
-- ŞUBAT (2 inci ay) 1931 

HATIRALAR ARASINDA 
Ustat Halit Ziya B. in hatıraları yarınki 
nushamızda devam edecek, bekleyiniz 

Talırir telefonu: 2. 4371 Sayısı f) Kuruş 
eel 4 iincii Yıl No. 4697 /dart• telefonu: 2. 4370 Çar~ba 4 

idam Mahkômları Sabaha Karşı Asıldı ar 

Siyaset meydanına giderken ... 

Hüküm inf z edi me en 
evelki son müsahe e r ... 

Dün dıvanı harp bır kısım maznun
lar hakkında yerıi kararlar verdı 

HAPlSANEDE SON F AALlYET 

Divanı harp refıl 

Mustafa Pt-
.Me~otı, ; (Vaktt) - taam mmır-

Jannın MilJet Meclisinde tetkik ,e tas· 
dikine ait kararname buya.ra ancak bu 
•hah &'eldiğfnden hükümlerin infazı 

YB.n.n geceye kalamdır. Divanı harp 
reısı Mustafa P§. bu husustaki beya
natında şöyle dem,i tir : 

"Millet .Meclisinin .karan ge~ geldi
finden hükümlerin infnzı bizzarure va-
nna kalmıştır.,, • 
.: , -----

Menemen, 3 (Vakıt: Gece yansın· 
dan sonra) - ldarn mahkiımlannın 
bulunduğu hapisanede son faaliyet Ye 
icr.ıat yapıldı. Bu cümleden olmak Ü· 
zere idam mahkumları ayn ayn höc
relcre konulma!· suretile tecrit edildi
ler. Hepsinde, yaptıkları büyük suça 
ait fayda vermiyen son pişmanlıkları
nın izleri bariz bir şekilde müşahede 
edilmektedir. 

Bir tarnftan da tel·kifane haricinde 
mahkümların son hayat merhaleleri 
olan siy .:;et meydan:nın hazrrJ·kları

nın tamamlanmasına çal ::alm:.ktadır. 
DarağaçJan küme halinde üç yerde 

kuruldu: Biri feci 'hfıdisen;, vuku buJ. 
duğu yerde, diğeri J{ubfüiy mektebi
nin önünde, üçüncüsü de lstasyon ci
vanr. · "ır. 

ldam hükümleri ~bal1a Jiarşı ka
nunun c.nrcttiği merasim dairesinde 
icra olunacaktır. 
Divanı harpte muhakemeler 

Menemen, 3 (A.A) - Dini 
hissiyatı alet ittihaz ederek dev
letin emniyetini ihlal edecek ha· 
rekete halkı sevk ' için cemiyet 
teşkil etmekle maznun hu'unan 
M .. ~ıtir. . Aydının Kö§k nahi
yesi Seyh kariyesinden lıacı Ri· 
fat, Hendekten terzi Apturrah· 
manın bugün öğleden evvel mu
ha~emesi yapılmıfhr. 
Öğleden sonra mfiddeiumumi 

iddienamesini serdedecek ve ka
rar tebliğ olunacaktır. 

YENi !\ARARLAR 
J\fcnemcn, 8 (Yakıt) - Divanı har

(.\ lt urarı 2 inci sııyıfada) 

. ,o·vanı harp mü tantigi Balıkesirdc 
• • 
iki sabık meb'usun da 

ifadeleri alındı 

-Büyük-Gi;i 
Dün A1dında sonsuz 
hürmetle karşılandılar 

lzmir, 3 (A.A) - Gaıi 
Hazretleri bu sabah saat 10 da 
refakatlerindeki zevat ile bir· 
likte treni mahıuıla Aydına 
hareket buyurmuılardır. 

bmir meb'usu Vasıf B. de 
refakatlerinde bulunmaktadır. 
Merasim yapılmaması hakkın
daki tebliğata rağmen Gazi 
Hazretleri istaıyoada 'kesif 
halk kütleleri tarafından yapı· 
lan pek samimi tezahürat ve 
hararetli alkışlarla teşyi olun· 
muştur. Vali ile ordu müfettiıi 
F abrettin Pş. viliyet hududu· 
na kadar Gaıi Hauetlerini 
teşyi, aynı trenle hareket et
elmişlerdir. 

Aydın, 3 (A.A) - Reisi· 
cümhur Haıretleri refakatle· 
rindeki zevat ile birlikte saat 
15,5 de Aydını teırif etmiş
ler, binlerce halk tarafından 
muhabbetle karıılanmıtlardır. 
lzmirden itibaren bulunan iı
tasyonlar, merasim yapılma· 
ması hakkındaki arıulanna ve 
yağmurlu havaya rağmen kesif 
halk kütlelerile dolu idi. Her 
geçtiği yerde bQyük reis he· 
.yecanlı tezahüratla alkıılanı· 
yo du. Gtrmencik :stasyonun· 
da kendilerine taie ıncır 
takdim edildi: Gazi Hazretleri 
ikametlerine tahıis edilen vali 
konağına inmişlerdir. 

Aydın, 3 (Yakıt) - Gazi
miz 15 te halkm yüksek ve 
sonsuz tezahüratı ve alkııları 
arasında teşrif buyurdular. 
Aydın en mes'ut glinOnü 

yaşamaktadır 

Bir firari 
Y apalan takibat neticesinde 

Kayaeride yakalandı 
Ankara, 3 (Telefon) - latan· 

bulda altı seneye mahkum Ka· 
rabct isminde bir firari Kayseri
de tutulup buraya getirildi. Ya· 
nn lstanbula gl>nderilecektir. 

T. Rüıtü B. 

(tafsilat ikinci sayıfamızda ) 

Garip ve yersiz bir tariz 

a B. qlık ı a ta-

karı n • 
Si ırıyor 

O Nadi B. ki bizim için hafif gördüğü 
neıriyat bir gün sonra kendi gazetesinde 

yapılrnıştar 

Yunuı Nadi B. 

Cerrabpaıa hastanesi ope
ratörü Burhanettin Beyin neşret· 
tiği bir mecmuanın jadesi yilzlln· 
den çıkan hadise Balıklı hasta
hanesi idaresinin verdiği izahat 
ile kapanmış iken Cumhuriyet 
refikimf:ıin başmuharriri Yunus 

Nadi Bey bir makale yazdı. Bu 
makale ile operatör Burhanettin 
Beyi, ıncir çekirdeği doldurmıya
cak bir jşi izam etmiş, Tıp fa .. 
kültesi talel>esinin Bahkh basta
neıine gitmelerine sebebiyet 
vermif olmakla muahaze ediyor. 

Yunus Nadi beyin makalesin
den ıunu anbyoruı ki gazetelerde 
hadisenin bütün safabatıoı ·takip 
etmemişlerdir. Onun için, sui te· 
fehhllnıe mUsait olan meseleyi 
bir kere daha burada teırih et
mek isteriz. Operatör Burhanet
tin bey iki gün evel Vakıt ida
resine geldi. Elinde Balıklı has· 
tanesi tarafından iade edilmİf 

olan mecmua da vardı. Posta 
vasıtasile diğer müessesatı sıh
hiye gibi Balıklı hastanesine bir 
nüshası gönderilen bu mecmua• 
nın iadeıi tar:ıını anlattı. Yunuı 
Nadi beyin dediği gibi bizim de 
ilk hatırımıza gelen şey mecmu• 
anın abone parası istenilir zan• 
nedilerek geri gönderilmiş olma• 
ıı ihtimali oldu. Bunu Burbanet• 
tin beye söyledik. Burhanettin 
bey mecmuayı iadeye vasıta o• 
lan adamın kendisine s~ylediği 
sözleri nakletti. 6urhanettin Bey 
mecmuayı getiren adama sormuş: 
"Bu mecmua meccanen gönde
rilmiştir. Niçin geri getiriyorsu
nuz?,, demiş. Bu adamın verdiği 
cevaptan, Balıklı hastanesi müdü
rünün Türk doktorlannın eserle· 
rini okumaktan müstağni bulun· 
doklarına dair bazı söıler söyle· 
diğine kanaat getirmiş. Bu ka· 
naatini bize ifade etti. 

Diğer taraftan nüshası yirmi 
beş, senelik abonesi yüz yirmi 

Alt tarafı yedinci sayif ede 

, 
Yunuı Nadi Bey! 

"Hiffet'Je itham ettijl
niz gençler bu bükm8· 

nüzil "Gaflet" telakki 
ederler." 

Tıp fakültesi talebesi "Cum· 

huriyet,, başmuharririııe 

cevap veriyorlar 

(Yazısı yukandaki yazıyı taki· 
ben gelmektedir.) 

Büyük Müsabakamız 

Kame numarası [83] 
29 - iffet Hanım 

BugUn güzel bacak müaaba· 
kamıza iştirak edenlerden iffet 
H. ın çektirdiği resmi neıre• 
diyoruz. 
FOTO SOREYYAYA GİTMEKLE 

MÜSA BAKAMIZA 1ŞT1RAK 
ETMiŞ OLURSUNUZ 

Güzel bacak müsabakamıza iştirak 
edecek hanımefendiler doğrudan doğ· 
ruya }'oto • ürenn (Beyoğlunda 

Tünel ha ında) müracaat ederlerse jo;. 

tirak şeraitimizi tetkik etmelerine ih
tiyaç yoktur. }'oto Süreyya qıiie e e i 
~üsabak.amıza i tirak için ne yapmak 
la1Jmgelır e yapacak, hanırnef endileri 
zahmetten kurtaracaktır. 

l - Foto Siireyya: hesabımıza, mü· 
sabakaya iştirak için lfizım olan bacak 
iotoğraflarını çekecektir . 

. , F t ~·· 
• .- - . • 0 0 ~urcyya: Müsabakamı7.a 
ıştırak ıçın lftzımgclen ölçüyü alacak· 
tır . .. 

VAK I T 
Güzel baca~ müsabı:ıkaıı 

29 
iffet Hanım 

"Bu kuponu bu hıııııma rey \'erecek 
oku} ucuları ınız kullanabilir' er .. , 
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Siyaset meydanına giderken ... 
[Ült tarafı 1 inci aayfamızda~ 

bin öğleden sonraki içtimaında müd
deiu11ıuınt 8olulu Muhittin, Aydının 
Ki§k nahiyetinin Şeyh köyünden hacı 
.Rilat, Hendekten terzi .Abdürrahman 
hakkındaki iddiasını serdetti ve l)unla
nn cez."t kanununun 163 üncü maddesi
ne &öre tecziyelerini istedi. 

Heyet ınüzakereden sonra bu ma~
nunlan aflfnl Blt't ederek gizli cemi
yet kurduklannın, Te bu suretle dev
letin asayiş ve emniyetini ihlal ettik
lerinin sabit olduğunu bildirerek Mu
Jılttinin 10 sene ağır hapSt', hacı Rifa
tın 5 ve tem .Abdürrahm< nın da 2 sene 
hapsine karar verdi. 

Heyet bundan sonra Hendekte mu
kial Ergirili Selim oğlu Şev. 

ket, Ankara}I c}en·iş oğlu hacı J)nr
muş ve Sllleyman oflu hacı Hafız E
fendilerin muhakemesine devam etti. 

Mazounlara ait bazt mektuplar o
kundu. Bunlarda şeyh E adın ismi 
~iyordu. 

Hazaanlar bunlan inkar ettiler. 
ııt~nde ink4rlardaa Jm~lan
JJRl h.aJrjpte muvafık ,phııaclığı an
J~Jdı. ~orulan suallerde nuıınunlar
dan ikisi şeyh Esadı tanımapığmı, di
fer maznun Şevket ise şeyhi bir defa 
gi.rftifOnil söy'Jedi. 

Yeni telaligat 
Menemen, 3 (A.A) - Orfi 

Warentn temdidi hakkında Me· 
aemen ldarei örfiye mmtaka ku
mudanlı§ının beyannamesi, bu
,en ~asabanın muhtelif yerlerine 
talik edilmiştir. Sureti harekete 
dair evvelce yazılan tebligat ah
klmı bakidir. 

Yıfprrsk iıti1or 
Menemen, 2 - Evvel~i gece 

hapi'°ede ayrı höcreler4e 
konulyp tecrit edilen idam 
maı,k6ıpları bilytik bir Jcorku 
için de vakit gcfirmitlerdir. 
Hepside hayatlarının son saatle
rini geçirdiklerini anlamış giJ>i 
idiler. Bunlardan Mehmet Emip, 
:bapisanedc kirlendiğinden ve 
mtiae bit titffjğ6nden bahsede
r•k Jl'f ol~k 11~ yıkanmak 
istemiş, arzusu yerine getirilmiı-
tjr. 

Bu..cı.n aoııra kanaı gelip ken-
4!N.i •lr~, bir f!Y isteyip 
istemedijiai ~r-mıı ve şu cevabı 
alıwfbr: 

- Yaıamak istiyorum! 
14ııH na dem!? 

Müddei pmumj ııahncı Hasuın 
ı9Jfüpd.en gprken o.QUD .cüz çöküp 
yere kapandığıw g.Öl'mPf ye: 

- Dervişlik mi yapıyorsµp ? 
.U,e aoraMl§tur. Bu sual &zerine 
Hasan: 

- PeTYİf~ pıi, yedi ~~· 
lilı.td D.emiflir. 

Saffet hoca ne hıfde? 
IYinaı harpten beraet kararı 

alauludaa Saffet hoca sevincin-
4- baatalanaıış, yatmııtır. Bir 

akıam gazetesinin verdiği habere 
göre dili tutulmuştur. 

Halbuki diğer bir Alqam re
fikimizin muharriri bu haberin 
zıddını yaımaktadir. Ona ıöre 
Saffet efendi vakıa evinde yat
makta iae de itidaline sahiptir ve 
demİftİr lci: 

.. Ben esasen adaletin lec.elli 
edeceğine daima emindim. cn.
huriyet mahkemesinden bq1'a 
ttirlü bir hüküm beklemezdltn. 
T evkifimden beraetime kadar 
yalnız hakkaniyet ve adalet gijr
düm. Bunu, gazeteQizle ~ünyaya 
ilin edin. Ben meşrutiyetin ili
mna çahıanlardaımn. V aazlanm• 
da Türk çocuklarının müatabtil 
yetişmeleri için nasihatler ederim. 
Kendi oiullarımı da marangoz 
ve aan'atkir yetifljrdim. itte fU 
grup relim saa'atklr talebeain 
grug halbMJe re~. 

Beraetim DOO.e r§il pqaya 
vadettim. Son nef..ı.e kadar 
cümhwiyetia ~ iPJI ıyaazlar 
vereceğim. Vliı vllfika• yard11. 
Cami, cami dolN1c•ia1P.· 

Kat'ir• 4"btr1J Mr@lf dejil
dir. Mykdj~ gibi, l>Jr q b#e 
adaletin teceUilindea flpJaelea· 
ınedim. 

Kadın balc:lırlerile memelerine 
ayet yızıyor ve yalıyormuı 

Menemen, 3 - Bahkesirde 
dokum kadan olmak tlsere 25 
kip zan altına alıalDlfbr. Bu ka
dmlu.claa biriai 2J r..-.da, Nedl 
~inde gn.ı, fakat ~bir 
~§dwl11. Bu ka._ me•elerin .. 
de ye INldırlarılJ9!a ~lda 
yap~ıı ~r ıörijpıJ~. 

Akbitarm marUf #>İJ fjleeipe 
mensup olan bu kadıa iki aene 
evv.el ~ocasından ayni~ ve 
N~kıiliie ı»J~ e~~· 

Jm ~eçJjy, b~Ji falJH İaJDİp· 
de birisi t.,e)F}Fqe Te~ hgpya 
tanıtmııbr. Şeyh Esadın Jıalif~ 
leripden oJduju s6ylenen bu ho
ca, Necllnın vJiqıdunu ÇlrÇIJ>l•k 
ıoymUf ve ı9Jlecliiia;aiz yer~riae 
ayetler yazmııtır. "'Sonra ıoj me-
medeki ayetiq yanlıı yapldıj'uu 
söyliyerek dililc silmiı, Y,enislpi 
yaznııfbr. Bu kadına bu ... eket
lere natd mllM&de etti~ soru
lunca athyar8" dem•İJ ki: 

- B~ yalnız bana degiJ, tek
kel~re kocalanndan haberlİz 

olarak ~effl» .e~ diter 
kadınlara ela Y•,.W.· 

Diğer kadmlann memeleri cJe 
muayene ettirilmiş ve ayni bal 
~· ,.,,.. ,_, tatul-
.. ~tur. 

2 

-----
• 

Ti car et talebesi Fırka Qrupunda 
Atinıde hırıretle ksr,tfındıler Dün yap•lan içtimada 

Atin•, 3 (Apo) - lstanhul 
Ticaret mektebi alisi talebesi, neler görüşüldü? 
pek hararetli ve samimi bir su- Ankara, 3 (Telefon) - Halk 
rette kartılanmJfbr. Misafirler, fırk111 JD~ ırupu bug&n top· 
dla Akropolu ve Asanatikayı lanarak Yalilere verilecek sali
ı~ııuiflerdir, BuJiin Atma ve hiyetler etrafında g8rU§tü, bu 
Pire fabrikalannı gezmişlerdir. hususta bir kanun layihası tan
MGtealaben irat edile11 nutuk- zimi tekarrUr etti. 
JJrda i~j koıntu Cüm.lmriyet ,ara- Taksitle satılan milli emllk 
lllld• turizmia iJJkİff/ı ve iki taksitlerinin lüzumunda bir sene 
1De1J1leket ıaaçlitiom Mba ııkı daha tecili hakkındaki Jiyiba ile 
bk' •tU'll~ t,mut• b»lunması Şevket B. in (Ordu) taksit ne· 
tenıtPMi idtır ~dilllaiftir. dellerinin borf lanma kanununa 

Yeni poata kaaanu tevfikan yirmi senede ödenme-
AJJkar•. 3 (Telefoa) - Millet aine ait teklifi de müzakere o

u.dili adliye endmeni y~i lundu ve mediate her ikisinin 
posta v• telırıf Jjyjbuıaı tet- birden müzakeresi kararlqtırıldı. 
kik ı:tti. Buod~ soma maarif meselesi 

m - m • f"- - ve dil encUmeui etrafam!a yapı• 
ifadesi tudur: lan mU~ere eaııuuıda Celil 
- O yazılan ben yazdım. SMir ve Fazıl l\Mel B. ler s5z 

Fakat kadınların kendi arzulaTJ 16yledUer, baalara Maarif Yekili 

Ankaranın imarı 

Her beledi~• wıridıtınd" 
yüzde ikisini ve,.eoek 

Ankara, 3 - Hazarlaamaktt 
olan bir kanwı liyjbasına g&ıf 
belediyesi mevcut o1an bntl' 
ıebirler, varidat bOtçeleriDin JIW' 
de ikisini Ankara belediy~ 
vereceklerdir. Bunun için _, 
layiha haıırlanmııbr. Yeai teklif, 
uhnktımet merkezi vergili,. pi 
mını alacak ve bu para mu11h' 
11raaı Ankaranın Jlpf' lfleril' 
sarf edilecektir. 

Ayni kanuaa göre laalkt_. 
alınan yol parasınm yansı, o ıelr 
rin belediyesine terkedllea~· 

Soa Dakika: 

MahkOmlar nasıl 
asıldılar? 

ile. Sizden uzak, benim bir ce't'ap verdi. 
h~yum •ardır. ----~~~ Menemen, 3 (A. A.) - Jel•~ 

Kadınlara bayıbnm. Ne Y•P- Geçen sene ekilen arazi mabk6m olanlana Mklanadaki 
sam bu anuma kartı gelemem. Ankara, 3 (Telefon) - 930 karar bup ubalaa kili' ,.i-

Tevfik hocaya sorulmuı: senesi zirrai va~yeti h~nda iki bu~kta meruiml kaa..ni~ 
- Naktiffkte meme boyamak, y~ılan istati.ıiğe nazaran 2 mil· badelinfa infaı edil ...... • 21 

baldıra ayet yazmak Adeti var yon 230 bin döniim arui ize· makhtımdu MelldJMaı wfJtdlf 
mıdır:? rinde zeri yat yapıbıuftw. Mehmet Emia, M~N Y •"" 

- Nakp~kten anlıyen kim, Muilab Haa,... .... lfjlft 
Arepça bilmiyen k6~lere uy~ur ingiltere sefirinin ziyafeti ftt.aiaah Şeyh hafıs •~w.ı, J.• 
uydur söyle, seni hoca zanne- Ankara, 3 (Telefon) - lngil- lAfehirli toyla Alamet M.btat• 
derler. tere sefaretinde bu aktam bir Manisalı tatlıcı ~, Şe,. 

Bu Tevfik hoca ikinci grupta ziyafet verildi, Baıvekilimiz: de Eaadın otlu Mehmet Mi H6kl' 
muhakeme edilecektir. hazır bulundu. met meydU111dJ, Meaem-Ji Rt-

Şeyh Muıa Menemen da lıtenbut limanı miı, Menemenli Yalaya qjh Ht 
Kırklarelinde tekkecilik yapan Ankara, 3 - H&k6me~çe Iı· seyin, Menemenli manifaturad 

ve halkı irticaa teıvik eden Şeyh tanbul limanının en seri ye en Oıman, Manisah lbrahim oği' 
Musa isminde biri.ı teTkif edile- kolay bir ~kilde ıalabı içi• kat'i lamail, Uz lbrahim boca ~ İl' 
rck Menemene g6nderilmiftİr. kar,r :verilıbi,tir. Bu maelc Oıe- ta•yonda, 8ozalanlı lbrabhaı . uf' 

Bu yobaz Menemen hadisesi rinde lktıat Yekileti lıeyeti mtl• lu koca Mustafa, Bp~ıah J}ad 
çıkar çakmaz, artık ıeriat isteriz, ıaveresinin bir mllddettenberi bmail oğlu HOteyip, Si9"İf 
buauo gtınll ıeldif diye batırmıc yapmakta oldup tetkikat aiba· Mehmet, lleae~ ~ 

7 ,~ı 15 glJne kadu bitmit ola- __ .... 
ve tevkif edilmjftir. fflu ff,ralıim, tabur İmP"' 

B'flgarlataa Ttir)Jlerini11 cı~~dan batka vekllet bazı hoca llyu, Maiaala ~ 
bü)1lk alAkalan müteha111ılann fikirlerini pe Hlileyia, Maniaab Slleymaa ~ 

.Menemen, 3 (A.A) - Bulga· sormuştur. Gerek heyeti mllp· :nf, Bozalandan Huan + il" 
ristan Turan cemiyeti birliği es- verenin, gerek allkadar mille· cı lımail , Menemenli gtaW 
ki Cuma ıubesinden Menemen h~ılann raporları gelince Oze• molla Stıleyman, Meaemead-' 
1.üık_ouiı ıube§İ__pe gö.oderilen rinde tetkikat yapılarak lıtanbul Botnak Abbas, Mamadan Si' 
bir mektupta, tehit Kubliym Jimanınıo müstakbel tekli teabit leyman, Manisadan Hafaı CemaL 
bllyüJE kjp,da ol~ Uz:re iki fo- ~clilecektir. Maniadan kabyeci ~fa, M.-
t9jrafı istenilmektedir. Bu fo. nisadan eskici Hilaeyin, otlu Ht' 
totnflerdan birini kliiplerine, M S~ BASGedKiiNJ __ .. . . ._.._ ıeyin Alidea ibaret yediter Jsi-
d . ..1. -L • d. k enemen, - z .-nnıe .~ ili"k 'k" t T dl 
iğenni u.,,e t~sır e ıp 11,1e tep- masından miitee.ir elaa SiMrek köy f ı ı ~p a uzpuann 

Jue Wik edeceklerdiı:. Mektup- Tozçullu, Keseköy, n Kazlısta, 70j ve bedesten ve Sinema 6nGDcll 
ta, ~ublAy bizim de yıldızımız- ~İA döaünı mezru, 50 biıp dönüın ~JP.l·] a..ım••rdar. Bu diri 1,11ptd. 
dw, denilmektedir. memiş arazi hAla sular altındadır. Ta- üçüniip aut ~.30 da iıtuyef 

Şeyfllllllta y~tf•lrlar şan nelaria Nlon SUıenık n Pekente grvpuçn da "'t 12 de c~ 
Ankara, g (A.A) _ Ôrft di- üzerinde denize aknuya başlamıştır. leri JFal4ınlacğ.br Sulann iki giiae kadar ~ekileeeii • • • 

vana har' re.. Must'*a P,. ya tahmin ediliyor. 30 bin koyun, 1000 da· Mehmet Emımn .. hpuı pb_it 

durmıyacağımızı tekrara hacet W4M ~ir.. auebetaizı atak kavgacı, ve h~ 
~ .. Yalnız bilinmesi elzem olan - ~lulda vukubulmut bir cinayete meyyal olurlar .. Bi~ 
~r t!tf vu .. tecavüz... leyh bu huylannı bilip te i~~ 

atfedilen beyınatta baza yanlıt- nanın suı.r altıada kalarak boğuldujo KublAyın bqanın kettlcliii yddf 
Wfltr oWP. .. an~~. alı~aa .._ıamat cihalesüuJendir. konulmuttur. d 

- N@4ir? - ~ ıar~ esbabı dirler, . IJazan terbjyeli adMJJ.tı" 
- ~I Mi RJI? dejil mj 1 lllfpaffefeden mi MnJonunuz? le terbiyqj~ eıien İff'.el ~ 

• • - Her iki ibü....Jd.e de -1ak •ııNM "•JM•tim b~ büabütü9 terbiyeaj~eri ,,.e )'~JP.P? •• lir ti 
• • • · ~~en bir ~~ -1ı!W;tiı ü- 11•'9ilfMur. K~nun ~ aıla ~i yar~J'IP ytpındM; -~ 

Yazan ı HijıeYJn Rahmı _ . Mid;~Jjm .. Siz de bu i8aitJe e· ~~ e~e)Wir. Sarhot j~- oQlJJ;dıyarak daia kalchtmak.. ffl. 
. . . ~w~u tahammül edebildiği- me~ enel yani !uuqf tam iken le bir cinayette sarho9luk md~ 

- ~ayır .. Ep, Jı•fıf pır ıurette DJJH- &JkıY~n1M te"fff.r WriWrim;ze 'izi töJJ.jjyordunuz. itretin ~~a tuiteeirini dütüne· M)'ılabilir mi1 , 
RllWI böyle bir ·· · d' ·· .. · d d ·· -ı .. ? ~td 

__ 
1
_
1 

ı..· ~1 1 !w.eı~~ e 'HmP ~1 "'~~J. - .Alınan menfi bir haber l)~ye rek kadehlere pna göre el uzatma- _ fakat azjzim bu meeeled~ 
lN~a.• 111ıraz müteaellı olabıbyo· - 4Ym ~ .....an.. ~ltn" ? lıd r · · · · Sif 
rum. Ümidim büabütün kesilirse la1 IHribimipp ~J~lff;.;r;;f"'ö. ,,,u . . .. .. . . . 1 • • • ~azıyetınızı unutuyoruınuz. ,il 

ld k k k 

1 
t) . Bu elım sualm 0 11un!Je Jk1ı1 de - Suhot YHI yanya ırade,ıne den kaçırılan ~dını e.,,.eld 

p ırma ~~n or u~o~m... ~ . - yJe I~ ~~ ~· ken- lffr JlliMdet au~IJJd!oP ~m-a Çele- nıalik 0J11ny~I) J,ir neyi deli deıtJek- benden kaçmnıttrnız. Bu ~ 
. - Azızım Çelebı §ımdi çolF aa 4ın- ~iT· ~rh~IHIMf Mil !la· l>i IJıJBı-q cJalım dedi Jf.i: tj,r... el• dav,ay~ halkıJ~•~ JifımJelilr. 

mimi doatuz. Bu sevgilimiz kanı br@ kfka,,,,.,... - Me.,fi ~i( haber alırıak ha.· H L_ h' ·· 1 d ... 1 "ki t L-Lln 1..--- L---- ~·1..t" . . . . . . - ayır ucnce ıç oy e e.sa • fi Y/! ,~ ~' ~t •'l!M' 
,----------...:--...: - 1}1~ ~ J#MJPftl~ IRf'H)"a.: f~ yaJnız P~T emehnı Jtahr.. dir. Deli delirmezden evvel kendi- Davamızı eyyeJiı si~ ı.,,-

IJ11 r.elimdeki b1JC•lıl•rı lffi9. §p ~ ~rJMPl'll'# M aiyade - Hangisi? ni cipnetten koruyabilmeJ< iktidarı riz. So~t- tı1a ~lere celir··· 
en mdteJJff,lp ve en gdz~I m~M~& ~ P pJ, W•r· - G.nilerdeq jntikam aJm~k... elind~ olmıy,.n bir z~va)lıd,r .. Va- Çelebi bu haldı ıözler kartl,...-

bD'•:ırvo - o ....... --L • ___ ...1;.:-: ı....1. - Ce'l!a vermek kan,.,na ~ut hır • .. .. • "" -, rom. ·--- ...... _ ~ı: . • r. q, tecennunde l•~fflul fM~J ma d~ da bifaZ fMtlf.d:~ .,nr• 
bim Ye adreı: --·---····-· m .. ak ~ç~~ elden gelebilen fedakar.- razıfePı,.. . . baldjr. lnıan IJ,endi İrade.ile .çıldır- djni ~op}Jrar.k: • 

lıg, dırı_g etme~ekle olur... - Oyle v•hfıyane cmayetler maz .. Fakat sorhq öyle midir? ıar· _ Vasiyet pekte ai&ia ~ 
- H~,~~ pb,e11aa da olaa vardır ki kanunun en üır ~~ası Ji hot müteammiddir evciden içince niz gibi değildir. Ben lcl&li ~ 

----·-.. ········ .. ········-············· ............ ···- bu taharriden ç~kinm.iyeceğimizi'. ilin ya~ında p~k. hafif kalır .. '. Man· sarhot olacağını bilir. Bazı kimseler dağa kaldırmadım., Biz biJıibirİ.-l' 
"*"---.---------•ıne Y.•P.•lmak kabılae ı~adan ıerı da Raııt çeteıl.nın harekeli bun· tarhoı~~kl~rı~c!_a, çok denıiz. mü· · # -~(Bit-"ll 

-------------··-
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~Tıp Fakültesi bugün "Bu nasıl kitap?,, meselesini konuşi ..... ::aı. 
f"1 T ·- -- ~ Adliyede; Defterdarlıkta ' 
,L ıp FakUiteainde 1 l h -- " <= - . Çımento zerre eri ava- Bu işe siz de şatın! Zat maaıları ""-"~ ~~~-~__;~-...1 
l'D'~ yı ifsat edjyor ! Pamuk memleketinde , Yoklama ilmülleberi kaza yahut 

Tıp - ~tÜI l.Ç1,IJ burada blr bl nıı 
flpllmuı <ekllf ~dilJyor 

Kitap ihtilaf.ı bugün 
konuşulacak 

FakUite için Darülfünun 
ıne,.danında yeni bir bina 
laflUJ zaruridir, deniyor 
Dnn de yazdığımız gibi, DarOlfü

llUD bpfakfiltesimOderrisleri medisi 
hı_gOn ~jledeo ~nel toplanacak 
•e fiziyoloji müderrisi Kemal Ce
ı.ap ,bey wamsdan tenkit edilen 
kitap muelesjni tetkike ba hya
eaktır. l~maın bu münasebetle 
hayli hararetli ve mfin kaşah 
elacağı tahmin edilmektedir. Bu 
toplanmada faknlte hakkındaki 
J>-11 fddialann da mevıu bab
tedileceği anlaşılmaktadır. 

Fakllltenin nakli 
Don blr refikimf z tıp fakülte

lizıin ~tanbP,Ja nakli meselesinin 
re.nidea meuu bahıedilmiyc baı
Jandığını yaımııtır. Malum oldu-

,.. ğu Y,e_çbile bu ıı kil meselesi 
mtlA 8fUI alb, yedi sene evel 
1b.tl•mıı müderrisler iki taraf 
olmUf, bir kısmı fakültenin bu
hmduju yerde kalmasının diğeri 
fttanbala naklinin faydalı oJaca
jını ıöylemekte ısrar etmi~lerdi. 
Nakle taraftar olanlar F akültcnin 
J,u uretle ıebirle Ye hastaneler
le ııla bir temas temin ~deceği
ni, bir çok müderrislerin ~olda 
~yb,ettikleri zamanı ka:ı:anacak
J.ııın ı6ylilyorlar, diğerleri fakül
tenin bugünkü teıisatile nakle
clilmuine maddi imkan olmadı
imı, bu itin çok zararlı olacağını 
anlabyorlardı. MOnakaşa o va
kit 6ylece kalmıştı. Dün tahkik 
ettik. Ciddi olmak şartile :bu hu· 
Jalta yeni bir milnakaşa ve tek
lif yoktur. Bununla beraber bir 
çek mllderrislerin bu mesele ü
~erjudeki :fpbst kanaatleri paklin 
fffcJJb olacağı ııoktasında ~irleş· 
lllektedir. U1JJ11 müddet Darü!
ffi ıpnun ayni zamanda idari itlerı· 
Je de ~eş~l olınuı bu!unan ?ir 
lllOderris bu mesle Oıerınde cıd-
den dikkate dej'er işaretlerde 
hulunmaktadır, diyor ki: 
. - Tıp fakültesinin Istanbul 

~ıhetine nakli ukeç zaruri ola-
~kt1r. Naklin mucip olacağı fay· 
~tl.r qikirdır. Hatta bunlar ü· 
terinde mUnakaşaya girişmiye 
J>Ue ltlıum yoktur Mesele fakül-
te için mfinasip bir bina hulmak
hr Iatanbulda mevcut binalardan 

t1Dan biç bjri f akfilte iç.in mü· 
:~lip değildir, bunun için yeni 

y~~ J•pbrmaktaQ baıka ~re 
~r. 

d Tle bir oina Darülfünun mey· 
lllnadaki top oynanan kısımda 
~Olcenomelen yapılabilir ve bu 

Bele~iye, Bakırköygeji 9imeto pamuklu dokuma tez- ~ahiye tar.afındın itesdik 
fabrikası aleyhine böyle bir g6hları • kapanıyor edil•o~k 

dava KİJ Oksüzler, dullar, ve mütekait· 

Belediye tarafından Bakırköy- Türkiye pa muk memJc.ke· ferin maaılırıaın ,Mart cvoklama-
~i~ir. ·ade Adanadan enede v 

deki çimento fabrika ı aleyhine 200 binden fazla l,ıalya pa· sına 15 ..tubat pazar gtmü baş-
dikkate şayan bir dava açılmışbr. muk e\·kedilir. Janacakhr. .Su yoklamada maaş 

fstanhulda nede üç mil· bi 1 • 
Belediye avukatı Kimi B.1 lstan- n.ın kilo pamuklu kurnai' ~o· sa J> erıniu oturdukları P}ahalle 
bul birinci hukuk mahkemesine lmnur. ı lıin dokuma tezgıi· jhtiyar hey.etlerinden alacakları 
~erdiüi istid~da, fabrika işler- hı, 7 bin i ) ~i ile işler. :'iz hu jlmübabcrlerin y,nca mensup 

p- ~1 te~fıhlarmd.a i ~enen ip· ld kla k 
ken etrafa &imento ;ıerreJeri Jı(denn Adana fabrikaların· o u rı aza ıveya ınabiye müft 
dağıldığ!Qı, bu auretle havanın dan geldiğini tahmin edecek· clürlilklerine tasdiki mecburiyeti 
ifsat olunduğunu, o civar ahali- siniz. koomu,tur. Terakki zamanları alan 

Hayır. bu pamuklar Adana 
sinin sıhhati bu ~üzden haleldar pamukları değildir. \dana harp malulleri de sıhhi muayene 
olduğunu ileri sUrmekte, belediye labrikaJannın f>·aptıkları pa· ~antmldıktan sonra evraldarile 

50 000 "1Uk ipHJderi de#ildir. )ki -,r } • b b 
' namına , lira zarar ve zi- ~il:t·on kilo iplik Ingiltereden, birJikte ut i,ı erı pıu ase ecili-

yan istemektedir. lta~y~~an, Çekoslovakyadan ğine mürıac~at edeceklerdir. 
Birinci hukuk mahkemesi, ya- getır, lır. Çünkü pe .!dana, -

n~ de 4Uj,nhuldaki iplik fab- lnhtıarlarda: 
kında bu davanın rü'yetine baş- rıka~arı dokuma için Jrızım o· 
lıyacaktır. lan '!'ce ipJikJcri ıkaramıyo.r. 

t 

Be}·anatta bulunan 1'fclırct od ~ 
Necip B. 

D t ·ı ı d Bır taraftan Türkiye pa-
ıvı, ecı o un u nlUk çıknrıyor, hariç piya!§a· 

Ağır ceza mahkemesince, Or- larda pamuk atamıyor mal Diş tabipler; cemiyeti Ttltün inhlsırının v11ridatı ezal-

man mektebi muhafaza memur- )anıyor. Ili,r tar;,ıftan ~·ürki· 

1 
d k A ye pamuklu dokumalar i ·Ji. 

uğun a i en .rıınkaraya fidan ~ur. Dunun için dışardnn pa· 
n kJi esnasında 81 Jira Eimme- halı. pahalı iplik getiriyor. 
tine geçirmekle maznun Kadri Bu i in bir netice~i var. 

Gün geçtikre dokuma san'at-
Ef. nin davası, hadise af ve teci! Jarr dokumacıların işleri or· 
kanunu çıkmadan evvel olduğ!ın- tadan kalkıyor. Dı rdan ge-
d Jen ipi~ malın ucuzlamasına 

an, tecil edilmiptir. lbmald~n mani oluyor. 
maznun bulunanların hepsi be- Pamuk memleketinde, pa-
raet etmİ§lerdir. muk .ipliği işliyen tezgahlar, 

• Müdafaa yapıldı Jie.ndı kendine ınahvoluyor 
Yerli t;an'at, yerli malı 

Bir mUddet evvel lstanbulda ve kullan , özünü dilimiıe dola· 
lzmirde yakalanan 17 kom ni.st ~r,nruz bu :ıarnaıtdn hAla, (?' 

ıkı numaradan daha ince bır 
hakkındaki muhakemeye dün iplik tezg!hı kurnıağa teşeh· 
ağır ceza mahkemesinde b\is edilınedi. on t.ezglhla· 

d d'I · · D nn da ate§c atıJmasr mı bek· 
cvam e ı mııtır. iin sabahtan leniyor acaba" Hu h:ıretsizli· 
akşama kadar müdafaa yapılm\l, ğe siz de ı~ ... 
muhakeme karara kalmııhr. Biz de ıaıalım ! 
Tebligat müdürü halckındıki 

tahkikat 
Tebligat müdürü Mu lafa B. 

hakkındaki itlen el çektirme 
karan, kendisine bildirilmiftir. 

Müfettişlik, raporunu hazırla
maktadır. Evrak, müddeiumumi· 
liğe, oradan da istintak dajreıine 
verilecektir. 
lllHttlllllttlaı ,._....,_...tıiflttrli9"hllPfll"IUHllNV"~~ıtt -....,. 

diğer bir bina talebe yurdu 
ittihaz ediliyor. ~u ıuretle ıebrin 
Beyazıt civarı bir ilim yurdu ve 
talebe maheUesi olmuş gibidir. 
Eğer modern bir bina yapılır, 
Fen ve Tıp fakülteleri de Darül
fünun qıeydamna na\<~edılirse bü
tün fakfilteler yurtlan ve .l<ütüp
hanHile birlikte P,ep ,!>ir yerde 
toplanmıJ olacak, T1p fakültesi
nin diğer büyük ~tifadesi haata
nclerle alakasının temini ci
hetinde ol1Caktır. Yapılacak bir 
fedakArJığa mukabil iki fakfilte
den kalacak binalardan da büy(jk 
istifadeler temin edilebilir. Me
sel! Tıp fakültesi binasının has-
tane ittihazı, F eµ fakültesi 
binasına da bulunduğµ yer için 
kira veren diğer bir lisenin nakli 
mümkün olur. 

---·-----···· --······· -

f 'Tkaret Kongre i f 

MadenciJ~rin der.di 
6ade.ttin Enver B. ne diyor 

Ticaret odası kongresi buglin 
14 te ikinci içtimaını yapacaktır. 
Aldığımız malumata göre dün 
madenciler .birliği de kongreye 
i ti.rake davet edilmiştir. Bu hu
susta birlik k6tibi umumisi Sa
dettin Enver B. bir muharriri
rniz:e demi§tir ki: 

- Sanayi siyasetimizde ma
dencilik şüphesiz ki mühim bir 
meYki işgal eder. Fakat her 1u· 
be gibi 6iıİP1 de dertlerimiz var• 
dır. Bunlar sanayicilerle olan u· 
mumi müşküller, madencilerin 
kendilerine has dertleri ve Li
man şirketi nakliye, demiryo u 
gibi ıü& iusma ayrılabilir. ~ütUn 
bunları koogre.nın naıar}na ar-
zed~ej?'ir.. 

Radl'~da konferana 
Bir müddettenberi lstanbul 

radyosunda istifadeli musababe
ter yapan Selim Sırrı B. bu ak
fam saat 1 de geı;ıç kal(Q&DID 
sırları hakkında yedinci konfe
ransını verecektir. 

mıyor, artıyor 

Son glinlerde Tüt.ün inbisan 
.hakkında baıı yolsuz neşriyata 

tesadüf edilmektedir. idare va-
ridatinm azaldığı, tek cepheli 
istatiatik yapıldıjı işlerin boıuk 
gittiği hakkındaki bu dedikodu
Jır için idare erkanından bir zat 
şunları söylemiştir: 

- Bunlar menfeat içip ~ka· 
rılan eylerdir. Varidahmu: eksil
miyor, artıyor, buna en büyUk 
delil ecnebt memleketlerde aç
tığımız ve açacağımız: fabrikalar
dır. 

Ticaret 6.lemJnde : 

Z•raat bankası 
kooperatifleri 

,Puyük ıehjrlerimizde raftbet 
gl>.rüyo,. 

Ziraat ıbalikasırun tetkil ettiği 
kooperatiflerin çok fayda verdiği 
görülmüıtnr. Şimdiye ka· 
dar lımir, Samsun, Adana gibi 
mOhim villyetlerimizde yapılan 

kooperatiflerin miktarı 350 yi 
bulmuşhır. Y alnıı iz.mirde 450 
bin lir.a sermayeli 40 kooperatif 
vardır. 

Banka ayrıce şebrimiıdeki 
kooperatiflerini de çoğaltmağı ve 
Jhracat tqekklilleri de yapmağı 
düşOnmektedir. 

CeauyetJerde. 

Emln6;6 Hiltli.tımerinden 
4congr• 

flililiabmer cemiyeti Eminönü 
ıubesinden: Şubemizin 1930 se
nc_şi kongresi 8 §ubat 193J pa
~r gµnü saat 14,80 da Y enicami 
muvJkkithanesi dahilinde kain 
COmhuriyet Halk fırkası Eminönü 
nahiye merkezinde toplanacaktır. 
Şubemize mukayyet azanın teş
rmeri rica olunur. ·- • 

CizgiJerJe fikirler : Dedıkodu illeti 

Bazı adamlar vardır ki daiı:Qa 

uayyen bir firmayı rek· 
lam edebilir mi/edemez mi? 

Ojş tabipleri cemiyetinin 1>ir 
iki firmayı muayyen bir ücıet 
mukabilinde cemiyet ı,amına rek
lam etmesinden şikAyet edilmek· 
tedir. 

Türk tıbbi mUstahzarat amil
lerinden mürekkep bir heyet 
dün Tjcaret müdürü Muhsin be
yi ziyaret ederek ıiki~eUerjni 
anlatmışlar, aynca Ticaret oda
sma da müracaat etmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre Di§ la· 
bipleri cemiyeti bir müddet evci 
ecnehi sermayeji bir ,diş macu
nu fabrikasile mukavele yapmış 
ve ayda 85 lira mukabilinde bu 
macunun t"eklamım yapmağı' ta
ahhüt etmiştir. 

Mukavele .özerine cemiyet bu 
firn,ayı reklama başlamı,, b•Ua 
cemiyet mührile mllhüd~miş 
rekJamların klişeleri gazetelerde 
neşredilmiştir. Diğer taraftan 
Eczacı mektebi muallimlerinden 
hır zatın imal ettiği ampuller 
varken cemiyet daha aşaj'ı .kıy· 
.ınettc olan ecnebi bir müstahzarı 
30 lira mukabilınde re)dimı ta
ahhüt etmiştir. Diğer Türk fab
rikaları brr firmanın cemiyet ta· 
rafından reklam edilmesinin çok 
büyük ehemmiyeti olduğunu, 
müşterilerini yavaş yavaı kay
bettiklerini şöylemekJ~dir. 

Bu hususta Ticaret pdaaı reisJ 
Necip B. bir muharririmiıe de
miştir ki: 

- Mütemeddin memleketle
rin hi, birisinde böy)e bir Iİca• 
ret zihniyeti görülrnemiıtir. 

Hükumet bile mekteplerde 
okutmak üzere intihap edilen 
kjtopları tercih hakkını muallime 
\'ermiştir. Bence diş tabipleri 
.cemiyeti rnuayye.n bir firmayı 
reklam yapmakla ve bunun mu
kabilinde bir para almakla şe
refini, haysiyetini pazara çıkar· 
mışhr. 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza B. de: 
-:- Bize bu yolda bir ikiyet 

vakı olmamıştır. Şikiyet olursa 
tetkik ederi7 , d.cmi,tir. 

Piyasada 

Romanya bu(ldaylart 
H_arici ticaret ofisine g~len 

malumata göre Romanyada, buğ• 
day satışının tanzimi için 100 
mifyon ley sermayeli bir lcoo
sorsiyom teşkil edilmiştir. Ofiı 
Romen konsolosluğundan mufı$· 

l ~•da fen fakültesile tıp fakül-
1~1 ıııOJtereken yerle§irler. Esa
~b tı~ fakültesi ihzari sınıf 
f ~ ;ı vaktinin mühim kısmını 
So •~ültesinde geçirmektedir. 

un bunun ahlakını, namusunu 
şun k d'l · · 
tefe koymaktan en ' ennı 

Sanki b~ ~llerjnde he§ kaıa 
Jtrdır ve bunu daima ötekinin, 

berikinin yüzüne sfırerler, bp, 

onlar için huy olmu~tur. 

Nezahet ve ismetin ,karartıl
masını bir ahlak vazifesi gibi ya
pan bu çeşit adamların ihmal 

1 
ettikleri keo.di .nhlikl'11d1r Ona 
vakit bulamazlar. ' 

sal malumat talep etmi~tir. 

bra T 1 dad 1P ta ebe yurdu Istanbul-
ır. Darfilfünun meydanında 

o wcı kurtaramazlar. 
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Sütunlarda Seyahat Geliıi CÖzel 
- -------·---

Etraflı proğram ihtiyacı Bir kin tezahürü 
Dünkü (Yakıt) ı okuyanlat" bir 

Türkiyeyi dola~anların ittifak hadise kartısında, hiç füphesi; be· Genç ve şık bir bahriyeli 
ettikleri bir nokta var: Memleket, nim gibi ıatmıtlar ve nefretten ken tanırdım. Bu genç iyi re· 

Denizden kümese YAZAN : Ömer Rıza 

Dünkü vali, Mukattam dağının 
eteğindeki bir harabeye iltica etti her köşesinde imara muhtaç, halk dilerini alaınamıtlardır. Bu başlan sim yapardı ve yaptığı amatörcu 

h~ yerde, tenvir ve irşada müfte· gıç bile bahsetmek istediğim hadi· resimlerden bazıları gazett lerde 
k~r. ~ıırlarca işlenmemi§, ihmal e· senin Balıklı Rum hastanesinde arada ıırada çıkardı. Bir müd- Leyla uyandığı zaman ayni köye kadar uzun geliyor. Fakat eski a1e•
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dalmış hatta hayat ve kudret mem· Türk doktorluğunun uğradığı haka det ıonra bu genç kaptan, ken- gelen başka bir misafirle karşılaşmış yatıştıracağına ve söndüreceğine 0
" 

baları cehalet ve hiyanet yüzünden ret olduğunu hissetirir. d d ve bu tesadüf onu hayrete düşürmüştü. n ne kadar parlıyordu. 
zedelenmiı bir vatanın ihtiyaçları. Meslek atkında b k h. b. ini eniıden karaya çekti, mizah Bu misafir onun Mehmede mektubunu Yol kısa da deg~ildi. Leyli ile ıı' 
lb tt k k k ·· · n at a ıç ır gazetelerinin karikatüristi oldu. 'I :i· e Şe h~el ~o. ve J?e mutenevvB ı· sebeple çıkmıyan, bütün gayeıi, il· götürmek için gönderdiii hizmetçisi metçi bir saat kadar ilerlediler. t1 

l 
ıdr: e. ar er~nı "dg~zıby.orabu.nu~h: . e· me hizmet etmek olan bir mecmua· Db aha sonra gözden kaybolan idi. ~ki~i k~rşılaştı~lan zam.a~,. hiz- tan muazzam dağ, gecenin karaaJdl 

e ıyeyı en ıptı aı ın ır ı tıyaç (R .. . . u genci sorduk: metçı ona bır '""Y soylemem"sını ı~ret ~ Yı um doktorl T ki h . . ~. ~ ~ . rinde .,.•zilmese belki '·ollannı ( 
içinde buluyorsunuz. Her sınıf halk b. ar, .ur ~r~n ı~- ~ """" .; 
la temas ediyorsunuz: he ıi . ır şeye yaramaz tetkiklerını takip - Hariciyeye intisap etti, etmış, Leyla, yennden kalkar.\..lc kendı· caklardı. Arada bir takım çadırlaJ' 

P nın t .. t .. "d" I , ) h k .1 ded·ıe S k d. . . sini misafir edenlere bir kaç para ver k 1 .. b 1 d işi "'ı.ı kendi işlerinde bir terakki ve re- en mus agnı ır er. a aretı e ı r. onra, gene en ısını .. u u e er arasın an geçm er ...... ,,. 
dd d 1 b b k.. h .. , tb .. I d . . . mlş, o koyden ayrılmıştı. t d ğ t ği 1 1.ır V 

f ah hatvesi atabilmesi için bir çok r~ e en er, aca a .u usta cur e ma uat sut un arın a çızgı çıı- . . ye a ın e e ne varmış ar ve ır 
ihtiyaçları ve istekleri var. Su '7(r h neden, nereden aldılar? meğe baıladı. Hademe onu takıp edıyordu. kım harabelerin enkazına dalınıtlır4 
·· Y b d h lk '"" Rı·sale hsi hı· f d k' 1 ki lkisi biraz uzaklaştıktan sônra Ley Mehmedı"n aç ve susuz oldu~1111;. ruyorsunuz. anı atın a a su· • fa r e a ar 1 a E VYelki alin bu esbak kaptan, 5 "'"'"' 

l kt t · 1c·· ı· çıktıg- ı halde parasız d '"ıt 1 6 11 heyecanla sordu: hyan Leyl.:-ı, ona bı·r an e-el kavu•,,,; suz u an muz arıp; oye rasge ı· ag 1 ıyor. sabık memur, ]ibik karikatürist n '1 

yorsunuz: bütün suyunu kadnıları, Yalnız bu feragat, maksadın sami· - Mehmet ne halde) istiyÖrdu. Onun· içiıi karanlık içJoi 
•-ı ı d ı elinde bir mecwua ile bizi ıi· M ~..... ld ç·· k'. k ı · (. ıuz; arı sırt arın a testilerle taıır- miyetini, i im atkından b&Jka ga· - ag up !' u. un u as er erı 0 • yol anyan hademeyi mütemadlye••' 
lar, fakat bir saat ötede feyizli bir yeler pefinde kotulmadığını ispat j yarete geldi, Bu mecmua .(Tavuk) nu bırakarak kaçtılar. le yürümeğe te~vik ediyordu. 
dere ve genit bir ova kol ve emek etmez mi? ismini taııyordu. · Kaptahktan da - Ya kendisi! N h _.,.t i ayet, sadık hizmetçi ona dö_. 
bekliyor. Balıklı hastanesi, ilim ve fennin tavukçlu'a kadar iş, güç değiş- - Kendisi kurtuldu. ve: 

Genİf bir hintrelandın iskelesini dıtında mıdır? Tutalım ki oradaki tiren bu genç, muhakkak bir - Kurtuldu mu? o halde nerede. _Vardık! demişti. 
~e~iyor~u.nuz_: Vapurların gidiş ge· Rum doktorlar muhitin seviyesini rekor kırmıştır. - Anlatayım. Ben mektubunuzu g~ Bu bir tek keli Le lA heytcf 
lıtı denızm lutfuna bağlı. geçmi! olsunlar. Bu muhal fart için AUab vere de bu Tavuk ve t~rdikten sonra efend~min y~mndan bir la titretmişti. Ley~~'oıd~ğ;yere fi 

Köylü, §ehirli okumak istiyor: de bile kendi etraflarındaki meslek Ja~z~ ~~rılmadım. Kınanenın -~alı:tul lanmş gibi idi. Adım atamıoyrdu. 1'1,t 
Mektep, mualim ki.fi değil. Hasta· faaliyetinden uzak kalabilirler mi? yumurtaları cılk çıkmasa... düştüğu muharebeden sonra duşmnna d' k k k k k•ı< 

b t J k d kt k K l I k . . . b me ın arşısına çı ma onu or var, aı a ı var; o or yo . 111 ma arı affedilmez bir kusur sa· • mu 8\emet ıçın hazırlık aşlanuş fa- .b .. d. S ki "Ik d f -" 
V ıh 1 1 ki b 

. • yor gı ı ı ı. an ı e a olarll' 
e ası sayıma a itmesme yılmaz mı? s:r ı•Jt,·fat kat askerler karargahı bırakıp kaçmış 1 k k o .J · k. J ·h · 1 • 1 d . · . . nun a onuşaca t. kadar utanı,.. 

ım an.om. ıyan ı tıyaç ar. Bu en sog- uk kanlı bir ihtimal ar ı. Amr, Fıstata ılerhyorken karar .. k"" d 
B h M b 

· . . d' v · . . . ,.e ur uyor u. 
u ı tıyaçları her gören göz, an· çerçevesidir. Fakat hakikatin man· at uat cemıyetinm ver ıgı gahta Emırden başka bir kımse yol<tu. . 1' 

lı~an kafa elbette lakayit kalamaz. zarası hiçte buna benzemiyor. baloda bulunamadım Fa· Bunun üzerine kendisi de karargahı .
1 
L~yl~, ~irG~dniyede kendine gel!~, 

Bınaena~eyh, her yerde ufak tefek Bir kere memlekette tababetin ~at bu münasebetle yazdığım bırakıp çıkmağa mecbur oJmuş~u. 1 
.er emıştı. . 

1~ iki.eri yer yıklk, do ff. 
te '?1~a bır gayret va.~. Vatanın dert· Rum töhretleri bizimkilere naza- bir yaıı o ıece çıkan balo ga- Leylanın rengi uçmuştu. Kalbi şi 1l- bı_r h.arabe ıdı. Hızmetçi ondan e"~ 
J~~ı~ı k~fau~.a gore anlıyan ve ran on kere atağıdır. Mecmuayı ıetesinde intiıar etti. Eyi ki bu detle çarpıyordu. Onun adaroı devam gırmış, onu dışarda bekletmişti. 
gozune go~~ g~ren ~~r a~Iı batında çıkaran operatör ayannda onların yazıyı yazmışım. Bu yüzden etti: lahze sonra hizmetçi dışarı çıkmış. J 
vatandaı ıtı hır ko§esınden tut· hiçbir siması yoktur .• Bunu onlar - Emir karar~ahtan rktıktan sonra kasından se_ri adımlar duyulntUt 
mu«· 1 h ı B" d d . b" Akbaba sahibinin iltıfatına ugv - ~ Meh t ı d T - IA d k ~ 

::r' 1~ a a ça ışıy?r. ır er 1 ır da pek ali bilirler. yürümüş, yürümüş şu l\fokattam dağı me ge ıyor u, ~Y " a oştu. 
cfepkahetaındeln tedavı!.he lçab~alıyor. Şu halde reddin ve redde takı- radım. nın eteiindeki bir harabeye girerek O· ha retzede aşık biribirlerine sanldtll 

a asır arca mu me ır vata· 1 h k ku .., h k.k.. Yusuf · Zıya o yazıda mizah rada saklanmıştı. ıı.ıaı·..-adı du··ı::man or· ve ağlaştılar. Mehmet, hem Le)l~ 
nın teşkil" t b k k. f t . an a aret yrugunun a ı ı se· !T iL., -s I 
b" ' .

11 
fa 1b .. 0~k veb. 1b~y:hsı.z bebi nedir? muharrirlerini biraz batırır yoHu dusunun geçmesi üzerine buradan ~ı· bulmaktan doğan bir heyecanla, .h 

ır mı e ın uyu ve ın ır ı tı· U d"· .. . d l b k l ll d v • • b ·ıt· kıp rrı·tmek "e Hazretı· Alı·ye ı'ltı·hak et de menkubiyetinin içinde biriktirdi 
yacı böyle tek tek, parça parça ve zun. u~unmıye!. o am a?çh yol a em sa a ıgım ıçın ana ı ı · • T hü 1 
ekseriyetle gayrivazıh göriit ve lardan gıt~ıye. ne. luz~m v_ar. B~· fata lüzum görmüş. mekti. Ben Emiri merak ettiğimden a· sran ile ağlıyordu. Leyi<\, ondao f 
anlayıılarla tatmin olunabilir mi? nun sebebı bırdır, ıllett taktır. Yaloız bir noktaya i•aret radım ve buldum. Onunla ikimiz, iki vel kendini toplamış n onu teskine 

T .. k d"" 1 v K ki · "" ·· k ks. k ld k hşmışb: Görülüyor ki bu münfer't 1 • ur u~man ıgı. ara yüre erı, Ben nılzah muharriri gun, susuz, e me ız a ı . 
malar .zamana 've günlük ;ht~;;~. gece vicdanları hiç dinmeden arzla aıiz köylfimü kastet- Den ihtffagAhtan çıkarak su ve t-'<· gUn~n%~~:ry~tr-~ıe M~~n_ı.e:ı TQi : 
tara ~ygun f aliyetler büyük milli tan, ZOl"lıy~n, k.~n-~tan düımanlık. mek tedarik ve tekrar oraya uzune g 

0 
st, n 

it karş11ında ne kafidir hatta ne Bu azgın hıs, gonullerde hazan kor memittim. O başmuharrirleri- dönüyorum. Etraf şiddetli bir tarassut ıı;~nin yüzüne güler. Eskisinden dah• 

d a.f kt B 1 ' ku bendı·n1• ••arak t · t mizden ve bir kaç gazeteye Jt d ld v d h .. b" . zız olurgun. e muv 1 ır. öy e sarf edilen e· ~ atıyor ve ış e a ın a o ugun an en uz ır yere gı· . , .. .. ı ı 1 
meklerin, vücuda getirilen eserle· böyle bulanık, kirli izlerle ortalığı birden sahip olduğu için Türki- demiyoruz. Fakat ilk fırsatta çıkıp gi· - Belkı • Fakat butun dostlamn 
rin bir kısmr heder olduğu gibi, ek· dağılıyor. yenin "Lord NorthcJjff,, lerin- deceğiz. düşmanlarım bana gülüyor. Hepsi I 
seriyetle didinmeler biribirinin kuv Gayz, bizim hakkımız, kin bi- den dir. - Bugün yine su ve ekmek tedari· Osmanın bana bir valilik vermeın~' 
velini kırarak neticenin bir hiçten zim çektiklerimizin en tabii mirası ki için mi çıktın? haklı olduğunu söylüyorlar. Hepsi 1 
· b k 1 1-"IJlu, J,qne ; ı _!'ret a masına da sebep oluvor. iken, tarihin bunca ders ve ibretle· - Evet, ayni zaman'da Emirin bir benim Ali davasmı çürüttüğümü ve 

Büyük milli it muvacehesinde, ri önünde bile kalbimizden çkar- mektubu kaybolmuş, onu arıyacaktım. sırın ziyaına sebebiyet verdiğimi idi 
yani vatanın imarı, milletin mede- .mağa çalıtırken, Balıklıda hortlı- - Onu aramağa hacet yok. Çünkü ediyo:ıar. Bunlann hepsine karşr t(f 
t ... h f kk cup hır · tt · · n say, ta asaüs ve te e ür tarzı· yan bu ifrit sabrımızı tüketirse ye· onu buldum. Sen yalnız su ve yemek vazıye eyım. ' 

na intibakını temin i,i muvacehe· ri değil midir? · tedarik et ve beni de onun bulunduğu - Sen bunların birine de ehemın11' 
ıinde yapılaca~ bü!ük tedbir, en Gerçi bu gayzın görünütünde yere götür. verme! Gençsin ve istikb'llin açıktır• 
ufak kuvv. e_tlerı de ıhnıal etmiye· ezilmit bir engerek kıvranı•ının - Bana kalırsa siz gelmeyiniz. Bel Bu sözleri Mehmede teselli vermeJ 

k h I k 7 Yazan : Salih Murat re epsını top ama ve ~uayyen mustarip halkalanıtı sezilince, yii· ki nazarı dikkati celbedersiniz.. değildi. İki ha.sretzede aç, susuz ve !P 
hedefle~e sev~ederek tedrıcen ga· rekler serinliyor. Fakat biz memle· SÜT NEDEN EKŞiR? _Ortalık iyice karardıkian sonraıi gun o"Jduklarını unutmuşlar. aynJ"I 
yeye erıtm.ektır. . kette candan bir anlatıtın varlığı· Sütte Asitlaktik (süt hamızı) bak· deriz. lan gündenberi başlanndan geçeP·ef 

İktıs~dı sahada, ırfan sahasın· nı istiyenlerdeniz. H"dutlardaki tirisi denilen bir nevi baktiri (maya) _ Pek ala! anlatmağa başladılar. Mehmet. dinli!' 
da, mfkure yolunda geni§ bir çer- Ih . . l k ki . . h 1 ı B a ··t·· k · · R" · · ·· ·· · Leyltı. s·· ·I ·· · d M h • ·· J"_,,,ı eve i ind b.. .. ·ıı· . l . su , nıçın meme ette sınırlerde ası o ur. u may su un şe ennı ızmetçı gen donmuş. Bır kırba su " O) U;Jor u. e me~ soy u.r:ı 
famak ç 

0 
j uttun ~f 1 1 ış er! top· de başlamıyor. Kat kat zincir buka asitlistik denilen bir hamıza tahvil e- ve birkaç ekmek ile dönmüştü. Leyla dinliyordu. Sabah o1muş, ant 

, n arı asnı ve tertıp et· i ki ı ~~ 
mek ne kadar lazım ise onl • ğıları içinden nasıl kurtulduğumu· der; bu hmaız ise pek ekşi bir şeydir. Ortalık karardığı zaman hizmetçi ön o zaman ŞI ar aç ıklannı, susuzhJ 
man zaman etüde ve tahlif:'.~~- zu yam ba§ımızda seyredenler ol- RADYO MEVCELERININ den, Leyla geriden gidiyorlardı. l\feh· ~nı ve yorgunluklannı hatırlamı~t• 
tutulacak bir program dahili:d: sun, bu aptal gaflete dütmeseler !... SORA Ti NE KADARDIR? met gerçi menkup. bir halde idi. Düş- bıraz ekmek yemişlerdi. Mehmet atı': 
yapabilmek için de en ufak bir kud Geçen unutulur, fakat unutulma Radyo mecveleri ziya süratile gider manlarr onu yenmışler, onu yıkmışlar- n~, Y~:e ~aymış,. ve Leylayı harabe~ 
reti ihmal etmiyerek bunlardan en ması lazmıgelen bazı mucizeler var ziyanın silrati ~niyede 300 000 kil _ dı, fakat Leyla kendisini ona yaklaştı bır ~oşeı:ııne çekıp uyutmuştu. Keııd ~ 
büyük işleri ba§aracak co•kun ener· ki onlara kartı gözlerini kapayan· t d. R d . . . ' d b 

0 
ran adımlar atıyorken son derece mü· de b•r iki saat istirııhat etmek m~cfıd 

.. 1 k l Y l . . ki . k k. me re ır. a yo mevcesının e una t h . ti t . d 1 . 1 1 . ~ . et· d "d· ç·· k"" . . .,J-Jt er yaratma ta e zemdir. ar, yarın yenı ıım,e erın es ın . . . .. e eyyıç . çın e sene erın a ev edıgı Y ın e ı ı. .un u o giln fırar h 

Ancak böyle geni§ ve her za- ııığı ile kör olurlar! yakın süratle seyrettığmı tecrubeler aşk, bütün şiddetiJe yanıyordu. Macera bir çare bulmak mecburiyetinde idi. 

man her noktasında çalıtılan bir Set~ göstermiştir. larla geçen günler, aylar ve yıllar ne (Bitmedi) 
program iledir ki milli meseleler bi- _, = ""' 11 •,,. '11 =- -ıııımımıımnmmm11111tnıııınıımıınnınıııııııDR1ıııııuı_,~ 
rer birer sökülür, ve malum, müs· 
pet bir yolda muvaff akiyetlere va
rılır. 

Nazım Ali 

Elektrik tarif esi 

Şirket tezyidınde musır 
lhtilAfı veklılet halledeoek ' 
Elektrik şirketi, elektrik Uc

retlerinin artırılması hakkında 
teşebbüste bulunmuş, fakat ta
rife komisyonu bu teklifi iki üç 
celse münakaşadan sonra red
detmiştir. 

Şirket, noktai nazarında ısrar 
ettiği için mesele Nafia vekale· 
tine bildirilmittir. 

Elektrik şirketi umum müdürü 
enlki gUn Ankarnya gitmiştir. 
Orada Adalar elektrik şirketi 
itile meıgul olacaktır. 

Bican Efendi ve rüfekası : Karın doyurmak meselesi 

- Azizim Bican Efendi, kar

nım fena halde aç. Ne yapsam 

bilmem ki?.. Lokantalarda fiyat

lar, ateı mi ateı ••• 

- Haydi bir simit ahp yiye· ı 
yim, onun da mideye zarar ver-
diiini meıbur insan fırıncısı 
kimyaker Nureddin Münşi Bey 
ıöyledii korkuyorum. 

- Bir tabak piyaz yiyeyim, 

fakat Arnavutlukla münaseba

tımızı keıtik keseli piyazları iyi 

yapmıyorlar. 

- Maruf B. azizim, d~ 
Liman Şirketine koş! orad
Hamdi B. nefis yemekler piıirİ' 
ucuz ucuz ıabyor~. 
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lYON BEYNELMiLEL SERGiSi 
2 111 15 Mer1 1931 

~CHIZA Ti SINAIVE • 
...:,•ı.r, elatı.ı •d•v•t, ınp•t. t.ıhtut, 
MO • tlfhlr ıdenlırtn dedi 1200 

DA vı MIEL8USAT SANAYii: 
..... ,,.,, "8ıır elblteler, tı.ıheflyı, .Orlcler 
'8flllr •denlerln ıdedl 100 
~~fAT ve ASARI NEFiSE ı . 
C nlclllk, PGl'llelen lm•ll, ,cıcgclıe. mııcew· 
~ lefhlr edenlerln •dıdl t 11500 
y ANT AZI IEfYA : 
,,. 

11
'"-"' llveıııftetı, ıtrfJ•t, ıetıtıpıı ın•· 

u.lltı tıthlr edınler•n adedi 700 
MEVADDI OIDAIYE, ŞARAP ve LIK0Rı..;ER 
.. fhlr •dınlerln ınılcdert • 600 
~pMOBIL •• BiSiKLETLER: 
-r-lr ıdenlerln ıd ıdl 300 

ZiRAAT MAKiNESi HAtrTASI : 
(10 na 1& Mert tHI) 

-,hl• edeftllrte adedi '00 
lerehett. "' orede ikamet ..,...,ıtde taı !-.lfh. M.lle""' tıthlr ıdenterln uuıoC 
.. f,.nlctır. (ŞulMıt ptldaaında intl .. r eder) 

Tetaııat için ıırgl ,.,_ine nıoreca•t. 
FOIRE DE L YON • 

Ru• llıten .. trler. L YON, France 

MAXiM 
S Şubat perıembe 

BIYtlt Savare Danını 
Yeni nOmerolar Kotiyon1ar 

SOrprizler 

Sofraları tutunuz 
Telefon: Beyojlu 2633 

Senegalıi müstt ıar 

Fransa hükümeti, Fransar 

Afrikadaki müslemlekelerile mü
naıebetlerini sık1aştırmağa bü
yük bir ehemmiyet vermektedir. 
Birlca\" g..ın evel Senegal ahali· 
linden ve münevverlerinden olan 
M. Diapenin Fransa müstemle
Jcıt nezareti müsteşarhğma tayin 
olunmaıı, bunun deJailinden biri 
idi. Bir Senegallinin böyle bir 
lllakama tayini, ilk defo olarak 
"1ku bulan bir hadisedir. 

ırt ha 1 
Genç ve kıymetli muharrirler

den ve hukuk fakültesi mezun
larından Bekir Sıtkı beyin ba
b111, Antakyada irtihal etmiıtir. 
Arkadaşımızın teessürüne iştirak 

;der, merhuma mağfiret dileriz. 
az: 

Sultanülatraı ile beş hin Dürzi 
çok sclamlanmaktaaır 

Dört bet !!lene evel Fransızlara kar· 
fi kıyam eden Dürzüler reisi Sulta· 
bülıltraş, Fransa karşısında mağ)(ip 
olmuş ve çöle çekilmişti. Kendisile 
birlikte beş bin adamı kaçmış ,·e Ne
dt kralı Ebuussuada iltica etmişti. 

Halihazırda Sultanülatraş beş bin 
adamı Ezraktedirler. Fransızlar Hav
ran havalisini zaptettikten sonra, (At
raş) ın çölden vuku bulan akınlarile 
karşılaşmışlar, bunun neticesi olarak 
Atraş ile arkadaşlannı idama mahk6m 
etmişlerdi. Atraş ile arkadaşlan, bir 
müddet Eırakta kaldıktan sonra Jn
giUzlerin de takibine uğramışlar l'e 
Sirhan vadisine çekilmeğe mecbur ol
muşlardı. 

Londra mecmualanndan birinin ver
diği mahlmata göre Amerikada yaşı
yan dürzüler, Sultanü1Atraş ile arka
daşlarına yardım etmekte, bunlar hu 
yardımla mütemadiyen sillh almakta-

Prenı Sevdili kız dırlar. Bu hazırlığın hedefi yakında 
Havrana akın etmek ve orasını tekrar 

lsveç kıralı Güstavın torunu lsver tahtına namzet olanlar ara- · .,. zaptetmektır. SaltaaUletrq 
Prens Lennart, lsveçin en meı- sında bulunmasıdır. s ita "JAt ·ı k d l · u nu ili raş ı e ar a q annı §ım- Hayırhavah nya bedhavah bir ela 
bur iş adamlarından birinin kızı iki genç Aşıkın bu kararı na- di bulunduklan yerde ziyaret eden onun kabul edeceği bir şey detn"': 
ile sevişmekte ve onunla evlen- aıl karııladıklan henOz anlapla- bir İngiliz muharriri, onlan şu sözler- "S ııan··ı~t h 1.h d r. 

k 
'd' d 1 t . d. • u u ili ra~ a ı azır a Hadi-

meyi isteme te ı ı. ma ı. e asvır e ıyor: .. _ 
P L d• .. · 14S lta fil .. t • .. 1.. kı k dat mevkıınde hır mektep vticuda getir. 

Bir aralık bu iki gencin ev- rens ennarbn aev ıgı ıenç, u n ili ra~. mavı goz u, r . d.. U kl 
M. K d b' d d 0 h k d mış. ve urz çocu arını odara okut-

1enmek üzere olduktan da ıayi 11 arin Nisvandt, lıveçin en yaşın ~ld 11 3 am ~r. tahnun, .~1 at ar mağa başlamıştır. Mektep, çamurdan 
1'1erı' gel · d 1 d b' · sene ço e yaşamaga ammu e me- . .. _ 

olmuıtu. Isveç gazeteleri bile en 1§ a am arın an ırı- si, çöl hayatnnn bütün zahmet n me- yapılmış küçu~ hır odadır. Burada ço. 
meseleden bahsetmişlerdi nin kl!I olduktan bıtka Stokhol· şekkatlerine göğüs germesi, ne kadar cuklara her gun 6 saat okuma yazma, 

lsveç gazetelerinfo bu mese· mlhı en gilıel kızlanndan biridir. azimkir bir adam olduğunu gösterir. hesap, çoğraf)a öğretilmektedir. Fa-
leyi mevzuu bahsetmeleri lsveç Mis Karinin babası, kınam Yegane emeli, tekrar Havrana avdet kat çocuklara en fazla telkin olunan 
kıralı tarafından memnuniyetsiz- prensle evlenip evlenmiyecepi etmek ve orada müstakil bir surette şey, fransız düşmanlığıdır. 

anlamak İçin bu haberi gazete- saltanat sürmektedir. Bu münasebetle Sultanülatrasın 
tikle karşılanmış, kıral izdivaca -

lere ifıa etmiş, haberin intifan SultanUIAtraş, her hangi bir dev- İngiliz muharriri tarafından alınan 
muhalif olduğunu sôylemi§tir. Ozerine kırahn muhalefetini an• letin tebauı olmayı kabul etmiyor. son resmini dercediyoruz. 

Kıral, prensin bir prenses ile I k k ___ , ____ ıımıııuınnııaıım_,_,.11111:nııııııııı11111illlillllııw ____ nmm_:ıııwım ____ , •• ,. 

izdivacını arzu etmektedir. amıt ve ızını prensle aeviıme • ~---------- Yarın alqam __________ ....,. 
.. ten menetmittir. M A- 'f K ~ I d 

Kır~l~n bu mes_eleye mudabale Hadise bütUn lsveç mahafilin- '-' ~ nemasın 0 
etmesının ..sebebı genç prensin de ~in bir alili• uyandırmıfbr. Yıldızlann Kıraliçesi :B I L L I E D O V E 

·-"'
4

A;ej~ v;;;ı;·;ı-, ~t"""'e-r"!'İ'!k•oiiııııis-mlJ!liliie~ı-e_l_ea!lllBi~-~ R AŞK ÖLMEZ 
T ·ı h b l!( k Ş k .Filiminde cuibe ve ... izcIIJ»ıJe seyircilerin takdirin( cclbcdecek ve sinema 
erzı ı eru ı ıı;;. eKtrı ır eti Kfmyaaer Sadi B. de .- &' • _yıldızlannın en şen ve en cevvali C O L L E E N M O O R E 

tekzip ediyor Ankaray• sıtt• . cı·cı· a.ıA~Kı·z 
Dünkü sayımızda okuyucuları- Nafia •eklleti nezdinde tqeb- ~ K 

mızdan birisinin vaki olan ~n- bOsatta bulunmak Uue Ankara-
racaat ve şikayeti üzerine elek- ya gitmiı olan Terkoı tirketi 
trik şirketinin ça~ştırdığı bazı mOdOrO M. Kutelnonun suyun 
amelenin yevmiyelerini tenzil tekrar tahlil edilmesi için mBra-
ettiğini yazmış, fakat bu habere caat ettifi yızılmlflı. 
hayret ettiğimizi, inanmamak Terkoı ıuyuaun kaWli tBrp 
iıtediğimizi zikrederek makamı olduğuna dair rapor •--it olan 
aidinin bu hususu tavıilı etme- şirket kimyıgeri Sadi B. de M. 
sini zımnen beklemiıtik. Kastelnodan ıelen telıraf liıeri-

Şirket müdüriyeti, bu yazı ne Ankarava gitmiştir. 
üzerine o haberin doğru olma- T•Otitın men'ı i9tn 
dığını resmen beyan eden şu Ticareti hariciye ofisi mlldUrll 
mektubu göndermittir: Cemal, de•let kimyahaneai tefi 

"Muhterem gazetenizin 3 ıubat Hamit Beyler iktıaat veklletİDİll 
931 tarihJi nüshasında itçileri- daveti nzerine ba akfAID Anka-
mızm gündeliklerinden y6zde raya gideceklerdir. Bu zent 
yirmi nisbetinde tenkihat icra tahitin men'i ve ofiain vaziyeti 
edildiii hakkındaki fıkra tama· hakkında iıabat alacaklardır. 
men asıl ve esastan iri bulun- '-;';;d; c:lereiaİ rica ve ba vesile 

filminde arzı endam edecektir. Bu iki muhteşem şaheser fevkal~de parlak 
muvaffakiyetlcr kazanacaklardır. 

1 K0Ç0K HABERLER 1 Darfllbedavi Temsilleri 
Bu akıam ıaat 21,30 da • FENERiN DUVARI - Fener baş-

papashğma ait bir duvann hedmi f 
ı~n bqpapashk1a belediye arasında Kız karde- STlftBDL lflflf YfSI 
tice ?ermeyince belediye mahkemeye ıım ve ben Nll•••croN cereyan eden muhabere mfisbet bir ne- • ~~ 

mflracaat etmiş, fakat bu davaya ait da- Komedi 3 peı;:de 'rı 
vetfyeyj teblife gden memura "Burada 
bu namda kimse yoktur,, itirazile da
vetiye kabul edilmemiştir. 

* ŞEFiK B. - Trabzon meb'usu Şe· 
tik B. in divanı muhasebat riyasetine 

Yazan : Louia 
Verneull 

Nıldli : Mebrure tayin edileceği kuvvetle söylenmekte-
dir. Bu takdirde Şefik B. meb'usluk- Hurtit Hanım 

/ ,,,, / 
111111/l 

tan istifa edecektir. Bu akşam üniformalı ·zabitana biletlerde 

1'V AKIT,, e abo
ne olunuz 

tenzilAt vardır 

Kişe hergün saat 13 ten itibaren açıkar 
Altı ) aşına kadar olan ~ocuklar 

makla iıbu tekzipnamenin muh· ile takdimi ihtiramat eyleriz 
terem gazetenizin ayni •lltu- efendim.,, ı•------------.. tlyntro)ı kabul olunmaz 

Tefrika namarau: 48 
Y •zan •Garp cepheı nde .. ,. müellifi 

Erik Maria Remargue 

Betke dedi ki: üzerJerimfze parç&lanmıı 1'emWer, el· Jr olmuftak. " Jşte Veslingin saat ve cüzdanı.%. 
:- işte bu kadar ... Haydi şimai yürü bise parçaları, mlak, ml..,easih top- Bu düşünce .karşısınd~. ~ımızı sal- ~ti ~ar~yorum; o işliyor fakat Veshn~ 

yelım. raldaşmıt ~aJar nldınrdr. Onlar Jryordak- Aea~ !erkettıgn~ı~ ~ay_bol- o!muştur. Eşya)ı elimle itiyorum. Şim-
Faknt o ~a ~u noktadan aynlamı- sanki yerJenaden fırlıyarak bombar- mut seneler mi ıdı? Terkettığimız olen dı bunlann hepsi neye )arar ki? ... Yo-

'-S Us be! .. 

yordu. L'lld'-ı~ ~ınldandı: dıman ve muharebe arasında bi7.e llti· arkad8§lar mı idi? Yoksa bu kıt'ada lumuzda ölüler ... yine ölüler... had . 
_ Nicelerımız ,urada kaldı.. • hak ediyorlardı. Banu ula korkunç lillfm olan sefalet mi idi? içimizi bü- ölüler hail oluyor. Bütün kunet· ~ıs 
_ Evet; Brand, Müller, Kat, Hay, bulmuyorduk. ölfllere o kadar yakın· ylk bir yeis kaplıyor iliklerimize kadar bütün aşkımız onların vanında 1

1~~Z. 
Bo.mes, Bertink, Sanku1t, Menders, dık ki .. Fakat fim.di biz hayata avdet ifllyordu. O kadar derin bir surette iş- Yeni bir hayat başlam~k için eJi~~zd~ 
Terbrügen k-ardeşler, Hügo, Berhart edecefiz halbuki onlar_ Burada kala- Uyorcla ki, acısından adeta uluyacak hiçbir nsıta kalmamı tır. F.: 1 eri 

·bi l o d k d.. d "'k f ,ve g 
ta gitti.. . caklar. .. gı 0 uy r 0 ... .• .. on u ' .. akat .. manen a,·det etmedik .. 

- Oh! Kifı! ! Artık saymayınız.. AmeazadeM hattı harpte ol .. tlf olan Sonra tekrar yuraınete devam et- Ah!- Mumkün olsa da hepsini hep ini 
Evet, pek doğru .. İçimizde çofu 10• LGdvfc parmaklan ile sinirdi. Son· tı~ unutabilsem_ 

rada yatıyor. Fakat bunu şimdiye ka· ra arkasını döndti. Onu eeaizce takip • • • Ben Y.aşamak istiyorum ... 
du bu kadar vazıh hissetme~iş!ik. He- ettik aruıra ~~rayor etra(ı ı~zden '·'"" . Yaimur, damla damla araç1a~dan Ka?.apeye yerleşiyorum. Orada tt• 

. . yan yana kalmı§tlk. JJız sıperlu- çirfyorduk. Böylece pyrimüteharrık düşerek kaldınma yayılıyor. Koyu zun muddet dalgın otur . 1> 
pımız ·ı · h d 1 d b' bil" kbi bahd t '· 'd · • U)oıum. >U de onlar gömüldük erı aken eklerde .. durduğumuz an ar a, ır avuçb' t ı se- ren Kilr. sa. amdarh uzerın 1~ kayı- l'~zıyetı yalnız a kerlik insana öğıe-

A 
da bir avuç topr vardı. On- filleri, Ostil başı parça parça ır avuç yer. uıenın çanı a a muz ım bir tır. Bir müddet geçtikte d 

ramız · •· ·ı "d "d" · ecl' d k B' d bi ü 1 V" dü O · d'"' n sonra oda a lar bizden il erile cüz ı ı erı. e ı ıler .. askeri temaıl .'yorh u · b ır en
8 
.~ red 

1
a ı;orB ... u.t'ub m d rperıyor. Ne- ı6er bir me\•rudun bulunduğunu hi • 

h g ün bizim mıktanmızın himediyorduk Ju ra umaz ti in t lf re ey m ·.. ınsı ana okunmuş imis sedi) orum. Hirbir h k t . 
Esasen er . . • biis d lild . il h d 'b' b' d b. k d.. .. ~ are e npmadığım 
azalmasına ,.e onlan~k!nır çogal~ası- cehenneme, bu~"- .: :"ba!I ar a- r 1 ~~ en •;e :~ a~r. onuyorum. O- halde gözlerim görmek h;ssasını tek-

h't lmuyor mu ıdı? Bazı vakıtler hq olmuş topcq• s ısı ı • anmıt- a sa ın, ay ın ı ... ıtaplann arkaJa rar il5tisap ediyor G"" k kl . 
n~ ~ ~ ı° ·oksa onlardan mıyız? ade tı. Evet bu toprak parçası bize nıüthlf, n parlıyor. Soba ışık sa~ıyor, pencere- az kaldırt) orum 'o oz k~pa - arımı hır 
dırı mry ;• ) i orduk. Bazı kereler de alt Ust olan bir vatan gibi mukaddes yi Jcapıyorum. ~nra kitap dolu rafla- ı;::ısının üzerine ~ 1 va ~-t t~~~et mıt· 
ta farke em \ .. zerinde patlıyarak 't'e 1nrili olmaıtu. Adeta Mı onun ••· rın önünde bir lahze daha duru) orum tı mış ır kuçuk il) na 
obüsler mezar arı u ·· (Bitmedi) 
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60 111,~vku f 

Takip ll intliler tahliyesini 
istiyorlar 

Somerıet Mauaham'dan : fa. • 
Jlomhay, 2 (A.A.) - Gandlnın da· 

Borneo'nan şimal sahilinde ka) bol- dan intikam ala cağını öyJemiş. önce- veti ÜT.erine kongre yeniden faali) et 
muş bu küçük limanda kendimi hir- lcri Hollandalı aldırmamış. Palmt yer- izhar etmektkedir. Gandi. mütareke 
aen bire yabancı buldum. riyj bir iki dela peşinde görünce i~in deni esnasında teşriki me aiden imti-

Kendisine bir mektupla tın iye e- ciddiy~tine h\anmı~. Hunun üzerine bir na hareke.tini durdurmak istememekte-
8Bt1fiim liman rehıine gidip, gelecek miiddet için gözükmemege, Baun·ya:ra dir. J<~fkarr umumiyenin 60 hin siyasi 
npuru ~ediyene kadar evinde yatıp ~ıdip me.-cleyi unutmıya karar ,·ermiş. mabusun tahliyesi lehindeki hareketi 
kaİkmıya otrasındııt oiurup ,.i ki ini Fnknt Dafa\•yaya gittikten bit· hafta gittikçe iddet ke betmektedir. 
f~mly ae sıkılıyordum: fakat bu gi- onra. yerlinin bir duvarı takiben ar- c 'a) D J tJ er 
bl 'fatiyetJerde çekingenlik iyi bir ~ey ka ından geldiğini görül)ce. mesele ene' 1) l ' 
ilejlldfi. gittikçe ehemmiyet peyda etmiş. 

Gfifip mektubu gönderdim, otuz Hollandalı Soerabaya~·a gi meği mü- Muha ke mest aleni 
beş yaşlarında olan iri yan liman re- nasip bulur. Oranın sokaklarının ne ka-
181 hemen gelip beni hararetle karşıln- dar c1olam6ac1ı olduğunu bilirsiniı. olacak 
dr. nir gün, kalabalıkta dolaşırken ar- Washington. 2 (A.A.) _ M. Muso· 

Eİlmi bıtakmadan, bir çocuğa içki kasına döner. ·e görsün? Yerli iki liniye karşı hiirmetsiz bir lisan kul
ısmarlaaı, hır ba ka$Ina da ~ŞYnlarımı adım ötede duruyor. Korkudan adam- lanmrs olan ceneral But1eri muhakeme 
hlClırınasrnı SÖJ'ledi. Kendi ini rahat- cağız bitmi::;;. Doğrusu korkulmıyacak etmeğ~ memur harp mecli i 16 şubat
srs eHifime Bair ôlan özlerimi ke~e.; gib~ ileğil. ta meı:;aisine ba lıyacnktır. Bahriye 
nk: Hollandalı koşa koşa otelfne döner. müstesan M. Adnms, cel.~enin umumi 

- Sf~ı gorebildiğime ne kadar mem· havulufiu alınca Singaputa: kalkan bir ve ale~i olacağınr, ancak ceneral But
n11n 61ilufumu fasa\"Vur edemezsiniz, vapura aflar, Van Vik ote1ine y~rle ir. Jerin bu karara itiraz etmemt>si icap 
ifedf, btirada iSteBiğiniz kadar kalın, Fakat, blf akşam, öt~Jiti kaflvesfnde ettiğini beyan etmi~tir. 
keyfinize gider hir sene! viski ini içerken, mahut yetli, gayet sa- B. .d h "k • • 

GüJdiim. Yeni lıir sima gördüğünden kin hir halde. öntine dikflir. t>akar, ge- lf l am U 111ll 
memnun olarak hir hayli içti, ve hana çer. Hollandalı )ıldırım1a -turaimu Kalküta, 2 (A.A.) - ._ kiinunuevel· 
da içitc1i. Gidip biraz dola trk. Kan ter ibi yerinf mı lı kahr. de miralay Siffip on ile biı' Mtpisane 
i~inde döndük. Yıkanrp eJbi deği,,, tif- Herif orada, parriia~ını kıpırdAtmı- müfettisini öldiirmüs ve .. el ön namıtı 
dikten onra yemeğe çağırdılar. ya meylJan vermeden bile t1anterini da bit memurtt yar~lamı olan üç ~a-

Ev sahibi, he~i~1le sabaha kadar ko· aplıyabilirdi. . . . kiden Dine hgupta idama mahkdm e-
niişmağa razı ıdı nma yorgunluktan Bu menhu yerlı rtasıriı bekhyoı· dilmiı; diğer ikisi intitüır etn1i<:tir. 
bitap dü tüğüm jçin müsaade alıp yat- mu'S. Hunu gözlerinde okumu ., " Ç. . 'h ~ 
rnak istedim. - Peki niye poli e habet urmemiş? l11lll l yaSl 

- Hay Hay, dedi, fiizi odanfaz götü- - Bilmem. Yalnız bu i e polisin Washington. 2 (A.A.) _ Hariciye 
:reyim. Hem her ~ey tamam m1 lıir ba- burnunu sokma mı istemediğini tah- nezaretinde Çinin )·eniden iktısaden ih· 

kayim. min ediyorum. yasına ait birçok teklifler vapılmı;; ol· 
iki taralı. balkonliı bu geni oUadıL - Acaba o adama ne :rapmı~!ı?. masına rağmen bu hususa- ait l'esmen 

gozum, genı karyola ile tibinlikten - Onu da bilmem. Sordum oy]eme· . • . . . . ... 

kaçakçılığı 

Tahkikat Ankara ya bildirildi 
Türkiyede afyon kaçakçılığı 

yapıldığına dair Akvam cemiye
tine vaki olan ihbar üzerine 
Akvam c~miyetinin tahkikat yap· 
makta olduğunu ajans telgraf
ları haber vermiştt. 

Diğer taraftan zabıta da Ak
vam cemiyetine ihbaratta bulu
nanlar hakkında tahkikata baş
lamıştı. Tahkikat neticesinde ih
bar edildiği tekidle afyon kaçak

çılığı yapılmadığı anlaşılmıştır. 
Hükumetimiz 925 senesindeki 

afyon kongresi mukarreratını 
kabul etmediğinden bizde afyon 
nr'i, ticaret ve ihracı serbesttir. 
Bu kongre mukarreratını kabul 
~den devletler ise afyon ve 
afyonlu maddelerin tababetten 
gayrı hususatta kullanılmalarını 
menetmiş ve bunu imal eden 
fabrikaları da sıkı bir kontrol 
altına almışlardır. Bunun üzerine 
kendilerine müsait saha arıyan 
bu kabil fabrikalardan memle
ketimize gelenler yanlış beyan
namelerle ihracata batlamışlar

dır. Tahkikat neticesi dahiliye 
ve hariciye veklletlerine bildiri
lecektir. 

Belediyede. 
~ 

Muhiddin Bey 
Cumattesiye tenkitlere 

cevap verecek 
Şehir meclisinin cumar1esl gün

kü içtimaında, azadan Muammer 
B· meclis reisinin mesai raporu b .,ı,. b' ·· .. d d' A ı d - ·· ok bUyu"k inti hk bır plan tnn7.ımı hususunun duşu-aS'""a ır şe.r gormuvor cı. ı. n a ıgıma ore, Ç • • -

1 
. ld - l d'l kt d' 

. . - • . . - k k d b" ·"k b". f t • · nii memıs o ugu >eyan e ı me. e ır. e gra hakkında mecli•e Ev sahıbı, ~·ataga derin derın baka- kama degece · a ar U) u ıı ena ı... . . v pro m .. 

(Memleket Haberıe@ 
"' KEŞAN llELEDlYE lNTfffı\: 

- Yeniden yapılmakta olaJl Keşa• it 
tediye intihabatı neticelenmiş \'e re~ 
rin tasnifine başlanmıştır. Ahnall .. ..4 

lı'.imata nazaran kamilen H. Fırv
namzetleri iprazı ekseriyet etmifd~· .. 

* KONYA • ALN AMESl - J(o~r 
\·ilci) eti umumi meclisi azasından .~ 
kaç zat, Konyanın harsiyatını, ı,
maiyatını Ye resmi te kili.tını gc;eteri 
bir ~nlname hazırlamaktadırlıtr: lf 

* HIDIRACA KÖYÜNDE :8 
VAK'A - Edirne merkez kazasınıl1: 
dırağa köyünde bir müsadeıne oflll, 
tor. Yak'a şu . nretle cereyan et~ 

Köyde bir evde otuz kadar ko1 
nün toplandığını muhtar haber al~ 
Oece beraberine köylüden bio1srıF 
alarak bu e"in kapısına gidiyor. Ji•f 
yı çalmakla beraber kendiSinin nnıll..! 
olduğunu ' 'e esbabı içtlınat 561111"'. 
lliı sırada içerde olanlar cevap 1e~ 
~iHHila mukatiele. ediyorlar. Aftla11 'i 
!ahlardan bi.fui )irmi yaşlarında 
gence n diğer iki kt iye iSııtbet ediY" 
Gen~ aldığı yaranın te!lirile derhal.-!: 
fat ediyor, diğer ikisi de ağır sutw" 
yaralanıyorlar. Yak'n dernal htik-; 
te haber \·eriliyor. Mfiddeiamurrıf 
jandarma kumandanı hemen ~ 
halli vak'aya hareket ediyot1• 
Katiller aleti kntil olan silAid'; 
la elde edilmf~ ve adliyeye t
olunmuştur. 

* HASTANE AÇILIYOR - K'f'
11 

da on beı: yataklı bir hasblne açı11 
Edirne valiliğine bildirilmi~tir. 1l 
zırlıklım yapılmaktadır. 

* DOGUM EYi - Hükfımetç' JI 
hkesirdc 20 yatakh bir doğum e\·i ef 
mnsı takarrür etmi,tir. 

* HA YRABOLUDA - Hayra~' 
kasaba!unın elektrikle tenvirine 1l'f 
lanmı trr. 

Poliste : 
--....... 

Bir sirkeci oteli 
nk: )apmış olsa gerek. ]\!) üthiş fırtınalar izahat ... ermediğini ve tehrin 

- Bu. ~atakta en. ~~ ya~an bir Ho!- - By, onr~? ,,. . . • . Ameria, 3 (A.A.) _ Fırtınadan ka• hangi esas dahilinde imaran ça.lı~ıldı· 
laada~r _ıdı. 1 ter mı ınız ıze onun hı- - bonra, böyle. ~ıngapur ıle. Kuçın~ ~an birçok ~emiler burnyn iltica etmiş- ğından aıanın haberdar edılme• 

Evvelki gıoe 91t111 yanclt 
Evvelki gece Sirkecide lıketl' 

deriye otelinde yanrıo çıkmıt ff ldyesını anlatayım? ara rnda çalrşa_n vapurun kapt~nr Van tir. Lorca namındaki fransız tapuru· digy inden şikayet yollu bahset-
Na,.a k b 1 tt' \'"k tel'ne gelıp kafavı (·ekerdı Hol-~ ::. r: . a u. e ım. . . ı 0 1 

. • • • ~ : • • nun ~npaı;;ının zenciri kopmuş ve h.u miıtir • 
. - Sızı .getıre~ npurla gelmı..;tı. la~dalı,_ ):.erlı~cn kurtulmak ı~ın hır yüzden geminin kaptanile tayfadan Muhittin B. Meclisin önümUz-

Daıreye gelıp otehn nereae olduğunu plan üŞ.ün.diJ.i ..Eşl:a.lwnı_ 0 elde 1
": be ki i deniıe dökülmü tür. BUiiU\r- . · · • d M 

sordu. Burada otel olmadığını, gidecek rakıp, ::;anki kaptanla beraber gemfyı . . . . . . dekı cumartesı ıçtımam a u-
yeri yoksa ~vimde kalabiJeceğini Uy- ziyarete gidiyormiı gibi \apura git- elan yalnız ıkı 1 kurtarılahılmı~tır. ammer beyin sözlerine cevap 

}edim. Kabul etti. E ya namlna elinde mi ve vapur kalkarken çlkmamış. Ku- • Denizdeki enkaz verecektir. Muhittin B. bir mu· 
siyah boyalı bh· WrbaBaıt füt-:k hir e- çinge gelince tnhııt filr nefe a~mı~ Fa Washington · 2 (A.A.) _ Youngstovm harririmize fUnları söylemiftİr: 

• k k ı · t ·· lU ·· ·· yku gırmıyor ' Yl yo tu. at )lr ur gozune u - namındaki amerikan Yapuru bahriye "Bütün Hanın hürriyeti fikri 
MamaCi bu bana rut değil<li. Rendi- muş. . .. · ld • 1 · d d N kt · 1 

_,_ ·d· be • b kl · . · · . 'l' d ld • . man gırtlağına bir ne1.aretıne gondermış o ugu te sız e var ır. o aı nazar arım ser· 
-e e\'e gı ıp nı e eme mı, ı ımı nnt n ıgı za • d 1 ·ı 'k' ... t · be ·ı .ı d b'l' l T f d k d'l 
tııHlflt bltirme7: geleceğimi liylet1im. Jiıınçet saplan mi~ gibi tilr hl!!le en~ra- ~core.s a a .a~·ı e ı ~ "uz .~e mı :j mı oe e ı ır er. ara ımız an en ı e-
~rka8ı kapıya dönük duruyordu. yıp uyanıyormuş. Bütün bunları anla- şımalı garbısınde hır t.·n.J are kanadına rine lazım gelen cevaplar tabii 

O arabk içeriye mua\inim girdi. tırken her tarafı titriyor, sesi kuruy~r- l~nzi~:en kül ~rengin.de. bır_ ta.~ım enkaz gene mecliste verilecektir. 
Galiba ona da çarpti. Hollandalr bir- du. Me ele l:ıtısit; korku onu pençe ıne gormuş oldugunu hıldırmı tı.ı. Bunun Hizmetçiler 
~enbire sıçnyarak falancasını çekip alını tı. geçen ay Ilermudes adalarıle Acores 
:muatinlme tevcih etti ı Bir gün, Kuçingde kJupte oturur- edaları anLSında kaybol mu olan Tra· 

"-Ne oluyor unuz. diye bağırdım. ken, Holnndah pencereden, kar ıki e- de - Vintl tayyaresine ait oltluğu zan· 
'1'feseleyi nnlayınta masanın ().. \'İn dibine çömelml~ yerliy~ gör~r, d~- nolunuyor. 

Mine rgf1dt. JJeznl yaprağı gibi titri· er, bayılır. Kendıne gelınc~ ~Ik ~u: Afyoncu çetesi 
)'orduı iincesi ka~mak olur. Bun.un ıçın! sızı • • , . • . 
· " Aff d"'t ı · d d' .· · 1 .· b burnva getıren \'Rpura yetıımek la7.ım- !\ew '\ ork, 2 ( A.A.) - .Ne" '\ eı::;y ....... e c nız. e ı, sınır eı ım o- - _ , • 1'1 • 

1; t dı. Çünkü Kuçinge sık sık npur ugra• !iO kadar fedetaı memuru çın ı erın 
IUn. a,. .... f 

ıı...,. ..,. , a Jı· f kıııday maz. Ko ar; , ·apuru arar tarar, yerıı• mahallesinde kain 16 :ı yonhanede ta-r..ve.,. euım, ar ım. _ . . d'k d N • ıc;ı 
wn - u d t tı·-· . nin orada olmadıgına emnıyet getır ı hatriyat yapmışlar ır. ı ehcede •n .uogru onu a\'e e ıgıme pı . . 

man o1tıHıstuı:n. Acaba poli lik bir İ!'ıl ten sonra bıner. . çin11 tevkif, :ı.ooo dolar kıymetınde 
mi vaı-dı. 

111

Bu takdirde kurdun nğzrna - Peki niçin bu~aya çıkmı~! . , afyon müsadere edilmi se de afyon ti· 
iıH mUş demekti. Eve gidip i tlrahat - O, vapur ahıJde en apgl on ıkı caretini yapan çetenin rei i bulun":ma· 
etmesini söyledim. gitti. )ere utrar, yerli bu iskelelerden han- mıştır. Halbuki, asıl mak at onu el-

Biraz sonra b n de eve döndüm. O- gi~ine ı;ıktığını kestiremezdi. Sonra, son de etmek idi. 
nu, balkonda bir andalye üzerine dim- dakikada. \·apurdan buraya, bir kayık -----m!'l'-------
dik oturmuş buldum. i~inde ekiz on ki~inin çıktığını ~örii_n· "lnkılAp,, gıze1esi kıpandı? 

Yıkanmış. tıraş olmuştu. 'l'emiz el- ce. o da hemen çıkmıya ka~ar nrmış. Inkilap gazetesi dünden iti-
biseJerile hemen hemen bir centlmen "- Her halde buı·ada bıraz nele:. haren neşriyatını talil etmittir. 
hali nlmı tr. 'l'ım lı, dört köıııc kafası alır~am. demişti bana, biraza abımı dü B 

~ Bu hususta Ali Naci • gazete· hiç hu usi bir mana ifade etmiyordll. zeltebilirim. d 
lri )apıh idi. Kırk ya rndı:ı. kadat "- 1 tediğiniz kadnr kalın, bura,>a mize fU mektubu gön ermiştir. 

ıörünüyordu. Nnzarı dikkatime en çok nyda bir ,·apur uğra,·, gelecek ''apu111 "inkılabı kapadım. Bunun sc-
çarpan şey, yüzU idi. Hemen ağlayıvc- 1 adar korkncak bir ey yok, dedim. btplerini uzun uzadıya iıaha 
il'ecek bir hali \·urdı. San!d hlr glirl!JtU "f;mniyet ke hetti. Vakit ge~ ol· hacet görmüyorum. Yalnız şunu 
duymu~ gibi sık iilk ha ını çevitlybr, mu~tu. Onu odrınu götürürken bura• söylemek isterim ki, gazetemin, 
a-rkuına bakıyoı'du. za,·nllı, fnirli hir d.ı cmni)'elte olduiunu beyhude temin iki gündenberi, esasen vazife
geydi. Fakat birknç ı~adeh .> u~nrJadık- ediyordum. Odanın her tarafını kapat· sini bitirmiş. addediyorum, Bun
taa sonra dili çözüldü. Gayet iyi iııgi- tı. pancurlan töÜrmeledi. Çıkarken, ar-
lizce biliyor ve ~ok güzel öz söylüyol'· kamdan kapıyı da kilitlediğini duy- dan dolayı, netriyatmı tatil mec· 
du. Bütün dünyayı gezmi'(,-her :reyi o- dum. Ertesi sahah, çayını götüren hi1.- buriyeti beni müteeaair etmedi. 
kamuştu. metç.iye onun kalkıp kalkmadığınş ~or· Inkılibı, Arif OruçlarlD ef· 

Kadehler ço-·nldıkça do tluğumuz dum. Kalkmamı ·tr. Kapısına ' 'urduk. klra tasaJlut ettikleri ve ıafdil-
arttı. Artık sabahki hadi eyi unutmuş- t>e~ ('ıkmadı. Müthis bir §Üphe. içinde! lere kahraman göründükleri 
tuk. Yemekte de içtik. :En son benedik- daha hrılr \'urdum, nihayet kapı) ı kır· 

aünlerde sırf bir mücadele va-lin şişemi de getirttim. clım. • 
ı 'ihnyet, bana hikaye ini anlattı. Cibinnik, muntazam bir urette ya· sıta11 olarak çıkarmııtım. Müca-

Emin olunuz, öyle alelade lıir hikil~ e tnğı örtüyordu. Çektim. hollandalı. dele bitti. Kendimi, bu vazifeyi 
deiil... gırtlağında Jılr hançer sırt üstü yatı· yapmış addediyorum.,, 

Ev sahibim bir müddet durdu. :öz· ~ordu. Soğumuştu bile. 1 ter inantn. --:..-== =n = := • ' '= 
}erinin bendeki te ·irini tetkik edip de· Her inanma) ın yemin ederim, ortada - Yatakta )atmak izi iirpettirmtı 
,,.m eıti. bir tek kan damla ı bile yoktu. Oda, ya, dedi. 

" Bu hoUandah 3uma~dan ge. bombo,.hı. 'J'uhaf, dt>ğil mi? - Yok, hayrı-, hununla beraber bu 
Jiyordu. Orada yerlilerden biri..,ine - Eh. dedim. zevk mesele i. lıikı\yeyi yarm dinlemci"i ttı·cih ed>!r· 
p fena bir oyun oynamıs. Yerli de on E\· sahibi bana kaçamaklı bir baktı: diıa. 

Üq renkli vısıka dağıtıhyor 
Belediye müstabdimin mü-

düriyeti biımetçiler için kırmızı, 

yeşil, sarı renkte vesikalar bas
tırmaktadır. Hizmetçiler yemek, 
süt nine ve dadı, orta hizmetçisi 
olmak üzere Uç sınıfa ayrılacak 

ve sınıflarına göre renkli karne· 
feri taşıyacaklardır. Karnesi ol· 
mıyan hizmetçi işe ahnmıyacak 
ve hizmetçile her sene muayeneye 
tabi olacaklardır. 

Ahsap evler 
Nasıl kiraya verilıcıği hak
kınct• talimetname hızırl•nıyor 

Belediye ahşap evlerin kiraya 
•erilmesi hakkında bir talimat-
name hazırlamaktadır. Buna na
zaran büyük ahıap e'f'ler kat 
kat kiraya verildiği takdirde iki 
merdiveni havi olacaktır. Küçük 
ahşap evlerin oda, oda kiraya 
Yerilmesi menedilecektir. Bu tali· 
mainameye kira evlerinin sıhhi 
şeraiti hakkında d;ı ahklm kona

caktır. 
Şirket iskeleleri 

Şirketi Hayriyenin Boğaziçin
deki iskelelerinden birkaçı esaslı 
surette tamir edilmekte idi. Hal· 
buki son belediye kanunu mu
cebince ahşap inşaat ve esaslı 
tamirat mencdilmi,tir. Şirketin 
iskelelerini hemen yeni bir hale 
gelecek ıekilde tamirj bu kanu
na muhalif görülmiif ve bu is
kelelerin tamirata durdurulmut· 
tur. 

otelin çab ara11 k11men y•dıf' 
halde ıöndürülmOıtUr. ı ,, 

Yapılan tahkikat neticaiııcl' 
yangının, kaloriferci Melılll,t 
efendinin çab arasındaki od.,ıf' 
dan çıktığı tesbit edilmit i9e d• 
yangına sebebiyet veren ne o1' 
duğu anlaşılmamıştır. 

Otel 25 bin liraya ıigortabdd' 

Kurşun hırsızlan 
Cürmü me!h~t halinde 

yıkalandılır 

Beyazıt, Şehzadebaşı vesair ro~ 
hallerdeki medreselerin ilıtilad' 
ki kurşunların çalınmakta ~ 
ması zabıtanın nazarı dikkatiO' 
celbetmiı ve ev't'elki gece abıı•" 
tedbir üzerine Şebzadeba1111d' 
Koca Me~metpaıa maballesiııd; 
oturan Yusuf ile Cerrahpat• 
Yusuf cürmü meşhut halinde ~ 
kalanmışlardır. 

Yapılan tahkikat neticeıiod' 
şimdiye kadar çalınan kurıuoll' 
rın Bakırcılarda hurdacı Ektiff' 
na satıldığı tesbit edilmiıtir. • 

Dün tarassut altına al&O" 
Eksifonun dükkanına 1abıkahl•r 
dan Ibrahimin geldiği 1802 ~tf 
marah otomobilin içinde k~ 
şun sökmeğe mahsus bir dedi lıİ 
bulunmuf ve ' lbrabimin e~ 

1 
gece çalarak ayni otomobil ~ 
Galatada Perşembe pazaflll 
bir yere naklettiği kurtuol" 
meydana çıkanlmııbr. __.-/ 

Gelenler, gidenler J 
Madam JPoihron yaclif 

Y f. . . . tfdt 
unan se m,.ın zevcffı ,ıı 

Polihronyadis dünkü ekıp~.J, 
Yugoslavyadan ıehrimize , ... 

miştir. , 
Nurullah v• Sadettin 8. I•;,; 
Bankalar konsorsiyomu re 1 

Nurullah Esat, Sanayi ve ~ 
din bankası müdüril Sadet._, 
B. ler dün Ankaradan ~ebriffJ' 
gelmişlerdir. 



~--------------..-.--------------------------~€~~~~~~~~~~~ 
_ Garip ve Y.ersiz Bir Tariz Seyrisefain 

[O d "Bahkh 11M&anesf,, J1MMle9i hatıgi bir t~·ik ile hücum eden bekçi-.----..---_.._ ___ _ '-w •tara& ı lntı •ıyıfamtzda J j huı: ~ k' vaki MfFlylltta tuhihe ter Mbebiytt Termiştir. \ e polisler l\lerkez aC'ınracı · Galata ı,opru ha~ı 
ta kUl'Uf olan mecmuanın po.· etT~~n ~.;çok nakUtlllr bulunduğun- bunları yakalamr~tır. Talebenin Ü· R 2.'62 "ube ıcınu ı "rkeclde 

de 1'6nderilmit oldajıiF .ıar· mu t ç t~leb8i Atideki izahat ile hl· ktn •• teenni dairesinden harice ç ık- Muttırdar zadehanı 1 L 2740 
dllr. Bayle iken baıast bir ada111 d~• .'~ntvir ,e hakikate muhalif t'i· madıfı bir hakikattir. Ve bu. tahkikat l .. -------------1 
~ta.il· Burbanettin beye ka• ::~:;i e(ki1'1 amuaafye -~:aceheehule netices~de ~e':dana çıkacaktırd .:ııü: lrWı itlnci uusbsı 
•. alnderilmif olmasını çok ta• bir sarahati• tekzip cuer: .. eaesenın M l ... hıyett3~· aıası nr ı erı ( KARADENiZ ) 5 

llrip L ld k B . Cerrahpa- hastaneei haf opera tö- beya.natta Burhanettın Be} ı.e .ta lebeye vapuru 
Da u . unun üzenne .,.. dl 1 1 .. '! .... k t Şubat P rt b kt ~ il 8arha.ettha B. efıa a • r f'UIH il· -m1e ver•ek suretile hu •:.• apa · e em e a amı 

~ 'r olarak bacldeyl yuc:lık. r 1 elerl altntda llld'lfketln l'ltlWf ••k taraftarı olduklarını söylerken Galata nhhmından ine bolu, 
..:..~ılrb hutaneei müdüriye· ~b~ bfr beyıtl taratın4an netredil•n bu hakikati göz önünde bulundurduk· Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
..._ - meselenin ten.irini iste· (Türk Cerraht mecmuası) nın Balıkh tarı aşikflrdır. Hadisenin safahatı en Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya 
~ Net.kim hutaae idareli hutarHl8İ1te ftlffdlleft gin••rilen lir hakiki ~ereyanile bu tafeilittadır. MeJn kalkacak ve dönüıte Pazar 

1181 fstedttlmiı lıahmb nüshasının müe~nin müdürü ta:~- leket mesel~~e~nde en çet.in ~un-e!· Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
~ı 8. d b 'zah b kayde- tından istihfaf edılerek hakaretlmıı tere karoı ı:ötus gererek hıssesıne dti· PoJatbaae, Tirebolu, Gireıon, 
..... • ılez .e u 

1 
a dchttik. bir pkilde iade edilmesi keyfiyetini şen vazifeyi yapmakta tıeyeeanlı oldafu Ordu, f atsa, Ün""• Samsun, 

meae J~ kapatmıt a (ValDt) pzet•lttde okuyan biı tıbbi· kadar şuurlu n mual olmasını da bi· ;ı -!:n::ar kı mesele harada yeliler elim bir teessür altında kaldık. len tıp gen,111i e'fkln amumbe ımiva- Sinop, lnebolu, ZonıuJdaja 
iken yeni bir mesele Türk doktorluğunun maddi ,.. manevi cehufnde dalma nezih "' asil ıne•kii- uğnyacakbr. ....,or. Haddi zabnda bir me· ınevcudiy.tfnden bir uanr olan cami- ni mulaafa•ya mukt.dlrdir. Hldlae ----M---~.~-----• 

.ı. addeclilmemne mahal oımıy•n am•z o mevcudiyete tntth edtımi§ bu hakkında 1azdığr bqm.u1ede biıi ~u- lr3İft roSfBSI 
it t lmk k d talebenin ıecu·üzkir muameleden dolayı ptk ta- ahar.e eden (Yunus Nadi) B. dendıye ( KONYA ) vapuru 6 Şu-

1 

2 

s 

Tari fe 
Detalık lu 

• 
... 

i h tfvnç kalmlJv 
.. enva kadar c ez 
• 10 de/n J ildn c • • mek üzere ma • 
! Abonc'cr m zın her O 

: bir edası mcccan•n 
• ı ıaıırı eçen ll4nlan 
: için ~ er L. ruş za mo'ı: 

•••••••••••••••••• 
Askerliğini bitirmi 

ma9;11za 'e\ ı mue e~eler 
lışmak arzu undadır. Her 
kecı l'ılıhc l ır:ıathane i 
ı:rt-ndi u ıtasıle Jül !\lef 

- e ha .a ar "t etidir. bil olarak bir auülirnel hamlesile ~r- 811U1elim ki: bat cuma 10 da Galatadan 
lbıı _ -~~ ~ m k sıJmak zaruretinde idi. Bununla bera· Bir gtn~lik kütlesialn izzeti nefiR Bir hanım aranıyo 
'•lllt) gueteli had..eyı yazar ~ her milli 'e vatani akidelerden mül- ft haysiyeti mllliyesile alt.kadar me- Çanakkale, lımir, Küllük, muz ıçin l ır berhcr hanı 
llltir İfİ ıırf matbuat meseleıı hem olan mdkGreJerimiz 'e müne'Y- saiJde kaleminizin haklkatfinas olma- Bodrum, Rados, Fethiye, dır. ı •ra1t dlfiinmiittür. ,·er bir gen!lik Şiarı endişesi bu mn- sını temenni ederiz. ilerde söyliye- Antalya, AJAiye ve Mer· ~uruo~mııni)c 

Bu Defri1at netic..Jacle tale• eJede en ma.kul n ~utedil bir hat Ye c:ek1erimizi daha kuv'e~l~ dela~l ile sine kalkacak d6nllşte Taş· l\ılmıl ~ 
'-elen bı·r annıpun kalkıp has· ha reket takıp etmemız. e. y.anıı.maz bir ispat edecek milaait praıtı.n Jn.kıpfına ucu, Anamur, Finike, Andifli, B vl H lk- f 

·-- ld B d k E tnti k eyog u a ır .,. ~ecelderiai habra ıe· rehber o ~· u~un ı~ınk ırd: ı '.ht" vve- uren ~mdflik ize cleru~ . hı: tt· Kalkasa,Klltadası,ÇenakkaleGe· d 
u......._ • .... • ia 

0 
era• Ja l:'azetenın neşrıyatını ay ı ı ıyat- Ceffelkalem (hiffet) ile ıt un e ı· . • yan ın a- 24 :'\o. lu 

~-lfttr. H~ füpheı t b' la telakki ederek hakikate muttali o). ğin 'z gençler bu hükmünüıii (gaflet!) hboluya uırıyacakbr. A rlckırık ha\agazı nı ha' i 

._ Barhanettin B. de böy e 
1~ mak üzere mezkur müessese ile temas telakki eder. !•=============-=ı lıkıır. l\apıcı) 1 muracııat 

"1 laatınna getiremeıdi. Nasıl kı etmeğe karar verdi. Hastaneye bir 18i· VAKiT - Dün llu begannam~gi -ı••••; Sa tış memuru istiy 
'ft1n111 Nadi B. kendi de maka· messil heyet gönderirken yalnız bir matbaamıza getiren tıp fakültesi tale- YelkenCİ 'l 1ulllAIU olmadığı ;ı:am ı nlard.ı ,

0 a..u,ia IMlfmda 8 ynen ıöyle diyor: maksadımız vardı. Or~dan hadisenin besinden birkaç Ef. ile görüştük. Do;- gorc n\da 90 lıradJn foz 
.. liadiseyi iptida Vakıt gazete· sebebini . en ;'hihla; şe~lınd: ı · a~la:k rudan doğruya hddiıe esnaaı;;: .bu· Karadeniz postası sıniı, 9·12 nra ında mura .eh k duğumuı zaman Tıp , .e tatmın e ılme ·. are e ımız ş- lunmuı olan bu Ef. lerin ver ı ıZO·ı VAT AN vapŞuurbuat 4 l tnnbul dorduncu 
&LL.. ~ u . d k k tan niha)ete kadar bu maskattan ay- hattan ~ayanı dlltkat olan cihet f'ldur: 
~teaı talebe~n en ot~~ ır rılmadı. MUeuesede biz serkitip ile Talebe ( Vakıt) taki havadisi akil· ÇARŞAMBA Lnlon 
~DID kalktp gıdeceklerını, ~- değil müdür ile karşılaştık, dalr~in- tlulctan ve operatör Burhaııettln Dak tilo aranıyor j 
.. h Rum haıtaaeainden t~:ııye de bu ~his ~zerf~de konuı~uk, .•it· B•llltt /HUUM arkatJaflarından bir iki· aUaG akpma 18 de Sirkeci rine bihahkın aşına ,.c 
lııtemek laesabana orada bar ha· muanın ıadesındekı sebeplen tekzıpn:ı- sini göndererek tafsUcit aldıktan ıonra nhbmından hareketle (Zonpl· hır daktılo hanım acele a 
... ika edeceklerini hiç ümit mesinde yazdığı H çhile bize anlattı. bu işin bir Burhanettin B. mneleai ol· dak, lnebolu, Samıun, ı 76 numırnh J tanbu\ 1 
tba . tik.• f~kat bu isi bir tezkere ile daha ınüna- nıadığına bir nıeılek meselesi buluttdü· Ordu, Gireıun, Trabzon, A. B. d:ıktılo rumuzılc ta 

Ş= itin nasıl baıladığını sıp birı ·tant da yapmdakb. yolho t vatke~ ğuna hükmetmlıler. Aralarından ~e- Slrm•• •• Rize) iıkelelerine at (3). 
a...._ d . b tti'kt meşgu ıye arasın a ır a a eserı di ki§i aeçmişler. Balıklı hastannım• nimet •• ••det edecektir • .. tekil e ıza e en sonra l kk f 'h t' dü .. d'.-;.I . _ . b o a ra · ıu cı e ı şuneme ıa nı göndtrmil}ler. S y I 

ele ope~tor ~urh.~net~ı~ eye, makamı itiıarda öyledi. Mecmuayı Ru heyet hastane müdürünü11 ya. Tafıillt için irkeclde e -
, t...h.aettın beym soılerını neş· götüren memurun yanımıza ~.ağmJma- mna girmi~. (;örü~müıler. Anlaınııı· kuc:i banında klin acentaaına 
Hlftieclen dolayı da dolayuıile ını rica ettik. bu teklifimizi basma lar. ı·apılan nıuamele11in hata oldu- müracaat. Tel. lstanbul: 1515 1 
Vakit pıetesine tariz eden Yu- kalıp bazı sebepler ile ls'af etmedi. ğunu kabul eden müdür bir tarı~ 
- Nadi beye bir sual soralım: müdür hata."ını itiraf ettikten, yani llU!ktubu yazmqğa baflamıı. Bu a,... ...... ·.-,•b•f•ı•r-ft-e•r•k•e•z-S•e•.-A .. f•. •• 

t•n ft lra'-1 edi'onll ki ope- tıbbiyeli &ençlerin teeuürüaü haklı llMİ kifilik ugdÜI flVlkıi t1ttlldlli-
........... ___ t._ tt• B f sönUllden eonra yaprlaeek .. ,..,. .ar- 111 olJren arkallaflon Mbıra.ıanmıfltır. Ko. Ra.den 
l1KVI" uuraane ın • en namına d 8 . tani · te ek. B ıw· bi B 
,.pb• hlr fedıklrhıır..n ve neıa• ı: ırd ~yhe uı kma • lda~· ~ ... Porftl IHll'fG /u#~ll• 11Bl•ifl~.:_-~"· ZU lralem elektrik malzeme•i 

• •• 5• • z~ ora a ag~ ~e . nı. o • gumu ... na- lar haatane bah~nınde toplaıvnerar. Yukt .da yazılı malzeme kapalı 
•etm Bıhkh hastanesı tara• kıka.tler t~lkı~ ettı. Müdür Bey de bu Falcat arkada,ıarımn i~eridc ../ıal· zarf WA1lile 2S)2)l931 tarihinde 8aat 
fıaclan makus bir mukabeleye şekli hallın bızden daha hararetle mQ. tane mlüiürüilİİll ,,allUlda oldulıı~ 14 de ihalesi ~pılaeaktır. Taliplerin 
'-raz kaldığını görmekle lüıu· ren i ci ol~uğ'~ndan ':akıt ar.e.tMf .tara- ve hatta tarziye 11azm:ıkta bulundııi~· şartnameyi almak için Ankarada Sa· 
.... d f I .. t · 1 fından khşesı ne~redtlen tarzıyeyı yaz- ""anlagınca bckleme11e karar unnıı· tın Alma Komisyonuna müracaat e)·· 
Lı an aza ~.u e~~sır .0 muş dı. Meselede buraya kadar ayri &abtl ler. Belclnnlfltr. Bu ••rtıtla hadane lemelert ve vakti moa,Yyenden enel 
..... naun • Teessurünu bıraıda hiç bfr 1&fha 1oktu, fakat . ha ~~aa•a llllMfüribaln h~ haMrl .ımabızın ,.,.,. arflann komisyona tndi eylemeleri. 
... etmif olsun. müessesenin kAtibi füzult bsr mudaha- ile maksat Ue iae bah~ki talebe lıas· • • • 

Kezalik ( Vakıt) gazetesi de le ile tarziyenin yazılmasına munfa. tanenin diğer aı1anıJan larafından cd· Aakerf 11tektepler ihtiyacı için ka
t>,, 8-haaettin beyin mubalA· kat etmez görtlnUyordu. . reıa dtılıtılmok ;.toilntif .. Talebe mll· palı zarfla u tubat 931 cu1nartesi gü· 
1-L laiuiyabnı ifadeye vasıta Bu zat ~ışarı çıktıktan _sonradır kı kavemet etmiş. /~tc htitl.ısc bu ıurd· nü ihale edileceii ilan edilen 5:i8 ·~~t 
....... yanlıf bir llarekette bu· P?ıı.. ~uavnli ınUdUr Beyın odUMa lt fıillllftır. . . t•· tek yataklı demir karyolanın şi"!dı~~ 
L_ F k t h k"k t böyle iae gırmıştı. Talebenin if tJlletUlt g6re hadi# mtibayaasından sarfı nazar edıldıgı 
......... a a a ı a Şimdi Cü•horiyet kuett.indtki llUlndle ortlll• bululWlll polia me,,.,,rıı· illn 1 n 
\' .... Nadi B. Operat&r ~ha- neşriyatı madde madde tekzip e41iye. nun gözü 6niJndt cer~yt111 etmlftlr. 

0 
u ur. • 

1'eltin B. ile Vakıt aazetesınden ruL Ye ı.lebe lı~ bir vakit m.toaenin •il· lıtan6ul birinci illdl memurlu11un-
ew.eı J,izzat kendi guetHinde, ı - Po1il' talebe kafllesinl gÖftftk ftununu ihltfl ,,,,,ek tefebbiaüntle bu· dan: 

run haatalıklan müteh 
Beyot u Mktep aokak 

Bevoflu. 24 

Dr. Şakir Ah 
Fenni tetkikat •e 

bulunmak üzre bir 
Avrupada bulunan 
1111 Dr. Şakir Ahme 
re avdet etmittir. 

ŞEHZADEB 

"TÜRK,, Sal 
( MILLl ORTA 

Ramazanıterifin 18 i 
6 ıncı Cuma günü 
vuklu Ali B. şerefine 

fevk alide 
C..11ı)l • t' haıe etmesi onlarla beraber hastaneye gitmiş değil, lıınmamqtır. sıuıa mukabil ha1lalle Yeni postane ka111sında Letafet hıı· 
fla:a urıye 1 lllU& belki talebe sük6n ve .eklnetle tani- luukınelerfnlıa tol~ge karşı tccaoüz· nmda mütepkk~I Littfü KAmil. ve ~a.z- • AMARDJ J YUNAN 
~e~. . .. . ) yeyi alıp tesekkür ederek ayrtlacakla- leri hastane bahçnınde bulunan 6cnı 1ı sade Bahaattift Beyler şırketının 1'URNES1N f I\ T E 
Sebebı mı? Çunkü (Vakıt ~n 1 bir sırada kitibin 111uhteıne1 olu ta- gaW it" «,er ıardıatltııt görül•Üf· alaaklrl8nam ildari toplanması 24 Uu ak 11 m !llaat 21,.ıo 

8-rhanettin B. e atfen yaıdıfı ~ehi ile işe müdahale etmiştir. Esa- tür. ~:bı':::,n tahkikatında bu surrl· ıubat 931 sah stiaü ... ı 13 te vukuu yatro~unda L \ DA YAD 
-.reri Cumhuriyet arkadatuınz sen böyle bir kafile muhayyeldir. le llltaraf oltlll ff11ıitleı'fn ilimleri .ıw. kararl&a..trnl~ş olmakla aJA~darJarın per mhe aksamı büyük 
1"' lln doğtudan dotruya 2 _ Hastaneye bidayette giden ta"le- iladel · mazbut olmak lttzım gtftlijı yevra ve .aktı mezkurda adhye sara- BIBA pek yakında: L 
~ IO~ra etmi tir. be 7 ki~ilik bir heyettir, bilAhare •u temi,. ";.:,;ı'"eltledir. yınc1a va\i birinci frtb memurluğu DAA1'HENE. . POS 
't e malederek Def' 1· f h tin getfkmesf üzerine nettteyi Mr A l 1 dur ki fakülte tale6eıi toplanma salonunda hanr bu1unmala- PANDREI\IENES, M 
L~ Nadi B. İn muahaze 1 ına· eye . ı anlamak istiyen arkada~lar ~aşı."~ ~ile ve •ırf kendi te,cb· rı ilin o1anar. THE BES · 
qıeeiad b" Ü 1 ~ıkan an e~e gellflii 1ıü1111-C.. en ır g n evve peyderpeY Yed ika leye ıelmiflerdir. Bi- biiılerUe blr """kette bulunmuflar· Dr Ihsan Sami •••••• •• ---------ı 
"- •hariyetteki satll"lar bunun naenaleyh hastaneye giden difel ora· dır. Fakat ltaddı zatında harekeU~ri- :•••••Go•• · k k A. : . ~tEŞH~R .FRANS 

baria delilidir. d avdet edenler 40 kip idi. nin llfthli &ir rum lı•tan~ıinin dkü· • DO O ~1SI : ~LA UDE F ARRER 
.... ~~t) lft hir gün evvel bir •; _ Müessesenin talebeye kapıları· nunu ihlôl etmek değUdir, sadece ı11eı- i S.isojuklup ve ibtilitlanna : 'erılecek konferansların 
~ yazması ba buıus doğ· •ı kapadıfı n talebfttfn yafwtardan l~kl fltlllt'rt U• &ir htltlt.~nin mahiydini : karfl pek teairli ve taze apdır. : şulbat .~ulm~rtesi ' e ikin 
h.I__ ' •• • • • • e ... ebre · v ·.1 :<.ir • sa ı gun en aat l de 
- .. 'lq A....a....- b · ı Iikadar tah Uuz acın ıçerıy " n gmnege anlamak iıtrmıı:"era • • Diwaoyolu sultan Mahmut tor- • , .... 
...__ -vx..-uya U 11 e 8 a . k t''yen yalandır / h t nesi müdürü de /u>n-: • FRt\N.sJZ T lYAT 
~ zat ile aörliştükten sonra te~ebbüsiı ~ 1 

1 
..a.. • 1,_ . , . B~lıklı as~ ,...Uui11e ,,111amaedr ••••••• •• bai No. 189 H•••••H 'erilccektir. ) eı·lerin fi 

,.... • . - 1•ar11ye yazı ... ea .......... .,.,..,. urf' t-... . • lar . 
~ ... llir kumr olsa bıle ma· 4 . "d 'di binaenaleyh nziyet- b l muıtur. Binamalt>yh ı~ın fena- Defterdarlık llAnları ' • 600-. 00 koltuklar 
~ .._..1 · B ıterı e 1 ' u un · · Ud · ·· kon 100 k t K. ı 
h • .,..u ebilir. Fakıt bu kusuru nı : . tabiilik o1machiı bandallffıjı Btılıld• h,.ton~sının 11cı ve u- urus ur. l§e 
.._atla aon t la d D Cum· te bır P!~ L tta miidür R poliala 1 .. dert'ctd~kl odamlan terafında11 K RAtlK TARLA- RaJ- na de,am etmektedir. 
1ıı........•· ra e ar e e nla!llt1ıbıhr, 11a ç ncu 1 . ,. . '"'''-'" __ _ _.,,et tefilrimizin kendi hatası· agel~e."inden mütehayyir! görünukyordda. talebt•e karfl Y~!,~;'M~~;u:tidisc- nltlnlCll f."İ(&liği dah firıde -l'eni neşriyat: 

ıer.. ı·k l k d t dricen top anan ar a aş- tk11 ttı:ellüt ~t1"or • " a., emeı ı ten g~ ere sa e· Bu e<:nada e kh bir takım e§ha- . u f!dU-le dt,ğeri ptur. S şli cİ\ arında Trauı\tlY ~n-HlT 
... banettin B. i ve dolayı· tar tabancalı, bıca ı; k1&1dılar ,e ba- nın T:;:KJKAT DEVAM EDiYOR • • Bu güı.el a)hk mec 
tıı.ı. y~ muabue etmesi hem sın h.~cu~una o~:r;:ilfiil müdahale et- Bahkh hastanesi tahkikatı. de\8~ kumpaO)~tsm:ı ait arazi ya- M~l ı çı ktı. İçinde bol r 
~. •em d • f ık olmaz nun uzerınc P b' "nden bir kama t ktedir Dün de bazı kımselerı• nındali 5 döniim tarla 3 ' e eğlenceli \e faydalı 
... , " e ınıa ıız ı "' t \"izlerden ırı e me • M ·r 

Ye eter yapılan iş Yunus ti. Mu eca .. sadere edilmiş \'e dlferi- ifadeleri alınnn~ır. s.::ı· · ı __ .... .. d D • ene miiddetfe k ir:n :ı veri· aarı \ eldJimizin maa 
L...-.......;_._....._.. __ :......::.__ _ _..; ___ ___ı.za.oııtaca mu imal etft. ikat henilt: "' rn emcuıgın e • hakkındaki heya natı , Al 
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Istanbul gümrükleri 
baş müdürlüğünden: 

Gümrükler için 23-2-931 tarihinde münakasayı aleniye suretile 
otomatik hassas terazi ahnacağından talip'erin bu baptaki fera
ite ittila husulile beraber yevmi me:ıkfirda saat on d6rtte evrakı 
llzimeyi milstashiben baş müdürlükteki komisyona müracaatları. 

- -- -- -

Tütün inhisarı umumi müdürlü-
ğünden: 
Cibali fabrikasında yapılacak alektirikli yllk asana6r6n0n vaz'· 

iyesile bazı nevakısının ikmali pazarhkla ihale olunacakbr. Ta
liplerin raporu görnıek ve pey sürmek için 100 lira teminat ak
çalarını hamilen 9 şubat 931 pazartesi gllnü saat 10,30 da 
Galatada mübayaat komisyonuna müracaatlan. 

V k f M k.. N Ne~ Kıymeti . a ı ev il o. "" muhımmeoi 

Boralı şeyhi Mus· l Çekirgede Çekir-1 l 5 muura sıcak su·ı Lira 
tafa Ef. vakfına f ge hamamı cad-J 14 J yu hari maamilfte· 7000 
icarei müecceleli. desinde. millt bir bap otel. 

~üda~~n~igir ga-} Çekirgede Çekir- l 16} mukaddem hnn Ye 
zık tva 

1 
an an mu-1 ge caddesinde J 18 hane elyem hane. 

a aa ı. 

tabetine meşrut Çekirgede Çekirge •c b . n... 7000 
Şahadet camii hi-1 l 12 masura sıcak su·} 

vakıftan icarci f caddes;nde ( .>~ I ~ av~ maa m..., .. e· 
müecceleli. j mıllt bır bap kona~ 

Bursa /;,,,kof miidürliiğürıden: 
Balada muharrer iki bap hamamlı otel ile hane 8 K. sani 931 

tarihinden itibaren bir mah müddetle ve kapalı zarf uıulile 
mll.zayedeye konulmuştur. 8 Şubat 931 tarihine mliaadif pazar 
günn saat 14 de bedeli müzayede haddi liyık görDldOğn takdirde 
Müdüriyeti umumiyeden badelistizan ihalei kat'iyesi icra kılınmak 
ıartile talip olanlar ihale tarihine kadar ıeraiti müzayedeyi 
anlamak fizere Bursa Evkaf idaresine milracaatlan. 

-- -- ------··--- ---------· 
1 Devlet demlryolları llllnıarı 

750 Ton yerli çimento kapah zarfla mtinakaaıya konmuttur. 
Münakasa 16 2-931 pazartesi gllnü ıaat 16 da Ankarada Dev

let nemiryolları idaresinde yapılacaktır. 
... Münal'asaya iştirak edeceklettn t~kttf lft"!tttlıyslinnı Ye inu
Yakkat teminatJarım aym günde saat 15,30 a kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa fartJJamelerini 3 üç lira mukabilinde An· 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. , ________ _ 

1 

lsrıınbul mahkcmci :ıaliye 6 ıncı hu· lsranbul 4 üncü icra memurluğundan: 
lculr daire.oinden: Yani Kuaridi Ef. nin borcun-

Aksarayda Taşkasapta Dede- dan dolaya mahcuz Ye furuhtu 
P&IJa caddesinde 24 No. lı hane- mukarrer Beyoğlunda Kasımpa
de mukim Kadriye H. tarafın- tada Cüyük Piyale mahallesinde 
dan Mehmet oğlu Mehmet Ef. Zincirli kuyu caddesinde Darül
aleyhine ikame olunan boşanma aceze civannda klin 6 numaralı 
davaımda mumaileyh Mehmet arazinin hUkmen mlifrez OçOndi 
Ef. ye ikametgihınm meçhuliyeti kısımda elli dört ili altmıt bir 
buebile muhakeme günü gösle· parsel numaralı kabili ziraat ar
rilerek istida sureti ilanen tebliğ salar o:uz gün mOddetl~ ibalei 
edildiği halde 2-2-931 tarihinde eneliye müzayedesine yaz edil
mahkemede hazır bulunmadığın~ miştir. MezkQr arazi 54 panel
dan bu kere bak km da gıyap den itibaren 6 l parsel numara
kararı verilmit olup tarihi ilan- sına kadar olan beher müfrez 
dan itibaren bet gün zarfında kısımlara 9000 metre murabbaı 
itiraz etmediği veya yevmi mu- Ye 15674,40 artın murabbaından 
hakeme olan ~3-3-93 t pazartesi ceman yekün 72000 metre mu• 
ıönü saat 10,30 da mahkemeye rabbaı ve 125395 U'fln murab
ıelmediği takdirde hukuk usulü baı arazi olup resmi ifraz bari
mubakemeleri kanununun maddei tasına nazaran teabit olunmuttur. 
mahsusasına tevfikan hakkında Hududu bir tarafı Hask6ye gi
rıyaben muhakeme icra edile- den tarik bir tarafı 53 numarala 
ceği ilin olunur. harita bir tarafa 62 numarah 

lstanbul 4 üncü icra memurluğun- harita arkası dere ile mahduttur. 
dan: Mezkfir arazinin kıymeti mubam-

1'amamına üç hin beş yüz lira kıy- menesi beher artın murabbaı 
met takdir edilen Galata sultan Beya- ikiıer kurut mecmu arazının 
zıt Hacı Mimi mahallesi eski parmak kıymeti mubammenesi iki bin 
kapı sokağında eski :; yeni 11 numara-
lı bir bap kargir hanenin tamamı :; be, yüz yedi lira ve dokun ku
mart 931 tarihine müsadif perşembe ruş olup kıymeti muhammene
günü öğleden sonra saat l:J buçuktan nin yüzde onu niıbetinde pey 
on altı.)a kadar İstanbul 4 üncü icrn akçelerini alarak 341-1388 doa
memurluğunda satılacaktır. ya numaraıııile 9·3-931 ta. saat 

Satış şartnamesi 17 şubat 931 tari- on dartten on altı buçuğa kadar 
hinde divanhaneye talik olunacalttır. 

iştirak i~in yüzde yedi teminat ak· lstanbul 4 üncü icra memurluğu
çesi alınır. Ah\kadarların yeni icra na bizzat veya bilvcklle mlira• 
ve ilJas kanununun 119 uncu maddesi- caat eylemeleri Ye fazla malu
ne göre "tevfik hareket etmeleri Jil- matın dosya11nda bulunduğu ilin 
zumu ve müterakim vergi. belediye, va. olunur. 
kıf karesi müşteriye aa olup daha --- ......--
fnl:ı. malGmat almak istiyenlerin za müracatleri icap edffeii illa olu· 
930-463 dosya numarasile memurumu· nW'. 

Çocuklarınıza 
Türkiye 

Ziraat Bankası 
Kumbaralarını 

·Hediye ediniz. 
Bankada Açtıracağınız Hesap Çocuğunu.t..un 

istikbalini Temin Eder. 

Ziraat Bankası 
KlJlplu ve Kitap Şeklindeki Kumbaralar 

lktısadın, Refahın Başlangıcı 

<;OCUKLARIN OYUNCAGIDIR 

Iktısat Vekaleti istatistik ve neşri
yat müdürlüğünden: 

Vekalet namına 
150 - 200 form.a 

mecmu 
tutacak 

adedi takriben 
olan muhtelif 

eser ve broşürlerin tab'ıya ücreti kapah 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin buna ait şartnameyi almak üzere 
şimdiden ve münakasaya iştirak için de ta
rihi ihale olan 23 Şubat 1931 pazartesi 
günü saat 15 te verecekleri fiyatın yüzde 
7,5 hesabile muvakkat teminatları ile bir
likte iktısat vekaletinde müteşekkil müba
yaat komisyonuna müracaat,arı ilan olunur. 

Ali ticaret mektebi mübayaat 
komisyonundan: 

Mektebin orta ve Oıt kat koridorlannın tamiri 2 mart 931 ta· 
rih nde nat 14 te ibatesi icra edilmek üzere aleni münakasaya 
va; olunmuştur. Talip olanların yevmi ihaleden evet depozito ak
çelerini lstanbul defterdarlığı binasında müessesatı ~ktıaadiy~ 
mubaaebeciliğine tevdi ederek alacaklan mJtkbuzlar ıle yevmı 
mf!zk(ir ve aaatt~ mektepte mllttıekkil lcomiıy"na gelmeleri. Şart· 
n m :yi görmek istiyenlerİD de ber aün mektep idares ne mfira· 
caat eyleaıeleri. 

r ZA YIL ER J 
Tatbik mührümü zayi ~t.~ 

yenisini alacağımdan ~skıııll 
hilkmü yoktur. ~ 
Unkapanında cami altı rokajtınd• ' 

11 hanede Abdulhıkim Fehitn J.I 
§ Jstanbul ithalat gümrüğiill' 1' 

kara Palas namına mübrez ıaı8'1 t' 
maralı beyanname ile muameJeei ~ 
pılan maJlar için alınan 130747 1111iJ'İ -
ve 26 - 1 - 931 tarih ve 4994 ~I 
kunışluk depozito makbuzu za~ 
ği ve yenisi alınacağı cihetle 
olamıyacağı il;\n olunur. / 
- -Mes'ul Müdür Refik ~h_. 


