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HATIRALAR ARASINDA 
Uıtat Halit Ziya B. in hatıralan 

2 inci S3)'ıf ada -

2. 4370 Cumarte•i 7 ŞUBAT (Z inci ay) Talırir telefonu: 
Yıl No. 4700 idare telefonu: L :::::t 

2. 4371 Sayısı fi Kuruı 

c. H. f. Vıildyet Kongresi Mesaisini Bitirdi 
Selô:nık Konferansı ne yaptı ? Gazi Hz. 1931 senesinde Mis Avrupa 

Nisanın son haftası Balkan Izm::t:~ :;:,d:ı:,ha- Avrupa güzellik kıraliçe-
haftası olacak h• ;.:!\~~~~;rı;.:ı::.~hi~; =~ liğineF ransız dilberi seçildi 

Jilete saat 22 de treni mahsusla Balıke-

~U ra hhaSl IDIZ Hasan B. Istanbul sire hareket buyurmu§lardır. lstas p . k d 1 h .. ıı· ı·ı u yondan halk mümessilleri ve lzmirde arıs o ın arı u sene Quze ık 
konferansına nasıl hazırlanacağı- mevcut meb'uslar \'e kesif bir halk küt- f4c1nı betka memleket dilberlerine 

mızı 1 h lesi tarafından pek samiınf tezahUrat- k h d f 
i'.D 8 yor ta bulunulmuştur. Vali Pş. ile ordu 8p r ma 1 llr 

I
·--------------• müfettişi Fahrettin P§o vi1Ayet hudu-

1 nkıJap dinsizlik de- duna kadar Gazi Hz. ne refakat etmiş
lerdir. 

mek değildir 
Menemen divanı harbinde 

muhakeme edilen irtica maz· 
zuolarından bazıları kendilerini 
müdafaa ederken " Ben namaz 
bile kılmam. Oruç da tutmam. 
Buna şahit gösterel>dirim,, gibi 
sözler söylüyorlarmış.Bu kabil 
sözler, söyliyenlcrin kapkara 
cehaletleri bertaraf edilirse 
maznuniarın masumiyetlerin
den ziyade mücrimiyetlerini 
ispat eder. Çünkü bu söıler 
Cüm~urivet ve inkılabı dinsiz
lik, divanı harbi de dindarları 

Hasan tı. takip ve tecziye için kurulmuş 

Balkan kongresinde memleketimizi bir mahkeme telakki etmenin 
temsil eden murahhas heyetimiz reisi en açık bir delılidir. Fakat 
Trabzon meb'usu Hasan B. Selanikte ayni zamanda bu sözler Cüm
topJanan ihzari komisyonun mesaisi huriyet ve inkılabın dinsizlik 
hakkında dün hir muharıirimize şu be demek olmadığım mutaassıp 
Yanatta bulunr.ıu tur: taı a ya anlatmak için münev-

- Ifongr<' üç g··n c! 'am etti. lh 'eı imize terettüp eden tenvir 
tnrt mahiyette olan lıu kongl'ede ruz vaz fcanin nekadar ml1him ve 
laame mtlzaltere edildi. mOşkf J olduğunu da g6sterir. 

Selanikte hali tan 'e alakadnrlardn~ u...-~---------_..ı 
fevkalade h ·· nü lrnbul 'e misafirper· C H Fırkası 
verlik gördii ,. Belediyenin göste. di 
ğj cnndnn ala a~ ı bil a ı.ayd tn:e 
iSterim. 

Scl:miktc 1 ulunduwurnuz müdd .. t 
içinde d:ınll iinunda bir l.onf erans ve
rildi. l\lü7.al crcmizi halh l akrndnn bir 
alaka ile takip etti. S ı:miktc gördı.i· 
fUmüz f e\ knladc hii ü ı.nbulün eser· 
leri olmak üzere hemen her gün bele
diye darülfünun ve do tlanmız tara
fıtıdan ziyafet, resmi kabul ve konfc
l'anslar verildi. 

Kongrede il.inci Halkan konferan· 
sının ruzname~j müzal\erc edildi. Ruz-

• 

Vil' Yet koı rrı esi nıesal-. .. 
~ini b t rdi 

Dünk" son İçti ada nizam
name ve program etra
fında ciddi münaka

şalar oldu 
Cümhu ıyet Halk fsrkası Is· 

tanbul vilayet kongresinin dün 
Cağaloğfundaki fırka merkezin· 
de son ıçtimaı yapılmştır. 

Menemende 
idam kaçağı tutul

mak ü1ere! 
lzmirden son gelen haberlere 

göre idam firariai Boıalanh la
mail oğlu Hnaeyinia izi üzerinde 
1ürünmektedir. Dumanlı dağa ve 
daha bir çok yerlere jandarma 
mOfrezeleri gönderilmiştir. DUn 
Bozalandan sekiz kadın ifadesi 
alınmak •e bazı izler tesbit 
edilmek llıere Menemene gön· 
derilmişlerdir. HenOz teyit edil
miyen bir habere ı&rede mah
'küm EmirAlemde yakalanmııhr. 

Ofvenı hırbın nıtrıttiOI 
beyannımı 

Divanı harp rlfııeti bir be· 
yanname netre~k firari Hl
aeyini sakhyan, kendi.ine yardua 
eden yahut g6rd0a0 halde haber 
vcrmiy~n ki111sel~rin idam ec:ıne-; 
ceklerini ttblii etmİf beyanu· 
meler duvarlara yapsıbnlmJt ve 
tclJilJar çıkanlarak halka illn 
edilmiıtir. 

Behice hanım Menemende 
lzmir, 5 - Şeyh Esadın mll

ritle~inden olup ifadesine mllra
caat olunmak Uzere lstanbuldan 
gönderilen Behiçe hanım bugtin 
geldi. Yarın isticvap edilecektir. 
Bundan maada Haaan B. ismin· 
de biriside J&bit olarak getiril· 
miştir. 

Hudutta bir 
müsademe 

Bulgarlarla' Yunanlılar 
çarpııblar 

Atina, 6 ( Apo) - Drama

dan harbiye nezaretine gelen 

telgraflara göre Yunan -

Bulgn hududu üzerinde Bul-

garlar bir Y onan 

katletmiflerdir. 

neferini 

Bu cinayet neticesinde Yu· 
nan ve Bulgar hudut karakol· 

Jarı arasında saatlerce süren 
bir mDsademe olmuı fakat 
iki taraftan da telefat olmf!
mııbr. 

Cenevrede Yunan - Bulgar 

ihtilaf atını hal için sarf edilen 

mesainin ferdaaında vuku bu

lan bu mOsademe efkin umu· 
mi1ede .Um bir tee•Dr uyan
dll'llUfbr. 

"Sakarya,, 
Bir tahtelbahirimiz me
rasimle denize indirıldi 
Triyeste S (A.A.)- Sakarya 

ismindeki Türk tahtelbabiri,Tllr
kiye sefiri Suat Beyle sivil ve 
askeri memurin, üç mütebassıı 
TOrk ve müteaddit ltalyan bah
riye zabiti hazır bulunduğu halde 
tezgAbtan indirilmiştir • Bu mil· 
nasebetle Tilrk -İtalyan dostluğu 
hakkında nutuklar irat edilmiıtir. 
Tahtelbahir 715 tonluktur. Uzun· 
luğu 60, geniıliği 1 metredir. 

1931 Avnrpa süzellik loraliçeai 
Bir çok memleketlerde güzel· 

lik kıraliçcai olarak seçilen gii· 
zellerin Pariıe vaıı1 olduklannı 
yazmııtı. 

Orada toplanan güzeller ara
sında bir mUsabaka yapılarak 
Pirtfdt Fransız dilberi birinci 
plmif ve 1931 sene.mm Miı 
Avrupuı, yani Avrupa .azewk 
kıraliçesi iJAn ediJmiftir • 

Bu mlhluebetJe Paris ve Av-
rupa dilberi Matmazel Vivyan 
Ortmam'm bir fotopafmı koyu
yoruz. 

intihap nuıl olda? 
Atina, 6 ( Apo ) - Parilte 

Juraal gazetesi iclarebaneainde 
yapılan mOsatiakada Avrupa r&-
ıellik kıraliçeliğine Frama ıtl· 
ıellik kıraliçesi intihap edilmİftİr. 
Hakemlerin reyleri Fransa, Al
manya ve Yunan gllzellik lara
liçeleri arasında teşettllte ajra 
mıt olduğu cihete saatlerce ıü
ren bir mllzakereden soma Mis 
Fransa, ekseriyetle Avrupa ;n
zellik kıraliçesi olmUftur. ııamemizdeki maddelerin hemen hep

~ intaç ettik. Bu suretle lstanbul 
konferansının ruz.namesi tebeyyün et
ibiş oldu. 

Dünkü içtimaın ilk ce!selerine 
Tekirdağ meb'usu Cemil' ıon 
celsesine de Afyon meb 'usu Ali 
B. ler riyaset etmiştir. 

Dün dahili nizamname ile fır
kanın esas programı üzerinde 
konuşulmuş, bilhassa nizamna
menin cezai hükümler bahsi ha
raretli mOnakaşalarla geçmiştir. 

Derv't Ömer ııkahnı, 1191nı 
kestirdi 

Saçlı OerYİf Omer .berabndan 
sonra derhal izmire gitmit ve 

[Alt tırıfı 3 iıncü sayıfıda [ 

Büyük Müsabakamız 
!Alt tarafı 6 ıncı sayıfada) 

~-------- ---·~·~-== 
Galata faciası 

Servet Bey.le refika•mın 
cenazeleri dün kaldırıldı 

Facıanın cereyan ettiti ev 
Yazısı 5 inci sa)ıfamızda 

Bu arada ıöz alan Aptülka
dir Zıya 8. cezaların şiddetli 
olmasını, Avni B. ise foka dahil 
ve haricindekiler için cazip ted
birler alınmasını ileri sürmüşler
dir. Neticede Apdülkadir Beyin 
teklifi reddedilmiştir. 

Esas proğramın mUzakercsin
de Niyazi Tevfik 8. Türk oçek
larının mazideki mesaisinden 
şilkranla bahsetmif, fakat bu
gilnkil mesai ıeklinin esaslı su
rette tanzimini müdafaa e~miş· 
tir. Bu sırada maarif siyasetimiz 
için kat'i bir siste mkabuln arz-

olunmuştur. 
Aladan Avni B. Cümbunyet 

mefhumunun fikirlerde k6klq
tirilmesi için çok kat'i tedbirler 
lazım olduğu fikrinde bulunmuı, 

1 
halk ırr.ızı "köylü,, "eski iti~at 
tiryakileri,, ''yrni nesi!•·. dıye 

j üçe ayırmıt ve mesaının bu 

~<: &,.I:; - -ı.;;ıc :c;• 

esaslara göre yapılmasını zaruri 
görmOftUr. Bu mDnnebetJe pro· 
paganda ye netriyabn ehcmmi
yetide ileri aOrDlmOıtOr. 

Mnteakiben fırka idare heye-
ti namına s6z alan CeYdet Ke
rim 8. fırkanın yedi maddelik 
esas undelerine temas ederek 
uzun jzahat vermiş, beıinci mad· 
deyi teıkil eden umderün tatbi
katında çok ihmaller görüldOğli· 
nii sCS1lemittir. 

Cevdet Kerim . B. vaizlerin 
camilerdeki s&denne de temas 
etmiş halka çok yobazca 
sözler ,aylenditini , cami-
lerde ppkalannı çıkararak 
takke ile namaz kılan kOflenmit 
t.ıhluların ppk• kanunile iatihıa 
ettikl~rini aolatmııtır · 

Sonra Galip Bahtiyar B. Gazi 
Hz. ne kongrenin ıOkran ve 
tazizm hislerinin ar2 olunmasını 
teklif etmit ye en nihayet Ali 8.in 
bir nutku ile kongre mesaisine 

hitam wcrümiltir• 

Foto : Süreyya [30 

32 - Hulya Hanım 

Bugün gUzel bacak müsaba
kamıza Jzmitten iştirak eden 
J:fulrv~ Rana. Saffet hanımın çek· 
tirdıgı resmı neşrediyoruz. 

v Hulya hanımın foto Süreyyaya 
ugrıyarak numara karnesini alma-
11111 rica ederjz. 

VAK 1 T 
Güzel bacak müsabakası 

32 
Hulya Hamm 

"B k 0 uponu bu hanıma rey verecek 
oku} ucularımn: kullanıbılirler." 



~ 2 - VAKiT 1 ŞUBAT 19'1 

Çankırı Kaıtamonuda hastalık Asi kürtler ırak kuvvet· 
Bir seyahat - Serezin hatırası - Oc Erkek muallim mektebi kordon ]erile müsademe ettiler lLK TRBNl HEYECAN VE günler,Hisar arkası, yayla - Sırmalı SAMİMİYETLE KARŞILADILAR i9ine ahndı Bağdat 6 - Irak kürtlerile 

h Çankırı, 6 (Vakıt) - tık tren bu- · Kastamonu, 6 (Vakıt) - Er- Ası feyh Mahmut kuvvetleri ara· 
cepken ihtiyar ocanın itabı - gün saat 15 te binlerce halkın heyecan- kek muallim mektebinde bir me- sında şiddetli çarpı~malar o\mur 

M , Ed b• t ·ıı h ve samimi tezahüratı arasında şeh- nejit Yak'ası zübur etti. Musap tur. Her iki taraftan bir ço~ 
eş um sene - e ıya m~yl e- rimize girdi. Ankara meclisi umumi azasından lSIU ve yaralı vardır. Irak hükfr 

rl·nı·n ilk . a" mı·ıı·. . birinin oğludur. Zavallı çocuk meti hududa yeniden takviye 
meyi anatarak, mahl1etinl anbyamadı hastanede dün öldü bir çocuk- f 1 ,,; 

- 7 - y .. ___ ,. Halit Zf•a ğım bu sözün içinde muhtefi musibet d ld d h kuvvetleri ve keşi tayyare eı· 
.. _ • J tan daha şOphe e i i o a as-

. . .. _ tehdidlle aflamafa başladım. göndermiştir. 
Kızından ıl~ defa olarak ayrılan an- tevkif eden ve bir kulubede bannmaga Böyle bir zamanda? .. Ne demek is- tanedir. Mektep yirmi gün için eeı 

nemin ısran ii~erine bir sene İhsaniye mecbur eden safanatı, katırları yoku§t ı· d B u d · ladı 1 kordun altına alındı. Muallimlere Adılar elektriği mukıve· . .. ıyor u. on sonra an an m. s· d·~ kt 1 d h 
sarfiyeslnden vazgeçildı ve mektep ta- tan aşağı yuvarlıyan su baskınını, su· ta b 1 af la d R h besi teh· ve ıger me ep er e oca lesinde bir ihtilllf ·· · ·ı bi d - · rt · b h n u a n a us mu are 1 J il' ktebı'nde tnlne tesaduf ettın en r me,·slm e rucillerfn feryadını, e esı sa a se- d'd" CirUI ğ ba 1 tı o an ann mua ım me Ankara 6 _ Ankaraya gelen ele~-i 
anemle ben eniştemin mevki kuman- rinlikte hiçbir 09yler olmamı§çasma de 

1 

1
1 .!.. mekluke ş aml 'ri§ ·. det Ye derıi olanlar da mektepte 

ld ğ S ·· d rildik d.1 1 ·ı 'sind bizi k il"" çocu sene e mın saa kalacaklar. Villyet hastalığın rik şirketi fen müşaviri Istnnbula 91 

danı 0 u u creze gon e ·. nm e 1 en yo un 
1 

en e .•~· aUrur rıfJsileslni kopararak bana haya· ' · · h · ı· det etmiııılerdir. Nafia veklileti Ad8 
Bu seyahate hayatımın ilk çc en lıyan orman ra~asını ~titlln ~sı!Ati· tm en acı bir saatinin çalmak üzere ol· men i ıirayeb içın e emmıyt-t ı -; 

mes'ut seyahati demek doğrudur. o le, ve ~~-ettar bır _Y8dıglr - bı~ 7adf dutunu haber veren uğultu ihtiyar ho- tedabir ,aldı. lar ve Anadolu sahili elektrik mukn1't 
zaman Sereze gitmek için en kısa ve sa gar ki ~st~nde ~ir sıyah matem tültl de canm bu itabında saklıydı. Hayatın •~====T=a•la=tiiiiiM=iim=•taz;;;;;;m.- lesine dahil bulunan bazı mevat hal' 
lim tarik 1stanbu1dan \ııpurla Knvtı· var - ıhtimamıle saklıyorum. ilk antf darbesi itte bu sene göğsüme 1 Şehir mecliainde ı kında eve\ emirde İstanbul belediytS 
laya, oradan Sereze katırla gitmekti: Betbaht Serezt bana o kadar yakın vurarak:_ Yetişir artık, çocukluk se- • - ile anla§mağı şirkete tavsiye etmiştir 
galiba bu yol Uç günde kat'edllirdi. Ka gelen bu Serez şehri şimdi bizden o ka vinçleri- Bundan sonra yaşamak ne Muhittin B. bugün Bunlardan birincisi Kurbaiıde~J 
Ta11aa kadar hatırımda bir boşluk var, dar uzak ki onu tahattur etmemek Is: demek olduğuna onun getireceği acılar cevap verecek gazhanesi meselesidir. Şirket Istsır: 
fakat Kavaladan sonra kabr iistünde tiyorum. la vAkıf olacaksın, ve ne yapsan, ken· bul belediyesi iJe kömürlerini KurbS 
meçhul diyarlar keşfine çıkmış bir kah Avdette bir ~aza da geçirdik, vapur dini ne kadar aldatmata. çalışsan icat Şehir meclisinde buflhı yapı· dereden geçirmek esası üzerinde anl• 
raman gururile, daima kafilenin önü- bir yerlerde karaya outrd~, burada edeceğin ıünırlann arasrnı hep zehf r- Jacak içtima, enelce, İfa· · • 

d d h d ~. 1t d ·· ·· ı k Id k H k · k b h df şabilirse mukavele derhal im:ıalaıt~ ne ti§en, a a Ots• usu, a ın a soz gun erce a ı · er esı 81 an u a • JerJe dolmuş görecektin r •• diyecekti. ret edildiği gibi haylı hararetli 
cllnlemlyen mahlfilrun keyfine kendi i- e beni bi1lkfs pek memnun etti. Zar • * • olacakbr. Çnnkü belediye reisi mktır. 
radeslnl de uydurmaktan başka çar~ bitlerin, ~ele~in baza~ hoılarma gf- Burada, o acı &eneye geçmeden ev- Muhittin B., evvelki celsede ya· Abd .. lk d· K r 
l>a]amıyara.k Jkfde ~irde ~rknd?n yctı- d~n eksenya bıdde.tlenne sebep olan 't'e), küçük bir ric'i hat çizeceğim ve pılan tenkitlere CeYap verecektir. U 3 1r ema 1 
tenle~ mUdahalesıle gen çevrılen ken ~ır kıpırdakbkla bUtUn tahlisiye ame- beni edebiyat ile iştigale sevkeden ilk işaret edildiğine ıöre bu cevap Huduttan geçince ıoyguna mı 
dhnl &orUyorum. Bu seyahatte duydu- hyatının arasında dol8.§tım. He.rkesten mües.sirlerden bahsedecefim. Daha bu bazı Yesikalara da iıtinat edecektir ? 
fÜm haz ancak Amerika keşiflerini ye4 ziyade lstanbulda kalanla~nuzı &1kan yaşta iken temayiillerime edebiyat ze- Hazırlanan Yesikalar araaında· uQr•mıt 
nl yeni vahalar, sulan arasında altın ve merakta bırakan bu hadısede~ ıo!'· mlnlne müntehl bir mecra çiun, efer latanbulda timdiye kadar hiç lskenderondan bildiriliyor: 
zerreleri yuvarhyan nehirler buldukla- r~ muvasalatımızda bOtUn aile bııl ıs- titrete ait bir amil rok idise, ikt ubep yapılmıyan ve tamir edilmiyen Adanada bannamıyacağını anla· 
n zaman duyduklan zevke teşbih olu· tikbale gelml§tt. Bu meyanda dayımı nrdır. Bunlardan birincisi okumak ip- ıokaklann mevkileri kilometre dıktan sonra avenesile Suriyeye 
nablllr; fakat bu. zev~ ne k~dar derin ~hattur e~iyoru.m ki, hiç f~phe 7ok, tilAsı: Aşık Garipten, Asil ile Kerem- miktan gösterilmiftir. Yapılan kaçmıı olan Ahali fırkası lideri 
o~?rsa olsun benı vn!"t lakit. yorg~n ~~lede benı en zıyade ;;evendı. Sevin· den, Leyla ile Mecnundan başlıyarak heaaba g6re 10 metre genişli- Abdfilkadir Kemali bakkınd• 
duşmekten menedemıyor, " ıkide hı~- cınden hmçkı~rak aglıyordu ve hep ki bunda herkesle beraberdim, hUA. bun ğinde bir kilometrelik bir yolu geçen mektubumda bazı maJO• 
de arkadan yava~ yavaş gelen a~tem~~ ağlarken yilrumU J!latatak 3p0yorda. Jann yeniden tab'edilfşine nazaran bu· parke yapmak için 100 bin lira 
mahfesfnden endışenak ~I~ ses .b~~ m~- Bana babamın ATnavutlukta vali gUnUn neslile beraberdim - Btiyilk kar paraya ihtiyaç vardır. ÇUnkn mat vermiıtim. 
dalıal.e vukuunu icap ettınr, !<Uçuk sU- yahut h5.kim olan bir dostu beyaz ffa. deşimln kütüphanesinde bulunabilen metre murabbaına 36 taı Mevsuk olarak haber aldığını• 
varlnııı ka!-1" yula;.ında~ yakalrynrnk tanile beraber gayet süzel, tamamen f!eyleri, ezcümle (Bin bir gece) ile bu- isabet etmektedir. nazaran Abdülkadir Kemali hu· 
geri çevrihr~f. ~u oy~e bır zamana tc- sırma ile kaplanmış bir amavut çepkt• nun naziresi olan (Elfün nihan) oku· Bu mebllğ adt parke içindir. dudu geçtikten sonra pek yakıtı 
sadüf ederdı kı ~nım )o~gunl~k~an nl hediye etmişti. Sereze kadar götürü- dutn, sonra arkadaşlarımdan kitap di· Parkelerin altı betondan yapılır- bir mahalde meşhur "Dana Ba· 
ve uykudon ba ım onUmc duşer. gıbı o- Jen ye galiba orada giydirilmek isin lendim, bilhassa lsmail Hakkı p•- aa 10 kilometre yolun ancak bı'r 

d f k b k -Y- ruh,. çetesi tarafından ya{alana' 
lur Uj ta.m arzuma mun ı ır a~r münasip bir fırsat bulunamıyaa bu el· (galiba §imdi jandarma kumandanla- milyon lira ile parkeye tahvili rak Uzerlerı"nde bulunan dört birı 
almmak Uzere olduğunu kabulden istin bise:>i bana lstanbula muvaaalat vesi· nndan) zade Cemalin (şimdi Doktor k b 'l t b ')' 
k~t eaen gururumun geçici bir itiraz- lesile giydfnnişlerdi. Sırma ne kaplan· Cemal Bey) miltaleaya meraklı oldu- a 

1 0 
a 

1 ıyormuı. lira mıktarındaki paralan tama• 
ından sonra beni kucaklarlar ve anne· mış dizliklerle çepkenin arasında hem- fu bir gün evvinde gördüğüm gUzeJ Sadakai fıttr men alınmıştır. Bu soygundall 
m~n m~fesine götürerek yumuşak bir beyaz, kabank fistanrmla uçar gibfy. kUtüphanesinden istidJAI ettiğim baba· 1 sonra Kınk hana gelmif olall 
mındercığe yntınrlnrdı. dim. sının kitapları arasından seçip bana 1 \ ht:ınnbnl müfrlilti~nden: Abdülkadir Kemali müteesıireıı 

Bir aralık böyle uyurken müthiş bir Bu elbisenin Serezde giydirilmeme- iare ettiği hikaye kitaplannr yuttum. I ' . tlA orta edna Kınk han milis kumandanlığın' 
gtiriUtü ile uyandım: Silahlar patlıyor sine sonra kendimce bir aebep keşfet- Bunlardan bir tanesi vardı ki o zaman· 1 ı kuruf knruş kuruş bqlanndan geçen soygun vak'' 
du ve bizim kafile birden tevakkuf e- tim: Atlece pek meşhur idi ki esasen dan beri ismini bulamadım. Bizde hi- 1 , Buğday 16 13 12 asını anlatmış ve paralarının istir 
'diyordu. Gözlerimi açar nçm~z. hükmet· Manastırdan ve elbette Amavut olan, kaye tarihi yazanların elbette tetkik et- j ı· ~r~~ 16 l3 ı l dat edilmeıi ricasında bulunmuş' 
Um ki işte şu karşıda ellerını h~vaya hatta nrnavutçayı tiirk~eden iyi söyle· miş olacakları bu eser küçük ıat'ada Uzum I56 117 78 tur. Bunun üzerine Milis kumarı' 
kaldırarak sili~larını boşaltanlar ro- dlğine dikkat edilen eniştemin ama· ve, o zaman bende hAsıl ettiği tesire 1 Hurma 182 . I04 . 78 d d h l b)) h d 
Jumuzu kesmegc çıkan haydutlardı. vutluğuna uzaktan yakından bir telmih nazaran iyi yazılmış, ve şurasında bu- ZekAt ve ~adaklı fıtır ve ktırbın anı er a otomo i e u utta• 

nu yol kesen haydutlar ffkri de bile tahammül edemfyen bir rarabeü raaında manzum parçalar irat edilmi~ ı derilerinin tayyare cemiyetine verU- ki Hacılar köyüne gelerek tab• 
benBe nası hfi.sı~ olmuştu. K~r~dan vardı. Hatta hep dikkat olunmuş idi bir hikaye silsilesiydi. Elime geçse b;. ı me.sini.n cevazı diyanet işleri riyaseti kikata başlamış ve Dana Baruh 
%fyade bende bır (bunu dnı gordum 1) ki "'Morl, pırua olsa yemem! ... " l!tifei gün tekrar okuyacağımda şüphe olmı- ı celılesınden ıstar olunan Fetvada be- çetesine yataklık ettiği tahnıill 
itmlnanın~an doğan bir sevinç .'ıır~ı~ meşhureslnden ku~kulanarak aileee yan bu hikiiyeleri pek beğenmiş oldu- • Y~.n olunmasını naz~an vat~ımızu, olunanları tazyik ve aksi takdir 
o kadar kı bo silfı.h atan kafllcnın b1z1 pek sevdiflmiz pırasa sofraya &eldik~e fuma nktfım, başka hiçbir şeye vlkıf husnü muhafazası millet ve hukOme· de huduttan çıkarılacaklarını ıöf 
istikbale gtHenlerden müteşekkil oldu- elini uzatmazdı. değ11fm, hatta 0 zaman ezberlediğim timlzin deva.mı -:acvet ve itilt~ı için leyerek Abdülkadir Kemali ve 
ğuna inanmak için kendimi zorla ikna Ben bu amavut esvabmm içinde da· manzum parçalaTdan bugün bir mısra asrın icabattoa göre muhtelif ve mü- avenesinin gasbolunan dört bili 
ettim, içimde flk fanızlyeyi tercih eden yımla beraber at üstünde iskeleden bile hatırımda kalmamış. tcnevvl vesaiti harbiyenin ,.c bilhassa lirasını iıtirdat ve kend:!erine 
bir his vardı. eve dönerken tam Şehzade camiinin ö- Bu okuduklarımla o kadar me~gul 1 zamanımızda ehemmiyeti fevkaladesi , teslim etmiştir. 

Serez!. .. Ah 1 Ne güzel, ne şirin bir nünde bir ihtiyar hoca hayret ve me· idim ki bana elimde bir kitapla tesadüf ' müsellem bulunan Kuvayı hıvalyenin lskenderondan Halebe gitnıif 
Yerdi. Burada üz günler dedikleri mek- rakla durdu, ve b .. ını salbyarak bize ettikre babamın nazarmda bir endişe, 

1
' biran evvel tedarik ve ihzarı bir vc-

-Y :ı 'b ı d" · td d b b olan Abdfilkadir Kemalinin şiıJJ' tep bayramını, üç gün mütemadiyen uzaktan baka baka dudaklarmı büktO~ bir korku, hatta patlamağa hazırlanan cı e ıoıye 0 oğun an u apta 
yedffimlz kuzuları, helva1an, Hisar ar- ben ne oluyor tnerakile bakıyordum, bir tekdir hlBSederdim, n yavq yavq 1 icap eden muavenet "c müzaheretin di Antakyaya geçmiş olduğ'I 
kası seyranlannı, çağhyanlann içinde tam onun yanından geçerken ihtiyar gizlice okumağa lüzum gördüm. Bir , ifası Jüzumu ihvanı dinimb:e kemali haber alınmııhr. 
billtlr gibi temiz ve mücella kayaların sabredemiyerek ve benim telli pulla zamana kadar babamın şedit bir müda- ı ehemmiyetle ar,.;olunur. · Türkiyeden Suriyeye hayvsll 
Ustilnde dizlerime kadar çıplak bacak· esvabımı kastederek: - Yazıklar ol· halesi vukua gelmedi, nihayet bir gün" Bayram namazı getirerek hırsızlığı itiyat edinIP~ 
larla gümüş sularla ouynlan hiçbir za- sun!- dedi, bö1le bir umanda... Fakat o günü anlatmak için edebi· Sıııt Dakika olan lslahiyeli lbrahim isminde~' 
man unutmıyacağım. Sonra, en sıcnk Pek asabi olan daynnm tedit bir mu yat meyillerime ikinci sebebi teşkil e- Ezanı 1 39 ı şahsın Milisler ile yapılan nıO' 
Jıaftalan &eçirmek için uzun bir kafile kabeleai muntazır iken o mahçubane den müessirde tevakkuf etmek Jüzumuj j Zevali 7 2:- 1 sademede öldOrUlmUş olduğud1 
ile gittiğimiz yay){lyı .. Yolda gece bizi gözlerini indirdi, ben de derhal se'rin· nrdır. söylenmektedir. ~ 

• V AKIT" m tefrika• : 84 - Bu oğlanın hali ne olacak ku- akıllı, zeki, dahi olmada değil ale- - Ben bitiğim. Kimseden 1~· 
zum böyle?.. me kendini öyle belletmektedir. na çıkmıyorum. Bu münasebet•1

; 

Her şeyi tabii renkte görrneğe Fileıof yarı ciddi yarı latife bir sözlere bazı bazı tahammülüm Jel 
uğraşan filesof cevap verdi: kabarııla: mıyor da ... 

-Ne olacak ya unutacak1 ya ö- - Yetitir .. Çene değil dikit ma· Kaynana torununa dönük gö~ 
. lecek.. kinesi, ciğer değil çingene körüğü. lerle bir müddet baktıkktan ıorı~ı· 

Kaynana bu cevap karşısınd:ı - Haydi bakalım ıeç kartıma - Baban benim ciğerimi çı~ 
birden parlıyarak: çene yarııına çıkalım. Papu bos- rene körüğüne benzetiyor d~ tı~ 

- Ya unutacak, ya ölecek. .. Ev- ması herif. O hoygoygoycu ıaka- hir fey söylemiyorsun. Benı~ lt1' 
zarfı filesofun odasındaki dolabın lalı Efendi arkası sıra oğlu sokak- Iadm hakkında bu nasıl söz ku- lınla beni mi korkutacaksın-ğ na hoygoygoycu dediğime 1!11 

üstüne koydu. Ve onu orada unut- tan geldiler .. Bir az sonra sofraya zum ... Bu meseleyi mahalle bek- Çelebi büyük anasına yan yan zıyoraun? r 
tu. Akşam üzeri evvela Hikmetul- oturdular. çisine de sorsak ancak bu cevabı bakarak: Çelebi tabağına eğildi ce"' 

Çelebi her sahana ancak üç de- alabiliriz. Senin filesofluğu~ nere- -Hanimn~ ... Hanimne ... ağ~ı~· •ermedi. . 

B · d /ı ı b L/ 1 f ,.,1· • uzatıyor ve aldı'~ı lokma· de kaldı? Seni zamane ukalası sıra- dan çıkanı bıraz kulakların ışıt· Kaynana devam ettı: . . İ' u reJım e c ac•n. arı a <; mı g • • 8 • h" b" .. d bır ı1 
.1et i ti l 1 t d ç· v d'" · sına koyarak nıemleketın dört kö- ıın.. - enım ıç ırınız en ~ en mu enlJJ p ve en g ze arı zor yu uyor u. ıgne ıgı şey- . . . K k . d" h'dd .. b" l'k b ki d'v• k 8 de•e 
bulııvorum ... .. .. .. .. şesinden müşküllennı hallettırmek oca arı tım ı ı etını ıraz ı e e ıgım yo . ana ne Sş' 

• ~~r agzında buyuyo~. Buyuyor bu- için adamlar geliyor... Ah şaşkın- torununa çevirerek : ne yapsan yine torunumsun.. _ .. 1' 
Iaim ve adres: - d b t } a yr gazın an geçmez ır cesame a ı- lar. Bu alem de ne gülünecek ŞcY· - Seni müdafaa için ıöylüyo· na kar~ı içimde iki katlı bir arı ,ııf' 

·-----------·-········ yord~:· .. . . ler oluyor. Dünyada senin gibi rum a nankör çocuk. Sen de ba· reği var. lş~e onu koparı~. nt~ııç' 
Buyuk anası melfıl bır dıkkatle namları akıllıya çıkarmış kimbilir handan yana mı çıkıyorsun? yorum. Sem bu halde gor~ 

-·---···········-· .. ····-·-··- .............. ·· ··· · · torununun yüzüne bakarak: daha ne kadar budalalar vardır. lş Çelebi halsiz bir ifade ile: (Bıtnıedı) 



fımız gayreti sıfıra indirmez mi? 
Bu samimi endişeyi ızhardan sonra 

düşüncemizi l'"e fikrimizi hulasa ede· 
lim. Memleketimize Yunan tiyntrolan 
relmesine esas itibarile muarız defi· 
Jiz. Fakat bu hususta müddet, nte~ im 
gibi b&ZT tahdidat konulmnsınr çok lü
zumlu görüyoruz; Türk tiyatrosunun 
himayesi tihetinden. Türk parasınm 
Türk memleketinde kalması cihetin
den, Türk Jf8anı ve türk harl')ı dhetin
den. 

En sonra, mevzuubahis operet trup· 
lannın gördüğü rağbetin şehir için bir 
operet JAzrm mıdır, değil midir, böyle 
bir te§ekkül l'Ücude getirelim mi, getir
miyelim mi? Diye senelerce düaünen 

Polf.te 

Dün iki ev kıs
men yandı 

Dün saat 16 da Gedikpilfada 
Kandilli sokağında bir yangın 
çıkmış ve iki evin üst katları 
yandığı halde söndOrülmüştUr. 

Yangın, Şerifpaıa hammn 
odabaşısı Mustafa efendinin mllı
teciren oturduğu 1 O numaralı 
evden çıkmıştır. lttisalindeki ev 
de Bahriye Binbaşılarından Mus
tafa Eşref Beye aittir. 

Söylendiğine göre yangın so
badan çıkmıştır. Ateı sllndtırli
lürken bir etf aiye neferide ya
ralanmıştır. 

Znbıta t.ahkikata başlamııhr. 
Ohenneı !ehrimizde glzfe

niyormut ! 

u•n••••••--.............. ~-.. --.--... .-• .. ••••••• ... •-• .. -••••~-••Mcaes•••----••• uuswwwaa az 

Geçenlerde mahkemeden ge
tirilirken jandarmalann elinden 
kaçmağa muvaffak olan Ohanne
sin şehrimizde olduğu anlaııl-
maktadır. 

(Çizgilerle fikirler : Kendmı mesleğıne veren insan 

Bir musiki şinasın elindeki 

kemana dikkat ediniz, bu bir

kaç tahta parçasından, bir k~p
.. üzerine gerilmİf birkaç telden ru . 

ve bir de yaydan ibarcttır. 

Bu tahta parçası bir üstadın 
elinde güler, ağlar, hıçkırır, is
yan eder. V.e daha, neler ya~?1,:SZ· 
Kuvvetli bır san atkar butpn, 
ruhunu, fikrini, kalbini, san'atuıa 
verendir. 

Kendini, kendi işine, mesle-

ğine veya san'abna veren in8an, 

kendini kaybetmez, belki ken· 
dini bulur. 

Söylendiğine göre kendisini 
takibe memur olan zabıta me
murları evvelki akşam Obannesi 
Galatada görmüşler ise de yaka
lamağa muvaffak olamamıılardır. 

Ohanncsin F eridiyede bir Er
meni kadının yanında giden
me~te olduğu da rivayet ediliyor. 

Menıf~tura maaezaıını soyanlar 
Salı günü akıamı Istiklil 

caddesin'de Bursalı Mustafa 
F 11hri Beyin manifatura mağa
zasından bazı eşya çalındığını 
yazmııtık. 

Mütemmim tahkikata nazaran 
b~ ?.:o.mobilli hırsızlar bekçinin 
dudugünU işidince otomobile 
atlıyarak kaçmıılardır. 

Vak'a gecenin saat UçUnde 
~lmuftur. Çalınan eıya 1500 
lıra kıymetindedir:. 



[J-ıarici haber,er 

Borçlar ve hapis 
Bugün varlığından iz kalmıyan etiki Jki polis namzedi 

''hukuk sistemi,, nin ~ok sel'gili bir O· d • ' d' 
yuncağı vardı: şer'i 1ıue .. o sisteme gö Dünkü gazetelerde resimli e()1ştzr z 
re yapılacak kaba bit haksızlık böyle ve resimsiz üç haber vardı. ı Vellington. ~ (A.A.) - Bugün (Has· 

Sahilın şeklini bile YAZAN: Ömer Rıza 

Osmanın katillerinden 
öldürüldü! 

- 136 -

biri daha 
bir hile ile mübarekleşirdi. Büyük Türk Bunların ıahirde biribirile ala- ting) te şiddetli bir zelzele hissedil· 
inkılabı, her bucağında merhametsiz- kası yok gibi görünür. Fakat miştir. Yeniden yağmacılıklar yapıl· 
lik, kurnazlık, hile pususu sakhyan bu vardır. masına mani olmak i~in sıkı bir örfi - Sana bir damla su vermem. lacak iş. bundan ibaretti. 
korkunç hukuk sistemini ortadan kal· Birisi erkekleri bile idare tatbik edilmektedir. Harabe ha· -Neden?.. * "' * 
dırdı ve hürriyetini kazanmış insanm K .. t b l E . hl' yenen ı line gelmiş olan mahallelerin bütün - Sen nasıl Osmanı susuz öldürdün l\lehmedin imdat için ' 'uku bulall 
zihniyetine yer ,·erdi. Fakat böyle an· u a ya 1 mıne pe ıvan, «öte- sokaklarında askerler nöbet beklemek· se ben de seni susuz öldüreceğim. seni muracaatları, hazreti Aliyi hareketi 
]aşılıyor ki: yerlerinde eski havanın kisi de Eren köy kız lisesinin duva· tedir. ölmüş bir merkebin derLine sokup bağ· getirmiş, Ali müteaddit nutuklar ırıt 
son },ğınlarını sakhyanlar, inkılap hu randan atlayarak kaçan kız. Yellington, 5 (A.A.) - "Napier ile layacak ,.e cayır cayır yakacağım. ederek halkı kıyam ve yardıma da'f11 

kukunu hfthi kavrıyamıyorlar, hukuk Üçüncüsü şu maruf kadın Gisborne, arasındaki mıntaka hava ta· - İstediğini yap. senin de, Muaviye- etmiş w askerlerin Kufe ile Hira a~· 
sistemimizde de saklambaç oyununa polisleri hikiyesinin devamı. rikile teftiş edilmiştir. Neticede, bü· nin de cehennemde aynı akıbete uğra- sındaki Curada toplanmasını istemiştJ. 
uygun köşe1er arıyorlar. Borçlu ve ha E- b'd k d l d tün sahilin mühim surette değişmiş ol· manızı dilerim. Hazreti Ali bu mevkie giderek askerli' 
pis meselelerinde, bizı bunun, en şaşı la . ger sa 1 en, a ın ar 8.n duğu müşahede edilmiştir. "Waina,, Hadiç oğlu Mehmedin bu sert ceva· rini karşılamak istemiş, sabahtan öğll' 
cak tablolarını görüyoruz. Modern hu polıs yapılacak olursa bendenız ile (Hawke) körfezinin müntehası ve hından hiddetlenmiş, hemen kılıcını !;e· ye kadar beklediği halde bir kimse gtl• 
kuk, bunu açık söylemeliyiz, e ki şcr'i bu ikisini telrlif ederim. Napier arasındaki ha valide akan ne· kerek Mehmedin üzerine yürümiiş ve memişt-i ! 
hUelerin bayram yaptığı bir cemiyet hirlerden hepsi de mansabtnl değiş· onun "ellesini uçurmuştu. Kufeliler, Aliyi, adam akıllı istif 
mtiessesesf değildir. Bu hukuk sistemi 1 Mom ıeket Haberleri ( tirmi~tir. Bazı mahallerde toprağın Leyla onun arkasından koşarak ko- kal ediyorlardı. Onun Curaya gittiffe 
nl anlamak ve kaYramak istiyenler, in Zı"raat b seviyesi 40-:>0 kadem yükselmiştir. Na lunu tutmak istemiş, fakat muhafızlar ni görenler ona iltihak edecekleriııt 
sanlık tarihinde mukaddes hak güne- ankası pier civarında rasifin cephe~i denize onu yakalamışlar, onun kımıldanması· uzaktan ona bakmakla iktifa etmişte!· 
"inin yüksek ,.e heyecanlı safhalarını, Adana çıtt9 ı ıine nısıl düşmüştür. na mani olmuşlardı. Leyla, acı çığlıklar ve onun dalietine icabet etmemekte' 
yeni cemiyetin doğuşunu göz önüne ge yırdım edeo•k Cezayerde veba bitmiş la ortalığı ınıetiyordu. mütevemt bir zevk duymuşlardı. 
tirmeğe çalışmalıdırlar. 1\todern hukuk l'tlehmedin kanları yere akıyorken Halk; belki bu davete kulak asntl' 
bir uyduru , bir buluş değil, yüksek Adanadan gelen haberlere Cezayer, :; (A.A.) -. Umur~i va~i Leyla da yere yıkılıyordu. Hadiç oğlu makta haklı idi. Ali, onları Şama kaı1 
bir uyanı ın, iktısadi zaruretlerin ese- göre Ziraat bankası Adana, tar~fından neşroluna~ bır teb~ığde K. Mehmedi öldürmekle iktifa etmemiş davet ettiği halde oraya gidemiyert~ 
ridir. Bunu anlıyamıyanlara insan hü· Mersin, Tarsus ve Ceyhanda s~nı ayı?da Kons~~ntın. e}:aıetınde zu· ölü bir eşek derisisini yüzdürerek Meh· Haruraya gitmişti. Ve kuvvetini teJtf 
'iyetinden bahsetmek çok güç bir şer birer pamuk sabf kooperatifi hur etmış olan mustevlı 'ebadan eser medin cesedini onun içine doldurmuş. etmişti. Daha ewel Cernelde de öyle ol 
dir. Orta zamanın kendisine göre bir teşkil edecek ve buna bilumum kal.madığı. bey~n ?lun~a~tadır. f;ya· sonra ona ateşi vermişti. muştu. Şimdi yine Şama karşı gidilJIJt 
hukuk sistemi vardı • .N'eden? Çünkü: Jetın sıhhı nzıyetı tabııdır. Leyla baygınlıktan ayıldığl zaman yerek Mısıra gidilecekti. Çünkü oras' 

pamuk müstahsillerini iştirak et- R • 'k d' iktısadl yapısı başka idi. istihsal şekli oman11a zS[l 'razı l\iehmedin cesedi cayır cayır yanıyor· idaresizlik yüzünden tehlikede i ~ 
serf teşkilatına istinat ediyordu • .Mo- tirecektir. Bu kooperatife İftlrak p . r.: (A AJ) M Fi din Fran· du .Zavallı kız, kendisini bu cesedin Ü· Halk bu halden bizar idi. Mütemııd1 

dern istihsal devri başlarken serflik edecek olan müstabsellerin ipo- d arı.s, a • • k-
1 

· ani Romen zerine atmak ve onunla birlikte yan· harp davetleri, artık kimsenin kalbİll' 
d d d' Al d S · t l<l' b l J b k sa a pıyasaya çı arı mış 0 an k · · b" k d f t bb.. t · · · 

evam e emez ı. manya a von teın e ı orcu o an ara an a yüz- istikrazı hakkında Romanya maJiye mf ak · tıçın ırff kaç 
1 

e a eşet Euts eftamkı~, de bAır1 .t)csbı~ Ukj:andır~mıy1ordud:_ .• ··r 
Hardenberg yeni bir şey getirmediler, de elli nisbetinde para il<raz .1 •. .. .. t" a a muva a o amamış ı. ra ı· ( ı , ır ımsemn ge me ıgını go 

nazırı ı e goruşmus ur. · . ı .. . .. ( 
yalnız vaziyeti lıukukilcştirdUer. Türk edecek ve bu ikraz edilen pa- :. ler bunu menetmıştı ,.e onu yan anna dukten sonra Kufeye donerek eşr:ı 
inkılabı bundan çok daha büyük ,.e e· fspanyada grin müthiş alarak Amrin yanına götürülmüşlerdi. çağırtmış onlara: çok ağır sözler söf 

ranın gününde tediye edilmesini fJ 'kt 
hemmiyetıi hir şey yaptı. Türk köyünü Madrit, s (A.A.) _ Grip, endii e ve- Hadiç oğlu l\fehmedi imha ettı · en son· !emişti. 
'hukuki serflik'ten lrnrtardı. Bu gün kooperatifler temin eyliyecekler- recek surette tenssü etmekte olduğun· ra Amrin yanına gitmiş ve ona 1\lchm~· - Ey cmrolunduğu zaman itaat et 
büsbülün ortadan kalkmış bir hukuk dir. Bankanın bu karan büyük dan (Lacorongne) eyaletinde mektep· di nasıl öldüriildüğünü anlatmış, Amır miyen, çağınldığı zaman icabet et# 
slste~inin bazıların~n iş~n~ yarıyor, di memnuniyetler uyandırmıştır. ler kapatılmıştır. Bu mekteplere de· son derece. hid~et!enerek on~ ~ay lamı~: yen ada mlar sizi topbyan bir din, s~ 
ye bır kısmını oldugu gıbı bırakamaz· -- -· · ;- ··:·-- ,·am eden talebenin yüzde kırkı hasta· - Hadıç oglu. sen haddını tecavuz ate lendiren bir hamiyet yok mu? Haf 
dık. Çünkü: Jnkıli'ıp yeni bir zihniye- menuun dışarsında kalır. Bız ıktısadf dır. ettin. Benim emrime muhalefet etmek· mı.;ız arazinizi alıyor, ateş ediyor, ~ 
tin kanunu, canlı hakkı demektir. Türk yükselişimizi yeni b~r serflikle mümktn Otomobı'l rekoru le büyük bir fenalık yaptın belki Meh· siz aldms etmiyorsunuz. Muaviye ,. 
inkrlabına göre hür bir insan vardır. görüyorsak, vay böy)e br iktısadi an- medi hayatta bırakmakta büyük bir damların;, bir, ild üç defa çağırdığı }IJI 
:Bunu (kö:lü ~:e şeh!~li~ diy~. iki!e a· layışa, vay bunu teyit etmek istiyen Day:ton ~each, 5 (A.A.) - İngiliz faide \ardı. Sen gine aklının ermedia i de, onun daveti icabetile kil~ 
),rmak mumkun degıldır. Hur ınsan h k k t l"kk' . K"' .. k b" ikt t otomobillerınden (Campbelle) saatte şeylere karıştım. şılanmakta, Muaviye kim~eye bir atı! 

1 d 1 t to 't . h b' u u e a ısıne... uçu ır ısa • .. . k k 
ya nız ev e o rı esme csap vere ı· . . . . . . 24:5 mil vasatı sur&tle 736 mıJ atetme _ Ben Osmanın katiline cezasını ,·er vermediği halde hiçbir emrine muhalt 
ı . o h'" ·. ı· d ı t ı·..: 1 kitabı bıle Anupada serfhğın nıçın ya . • b. fh k t · t . . ••. ır. nun urrı;> e ı ev e garnn ı... a w •• _ • • • sı1retıle yenı ır c an re oru esıs e • mek ıstedım. fet olunmamaktadır. Ben her istedıgııı 
tındadır. Buna A. n. C. D. kanşama2';. pıldıgını ogrenebıhr. Modem ıktısadi miştir. Eski rekorün vasati süratf 231 - Fakat Osmanı öldürenin l\lehmet zi verdiğim her arzunuzu yerine gctı 
Devlet otoritesi, ynlnız de\ lete ait bir hay::ltm muhiti çok başkadır. Faknt mil idi. olduğunu nerden biliyorsun? gözünle diğim halde siz bana isyan ediyorsll' 
fallyettir. Bu, A: y~, .n. ye denedile· bunu anlamak iste::. Hapishaneli iktı- A a birlini i in .. gördünmü? nuz! 
mez. Devlet otorıtesınm şahıslara dev· t . t .1 • . d . t'hsal h VCUp 'el Ç G" d' G" 1 .. J d' ·e (Al' ) · b .. l · k d w ·d 

d 'ld'ğ' d t 'h (d be ) sa sıs emcı erını mo em ıs ı aya C 5 (AA) C . t' Ak - orme ım. oren er soy e ı ' ı nın u soz erı ço ogru ı re ı ı J zamana a arı te ere y eneue, . . - emıye ı • d t k 0 . . • • . . b • tıl-
l'k d T B b' I . 1 k . . tında düşünmek bile insanlara hayret kAt'b' isi Avrupa birliği onun nasll ıvar ırmanara smanın l{endısı. Kufehlerı paraya ogmcş 

1 a 1
• ver.• 1 ~· ~n.u 1 mış 0 ma .ıçın . k b" ·d· D 1 t t 't . . vam 1 ı u~um . ' evine girdiğini herkes naklediyor. Hazinede ne varsa, hepsini onlara d~· 

sathi hır bılgı yetışır. Borc meselesınde \erece ır şe} ır. eve o orı esının, haklt.,nda tetkıknt ıcrasına memur ko· . . •1 h' '' ld" w • • w• ·~ 
.. . : , • - Fakat Ebubekınn og u ıç o U· gıtmıştı, fakat netıcede ış degışnıeını, 

şahsa başkasının huYıyetıne karışmak ı:· modern hı.: rnkunun, mo- mısyon azasına, şarkt Anupanm hu· .. 1.. • . ., "ld" .. 1 b"Ie senin vaptığın ı· H ı· (Al') • b tku bir 
hakkını, yani del'let otoritesini nrdir· de ·· ~:ıJin borcun manr'll .,nla!lıt) bu bat ihraç eden memleketleri mUmes- r~b~rmu ·

1 
° ~ru se 

1 
• ı. t a~re tı . 

1.k.nbı~ ku' ~okn dnu u~ 
· · · · • ' :. . . tta p · t 1 gı ı yapı lrmı. az esır e mış, ı ı ın ı şı ·a ar on 

mek ıstiyenler ne modern cemıy:tı, L~: maJıtknn sonra ara~ ı sırada r:ısgeJdi sıl~~rinın ~ıJ.uha. ti ;ıste 11 °: a~a- _ Ben vazıfemi yaptım. Sende vazı· la harekete hazırlanmıştı. 
modern devlet mefhumunu, ne e . · ği• • f"k' 1 . d:ıh büyük bir co- ret ca · arını ı ırmış r. uma ey , V· f . . _ "krt' 
hassa çok acınacak birşey Türk inkıla • uz 1 ır erın ~ . • rupanm müstakbel fazla hububatının em yap. • (Alı) , bunlnrı da bulduguna şu 

' le smtacaklarına şuphe etmemelıyız. . .. . . . . - Pek ala! derel· ·vola ı ış onl:ırla beş nltı i>D' 
bınl anlıayamamışlardır. Borcun tah· . . .. . ıhracına muteallık tedbırlerı tetkıke . • . \ J çı mı • 
ılı . 1 . d d k' f k h 'h . t• Fakat bu fikırler Turk ınkılAbmın ru· k . dah"l 1 d 1 ti Daha sonra Amır, hala onun )anın· nak ilerlemiş ,.e volda Mısırdan gele~ 

ı mese esın e e es ı ı ı zı nıye ı· h d ğ'ld' K:. 1.. h"' . memur omısyona • ı o an eve e· d .. b 11 Abd " 1 a a ' ' · 
• .. d··ı:.·· •. .. .. ·ı· , b'l ' B da una uygun e ı ır. oy u~e. · urn- .. .. .. d k' . tı'malarının Par· t ?G da l(ar eşını e \ eyen urra ım n, ilk kafile ile karşılaşmıstı: 

nı gor u6 umuzu so) ıye ı ırz. ura t "t 11.• • el'nden re onumuz e ı ıç • ıs e - a·· .. 
.. • • • • • w• ye veren, onu mu ega ıoenın ı d ı:.· • d b'ld' . . onmuş, Ne haber" 

da sargının golgesı, cuppesmı etegı,yer k ta b' . k 1• k" f • .11 w. • şubatta akte ecer;ını e ı ırmıştır. - · 
] d Ü U ,. / .1 1 .. 1 •1 k r ur ran ır ın ı ~p, oy. aızcı. gının y . d _ Abdürrahman onun böyle yapaca· - Sormaynız efendimiz.-
e{ e ~ r n~~.~~;.~ ~,' e :ner .~rı ~ ad: müdafii olamaz. Köy faizcilerinin !il· UD8D,St8D a V8ğmur ğını bilseydim, kendim gider ve l\leh· - Neden?.. . 

şı aşıydoruzf,. koy un
1
un rKc .. ~. 11 ~ re ~ kınlısını, işlerinin yolunda olmamasını ve zelzele· medi kurtarırdım. Halbuki olan olmu~ - Emtr Mehmet, en feci surct~c ~~ 

arasın a ar • vapı ıyor. oy uye verı . . • • · 
1 .1 ı· · i b" t bb" .1 çok ehemmıyeth bır ıktısat ve vatan Ati'na, 6 ( Apo ) _ Yunanis- ve Mehmet rahmeti hakka karnşmuş clürüldü ve Mısır kayboldu ... 
en para 

1 
ed ıcaı h.1~ teş_e kusek~·terı ~t~ meselesi gibi ortaya atanlara a~ık YÜ· sana arzı taziyet ediyorum. - Jfasem ederim ki hasım ne knd9' 

Para arasın a ma ıye ~e ara er ı ı d . k' l kıl"b i •-"'•Y• tanda devam eden •iddetlı' yagv - Mı( 
ba ·ı h' b' f k kt F k l rekle erız ı: n a ın l!h.cuıgı şey ... Abdürrahmnn sesini çıkarmadan ve sel'indise biz onun se,·incinin bir iV' 

rı e ıç ır ar yo ur. ar ya nız d b d T~ k 'ktısadiyatı bu ko k " murlar yüzilnden Atina ile Seli- ' 1 ııf p· 1ı 'led. a· l fh 1 k d t• ·· h r e u ur. ur 1 r un:r bir cevap vermeden kalkmış evine git· mis li kederlendik . .Mehmet şehit o J1' 

b
. 'k .. 

1
,1 .. et ır.bb~.1 ksad ut• re .. • ~ut be. 

1 
köy betasından kurtulmadıkça istihsal nik arasında ıimendifer müna- miıııti Kendisi Leylfıvı unu;mustu. zn· tur. J\endisi nezdi baride ecre nail o" 

ır oy ~·. eşe us u re 1 şup e ı ır ha atımız tehlikededir. Artık bunu bi· kalih inkıtaa uğramıttır. Ara- :.- · • · · '>i • • 
tüccar gıbı para bulamaz. Borcun kar : .. . .. . . . • l ten Leyla da ona refakat. etmek, }ahut caktır. . . .. .. . r 

1 ğı 1 k-: d y·· d . t' . lelım. Turk ınkılabı, koy faızcısı, mu daki ıimendifer hat an da seylip onun evine gitmek istemıyordu. Demış ve gerı donmuştü. Herkes fil 
şı 1 ma :e ar ır. uz .e nı~pe ını rabahacı için yapılmamıc:.tır. Büyük ide altında kalmı•lardır. Zanta . · · • ı·ak etmiş faknt ı·ş ı'ştcn geçmişti sıı' 
burada münakasa etmek ıstemıyoruz .. ~ . . Y Leyla kendıne geldıkten sonra şıka- ' " • 

. " . ' allere yaklaşırken boyle rırkın menfa d d 'ddetli bir zelzele ol ' . . . • · · dan son .... ne ''apılab'ılı'rdı'" ortada f .uz de \'ardır. lstıhsal hayatı· . . . ~ • a asın a 11 - yetin, davanın hır faıde vermıyeccgını ... J • 1 .. ld . . atlerın to7._:1dan sılkır-ıek ıcap eder. b' k h t t l't . . · · 1 k h ı· (Alı') · h d'" .1.. 7. irf mızın dort beş e en geçen farz sıste· .. • • mut ve ır ço asara ev ı anlamış ve hızmet~ısını a ara · azre ı nın şc re oncr uonme . :t. 
minden kurtulması lazımdır. Köylü ~~r .insan~ :aratan bı~ devırde yalnız etmiştir. Zelzele Sakız adasile (Ali) ye iltihak etmekten başka ~nrc ettiği nutuk, içinin bütün ncılığını "" 
kendisine neden kredi bulamıyor? Ha· hur ınsan ıçın çalşılabılir. Apilya ayaletinde hissolunmuş- olmadığına karar ,·ermişti, Mchmcdin tün ıstırabını ifade ediyordu: 
pis gibi iktısadi bir müeyyidenin ( !) M. Nermi tur. katillerinden intikam almak için yapı· (Bitmedi) 
kaldınlmnsından mı? Böyle bir mu· = ' ' • •• - -•11

•·--· ----- ·--_,,.........;..,._,_,,_.,..,.,....,-· '"'18"'ınmnmınımmnnıttıı ınmm ıuıu• " uıuıunım ""'-·--·--

hakeme, cidden, acıklı bir müşahede ı- 8 • Ef d • • • f k J / l kıtlığı ifşa eder. Beynelmilel piyasnla- ıcan en 1 ve ru e ası : Ka ınların po rs/i((i 
nn geçirdiği buhran yüzünden ihra· 
cat ticaretimiz normal bir vaziyette de 
ğildir. ihracat ticareti i.stokları mem· 
Jeketin dışarsrna çıkarmadan köydeki 
istihsalle alakadar olamaz. Köy faiz· 
ciliği yapanlar da bu suretle vaziyetten 
istifade edemezler. ihracat hayatımız 
normal bir ' "aziyete girdikten sonra, 
köy faizcileri gene canlanacaklar, köy 
JU de mahsulüne vaktinde mahreç bu
lacağı için horcunu Yaktinde ,·erebile· 
cektir. Dorç ve haciz iHimlarının bir ne 
tice verememesinin sebeplerini anla· 
mak için biraz ikhsadi düşünmek icap 
eder. Avrupada dn hapis ilamlarının 

vatlyeti başka türlü değildir. lktısadi 
buhranlar başka şekilde olamazlar. Mo 
dem hukuk, modern iktısadl hayatın, 

modern cemiyetin yarattığı bir (Muva 
zene) dir. l\lel-·zuda hür insanların ha· 
reketleridir. Serflik devrinin insanı bu 

Maruf B. - Bican Ef ., 

şallah kerime büyümüı, 

bir bq gö:ı et.tek. .. 

ma-

artık 

Bican Ef. - Kime vereyim, 
zaman gençlerini görüyorsun ya 

bunların hangisi bana sadık 

bir damat olur? 

f 

-

Maruf B. - Öyle ıse polis 

yapalım. MaıaHah beceriklidir. 

Bu işin hakkından gelir ••• 

Bican Efendi - Benim ffkr~r, 
de öyle, fakat hele dur Lil'.,; 
Bekir Hanımın dediği olfaJ 
cicili, bicil ielbiseler giyoıd' 
başlasınlar o zaman ••• 



ıı 

!ı 

t 

-
1 Keyif veren 

zehirler 
Amerika ve Avuaturyada 
kaçakçılık için nelere 

bat vuruyorlar 

Gn ata faciası 
Servet beyle retikaaının ce· 

nezeleri dün kaldırıldı 
Galata postanesi memurların· 

dan Servet Beyin evveli refika· 
sını sonra kendisini ötdürdüğü
nü dün yaımıştık. 

Y •phgımız mütemmim tahki
kata göre Servet B. bu faciayı 
sinirlerinin son derece boz:uk 
olmasından yapmıştır. 

Arkadaşları arasında da asa
biyetile tanınmış olan Servet 
Beyin bu hali aiJe içinde daha 
bariz şekilde kendini göster
mekte ve bu yüzden geçimsizlik 
büyümekte imiş Servet Beyle 
refikasmın cenazeleri dün defne
dilmiştir. 
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Aşk ferman dinlemez 
lsveç Prensinin gönlü 
hükiımdar babasına 

jsyan ediyor 

da 

Kız karde· ISTAHBOL BELEDiYESi 

ş~:.;~ .~.:~ ~~ ~ ~~ 
Yazan : Lou ı 

Vemeull 

Nakili · Mebrure 

Hurılt Hımım 

. lııııl 

,, "'111 
!~u nl<şam hilcderde umumn tenzilAt 

l\ışe hergun s:ınc 13 ten ıtibaren nçıkur 
Altı ~aşınn ı..ndnr olnn c:ocuklar 

ti) atro} a kııbul olunmaz 

Tefrika-;um-;;:;sı : 51 Ve cevabı beklemeden o defteri de Holerman asabileşiyor: yazılmış: (İlma edecek kuvvette de- hize neler öğrettiklerini unutmı) oruz. 
diğeri gibi sağa koyuyor. Büyük r.t..... _ imkanı yok Troçke! Bu defter· ğildir, ve insicamsızdır.) Pakat ' 'azi- * ı;ı • 

Yazan : "Garp cephesnde .. ,, müellifi 

Erik Maria Remargue 

ringin defterini alıp karıştırarak de- ler mektebin malı değildir. Onlar bu· fenin heyeti umurniyesinden - yedi srı· Kari Brogerin dolabında her ş . ıt 
d' h"f l'k b" (' ' ) ey a ,•am e ıyor: rndn kalamaz. ı e ı · ır şey - ıyı notu almışım. üsttür. J\iitüphanesinin gözleri b it 1 

- Ne güzel \'azifeler yapardı... ViJii parmaklarını saçlarının arasın· Şimdiki hnldlmtlerlc mukayese edilir- mıştır. Cilt ),ğınları masa ,.e dayn 
1 

Vesterholt oldukça yüksek bir sesle dan geçirerek teklif ediyor: se iyi bir netice .. ayni vazife ölen arka· üzerine yığılmış. Kari ,·aktile 
0

ı~;;e 
diyor ki: , _ O halde onları bize veriniz .. Biz da lnrın defterlerinde de tabintile meraklısı idi. Bizlerin kelebek 

1 

ap 
ıt.• • d k' ' d • t L' k t 1 \C PO 

0 

- .. ,esme yara ı ı.. sahiplerine teshrn e erız. mevcu . ca a on ar artık hafaları- ta pulu kolleksiyonu yaptığ . 
Daha birçok deft~~l~r ~a~daki yığı- Holcrman def~rleri ter~ddüt~~ u· nı tet~ik edemiyecekler. . J.çlerinde bi odn kitap ı olleksiyonu ynpa~~:~u::: 

na jlii\·e olunuyor. Butun ısımler okun z.atıyor ye pek emın olmadıgrnı goste· (Hanrı Şute) o zaman r - fesınde Al- ta Ayhcndorf isrnindek' d'b' 
w ld k . k" h b. k b d w• • • ı e ı ın asarı· 

duktan sonra yıgın o u ·ça rniihip bir rir bir tavırla dıyor ı: manynnın ar ı ·a3 e ecegını ısp1t na mcftundu. Bu eclib' d .. 

]I
. H 1 t h ' B t · t' n· ·r ·· ın asarın an uç 

hnl alyor. l\fua ırn o errnan ı.lc!tcrlc- _ Aman unu mayınız; a '" u gay- e mış ı. ır rnzı ede şahsi du- ttı.b"mı alrnı tı. Siirleri . 1 

1 b
. l b k .. 1 • t 'h d"I b'I w • • • -,. nın 1emcn hep-

re kararsız ır nazara a ·ıyor. Ken- rin malıdır. şunce erın eşrı e ı e ı ecegını sn ıı· sıni ezber bilirdi şı· d" l·"t" . • • • • 1 1 w • • m ı \U uphanesı-
disinin nizam ,.e ıntızam merakına a- Villi cevnp verıyor: yormuş an nşı an. l\fehtepten kogul- nı satmak \'C kendi h b . _. . . 
Nihayet bir çarci hal bulmuş olduğu _ Evet, e,·et... Korkma}ınız tnn· masına karnr ,·erilmiş. Bereket versin ne girmel\ isti,,·or n ets:ı ı~a (ıçkı) ışı-

. B 1 k de" k d d · h "··ıı" ıı ı.ı 'k'.. J • u ıcaıettepek cok 
deta halel gelıyor .. un arı ne yap!!an? zim ederiz, se~ e .. ıız, ·ay e erız... emen gonu 'J yazıcı. ;ıoş ı ı uç ay l azanabileceğini iddia . . ,. 
kanaati ide diyor kı: Müsterih oJabiiırsınız ... Biraz 7.ahmet sonra muharebede telef oldu ya!.. diye kndnr 1 d h . edı)or. Şım-

c _ Bu defterleri ölenlerin ailt!lerine çek. ek bile (Jn:z;ıb:ıt)a halel gelmez. Villi o vakitler yapını~ olduğu bir ediyordu. s· ~~. e~ oz~3 e me.mur luk 
.. d rsek Bize göı kırpıyor ve parmağı ile al· tarihi tabii v:ızifesini yüksek sesle 0 • şecck K "" 1

1

.ınk ı endı bnşınn ışe giri· 
gon e ... . . 

0 1 .1 . . . • ene ı ·anatları ile k v·m soruyor: nına dokunuyor. kuyor. ( rmnn şe mı ı, fasılesı) son- Ayhe d f . . . uçaca ... 
1 z 

1

eder misiniz ki: (zaif) ve Dersten sonra defterlerimizi kanş- ra etrafa bakarak diyor ki: arJ".' n or u~ bırıncı cildini nlıp 
- ,anı t w • A " 1 h •. 1 :ı Jorum ınn, 1 meş· .1 b" 

5 
f ) · aretli bu defterler ellerine tırıyoruz. Son yap ıgımız ,·:ızıfe (Al· - hf' oy e trn larla alfıka kal- ( Gu ın ı e ır cilt. 

( 1 ır ışc babalar memnun olurlar'> man .. ·a hnrhi kazanabilecek mi?) idi madı değil mi? , .. a rup 1-. ormanlar Ye hayaller _ 
• o·eçerse ana · J • t'd d 'r t h 1 b ~ .,. z gece erı - llh 1 

S ., ~ 'z daha iyi... bu vazifeyi J916 ıp ı asın a yapmış. es er o t agırıyor: 1 w ) am ar - sıla hasta-
lı u ınıf ın birindei idi. Şiir yapardı. Gon dermezsenı a •gözlerini açarak ha- Vazife bir methal, altı delil ,,. bir kafi - Kal m•d• 'a !- • •g•V ... '.'1 ~ ~nmanlnrmış yarabbi! .• 
.. t •us! dersle~ verir ve parasile ldL•P Jiolerman on neticeden mürekkepti. Dördüncü (es- Evet bitti. Bu bir emrh-nkidir 11 d. • ıllı ı~ınei cildi almış muayene e· 

80 

ıdnahrdı. Hıraderi ile beraber Sun· kıyor: d ft Ieri ne yapayım'> babı diniveden dolayı kazanır) delili şeyi unuttuk. Bu hadise baslı 1 · er ı3or. Bıraz düşündükten sonra dl 
n a öldü _Ya bu e er · · . "h d' . . b. , . 1aşınn yor ki· • 
l\ . . . . r ki: tarafımdan iyı teşrı e ılmemış. Hıza· ır r.nzıyc tt'ş'.i l eder. F:ı l,at buna mu- • • 
luallım mırıldanıyor; Alber <lı)Ob . k eriniz. sına kırmızı mürekkeple şu kelimeler kabil Uetke \e h.osole ı:!İbi ad 1 - Bana baksana! •. Su kitaplan bir 

- Küçük Gering.. - Oraya 113 n ' am ann kunduracu:n.s:ıt_ ~ 
(Bitmedi). 
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Abrak Hasan 
da anla::.ma \'e bide~me hislerinin tak
viyesi için çalışılmak üzere bir teza. 
hUrat hafta ı kabul edildi. 1''isan ayı· 

Y 
. • d nın son haftası olan hu tezahürat dev· 

Dünkü Futbol Likmaç armda 
azan: Fık et A il re ine (Sömer Bnlknnik) Balkan hafta 

Ne zaman birisi azarlasa, onun ku- yere sermeden kendi düşmedi. Zavallı sı ismi verildi. Bu hafta zarfında altı 
cağına kaçardım. Dadım, beni göğsüne kız iki haydudun elinde kalmıştı. Hasa· Balkan memleketinde muhtelif mev:r.u· 
basar~ nını al kanlar içinde göriince, üstüne tara dair görüşmek üzere içtimalar o· 

- Gel benim yavrum, güzel gözleri- kapandı, ağladı, ağladı. Haydutlardan Jacnk, faaliet gösterilecektir. 
ne yazık değil mi, oğlana.. biri kaba elJerlJe onu sırtından çekti. Ayni hafta içinde Yunanicıtanda 

Galatasaray lst. Sporu (3-0 , Fener 
Süleymaniyeyi (13-0), eşi "faş 

Beykozu ( 2 - ı ) yendi 
diye müşfik bir ittirat ile snllnntr· Kız, Hasanın göğsünde ımph bıçağı a· bankalar \'e ticarf, iktrsadt mevzulan 

dL solca çekip doğruldu, bir hamlede ha)·- üzerinde her Balkan memleketinden Yusuf Ziya beyin MiHiyet muharririne silrprjzl 
- Söyle bakayım paşam, bµyiiyünce dudu yere serdi. öteki haydut, arkada· iştirak edecek meslek mümessilleri ta. .. , . 

bana bakacak mısın? şını kurtarmak için ateş etmişti. Kız rafından içtima yapılacak, fikirler tea- . Dun 1 aksım s~adyu~u~da. futbol sında aldığı (~l) gibi. ~:3' ~f bir n~r 
- Evet, da vurulmuştu. Fakat yarası kolundan ti edilecektir. hk. maçlarına de' ap edıldı. Gal~t.a!'I~- ce~en (3-0) gıbı daha '' ı hır sayı ( 
~f!' defasında ona, asker Rizanrn ge- \'e hafifti. AmcaSlnm evine getirip onu Türkiyede de yine bu haft:ı i~indt' r~y,_ ~.eneroohçe \'e Beşiktn~ gıbı ~·- kı ıle .ka~andılar: .. 

Urdıgl tayın ekmeklerinden birisini a- iyi ettiler. bu sene için Turink kliipler, gen~lik ,.e rıncı kumede !'!ırayı muhafaza eden ur lkıncı maçı I· enerbahçe Su le,> ınıırı 
bp götürmüş: Aradan altr ay geçti, kız iyi oldu. sporcular hayatınn ait nvni Aekilde te- takım kendilerinden daha genç ve ı.n· ye ile oynadı. 'fakımda Alfıettin )'~ 

- lşte sana ekmek getirdim, ye, Amcası onu oğluna varması için zor· zahürat ve ~ropal\nda ;.apıİmn~r ta· yıf .• takımlarla karşıl~§tılar. M~~l~r tu. Ga.Jata~raydan. 9 gol yiyen ~ 
demiştim. luyordu. Hasanın da öldüğünü görün· karrür etmiştir. tabıı ce~eyan.larını t~kıp ederek_ u.m.ıt leymanıyenın. Fen~rın ka~şıs'.~dn ~f 

Bu sefer de, dadım ağlamıştı. ce, kız razı olmuş ve evlenmişlerdi. Romanynda darülfünun ve münev- ' 'e tah~ın ~dılen netıcelere vardıgı u;ın buna yakın bır netıce alacagı şuphe!ôl 
• * * Bir gUn, su başından öteki kızlar- .ver 15ınıflann birleşmesi, Bulgaristan- fevkalad~J~k o~madı. Yalnız 0!unlu di. Nitekim öyle oldu. Fenerball~ 

Akşam o1up, sular karnrdı mı, he- la beraber dönerlerken uzaktan bir at- da sosyal mesair' hakkında ayni şekil- c~r~y~nı ıtıbarılt entresandı. Bılhassa 13 rakamına iş..ı.ret ettii'•i hir sayı ıl 
me.n ona koşardım: h tozu dumana katarak geldi. de birer birleşme ve müdavelei efkar bırı_ncı ~ınrf takrm~arın -~arşrsında zayıf rakibine alip geldi. S{ileymaıı 

- Dşdı, korkuyorum. Bu gelen Hasandı. Hasan ölmemi . içtimaı, Belgratta da kadınlık ve f& magl~p olmasına l'agm~n guzel oyun· ,Ye ise bir tek gol bile yapamadı. JI 
.._Niçin canım. ti. minizm mevzuları etrafında bir ictima. lar gosteren ,.e anc:ık bU" sayı fnrkla •sıfmı karşı ı~. mevsimin G:ılatas:ırn~' 
- Bilmem. Kız onu görünce ~aşırdr, dü~tü, ba· akti Balkan haftası 7..arfında bu~ sene y~ni_len Be)~koz dün de Beşiktaşla bi: ait olan fnzla gol yapma rekorunu 

- Gel sana Abrnk Basanı anlata- yıldı. altı memlekette yapılacak tezahüratın n.ncı devresı sıfır sıfıra kapanan ze~ı farkla geçmi~ oluyor. 
J'IDl, . Amcası hemen jandarmalara haber esasını teşkil ediyor. b~r o~un oynadıktan s~nra 2 -~ ye~ıl· Bu neticeye rağmen Süleymani)1 

Dfzınin dibine büzüHir. küçiicük o- gönderdi. Son baharda toplanacak ikinci Dal· dı. '\ npılan maçları gozde~ geçırelım: ilk de,·rede i) i. canlı bir Ol un ornarıt 
hır, nefesimi tutar, dinlerdim. "- Gelin, Katil Hasan burada ya- kan konferansı içtimalarrna ba lanma- llk oyunu Galat.a:aray ıle ht~n~~~- ve devreden ancak (4-0) farkla çı~ 

O, her zaman ayni hikayeyi, doğru- kalayın. dedi.,, dan evel Balkan milletleri arasında si- spor oynadı •. Her._ıkı .~kı!" .da bıldıgı· muştur. Fnl~at ikinci devrede yab.a<ııı 
luğuna aynı yeminlerle ka!=:em ederek Fakat Hasan: yasf ve iktrsadf mukarenete müşkü- mfz kadroları le dunku l\fıllıyet gaze· Fenerin taldhinden hiran bile kurtar• 
anlatırdı: "- Ben abrak oldum artık. abrak lıit ika eden esbap ve avamile dair tet· tes~ i~i sene evet bir kaıa netice inde mamı \'C 4;; clnkikn kinde 9 sa) ı ~r 

- Eğer yalan söylüyorsam, g;n·u- oldum die bağırarak, gitti, amcasmı, kikatta bulunmak üzere her Balkan Msa ·hat l\n~ak·c· fu_tbolden uzaklr.~an miştir vani ;; dakikada bir gol. 
run imansız ı AlJ h b · b' ;. d k d h . . . . . e met .nazı ın ılk defa olarıtk takı· · ~ o ayım. a enı ın- oğlunu, kumt te. ahır n ne a ar ay- mıllt gruplarının ıldser müme..c;sılınden _ Son oyunu Beşikta.,ln Be't·lrnz. o~ 
bir parça etsin hu masal de«·ı h. h · · "ld'' d" t il kk bi k . :ı: k 1 d'l ktl mrnda yer alıp oynıyncagını yazmıstı. - • .. , bı, sa ı· van varsa epsını o ur u. eve a e') m re · ep r omıte teş 1 e ı ece· r. H Jb k' d" G 1 • k • nadı. ne\koz bu sene netameli dd• 
dden olmuş şey d" B k 't . d B lk a u ı un a atasara} ta ımını -

· ver ı. u omı e aynı zaman a a an hlem· M: h N ·r i h v k d rakihine bnğlubivet berabere örpc 
Uzak. tepeleri karla örtülü dağlarda - Dadi, abrak ne dernek! leketlerini hassatan alıikadar eden e. met.: ~~ı 5 z ~e er zaman,.ı 8 • . . • • .• ~ 

bir köy vardı. Bu köyde Hasan isminde - Anayı, babayı, sevgiyi, hayatı her ~kalJiyetler mevzuu üzerinde dahi ~.a- rosıle gordük. 1 aln.ız R~s!adan av- ~e~c~ı g~ç~rtm~d~n ~yl~, geçen s~n~ıı 
kız gibi bir delfkanlı mrdı. İnce heJli. şeyi, terketmek demek. Bir insan ah- hşacaktır. Bundan başka münaknle det ede~. Bu~h~n esk_ı yerını alm!~tı. gıbı. kola} ,!·~la>. ~enılmı:or. ne;ıkJ3t 
uzun saçtı, başlan atkılı kızlar, ceylan rak oldu mu, eşkiya olur, önüne çıkan vesaiti, seyrüsefer serbe tisi için bir T_akım 6_0Yle ıdı.: Avnı - Burhan,\ eh- ~ l1.at'§~.a. ~1 ~~l~~u .. o~nadı. \ e ·r 
gibi atının üstünde Basanın su başın. her canlı şeyi öldürür. O memleketler· komite te~kili, tütün meselesi hak- b~. - M~~t ' Nıhat, M~ıtmmer ;- R~- şık~aşı. ırv a~ lı. uzclukten sonrn a} 
dan geçtiğini görünce kızanr bozarır· de abrakları öldürmek cenneti kazan· kında da 3 üncü bir komite vücuda ge- bıı, Latıf, Necdet. Kemal l' arukı, netıce ıle • enıldı. 
lar, kimisi adımını şaşırp basında ta· mak kadar se\•aptır. ı te abrak Ha~a· tirilme i takarrür etmiştir. Mehmet Salim. . . Hel~ biıinci denedc oy~nun .cere) • 
1111dığı testiyi düşürür kll'ar kimi i su h·k~ · bu kad• . M'lı· pla h k 't 1 . t' k Arkadaşımız gu:etesınde bu haherı nr Be~ıktnş hesahınn havlı endışe ha~ 
Y" • ' • nın 1 nyesı al. 1 1 grU r U Oml e ere IS ua . • 
yu taşırırdı. Hasan bunların hiçbirisi· - Dadı olmaz daha bitmedi kız ne edecek mümessillerini bir ay zarlında verırken şu satrrlan da ya~ıyordu: ı::ıetti. Fakat ,·aziyetin ehemmiyetitı 
ne bakmaz geçer kövUn ı::ıonundaki ku 1 ., ' ' -· ' b' b'ld' eki d .. "San kırmızılılar spor merakhları· ·ınhvan cıivah beyıu:lal' biitün gayret 

' J ~ • o muş. ıze ı ırec er, on an sonra muna- .. . • · · - · 
lUbeye ynklaşınca atından iner, eğerini - Bilmiyorum. sip bir zaman ,.e mahalde bn komite- na surprız yapmayı sev~rl~r. Bu onla· lerini snrfederek faikiycti elden ald 
dflzeltivormuq tribi "apardı 0 l 1 Ab kil ., 1 • k . • f ·1 . . d rın dayanamadıkları l\Zızlık tarafları· I B' 1 ... t k'b 'k. l t l"f 

• :.- "' J • • ara ı {, - ra asan. en ongre reısı ı atı e ıchmaa avet . . . . ar. ır nnnı n ı en ı · ı go yap ı " 
kulübenin tek penceresini knp tan sa· - Onu da bilmiyorum. edeceğim. , dır. . Bı~ giın .~ı~lecı~ı haf oynatı.rlaT Bundan sonra bil' arahl, sıkısan J3t 
la 'b" d ı 'b' ı t'" . . . . eı1esı gun muhım bır mac arefesınde . .. :. . d z gı 1 per e nra nnır gı ı o ur, ıv - l{uzum söyle, canım söy;e ! llu komıtelerin tetkıkat netıcelen .. - ıkta mudafansı Be) kozun be.51n 
.rerdi D d k k lk • .. .. .. d k' t . . ld 1 ta b Jd takımlannı soylemezler. Bu zevk Ga· • .. . . d' • a ım ızar, a ar. onumuz e ı esrınıeve e s n u a t 

1 
b' k' . . ·t· d'I 1 koıotugu golu kendı kendıne yapıver 

- Dadı, o kulübede ne \'ardı? s· d' d d kl . . . . to 1 k 1 , 'k' . B lk k a asaraya u· ı~ının ı ıya ı e aşı an· 1 t r • - -:.ım ı u a annı §ı ırırım. p anaca· o an ı ıncı a an ongr~ • , . . B . ~ Bu suretle oyun 2-1 Beykozun ale) ı 
- Ne mı. Hasanın atı. silahı kadar Diye belindeki torbada sakladığı kır· ıinin mesai nıznamesini teşkil edecek· mış~ır: l usur .. ~~) a ey~n sır se~~n ne bitti. 

sevdiği bir kız vardı. h'b · ·· t 'rd' t" lh •. ı· d B•lk 1 k ,. tabıatınden klubun heyetı umumıye· 1 mızı ı erı go erı ı. ır. zarı ıç ıma a " an mem e ev . . . . . . T. it • 
- Kimmiş bu kız? * ,.. "' 1 . d 'kt d. .. b t sıne bır esrarengızJik ~ınmı~tır. Buse· I>l.)NKO SOKA'·· KOŞUSU erı arasın a ı · ısa ı munruıe a mev- . . . t. n. 
- Ne bileyim ben. D d "ld''g ... zaman korka korka t ( d b' .. ab k 1 fer, mahsu!li. ıtıyadımız htlafın:ı hazır-

ı 8 ım ? du uk d _ .. tl . ıuude ra ın a 1.rld~usF~ a a yapı ma51• ladıg-ımız sürprizi ifsa edeceğiz: Bu- Akşam gazetesi tarafından tertiP 
- smini de bilmiyor musun. onun teneşır e vı an ıgım goze emış- na a karar verı ı. ransızca yapıla· • d'I k 1 k d" \k tb:\ 
Dadım hikayesinin burasında her tim. Gözlerim, ~ğ kolunda. bir yaraya cak olan bu müsabakaya iştirak edecek gün iki senedir sakat oJ.du~n~an oy- ~ ~ en .so a i ·oşu.su .. u'.~ ı ·şam ma '. 

defasında göğüs geririr· .1. . k 1 t O 1 h' tü 1" t 1 . . t tkik . . nıyamıyan bek Mehmet ?\azıf (,, S.nııı aısıle (,alatnsaray kluhu arasında gı 
:r • ı ışıp a mrş r. :ııtman ar ır r u zeva ın eser erını e ıcın muhte- k' k .. d d" ı ı t .. 1.. b k d 0~ - Ah hilmi'-·orum .... a,· ı·um b·ıımı·~·o- 1 d ~ ab ak Hasan hl l'f . 11• 1 t .. , d ~ ta . Istalbul!lipora knr~ı e · ı mev ·ıın e oy- ıp geme )apı mı, ır. n usa a a n 

" , J • • .:- sımnr an ıyama ıgım r - ı mı ı grup ar ar .. ın an yın e- . . . . . . . . . 
1
$ 

ro~. un.utt11m. l<aycııini şimdi anlıyorum. dilecek sah\hiyettnr bir riiji heyeti teş- nıyacaktıı:... . • . . bırıncı} e madal) elerı. Hrılmıj ) r.ln . 
derdı. kil edilecektir. Müsabakada birinci, Filhakıka arkada ımızın dedıgı gı- takım ko usunda Heşıktaşla Kurtulll 

- Ey, sonra? M d ikinci ve ücüncü gelenlere c4oo) (200) bi Galatasaray takımını ~alıştırıp ter· arasında ihtilf\f çıktığı için kupa ,r 
- Sonra, o kuHibede ihtiar annesilc en emen e \'e (100) döİar mükafat ''erilecektir tip edip sahaya çıkan Yusuf Ziya Be· rilmemiştiı·. Her iki giin ayni müsJl' 

oturan kız, bir sabah kalktığı zaman, ikinci konferansın nihayetinden e- yin bir zevki nrdır: Takımın teşldlini bakayı b~ka bir gün kosacak ve knıtl' 
anasını koynunda ölmüş buldu. Ağla· [Usta.rafı 1 lnci 11yıfamııda J vel Balkan memleketleri hariciye na~ s?.n d_ak.ika.ya k~~aı· saklayıp ortay~ nan kupayı hirind gelen tal ım alacıı~· 
dı, haykırdı, para etmedi. Ölümün ku· saçını sakalını kestirmiştir. Ömer, zırları arasında konferansı alakadar surprızh bu· etut ~ıkararak herkesı trr. 
Jağı sağırdır yavrum, sağır ... Onu, am- gazetecilere şunları söylemiştir: eden mevzular etrafında görüşmek Ü· hayretlere düşürmek, banu bilhassa BEKiR n. GELİYOR MU? 
cası geldi, alıp e\·ine götürdü. Kızın - Gördünüz ya, timdi ne sa· :r.ere bir ictima aktini temin icin de geçenki Galatasaray - .Fenerbahçe Senelerden heri Almanyada Ka,.1 
amcası, köyün eşrafındandı, ama onu çım var, nede sakalım. Zira ba· sarfı me~i edeceğiz. Bu seneni~ faa- maçında görmüştük. Takımın şcldi- ruha ı::ıehrinde yerlesen maruf fut 
kimse sevmezdi. ııma gelen şu felaket onlann liyet programı bu suretle tayin edilmiş ni Galatasaray klübü erllanı bile saha- bolcu Bekir Beyin buhran münaı;clJf 
Haşin bir adamdı. Sağlığında anası yüzündendi. Şimdi ise Odemişe bulunuyor. Her milli grupa düşen va- da öğrenmişti. Hem de hayret uyan· tile orada açtığı tütüncü dükkanını ki' 

onunla dargındılar. Yoksa hiç gider mi gidiyorum. Reiı Paşa Hı. bana zife azami gayretle başlamış olan yak- dırım bir teşekkül halinde .. pattığı ve on güne kadar memleketiJ11i· 
fdi. Hem, llasanla amcasının arası a· nasihatleride bulundu. Bunlann taşma ve anlaşma hedef ,.e gayesine Yusuf Ziya B. bu defa da Mehmet ze a\'det edeı·ek Fenerh:ıhçe takır.ıııt 
pktı. Bu da ayrı mesele uzntmıyalım, hiç birisini aklımdan çıkarmaya- doğru yine azami derecede uşmak o- :Saziti takrma koyacağını ipret ettiği daki mevkiini aJac:ı.ğı söylenmektcdit'· 
laz amcasına gittiği günden sonra Ha- cağım. lacaktır. Bu yoldn 'I'ürkiyede efkarı halde oynatmamakla bir Galatasaray- ASKERi ŞAMPiYONA l\IAÇLARI 
şanla görüşemez oldular. Hasan, onla· Balıkeair tahkikıtı umurniyenin bize sok müzahir olacağı- 1ı por muharririni atlatmış oluyor. ,... . . ı ~ 
nn evinin önüne gider gitmez, kızın lzmir _ Bahkesirde kadınlar na hiç şüphe yoktur.,, Milliyet refikimizde ~ah~ıtn arkacl:tş. ~e.lımıye sahasında ~·apılan nsı.ejl· 
amcası uşaklarını gönderiyor, onu kov· b d Hasan B. bu akşam Ankaraya hare· dünkü nüshada Mehmet Nazifin o~·nı· ş.ımpıyona maçlarına dun devam cd . 
duruyordu. tekkesi şeyhi 1 rahimin evin e ket edecektir. yacağını ~esmile ,.e yukarrki ya.zile miş n l{uleli takımı gedikli küçük ~. 

K.. .. . . d h k 1 bulunan bazı acayip maalde b b b' . . f d ·ı.t. ıı·-· bit takımını 4-1 bir deniz lisesi tn" 
oyun ıçın e er e on arn acıyor· yazıları ihtiva eden bazı mek- _ era er ırıncı , ay asın a ı .. n e ıgı d M Jt . 4 ? . . 1 d' 

du. tuplar ve ye•il ıancak irtica ha- f · KÜÇÜK HABERLER halde Galatasaray takımı Mehmet Na- mı Ha a ep~yı.:. -
1
- l enmış e

1
r ır.ırtt"' 

B. .. H t k d " · 'f . t avanın ruzg.ır ı ,.e çamur u o 
ır gun, asan ar ı aynamadı. reketinin bir merkezinin de Ba- zı sız oynamış ır. . . . . ·er 

Ne olu~a olsun diye kızın amcasının lıkesir olduğunu göstermiıtir. • AGOPYAN HANI YANGINI _ Arkada ımıza geçmis olsun deriz. sı evelce tnhmın edılen netıcelerı ' • 
volunu bekledi, onu go"'rünce gidip eli- ·· Hakkında Dahifi ... ·e Vekaleti bel d' . . ı~te Gaİatasarayrn her :ıamanki ta· mcmiştir. Birinci maçda birinci ~c' 
~· Orfi divanı harp reiıi Balıkesir J e •Je " b. ·ı ·· t1 etıct' 
nJ öptü AJiahın emri peygnmberin kav- tabkikabna fevkallde ehemmiyet den bazı ııualler sormuştur. Belediye kımı dün 1stanbulsporun genç takımı re ı:er sayı.' ~ ~e musava a n ıilt' 
ıne kızı istedi. ihtiyar amca: vermektedir. raporuna göre itfniye vazifesini karşısında (3-0) galip geldi. btan· !~nmı§ fakat akıncı deuede Kule 11~. 
"- Ne, dedi, senin gibi çulsuza ben Adanıda Ahali gazetesi müdü- mükemmel yapmış ,·e ateşi o kadar bulspor kunetli rakibinin karşısında uç sayı dnha ynparak .~~çı kaza~1;. 

laı mı veririm, a1imallnh kızı saraya çabuk söndürmüştür ki oradaki ezilmeden oynadı. Ma~ her amı müsa· l~r.dır. Bu devrede gedıklı takı~ı J11tr' 
satarım da sana vermem~ defol .. ,, rQnün muhakemesi filimlerden bir llısmı bile kurta· vi kuv,·etler arasında cereyan eden bir cısı hastal~narak çı~mı~ ve y~rı~e 

Son ümidin de boşa çıktığını görün- Adana - Ahali gazetesi mes'- rılmıştır. itfaiyenin içeriye gireme- karşılaşma hissini ,·erecek kadar he· kez] ~uh.acım Avnı B. ge~mıştı\erıdl 
ce Hasan kızı kaçırmaya karar verdi, ul müdürüalin ağır cezada muba- mesine sebep filimlerden çıkan boğucu yecanlı oldu ve 581'1 kırmızılılar hu ma- k.'nc~ maç.ta Mal~pelıler (ııkllt 
n bir gece, evi hastı, 1.aten ona gönül· kemesine devam edildi. Müddei gar.ın kesafeti imi~. Raporda filim ~· Fenerbah~enin ayni takım karşı. kendıf~rı~e bır ~yı > aprnışlar. . i~ 

· · k d ·· ·.. ·· . devreyı bırer sayı ıle berabere bıtırrtt 10 olan kızı , terkesine aldığı gibi da- umumi talepnamesmı o u u. "fi- yangınlarını sondUrecek henuz hır şey UIIDUllf lllfllıllll • 
1 

• • • sert· 
mn yolu tutt A h'dd ı· d ,.·bd Ik d' K 1. . k ·f' d'J d·-· ·ı· d'I kt d' .. . .. . d . 'b lerdır. kıncı devrede maç bıraz .,. nu u. mcası ı e ın en rarı tt ü a ır ema ının en eş e ı me ıgı ı a\'e e ı me e ır. Fen fakultesı koşesın en ıtı aren yapı· 

1 
'f 1 ? ile ,,. 

köpürmüş. arkasından dört atlı gön- büyük ahliki cinayeti, malulen "' SAHiPSiZ VAPURLAR - Deniz Jacak istihlakat için belediye ile ev- ~~m~şı·ve Jt a tepe t:th,mı 4--
dermişti. tıbbiye mektebinden çıkarılmıt ticareti müdüriyeti ,·aktife Erdek Ji. kaf' arasında ~ıkan ihtilaf halledilmi~· nı mD~~ ıkr: .. 

1
. t K 

1 1
.
1 1 l\fıat· 

" H ı · b t d d" d k t 1 ~ un u ı \l maç a u e ı er - erge eyı ge er me en onerse· olan ve hayatı pek ziyde bed- manrn a araya o uran vapur arı ~ı- tir. . . . • istifli' 
niz, kafanızt koparırım, demişti.,, karmağa karar vermi:.tir. "' BELED1YEN1N NOMUNE MA· tdepeldıler ık~ 1pcnd~ltı hıza ından ,,.h'fl 

Z t h 1 1 b k beyin gören bu gence bütün * Lİ"JA'"DA ı~A \Ll"E'l' 1 . e e ememrş er ır. ,, . 
a en onun empa arı o an u uşa ·- •• •" ' ' 1 - ,,. HALLESl - Istanbul planı tanzin1 e· 

ı h H • mes'uliyeti yüklemi~ olmasıdır)> ar emen asanın peşıne düşmüştü- " manda transit faaliyetinin gün ge .. tik· diıtikten sonra belediye I•tanbulda bir' ?l ____________ ,,."'l 
ı K mfitaleasında bulunan müddei ır .. ı ı 
er. ızı kaçırdıktan sonra artık, her c;e arttığı anla~ılmaktadır. Bir hafta numune mahaJlesi vücuda getirecektir. ''V AKIT,, e abo

ne olunuz 
şeyin bittiğini 7.anneaen Basanı bu dört umumi maınunun tecziyesini is- içinde Karadenizden Adalar denizine Her tiirlü asri tertibat ve ihtiyaçhm 
alçak gafil a\·ladılar. Fakat Hasan. tedi. Karar şubatın onunda bil- transit suretile 97 vapur gel'miştir. ihti\'a edecek bu mahallenin Gazi cad-1 
ealarla aslanlar gibi döğüştü, ikisini dirilecektir. • EVKAFJ,,A 1111'11...AJ.' J311'Tl - desinde in~ası tasanur edilmtktedir. 1 

ı.ı..----------------~ 



Vakıt, okuyucularının dert ortağıdu VAK 1 T 

BizeL\irw~ Yazın 
Trabzonda gaz niçin pahahdır? 

lstanbul Ankara c:ad· 
desi VAKiT Vurdu 

Telefon: idare 4l1oı ~azı işleri ! .4371 

Ahone $artları : 

Trabzondan bir kariimiz gazetemize mat Pehlfftn adı Yusuf Feni Bf•· ı Aylık 
nı:drfı mektupta diyorki: Trabzon, di pzete•be pnderdiği mektupta 3 ,. 
Batum petrol mıntakaaıaa yakın olda- &a•* lleldm bulnumadığrnı, hasta- 6 .. 

Dahili 
150 
..00 
1SO 

f..00 

Haricf 

800 
1450 
2700 

hiçin gaz yatının burada ucuz olma- Jann .ırtz saat mesafedeki Arühana I! 
•icap eder. Halbuki gaz yağını• tene- ıötirlldiiftinü, fakat orada maa..._ "-•p.-zar--gtirı-le•ri--M-iı•lt•lf-at_lı_çocu __ lc,-' 

keai Samsunda 370 kurut oldufu halde 101 da olmadıfl için karlar anada Sah c _ Niıah. spor, 
harada 432 buçuk kuruştur. Benzinde kızakla götU'rillen hutaıann yellarda Perşembe « _ Gençlik ve sinema 

&1ftr şekilde pahalıdır. Samsunda muh öldüklerini bildiriyor. Kariimis, (ya sayıfalarile 
fıelif şirketlerin acenteleri balundutu Şa•ta bir hekim ılnderlWD, ,. Ar· haftada üç gün dolgun ve cazip 
halde Trabzonda yalınız iki şirket bu· düaala Şavşat arasında yol yaptın). milnderecatl11 12 sıyıfa çıkar 
lunmuı ve bu şirketlerin de _ Stan- mt !) diyor. Kariimiz talebinde haklı· ._ ___________ _.! 

.., • 7 - v AKIT 7 ŞUBAT 1931 ;;ma;; 

Emvalı ıttet ru kt> 111 iicl ii rlt i~:ii nden: 

Safılık hane hissesi 
Galatada .Eereketzade ~abaUesinde Voyvoda ve perıenbe ,.. 

zan caddelerde Çınar ıok '1gında kain ve tahtında dört bap dllk
klnı mOıtemil Hki 13, 19, 54, 56, 58 ve \eni 64 ıll 70 ve 64-1 
v~ 9 ~~ 7.9 numaralarla murakkam Bereket hanının aaafınm o~ 
hısıe ıtıbarile hazineye ait bir h ısenın bedeli sekiz taklitte 
adenm.ek llıere 17SOOlira bedeli muhammen ile 26-2-931 tarihine 
milsa~ıf pe11embe g0n6 saat 14 te pazarhk ı.uretile icrayi mtlza• 
yed ... •alrarrerdir. Taliplerin 11.fı 7,50 teminat makbuzlarile ı.. 
taabuJ Emvali Metruke sahf kom 1) onuna müracaat eylemeleri. 

- ·-

Seyrisefain 
Merkez acıntası: Galata l\öpru başı 

8. 2362 ~uhe acantı'ı Sirk~cld~ 
MübOrdar zadebanı lsr. 27 40 

1
, M. V ~ıtın Ahra Komis~ 

yonu i ı Anlırr 

da 
. . . Ezine aalige mahkemnintÜn: 

rt ıle Rus şarketi - aralannda bır dır. 
tröst yapmış olmalan petrol ve benzi· MOSBET, MENFi Blll CEVAP ka::~~:n~ :-tipll1 num;1!esladen :-· 1111·r sırat PBl'h'I 
•ln burada pahalı satılmuını, bara- VERSİN 1 lide haıuml:r7;; kıl~~ı:.'ue~ ::S::rda: llll 
dan İ" J-L ı ı _._~ e mııu- (COMHURIYET, V ıpuru 8 

Ha,·a kıtaatı için on bir kalem mal· 
zeme aleni münakasaya konmuştur. 
lhale!'i 22121931 pazar gtlnU saat H te 
Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. 

Taliplerin yirmi karuf)uk pal maka· 
bilinde şartname almak ve numarala· 
rınr görmek üzere her pn ve ihale -.. 
atinden evvel teminatlarile heyetim. 
de hazır bulunmaları. dilm s mem ~et ere de paha ı ee....... l(umpapda Yeniçqme ıalıalleıiln- mtitneffa dıktır Mehmet zneesl vı 

esini mucıp oluyor. . akar eih Mutafa kızı Ayflldn ~ Şubat pazar l 4,30 da 
Bazı açık göz motörcüler Samsun· de pıyade sokağında 13 namarah evde senesı'nd y . . k'ldn.1 . Galata nhbmından kalkarak • • 

d ı· c 
1 

. . . e unanılenn çe ı aaaen aı· 
.an mtibayaa ederek buraya getirip ba sabık po ıs ema ettin Efendı dıyor ki: rada tagayyüp ettiji ve aradan altı lzmire gidecek ve perıembe 

llrketlerin Termit oldaju fiattall ~k "Üç •J' enel Kastamenu ,.1ı. mü- yedi sene ı~iii halde ıelmemlt n ha Abaha ıelecektir. 
'l'ophanede levazım eşya ve teçlıilat 

ambarı için iki bin kilo toz naftalia 
pazarlığa konmuştur. ihalesi 9J2'9Sl 
pazartesi günü saat 14 te Fndıklıda Jae
yetimizde yapaJacaktır. Taliplerin şart. 
namesini görmek üzere her cin ve U.. 
le saatinden evel teminatlarfle he16 
mizde hazır bulunmalan. 

.noksana esnafa dağrtmafa baflamıt- dürlfitünde bulunan evrakımın tetkiki yat ve mematı dahi meçhul baluntl•·ı .. ------------
lardı, fakat Samsun aeentalan bunu le mü•bet menfi bir cevap nrilaeei tundan gaipliği talep ve malraddema MM-j1•1n111r1·111 ıı~ftfl 
itrendlklerinden artık harice satma· . . . .. Dbı ke7fi:ret e.ıudlll bide .. :rat .. 11 a Jli llBI 
•aktadırlar. Buna çare bulnumalı· ıçm mtiracaat ettım: henuz cevap ala- mematından haberdar edilmedttf an- ııı•l•l VıpuubruatlO 'llf 1saOdaat 
•r • ., madıa, sefalet içlndeJim, yasıktn. Mti- lqılmakta olup bu kere meslnarenin lııl llj Şı 1 

YA DOKTOR GÖNDERiN, YA racaatıma evet, hayır desinler. Şurayı hayat ve mematı hakkında maltmatı Galata rıhtımından kalkarak • • • 
YOL YAPTIRIN devlet reisi beyfendiye iltica ediyo- moleaı~ular1• birhay 7.arf!~~ Ezibene mahkk e· çarpmba aabahı lzmire 

ıye ukuk dBU-"•ne J8IU e'I· b b b p· 
ArdaJaan elvannda (Şavpt) ta Malı- ram.. flyet eylemeleri Ub .ıuv • pertem e aa a ı ıreye 

Ordu ihtiyacı için 7;-,000 ~eJim hey• 
gir ve ester nah kapalı zarna mlnahe
saya konmuştur. ihalesi 7 pbat m 
t'umartesi günü saat 14 te Aakarada 
merkez satın alma komiayoauada yapı
lacalttır. Taliplerin şartname almak Ti 

tekliflerini \ermek üzere teıalnatlarile 
mezkur komisyona müracaatlan. 

&1,,,...........,"""''llll''"""Dl' "1ıııı... il 1ıllllı1""1illllı11111ı• """'' "' ....... 

Gazi Mustafa Kemal 
Napoleon Bonapart 
Büyük Fransız ihtilali 

1 
Tevfik Fikret (Hayatı ve Şiirleri) 
N MIK EMAb 
Nasrettin Hoca (4 kısım) 
inatçı Kahraman Ağa (Jül Vem'den) 
Türkün Kitabı 
NERON 
( Tarihte meşhurkadınlar) 
KLEOPATRA 

~ Türk Masallan 
= Buzlar arasında üç küçük tayyareci 
Kara Dawt (üçüncü cilt] 
Kiiçük imla liigati (Ciltli) 

Burhan Cahil 

Kemaleuin Şükrü 

,, ,, 

" 
,, 

,, " 
,, ,, 
,, ,, 

K:\z.nı Nami 

Kamran Şerif 

" " 
Rahtaver H. 

Ahmet Hidayet 

Niza•ueUin ·aı.if 

K. s. 

camarteıi ubahı lıkende-
riyeye •ıracıkbr. lslcenderiye
den pazartelİ l S te kalkacak 
~rpmba Pireye de uğnyarak 
peqembe lıtaabulı gelecektir. 

8 Şubat Pazar Bozcaada 
po1tuı yıpılmıyacakbr. 

• • • 
Askeri mektep ihtiyacı i~ yerli 

malı olmak Uztre 1500 kilo yatakhk 
llm•••••••••••llyün aleni münakasaya kOlllD ... r. 

.llll
w-- lbalesi 14 2 931 cumartesi gbl .. ı 

............. .. ....... ı: 
Sadık Ziıde birade ler fl ı:> te Fı_ndık!ıda _he~etimizde yapılaeak 

r t tır. Talıplerın yırmı kuruşluk .. l!l •• 
VHpurları i kabilind -.. ~artnamesini almal&trv• al 

Karadenı·z munesini görmeleri ve ihale .. 
den evvel temfnatlarile Jllll••;f 

M..t.uam n Lfits JtOSlaSI malan. 

5 
••• 

adık Zade Askeri mektepler Hatlyaa ·~ ... 
Vapuru 8 pazar ...... ak- yüz elli aekiz adet yerli DW11ulltı ... 

Sabat pma ... t mir karyola kapalı zarfla mflaah• 
tfde Sirkeci nhbmuadan ba- konmuştur halesi 28'2/931 camal'tlıl1 
rekedt(Zoapldak, lnebolu, A· l'flnti sat on dörtte Fındıklıda laeyetl-
~cak,SalDIUD, Ordu, Giresun, mizde yapılacaktır. Taliplerin ytrid 
Trabaoa,Slrmene,Rize)iskelele kuruşluk pul mukabilinde şartnam• 
riae oimet Ye aynı iskelelere almak ve nümaneleri prmek fian 
a~ırak awlet edecektir. her gtin ~lmeleri ve ihale 1Utind• 

t Yol bedeli için Sirkecide evvel teminatlarile teklift.rlnl heyeti• 
d Meymenet hanındaki acente· • mlze vermeleri. 
t hanaiae mOracaat. Telefon 1 • • • 
iJ fltaabul 2134. ft Merkez rnuayeae komisyona i~D,. 
t di kalem muayene aletleri kapalı zarf· 
il la münakasaya konmuştur. lbaW 

t C ı- Uzun mOddet •-••12812931 cumartesi &'flnti saat 08 8'te 

d ~il ini Flaçıllarddla ldBinllenmlifft lfelvlkalllftdle Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin yirmi kuraş mukabilillde 
prtnamesiai almak ve katalofuna llr 

Ba kitaplar kli,eleri itina ile yapdmıı mebzul reslmlerle gayet nefiı l»ir .,ette tabeclilmit
tir. Ciltli iıtiyenler beher kitap için 25 kurut illve etmeJidirler. Taıra için aynca posta 

TawiJe ederls. Galata Beya· mek üzere her rttn ıel•elerl"......, 
at tokık 35 •e 37 saatinden evvel teıniaatlarlle tekHfte,o lll••••••••••• .. rini heyetimize vermeleri. • • • 

Ordu ihtiyacı için yerli mamall• 
Ocreti alınmsz. 

Mercii: lstanbul, Ankara caddesi 
KANAAT KOtOpbanc~I 

1...,_ •• ·" a.taJıkJan dan bq bin palaska takımı kapalı Ad• 
mltehı•ıı la mtlnakasaya konmattar. 
Doktor 28/2,931 cumarteei runı saat 14 te 

Hüseyin Naıit karada merkez satın aıma komlsyo 
TUrl>e, eski Hillliabmer binaıı da yapılacaktır. Talipleri• prtnamiJ1 

1 M d M h d 
No. 10 Tel. ı.tanbul: 2622 ıörmek ve tekliflerini vermek ....._ 

stanbul aa in Ü endisliğin en: =~arilemezk&rkomisJou•-
Vilayeti Kazası Kariye veya mevkii imtiyaz tarihi CİDIİ Elbabı llı•J·a-n•d•a•r•m-.-,•m-a•ıA-th-a•n•••••• .. I • • • Balıkesir Su11ğırlık Sultan çayın Eyllll 308 Bor.ait ff&ffOmııJaııleyYet, Vaaılmlm6· ıı&nıarı Samoan ııanıizonunun 931 lıirlııd 

':::W"'"'''"'n'"ııı:ı1111,1ıııı1111111 ...... ,m!!1ıııııı11ı••''ıı"''rıı•••11ııı11ıC"MHl''"''llllı"'1'" ""' .. ~··ıııı~'"''llııı.tC"' 
1 ""'"'"' ' '""" "'""''" """""""'""Jlll """'" Mlllllll"' - VWllll ııı •ıın~ """ ..... il 

eyyet Beylerle Reliye, Faize, 11•-----------...11 teşrin eonuna kadar olan anlan kapab 
Ke•ıer, Nedlt Arabiye H. lara 1 - 6867 takım ima kol ve ~rfla münakasaya konmQftur. lhaltll 

Balıkesir Su
11

g-arhk Yenice kebir 19 Hııiraa 521 Antimon Şarl Layn •• tOrekllı becıkh mamul pmapr kapab ;>/3~
31 

perşembe günü saat ı.t te s... --~- __._ k k 1 sunda a8keri satın alma k . 

Maadin niıamnamninin bazı maddeleriaİ muıddll 12 Nlua 34 t tariJıli ve 608 ııumarah kauuoua _... -• - ona IBUf- d 
1 

• ....,, .. _ 
tlçtlncO maddesinin ( H ) fıkraıımdı: ( )fbu mıddei kuaniyenin tarihi nqriBd• • iti~area Dç .•~ bır. a:m:P~:·~~~~:.:~:

1

•:...:n:--zarfında esbabı imtiyaz veya mDllezim veyahut Eretfl U.W falıııılyetl oc.rJ lmJ)len beraıcıbı 2 
- ~kir bu -•ka· Saınsandp meıkOr komisyona mU.: 

lraının mücltlrll mes'ul tayin ve lkametıı'bı r-1 ine .,t•eclllıt.ri ........... _.ı.ııler --.teki .-ı. .ı.•at " -ı. memıt ve al etmeleri. 

lıukuku mDkteıibelerinia devlete intikal eyliyeceği. merkezi hDk6-tte ve btaıı!ıulda gazetelerle. ve prbıa-de mGnderiçtir. r----11!!~-----· 
madenlerin bulunduğu mahallrrde b61ı6ıııeti -~ -ifetile ardı bir alıııelr lzere Uç .drh ılA~ 3 

- ihale ~ 17 • 2 • 931 Doı ' ' r 
ettirildikten sonra keyfiyet ha ma1bata heyeti nlıileye ıonarı.-.ı.ı. b.,.lıer hır_ .. na dtyeee~ tarilılııe mDaıdif aah gUnG Aat Hafız Cemal 
var İs• Gç aya kadar Şurayı devlete m&rıeaıtla muhtar oldulılan aym veçlıile bir defa daluı ~'8 14 dtlr. Dahil! halta' ıklar t..ı.mı..wı 
olunur.) Diye muharrer olduğundan ve ifhu m&ddetin de hitam huldupadan ha"'!• e~ ve 4 - Taliplerim teklif meklbu cum•d•n maada her gun ollcdea ,... 
-..ı.;ı.n göaterileıı iki kıt'a ıııedene meo'ul Midir taJla ,,. ........... ~ .,... edı~d f " temiaab muYakkatelerile be- d~n sa:;. ~o!~ıa~ndcd::ı~rre =ı.k1 .... 
... ktlr madde abUmına tevfikan muamele yapılıc•iı ılAkadaranca mal6m olmak &zere ıkmcı e ı ~ıher Gedinpapda jandarma nnı D ıtaoyolundı 118 nummlı";,o-

~:larak ilin olunur ımallthane.ine I' m:leri ilin ~u~i ah"n · d ..," olunur. ••ın • ıcdni ed<r. Tclcl<ıoı 
1 ııınbul 2398 
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l\uluçka makınesi 'e kuluçka 
ıçin halis en teminııtlı her cins 
tnvuk 'umurtası ... 

Avrupa cins· tavuklar ve tavuk has
talıklarını meneden Bayer aşı ve 

aeromları tedarik etmek istiyorsamz: Galatada Perşembepazarı so· 
kağı, Gülzade Hanında 17 No. ya müracaat ediniz. 

1 ~ı::ı::::1 ....... -=::ı=--•D•e~v·ıe.t .. d .. e•rn .. ır•y•o .. 11•a•r•'•'•'•A1•n•ı•a•r•ı .......... ı 
Muhtelif fırçalar kapalı. zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 2-3-931 Pazartesi giinü saat 15 de Ankarada 

Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa ko
misyonu hatipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde An
karada ve Hnydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Kütahya • Balıkesir hattı üzerinde Değirmiıaz istuyonu civarın

da 87 - 88 Km. arasında vaki taş ocağından çıkarılacak 8000 Metre 
mikabı balast kapalı zarfla münakasaya konmu§lur. Münakasa 26 
ıubat 931 per§embe günü saat 15,30 da Ankarada Devlet demiryol
ları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya i§tİrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonu ki· 
tipJiğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa tartnameler ini iki lira mukabilinde Ankarada 
Ye Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

,,. • )f. 

Devlet demir yolları umumi idaresinden: 

il 

il 

1 

Jlı 
1 
ı 

--- -------
Çocuklarınıza 
Türkiye 

Ziraat Bankası 
Kumbaralarını 

Hediye ediniz. 
Bankada Açtıracağınız Hesap Çocuğunu:ı.un 

istikbalini Temin Eder. 

Ziraat Bankası 
Kulplu ve Kitap Şeklindeki Kumbaralar 

lktısadın, Refahın Başlangıcı 

ÇOCUKLARIN OYUNCAGIDIR 

~~~~-~~~-~~~~:~a@J 

., 
VAKITı3 

Küçük ilanları lktısat vekaletinden: 

Ramazan bayramı münasebetile 14 - 15 Şubat gece yarısından 
baılıyarak 24-25-931 gece yarısında hitmam bulmak üzere mÜn· 
hasıran Haydarpaşa - Ankara, Ankara - Sivas, Eskişehir - Konya -
Adana, Adana-Mersin, Arifiye-Adapazarı ve Kütaliya-Değirmisaz 
kısımlarında yalnız (Anadolu lüks ekspreıi ve Banliyö katarları) 
mfistesna olmak üzere adi yolcu katarlarile seyahat edecek yol
culara ( on gün müddetle ) yüzde 30 ve yalnız Haydarpaşa ve 
Ankara arasında işleyen 9-143 ve 10 -142 numaralı muhtelit ka
tarlara binecek yolculara yüzde 40 tenzilli tarife tatbik edile
cektir Bu bapta fazla tafsilat almak istiyenlerin istasyonlanmıza 
müracaat eylemeleri rica ve ilan olunur. 

·----·~ Hu s6ı1 nevolaııar ~ 1 
ı •••••••t:Tarlfe ••••••••: 

1 Def alık tur11' SO • 

1- Baytar işleri umum müdüriyetinin Zootekni ve bakteri
yoloji şubelerinde ihtisas kespetmek üzre vekalet hesabına me
malıki ecnebiyeye bilmüsabaka dört baytar izam edilecektir. 
Şerait berveçhi itidir: 

Mustam<:l karriyoii rİılızayedesi 
lstanhul ziraat nıektehi ınüdiirlii
ğünden: 

Halkalıda kain Istanbul Ziraat mekteb:ode mevcut ve müsta
mel bir adet kamyon 25-Şupat-931 tarihine mUsadif çarşaD\ba 
günü saat 14 . te ihale edilmek üzere aleni müzayedeye konul
muştur. 

Taliplerin kamyonu görmek için mezkur mektebe ve şeraiti 
müzayedeyi anlamak ve münakasaya iştirak için de yevi ihalede 
Defterdarhk binasında Müessisa.tı Iktısadiye mübayaat komisyo
nuna müracaatları. -
Uzunköprü Bel.ediye Riya

setinden: 
1 - Uzunköprü Belediyesi için kırk beygir kuvvetinde bir 

adet yangın söndürme ve sulama arözözü mübeyaası kapalı zarf 
usulile ve 1/Şubat/931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya vazedilmiştir. 

2 - 21 - Şubat - 931 Cumartesi günü saat 16 da Uzunköprü 
ielediye dairesinde ihalesi icra kılınacağından talip olanların 
% 7,5 nisbetinde teminat akçelerile imzaları tahtında teklif vara
kaları veya muteber banka metubu ile Uzunköprü Belediye en
cümenine müracaatları ilan olunur. 

llazarlıkla nıarangoz tezgahı 
nı ij bay acısı 

Ali deniz ticaret mektebi Müdürlüğünden: 
Mektep fabrik2sı için 4 adet yerli mala marangoz tezgahı 

8·2-931 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te mübayaa edile
cektir. Taliplerin eb'at ve evsafını öğrenmek üzere Ortaköy cad
desinde kain mektebe ve pazarlığa iştirak edeceklerin Istanbul 
iktisadi miiesseseler muhasebeciliğine tediye edecekleri teminatı 
muvakkata makbuzunu hamilen yevm ve saati mezkürda mek· 
tepte müteşekkil IQi.ibayaat komisyonuna müracaatları 

:ı • • 50 : 
• J .. • 65 • • 4 ,, • 75 : 
• ihtiva~ kalmavın- • 

! cava kadar (azam! 100 ! : 1 O dtla) ilan edil. • 
: mek dzere maklu : 
• • 
• Abonelerjmlzİn her üç aylı~ için • • • : bir def ası meccanen : 
• t ~ıtırı r;eçeo llAolann fız:la 1atın : 
: için 5 er l."llruş ı.ammoluour • 
••••••••••• ••••••••••••••• ! 
Beyoğlu Halk fırkau merkezi 

yanında- 24 No. lu npartımandn su 
elektrik havagazını hu·i bir daire kir 
lıktı r. Kapıcıya müracaat (7) 

Satıı memuru istiyoruz - lşinzi 
olmadığı zamanlarda yapacağınız satışı 
göre ayda 90 liradan fazla kazanabilir-
siniz.. 9 - l2 arısında müracaat (9) 

Jstanbul dördüncü vakıfhan içinde 
Union Kol 

Daktilo aranıyor - Arap haıfle
rine bihahkın aşina ve Fransızca bilir 
bir daktilo hanım acele aranıyor. 

ZA YIL ER 

KırklareJinde kayıtlı nüfus 
tezkeremi kayıbettim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

ı J\ırklareli: Ahmet oğlu_ Süleyman 

!~~o Dr. lh an Sami oo~ 
~Öksürük şurubu O 
~ Öksürilk ve nefes darlığı için O 
~ pek tesirli ilaçtır. Divanyolu ~ 

ı 
Sultan Mahmut türbesi ~ 

No. 189 A 
OO~OOIOO~OOY 

A- Türkiye cümhuriyeti tebaasından, baytar mektebi alisinden 
mezun, yaşı otuz beşten fazla olmıyanlar imtihana girebilecektir • 

B- Ailesinin idaresini temin edebilecek akaribitıden birisinin 
. taahhüdü halinde mUteehhil bulunanlar da imtihana girebilecelrtir. 

D- Nümunesi veçhile noterlikten musaddak bir kefaletname 
v~rmek. 

E- imtihana girmeden evvel muayenei sıhhiyesinde tamüssıh
ha olduğuna dair heyeti sıhhiyeden musaddak rapor göndermek. 

C- Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildiğine dair vesi
ka ibraz etmek . 

2- Yukardaki şartları haiz olanlardan istida ile müsabakaya 
girmeğe talip bulunanlar arasından vekaletçe namzetler tefrik Ye 
intihap edilerek kendılerine tebliğ edilecektir. 

3- Müsabaka Ankarada vekaletçe intihap edilecek heyet 
huzurunda Zootekni ve Bakteriyoloji derslerinden yapılacakbr. 

4- Lisan imtihanı Fransızca, lngilizce, Almanca, ltalyanca· 
dandır. Bu lisanlardan birisinin intihabında talip serbesttir. 

Esas imtihan olan Zootekni ve Bakteriyolojide müsavi derece 
alanlar arasında lisandan kuvvetli olanlar tercih olunacaktır. 

5- Müsabakada kazananlardan Avrupaya gideceklerin hini 
azinıetlerinde uhtelerinde memuriyet varsa terkedilecektir. 

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

Et, Ekmek, gaz, benzin ve 
saire münakasası 

lstanbul Ziraat nu.ıktebi nıiidür
] iiğli n rl eı1: 

1931 senesi gayesine kadar mektebe muktezi 12 kalemdell 
ibaret ekmek, et ve muhtelif erzakla gaz, benzin ve saire 25 
Şubat 931 taıihine müsadif çarşamba günü saat 14 te ibale 'erİ 
icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasay• 
konulmuıtur. 

Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak içın her gün ve mü
nakasaya iştirak için dahi yevmi ihalede Defterdarlık binasında 
müessesatı iktisadiye Mübayaat komisyonuna müracaatları. 

ezle ve Bronşite Karşı : OL 
ECZANEDE BULUNUR 

Mes'ul l\ludür Refik Abaae& 


