

kimler gideoek 
Gayrimübadil TUrklerin YunanW

tanda bıraktıklan eml!kfn kıymetleri· 
ni takdir için §ehriınb:den üç kom.Ltyo
nun Garbi Trakyaya gideceği yazılmıt
tı. 

Bu komisyonlann şubat içinde ha
reket etmesi icap etmektedir. Henüz 
hareket tarihi bellf değfJdlr. Bu l<o
misyonlara Muhtelit Mübadele komis-
yonu Türk azuından Saffet, Rifat, 
Muammer, Fadıl, ismet Beyler de işti
rak edeceklerdir. 

Yeni neşredilen talimatname mucl· 
bfnce takdiri .1ıı:ı1met yaptmlmak lstf. 
yen gayrlmübadillerin 10 şubattan iti· 
baren nihayet bir ay zarfında evrakJa
rile birHkte koınisyona müracaat et
meleri IAzımdır. 

Raporların müzakeresi yarın 

bitirilmesse kongre cumarteai 
gOnll son bir içtima yapacakbr. 
Kezen9 vergiıi i9in bir enket 

Ticaret odaıı kazanç vergisi
nin tldili hakkında yapbj'ı tet· 
kik,ab ilerletmittir. Oda bunun 
içiıı blltDn tOccarlar araaı..nda bir 
anket açmıf, tatbiki mn,knl 
noktaları ıormuştur. TUccar an
kete ceYap vermeğe başlamıtbr. 

Bulgaristan bizde balmumu 
ahyor 

Buliaristan htıkt\meti 15 bin 
kilo Anadolu balmumu almak 
için bir mOnakua açm11 ayrıca 
tic.ret oduıııada •Dracaat et .. 
miıtir. Oda keyfiyeti tOccarlara 
bildirmiıtir. 
Mısır elma r ısmini arttırdı 

M111r i6mrUk idaresi hariçten 
gelen elmalardan alınan gUmrOk 
resmini beı misli arttırmııbr. Bu 
yOzden Karadeniz ve Ordu tlic
carlan mOşkOI vaziyete dilfmllf· 

lerdir. 

~--------------~-Gazetelerde Komisyon bir kolaylık olmak ftsere 
alAl<adarlann verecekleri latidalan ta· 
bettirnıl~tfr. Münderioattan ııhlp ve tehrir 

Gidecek takdiri kıymet komisyonla· müdü,.leri mıı'ul tutulıoak 
n masarifi için gayrimübadlllere .hiç· ff UkQmetçe matbuat kan.un.unda 
bir nnktf küJfet tahmil edilmemiştır. mühfm bazı tadllAt icrası düşünülmrk 
----"~·-:--.. w-;=-· tedlr. Şimdiye kadar olan mat~ua.t cü-
fİmdi ıahitlen dınlemektedır. rUmlerinde yalnız meS'al müdürler 

Emilin mevkufiyeti devam et- tecziye edilmekte idiler. Bi!ahare .ce~a 
mektedir. Bu ayın ortasına doğ· pzete sahiplerine de tetd~lıl dtilmd~şı!ıtar. 

b 't · k Hük6metçe tasavvru e ı en a ı a 
ru tahkikatın 1 mesı, arann b l değı'•tiri'lecek .,...zeteniıı 

h ld' gare u usu li' • ·-yazılması mu teme ır. btitün mttndericatrndan o gazetenin 
AapiriD meseleal sahibi ile tahrir müdilrü kanunen mes· 

Abilya isminde biri sahte u- ul tutulacaklardır. 
pirin imal ettiği kaydile yapılan B~muharriler ancak imzalannı ta. 
neticesinde altıncı mtistantikJiğe §ıyan makalelerinden mes'ul olacnk· 
Yerilmiştir. Tahkikat, devam tardır. Bu .uretle gazetelerden mes'ul 
d' müdürlükler de kalkmış olacaktrr. 

Jebe benden mecmuanın nl~ln iade edO. 
dljinl eordu. Ben de ha.tanenin ~ 
ut blr heyeti oldofundan paraya temu 
eden meselelerde mustakil hareket e
demedltiml, bunun için mecmuayı prl 
gönderdiğimi kendilerine söyledim. 
Tam bu sırada hariçte talebe ile had• 
melerin kavga ettklerl haberi verildi. 
Hademenin ılllh çektiğinden haberim 
yoktur.,. 

Diğer taraftan talebeye !Opa n el
lihla hfieum eden tiç hastahane had~ 
mesi hAdise esnasında yakalanmışlar· 
dı. Dün bunlann evrakı tahkiklyelerl 
ikmal edtlerek adliyeye gönderilmf~ 
kendileri de muhakeme olunmak üıere 
serbest bırakılmışlardrr. 

Tıp f aikillte•I reisi diyorld 
Dün ıvek talebenin nUma)işi, g&

rek.se hastahanenin taT7.ı harebti halıı:
kmda Tıp fakült.esi reisi Te\'fik Recep 
Beyin mütn1easını sorduk. dedi ld: 

Talebenin nümayişinden kat'i ıuret
te henüz malOmattar değilim, gazete
lerde okudum. Böyle bir niimayiş ol· 
mu§ ise buna hakikaten fakülte tale
besi mi yapmıştır; tahkik etmek ll
zımdrr. 

Balıklı hastahanesinin tarıı hareke
tine gelince henüz hadisenin kat't tek· 
Jinl tetkik etmediğim için bu mcsfle 
üzerinde de mütaleamı söylemek va· 
z.lyettnde bulunmuyonım .. , 

Aslı vok ! 
Lokantacılır cemiyetinin bıı .. 
tırdıQı tılimatnemeler meıelııl 

Dnn bir gazete, lokanta, bar, 
meyhane ve Alelumum eğlence 
yerleri hakkında bazı takayy&
datı havi bundan eski bir taJi.. 
otatnamenin bir kısım maddele
rinin polise mensup bazı zent 
tarahodan lokantacılar cemiyeti 
vaatasile bastırıldığını, bunlardan 
birer tane almalan için esnafın 
mecbur tutulduklarını yaımıfb. 

e ıyor. ___ .. ... -· ... .-...... _____ ... -----· ----... ··--------·· ·-· 
Yapıcıiık karşısmda yıkıcılık J 

Dün bu busutta tahkikat yap• 
tık. AIAkadar zevatın söyledikle-
rine nazaran mevzuu bahis tali• 
matname mUesseselerde göze 
görünecek bis yere talik etmek 
mecburiyeti olduğu için lokanta
cılar tal'afından bastırılmıf ve 
15 kuruş mukabilinde arıu eden 
esnafa tevzi edilmiştir. 

ÇizgUerle fikirler: 

Tatbikat uhasına çıkarlarsa 
J fikirler-

bunlann fikirleri ıarar ı k 
b·ı · rek yıkma d' yapmasını ı mıye 

ır, bul kuvvet· 
isterler, veyahut meç 1 
lerin oyuncakları olur ar. 

Bazı insanlar vardır ki, mutlaka 

cemiyet içinde sivrilmek, kendi· 

lerine nazarı dikkati celbetmek 

için gelişi gUzel fikirler savurur

lar ... 

lnkılip yıkacağı kl5hne mfies· 

ıeseleri yıkb, asri formüllli mU

eueseleri bıraktı. Bu mileueseler 

inkıl!ba zar anız ve faydalı olan· 
lardır. 

Bu tabı işinde polise mensup 
hiç bir kimsenin alakas1 olmadığı 
gibi esnaf için de bebemehal 
bunu. lokantacılar cemiyelinden 
tedarık etmek mecburiyeti yok-
tur. isteyen buradan almıf, arıu 
eden istediği şekilde kendisi 
yazmış veya yazdırmıştır. Lokan
tacılar cemiyeti bastırdığı 750 
talim~tn~m_eden ancak yarısına 
satabılmı~br. Bize verilen mal6· 
mata göre bu neşriyat üzerine 
lo~antacılar cemiyeti mahkemeye 
muracaate karar vermiştir. 

ır.ım;ıı.:ıııı 'h'll?llıt.ıınlllinru ın!llllılRllnı!!il'~ , nııı ~l!!i Uftllllllllııul 
~ Şehir habcrlcıimizin devama 
ıo nuncu sayıfunızdadır, 
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v.1lKIT 
ce, ocağın bu cihetten yaptığı hiz
metler gün geçtikçe daha ziyade 
genİ§lemektedir. Ocakta her pazar 
ve her per§embe günü mesela ve-

T ür ko c w k---; remin erken teşhis ve tedavisi ç~ 
agı mer ezı koslovakyada Sokol teıkilab

1 

gibi H" d" k · lld 
Ankara türk ocağı ne yapb? ne terbiyevi maksatlar ile gençlere ·~ . ııtana arıı flo et 

yapıyor? Bu mevzu bazı gazeteler- münakatalr ~onferanslar veriliyor ~Iı.nd~~tan ~UkQmeti Gandinln tahli 
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YAZAN: 6m~r RıSil 

Mehmet mağlup oldu, 
kaçtılar 
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askerleri de ara sıra münakqa mevzuu olu- ve meccani sınema ıeritleri gösteri yesını muteakip onunla uzlaprak onun 
yor. Bazan da Türk ocağı merkezi liyor. Şayet gençler herhangi bir medeni isyana nihayet vermesini talep 
bu münakaıalar aruında tenkida- meseleye merak ederler ise bir etmekte ldL Gandi evveli biitUn ıiyuf 
ta uğrar. Fakat bu tenkidat nadi- mektup ile merkez heyetine mak- mahpusların tahliyesini fstemif ondan - Mehmedin teerübesizlifi. Mehme de buldu. Ur.aktan bir takım hayalet. 
ren prensip meaeleai, ekseriya tah- aatlanm bildiriyorlar. Merkez he- sonra medeni isyana nihayet vermek kizlpçi bir adam. Onun btitün hedefi, ler görülüyordu. 
siyat teklinde görünür. yeti bu meseleye dair en fazla ihti• için on bfr §8rl ileri sürmüştür. Bu mensup oldutu hizbin davaamı ıtttmek Gecenin mühim bir kısmı geçmişi~ 

G~enlerde Türk ocağı merkez sası ile tamnmıt olan zevata müra- o;nrtlnr şu~la.rdır.=. . ve muhaliflerini ezmek. Muhalifler, fır LeyJA hlJA. gtdlyorllu. Yorulmuş, üşil-
heyetınden bir zat ile görütüyor- ~t ediy.or. ~u 8uretle muhtelif ih 1 - Butiln k~ylülerin, kendilerine sat .beklediler ondan intikam almak~ milf Te acıkmıştı. Atından inerek yil· 
dum. Musahabe esnasında bu gibi tıaaa sabıplerı tarafından ocakta lfizrm olan tuzu. nnal etmeleri, tedıler. Yoksa Mehmet te, Kays gıbi rüdO. Etrafta iltica edecek bfr yer srf 
t~ııJ?~ata temas ~ttik. Mu~atabrm konferans verilmesi temin olunu- 2 - BoykotaJ hakkının muhafazuı, hareket etmif, he~eein huzur ve emnl yordu. Wrdenbire atı ürkmüş ve kişne-
fıkrinı fU suretle ıfade ettı: yor. 3 :-- Hindistan dahflfnde miitklrahn yet .içinde i§ile pcile mqrul olmasını mi§tL Leyll, dikkat etti. Yerde bir ına1' 

- Kütübü mukaddesede öyle Bu gibi konferanslara gösteri- men'ı. . . Mmın etmi§ olsaydı, İfler bambaşka tul yatıyor ve ortalığa fena bir kok11 

yazılıdır ki AIJah dünyayı altı gün- len rağbetin gün geçtikçe o.rtması . 4 - Rupy~ fıatmı~ bir şılin altı P~ olurdu. Kısa bir zamanda buraya Ali ne§erdiyordu. J..eylA.nın içi titredi. f1l" 
de yaratmıf; yedinci günde beğen- istikbal hakkında beslenen ümitle- mden bir §ilin 4 penıye indirilmesi, ye mahalefetten eser kalmazdı. Mehme kat burada durmağa imkAn yoktu. f1l 
mit!,, ri takviye edecek mahiyettedir. Me- . 5 - Arazi vergilerinin ytisde elliye din pddetl ft hizipçi1iği, muhalif tara. kat flerledikce ortalığı kaplıyan fenıı 

Dedi ve sonra manalı bir tekilde seli. aon zamanlarda §ehit Kubilay ındirilmesi, fı 80ll dtrect kuvvetlendirdL koku artıyordu. Burası muhakkak ICl 
yüzüme bakarak sustu. Zannediyo-- ihtifalinde yalnız konferans salonu 6 :- Askeri ma.uallann yüzde elli - O halde netice ne olabilir? harp meydanı idi. Demek ki iki tar1ll 
rum ki muhterem arkada~ımın ifa- değil, bütün tiyatro dolmuştu. Bü- tenzilt, .. - Mehmet, mahakkak mağlQp ola· burada döğüsmil!•ılerdi. Artık at Uerle-
de etmek istediği mana ıu idi: Dün tün salonlara hoparlör tesisatı kon 7 - Yuksek maaşlı memurların yüz cakJ Buna anlıyan halk, az zararla mek fstemiyo'"'rdu.:ıı 
yada her §eyin meydana gelmesi muştur. Hatibin ıözleri bu ıuretle de elU kısılması, kurtulmak için hemen mukabil tarafa Le .1.. . d"' .. zakta -rdd 

h d. 1 · · 5 A k D 8 Hindistan a a-"'-i -...n ' .., gert onmu~. u n go zamana mu taçtır. Beğenilecek ın enmı,tır. cnra n araya a- - 8 n :1ıuu 1't mensu· •~·uer. tii bl ğa d ğ ü u u t nı s· 
hale gelmesi ise bütün noksanların rülbedayi geldiği zaman Re!at Nu- cahnı himaye eden tarifenin kunet- - Muaviye n Amr bu halka daha x. rb ağ) ca 

0 
rut ky r m şf, a 

1ıer~ 
1 b 1 d 

· · T "b" hl'"'ki lendirihnesL ı..ı 1 _..a ki ? aaca a amış ve e rar ger ge 
tamam anmasına ağı ır. Dünya- nnın aıparçası gı ı a a oyun- q• muıne e .uece tr maktullerin cesetleri arasında dolat 
run yaradılıtı hakkında kütübü mu- ları mekteplilere ve halka mahsus 9 - Seyrisefain kanun lAyihunu, - Budan hiç fÜphe etmeyiniz ğa b 1 h A b M h t bun· 
kaddesede zikredilen alh günün olmak üzere yarım lira gibi az bir süratle çıkanlması, Samhlann hali meydanda. Refah içJn- ~a aş mdaış • "d~; h etifm:0• türJd 
herbiri bir değil birrok astrlara para ile verdiriliyor. Kezalik Av- 10 - Cinai polfı oubolnla ilıa edil de yUı;Uyorlar. Buranın halkı da Şam akinnllaradsm admı 1 taı. a a rk naıı 

• ' • :r • • • halla -n.ı 1 . şe er e yer e ya n, yere apa 
muadıl uzun tarih devreleri demek rupadan hır trup gelırae aynca An- mesı, ...... o mak isterler. Halk, kimden d l 1 d 1 fdf Bi takı k fal•' 
olduğu artık mütearife olmu§ bri karadaki mektep talebeleri davet 11 - Yatandaşlann kendilerini mft· fafde umarsa onun taraftan olur. a a~ :;- ~ 0 

u 1 • 1 r d ;; 1: ·eri 
hakikattir. ediliyor. dafaa için siH'ıh taşımalanna müsaade - Demek ld Mehınedin mazaffer ol c~se le nk ebn akynf mı ış arbar.k Y f\at 

H dd. · h ş· d" ... d . edilmesi muı ihtimali k 1 çome ere u a a ara mış, a 
a ı zatınde em doğru, hem ım ı ocaga ayrıca ra yo tesı· · 70 ma Meh dl bulamam tı 

mütevazıane olan bu sözü ikmal satı yapılmaktadır. Bu tesisat ile Londra gazeteleri bu fel1lltl ~ok tld· - Ben biyle bir ihtimal rirmüyo- m~ 1§ • ili .. 
etmif olmak için ben de ilave ede- bundan sonra verilecek konferans· detli bulmakta ve tfddetll mukabeleler nım. Allll', meınleketia merkezi olan Le} lA, bir cesedin bir tarafına d1l~ 
bilirim ki Ankaradaki Türk ocağı larm gerek memleket dahilinde, ge de bulunmaktadırlar. .. Fistati olundadır. Bu&'iinlerde Meh- me~en, bir insan parçasına. ba&ma zş· 
merkezi ilk teıekkül devresini ge- rek hariçte dinlenmesi kabil olacak .Deyli Mcyl gazet~lne gore bu tera- metle karşılaprak işini bitirecek, on- yfl:ıifmeğe ~l~~~o; ;~ ile~hy~r~?j ,.,. 
çirmiıtir. Amk beğenilecek hale tır. itı kabul etmekle Hındlstanın tam fs. dan sonra btitUn Mısır onun olacaktır. va 1 ~ ~en 18 n. nya a egı' dl 
gelmit addedilebilir. Ocağın yirmi aenedenberi mun- tikHUini tanıtmak arasında bir fark Halk çok eelddta Amrl tanıdığından rln iç yüzunde ve askeletler Alemin 

Hakikat halde bugün bile §u· taza.man intiıar eden Türk Yurdu yokt~r. onun ıtlnlerlnl mumla arıyordu. sanıyordu. . 1,. 
rada, burada dedikodu teklinde mecmua11ndan baıka yekUnu bin- Çunkil bu metalip kabul ediline lıı- LeylA, bunlan anladıktan sonra bir Acaba bu blr rüya mı işi? LtY 
dolatan itirazların, tenkitlerin ço· lerce sahifeyi tutan bir neşriyat giliz gemileri Hindistan aularmda ~· an evvel Fistata ptmeie karar verdi. bunu seçemiyecek bir halde kendindtl' 
~Türk ocağı merkez binasının ilk külliyatı meydandadır. Bir ~araftan hşmaı>:8c~ İngiliz mensucatı Hindt. Hemen o ıttnt1 hareket etti. Bilbeyae g~mlş~ Fakat o .yine dola,ıyor, ~ 
ınta ve teıkil devrinden kalma söz devam edecek olan bu ne§nyat ara ~na gıdemıyecek, Hindfstandaki Jngi- vardığı zaman p.yaru hayret bir man· golge gıbi cesetlenn ortasından g il 
lerdir. Bugünkü vaziyeti yakından aında son zamanlarda yeni ve mü- lız memurlanrun maaşları yanya t.. zara ka?11111Jtda kaldı. Halkın çoğu, yor, simalara bakarak Mehmedi teşl' 
görenler için sarfedilen emeklerin him bir tetkik mevzuu üzerinde fi- cek, herk~s silah taşıyabilecek, Te d· ell kolu ballı idL Bunlar Kinane il• etmefe çalışıyordu. V 
ve paralann bota gitmemiş olduğu kirler iılemektedir. Cümhuriyetçi- nal polfs ılga edllecefinden ihtfllleller diftifenler içinde yaralananlardı. Amr Yorgunluk, açlık, korku ft zehil' 
nu tasdik etmemelC mümkün de- lik, halkçılık, milliyetçilik, garpçı· takip edilemiyecektir. muharebe bittikten aonra yarabJan hava onun başını döndOrmtlştu. nt~ 
ğildir. lık ocağın dört esaslı gayesi oldu- Deyli Meylin nokta! nazan budar. toplaml§, onlan buraya göndermf~ ve deyse maktUUerin 8ıerfne d8şecel< 

Ocak binası, yavaf yavaf her sı ğu için yapılan tetkika t ile Türk ~nun iç!n IngiUs muhafazaklrlan hepsinin tedavisine ehemmiyet vermiş- Leyla, son bir metanet hamleslle Jeti' 
nıf halk tabakası için feyizli bir fi. ocaklarının ideolojisi tesbit edile- H~nt ~ilhy.et.perverlerine kup tfddet tf. Onun yaralılan toplarken dost, dUş dfsini toplamış, atının bağlı oldU~ 
kir ve terbiye merkezi halini ah- cektir. Bu suretle bütün ocakların göstenlmesını tavıiye etmektedirler. man farla g6zetmemm, onun halk na- atacın yanına gelmiıt, n yere Yl~ 
yor. Binanın büyük bir salonu da- ayni mefkure etrafında daha kuv- zarmdakt ftibannı kat kat yilkleltmlş- mıftı. Fakat. bu korkunç Te 11tır8Y' 
ha birkaç sene evvel Türk gençleri vetli bir surette birleıerek ?hıma· ti. istirahat uzun atlrmemlf, Leyla bit" 
"çin mesleki tedrisat yapan bir den ları temin edilmiş olacaktır. Leyll, 'buraya nrdıktan aonra ru- den bire kalkmı~ atmm hali onun ıı' 

nne tekfine kalbedilmiıti. Bu Ankara ocak merkezine her gi- geldffi bir ihtiyardan vaziyeti sormuf: zan dikkatini telb•tmlştl. At, yeri' 
lershanede almanca, İngilizce, diıimde burada içime ferah veren - Emir Mehmet pmdl nerede? de- bulduğu bir ot tutamını kemirir"' 
· -anaızca liaanlan ile beraber usu- yeni bir tekemmül eseri görüyorum. yazan : Sa.lihMarat mJ§, bir tahta parçasını öbftr tarafa atfll'f' 
· "{ muhasebe dersleri verilmekt~ Bundan dolayı zaman zaman şu- LASTiK TOP NEDEN SIÇRAR? ihtiyar onu ,.Urine bakmıt ve ıus· tT. Leyll buna dikkat etmiş, tahta ~ 

' r. Buradaki derslere devam ede· radan ve buradan gördüğü tenkitle T d"" tıı~u ımaan to muıtu. çasru yerden almı~ ve dikkat etll'1~r' 
k "f Lııı . . . .. .. kıym 1· . . op yere uş "6 pun yere b hal• Le la bU b blJ • maan veKD. etinın mümeyyız- re ragmen ocagın et ı reıs• tatbik ttiğ" kuvvete kal'§I ri ttftf Onun u .. y "yı tün tttUn Bu onun Mehmede yazdığt mektu , 
·i huzurunda imtihan veren, tas· Hamdullah. Suphi B~y ~le arkad;''" aksi te:ir ıc:pun çarptıft ta~ ~:ılet- meraklandırmıştı. çlne koyduğu mahfaza idi. LeylA b•p 
~~e alan gençlerden hiçbiri ları~ takdır etmek ıhtıyacını hıs- tirir. Lftstik top (veya ekseriya old~ Leyi&, nzlyett başkasmdan sorma· açmıf ve mektubu içinde bulmu§td· 11 
·hre ~8:dar ~çı~ ~lmanu!br. sedıy.orum. . . ... ğu gibi top içindeki han} bu dtill . fa cesaret edememif ve ,ehlrden ~ıka- mek ki Mehmet burala~da . b~lonıtlıJ 

-- dılerını geçındır~bılecek bırer .. Bılfarz son zıy~re~~e .. ~~agın meğe karşı koyar. Bu kunete muka:!l rak ilerlemişti. Ortalık karardığı halde ve hunu buralarda dUşUrmü~tü. O d' 
\Şia bankalarda ı§ bulmutlar• Turk ıalon~da ~uze mud~.m~r yerde hft.sıl olan kunet topu hanya Leyll gidiyordu. Kendial de nereye git de Mehmet te bu maktuller arasrtl 

. . h~. Hamdı Beyın .~~ degerlı bı~ knldınr. tiifnl bilmiyordu. Her halde mUthlş mı idi? , 
So? haftalar zarfında bu derı· buyuk tablosunu gordum. ~~dı •-mn-........ n ... •··--· , _ bir hadlae TUbbulmuıtu. Leyll bunu Leyll, Mehmedin ölmediğine ,,-f 

ınnenın yanında bir de laraat &a· ~y v~fahndan evvel ?eı:ııtıresıne levhayı getirip Türk salonuna aa- hb8eciiyor, fakat ona bir mana veremi· olduktan sonra uykusuzluk, yorgtldf 
1onu açıl~ıftı.r. Buraya her li•an· bır vası~e~te bulu~m~~ ımıı. Kapa: mıfhr. . yorda. Çok geçmeden mehtap doitmu§ luk, ve açlıktan son derece bitap 01(1' 
dan en faıdelı mevkut gazeteler ve lı çar91 ıçınde eaki Turk ~yafetlı Diğer taraftan yıne ınalGmdur Te ortalıft aydmlatmıştT. Leyllya ilk ğunu hissetmiş> ":e atına binerek fit/. 
~e;mualar getirilecektir. Okumak bir .s~tıc.ı il.e d.ü.kkanı~ı tasyır ?d~n ki Gazi hazretleri de Rua hariciye l'll8pldtğf adantdan Flatat yolunu sor· miştf. Uazklarda bir takım köyler(# 
ı~ti!acı olan herkes burada istedi- v_~ ıki. bın ıngılız, .yanı yı~ı bı!l k?mi.seri K-:rahan. taraf~dan ken· •q, atım onu11 s&terdltf tarafa çe'rir rilnüyordu. Orada yiyecek buJabili ,t 
ğ1n1 bulacaktır. turk lırası kıymetınde t.a.lı~ın ed!- <lılerıne hedıye edılen tarıht tablo mlştf. Leyll, ... ııerce ıfttikten ıııonra, Leyli, görünen ilk köyü istihdl'f p 

Sonr.a yine merkez binasının i- le~ bu güz~I levhayı ~ıymetı tak?ı~ ile büyük kıt'adaki yağlı boya re- kendini bir çölde buldu. Yolu şaşırmış mlş, ve oraya girmi~ti. Leyl! bd..- ( 
çinde bır aya kadar büyük bir kü- edı~ecek bır. y~re. hedıye ~tmesı?ı simlerini hediye etmek için en mü· tı. Atını çevirdi. Kendini ekili bir yer· bir miktar yiyecek tedarik etmi}. "t 
tüpahne açıl~~Jr .. ~u k~t~~ha~e vaaıy~t ~tm~.' ımıf ... Hamd~ Beyın nasip. bina o!ar.ak Türk ocağı mer- • • - • -:·-- vanı i~in de saman arpa bulmuş, Jc-1 
de memleketımızın uç buyuk kü- hemşıresı Turk ocagına gelıp te bu kez bınasmı ıntihap buyul'lmltlardı. nedıyorum iri yalnız bu deliller oca lülerden biri onu evine alarak on• ı 
tüphaneai toplanacaktır. Burada radaki Türk salonunu ve oradaki Bunlar da gösterir iri ocajm san'at ğa aarfedilen emeklerin ..-e parala· hasır verm§. Leyfü bu hıuıınn uıerfıt 
tahminen yirmi, yirmi beı bin ki- bedii Türk eserlerini görünce. h~- k.arane binası kıymetinin cuibeıi- nn heder oldujunu iddia edenleri derin hir uykuya dalmıftı. ı' 
tap bulun~~ktır •. Bu kütüphanede brı?a ~erhu~ sanatkar ~nrd~ıının le kendine etraftan hiç ınurafaız.jisklta ktfi ıelir. O uyandığı zaman akpm 0111111~ 
umumun ıst1fades1ne arzolunacak- vasıyetı gelmıt ve kendı elıle bu yeni kıymetler toplamaktadır. Zan-1 ~ .A.. (Bitmedi} 
tır. --- '"'"·- ____ -"" 

Bir büyük ıalonda milli aan'at ,-----=--::-----=:-::----~"!"'-------------------.,..-----:_' '_",_' __ ....... _, __ nn•u-.-"""
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•ine haılanmııtır. Burada huıwl IC8n en 1 Ve rU 8 851 : Şehir mecfiSl ruznamesı J itlerine mahsus bir nevi müze lesi· 1 B • Ef d • •• f k J 
camekanlar yapılmııtır. Bunların ----------------:----- - -----------------------------------· 
içeraine memleketimizin muhtelif 
mahallerinde yapılan ve halka ta
nrtılmasında faide olan yerli san'at 
eserleri teıhir olunacaktır. Teıhir 
edilen her eserin yanında bir tablo 
ilzerinde ona dair malumat verile
cektir. Bir halde ki bu salona gi
ren kimse orada türk san'ati hak
kında bir fikir edinebilecektir. 

Nazan dikkate almak lazımdır 
ki bahsettiğim bu te,ebbüıler haki
katte bir istikbal meselesi değil· 
dir. Bugün tamamen olmuf, bitmi§ 
addedilebilecek kadar tekemmill et 
mittir. 

Binanın konferans, tiyatro ve ai 
nemaya mahsus olan ve evvelce 
muhtelif frrsatlar ile gazetelerde 
bahaedilmiı bulunan kısmına eelin 

Bican Efendi - Maruf Bey .. Oku· ı Maruf Bey - Ya okudum. Hak· ı Bican Efendi - Bu doktor pqa 1 Maruf Bey _ o doktor paf8 -' 
dun mu, Şehir ~leclisindc ~ir dok· Jıdır. Matb~~ta kuvvetli makale. ruznameyi hap gibi il!ç ribi bir feY ya birer kuvvet hapı venıe 0 'l>"',J 
tor paşa kunetlı ruzname ıstemiş ! ~;!!:_ Mechsıne kuvvetli ruaname mi zannediyor ta'!aba? ruaname kendiliğinden kuVfetı•-' 
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inkılap misyoneri Oa1'ilde Hariçte 

Menemen divanı harbi bize bir hayli 
şeyler öğretti. Bunlardan birfnchd ,.e 
en başta olanı tarihin tarlasında yeti· 
!1ell geri t~ekküllerdir .. Bu geri teşek
kUUer asırlarca kökleşen, ve toprak al 
tında köklerini derinlere kadar salan 
afa~lar gibi dıştan budandıkça içe doğ 
rtr inmişlerdir. 

Su son ayların bize gö terdlği mUıal 
lerden anlıyoruz ki Ml:l nııhabr kehfin 
nıağarasrna inananlar, mehdiyi arı· 
Yanlar, \'e nihayet kutuplarile, halifele 
~le, \'e halk arasında propagnndalarile 
inkılap düşmanlığı edenler vnrdır. Hat 
ta o kadar ki başına topladığı insanlar 
la sevmediği adamın evini yıktrracnk 
kadar hükümranlık gösterenler mev
cuttur. Konyanın Jfarabağınela geçen 
hadise bu kök haklnnda bir fikire vere 
hllir. .. . . 

Avrupanın meş r adamları 
suale cevap veriyorlar? 

Buna çare, geriye karşı ileri". G: 
linin yıktığı fosillerin yerine canlı, 1• 

inanır ateşli bir kültür koyacağız. Bu 
kültürü en uzak köylere, en cahil mu
hitlere, en iptidai ,ıısatlara ~a.dar I_man 
'te hararetle götürecek yenının m1Syo
nerine ihtiyacımız vardır. (Bu misyone 
li) yetiştirmek halk terbiyesini üstüne 
•lan devletin borcu olduğu kadar ilk 
hamlede kafnsı kopacak, kellesi mız- EN KIYMETLl KADIN da izhar ettikleri muvaffaklyetler, OD· Karl Brlsson şu s1Szlerl eöylUyor: 

1 ıy aı Kurut I~ ... 

~ 400 
ô .. 750 
12 .. 1400 
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Radvo: 
u akşam stanbulda 
Saar ~ckizden ona k&dar alaturka 

<ıl. 

Sinemalar: 

ı\lkaznr - Cehennemi koşu 
Alemdar - Namusun için 
Artistik - Buldog Drum mond 
Aari - Kadın fztirabı 

Beılktaı HılAI- Beyaz gölgeler 
Etuval - Brodvez Melodi 
Elhamra - Ebedt ~erseri 

?ağa geçirilecek gencin yazifcsidir. v~ndra ~zetele;?nden biri her mes- lann kudret itibarile de erkekten geri "Beni esrarengiz kadnlar, anlaşıl- Ekler - Yunan operet tnıpn 
lnkıldpçı devlet yeni kültüre dayana- legın en mumtaz şohretlerinden birine olmadıklannı ispat etti. Kndınlann bu mu birer muamma olan kadınlar cez- f ranıız. - S:ımarci operet trupu 
rak tarihi yapabilir. müracaat ederek kadınlar hakkında ne kudretini de muhabbetle karşılıyorum., heder. Kadının daima fikrini değiştir- Glorya - Tarokano 

E IA doğru havadis düşündüklerini sormuştur. Muharrir- TEMiZ KADIN PARA K1Yl\IBT1Nl mesinden ve beni her gün şaşırtmasın- H ı l Uıküdar)Mllyonltr peşinde 

B
. vve.. 

1 
b" t b da JerdeI\ 1\1, Beyki şu cevabı vermiştir: BiLEN KADIN dan hoşlamnm.,, Kemal B. - Korsan şB"ılye 

ırka~ gun evve ır gnze e ana • ''K d 1 ı 1• • • 
İr b" h 

1
• ,1 d "nAnim irin a nı ann en uymet ı mczıyetlen Meşhur hikayeci Gilbert Frankan BiNDE 999 YALANCI Mejlk - Paris geceleri 

ır ay ı şe) er yaz 1• Ut; :r ' ktl k · ·· ll'kt' O ı ·· 1 • .. • 
dedi ki: (Bal tuttu parmak yalıyor!) n~e, z~ .·'aş '~e guze 1 ~r. n ~nn şu so; erı. oyhyor: . . .Meşhur müeliflerden Denis l\lakkel Melek - f3l1tün hayatı 
Vicdan hürriyetini sattı.. ~uzel gıJmm~lerı. de ayrı hır mezıyet- "Neş'elı ve zeki kadını sevenm. GU- şu sözleri söylüyor: Opera - Atina apıışlın 

Sıcak odalar, bilmem hangi daire- tır. O~un _ev ı?Jen !ap!p yapmaması e- zelse, bu benim ona muhnbbetim.i artı- "Ben kadbnın dürüstünü everim. SöreJYa Kadıköy -A~k isceylnce 
llfn müdiirlüğü falan, filan"''' he~mı):e~ı haız. d~gitdır. Ben iradının rı;· Fakat güzellik izafi bir şeydır. Be- Kadınlann bini içinde biri bu sıfatı hn- Sık - Şarlatnn 

Bu gazetenin mütalealarına bir şey evı ~arıcınde bır ışle meşgul olmasını nım güzel bulduğum bir kadından, izdir.,, U.S:acıı;;;;;;;;;;,;;;;;~;;;:;;;;:::;;;;m;;;;;,o,;o-.-_,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;o;;;;;~ 
diyecek değilim. Bana rahmet okuya- da ıstemem. başkası nefret edebilir. CESUR KADIN Vil6.yet1! 
cak değil ya! "K~~ınl~r .. i~~n.?e .en çok sevdiğim . Sonra ben kadının tcmiz~i~n~ sev: Genç muharrirlerden Neveles Niko- M ' " l k • 1 

Hayret ettiğim şey, bir buçuk sütun- şer~fh \e .sozu. o~u hı~. o~andır. Kadı?.ın rı.m. Kadın, paranın kiymetını bılmeh- lasın fikri şudur: eS U · im 
daki sayılamıyacak kadar cok havndis benım ne l"tedığımf duşunerek onu soy- dır. Bu hususta Amerika kadrnları, İn· "Ben kadınlann cesaretini severim. 
gatJdır. ~ 1emesi, ~eni çok inirlendirir. Bir ada- giliz kadınlarına faiktirler.,, Bundan maksadım kadının, felaket, se- ' Beye~neme meı~lesinde poli· 

Madem ki bir haber \ereceksiniz bir mın adı kortezanlılclnrıdnan ho lan- HO~A G1Tl\ılYEN HAREKETLER !alet karşısmda mukavemet gösterme-l sın kebehetı vermı? 
az sorun soruşturun. l\fnsanızm başın- )lnyacak ~.ere~cde mlistakil ol~n. kendi . ?tfo har mugaırni J\loris Şih·al)e §U si ve bunlarla asilfmc mücadele etme-ı Beyanname meselesi tahkikatın ne. 
dan bağırsanız bizim matbaadan doyu- a)aklan uzerınde duran ''e bır kimse- fıkfrdc bulunmuştur: sidir." tkesinde polisin mes'ul tutulması Ja-
lar. ye dnyanamıyan kadın, küremizin en "Ben size kadının nelerinden hoş- zımgeldf rinin anin ıJdığı yavlmı"trr 

tki arcın yerde bu !<adar gaf ya ı muhterem kadınıdır. lnndı'hmı deö-il neleirnden ho"Ianma- MOKEMMEL KADIN YOK l\IU? D"' •· h t k d" ·ı ... ~ . • :.-- • • eo • :. un uu us us a en ısı e goruşen 

lrrsa kilometrelerce mesafelere dair yaz dığımı söyliyecef;rim. Kndrnrn istrik Musiki yrldızlanndan Jak Bukannn bir muharririnıize vali muavini Fazlı 
dıklanmızı siz hayal edin. KADINLARIN l\IEZ1YETLERJ nöbetlerinden, bir aşktan kurtulup bir şu fikirdedir: Be . : 

Sonra bir de gnzete satılmıYor deriz. lngilterenin en meşhur aktörlerin- a ka düşmesinden, altın peşinde koş- "Tam ve mükemmel bir ~ndrn yok- :_ '.l'nhkiknt Jıenüz ikmal edilmiş de-
Ter ter tepiniriz. · den 0Yno Nre şu sözleri söylemiştir. masından hoşlanmam. Du sınıftan ol- tur. Mükemmel kad~.n hayalımizde ~n-

Sadri Etem ''Xdanlnrın fasaf, doğruluk. sabrü mıyan başka her kadın, iyidir.,, şar. Ben kadının fu ununu seven?'. ğildir. Binaenaleyh polisin mes'uli)e-
--------------- tahammül gibi sıfatlarını tebcil eder- ESRARENGiZ J{~DJNLAR Onun bir Yalide şuunınu taşımasını ıs- ti mevzuubahl olamaz demiştir. 

Darülbedavi Temsilleri 
Bu aktam ıaat 21,30 da 

'Yalnız muallim ve lSTAHBUL BFLEDIYESI 

·:~~~~~ ~~~t~ ~~ 
"i •zanlar; Rene 
Peter Yo Hanri 
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? etcüme eden 

A. Muhtar B. 
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"""' 1 1Cffe hergün saat 18 ten itibaren açıkor 
Altı y~ına kadar olan çocuklar 

'2:z tiyatroya kabul olunmar. 

Tefrika numarası: 47 
'Yazan : •Garp cepheıınde .. ,, müelliA 

Erik Maria Remargue 

im. Kadınların karada, denizde. hava- Sinema Ye fö ntro yıldızlanndan terim.,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••s••••••••••••••••••••••••••••••••••••e.••••••••••••••• ... •••••••••••n•••••••-:•••••••••••••••••••••••• liktir. Ne zımnn görürsem çeke-Sak ınız varsa Ve karşısında bir sakallı görürse nasında Uarulaceza memuruda rim,t> 

Sakın Par se gideyim 
demeyin 

Bundan bir kaç gün evvel 
Paris ceza mahkemesinde epeyce 
garip ve meraklı bir dava rü'yet 
edilmiştir. 

fena halde sinirlenir. s6z:e kanşmıştır. Bu memur fev- M. Morlck dediği gibi yapmıı, 
G T

. 'k" · u " kalade nazik bir adam olmasına 
eçen am.muhzun ı. ıncı g ."u rağmen kısa bir sakala maliktir. Bunun üzerine iş mahkemeye 

M. Morlek bır ususı davetıye B" l b' h't düşmüştür. Mahkeme maznunun . . . • oy e ır manzaraya şa ı 
ıle (Ambigü) tıyatrosuna gıtmış, I M M I k'' k b 10 gün hapsine karar vermiştir. b 1 d' k t o an . or e ın anı aşına 
fakat tiyatronu~ e e ıye on - sıçramıı, bağırmışhr: M. Morlek kararı temyiz etmiı 
rolörü vazifesinı yapan çavuş bu _ Efendi, evvela size söyle- ve temyiz heyeti hükmü tecil ile 
ücretsiz davetiyeden de diğer bi- 1 ycyim ki, sakal bir gayri tabii- bir hafta hapse indirmiştir. 

M. Mor- Jetler gibi belediye rUsumu alın- 1 
lek isminde birisi ve cürmü de mak lazım geldiğini iddia etmiş- A Bu davada mücrim 

bir belediye çavuşunun sakalım tir. 

çekmektir. M. Morlek parayı vermemek 

N6rut~ 
1 

z.ıllyet vw 
Chloroat 

M. Morlek'in bir huyu vardır. istediğinden aralarında münaka- "'nı.uizlik lcin yegAne deva kani ıhya eden SIROP DESCHIENS .. p.t nı5 
Sakaldan mütbit surette tiksinir. şa başlamış, bu münalrnıa es- tn uıuntahlp e.tibba tarafından 1ertip edetmlstir. • IUU 

Ağzına doğru i!;rildim; dedi ki: sor .. _ asabı ger:ldi. Nefesi gittikçe a- mı kütük .. Sonra henüz yıkılmamış,gunlukla siperin ı~enaıınn daynnan 
- Eşyalnnmı al! ğırlaştı \'e ı;üçlcşti. Ara sıra l.csiliyor- bir yüksek duvarın ötesinde bir köyün Ltld\ig uzal ta birine işaret vermek i • 
_Daha zaman var Haynrih." <1" Niha~ t • rin derin icini çektik harabeleri. Betkc düşünerek dedi ki: ti,>ormu gibi müphem bir işnret yaptı. 
_ Hayır! ha.>,r! ~buk ol... ten sonra gözleri bir fıma gözJerfoc - Evet .. Şurndn dört sene yaşadık.. Titredim. Çünkü o anda sanki ufuk 

E"ya.}'I önüne yaydım. Bir eski bez- döndü .. Ölmüştü.. Kosole tasdik etti: tn arazinin bir r,ıuşığı arkasında 
den:. cüzdandan, bıçak, saat, para... Cüz * "' * - Dediğin doğru .. Şimdi ise sadece "arip bir kemi •ın bir ne\ i cesim kafa 
danın içinde pm:ad~n lı:ışka kansının Ertesi gün son defa .ola_rak harp ha! bir !.so.n)... . • tasının,. nöbet beklemiş bir iskeletin 3 a 
resmi vnrdr. Dedı ki: tında bulunuyorduk. !\adı ren ateş edı 'ıllı sıperın 1 orkulugunn dnJ anml'S rn ca .> uksf'ldı ini görür gibi oldum. 

_Göster bakayım... liyordu. Harp nihayet buluyordu. Bir ilave e~iyor: .. .. .. . Bu ıntan munzz m bir ölü kafası idi .. 
Resmi cü~dnndnn çı~rdım \'C göre- saate kadar azimet. edecekt~" Ar~ık _

7
- h\Ct ... oyle .. ç;ok gulunç dcğıll G.?z.~e~inin .}er~eri. burnunun delikleri 

bileceği gibı tuttum. Dır _az esmer, a. bir daha buraya ınde~ etmıyecektik. mı. . .. . .. gorulüyordu. hend"mi topladım .. Hu 

k 
..{;zıu·· bir kadın resmı" Resme ]Jir Oradan uzaldaşmamız ıse artık ebedi Hareketsız duruyoruz. Gozlerırnızı r?Ördü üm emnrn <loirrtı •••. 1 1. çı .l.. 1 t d .... , 'ftl'k k d • l uzu ere• çr-

1.h baktı sonra mırıldandı: "Demek bir uzakla~ma olaca' r. karşı a goru en çı ı en azına, o un l\nn bir is parr'lsında h 1 b' a ze . . ' :. ' . . . 1 f kt k' ... • n aş a ır ı:;e,, 
. b ların hepsi bıttı ha!,, dudakla Tahrip edilıne<::ı ıcap eden şeylen kmntılarına, tepecik ere.. u u a ı de;ildi . ,. · 

kı... un · · · k h ti d'I · B 1 1 · ··tı 't d' sonra başım çc\'ırdı ve dedi tahrip ettik. zaten ne vardı? nır nç a arn ı \ıyoru~ un ann ıepsı mu H<'I gözüktü: 
n •· re 1 

• ıd· h' b' ·h · f b" · h t . . melce .. Sonra ricat cmrı ge ı. ış ır cı nnrn. ınsa ~•z ıı aya ın - AJ rılanuyor ı . 
kı. ,vi d k"k h 1 ~ d musunuz he .... E'et 

Al "tür... Emrin geldı n ı n aya e sıg- anasın ır. 1 imdi artık rezalet 1 l d r 
- go • · ı b" d k'k 11 II f"f · · · · · l d 1 h >aş a ı ... 1 Ne demek istcdiğını nn ryamıyo~m. maz, anlaşılmaz ır nd ı a .o c ul. ri n ı Şımd.• ıse ıçı ye c o u arap top- Lederhoze ona hayretle baku. 

t )]erle :rnh~tc:ıız etmek ıste- bir "i" zemini yalıyor u; sıper e n ve rak gerıde knlncaJ·, arkamızda 'nlllŞ _Yani artık Ih J 1 · 
Faka sua ~ . t f 'k d' . d k . ki . . • . ' • su o c u demek i ti-. R . cebinır J; 1ydum. Ronra hendeklenn hattını e rı e J) or u · yn,·aş \'e a) a nrımızın ahengını tak1• ~ or unuz öı: le "? 
rnedım. ec:mı . t .. hi . . J d'k k . ,, mı .. . ret ,.derek: Bizim mevkiimfz rıca me,ıızıı zasın· ben bız ıler e ı ·~e aybolup gidecek- (Hel) a .. 
kalan eşyayı ış, g'o'tu"r da olmakla beraber ateş hattı dahflin tir. Bir saat sonra hepsi gözden nihan •damın '"' .. n.~cdsını_ .>eni kaybetmiş bir 

B nlan onn " · .. ,, ıun el ı t ·· .. ·· 
- u J( • areti yaptım de idi. Nice detnlnr bu arka hattan gı- olacnk sanki şimdi) e kndar bu gecen- homu d d ' ee. uru gostererek 

"~ıatı Dedi. Başım!n pe 
1 

.:• ' den dnr hendekleri takip ederek ön lerin hiçbirisi vukua gelmemişti. rE an 
1

: 
" arı h' b. · 1 el dı · · · d d. · ı - 'vet rezalet dedi.. d ı 
' 0td ıç ır Şe) kaçırmak istemi· • · . • hat siperlerine gıtmış "e a e ımız a7.a • • • • • • T _ • gırn e o yn ·• 
~ u. ~aza de 1..-ı · d'" ·· t"k s · .LA:derhoze ızah etr · Otdu S rını hiçbir tarafa çevirmi· ıa . ... b' ar.arla baktı dıktan sonra gcrı onmuş u : evınçten gUleceğimize veya olanca _ (P r· . 1 

• • 

dıı, ~lh olgunluğu her dakika artıyor· .... nna gnrıp, ulu ır n .. aJladı "~ Yel,nasnk kül ı engi manzara önü· sesimizle hnğıracağımrza yalnız mide- l "d· ur o ın. ııt). nışanınr henüz 
ç~ı. ayet b' ·r ntdnndı Başını "" l ı t k"' "k · ı • • a anı • da ona ırerJıvor l\li: ır har<!ket yaparak içini hafı cc mı .. . 1 agva calı~ müzde y:ıyılı)orchı. za ı. a uçu or- mızcıe gnrıp bır ıklet duyuyorduk 1 Alb }, ,, . 

B. k c .ıı z daha an arn • ,. 1 b' k 1 ı:ı· k' · er çıl.ı•tr · .... l!: .rıcc ı. ır aJ l V . . du Az mandan kalını-.: o an ır aı; parça an· ııç ımse bir şe) diyemiyordu. Yor- ~ . 
1'1'tst !.. tn. fakat artık cnı. çe ~ışı.> or · ( /Jitmcdl) 

' 



Havadis Gazete eri 

Eskiden sinemaya giderdik. Film başlama.
dan evci bir manzara, bir de komik gösterir· 
!erdi. Bunu görmek öyle bir adet hükmüne 
girmişti ki, doğrudan doğruya filme başlar

larsa, insan eksik bir yemek yemiş gibi olurdu. 

Rir müddet sonra manzara filimlerinln 
yerine havadis (ilimleri geçti. Sonralan tav

sadı. Fakat Amerikalılar bu çeşit filimlerin 
kıymetini anladılar, işi ellerine alarak parlat

tılar. 

Havadis gazeteleri neşreden kumpanyalar 
çoğaldı, başlı başına bir ihtisas işi oldu, bu 
resimli gazeteciliğin dünyanın her tarafında 
muhabirleri oldu. Türkiyede de "Pathe News,. 
şirketinin bir muhabiri vardı. Bu zat, bugün 
l\lilliyet refikimizin foto muhabiri olan Hamdi 

B. idi. 

Sonra, yani evelki sene sesli filimler çıktı. 

- Sesli !ilimler çoktan keşfedilmişti. Sade 
sanayie tatbik edilmek için usuller aranıyor
du. Bulundu. Ve ancak geçen sene geniş sa

nayide tatbikatını bulabildi. - Sesli filimlerle 
beraber, sesli dünya gazeteleri de meydana 
çıktı, ,.e birdenbire büyük, çok kuvvetli bir 

rağbet buldu. 

Bu çeşit gazetelerin başında, bugün, "Jl'ox 
News,. gelmektedir. 

Hemen her nüshasında bir at koşusu ve 

ltalyndan bir manzara olan Foks gazetesinin, 

bu hafta Elhamra ve Melekte gösetrilen son 
nüshasında M. l\lussolini'nin harp aleyhinde 

mtihim bir de nutku var. 

Bu hadi e, yalnız kendi başına, yannm, 
hurufatla çıkacak gazetelerin, yerlerini ses
li sinema gazetelerine bırakaçağına bir delil· 
dir. 

Esasen hunu anlamış olan birçok ecnebi 

gazeteler, ezcümle Fransızca "L' 1ntran,, da
ha şimdiden bir sinema açmak suretile, sinema 
sanayiine girmiş bulunuyor. 

Fikret AdU 

v 
Haftanın Filınlerl 

Artistik sineması Buldog Drümmon fslDO• 
İngilizce sesli bir macera filmi oynıyor. ç; 
güzel bir eser. Yalnız, filmin yazılan yıfJ 
yerine konmadığı için, anlaşılması biraz fÖ!' 

Artistik yarın akaşamdan itibaren "~ 
isimli bir Fransız filmi oynıyor. Jina ~ 
nes ile Klayn Roger tarafından oynanan i 
eser, bir çürük gemi içinde geçen kuvveti! 
faciadır. Mahkeme sahnesi iyidir. 

Opera Atina apaşlarr isminde sesli bir 1 
nan filmi gösteriyor. Filmin ktymetindeıt " 
yade Yunan mamulatı oluşu, bir hayli tlı 
raklıyı celbetti. 

Melek, Marsel Şantal'in "Bütün hayatııı J: 
gösteriyor. Heyeti umumiye muvaf ak oJV 
denilemez. Bazı güzel sahneler var. Jön rf' 
miye rolünü yapan artisti yeni ve ilk d 
görüyor, fakat çok beğeniyoruz. 

Melek Sen Granye, Margrit Moreno 1 
Mona Goyanın oynadıkları "Şekerim,, fitıJ 
gösterecek. 

Majik, Paris geceleri ve Yer Yüzünde~ 
net isimli iki filim oynıyor. Her ikisi 
filimler, fakat neden bilinmez, sinemanın 
didişi soğuk. 

Biraz dedikodu. Fakat haklı bir dedi1'; 
Beyoğlunda çıkan bir gazete var. Bu gasA 
nin - bundan tabü ne olabilir - sahibi 
var. Yalnız bu zat, etrafında bulunan .e 
nı harbiyesile beraber, dürüst hareket ede 
anlaşamadığı bazı sinemaları, dürüst ol 
yan vasıtalarla iz'aç edip gazetesine i 
ve ..•• bazı maddi menfaatler temin etmek · 

Netekim son günlerde bir sinema müd 

nün imzasile küçük bir yazı neşretti. Sirı 

müdürü ertesi gün bunu tekzip etti, ve 
kat anlaşrldı. Haber aldığımmı göre, 
sinemaya, ayda, senede bir defa çıkan bit 

zete sahibi de müracaat etmiş ve sinema 
sının çürüklüğünden, bu hususta n~riyat 
pacağından dem ''urmuş. 

Pazar ola Beyler! 

f " 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~ 

~~~~J~!~ıc 
SAGIRLAR cSESLI FİLMLERi deruhte etmişlerdir. • T ARAKANOV A AMERiKALI BAKIRELE!t 

DlNLIYEBILECEKLER Film.gösterilmeğe başlı7alıda?beri AI~ gel!:e:~ın U de Rlot Farrer lstanbula - Glorya'da - . . - Elhamr~'da.,,,, 
Berlin (Hususi) - Ufn Berlinde ma?y anı~ konser yerlenn~.e .~ınlenmek K/ot Farrer (Öldüren adam) isim- Bu film hakkında karilerimize baz1 Bır mılyoner kızı olan Bılli, ç 

(Universum) namındaki tiyatrosunda tedır. Kuşat resminde reJısor (Hanns z· · . f"l in müell"f"d" malUmat veriyoruz. luk ve darülfünun arkadaşı ve P 
. . • . Schwarz) baş rolleri yapan artistler 1 eserın ı;e ı m . . ı ı ır. . . • . . sefareti maiyet" n ta · · · üt 

rnuvafakıyetle netıcelenen yenı bır tec h Ik .. kr Ik 
1 

d b" Öldüren adam lılnıı, lstanbulda ce-1 Sahne Rusya ıhtılal facıası tarıhin· h 
1 

e yınını m dt 
rübe yapmıştır. Bu tecrübede se ti si- ak -~n fs~re 1 

: ış an kara~n a /:- regan eden bir vakayı gösterir. Filmi, den alınmıştır. Tarakanova Rusyanrn demen evleneceği, Jil Con ismin Jl~ 
nemanın icadından beri sinemada ses- ç.o . e 

1
: 8J ;"8 B:e~ çı ml~ f'l sure 1 e lstanbulun pek seudiği Mari Bell oy- en garip simalarından biridir. iktidarı elikanl~yı seviyordu. ~ugünkil1~ yapmış r ı • r ses ı ı m ope- 1 . k t .1 t t T tın zengın tabakaya nasıp eyled ır 

leri işitmekten mahrum olnn mal(ılle· retleri arasında rekoru ktrmıstır nuyor. e e geçırme a eşı e yanıp u uşan a- k 1. d .. k il f hl:- k ,_ tJ•f'I 
' :. • •IJ • R il ·ı J A · ı •ı ı. d k • ·k· · K t · · taht a a e mu e e , ve a a ı.ı.ayı • rin scsJi sinemalardan i tifadelerini H • • Uf J> l .. . ı,, arı e ı e an nıe o, " a1<su - ra ano\a, ı ıncı a erının ına o- b . . dl 

.. .. . . . vtekı ıse a - a asta gosterılen yan gibi kuvvetli artistler de var. turmak istemektedir. eten gcnış olan muhıt arasın ~ 
mumkun kllmıştır. Unl\ersum kendı (Das Flötenkonzert ,·on Sanssouci) is- - • . . varlanan Billiyi arjantinli AIJO 
ısinema salonunun ön sıralarında 18 mi~deki Utanın büyük tarihi sesli fil- h :,.ra;sada .. go~:;~mış ?:an_ :~ fılm (Kurtlar .muciz~s!) ve (Satranç o- minde pek çok zengin ve nüfuzlO 
iskemleye orijinal işitme aletleri terti midir. Bu film yedi sene muharebesi- ~ ın a, m;n~ ı er, " ayış ar ya- yuncuları) fılmlerını sahneye koyan genç mütemadiyen takip ve kert4 
batı ) apmıştır. Bu aletler birer priz ile nin tarihi bir vak'a mı ihth•a etmekte- zı a~ yazmış ar /ri h 

1 
el ic t "Raymond Bernard., bu fırsattan isti· perestiş etmektedir. . 

baş telefonundan ibaret olup her nle- dir Sessiz (Fridericus) filminde oldu , eçe~ ~en? 8 
aln u a g en . ur f'ade ederek çoktan beri görmediğimiz Billi genç nrjantinlide hissettfli 

• · Rurant ısımlı mcş ıur alman fılm o- ı· b" •· d · ğ f ' 
tin --anında bir de refakat iskemlesi ğu gibi bu defa da büyük kırat rolünü .. .. k ü ne ıs ır eser, vucu e getırme e muva fuzdan istifadeyi tasarhyarak 

• ' peratoru burada ço · g zC'l manzaralar f k ı ı . ~ 6 
vardır. Ufanın çevirdiği sesli haftalık (Otto Gebühr) yapmaktadır. (Otto alnı tı. a 0 m~ş ur. . Parıs sefaretine tayinine bu il 
havadis filminde de bu aletleı· kulla- Gebühr) harekatile olduğu gibi lisani ış.. k 

1 
. • . Oç mılyon franga mal olan bu fıl- kullanmak istiyor, arjantinJirtl' 

. . . Studyoda geçen ısım ara ilaue edı- · •·• d t" k · • f l it k d - fJ' nılmış , , iyi neticeler vermiştir Sıh· le de kuvnth ve canlı bır tıp yaşatmış 
1 

b 
1 

f"l . .. mı tucu e ge ırme ıçın ası asız a ı ın ıgı !.:ıskanç taYırlara ,• ce 
h. b" k"ld hafazn edil kt • "

1 
tır. Filmin son sahnesinde Prusya as- en u parça ar ı mı ayrıca ouzelleş- ay zaman sarfedilmiştir. Bu filmin iki rak Jil ile aralarında ancak bil' 

1 ır şe ·ı . e ~u 'h r d mc e 0 an kerlerinin kıralın önünden geçişleri tirmiş. Yalnı~, JJlehnıet Paşa rolünde yıldızı olan Edit Jehan ve Olaf Fjord, daşlık bulunduğunu ile.1 sürü)'ot· 
bukal~tlertı~ltıyaç ~I ın ket Pd~rasBı7. !>1a fe\·kaJadedir. Rejisör (Gustnv Ucicky) lfdlakskudyan bır .. saht ~e, arru;Aındda plenhc~re bütün a stlik hayatlarrıda rolleri.:i Diğer taraftan Billinin sarni"'!, 
ra zıyr 2 çı ere verı me e ır. u su- en ·arsısını gos crırı-:en na o u ısa- . . h" . . 1 .. 11 

. ) . . dir. Jlk oynanıstan bugüne kadar Ufa R • 
1

. 
1

. .1 k t oynamak ıçın bu kadar hararetle ç,l- ıplerınden genç ve dılber An ....... 
retle Ufanın (Cnrrcrsum tıyatrosu ı "' . rını ume ı ıısarı ı e arış ırmış. ı· k d" B" 11'" . . .,, . Palasın son iskemlesine kadar bınler-

8 
, .. ..k h 1 (l . . t ll ) . . 

1
. lrşmadıklarını ve bu derece gayret sar- ı sevme te ır. ır balo akşall' Al 

şitme aletlerile teçhiz edıl . ı : sıne ~ . u rtucıı . a ayı JOcre e e ısım ı f d"' 1 . . .. .ı · . tt•w• t" d 1 'l J"I d,., ce halkla doludur. Film Stuttgart, ü k'··t· f '· d" H t etme 1ıt erını soylemiş1ef1.: ır. rnın e ıgı mes ı o ayısı e ı &-..a 
madrr. . nı me ·A·ı art\e ıp yazıyor. a anın t" • A • J"k j.•· 

Leıpzig, Hamburg ,.e bunun gibi büyük .. . . . Filhakika Edit Johan, Tarakanova- ıyarı nıtaya ma ı oluyor. . d 
lKl YENi FİLM h" 1 . . bu kadarı şuphesız alledilır. . . . . . b" k ·· t"kt JUiJI ,-, şe ır erde aynı ragb"tı k .. •.,nmıştır. . . . _ •. nın ::ıh -- tınde ndır hır kudretı san ır aç gun geç ı en sonra 

Derli (hususi) - ,.,. ... son günler Klot Farrer, bu lılmın ük gostenlı- tk• .. t . "kt·.ı.., h ı·· sefaretine tayini Abott'un sŞf'..4 ·· · UFA'YI ZIY RET · k · . a arane gos ermış YC ı ııı .. , er ur ıt" zarfında iki .... en: bü ... ·ük film ""·irmiş, A şınde hazır bulunaca • Fılm Glorga sı- ı·· ·· k d d ı 01 f F kabil olunca Dilli ile Jil nam" 1 ,, ,, ); _ .
1 

k . u muna aşa an aza e o an a • • rl' 
bu filmler siner.ıacılı!ın, matbuatın, Bertin (huı:ıusi) - Dünyanın tanın- nemasında ~osterı ece .. t'~: . . . jord efsanevi prens Orlof rolünü haki- rini ilan ve izdivaçta geçiknıiY0 ~ 
halkın umı:mi · <ırarlarile 1930 • 1931 mış birçok şahısları son hafta zarfında . Glorya sınenıası nmdur!yetı buw fü- katten daha yüksek bir kuvvetle yarat Gösterdiği muhabbetin sa111!. 

. . . b"" "k • 1 k Uf (ll..' b b 1 h ) d ki U mm salonuna asımş oldugu fotogral- ne rağ e a cak "'f ndall ... mevsımının en uyu eserı o ara - ta· anın .ı.,eu a e s erg e m esse- ' . , . mağa muvaffak olmuştur. m n n nu uzu ı 
. . . larından Marı /Jrll c aıt olanlarının d"l k k d" ·ı 1 d"ldiii11 

nınmıştır. Bunlarda.1 biri, "Ericl.e selerini zıyaret etmışlerdır. Bu ziyaret ··t d" tadan km bold w Bu filmin çok calibi alaka şahsiyet- e 1 ere en ısı e a ay e 
1 d 

P 
• · ] " · h • · 1 )' ht wl p mu enıa lf/Cn or .1 rıgumı yan arjantinli intikam hissine#' ommer,, ın eserı o an Eınbrec er,. ı- çı1er, sYe~ ,.e ıa ının og u rens .• '·t~-'· 0 l aldc ki /Jlari 8 il' !erinden biri de Şuvallof rolünü oynı. . . . . ' ' . ı,.• 

. . . . . . . . .. . . gornıeA 1.:uır. ' • c e . . . . Ballıyı kendı malı olan bır " 
sımh se:!'lı komedı Derhnde Glorya Pa Sıgward, ArJantm hukumetının sabık ait resimler lıemcn lıemen tamamen yan haılecı Klayn Roger dır. Eıııer son- - d"" .... , d ta . ti ti 
lasta gösterilmektedir. Eserin müs,·ed reisicümhuru S. Martelo Alvear, ıııabık yok olmu• gibidir radan seslendirilmis bir filmdir, mızıka zal ga~ uşurudyor~ a tml"kın 1ıf91' 14 

• •• •• Y • • ~ aca~ı esna a cıvanmer ı 1'd" 
de• (J .. ouıs Verneuil) in yaptığı bir Efgan kıralı Amanullahın buyuk bira- Bunun üzerine sinema müdürlüğü adaptasyonunu Fransız bestekarı An· lebe ederek, BiJliyi kovmakllı i ~ 
tiyatro parçasıdır. deridir. güzel artistin büyük bir resmini yaptı- dre Rubo yapmıştır. diyor. Artık her şey hazır oJJllOf 

Almanca Jisanile çekilen filmde e- Misafirlere memleketlerinin siya~i rıp salona asmıştır. Kat'i tulü 3.750 metre olan bu filmi divac merasimi de hitam bullllof 
sas rolleri (Lilian Han·ey) fransızcn memurlan refakat etmektedir. Milesse Bu resmin nefaseti birçoklarını lıe· vücude getirmek için Raymond Ber- ğundan Dilli, Jilin zevcesidit· 1" 
nüshasının rollerini de (Blanche l\lon· ~eden aynlnrken pek mütehassis ol- yecana ve kleptomaniye seııkediyorsa nard 32,000 metre film çekmiştir. Uzun tam o esnada Anita ortaya çı1'1l 
ten) (Hanry Garat) (Charles Des- duklarını ,.c :'Neu.ba~e1sherg .. ziyaretilda, yüksekte bulunuşu re ağırlığı kal· luğuna rağmen hepsi bir defada göste· yaşları arasında Billiye Mıni1' 
champs). ve ~(Ralph Arthur Roberst) ni unutmıyacaklarını kaydetmişlerdir. dırıp götürülmesine manidir. rilecektir. (Lütfen sayıfayı çcvi.rlrılJ> 


