
HATIRALAR ARASINDA 
~~~~~----~~~-

U ı tat Halit Ziya B. in hatıraları 
- 2 inci sayıf ada -

14 üncü Yıl No. 4701 /dart: telefonu: z. 4370 Pazar 8 ŞUBAT (2 inci ay) 1931 Tahrir telefonu: 2. 4371 Sayısı fi Kunış 

Menemen D. Harbinde Muhiddin Bey tenkitlere 
bir bir cevap verdi 

Dün reis vekili Ata B.in riyasetinde 25 
A laşehirlinin muhakemesine başlandı 

Şehir meclisi belediye 
bir ş'ey soramaz 

reisine hiç 
mı? 

Oıvanı harbin müstakbel mesaisi neler olacak ? 

• •• • • • <Vakıt) ın husu!t fotoğrafı 
idam gunii ııta.syon cıvannm manzarası 

Menemen 7 (Vakıt) Diva· okunarak fÖyle deniyordu: 
nıbarp saat 14 te Ati Beyin ri- Camilerde ve evlerde toplana- ç k d 
yasetinde toplanarak 25 Alaşe- rak ayın icra ettikleri yapılan an Jfl a 
birlinin muhak3mesini rüy~t etti. muvacehelerde sabit olmakla 
~unlar m~_yanında Alaıehir pos· t,..kk"1 v ... ,. .. -.,.·-·- -·u..:-.-1~ ilk 
851 müdurü Veaoı, Muhabere olan kanunun birinci maddesi 

memuru Raşit Ef. ler de vardır. hük ü ö k d 

lokomotif ~telir 
girdi m ne g re en ilerinden 

Evve?ce ifadeleri alındığı için mahkeme harçlaranında tahsiline 
haklarında Divanıharbin karan (Alt tarafı 6 ınc1 sayıfada l 

Çankm, 7 (A.A) - Seneler
denberi beklenen şimendiferin 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ lokomotifi şehrimize g~~iş 

Resmen tahakkuk eden bir ihtikar. 
ve istasyonda biriken binlerce 
şehirli ve köylü tarafmdan me-

İstanbul şehir meclisinde beklenen taliamtname, iki seıa.m, bir teme1UU1f 
içtima... Belediye reisi tenkitlere ce- bir hatır sorması arasında hol lylra. 
vap verecek. Saat on dördü geçiyor. retli, titiz sesli koridor müzakereşi de
KoridorJarda, salonun köşe bucağın- vam ediyor. Belediye reiıdnin -verece. 
da üçer beşer toplanan aza hararetli ği ce\·ap az çok malUm gibi. Mansup 
hararetli münakaşalarda bulunuyor. belediye reisleri sual n istizaha ~eki· 
Kiminin elinde kanun, kiminin eJinde (Alt tarafı 8 inci sayıfada) 

Şehir Meclisinin yapacaiı it 
l§ Bankası müdürü Muammer Be· 

yin açtığı münakaşa ile yeni lstanbul 
belediye meclisinin ilk hüviyet aiti· 
meti göründü. Bu alcimet şehir işle
ri üzerinde ciddi bir mürakabe tesis 
etı.n.eltttr. LliuwMla Mıl"ll' JMir INlt:

li&ini takdir ederiz. Mürakabe yo
lunda sarfedilcn emekler boşa git
memek için tetkik ı-e münaktlJ}a mev· 
zuunu mümkün olduğu kadar muay. 
yen bir Tıedele, belli başlı bir işe tah
siı ctemk ldzımdır. Mescl{ı her sene 
belediye bütçesinden 750 bin lira ni· 
bi mühim bir parayı al,ıp götüren ka
nalizasyon işi vardır ki bugün nasıl 
safhada olduğu, yarın ne olacağı 

belli değildir. Binaenaleyh her §tY· 
den evel şehir halkının salôlıiyetürr 
mümessUleri bütürı dikaktlcrini bu 
işe vakfetmeli, bir kere kanaliza&· 
uon için §imdiye kadar veril n bir· 
kaç mU11on lirann heur ollıı11 ol..._ 
ğı kat'i olarak anla~ılmalıdır. Bu 
hafta zarfında kantrlizatJyon teaiaatı
nm ilk kısmı tecrübe olarak ifletlle
cek. Neticeye göre kabul muamelesi 
yapılacak im.iı. Şu hal,de bu noktada 
beklediğimiz ilk iı bu tecrübede al
danmamaktır. Ondan sonra bu ifin 
sonu nereye ııaracağı tayin olunmak
tır. Diğer belediye işleri bugün i~En 
ikinci safhada gelir. 

Bunu menetmek için hük.tlmetin , belediyenin elinde 
bir kuvvet yok mudur? 

Ticaret odasının yaptığı tetkikat 
neticesinde Bomonti fabrikasının bi· 
ra fiyatlarında ihtikar yaptığı yani 
bugün şişesi (32,5) kuruşa satılmakta 
olan biranın (20) yahut (22,5) ku· 
ruşa satılabileceği sabit olmuştur. 

Bu cihet oda tarafından Bomonti 
fabrikCl8ına bildirildiği /ıalde bira fi· 
yatlarını indirmek istemiyen fal1rika 
meclisi idare azalarının Avrupada 
olduğu, m:detlerinde meselenin tef· 
kik edüeceği şeklinde bir cevap ver
mi.Jtir. 

mek mümkün değüdir. Eğer mevcut 
kanunlar bu yolda üıtikara mani ol
mağa kati değilse yeni kanunlar 
yapmak ltizı mgeliı". 

serretle karşılanmıJhr. Her taraf 
donatılmış, şenlikler yapıJmıı, 
beledfye 5nünde kurbao~r ke· ~~~~~~--~~~~------~~--~~--~~--~~~ 

Ticaret odasının tetkikat neticesin· 
de vcbıl olduğu karar hakikaten doğ
rudur. Malum olduğu üzere biranın 
maddei asliyesini teşkü eden arpanın· 
fiyatı geren sene (6) - (7) kuruş 
idi. Bu sene ise bu fiyat (60) paraya 
düşmüştür. Yari arpa fi!Jatlarz bir 
sene zarfında en aşağı dört misli in· 
mi.ştir. Bu vaziyete nazaran arpa· 
dan mamul olan biranın fiyatı da 
tenezzül etmesi tabii iken Bomonti· 
fabrikası lıiç aldırış etmemektedir. 
Bal,kın ihtiyacından insafsızca i.'lti· 
fade için birayı 32,5 kuruşa satmak· 
ta devam etmektedir. 
Lokantacılar cemiyeti . ötedenberi 

bira fiyatlarının bu nisbetsiz yüksek
liğinden şikayet ettiği, hatta cemi· 
Yet mümessillerinin son defa Anka
raya gittikleri vakit lktısat vekaleti· 
ne bu hususta mümcaat ettiği de 
l'nal,ii.mdur. Şüplıesiz bira ilmali 
memleketimizde inhisar altında bir 
fey olmadığı için bu hususta hüku
metin doğrudan doğruya fiyat tayin 
etmek suretile miidalwlesi mevzu· 
U~ahsolamaz. Fakat diğer e§ya üze
J"inde olduğu gibi bira satışı üzerin· 
de de il.'!ikar ı·ukur•na meydan rcr· 

Bomontl fabrikasının (meclisi i
dare azası Avrupadadır §imdi şu işi 
tetkik etmeğe imkan yoktur) demesi 
de çok garip değil midir7 

Bomonti bir imtiyazlı şirket oldu
ğuna, bu şirketin işleri bir gün bile 
inkıtaa uğramaksızın devam edip git
tiğine göre meclisi i:lare azasının 
hepsinin birden kalkarak Avrupaya 
gitmiş olması nasıl olabilir. Olmw~ 

i.se bi lıal müstacel 8urette yapıl. 
ması lcizını gelen ve hal,kın en esaslı 
lıukukuna taallük eden bir işin na
sıl olur da tehirini mucip olabüir? 
Farzedelim ki şirketin meclisi idare
si azası Avrupadan üç ay sonra gel
sin, meseleyi tetkik ctcin, ve bira fi. 
yatlarını 20 kuruşa indirmeğe karar 
versin. Dikkat edilmek lazımdır ki 
bu fiyat ile bugünkü satış fiyatı a
ı•asındaki fark on kuruştan fazladır. 
/stanbulda ise her gün iki bin şişe 
kadar bira sarfl'dümektedir. Demek 
ki Bomonti f abrikasnın gönlü olun
cıya kadar /tJtanbul halkı bu şirketirr 
kasasına her gün binlerce lira verip 
gidecektir. Y_ekunu yüz binleri bula
cak olan bu fazla paralar geri veri
lerek halka tekrar tevzi edilebile~ek 

midir? 
Sonra Jstanbul belediyesinin bıı 

vaziyet karşısında hiç bir vazifesi 
yok mudur? Balkın ~iç bir vicdan 
ve insaf o sığmıyacakgı şeklldeki za· 
rarı göz önünde dururken ellerini 

silmiştir, Halk sürü sürü ve he
yecan içinde büylik: Gaziye ve 
mesai arkadaşlarına - yaıa varol

avazeleriJe şükranını ilan ediyor
du. Türkocağı, mühendisler ıe

refine bir çay ziyafeti, belediye 
de şimendifer müstahdiminine 
muhtelif hediveler vermiştir. 

Gazi Hz. 
Dün sabah 8alıkesiri 

şereflendirdiler 
Balıkesir, 1 ( A.A ) - Reisi

cümhur Hz. bu sabah saat 12 de 

Balıkesire ınuvasaJat buyurmuşlar, 
istasyonda büyük bir halk kitlesi 

tarafından hararetle karşılanmış~ 

!ardır. 

* * * Balıkesir, 7 ( A.A) - Reisi-
cümhur M:ı istasyon civarını ye 
caddeleri dolduran binlerce hal
kın alkışları arasında vilayet ko
nağına giderek vah Beyle bir 
müddet koııuşmuşle.rdır; Vilayet· 
ten sonra k'umandanlık . dairesini 
tetrif ile Ali Hikmet paşa tara
fmdan istikbal edilmiştir. 

Müteakiben istasyona avdet 

buyurmuılardır. 

Büyük <Müsabakamız 
Ayın yirmisinden ıonra gönderilecek 

resimler neşredilmiyecektir 
· Bugün müsabakamıza iştirak 
eden D. Hanımın çektirdiği res· 
mi neşrediyoruz .• 
Müsabakamız nihayet buruyor 

Bir aydanberi büyük bir mu
vaffakiyetle devam eden güzel 
bacak müsabakamızm bitmesine 
bir şey kalmadı. 

lfinde bulunduğumuz ayın yir
misinden sonra müsabaka için 
alacağımız resimler, iştirak hak
kım keybedecek, Foto Süreyyaya 
yapılacak nıüracaaatlar maalesef 
is'af edilemiyecektir. 
Müsabakamıza iştirak etmek 

istiyen H. lata acele etmelerini 
tavsiye ederiz. 

Verilec~k hediyeler 

. foto: Süreyya [33] 

33 - S. Hanı~ 

Müsabaka net;cesinde kazana· 
cak yirmi beş H. muhtel ıf hedi
yeler alacaklar bu meyanda şeh
rimizin en büyük kürk ticareta· 
nesi olan Beyko müessesesi man
tolarının kol ve yakalarını iste
dikleri 'cins kürklerle süslüye-
cektir. rr=--~-:--:-~....:: ___ _ 

Birinciliği kazanacak H. nın V A K 1 T , 
alacağı hediyeler içinde bir sene Güzel bacak ruiisabakaaı 
'!1üddet!e her hafta bir çift ip ek
Jı çorap vardır. 33 kollarını bağlıyarak seyreden bir be- >-------~------.,! 

lediyeye vazif ~ini yapıyor demek Çocuk ıayıfaları bugün iç 
doğru mudur? sayıfalarda 

ikinciliği kazanactık olan H 
üç ayda bir çift iskarpme ma ik 
olacaktır. 

S. Hanım 
~Bu kuponu bu hanıma rey verecek 

f)kurııı-ulıırımız lrnll :ınabilir:er.,, 



• 

l
yıyarak yere oturmuştum. Bir arahkl 
kapı açıldı ve ben yavaş yavaş itildim. 
Bu muhakkak beni tazip etmek için fır. 
sat kaçırmıyan Zh·erdi, 

- Yine mi geldin? çekil oradan di
yorum, sana .. 

1 Telgraf 

Heyecan devam 
edivor 

Gedikpaşa tiyatr,osu - yeni bir me- Daha kni bir yükselişle kapı a~ıJ- Bulgar-Yunan hududundaki 
dı ve ben kapının önünden kaydırıla- hadiae 

rak Uyanıyor - yakılan kütÜpane rak ileriye sürülmüş oldum. Artık Zi- Atina, 7 (Apo) - Dün Bulgar 
vere hücum etmek llzımgeldi, fırla,> a- f 

-8- Yıtzan : Halit Ziya rak ka1ktım ve karpmda babamı gör- ıefiri köse Ayvano Yunan ha-
d.. riciye nazarını ziy~aetle Yunan -

Gedi.kpap tiyatrOıSu .. işte bende en nmda horos n tavuklanma bunlardan um. 
bUytik tesiri yapan yer. Yarım/asırlık da dinletir oldum. Kaç kereler beyaz Onun bir acip gülüşü vardı. Bu ne- Bulgar hudndunda vuku bulan 

bir mesafeden hayalimin adese8i bura- tepeli tavuğumu birdenbire patlıyan: 'fi gtilü~ü ben pek iyi bilirdim, onun son müsademe hadilesini ıörÜ§• 
.,.. ~1!i~tükçe büyli~Ur.. ~ugün. göz. Anoo kadının benim km. benim kızı. ~ndan ~~~,1•ka bir ~ gelirdi. m(İflllr. 
Jerimm ıçınde ona büyüklukte bır eş Soyuna ,.eker A k A Benım de o guluşe mukabıl, nasıl tabir Bulgar sefiri bu müsademeden 

k Od c: 1 • "k t k • ,. ngonun ızı ngo- et 1" d k b' .. . .. .. arar en eonu, 'lılat eyı zı re me ıstf- k me ı, onu ır gulüşum vardr, oyle d ,_ b t .. tmiı;: maa 
yorum da yine kani olamıyorum. Nak til ti küttü nul n ın. 1 bir •tiliif ki cezanın önüne geçmek is- owyı eyam eeasur e "' -

ara e r m, çı rın çığ ık· t k" "N JU mafib tahkikat neticesinde Bul-
On on iki yaşında hir ~ocuk müdrike larJa ta zakl ka d NI . b er, san ı: e zumu var? vazgeçse-

ıdıle orada görlilen ounlann nasıl bir nakarata u ara h ç;: rm. din ç;~. u niz daha iyi olur. lşte anlaşıldr, bir gar bnkcımetinin sui niyeti olma-
&eslr :yapmış olabileceğini tahmin et- Anronun ::, mo~e::nfe~, ~:o:~· ~~ha .yapmam~lıiımı istiyorsunuz de- dıjlmn anlatılacağını bildirmiıtir. 
mek zor değildir. Anlarmıydım? elbet- bir mUnuebet mi tevehhU d d' ,. ... ı mı? pek ala b?kınız ben derhal razr Bulgar hariciye nazın ise, Yunan 
~- ~ı F kat m1 ~-· • . m e er ım. oluyoru... derdı. d h"li d b" Y 
- .... &• • a ~~u loQlm ıtibarile Bu tiyatro •eceleri beni tiyatro ik· ... ...,, . .. . .. .. toprağı a ı n e ır unan 
IMı tiyatroda geçı~len gecelerin, idrak taplanna sevketti. Fırsat bulduk a ar- O hır kelıme soylemedı, diz çöktu neferinin öldilrUlmesi ıayanı istğ• 
~ tahautlsUmUn tizerlnde pek derin bir tık ku k 1 f d ~ ' bunlara birer birer baktı. (Macerayı 

w •• 1JU11 u er ere e a edllemıyerek qk) E k) G 'bel k rap olduğunu kaydeylemiıtir. 
lllttbaı oldugunda şuphe yoktur. biriktirilen gilndeliklerlmden mübi ' .sran 8.§ ' arı ~ ), daha Maktlll Yunan neferı"nı" Yunan 

Ba · ı · ı · ı ·1 bi . m ~lir mıyim, bu a§k keUmesıne izafe e-
zı pıyes en sım en e, r çok ak- denebılecek bir sermaye topladıkça ya d"I bil k 1 d B 1 -

aiiJ' ve aktrisleri 0 piyeslere ait rolJeri- sahaflar i~ne kadar eolnllur: yahut 
0 

ı e ece ne er varsa hep orada... toprağın an, u gar topragına 
le hlli hayalimde görüyorum; Don vakitler Beyazıt camilnin d~da ser- Hep gülmekte., d.evam ederek: - ıllrüklllyan Bulgarlar, Yunan 
Sezar dö Bazan Katrin Hovart h~ıı: ·ı rlni Bunlar ne olacak. dıye sordu. askeri tabibinin maktülOn cese-' "' a gı e yayan seyyar kftapçıların ö- . • 
• an'atkArların ses1erile hareketlerile nünden g~erken, henüz elde eclilmemİf Sesımde hır kuruluk vardı. Neden dini muayene etmeıine muTafa-
dh•lmde yaşıyor. ~ele operetleri ta- bir tiyatro kitabı bulunam bir defin~ sc;:ra cevap verdim: - TecUt ettirece- kat etmemiflerdir. 
..... en tahattur edıyorum, uzun sene· keşfetmi., olmak seviadle eve koşar· i · Yanan zabitleri tanzim ettik-
ler ~tikten sonra o san'atklrlardan dım. · - ETet ama, dedi; ben bunlann 
llJdye kalanlar, kazaya uframış bir Bu sırada neler aldım? Galiba (A· ifinde (Mektebe Sfk) ıöremiyorum.. leri nporda Yuu neferinin Yu-
'em Jaalfnde Jzmire gelip te bani kif Bey) (Zanlb ~ak) Rleabade Ek· Ve hepsini birden bir deste yaptı. nan toprap clahllinde katledilği· 
final Jqlannda bulduklan zaman ay- remden (Vulat) bu zamanın keşfiya- Bereket versin kıt'aca bUyök olan ni ve sonn buliarlar tarafından 
al operetleri vermeğe başladıkl~rı. ~s- tıydı. Sonra nihayetlerinde birer (Aşk) "'l'emqa,, henüz bunlann arasına ka· kendi ıopraklanna ıllrtıldendi· 
aada aradan geçen zaman sankı sılın- kelimeslle biten garip serleThah facf. rqmamqtı. Onlan kucakladı, hep bi1 tini kaydetmiflerdir. 
911 ~· b~ kopuk zin.~irin halkalan ek- alar. Gedikpqa tiyatrosu sade bende le odadan pktı. Ben, yerimde mıhlan· Dlln Yunan Te Bulgar hudut 
.. diklen noktayı gostermeden tekrar değil, herkeste bir tiyatro merala uyan- mıf, aflamafa da karar vermiyerek, zabitıen,• bulutarak hadiseyı· er&. 
~leşmlf oldu. · dırmıştı. Dört bet mUterc:em plJesl duruyordum. Bunlana nereye sittltin- • 

Meuerinln her gece sadık bir karJi görüvennekle kendilılni bir pfyee yaz. de ftiphe yokta, sonra Dtlhof dadrm· ılfmltlerdi mukarrer iken kar 
lafıs ŞJrazinin baştan başa hafızı olan lü acibeler ~karmııtı. Bunlardan ben- dan tpttim, çamqır kuanmın altında tipili Jtlıthıden bu mllllkat wku 
ı.bamın bu tiyatro merakını, sonrala- de küme küme birikiyordu ve, itiraf öyle bir iı çıkarmıtlar ki- bulmam1flır. Yunan efkln umu• 
il tahlil ettikçe. hiç hayretle teUkkl etmek JUzumunu duyuyorum, banlar· Babama, o tiyatro meraklmna ba miyesi bu kanlı badiıeden dolayı 
etmedim. ~nd~ şark edeb~yatına, sark dan hiçbirinde Gülltl Aıobun tercilme şedit karan aldıran ne idi? Bunu ha- pek milteheyyiçtir. ı 
efkanna ıfratıle merbutıyetine rağ- ettirerek oynattığı oyunlardan duydu- kikaten mektep aşkının sönmesi teh- Ati" 7 (A ) _ DO 1 ·ı· 
m be •t d · t .h . - ,._ na, po n agı ız en gar aı me enıye ve zı nıyet gum zevke müşabih bir lezzet alama· lmesine karşı mı. yapmı§tJ? Yoksa ona firi y Hari . 
tec:elliyatına şedit bir inhimak val'dı. yordum. Bu sırada olacak, sahaflar i- büyük biraderimi on yedi yaşında ev- . s~ ' unu cıye .na~ınnı 
Clyfnl§in.de, yaşa,>,~ın~a pek bahir ~- çinde bir dük!nda (Temaşa) silsile.ini lendlrmek kararını aldıran f1l aşk ke- 11yaretle Yunan: Bulı~r ılıtıIAfa· 
11Uler görünen bu ınhımak ona kendı- buldum. Bu silsile kAmilen tercüme Umeslne husumetinden mi?- bnm dostane bır tekilde halle
~- pek çok daha teceddUtperver ecliln:dı wlerden mUtepkklldi. Batta itiraf ederlpı, buna 0 kadar mUte- dilmesi tqebbOaOnde bulunmuş-
913n dedemden - biz bUyllk babamıza aralannda Yiktor Hügodan F,rnani bi- essi{ olmadım. Belki de 0 aei ülü ü h"' 
Me'llerdilc - intikal etmiş olacaktı. le \'ardı. takip etmek JWınelirken nas':l~ y!ı. Sofya lngiliz sefiri de BUigar 
~ recel~ri t.eyzez_adesine çılgın b.~r Bu silsileyi bulduktan sonra bütün nız kitaplara tevcih olunan bir ceza ile hük6met nezdinde ayni tqebbils· 

•§le ı1e henüz on yedı yaşında teehhul evvelce ahnan şeylerin hepsini birden 'f~fn içinden çıkıtıma memnun idim. te bulunmuıtur. Italya ıefiri de 
eden büyük biraderimin saadetinin le- kı•-'metten du··!lmu··· gördüm t•~- o ta- b. bb ·1 I • 

• • • .l • • 'S :t • • • :tlollC •• lşte bende edebiyata meftuniyet tev doıtane ır teıe na J e ngı-
ulzinde serbest bırakmak ıçın yalnı7. rıhten ıtibaren evvela müphemiyet gol· lit d .a 111 d n--ıri 1 li firini" • bbn.-·ı ll t k"t ..__( 1 k .. . .. . .. . . e en am er en en mu~ı o an z ıe n t e ua n e ı 
~ yanma a ara , onümuzde maşam- gelenle ortiilü sonralan günden güne . . . . • • 
1la fener çeken bir uşakla, Sarachane· yuzuh kespeden gayet kuvvetli bir ka- Gedikpap tıyatroeunu ıpret ettım. Fa eylemıtbr. Bundan bırkaç gOn 
6ten kalkar, o uzun yollardan geçer, naatla hüküm verdim ki ·biıde temata kat Serez seyahatinden sonra ne tiyat evvel de FraDSIZ sefiri ayni m~ 
•e kardan, ne yağmurdan yılmıyarak san'ati o zaman birkaç munsıf ve mti- ri kaldı, ne çocukluğumun şatır ve ılde bir tqebblis yapmlfbr. 
- o zaman araba pek nadir bulunan nevver himmet erbabının isrini takip mes'ut devresi kaldı, hatta ne Fatih 
tJJnetlerdendi - yürümekten yonılmı· etmekle müyesser olabilirdi. a.skerl rüştiyesile onun sevgili arkadaş 
,-arak Gedikpaşaya kadar giderdi. A· llerde edebiyat hatıralarına taalldk lan, ne Saraçhane başının geniş bah-
111 7J]mryan, yorulmıyan, ertesi sabah eden parçalarda, hususile Darülbeda- çeli şirin evile tavuklan, ne de Hacı 
Jıisenden Fatih yokuşundan tırmana· yie ait mUllhazat arasında bu basit Halil Efendinin ailesine bahtiyar bir 
leimı.düşünmiyen ~endim; hatta.ekse- sözleri tafsil etmek azmindeyim. hayat yapmaktan mtitevellit neşesi
l'lnt üzere oraya hır an evvel yetışmek Bu kitaplar bende Yiim teşkil et. Batta benimle hiç geçfnememekle be· 
ltelecanfle muşamba fenerin on on beş mi<1ti dedim· fakat narf-n manzara- be ı..-:k 1 hl dil · 

d ·· · d "d -s ' ' ...... r- ' ra r eanı o ması ç arzu e mıyen a ım otesın en gı erek hahamın: sına en müsamahaklr gözlerin bile ta. b' kad 1 z· d kal d 
• 1 • • • •• • v• • ır ar &f o an ıver e ma ı. 

- Halıt.- Yıne kendını kaybet- hammul edemıyecegı hır yıfm.- Şek- M 1 k t• .. t" d ··tı.; .. b' · 
tin! .. thtan Jatifekarma muhatap o- len zevki taltif edemiyen şeylere karp beemkase e ın usd~ e,;ıu;:3 ırdmum-
.___d t ırıası onm ... e __,.ıyor u ve 
.111r um. isyan ederdim, hlll da öyle- Bunlan . .. 

Ne gecelerdi o geceler!.. Madam teclit ettinneğe karar verdim. Saldan· 0 bun~~ hep ~ude? s~ükliyecekti. 
~an kızı, Orfeor.anf er, Jirofle dıklan yerden ~ıkatdrm, birer birer ~ Vukuat oy le müzdehım hır cereyan ile 
llrofia, La bel şuh teranelerini silin- yırdım, t!lıraladım, dafmık olanlan ip- tevali etti ki, bilmeaı, b?~la~ ait batı· 
lles bir J&dlpr olarak bıralarlardr. liklerle bağlıyordum. Bu i§i rahatça ralan ayıklryabilecek mıyım· 

Sıhhiyede: 

Son gtlnlerde görülen tifo 
Yak'aları ftzerine sıhbıye mOdll· 
riyeti halkın kesif bulunduğu 
muhitlerde tifo a111ına ehemmi· 
yelle devam etmektedir. Dnn 
bilhuıa Galatada hamallarla 
ıudalcılara ye Sen benuYa mek
tebindeki talebeye &fi yapılmıı· 
tır. Bqiktaıtan kaumpqaya ka· 
dar olan mmtakada herkese qı 
yapılacaktır. lstanbul dhetinden 
bazılanndaki çocuklara da aıı 
yapılmlflır. Bundan maada mek-

H 

Vekiller heyeti 
Dün arazi kanunu ve vali• 

lerin tevsii salihiyetleri 
meselesini görüıtil 

Ankara, 7 (Telefon) - Vekil• 
ler heyeti bugün toplandı. Mali
ye tarafmdan arazi kanuound• 
yapılan tadilat layihası üzerine 
münkere cereyan etti. 

Bundan baıka idarei umu111i
yci vilAyet kanununda vatilerİD 
tevsii mezuniyetlerini teminen 
yapılacak tadilat projesi de mft· 
zakere edildi. Hfikiimet tarafın" 
dan hazırlanan bu liyihaya na" 
ıaran valiler, maiyetlerindeki 
memurların azil ve tayini için 
aalabiyet sahibi olacaklar, valiler 
ve kaymakamlar, fevkallde ah• 
valde zabıtai adliye vazifesini 
göreceklerdir. Bu hususta ceza 
usulü muhakemeleri kanununda 
tadilat yapılacaktır. 

Vergilerdeki tadilAt 
etrafında 

Ankara, 7 (Telefon} - Ver
gilerde yapılan tadillt llyilıııı· 
mn eıbabı mucibeleri ikmal edi• 
lerek bugOnlerde Bqftkllete 
verilecektir. 

Muamele vergisi llyihua Mec• 
lise ıevkedilmiıtir • 

Adli ve Danlt B.ler 
Ankara, 7 (Telefon) - Yeni 

heyeti teftiıiye reilİ Adil, yeni 
poliı 4 Uncn ıube mlldOrll Dınif 
B. ler Istanbula hareket ettiler. 

Ankarada 20 Maliye 
müfettiıi 

Ankara, 7 (Teleton)-20 Ma• 
Jiye müfettiıi Ankarada teftitata 
bqladılar. Teftiflerini bayrama 
kadar ikmal edeceklerdir. 

rı.. ..... R :- , ___ , ___ ,,,,. 

Ankara, 7 (Telefon) - Maarif 
yekAleti talim ve terbiye heyeti 
reisi Ihsan B. 6ntimüzdeki Pa
zartesi günü saat üçte TOrkoca· 
pda ibda1 hareketler unvub 
bir konferanı verecektir. Bu 
konferansın, radyo ile her "taraf· 
tan dinlenecektir. 

Müfettlp umumilikler projd 
Ankara, 7 (Telefon)-Dahili· 

yenin hazırladığı mnfettiti umu· 
milikler projesi ikmal edilmiftir. 
Kanuna göre hükümet ittediği 
zaman bu tqkilib tatbik edebi• 
leceğinden ayn bir llyihaya 16• 
zum yoktur. 

iki ldıiyi kurt parçaladı 
Trabzon, 5 - Birkaç f8D eY• 

Yel Dinanoz yolu üzerinde bit 
çocukla bir genci bir kurt par• 
çalamıt ve cenazeleri defnedil· 

Aannm bana öğrettiği prkılann ya- görmek için srrtmıı odanm kapısına da- Halit Ziya: Uııaki zade teplerde dezenfekte edilmek~edir. mittir. 
# 
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Yazan ı HG•eyin Rahmi 

f d • d &:; .. 10 hayet felaket te bat göıterdi. Oğ- cak fiillerinde müspet olmıya ça• tara tan evam etmesın en " ... 
!!!!!!!!!!!!!!t lan bu hale ujradr Bakalım neti- lıtınalıdır. facialar cilvelenir ••• Bütütn ehedl" 

c:esi ne olacak?.. Çelebi - Ah babacıiım bir miyet atkın bir hayal oldujuna bl• 
- Neticeyi söyledik ya •• Ya u- sevdazede qkta felsefe kaideleri- lip ona mahiyetinden fazla deief 

aatacak, ya ölecek •• Mutlak bu iki- ne tibi olamaz... Atk müabet o• vermemeğe muvaffak olabilmekti" 
ıinden biri.. hınca qkbktan çıkar .•• Onda ene- dir. 

Çelebi - Baba bir üçüncü ih- ve) kaim olan teY. vehim ve ha· Çelebi ağlar gibi bir ıeale: 
timal var. Niçin onu söylemiyorau- yaldir.. - Baba bu kuvveti bende.,_ .. 
nuz? Fileaof - Evet oğlum evet aık mayınız ••• Belki içinde yqadı~ 

lalbim ıızım ıızım ıızlıyor. Baban rı ne bileceğim. Senin gibi ıeksen Filesof - Hangiıi o? illüziyondan ibarettir •• Cinnete an· bu alem de bir illüziyondur. F~ 
-11' Ozerine ölümü yordukça fe- medresede okuyup ta neuzü- Çelebi - lcli.l ile evlenme1'.. dırıtı bu cihetendir. iman ıevdi- en akılblammz bu vehimden k~: 
•lepyorum. Ta§ıyorum... billih dinimi İmammı kaybederek Fileaof - Bu dedifin, kadın ğini maddiyet fevkinde görür .. Bu dilerini kurtarabilmek kudretıll' 

Filesof - Hafıza H. ninemiz kıpkızıl ortaya çıkmadım... b'ulunduktan aonra dütünülecek aldanıt devam ~ikçe qk aşktır. gösteremiyorlar ••• Hayat, her ,et 
r,ormak ne demek? Bu mastann Fileıof - Ah yobaz kafalı ka· teYdir.. Vücutlann temumdan doygunluk aldanıttan ibarettir. Hep ald--'1 
manumı biliyor musun? dın.. Batında sarığın ektik •• llmin Çelebi - Bir ihtimal teklinde geldikten ıonra hayal söner... Fa- aldamf··· Lakin bu aldamt~ 

Hafıza H. - Ben mutarı asta- yok ama çok tükür imamn var. olaun bunu tuavvur memnu mu- kat o zaman tabiatin bu iğfalinde- öyle ııtıraplı tatlılıkları var ki·: 
Tıpkı kahvedeki Sadık hocaya dur? ki maksadı huıl olmut bulunur •••• Atk itte bunlardan biridir. Jtlll'•P 

~IJ-u--,.-.,-.:ı-l_m_d_e_k_i_b_a_c_a_k_llJ_r_ı-.: benziyorsun. Sıkııınca her likır- Fileaof - Hayalhanenin geniı- Artık ıözler, ıönüller diğer hayal- ıız lezzet olmaz deiil mi baba-·· .. 
en m!li:tr.ı!:ıoio ve en gt!zel dıda dini dedikoduya sermaye ya- liği niıbetinde tasavvurlarda bu- lerin peıinden kotJDağa bqlar. On- - Ah çocuğum daha toJl'l1'• 

brr!uyornm. dıda dedikoduya aermaye yapıyor- lunabilirsin.. Fakat kuruntu ile lar da maddileıince diler idealler Güzel bir ziyafetten sonra ~ 
laha Ye adres: --·--··· .. ·-··- pıyorsunuz. Nuıl olmut ta biribiri- liakikatin arası ne kadar açıktır peyda olur •• H

1 
ercailik denilen ıey ağnsına tutulmak mı iıtenki~:.:.,.. 

nizle kan.Jcoca olmamqaınız... bilir mi•in? Ve olmıyacak teyle- itte budur. ki ıevdalmın arasın- - Yok babacıiım yo ..-bit 
----------·---······ - Senin de her likırdmdaki aer- ri dütünmekten iman çok tehlike- daki bu hayalin inkiaan alelekser burluia benzetmeyiniz •• Atkdl p 

mayen imanaızlıktır. Evimizin için- lere uğrıyabilir •• lnaan her ~yden ayni za.manda vuku bulmaz.. Bu hayal olduğunu ıöylüyordUll 
de bet bereket kalmadı. itte ni- evel fikirlerinde ve onlardan doia- illüziY.onun bir tarafta IÖDÜP. diğer (Bltm#IA 

.'el!!!~~~-------'! - -~ - . 
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M.üsabakamıza resim gönderme müddeti ayın yirmisinde bitiyor 
[ Yangın 

Y anrından sonra 

Bir tütün deposu 
yandı 

Deposile tütünler sigortalı 
olduGu i9in tahkikat tamik 

ediliyor 
Evvelki gece sabaha karşı 

Galatada, Yağkapanında, su is-

kelesi sokağında Saffet Ulvi B.in 
tütün deposundan yangın çıkını~ 
Ve iki katten ibaret olan depo 

tar.ıamiıe yanmıştır. Yaptığımız 
tahkikata göre depoda 160 bin . 
kilodan fazla tütün bulunuyordu. 

tütünlerle depo da sigortalı idi. 
Yangmın neden çıktığı dün tes
bit edilmemiştir. Fakat zabıta 
tütUnlerin ve deponun sigortalı 
oluşunu nazarı dikkate alarak 
tahkıkata ehemmiyetle devam 
etmektedir. 

Kep er 
300 üncü seneı devriyes ınde 

merasim yepılan büyük heyet 
..ainaaın acıklı havatı 

Maarifte 

imtihanlar 
Li•e ve orta mektepler 

için yeni ıekiJ 
Ankaradan gelen bir habere 

güre lise ve orta mekteplerde 
mezuniyet imtihanları birer ko· 
misyon tarafından yapılacaktır. 
Bunun için mekt.eplerde her ders 
için bir komisyon teşkil edile-

1 

cektir. Mezuniyet imtihanları liç 
dersten tahriri diğetlerinden de 
şifahi olarak yapılacaktır. Tahıirt 
imtihanları her sene vekalet 
intihap ederek bildirecektir. 
Mezuniyet imtihanları tamamen 
bir bakalorea mahiyetinde ola-
caktır. 

Muallimlere mesken bedeli 
verilecek mi? 

Baremin tatbikinden sonra 
mtıallimlere ayrıca mesken bedeli 
verilip verilmiyeceği meselesi 
hakkında Maarif müstaşarı Meh
met Emin B. şu sözleri söyle
miştir: 

- Eğer bir muallimin bare
min tatbikatından sonra aldığı 
maaş evvelce mesken bedeli 
ile birlikte aldığı maaştan azsa 
maaşı eski derecesine iblağ edi
lecektir. Eğer ayni derecede 
veya fazla ise tabii bir ıey yap
maya lüzum yoktur. Mesken 
bedeli kanunla iki sene daha 
tecil edilmiştir. 

Müsabakalarda muallim ve 
talebelerin vaziyetleri 

Maarif vcka.eti bir tamimle 
talebe ve mualJimlerin talebelik 
ve muallimlik haysiyetile kabili 
telif olmıyan müsabakalara gire
miyeceklerini bildirmiştir. 

Tamim, emir hilaf.na hareket 

Bu işe siz de şaş•n ! 
Otomobiller boyanıyor 

Istanbul beledilesi son a,>
larda bir karar Hrdi: 

l tanbuldaki taksi otomo· 
billeri ayni renkte ve ayni bi· 
çimde olacak. Hususi otomo· 
biJJer kira otomobilJerine ben
zemesin diye! Jyi, ala Istan
bul beledivesi hususi otomo· 
biJJi ''atanda.,ları daha çok 
üşütebilir. Hu. usi otomobil 
sahiplerinin kira otomobiline 
binenden biraz caka farkı ol· 
masın mı? Otomobilin bir ke· 
nanndaki plAka bu işi görür 
mü? Görmez elbette ya ne 
yapmalı? Belediyenin yaptığı 
gibi yapmah. Bir emir ver· 
meli bu sene de bütün kira o
tomobilJeri neftiye boyanacak 
demeli! 

Hoş karar şüphesiz ki hu
susi otomobil' sahipleri bun
dan ı>ekk. ama pek çok mem
nundurlar. Bir kısım vatan
daşlar memnun oladursunlar, 
Biz gelelim bu işin raakm ta
rafına: 

Istanbulda (1310) tane tak
si vardır, Bu otomobillerin 
bir tanesinin boyanma ücreti 
(100) liradır. 

Şu halde sene sonunda Is
tanbuJ takı:;ileri neftiye bo
yanmak icin taman 131 bin Ji. 
ra masraf edeceklerdir. Bu 
otomobillere sarfedilen boya· 
!arın hepsinin A vrupadan ge
tirildiğini, bir otomobil için 
ı;;arfedilecek boya miktarının 
(60) liralıktan daha az olma· 
dığım siz hesap eden 

Sonra biz, bir taraftan mek· 
teplerimizde pencerelere Av· 
rupa malıdır diye cam taka· 
maz ve tasrruf. yerli mah, 
aman sermaye dışarı tıkmasın 
diye tirtir tepinirken bu IAh· 
na turşusu ne Te bu perhize 
siz de şaşın ... 

Biz de eaıalım ' • 

Ticaret aleminde : --Alman " Dampıng,, i 
Bugün Sanayı bırıiOinde fevkı

IAc'e içtıma var 
Berlindeki Tnrk iktısadi ma

hafilinin bildirdiğine göre Alman 
hükumeti verdiği bir kararla iş· 
siz ameleye tevzi edilen primi 
fabrikatörlere tahıis etmiş ve 
bütün ameleyi fabrikalara yer
leştimittir. Bu suretle istihsal edi
len emtia miktarı arttığmdan, 
mahreç aranmağa başlanmıf, fiat· 
lar inmiıtir. Bu münasebetle Is· 
tanbul sanayi birliği keyfiyeti 
ehemmiyetle nazars dikkate al
mış ve Berlin konsolosluğumuz
dan izahat istemiştir. 

Birlik ayrıca bugün fevkalade 
bir içtima yaparak Almanların 

bu kararmın memleketimiz ıa
nayiine yapabileceği zararlan 
tetkik edecektir. Bu hususta ma
ruf bir fabrikatörümüz dün şun
Jarı söylemiştir: 

- "Almanyadan bize en çok 
makine ve iptidai ment ve bir 
az da mamulat gelir. Fakat bu 
suretle fiatlar hemen yarı yarsya 
düşeceğinden ithal edeceğimiz 

emtia çoğalacak, yerli mallan
mız büyük bir zarar görecektir. 
Biz Almanlar1, logiliz, Fransız ve 
Amerikalılann takip ederek ay
ni kararı vermelerini çok muh
temel görüyoruz. Buna karşı 
Türk sanayiini korumak için hil· 
kömetimizin lcil bir tedbir al· 
maaı zaruridir. Bu da muavenet 
ve tarife kanunlarında himayeli 
tadilatla olur. » 

Portakal alımı tuihi 
hatalı mıdır? 

Berberler f 
Dünkü intihap netice

Jenemedi 
Yenı heyet 9er,amba günü 

ballı "'•oak 

Dün1cü intihapta bulunanlardan 
bir kı11m 

Berberler cemiyeti idare he
yeti intihabına dünden itibaren 
başlanmışbr. 

Dun ancak matlup reylerin 
% 25 i istimai edildiğinden inti
haba salı gtinü de devam edile
cek, netice Çarıamba gllnü bellf 
olacakhr. 

Belediyede 

Darülbedayide 
Artistler memur mu adde

diteoekler 
DarUlbedayi mOrakabe enci).. 

meni Darülbedayin yeni talimat· 
namesini tamamen hazsrlamıf ve 
tetkik edilmek üzere belediye 
umuru hukukiyesine vermiştir. 
Buradan çıkhktan ıonra ,ehir 
meclisi talimatnameyi tetkik ede
cektir. Mürakabe encllmeni Da-

Geçen teşrinisanide heyetşinasi 
Keplerin Uçyüzüncü senei devri-

eden muallimlerin meclisi inzı- r KÜÇÜK ~ HAB~R ===~J 
batca tacziye eriileceklerini bil· -
dirmekte ve taJebelerin de mek- • TEKAÜl' MAAŞLARI - Ask.eli 

ve mülki tekaiit kanununun 8 inci mad· 
teplerce alakalarmm kesilmesini desi şu suretle tefsir ve vilayete tebliğ 

RuslarJa yapılan itilaf muci· 
bince Rusyaya portakal satılması 
kabul edilmişti. Bu itilatnamede 
ahı tarihinin •onunda T etrinisani 
yerine Kanunusani diye kayde· 
dilmesinin tüccarın zararmı, por
takalların çürümesini mucip bir 
tarih hatası olduğu iddia edil
mektedir. 

rDlbedayiin belediyenin reami w 
müessesesi haline getirilmeıine ek• 

yeai merasimi yapıldı. Bu •;esile 
Keplerin hayatı hakkında bir 
çok makaleler yazıldı. 

Kepler genç yaımda mühim 
keşfiyatta bulunmakla beraber 

emretmektedir. edilmiştir: "Tekaüt maaştan muame-
Baytar mektebi blih · lelerinin ikmalini takip eden ay başın-

edilecek dan itibaren verildiği cihetle tekaiidü 
lstanbul baytar mektebinin icra edilenlerin peşin olarak aldıkları 

islahı için bazı mukarrerat ittihaz son maaşları istirdat olunmaz. 
edilmiştir. Mektebin fazla mezun *MEMURLARDAN KAZANÇ VER· 
yetiştirmesi istenilmekted ir. GISl - Ankaradan gelen bir haber, 
Erenköy lisesindeki hidiae büt~ede yapılncak tasdikin ) ek ununu 
hakkında maarif emini kabartması için bütün memurlardan 

Turk iktiaatçılnr blrlıOi 
toplanıyor 

Türk iktiaatçılar birliği bugün 
ilk defa olarak Türk ocaiında 

toplanacaktsr. 
lıtanbulda beynelmile sergi 

aqrlmııı isteniyor 

seriyetJe karar vermiı Ye noktai 
nazarını esbabı mucibesile tesbit 
etmittir. 
Eğer bu ıekil kabul ediJirse 

Darülbedayi artiıleri memur ad
dedilecekler, memurlar gibi tayin 
ve azledilecek, tekaüd~ sevke
dileeeklerdir. 

93 f büt9eıl b111lıyor 

bunlardan asla istifade etmemişti 
Hayahnı güclükle kazanır ve bir 
müneccim kitabı neırederek ek
mek parasım tedarik ederdi. 
Bu kitapta doğru olmadığım 
biJe bile istikbal hakkmda bir 

çok haberler verirdi. Keplerin 
hayatı hususiyesi de betbahthk 
içinde ıeçmittir. Çocuklars ve 

ilk zevcesi Prag da çiçekten öl
müştü alim kendisidc zayıf bün
yeli olduğundan küçüktenberi 
basta idi. Birgün sihirbazlıkla 
ittibam edilen annesini kurtarmak 
İçin Vür T emberg ve sefer et-

ne diyor ? kazanç ~·ergisi alınması için bir fikir 
mevcut olduğunu bildirmektedir. 

Perşembe akşamı mektepten • İKTiSAT MÜTEHASSISLARI 
izinsiz çıkarak geceyi hariçte GELiYOR _ Muhtelif ziraat şubeleri 
geçirdiği söylenen Erenköy kız için Avrupadan getirilmesi takarrfir 

·lisesi talebesinden bir H. hak- eden mütehassıslardan bir kısmı yakm· 
kında Maarif emini Muzaffer B. da geleceklerdir. 
şunları sözlemiştir: · GARSON MEKTEBİ - Ankarada 

Tica et o:lası AYrupanm muh
telif şehirleinrde olduğu gibi 
lstanbulda da bir beynelmilel sergi 
açılması için teıebbüsata baıla

Rllfbr. 

Belediye 931 pUtçesinin bir 
kısmı belediye matbauında bir 
kısmı da hariçteki bir matbaada 
basılmaktadır. Şubatın yirmisine 
kadar baskı işi bitirilecek ve 
bütçe tetkik edilmek Uzerc şehir 
meclisi azalarına dağıtılacaktır. 
Kurulan pazerlerın yerleri 

deOitt!rilecek "Yapılan tahkikat neticesinde açılacak garsonlar mektebi için, cemi
talebe H. hakkında yapılanların yet tarafından hükQmete müracaat o
izam edilmiş olduğu anlaşılmışbr lunmuştur. Garsonlar bu mektepte 

T 1 b "'f tti · C .,, okuyup yazmak n mesleki malıimnt 
a e e mu e şı evat B. ..ğ d·r 

b •. li o renecekler ı · 

Bir Alman gurr bu boya fab
rıkaaı a9mek iatıyor 

meğe mecbur oldu. ihtiyar kadıo 
oğlunun nüfuzu sayesinde kur
tuldu. Maamafih Kepler ölünceye 

ugu~ ge Y~~ • FERSUDE EVRAKI NAKTIYE 
Avrupadakı talebemmn müfet- _ Memlekette me,·cut bütün fersude 

tişliğine tayin edilen sabık orta nakti "-rakın değittirildiği anlaşıl· 
tedrisat mödilrU C.ent B. bugün mıştrr. Yakında tebeddül muamelesi· 

Uzun müddettenberi Iıtanbul 
civarındaki boya madenleri hak
kmda tetkikat yapan bir AJman 
gurubu tahlillerinden muvafık 
netice almış ve şehrimizde bir 
boya imalitbaneıi açmak için sa
nayi müdürlüğüne miiracaat et-

kadar kendi ayalinde bir mü
derrislik elde edemedi. Vürtem· 

berg Darülfünunu azası Kepleri 
fazla ileri bulduklarmdan araları· 
na almak istemiyorlardı. 

Büyük heyetşinası ölUnciye 
kadar prenslerin ihsam ile ya· 

tadı. Ve ömrünün büyük bir 
kısmım para aramak için teşeb
bUıte bulunmakla geçirdi. Her 
ne kadar Brake nin vefatmdan 

•onra Prag sarayı riyaziyecisi 
tayin edilmiı isede bu vazifeye 

ait maaşın ancak bir kısmını 
ahyordu. Hasta olduğu bir sıra-
da Regensburgda matlubu olan 
12.000 Tülorini almak için 

ıeyahata çıkmış fakat seyahat 
Yorgunluğuna dayanamıyarak yol
da o"l .. t•· muşu. 

şehrimize gelecektır. ne nihayet verileceği tahmin ediliyor. mi~tir. 

--·---·· 1. ••••u•--·---••••-----··---... ....-.. •••••••••••-•--•••••n.-.•---=w-.. •--.... -· --•-••--• 

c Çizgilerle fikirler • • Bedbın mısınız ? 

b tb' misiniz? Demek ki her şe)i fe·ı 1 Siz onun ateşlerini ale\·Jendiriniz 
e ınk 1 k go .. ren her faaliyeti gör· Bu mern1eket ışığa, bu memleket \e onuıı her kalbi l!'ıtmasını t""mı· d.' na ,.e ·aran ı • . . . . . ... n e •· 

!eten. kalplerln har~ret.'.nı soğ~ta.n. saiye, bu memleket he.> ecan ve ımana n~z.. ~ız. he:.·ec~n·J·a yoksulu gönülll'· 
heyecaıılraın ate;:ini sondu ren ve ümıt· , muhtaçtır. { ~e ıman oksuzu ruhlara can veriniz I 
!eri rıkan bir adam.aınır.. 

Belediye şehrin işlek yerlerin
de kurulan pazarların gelip geç• 
meyi güçleştirdiğini dikkate al
mış ve haftanın muayyen gilnle· 
rinde her semtte kurulan pazar-
ların yerlerini yeniden tesbite 
karar vermittir. Yeni paıar yer· 
leri işite daimi encümen uğraşa· 
caktır. 

Bir tehir orkestrası 
tefk il ed ldı 

Darülaceze bandosunun laş•n· 
d~ğı Be.şikta~ta Barbaros mekte• 
bın~ekı tamırat bitirilmiştir. 
Bınada güzel bir konser salo

nu, dershaneler ve yatakaneler 
yapılmıthr. T efkil olunan orkes-
tra ·d k yem en onservatuvar mual• 
lim.leri tarafından idare edilmek· 
tedır.Bundan sonra orkestra yazın 
hnlk~ meccani l<onserler vere
rektır. 

Mettıur Vtkıt kürrcsinin 
batına gelen ler! 

'?alat.a kulesindeki Val<it kü· 
resının ışıemesi havaların düzel-
mesine kalmıştır. Buna da sebep 
bozuk havlarda rasatane ile kule 
arrsındaki elektrik tesisatınm ya
dıJamamasıdır. 



Öte beri 

Posta 
Sigorta işleri Yazan : Salih Murat Ingilterede hayvanları da 

Geçenlerde sigorta ıirketlerinin Vücudumuz nelerden tatıyor 
umumi bir içtimaı oldu. Bu içtimaa mürekkeptir? lngilterede posta vasıta.sile yalnı7 

YAZAN : Ömer Rıza 

Alinin kuvveti 
- 137 

ıafa uğramıştı 
iştirak eden murahhaslann Milli mektup ve paket değil, hayvan ve hat· 
Mükerrer sigorta ,irketi tetekkül Vücudun takriben üçte ikisi ta insanlar da gönderilmektedir. Lon- EJJi şu kadar gDndenberi ıizi Bu gibi hareketler, (Ali) n 
ettikten sonra itlerin yoluna girdi- sudur. 60 kiloluk bir vücuda dırada çıkan (Deyli Herald) gazetesi kardeıl rinize yardıma davet kuvvetini bütün bütün zafa u 
ğinden memnuniyetle bahsettikleri takriben 4o litre su vardır; tak- müdürü, bunun hakikat olduğunu an
görüldü. Bununla beraber, bizim riben 10 kilo kömür, 3 kilo kireç, Jamak için gazete muhabirlerinden bi- ediyorum. ratmış, muaviye (AH)nin idar 
turada, burada duyduğumuz aöz- 800 gram kadar fosfor, 50 gram rinin posta vasıtasile Londranın bir u- - Sizi tam elli kilsUr gece · sindeki biltün memleketlere t 
ler ile bu içtimada söylenen kadar tuz, 6 gram kadar demir, cundan diğer ucuna gönderilmesini arkadaılarıoıza yardıma davet arruz etmenin vakti geldiği 
sözler arasında çok fark var· 5 gram kadar şeker, az mikdar· emretmiştir. Bunun üzerine muhabir- ettim. Söz dinlemediniz. Deve kani olmuştu. 
dır. Yani sigorta işlerinin ta· da potasyum, kükürt, mağnezyum !erden biri, pardösüsünün üzerine gide. gibi yerden kımıldamak isteme· Muaviye buna kani 
mamen yolunda gitmif olmadı· klor ve iyot vardır. 2 kilo kadar 

1 
ceği yerin adresi yazılarak postaya diniz. Nihayet içinizden kalkan- sonra kuvvetlerini hazırlamış 

ğı ıık sık ic.ittigwimiz ,ikayetler azot ve su terkibine dahil olan teslim edilir. Postacı da adresin yant- ·ı bunları (Ali)nin idaresinde bul ,. lar ağır ağır hareket etb er, ö-
cümlesindendir. Bu tarzda tikayet idrojen ve oksijenden maada 5 na beş penslik pul yapıştırıldıktan son nan her yere sevketmiıti. 

d l k·ı k d d · k ·· lümden korkarak yilrüdiller. Ya-e en erin içersinde doğrudan doğ ı od a a
1
r i ro1en dve dok~ıJben ra yola çıkarıhr. Paket gazeteci yolda zık size! Bu Taziyet karşanda Ali bar 

ruya sigorta i,)eri ile alakadar o-1 var ır. nsan vücu un a ı u gazete idare hanesine telefon etmek k · K ,. e· k ,.,n L la Ko ete geçmek iıtememış ve 
lanlar bulunduğu gibi eşya ve em· mevadın piyasaya göre fatura- istemiş ise de müsaade ediJmemiş ve ır aç 5 .. n sonra ey • F k 

1 k l t k ·b 'k" f M h d. ıl lilerden yardım dilemitti. a va ini sigorta ettiren ve ettirmek is- smı çı armış ar ve a rı en ı ı yalnız sigara içmesine müsaade edil- eye varmılJ ve e me ın nas 
tiyen kimseler de bulunmaktadır. kıymetinde olduğu anlaşılmıştır. mek suretile yazılı olan adres teslim katlolunduğunu anlatmıı\J. (Ali)- Kufeliler gene kımıldamak ist 

Mesela geçen gün dostlarımız· Bu cevherlerin atomları proton edilmiştir. nin teessürü kat kat artmıt ve miyorlardı. Ali) onların bu vaz· 
dan biri ,öyle diy.ordu: ve ektron ile boşlukten ibarettir. ALMAN lŞS1ZLER1 Leyli.ya teselli vermek için elin- yetini gördükten sonra gene a 

- Ahtap evlerin vergisi yüzde Egv er vücutta ki botluk çıkanhp Alma.oyada 4 milyon işsiz ve belki d I . • L bir nutuk irat etmiş ve Kufeli · · d en ge enı yapmıştı. eylinm 
yüz on nıspetin e arttı. Mükerrer bütün atomlarJ pretonlan bir daha fazla evsiz insan vardır. Fakat )erin bu vaziyetini en acı lisanl 
' t u}" kt Jet ' b 1 k i d' k d k. yarası Ye ıstırabı rok derindi. sıgor a us u çı ı an sonra sıgor· araya getirilirse insan pertevsizle un ara ev yapma ş m ıye a ar ım 7 tayip etmitti: 

ta ücretleri de yüzde yüz elliye ka- görülecek kadar ku .. çülürmüc. senin hatrına gelmemiştir. Bu hususta Onun bütün arzusu Hadiç oğlu- Ş d b k' . 1 
d k ı Y - am an ir ımsemn ge 

ar çı arı dı. Evvetce evimin si· Demek ki vu·· cut hemen karni- hayvanlar, bilhassa aristokrat tabaka- nu eline geçirerek ondan inti· 
rt " t · b ı· d·-· k d'l · ı d dah digıv ·ni duyar duymaz bir tuba go asına senevı ye mıt eş ıra ve- len boşluktan ibaret ve ağırlığını nın sev ıgı e ı er ınsan ar an a kam almakb. Ancak 0 zaman 

riyordum. Şimdi yüz elli bet lira is veren (perkon) de bukadar kü- talihlidirler. onun yarası ve onun ııbrabı di- oluyur, evlerinize geliyor, kapu 
tiyorlar. lıin neticesi JU ki vergi ile "k Bu yakında sahipsiz kediler için tarını kapıyor. Yuvaya kaça 
sigorta ücreti birleıince kendi e• çu ' Berlinde yapılan binanın resmi küşadı nerdi. Onun için Leyli, Mısıra kertenkeleler gibi oluyorsunuz 
vimde kirada oturmak vaziyetine ' Komşu memleketlerde ı icra edilmiş ve bu merasimde Alman kartı bir sefer ihzarıru teklif et· Bir işe davet olunduğunuz zama 
düıüyorwn. Onun için kendi hali· 

8 1 
. d - muharrirlerinden Haynrlh lmmerman miı, fakat, Ali onuo bu teklifini hlir bir adam gibi hareket etmi 

me göre büyük fedakarlıklar yapa· u garıstan a: bir nutuk söylemiştir. derin bir elemle karşılamııtı. yor, felaket aomda yardıma koş 
rak, elimde avucumda olan paraya Bir müddet evvel Sofyada bir tram- OR1J1NAL BİR CEZA Ona gözleri ya•ıararak cevap S b k 
f 1 l k ı b. ı ,... mak istiyorsunuz. izin gi i ör 
aiz e a dığım borç paraln ilave e• vay azası ~ ~uş. v~ ır ame e tramvay Ameıikan (Detroit) şehrinde oto- vermişti: 

derek vaktile bir ev satın aldığıma taı·afında~ ezılmıştı. Geçen1erde Sofya mobil kazaları pek çok vuku buJmakta- - Kızım biz Mebmedin im- dilsiz ve sağır adamlara diişdü· 
pİfmanım. 'Bu giditle evimi artık si· mahkem~s~ bu davayı ~akmış ve karara dır. Bunun için talimatnameye riayet ğimden en büyük ıstırabı duyu .. 
gorta ettiremiyeceğim. Kendimi ~aptetmıştı. ~ratı~lan. hır sene ha~se .ve etmiyen şoförler şiddetle cezalandırıl· dadına koıamadık. Yeni bir ıe- yorum. Yazık, binlerce yazıkl 
mukadderata terkederek mütevek· olen amelenın aılesıne de beledıye ıle maktadırlar. fere nasıl gideriz. Küfe muhi- Köfeliler bu vaziyette iken 
kil olmaktan ha,ka çare göremiyo- mü~ter~k~n .yüz.elli bin l~rn (bizim pa- Bir sulh hakimi, ufak tefek kazala- tinde bile tutunacağıma kani Muaviye'nio kuvvetleri her tara
rum.,, ra ıle. ikı hın lıra) tazmınat ödemeeğ ra sebebiyet veren şoförlere orijinal değilim! fa akın ediyor, Her tarafta Ali 

Bizim bildiğimiz Milli mükerrer mahkum olmuştur. .. bir ceza usulü bulmuştur. Bu da işaret - Vaziyet bu kadar milzep- hükumetinin zevale mahkiimu ol• 
sigorta usulünün vaz'mdan mak· BU. LGAR BUTÇESI lere ehemmivet vermiyen anförleri (be- zep mı·? d ·· f ı· ti d B 1 ta h"'k. t' b J y- uğunu gosteren aa ıye er en 
ıat sigorta itleri üzerindeki emniye u garıs · n u ume 1 ütçesini lediyenin emri mucibince kırmızı işa· _ MOzepzepten daha fena!... bulunuyordu. 
ti takviye etmek idi Türklerin bir 6.300.000.000 leva olarak tanzim etmiş· tl .. .. d du kl v t 

• • • • • • v re er onun e rma ıgım, ramvay- Bunu ani y m dı 1 C • J k h t f 
takım mahıyetı meçhul yabancı cıır· tır. 1.400.000.000 levava bahg olan ve 1 1 k m kı··· 1 d ) - ı a a m. ran ezıre, ra er ara, 

• • v • • ~ .. • .. • : • • • • • • arın yo unu es eme ıgım cap e er. M • M ald k , k l k ·d· 
ketler elmde ıgfal edılmesıne mey- mustakıl .~utçe ıle ı.dare edıldıgı ıçın cümlesini birkaç yüz dafa bir deftere - uaTıye ıım ı tan Muaviye nİD a ıo arma açı ı ı. 
cian vermemek idi. Memlekette si· umumi butçeye da~ıl o1mıyan demir- razmağa mahkQm etmektir. sonra timdi Buraya kartı hare- (Ali) nin hükO.meti müthiı bir 
gorta usulünün ve itiyadının yerleş yolları bundan harıçtir. MÜTHiŞ BiR CIL T ket etmek iıtiyor. sarsıntıya uğramıfb. 
mesine ve genişlemesine hizmet et- SARMISAK TEDA V1Sl HAST ALl~I - Demek Bura tehlikeye Otuz sekiz, otuz dokuz sene• 
mek idi. Ştvket Mehmet isminde bir dokto- . h manıL l•ri b ı.. .. ~i ..... ı ... ;<:;.,.,1. O'°?•:. 

Acaba bu maksatlar tamamile run grip ve nezle ha talıklannı ,Sarmr- Meksıkada yeni blr cilt astalıfı zu. 
h l 1 d ? Ort d sakla tedavi ettiğini, bu doktorun yüz- hur etmiş ve bu hastalıktan şimdiye ka· - Şimdilik 6yle. Otuz dokuz senesinde muaTİ• 

ast 1 

1° m1;1,!~ muti W: · h ~I a. mde~· terce hastasını ilaç verine sarmrsak dar 20 bin kişinin gözleri kör olmuş- Bu haberler Leyllyı hlltiin bn- yenin adamlan (Mekke)ye kadar 
cu o an fl110.a.ye enn angı erı og· · ' J , h' d d·kı n t · t• al 

h ·ı . 1 t 1 B kt çorbası ve sarmısak yedirmek suretile tur. Doktorlar, el an teş ıs e eme ı e· hın meyus e mıı ı. inmişler, ve orada vaziyet mıı-
ru, angı erı yan ıı ır. u no a· • ' . b h tal ğı Af ik d ldiv' Filh kik . B d 
1 ·dd.. tt t tkik d'l k b' ivi ettigvini Dulrrarca (Otro) gazetesi rı u as 1 n r a an ge gıne · a a muavıye aaraya lar ı. ar cı ı sure e e e ı ece ır J b• • • • • • 

im t yazmaktadır ıhtımal vermektedırler. adamlar g&ndermlf· Ye bunlar Muaviye kuvvetlerinin Iranda mevzu o Uf ur. · 
Milli Mükerrer sigorta şirketi BULGARIST AN YUN.~NlST AN MEB'USLARIN KORKUSU onun lehinde propagandaya ilerilemesi üzerine bir vaziyet 

teessüs ettikten, bütün sigorta Jİr· ~u.lgaristan1a Yunanis!an arasın.da Ne~redilen istatistiklere nazaran baılamııb. Onun gönderdiği adam· almak mecburiyetinde olan (Ali), 
ketleri bu şirketin kontrolü altına hallı ıcap eedn \·e daha zıyade talıke Amerıkada kanunusani ayı içinde 1084 l b d b ı H d i bu taraflara piyade göndermek 

· · · . t h .. ,.. ı ·ı· k 1 . . ki . d · te ··t arın atın a u unan a ram 
verıldıkten sonra sıgorta itlerınde a ammu u o mıyan mesaı ın ya ın< ı kışi grıpten, 1812 şı e gnp n mu e- v d k' O ft istedi ve onu hemen yola çıkardı. 
daha ziyade emniyet hasıl olmuş· müzakeresine başlanacağını; Ati vellit zatiirreeden ölmüştür. Meb'us- og~u Baara 8 1 sman tara ~· 
tur, denilebilir. Fakat eğer hakika· dan yeni gelen Yunan sefareti başkiuı Jarrn çoğu hastalığın sirayeti korkusi· larıle görlltmOş, onlan muavıye Zeyyat, muhakkak ki, Muaviye 
ten sigortaların pahalılığı birçok binin bu hususta cereyan edecek müza· le parlamento celselerine gitmeğe ce- ile harekete davet etmiı ve bir kır atında hilytik bir siyasi, bii· 
kimseleri mallannı mülklerini si· kerat için tali~·ı:ıtr hamil olduğunu Bul- saret edememektedirler. ailrli muvaffakıyetler kazanmııtı. yllk bir idare adamı idi. Kendi· 
gorta ettirmekten sarfınazar etti- gar gazete len yazmaktadular. --- Baara onun mesaisi üzilnden ıi denin en büyük ricalindendi. 

Cek d ı . . b .h t. """'"""""'" ··-"' .......................... _._, .. ...,, .. ""'"""'"""'""""' r Uz.un mUddet , y z d Eb" nfy • re ere~eye ge mış ıse. u cı e ı tarafane olmalıdır. Hem bütün si- . . adamakıllı karıımIJb. eyya a, us anın gayn meıru 
de ehemmıyetle nazarı dıkkate al· rt . k ti . . .. 1 . h d Fıçılarda dınlenmıt feYkallde B d • t b kild bır· ogvlu ı"dı'. Yanı· Muavı·ye baba k 1.. r go a şır e ermın soz erı, em e ~ ~ asra a vazıye u ıe e 
ma So::~m::1ı::· si orta a ra "bet sigorta tirketle~ne m~şteri ola.n 8 ' K H o H H ft K 1 ~ 1 n 1 fenalqıyorken KftEede de yeni bir kardqı idi. Fakat ümmiler 

. g ,Y. • g bankaların ve şırketlerın muhtelıf • ·ı 1 d l d onu aralarına almamışlardı. 
ettirecek sebeplerden hırı sıgorta t• th 1 . kt . ' 1 Tavsı'ye ederı'z Galata Beya· yenı aı e er pey a o uyor u. 

d 'l . 1 .. . . ka ıcare ane erın no aı nazar arı • Zeyyat bu yüzden Ali tarafında 
e l mı§ o an emlakm hır za vu· d" I ı·d· y .. k"' ld .. zıt sokak 35 ve 37 Hirrit ogvlu namında biri bir ' ' k d l .. k .. IA ın enme ı ır. e mum un o ugu kalmııtı. 
~un d"İara~ ;rı Hlk 'f-~~sız taz- kadar kısa bir zaman zarfında ya- kaç yüz kiti ile birlikte kıyam Zeyyat, Iran ha valisini teskin 

mnd e 1 mesı 1h t t
1

.. kan yan~ pılmalıd1r. Bizim kanaatimiz odur Şehzıdcbaşı etmiı, Ali onunla da dtsğtlımeğe etmiş, ve havaliye hakim olmuştu. 
gın aby~nan,,ya u ı an. azrtaya ~g ki alrnacak neticeye göre sigorta Ferah Sineması mecbur olmuıhı Bu adamlara rıyan ır marn zararı sıgo a şır· . 1 . h kk d h Ik 1 k 1 • Buna rağmen tali Muaviyenin 
ketleri tarafndan ne kadar kolay 1! erı a .!~ a . a ın ~e mem e e Bu gece Cuma s,45 de 4 sut ik mu- karşı hareket, Ziyat, Hirriti mağ· lehinde devam ediyor, ve Mu· 
t . d·ıd· v. . .. .. . tın menafn ıle §ırketlerın menfaat- azzam ve zengin varyete ayncı lstanbut- ilk t . f k b d h . . . b I d h 
a~.ın e k ~gını 1orurse Hsıfbr~ ferini telif edecek hattı hareket ta- da hiç görülmemiş bir numara sahnede P e mıı, 8 at u a am arcı· avıyenın aş tt ığı taarruzu are-

u.su une ~ ka lar .çod ısınırb. la u ı bii olarak göz önünde teressüm e· Türkiye -Çekoslovakya Futbol bisiklet lerle birleıerek yenid .. n kuvvet- ketin arkasını kesmiyordu. Mu-
sıgorta şır et erm en azı arın. ın decektı·r. B bi lenmiı ve arada mn~1.;. muha- aviye kırk senesinin ba•lannda kaza vukuunda hasarı tazmıne şampiyonlıumdan Karlns ve e nln ye- Uü9 Y 

razı oldukları halde hazan Milli ....Heltme.t Asım ni numaraları. rebeler vukubulmuıtu. (Bitmedi) 
ıtM,..1mn11111uıım•m1auıumuntuuıı '" uı.uamnnuuıunıU11tnr11ı111ou.utmmnuııuıııııunmuwmttt1111ı1111.-.etaıUMt11Hn1tn"6Hl'fllllN1Ul11111Ul.......__"",_,.,.tlllltllJmfllll~ ..... ttlıMlfımtttmltMIMM1Ufft_.IMIWtt._ı111111Hınııımnıı11t:tııın111mıt111111t11111m1111J11t111111111111uıı11111ınnıNıımı"ıwtmıtooır11111ıltf• 

mükerrer sigorta şirketinin razı ol-
madığı rivayet ediliyor. Mesela bu 
mal yangın için sigorta edilmiştir, 
vukubulan kaza ise infilak suretin
de olmuştur, onun için bir şey la· 
zım gelmez gibi şeyler söylendiği 
i~itiliyor. 

Bu vaziyette ne yapmak lazım· 
dır? Fikrimizce yapılacak şey lktı
ıat vekaletinin ciddi bir tetkik yap 
maııdır. Bu tetkikin hedefi şudur: 

J ____ B_i_c_a_n_E_fe_n_d_i __ v_e_ r_u..__,.· f_e_k_a_s_ı _: _1_9_3_1_ A_v_r_up_a __ g_ü_ze_L_i __ _...J 

' 

Sigorta şirketlerinin tarifesi haki
katen memleketin kabiliyetine nis· 
betler ağır mıdır. değil midir? Bu· 
günkü tarifenin tatbikinden sigor
ta şirketlerinin bir senelik muame· 
leleri yekunu ile milli mükerrer si· 
gortanın teessüsünden sonra bir se
nelik muamelelerinin yekUnu ara· 
sında ne fark vardır? Yani halkın Bican Ef. - Avrupa gü7.eli kim ol· Bican Ef. - Geçen sene Yunan gü- Bican Ef. - Ya bizim gttzel ne ol· 

Markopaşa - Ne olacak dostler ond 

daha talisizliği evelden belli idL Talil ol,. 

siogrtaya rağbeti artmakta mı, yok- muş! zeli birinci gelmişti. mu"l 
sa eksilmekte ,mic!!.:? Eksiliyorsa Maruf B. - Fransızlar 1 ·di gü- Maruf B. - Geçen sene Fransa Yu· 

1 · "b' l d' ıı · · A ·· ı· · t'l t · · t k k · t• d B Maruf B. - Zavallı kızı az bunun sebep erı ne gı 1 şey er ır? ze crını n-upa guzc ı m ı rnı;ı e mış- nams anı azanma ıs ıyor u. u se· 
Bu tetkikat azami derecede bi· ler. ne Yunanlılar bizimle dost oldular. müsabakaya aJmıyorlarmışl muallim olmazdı. 

Gözden dii§tüler. 



Yeni Saç Modaları 

s·nema Yıldızlarının icat ettiği 
yeni şekil 

,, 
UÇ 

Greta Garbo, Kolin Mur, Mari Brian aaçlannı hep başka başka 
ve görülmemiı tarzda tanyorlar 

Kolfn Mur Greta Garbo 
l - Kolin Mur saçlarının kesimi· tedfr • .Kendisi "llhan,. un\'Bnlı eserde 

ili birden bire değiştirdi. Ve yep peni bu ~de görUnliyor. Onu gören ka· 
bir moda vücude getirdi. Bu yeni mo· drnlar, hemen kopya etmi~Jerdir. 
da "rüzgarlann dağıttığı saç" modası 3 - 4 - Marl Brianrn saçları bam 
dl'J', Saç rilzgftr tarafından dağıtılmış' Mari Brlh bqkadrr. O düz kıvrımlar )-erine kuhu 
cibi göründüğü halde hnkikatte öyle- • b k d boynu gibi kıvrılan dalgalanan kıvnm· 
ce taranmıştır. . digi H~ bam aş 8 . ı~. Onun •~an lar Ye kulağının üzerinden doJa,_n 

2 _ Greta Garbonun vücude getır- bir sfslı hale gibi ytiztinO çerçe1'9lemek lmrrmlar kabul etmiştir. 

~t""k;·d;;i;;~~;~·i;tikIAI mü~-;-Je-1~-~~--~-
deki rolleri ehemmiyetlidir 

Hindistanda Gandinln menli isyanı ile baılıyan Ye birçok lcanh sahnelere mDncer olan lldkW 
harekitında erkekler kadar kadınlar da faal bir unsur vazifesini g8rüyorlar. Hintli kadınlar muhtelif 
Hint t•hirlerinde ihtilal harekatını bizzat idare etmektedirler. Reımimiz Karati de Hint kadınlan 
tarafından yapılan bir tezahürü göstermektedir. Bu tezahOrde Hint kadınları Hint Milli sancağını 
aelimlamışlardır. lngilizler sancağın çekilmesine muanz olduklan halde Karaşi kadınları bu mera
•İmi meydanda yapmıılar, lngiJiz memurleıın mani olamamıtlardır. 

Gandinin tabliyesile bu gibi nfimayiılerin önüne geçile~ilec:eğini zannedenler, şu manzara karıı· 
sında feveranın öyle kolaylıkla durdurulamıyacağını anlarlar. 
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Frnnıızlar yeni bir tc,ebbüs peşinde 

Afrikayı baştan başa katede· 
cek demiryolu 

Yalnız bu iş için Ingilterc , Belçika 
ve ltalyanın da muvafakatı elzem 
Fransa hUkiimeti Afrikadaki 

mUstemlikeleri, asıl Fransaya en 
sıkı ıurette bağlamak için büyük 
bir teıebbüse girişmiştir. Bu te
şebblls, Sahrayı Kebiri geçecek 
bir demiryolu temdididir. 

TqebbOs Fransada düşünül
dOkten sonra Fran1a, Afrikada 
mllstemlikeleri olan bütün dev
letlerin iştirakile meydana çıka
bilmeıi için lngiltere, Belçika 
ve ltalyaya mUracaat ederek bu 
deYletlerin birer mürahhas tayin 
etmelerini istemİf ve bu suretle 
işi bir Fransız işi olmaktan çı
karak Afrikadaki mustemlikeci 
devletlerin işi addedilmittir. 

Şimdiki pllnlara göre hat Ce
zairde Oran' dan başlıyarak bil· 
yOk ç610 katedecek ve Pence 
nehri iiıerindeki Gao'da bitecek 

Saya San 
Burmadaki iıyanı idare 

eden aıl kıral 

H atbn gcçeceAi sahayı gösterir harita 

hattın bu kısmı tamamile Fran
saya ait olacaktır. Bundan sonra 
bu hat Pencer nehrinin cenubu 
şarkisini takip ederek Niyami'ye 
kadar ilerliyecek sonra Vahomi 
deki bat ile bağlanacaktır. Fakat 
Fransızlar bu hattın Pencerde 
lngiliz demiryollarına rapbnı, 
sohranın ustuva hattı üzerindeki 
müstemlikelerine uzanmak iste
diğinden hattın Belçika hudu
dundan geçmesi lizım gelmek
tedir. onun iç.in lngiltere ile Bel
çikanın muıaharetleri aranmıtbr. 
ltalyaya gelince bu devletin bu 
işe iştirak etmesinin arzu olun
ması başka bir sebebe istinat 
ediyor. 

ltalyade, bfiyük sahrayı geçe
cek bir bat inşaıını düşnmckte· 
dir. Bu hat, Fransa tarafından 

intası arzu olunan hatta muvazi 
olacak, yalnız ondan 800 mil 
uzakta bulunacaktır. 
Bu hat Trab1usu Garptan baf

Jiyarak Çat gölünü istihdaf ede· 
cektir. Fransız noktai nazarına 
göre ltalyanın bu hattı inıadan 
maksadı Çat gölü havalisin ele 
geçirmek, ve Lipisya havalisini 
inkişaf ettirmektedir. 

......... --.. ....-.--··-.. --···-······-··---· .. -_._, __ _ 
Eınaf cımiyıtlerinde birer f Gelenler, gidenler f Kaz-;;ç vergisinde tadilAt komıa· 

jüri heyeti bufunacak K 1. 1.... yonu rıporunu hazırladı 
Saya San 

Bir mUddettenberi Hindistanın 
Burıra Olkeıinde mOtemadi ifti
taflar ve isyanlar wku bulmak
tadır. Hindistan hükümeti bu 
mOhim t'e vahim iayao ile cid
diyetle mqgul olmaktadır. 

Bu itibar ile Fransa, [talyanın 
bu işe iştirakini lüzumlu görmek
tedir. Fransamn Sahrayı Kebir 
halbnı uzatmaktan maksadı onun 
bütUn Afrika müstemlikclerinde
ki mcnabiini azami surette istis
mar etmek, bilhassa Avrupada 
bir harp vukuu takdirinde Afri
kadaki beşeri ve sair membalan 
azami süratle Avrupaya nakle
debilmektir. 

ana ızasyon p .nınr yapan 
Esnaf cemiyetlerinin hakkında mühendis latanbulda Kazanç ~ergisinde yapılacak 

lftiirakiplikçe hazırlanan raporun ş h · . k 1• 1A tadilah tesbıt eden oda kazanç e rımız ana ızasyon p anını ,_ . b .. - · · 
ınühim bir :kısmı bitirilmiştir. yapan Alman mühendislerinden Komısylctonu ugun son ıçtımaını 

R d'ld·~· .. B ı· . . t· .. M yapaca ır. aporda tcsbit e ı ıgıne gore ve er ın ıma~ cemıye ı reısı . Aldığımız malumata göre ko-
bundan sonra her cemiyetten Oberb~vr.at Vıld ~6?kfi ekıpres- misyon bu hususta bntOn tüçcar-
b• • . . k' . b' ... · le şehrımıze ırelmıştır. J .. 1 sını al Burma isyanının bqında bulu

nan Saya Sın hAli ele gcçirile
mcmif, Hindistan hüktlmeti onun 
tevkifine yardım edecek olana 
5000 rupye milkfifat vereceğini 

Yeni bir tıbbi muıtahzarı 
Tilksim eczanesi sahibi Niza

mettin Bey yerli tıbbi müstahza
ratımıza "Astmin,, ismile bir ye
nisini daha ilave etmiştir. Asth
me, müzmi::ı göğüs nezlesi, ree\i 
amfizama, bogaz, kaJp ve damar 
hastalıklarına ve oz:imalara kar
.şıdır. 

ır azanın ı~ıtıra ıle yenı ır 1urı M V'ld k 1. . arın muta ea mış ve mu• 
h " . ı ana ızasyon ınşaa- f b' h I t 

eyeti tetkil edilecek bu heyet tını teftı·c ed•cek Beled· assal ır rapor azır amıı ır. 
• Y ... ' ıye ırımııı:ıw '""""'"'"""ını •11nıı•mıouı 11 """'"' .. ••••" 

kendi arasından bir umumi katip fen heyetile de temaada bulu.o- nl{erabndan döilen murahhas 
ve muhasip seçecektir. Cemiyet- duktan sonra Berline dönecektir. heyetimiz reisi Trabzon meb'uıu 
Jer arasındaki ihtifaflar bu jüri· Hasan B. Ankaraya gitti Hasan B. dfin Ankaraya gitmit· 
de halledilecektir. Balkan konferansı ihzari mü· tir. ilin etmittir. 

I!!!! 
Tefrika numarası: 52 

Y •zan : •Garp cephesinde .... müellifi 

Erik Mari11 Remargue 

Lüd,·ic soruyor: 

- Nasıl olur1 ğim ispirtolu J~kiler hakkında verece· Jıdır. Ben orada ~amur içinde uzun müd/ Villi suratını ~l\ ith . . "E' 
- Basbayağı. Herif me§inine para ğim imtihandır. Her kaçak konyak şi· det küflendim. Artık ne bir idarede - .'en de tuttu•un ·,

01

1d ( d 
verir. Halihazırda kunduracılarda me şesinden on mark kar var. VaJlahl 11e ne bir kalemde kapanamam. Şimdi ha- mckten kendini koru ... · 

0 
a un a et. 

sin kıttır. Hele G. ötenin asannı eline de desen defer dostum. Dünyada yega_ · yatım,. d_an is.tif a.de edeceğim. J{arl itiraz edi~ 01•• 1 ~ " .. tıch ig :t) nğa 
alarak de,1lm edıyor - ı,te §Q 20 cilt ne lazım olan şey paradır. Para ıle \ lllı hans hır tanrla: kalkarak di) or J,i: 
yok mu? En aşağı 6 ~ift güzel ayakka· her ~Yelde edi~ir. - Eğer hiçbir zaman konyaksız kal- - Baban ne fil\irde? .. 
br .... apar Konduracılann kitapcrlardan Kitaplannı bır paket yapıyor. O va· mıyacaksan ne mutlu!... Kari kahl·aha 1-1 uı·· 

" • ~ ı ,, . ' • e g U\or· 
fazla ,·ereceği muhakkak. kit hatınma gelıyor. aktıle bunlardan Kari taniye ediyor: - Moruk ne m· d' .,· : 

· · f da etmekt · kal 1 
I) or · .. 'Korlmk lm-

Onlara kaça mal olursa olsun me~in bir tane~nnı e .en. ıse a~ · - Çocuklarım ıı;iz de pırnıyı kırın ... nal,lar ne derse onu .. Onların öyledil . 
alırlar. mağa razı olurdu ... Yüzümüze musteh- Bu köstebek yu,·asındıt kalıı> ta :ne o- Jerinc kulak asılır mı be ı l t d'kl '. . . ı bakıyor· , k .... s c ı en 

Karl soruyor: zı bır tavır a · . . Jacaksınız ki... ndnr ana b:ıba ol unlar n· i 

Bl·r.1 ..... ,. tanesini ister misiniz" - Bak şunhla~n .... ~urkatdedışınfe ... Pra· 'illi cevap veriyor: heden geldi imizi unutu~~rlarız m Ct"J>-
- ,..,.,. · tik olalım )8 u .... ne a ar sa ra var· S " • ... 

Size ucuz veririm. 1 Yeni haynt ile hoi'razlaşa· - Vallahi çok dofru ... Bunların hep- oru:orurn: 
t 1• k 53 ata ım... "' · F k t · t'h - E!)'cr n 1 J Fakat hiç kimse a ıp çı mıyor. Löd· 1 sı saçma.. ııı a ım ı ana ancak hir- • er o mnsa) dın ne olnca <· 

cağız.... k k ld d k'k d tın hnrl., 
,·ig diyor ki: Villi tasdik ediyor: aç ay a 1

• • nn a 1 a n hep. ini 1 ;, 
1 

·" 
_ J ;.i düşün sonra bu kitapları zor _ Hakkın var ... Eğer benim kitap- k~ybetmekte mau ne... onra dü~ünü- ... ı a)t Celap Hrhor: 

) d ruz. - Aptalın b" · · "d' satın alırsın?.. farım olsaydı ben e satardım... .. k"t ırı ı ı ım.. luhakkak 

K 1 
"'lerek ce,ap \eriyor: Kari de,aın ederek diyor ki: Kari paket için kağıt ke crkell ViJ. 

1 npçı olurdum ... 
ar gu r .. t h . b" * ... * 

Ald m
a canım ... Her şeyden ev· _ l\feğer ki hepiniz birer Holerman ıye mus e zı ır nazarla bakıyor: 

1
• 

1 - ır 'b t 1 k Dikkat! b \.arın kararı \ m· . .. . d • -a malı yaşamatc okumaktan da- yahut bir ,-ergi cı aye memuru o ma - u suretle hayatında da- iik b' . .. ının uzerın e bU. 
,el ) §3 ' tmtihana gelfnce ...... me fstfyesiniz ... Sanırsam artık size kafi f~a bir ka~ aylık zaman.M., diye kendi- ~r) 1 ır t~sır go.5tcrdi. Bütün bu (zı. 
ha Mzımdır. . vır şeyler ... Jmti· &'eliyor değil mi? .. Bir ~antimetre tica· nı aldatırsm... 1 a~ı bı.~ tarafa bırakarak kArh İf" 
bunların_ he~s_ı JVI~ ·Zl7 Yann rtri-ce· ret bir kiloınetre ilmt ma16mattan kir· Böyle di;ye diye kocarsın• ere tc\eS!UI kar:ınnr '"Tdi. 
han nedır bılır ml8ın r- ·- . 

( lJıtm~ıl'J 
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Menemen D. Harbinde Cemiyeti akvamda Firari lider! Harici haberler 

(Ust tarah 1 inci sayfamızdaj 

karar verildi, denmesi ilzerine 
reis tarafından cümlesine tekrar 
sualler sorulmut evelki ifadele· 
rinde Pazar ve yegane camiinde 
halka olarak zikrettikleri ve Ala· 
şehir Nakşi halifesi olan hoca 
Mustafa'nın evinde toplandıkla· 
nnı slSyleme]erine rağmen maz· 
nunların hepsi maküs cevaplar 
verdiler. 

ikinci celsede aynı heyet te 
mevcuttu. Reis vekili Ati Bey, 
posta mildürü ve memurine: 

- Sizin bu 25 kişilik şebe· 
keyi idare ettiğinize dair evrak 
bul~~muştur. Hepiniz yalan söy· 
ledınız. Onutmayımz ki burası 
divanı harptir. Verilen kararlar 
temyiz olunmaz. Düşllnlln ve 
doğru aöyleyin. Şahit Şükrü ve 
Ahmet Ef.ler dinlenilecektir. Dedi 
ve celseye nihayet veriJmiıtir. 

Tahliye edilenler 
Menemen 7 4Yakıt) - Kü

tahyadan hafız Ahmet, Derviı 
Mehmet, Fevzi. Süleyman Nuri 
Rıza Mehmet Rasıhin hakların
da yapılan tahkikatta irtica ba-
diselerile .ıtlikadar olmadıklan 
divan harp istintak heyetince 
tebeyyün etmekle takibatın 
ikmali için evraklara mahal· 
line gönderilerek tahliyeleri ic
ra edilmiştir. Bunların biri Alevi 
•e diğerleri Halvetidir. 

Bir edebiyat muellimi 
Menemen, 7 (Yakıl) - Sivas 

muallim mektebi edebiyat mu
allimi Halit 8. irtica hadiıesile 
aJikadar ofduğyndan mahfuzen 
getirilmiş ve divanı harp heye· 
tince isticvabıne başlanmıtbr. 

F'o90 hıd:ıesı 
Menemen, 7 (Yakıt) - Foça 

~adisesi tamamen kaymakamı 
~tü Beyin aleyhine dojTu gi
diyor. 

Kaymakam, kendisine suikast 
tertip ettiklerini bildirerek tev· 
kif ettirdiği bilihare tabliye edi· 
!enlerden sabık belediye reisi 
Ratit beyle görüştüm. Halk fır· 
kası letkilibnı yapmağa, meb'ua 
Vasıf B. tarafından memur edil· 
meleri üzerine bu zatları çeke-
miyenler tarafından kaymakamı 
kendilerine bendederek bu tuza· 
ia dOıDrdüklerini, müthiş suret· 
te dayak yediklerini söyledi. 
Şimdi bunlar, divanıharp heyeti 

ne kaymakam aleyhinde ıikiyette 
bulunarak meselenin tahkikini 
istemektedirler. Müştekilerin ti· 
kAyetleri ehemmiyetle nazarı 
dikkate alınarak tahkikata baı· 
lanm11br. 

Hafız Cemal Ef. 
Menemen, 7 (Yakıt) - latan· 

bGldan getirilen milli sigorata 
ıirketi memurlanndan Hafız Ce· 
mal Ef. nin isticvabına bqlandı. 

Menemenden gelen son haber· 
lere göre idam kaç,ağı BoUJanh 
Hüseyin henüz yakalanmamııhr. 
Menemen kumandanı Halit bey 
tahkikatla meıgul bulunmakta· 
dır. Dumanlı dağda yapılan ta· 
harriyat çok ilerlemiştir. Fakat 
HU.eynin fotoğrafının olmaması 
ıimasım hatırbyanların pek az 
bulunması takibatı güçleştirmek
te ve Hüseyin kısmen tarife ve 
kaçbğı zamanki kiyafetine göre 
aranmaktadır. 

Divanı harp reisi Mustafa Pı. 
evelki gün lzmire gelmiı ve kıt· 
la itisalindeki zabitan yurdunda 
idarei örfiye mıntakalan Amiri 
ordu müfettişi F ahrettin pap 
ile iki saat kadar, muhakemeler 
mevzuu Dzerinde görilşmilft6r. 
Mustafa pap divanı harbin me
saisi üzerinde bir gazeteci arka
daıımıza şu beyanatta bulun· 
muştur: 

F-t pbekesinin merkezi 
- Divanı harb~ bundan ıon· 

raki mesaisi esnasında göreceği 
• mllhim muhakeme ilç tane-

dir. Bunlar Manisa ve bavalisini 
ifsada memur yetil hoca ile Ak
hisar ve bavalisini ifsada me-
mur kömUrcü boca gruplarile 
Bahkesire ait olan Kasım ve 
şeyh Esadın halifeler halifesi o· 
lan lstanbulda Nuruosmaniye ca-
mii imamı hafız Sadık Efendiye 
ve mensuplanna ait mubake ıne· 
dir. 

Maznunların çokluğu, birinci 
grup derecesinde değil iıe de 
yapılacak muhakemeleri milleti 
ifsat hususundaki faaliyetleri 
noktasından o derecede ehem· 
miyetlidir. Bir de en ziyade ıa 
yanı dikkat olan Manisalı feyh 

"1Sami Ef. ile onun müritleri bazı 
derviılere ve genç kadınlara ait 
olan safbadar. 
D;vanı harpte muhakemeleri 

icra edilecek olan biltlin bu fe
sat ıebekesi mensuplarının mer· 
kezi feyh Esadın Erenk6yilndeki 
köşklldllr Şeyh Esat bunların 
merkezi halifesi idi. 

Bahkesirde tutulanlar ve evle
rinde mühim bazı etYa ve saire 
bulunan maznunların vaziyeti 
mühim görünüyor. Fevkallde 
mühim olup olmadıj'ı Divanı harp 
huzurunda anlatılacaktır. 

Yarın Alaşehirden getirilmiı 
olan 25 kişilik grupun muhake· 
melerine başlanacaktır. Bu mu· 
hakeme safhasında verec~ğim 
direktif dairesinde divanı harp 
azasından Ati 8. divanı harp 
reisliği vazifesini ifa edecektir. 

Behice H. 
Reis Pı. latanbuldan mevkufen 

getirilen Saffeti Ziya beyin hem
tireıi Behice hanımın, Şeyh Esat 
la olan allkumın derecesi hak· 
kında ıu mal6mab •ermiştir: 
"- Behice hanım Ali tahsil 

g6rmllf kibar bir hanımdır, Şeyh 
Eaadın m&ritlerindenmit-

T abkikat &•kimi tarafıLdan 
ifadeıi alınmaktadır. Bu tahkikat 
emnasında lstanbuldan daha bazı 
allkadarlar tevkif ettirilecektir. 
BilAhara kanunun g&stereceği 
safhaya g6re muamele yapdacak
br.,, 

Badehu, Reis Pı. Behice ha
nımın klfladaki mevkuflar meya· 
nında bulunmadıjını, Menemen 
içinde bir e•de nezaret altında 
tutulduğuau ve benberinde kar
dqi Haaan beyin bulunmama 
mftsaade eclildipi beyan etmif, 
Şeyh Eaadm halifelerinden mu· 
babereaini idere eden phıs hak-
kında talep edilen malt\mata da 
şu cevabı vermiftir: 

Şeyh Eaachn poataoı•ı 
- lstanbulda bozacılık ve sa· 

lepçilik yapan Huan iaminde 
birisi varmıı. Bu adam Şeyh 
Eaadm yanına girdikten sonra 
tarikate de intisap etmit ve on 
sene dolatarak Şeyh Esadın en 
mutemet ve mGbim adamları 
arasına geçmİftir. 

Şeyh Esat sayesinde Hasan 
Ef. Hz. payesine yilkaeıen boucı 
Hasanın Şeyh Ee1adın tayin et· 
titi halifelere muhabere ta11tabğı 
ettiği sabit olmuttur. 

Divını harp Menemende 
kılıoak 

Menemen divanı harbinin Ba· 
bkeair veya Maniıaya nakledile-
ceği ve oraya ait davalann ma· 
hallinde g6rüleceği s&ylenmekte 
ise de bu haberler asılsızdır. 

Örfi divanı harp, Menemende 
işe başlamııbr. V azifeaini orada 
ikmal edecektir. Azami gayret 
sarfile bir ay içinde biltlln mev· 
kuflann muhakemesini intaç 
edeceğiz. 
Divını pırp reiıi rahatsızlandı 

lzmir, - Divanı harp reisi 
Mustafa Pı. nın soğuktan boğa
zındaki bademcikler ıifmiştir. 
Üç dart giln Menemende istira· 
bat ve tedavi edilecektir. Bu 
m&ddet zarfında Divam harp 
reisliği, Mustafa Pt- tarafından 
verilecek direktif daireliDcle, Di-

Tiirk ve Muır murabhaslan Antıkyıda neler yapıyoor, ge· Japon yada 
ara•ında bir miinakap len yeni malQmat 
Cınevrede Afyon meseleıini Antakyadan Adana gazetesi· Meçhul bir adam milB 

tetkik etmekte. olan istifarı ko· ne bildirildiğine göre Abdülka· 
misyonda Mısır murahba11 Rusel dir Kemali geçenlerde bir kah· meclisle bir ÇOk kim"' 
paşa ile Türkiye murahhası ara· vede bi_r gencin kendisine bıçak se[erz' yarııfadz 
smda bir münakaıa vuku bul· k d r •--k ı 

F çe mesın en sonra ı..az ıye veya T k. 6 A A ) H ·· • ... h n•• ti 
muş, Türk murahhası uat 8., . k . . F o ıo, • . . - uvıyew e -
Ruıel P,. nın Mısıra kaçınlan Halebe gıtme ıstemışsede ran· yin edilememiş olan bir phıs elinde~ 
gayri meşru zehirler bakkmda ıız hilkümeti müsaade etmemit· hançer bulunduğu halde Japon 
ki mütalealarına cevap vermiıtir. tir. Yan vefakin Mahmut Nedim ne girmiş ve diyet azasından iki kifl 
Rusel pqa Mısıra kaçırılan keyf de orada ikamete mecbur oldu- hil olduğu halde birçok kimseleri 
verici zehirlerin yeglne membaı jıı halde geçenlerde Suriyeye ralamıştır. 
Tilrkiye olduğunu, bu membalar gitmit fakat Fransızlar tarafın· Londra bahri muahedenamesi el 

d b ' · d d'I yısile vukua elen hidiseden beri 
bertaraf edilirse Mısır a u ze· d~n .derhal Ant.akyaya ıa e .e ı - ciye nazın baron Shidehara muh 
birlerin bulunmayacamnı aöyle· t K al b d bırka 

6" mıt ır. em ı ura a ç lar refakatinde gezmektedir. Ç 

mi~:;kiye murahuı Fuat 8., g8n fes giymif, fakat ıonra yine kendisi birçok tehditlere maraı bal 
Rusel p1, tarafından g6sterilen tapka giymiye bqlamııtır. Halk maktadtt. 
rakamlardan ve beyan olunan •rumda her ıuretıe mevkii dn- Yunan-Bulgar müna,,, 
hadiselerden çıkardığı neticeyi tilk olan bu adamın mevcut iti-
istibraç etmemek milmkün olma· barı da Refik Halidin mllllkatını sebatı kesilmedi 
dağını, çilnkil Mısırda Türkiyeden reddetmesi llzerine Fransızlar 
gönderilen zehirler yakalanma· nazannda da sıfırdan apğı düş
dığını bevan etmiftir. mOttOr. Kemali Antakyada hiç 

Rurel Pqa Tnrkiyeden Mısıra sıkılmadan hillfetten ve hilife
gönderilen beyaz zehirlerin ya· tin avdeti lüzumundan bahset· 
kalandığını g6tterecek badi.eler 

Atina, 6 A.A.) - Yunanistan ile 
aristan arasında cereyan etmekte o 
ticari müzakeratın inkitaa afnmıf -
duğu haberi tekzip edilmektedir. 

hintli bir milliyetpet" 
ver öldü bulunmadığını, fakat . bunlann mekte imif. Bu adamın yakında 

yakalanmasına tmkln kalmadan Antakya gençliğinden kat'i bir 
Mısıra girdiğini iddia etmiftir. ders almasa beklenmektedir. Londra, 7 (A.A.) - M. Motilal 

lnailtere murabbası Sir Mal· yaşında olduğu halde vefat etmi§tit• 
6" Kemalinin yanında götUrdüğü 

kolm Delevign -geçen sene T~ bir iki serseri, çocuklar tarafın· Orfi idare kaldırıldı 
kiyeden ihraç olunan bu gıbı dan birkaç' defa yollarda ta~a 
milkeyyefatın Fransa, Almanya 
ve Dançiıe s6nderildiğini bun- tutulmUflardır. Her ne yaparlar-
lann 14 tona vardığını a&ylemif, 18 kör bogazlarını doyaramıyan 
sonra Türkiye bük6metinin bun· bu ser.eriler de can sıkınbsın· 
ların meşru maksatlarda kulla- dan Abdiilkadir Kemaliye çat
nıldığından emin oJup olmadığını mıya, memuriyet ve para bul
sormuı, Fuat B., g6nderilen her mazsa kendisini öldüreceklerini 
ıeyin, gönderıldiği yere ihbar aöylem~ve baslamışlardır. 
olunduj'unu bildirmittir. 

Amerika murahhası, Tilrkiye
den Amerikaya bayle bir ihbar 
vuku bulmadığım, halbuki TOrk 
mahıulitmm Amerikada yaka· 
!andığını söylemİf, Fransa, Al
manya, Yunanistan, •e ltalya 
1930 ..... .. c1.ı.. .. ,. 
~ lbWi''alai•daJdal'löı il&ri 
~mnlflerd9. 

Komiıyon reİ8İ, TOrkiye tara-
fından ihraç olanan bu zehirlerin 
pnderildikleri yere gitmedijini 
a6ylemif, Tlrldye hllkOmetinin 
bu noktaya nazan dikkatinin 
celbini istemiftir. 

• x 

vu;- harp azasından diğer bir 
zat tarafından ifa edilecektir. 

Bu eınada yalnız teklya ve 
zevayanın seddine dair olan ka· 
nuna muhalif harekette buluna· 
rak dervişlik yapan ve tevkif 
edilip Menemene g6nderilenlerin 
muhakemeleri icra edilecektir. 
Bunlann ıuçları diğerleri dere
cesinde ehemmiyeti haiz bulun
mamaktadır. 

Uydurma bir haber 
lzmir, 6 - ''Son Posta, mu· 

habiri Adnan beye Menemen 
idam mahkQmlarile aaılmazdan 
evvel yapbğı ve gazetesine yaz· 
dığı miilakat ile maznunlardan 
Menemen sabık jandarma ku
mandam Fahri beye atfen yaz· 
dığı miillkat uydurmadır. Bu 
haberleri ihtiva eden "Son Posta,. 
nllsbalan Menemen aana6ril ta· 
rafından satııa çıkanlmamııtır. 
Divanı liarpçe bu muharrir hak
kında takibat yapılma11 mukar· 
rerdir. 

Dün tevkifıt yapıldı mı? 
Şehrimizde, Menemenden ge· 

lecek tebligata nazaran yapıla· 
cağı mevzuu bahaedilen tevkifat 
hakkında dOn tahkikatta bulun
duk ve hentlz bu hususta bir 
emir gelmediğini 6ğrendik. 
Mebpuılar Ankıraya nakli 

ediliyor 
Ankara 7 telefon - Mene· 

men divanı harbi tarafından ha
piscezasına mahk6m edilenler, 
cezalarını Ankara bapisaneainde 
çekeceklerdir. Bu mahkumlar, 
yakında buraya geleceklerdir. 
idam bsai• hll& tutulmadı 

Inbisarlarda 

Belçikada bir aigara fab
rlkaaı yapdacak 

Brilkaelde Tilrk sigaralarının 
ratbetten dOımesine ve bunun 
sebeplerine dair yapılan neşri· 
,_t Ozerine tütiha inhisarı umum 
-a.ır,.n ,., ı-,.." .... hnlnnmnc-
tar: 

_ .. Bir gazetede intifar eden 
mektçta verilen malQmabn ha· 
kikate pek yalan olduğunu zan· 
netmiyorum. ÇllnkO Brilksel pek 
miihim bir satış yeri olmamakla 
beraber orada gene sigaramız 

vardır. Brükıele sigara gönde
rilmesi bayiin talebine bağlıdır. 
Maamafi BrOkselde Liyej sergi· 
tinden ,kalma epeyce mühim bir 
stok vardır, bunlar piyasaya çı
kaı'llmıtbr. Bizim Belçika için 
daha milhim projelerimiz vardır. 
Belçikada bir sigara fabrikası 
yapmayı düşiinmekte ve tetkikat 
icra etmekteyiı. 

Bo-rclar 
HüınQ ve Sabı\ eyler e t6re 
mukaveledeki hıtı ayrı ayrı 

yerlerde 
Düyunu umumiye müzakera· 

tında borçlarımız miktarının hO· 
k6metimiz aleyhine yanlıt hesap 
edildiği hakkında Himmet Zade 
HU.nü Beyden sonra Zühtü 
Sabit Beyin de evvelce l 6yle 
bir ihbarda bulunduğunu iddia 
ettiği yazılmıştır. Bu iki ihbarın 
birbirinden ayn mahiyette olduğu 
anlaıalmaktadır. Himme Zade 
Hllmtı Bey batanın ıon Paris 
mtizakeratında olduğunu, Zühtü 
Sabit 8. se batanm Muharrem 
kararnamesinde yapıldığını s6y· 
lemektedir. 

Hllanll Beyin ihbaını tetkike 
memur edilen maliye mllfetti,Ieri 
raporlannı yazmağa başlamıtlar
dır. Bu raporlar maliyeye veril
dikten sonra, Maliye, Nafia, 
Hriciye veklletlerinin ıallbiyet
tar memurlanndan miirekkep 
bir komisyon tqkil edilecektir. 
Komisyon raporlan tetkik ede
cek ve himmet Zadenin izaoa
tuu clialiyecektir. 

Madrit, 7 A.A.) - Orn idarenin 
dmJması üzerine Madritte 80 9i; 
mevkuf serbnt bırakılmıtt.ır. 

Alpla cesetler 
Roma, 6 (A.A.) - Bardonch 

bildirildiğine göre, Alp seyyahla 
dan üçüne ait ceset buzlar altındaa 
kanlmıştır. 

500,000 işsiz 
Roma, 6 (A.A.) - Gazeteleıe 

ran ltalyada işsizlerin mlktan 000. 
kişidir. 

Londra-Basrahava yo 
Londra, 6 (A.A.) - Oç yeni lıag' 

askeri tayyaresi 3.500 mil meaafe ka 
mek saretile ve )(arsilya, M 
ıuencıeron ve ısağdaı tarlk1le~IMlllllll 
gitmek Uzere bu sabah Felesetoa1td 
müfarakat etmiştir. 

Bu deniz tayyarelerine 
itibar edilmektedir. Tayyareler 
deau ile Lion körfezi arasında kara 
uçacaklardır. 

125 kişi telef oldu 
Wellintogn, 6 (A.A.) - (Rec:mO 

Hastingste ölenlerin miktan 125 ki; 
dir. 

Piya ada; 

Portakallsn·ımız 
«.uddet itibaı ııe ı ~9bir tr hdi

de tabi deQil 
Dünkü akşam gazetelerindeo 

biri portakal ihracat mOddetinill 
lkbsat ve <iletince tahdit edildi· 
ğini bu yüzden birçok malın çO
rildilğiinü yazıyordu 

Dün bu hususta yapbğıml" 
tahkikata göre ıhracat maddd 
lerimiz için hiçbir mDddet 
kaydı olmadığı gibi portakallat 
çilrümem'ş, bilakis son gOnlerd• 
fiatlar % 10 artmııtır. 

Bu hafta bilhassa poıtak.ı 
üzerine iyi muamele olmut •• 
yalmz Bahaettin B. namında bit 
tllccar tarafından Ruslara 80 bi9 
sandık portakal 1atılm11tır. 

Bahaettin B. bunun 35()00 
sandığını Mersinde tea!im etmit'" 
tir. ___,,! 

Darillbeclayl Temaillerl 
Bu aktam 1aat U,30 da 

Bal ayı ISTAllll. IWllnsl 

~3 psde ~~ ~~ 
Yasan: M 

Hennrn 

Nakili : L Galip B 

Hurtlt Hanım 

1 1111 1 

11111111 
Kife bergün saat J3 ten itibaren~ 
Altı yqıoa kadar olan (ocukllr 

tiyatroya kabul olDIUllS 
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• s l n e m Bir Ameril{alı kadın 
Türkiye hiıkkındaki mü~ahedelerinl 

Amcrikada neşretti 

"'"'- u. ,eveccuh eden ürk ı yenin yıldızı onu daima Türk - Yunan siyasi itilt'ifını milte- Bı·r Balkan fitı·m şı·rketı• .. Garba • . T 
-... "''memleket armında ıan'at mü-
l>adeletti de baıladı. itiraf edelim ki terakkiye, refaha götürecektir. " 
6u dalıa ziyade bizim aleyhimbe bir hakkında ["The Evening Tribune,, iınıin1eki 
ftnan tiyatro heyeti mukabil AUnaya • • • • • bir amerikan gazeteıind intişar eden 
~ ikinci derecede bir ıaz heyeti itlbarUe, Avrupa ve Amerika eserleri fedeTa1Jgonu halinde toplanmak için ' bu yazları Türkiycde bi kaç ag yaşa· 
OönderebUdik. g ayarında olmaktan uzaktır. Bu IU- müzakerede bulunan mUletlerin bu ne· m~~ ola~ bir genç kc.d 'lı 11azm ştır. 

Yunanistan, bize, tiyatro ve vodvU- ltmler ancak mahdut ıermayelerin ve- ticeye ııarmala i ti aren Yunan Tur~lerı, pek az ecnebiye nasip olan, 
lerlle ~raber filimler de gönderdi. rebUdl6i imkdn dahUinde ~vrUebilmif- Da fil' . nn~ n .z B:ık fil' hakıki çelırelcrile görmcğe muv ffak 
lerlle bertıMr filimler de gönderdi. tir. ır: ~ ıırke~ıni bır . an . ım olan bu gnç kadının müşalıedelerini 
Bunlardan birincial ıeHlzdl. "Dünya- o halde niçin bu kadar tutuluyor? 1 eti lıalıne getımıektm ıbarettır. kısaca naklediyoruz.] 
"-uzak, ismi altında Şık ve Alkazar Bunun blrçok sebepleri ara.tında B~. !.irketin "Balkan~ mil_letle~i,, Güneş gurup ediyor. Kızıl bir yuvar 
•~arında haftalarca ayni zaman- ıüplıeılz m kuvvetli olanı, milliyet me- l~rmülu altında. yapı~acagı ıeslı ve ıoz· lak u_zakta seni ağaçlarının ciyah göl
d(J gosterUdL .~ui bertaraf, /ilimlerin mahallf renk- lu IUimler, fUım içın her ıene Avru· gelerı arkasında lstanbulu terkediyor. 

Bir Greta Garbo, bir Şövalye !Umln· lerl göateren kwmlannda kendi haya- pa ve Amerikaya mllgonlarca giden Şimdi lstanbul, kubbelerin ve minare
den daha fazla değilse de o kadar ra4- tmwı buluıunwzdur. Balkan para.sının h~ olmana bu laı· lerin bir dantel gibi İ!;lediği "Cmanın 
6et kazandı. Kendl ddet ve örflerini ıalınt>de mını Balkanlara bıııalctıracaktır. alhnda hülyavi bir beldeyi andırıyor. 

ikinci olarak • Atina Apa,Zan,, canJanmıı gören iMan üd miBli gafa- Maksat h~ bir zaman unebi /Uim- Galata tepelerinin üzeı idckı e' imi l 
'-lnılı ıeıli bir fünıi, Opera sinema" dıiını hiBBetmekten mütevellit bir mem lerile rekabet değUdir. Bu delUik o· bahçesinde oturarak günümün boş sa-
ofeterdi. Bu da muval_falaget kazan- nunlyet duyuyor. ıur. Sadece serma~ ~ ıan'atte tekd- telerinde Pier.re Lo~i:nin Aziyade'sini 
!'" Şimdi, bu iki IUmın ıahlbi olan • • • müJ ederekk, Balkanlanla gepgeni bir okuyarak vakıt geçınyorum ... 
Dag fUm,, ıirketi ( Aıtera) ve ~~arl- . ıanayi meydana etirmektir. Türkler umumiyetle temiz, iyi tabi-
~) itimli bir üçüncü ve dördüncu ner Bir Yunan ıtrketi olan Dag lilmın 11 . atJr ,.e namuslu adamlardır Kendi 
do1aa ilan ediyor. Şüphesiz bunlar da Iıtanbuldald rnuDallakıgetinin dalıa i Bu .sanayün bildhare mahallUeıme- memleketlerindeki yabancıları ~emnun 
ı._.lc 1 -n-··'lli &ir -kilde devam etm · ı · •ne hıç bir sebep yoktur. Yalnız, her 
"SCU tarafından memnuniyet e ıeyre- ı>-'- 7- esı çın b. bafl d etmeği pek senrler. Burada bulundu· 
flUecektir. , ~ bir m4nJ yoldur. Bunun için 11egd- ,.ge ır angı~ razım ır. ğum müddetçe gerek erkek, gerek ka- . 

Da,, IUmbı eaerleri ıtnema ıan atı ne l/flllllacak fftll• bugiln bir Balkan Fikret Adil dın, bütün misafirlerim sehri gezdirmek Muhırrır 
için bana arzı hizmet ettiler. Çok misa· re, sur, f•hide n Boğaziçi demek kira-
firperver ve nazik olan Türkler bütün yet ~~er. 
ikametim esnasında bana azami neza. .. Turkler meıarlıklarını sever, ve çok 
ket gösterdiler. Sizi memnu t k hurmet ederler. Zaten lstanbulun he-

n e me ' h d .. t b" t r onlar için bir zevktir. men l'men or ır ara ı mezarJrk-
Türk kadrnlannın hemen hepsi gü- tarla çevr~lmiştir. Hemen umumiyetle 

zeldir. lri gözleri ve ufak çeh 1 •1 Türkler, bıze anlatılanların hillfına o-
re erı e Ih b" b. 1· cidden caziptirler. Hemen bir ğu ). tarak, su pen·er ır ta ıate ma ıktir-

ço e l • d · · ·ı · · an gözlerine sürme çekerler . rşaf er. Aynı 1.aman a t\ını Ye aı esını ae..,. 

giverler. Erkeklerin kıs ;e ça b' mekte hiçbir milletin erkeği bir TUrk 
.r mı zamı ır .1 bo .. 1 .. T" k k 1' · ·ı 

Avrupalı gı'bi gı"vinirJer 5\al 1 1 ı e y o çuşemez. ur e unesı ı e 
• • !.; var ara (h ) ( dd"d'" t) r diğer şark usulü elbiselere pek ender arem ,.e taa u u ze,·ca me • 

olarak kenar mahallelerde tesadüf d"· humlarını çok yakın bulurduk. Ye onla
lir. Şehrin hiçbir yerinde t k b · er 

1 rın hepsini küçük capta bir Don J uan 

görülemez eğer tesad '"f d e . ırb e~ addederdik. Fakat hakikat böyle değ:I-
, u e ersenız un . y . .. k. k •. "kt d 1 lar muhakkak Mısırlrdır. dır. em Tur ıye mev ıı ı ı ara ge -

T .. k' •ed ha t h 1 d W•ıd· 'r meden \e herkesin dörde kadar t \ len-ur ı) e ya pa a ı egı ır. e· .. . 
•t· ki' .. ti · ld k t d'l mesi meşru olduğu gunlerde bıle ancak 

saı ı na ıye ucre eır o u ca mu e ı • . . . . . 
d

. - pek zenginlerden bır ıkısı bırden fu-
ır. 

1-• .. -b ı •-·• ... ....: t k 1• la evlenirlerdi. Türklerin kadınlara o--.. u u .u-ta .... ıısvır ~ me azım . . . . 
•; B!tPY,.,,,._ •..:• ...... .mfna- lan dhürmet ve ıtibarları da takdıre şı· 
~--........ ---------- yan ır. yeni akın 1stanbulda Amerikan ""ektepleri pek 

mebzuldür. A,·rupanın resmi dili olan 
Bu S!fer sahneden filime deQil fransızcadan sonra en çok konuşulan 

filimden ııhneye lisan İngilizcedir. 
Son zamanlarda birçok sinema san' Türklerde cömertlik çok saridir; e11 

~-------~--------~~~~~-~------•~~~filim~~~i~raka~~u~n~~"~~riMbhrh~n 
neye hicret etmeie başlamışlardır. Son hepsi bir yabancıya hediye vermek ve 

BU HAFTA 

Artiatik, Jina Manes Ye Alber 
Prejanm oynadığı isyan filmini 
g6steriyor. Son kısmı sözlD, Dst 
tarafı sesli olan bu eserin musiki 
adaptasyonu fevkalade güzeldir. 
Bu kadar muvaffakiyetle mev-
zua tatbik edilmiş musikili filim 

nadir bulunur. 
• • • 

Öldüren Adam filminde Mari 
Bel, Tilrkçe bir cümle ılSylOyor. 

Bu, arabaya bindiği esnada 
•rabaaya verdiği emirdir: 

- Arabacı, çabuk limana 
g6tür. 

Gibi bir ıey. insan yabancı • 
fakat nekadar cazip • bir ağız· 
dan bu ılSzlcri işidince bir tuhaf 
oluyor. 

• • • 
Margrit Moreno, ihtiyar, fakat 

gençliğine doymamıı hırçın ka· 
dınları fevkalade gUJünç bale 
ıetiren bu kadın, "Define arar· 
ken,, de olduğu gibi "Şekerim,, 
fılminde de yakaladım zannettiği 
ıenci elinden kaçırıyor. Ne yazık! 

• • • 
Elhamra yarın akşam "Dokto

run Sım,, Dl ifıa edecek. Bu 
filmde Marsel şantaJ, Maksut· 
Jan'la beraber oynuyor. 

Fakat niçin bu rejisörler mil-
temadiyen Marsel Şantal'ı ağla
tı~lar. Bu kadın giizel ağlıyor 
~e daima hı rçkırtmak mı li· 
-.nı 

F raunda "Milletler Şukı11" isimli bir fULD yapddı. Ba filim

de her mUletin en ,OZtıl ıeslileri ıarkı .aylOyorlar. Ramimiz 

Şakir hanımın, filimde prkı söyledijini ptteriyor. Milletler 

Şarkısı, yakında btanbulda g6.teriJecektir. 

tekrar ettiren bu sahne, rene 
gtlzel, amma her gtln tatlı. 

• • • 
Kolin Mor, çocuk yDztl ile 

M~ik de Cici Markiz'i oynuyor. 
Billi DoY da • bayranlan •e· 

vinsin • "Aık 61mez,, diye iddia 
etmektedir. 

M 't Moreno'aun Poma 
argrı 

d Yapllmıt bir 
tarahn an 

krokisi 

Büyük hokkabaz 
- Gloryada -

BOytik ye mahir bir vantrilok 
(karnından kaaUf8n) olan GABBO 
(Erib Fon Ştrohaym) ile Neri, 
fevkalade ıeçimaiz bir artist 
aileai tqkil etmektedirler. 

Miltehakld• ve kıakanç olan 
Gabbo kanaına tahammDI olun· 
maz bi; bayat s6rd6rmektedir. 

Bir glln yapbğı ehemmiyetsiz 
bir sahne hatasından dolayı ka· 

rısını kovar. 
Bir kaç .ene geçer. Gabbo, 

motbur bir artiat olmuıtur. Ar
bk o, Gabbo değil, fakat ğeç· 
tiği her yerde alkıtlanan bOyOk 

Gabbodur. 
Bir ,na, yanında o. un arka· 

daıı olan bebek bulunduğu halde 
yemek yedij'İ bOyilk lokantada 
Meriye tesadof eder· Onu garson 
vaadasile ça;ırtır. Ve san'atı olan 
V antnJokJupaun yardimile ona 
Ottonun ağzından birkaç sene 
enel yapbj'ıD8 nadim oJduğunu 
Miyler. ikilide ahalinin alkııları 
aruında lokantayı terkederler. 

Teaadflf her ikiıini de aynı 
muzikbolde birlettirmiıtir. Meri 
yeni zevci olan a~kadqil~ ahali
nin çok botuna gıden bır dans 
numaraaı yapmaktadır. 

Zavallı uuıb keudi keodiui ,._ ___________ _. 

Bir akt•ID Gabbo numaramı 
bitirdiktea IODI'• locaaına ~ekilip 

mevsimde Hulburun sahneye hediye ikramda bulunmak isterler. Meseli bir 
etuti en klymetJi san'atkarlardan biri gün, bazı güzide Türk zabitlerinin n
Lois Morandır. Resimde Lois Moran fakatinde olarak, Boğaziçinde bir kır 
"Nevyork budur!,, unvanlı eserdeki kahvesine gezmeğe gitmiştik. Yediğimiz 
halile ..JÖrtinmektedir. içtiğimiz şeyler çin para almayı kat'iy-

' · (' yen reddettikten maada mütemadiyen 

loia Moren 

aoyunurken bir muhavere itilir. 
Kocası, Meriye artistlerin dedi 
kodusuau mucip olduğundan do
layı Gabbo ile ~ok görüştüğü 
için serzinişler etmektedir. O 
zaman Meri, Gabboyu sevmedi
ğini fakat ona merhamet ettiğini 
söyler ve numaralarını yapmak 
ilzere ikiıi de Jocalarından çıka· 
rak ~ahneye giderler. 

O berkesin hakipayı olduğunu 
zanneden ve Meri'nın kend sine 
merhameten iltifat ettiö-ioi V" 

o -
hakikati~ zevcini sevdiğini anlı-
yan ~abbo, büyük Gabbo, zih
nini oynatmağa başlar. 

Mahçubi)'ct ve kııkauçhğından 

bize ikramlarda bulunuyorlardı. Bir 
defa da otomobil gezintisi esnasında bir 
bahçeden salatalık aldık, fakat muka
bilinde hiçbir teY kabul ettil'1lıek kabil 
olmadı. Anadollular bugünün ticari 
zihniyeti ile kabili kıyas olmıyacak ka· 
dar namuslu ,.e müsteki minsanlardır. 
Bir abideyi ziyaret ederken çok fakir 
olan kapıcısına e,n ufak bir para bile 
kabul ettiremedim. Bütün israrlanmı 
bir kıra) vakarile Teddetti. En fakirle-

'

ri bile içlerinde büyük bir izzeti neffa 
taşırlar ki ben bu karakteri başka hi~ 
bir şark memleketinde görmedim. Jn
gilterenin Türkiye sefirlerinden biri 
şöyle demi~ti: "Türkler. söylendi •i gi-
bi olmayıp: ma<?ru r. müşCik, n"zik , e 
kendilerine merhamet bes1enmesin" t~ 
nf'zzm etmi) ecek kadar izzeti nefis S'l· 

hibidirler .. , Türkler al<'yhinde bir~ok 

\ Lıı tfen ~nıf:ı) ı ı e\lrinizl 

deli gibi, Meri numarasım yap• 
tığı esnada sahneye atılarak ba· 
ğırmağa bnş ar. 

Onu ıo la sahneden çıkarırlar 
Mü i'r kılarak G abboyu ko~ 

var. 

Biiyük Gabbo çılc ırmışhr. 
Bu n evzuda Ştrohaym, çirkin 

fakat sanatkarane bir tip yara• 
tıyor. 

Bu filimle beraber Glorya 
"Bedav cılar şahı., olan Mietonu 
tekrar gösteriyor. 

Bu ikinci defa görmekten bık· 
mıya~ağmız Molfon, hakikatew 
n~şesıle, . mas~ aralıkları ile İd ... 
•ürOkleyıp götürmektedir. 
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Muhittin B. tenkitlere bir bir· cevap veriyor :n'ue;:!~:~~y:i:r~!':ınd~ ::~a~ fiv A. I{ 1 Tın 
dertleşme devnaini bulamayız. K . . . . k il A 1 n 

___ [O_st_tara_h_l_ln_cı_·_aa_yf_amız-d-a-]---n-unl--bır-· -.--ta-yı--aned--eylın.---1-c_raa_tı_·_d_eğ_ı_'ld-i-r • .....:E:.fkln--a-m-um.....:iy::;.e_b_a_n_u_a_n_l_a· Belediye nl8l ayafa kalktı, saliba Uç u afi a 
lebillr mi. çekilemez mi? Hukukçular, mızı yazılmış şekilde huzurunuza p- malıdır. Halkta haksız yere bir em- bu sefer de 0 kızmıştı: & • Her eh eeerolnı• G•-"I 
pseteciler, müfessirler noktainazar· tirip okumak belki bir faydayı ihtha l\İyetaizlik hasal olmum. - Hafızamda aldanmıyorsam büt· •••••••••Tarife H••••••• 
lamu anlatıyorlar. işi ştlrayı devlete ederdi. fakat belediye kanununun 74 p ARASIZ İŞLER ~nfn tab ve takdim edildifini arzetmiş : ı Det alık turu' JO ; 
aembniye kalkanlar bile var. Arada üncü maddesi bizim lııöyle bir mecba· . tim. Bir btit~ bir günb ma?ıtalü de- • 
bir lltife: iş bankası müdürü Muam· riyetten vareste olduğumuzu bildiri· dPrekaruılı yabpılacakld k. iflerd~ de hah: fildir, bir senenin mahn18 değildir, : 

2 
• • MI • 

B. bi · kıl · B dd ae e stan u a ı umumı saatıerı : ~ • ti~ : •er r gazetecı azaya ta ıyor: nyor. u ma e mansup reisler hak· a din di 1 • Mnelerdenberi bizi cereyanına sürük· • • • 
- Ne kadar yazsanız gene nafile- kındadır Ye 61 inci, 76 mcı maddelerin ya~ e 

1 
ri :or ar d• ek 1~ lemlş hayatla ttcarübünih mahsulü· : 4 • • r~ : 

1pe bir türlü vaktinde toplanamıyo- mansap reislere filmull olmadıfl yo- ı-n~8:-tke 
1 

yardede ebilm b. liran nldt dür! : ihtivaç luılmavın- ! 
:rmf Junda bir kaydi muhtendir. eı 1-d •'""- oya ım ik, 8 ın mu- • k ~- • 

&il f un.. dah 20 bi li 1& p - REYE MURACAAT • C4Vll 4uar ( aoml ıoo •• 
Derken zil çalıyor. Saat 14 buçuk. ve 76 ıncı maddeler ise azaya reisten ra .e ..., a 11 ra azım. ara. : 10 defa) il.in edil- • 

Saloada birinci reis vekili Sadettin Fe- istizah hakla, eenelfk rapor istemek mz ıtler- Tahsisat koyun, yapalım! Reiı Sadettin Ferit B. meae- : mek ffzere m4/Ua : 
71& Beyin sesi: hakkı veren maddelerdir. Mannp re- PASA YA CEVAP leyi 1eniden h&lha ettikten i Abonelerimin her t; •Pis iClft : 

- Efendim, ekseriyetimiz var, cel- isler için biyle bir meebarlyeti kana- Tevfik Sa.Um Pt- Hz. seçen celeede sonra illve etti: : bir def• meccanen! : 
• ~lmıştır, zaptJsabık okunacak. niye yoktur. Aklımdan aorulan ıaale rumameden tfklyet etmifler. Arzede- _ Geren ce'--de bu hususta 

..1 T mc : 4 ntın ,eçea lllDlan• fulı Mim : 
Kltip Ali Rıza B. geçen celseye it- cevap vermiyeylm diye bir feY geçinnf. ,,.m. Bhiz, raznameyf meclisin karan- menuu mDzakere bulunmadıiına : 1~ s er kuruş wıuııoJuu : 

tank edenlerin isimlerini ve zabıt hu- yorum. Gizli ftlmiz yoktur, yaptığı. na ma ta~ oldutumaz itlerden tertip • • •• • • • • •• •• • • • •• .. ••••••. 
M'9-aı okuyor. Bu arada belediye re- mız itlerin halk .e halk mtlmeeırillerl ederiz. Yollar için ne yaprldlfmr sor· karar vermiftik, timdi rllcu edip Beyoilu Halk f1rka11 merkezi 
111 Muhittin B., koltuğunda bir dos- tarafmdan billnmesinde fayda mUll· •aılar, istedikleri eenp tetkiki M- meaeleyi rumame1e alacak auyıı? yanında- ~4 Na. lu ıpıramıncll 111 
1'& ile içeri girmişti. Doğruca yilrfi· haza ederiz. •P raporundadır. Fakat ben gene Reyi ilinize m&racaat ediyoruz. elektrik havagazını ha\·i bir da\re kir 
Jtlp ortada ilk sırada lş Bankası mii· PROGRAM VAR MI? kendilerine hizmet i~ but mal8mat Oç het el lralkh, kimi .. ret!,, bktır. Kıpıcıya müracaat (7) 
•1rt1 Muammer Beyin yanına oturdu. Tevekkuf ettikleri noktalardan biri topladım. Yollanınızm yektnu 1057 
Muammer B. son günlerde kendi mak· de program11zhk meeelesldlr. Şiyl• kilometredir. bunun bette biri yapıl. dedi, kimisi "kabul!,,. bazı seıler 
at n arzusu hiJAfrna Muhittin Deyip hatırlıyorum, eYelce bir defa heyeti llU§tır, ötekiler yapılırken de zaman daha ifidildi. 
•a&rm libi bir renk ve mahiyet ve te- muhteremenize izahat arzederken de- ile yapılanlar bozuluyor. Hepsini yap- - Anlaşalmadıl 
Jlktiye uğramıştı. Bu itibarla man· miştim ki yazılmıt proeram yoktur, fa· mak için llakal on milyo, liraya lhti· Nakiye Hanım ilk defa .az 
ara enteresandı. Salonun muhtelif kat tatbik edilmiş, edilmekte olan proe yacımız var. aldı: 
Htelerinde pusu kurmuş olan gazete ram vardır. Yazılıpnı da geleeek böt- CEVDET KERlM BEYE CEVAP _ UaulO mlıakere hakkmda ... 
fotoğrafçılar, birden, taraf traaf fa· çe ile birlikte arzedeceğim. c d t K rl B b.u•• "--ıd edi ile fik d 
ali t til ev e e m • u~e ..... • • i · ir Yar: enm, ademi de-

ye e geç er. Bu. Proeram meYRu tlserinde biraz liyor arkadaşların noktai nazan bilia-
1LK SÖZ f~la ~z liylendL Bence ellmlıdeki meli,' demişler. Biz zaten bütçeyi şilll- Yam. De•am anu edenler gele-

bk aöz alan gene Muammer B. oldu. b~~e bı rprogram demektir. Bls hey. ;retlerd•, a-aHU'fta, ti" ·ı~a.~ardaa cek HDeye verilecek istikamet 
zaptın kendi ifadesine müteallik bir e~ınızde_n tahsisat almadıkkça hiç bir ........ m.a. tlserlM yaptık. ...._ •'*'-acla anecll1orlar. Bunlan 

zıldumı tashih ettirdi, müteakiben hız~et ıhdas .n icra edemeyiz. _Hlnnet- f1DI .. nuan dikkate alı . --n. Fabt tetkiki benba tee'P o arada ve-
belediye reisi söz aldı: lerı arzedenz, para verlnenıı onu H ,....ım ld Mtlrmlf ..i.a.,._. r'n yel(la k ..... lam. 

- Bundan evelki celsede belediye y~panz. _H~p kaf! raporu da bltçe- Mtp adim 0 etı...ı ..... ile E 
bttıçenin sureti tanzimine, §ehir işle- nın suretı tabikini röateren aynadır. temu edereken ~ • Bqb beriyetin tetkiki la ... u filln 
Jiain tedvirine ve muamelatı umumi· ikisi _karşrlqtınlına p'?P'8m mak~· •ecek bir Ji•~-=- aru- reçmedea mllaakapJI uutmak 
yuin mucibi şikayet olacak kadar iyi yeseh şekilde tebarlz ' er. Kendim•· .. tema,ellecle oldap pill1ordu. 
19kllde cereyan etmeğidine dair bir zi vehc 'l dtiftireeek tek!lde Prosram- USULU lıWZAKBU NAIONA... Auma laer halde ea karnua 
takım tem\nniler izhar, endişeler der- 91ZIZ demek manevi kunetJerfmlzf za. Beledf7e nWaia baJu bit.ipi. 0lmaa lkbaa eclen biri. 
.meyan edilmiş, heyeti muhteremeni- fa düşürür. Mütelll ... latl7enler ftNL Fakat Yorulduk, 
zia tenvir edilmesini mucip bir ,·azi) et Hem Efendim program deninee ne nla ftldll ftldt dar .,. ıanamede mi· - bet dakika iati-
huıl odmuştur. Geçen celsede bulun- kastediyorlar? · .,_ ••deler ftl'keri ruzname harici rahat ecleltml 
madıtım için muhterem arkadaşlara Muammer B. - Söyliyecetim. lllr ......._ 8h aiJ1enllmesbıe taraftar Decli. Maftfdm. Celae tatil 
hemen izahat vermek fırsatına nail o- Muhittin B. - "Dnamla,, Bende· slrlhal7ordu. ecblcli. 
lamadım, bugün heyetimizi elimden niz programı dört türlü anlıyorum. - itele IMr zaman aahibi keli.m ol· 
aeldiği kadar tatmine çalışacağım. Birincisi hututu umumiyesine medeni dai9 lpa Mahittfa B. efeadl bal fu. 
Zabıtları okudum, mucibi muaheze memleketlerin telilddlatma uypn m ••U.dfle siz mlJledller, fakat 
ılrtilen noktalardan tesbet edebildi- program. Müstakbel procram. 6eh· -••• •laken ı.tldJ .._ lılr w. 
if.m kadarnr kaydettim. Madde madde rin imarı i§ini senelere taksim etmek yoktur. Esasen izahatlerl de iimft e-

lKlNCI CELSE 

arzedeyim. ve ona göre yürümek! Bu plin yok. derim ki kanutbahf olmaftur! 
BÜTÇE SAR1HT1R Tahsisat verirseniz yaptınnz. Bu ol· DedL TeYlik Sali• Pquı• ...ı 

.Muammer B. efendi arkadaşımız madıkça tili işelr peşinde koşacağız. lfltlldl: 
bltçe encümeninde azadır. Kendileri ikinci: Belediye kanunu bize mec· - Olma41ıl 
varidat ve masarifin neden ibaret ol- huri ihzmetler tahmil etmittir. Bu su· Anbt Ani B. aaultl mtlzüere 
dutunu ve nerelere sarf'ediJdlğini bile· retle bizzat kanun elimizde bir prog· U•'M •7lfyecektL 30 ... neJld 
mlyorum, bilen varsa buyursun, demiş- ram gibidir. Bunlan yapanz. 'Oçüncü· (aşkı memnu müellifini imrendirecek 
Jer. Bendeniz bütçeyi açıyorum, fasıl· sü bu seneki bütçe ile arzetmek üzere ehli bir u&hi;,u beyan) ile, edebfyatı 

lamu, maddelerini okuyorum, kendi· olduğunuz programdır. Başlanmı!J it- cedide dilile bafladı, sözleriahı tuce
lerinl tatmin etmiş olacafımı sanıyo- lerin ikmali. Bunlan bet seneye tak· meei şudur: Meclisin devreleri var
rma. Bütçeye merbut cetnllerden bi· sim etmek suretile proeram yaptık. NI· dır, kat'f hesap, bütçe, müstacel ve mU 
rl (F) cetve~i. Burad.a b~~edly.enin hayet dördüncü de devalrl belediyeye teferrf mevat dnreleri. Her işi deY· 
laalktan aldıgı vergilerın mustenıdata yoJJar için verditiaıfz tamirat masrafı resinde konuımalL Mtilakere a~dma
alsterfliyor: 1 - Musakkafattan be· meselesi... Bu tamiratın devair Uze. sı lüzumsuzdur. 
Jedfye hissesi 500 bin lira .. 28 kalemde rinde taksimini bir esasa raptedene· Muammer B. - Müsaade buyurulur-
alsterilmiş.. Şirketle~den a~dığımı.z niz tatbik ederim. sa.. Zabıt okunurken ~ok hulAsa edil· 
ldsseler 8 kalem. Vandatı mUtenenı· tş ÇIIHMIYOR mlftir. Belediey reisi B. efendi cevap 
a 9 kalem. Fash mahsus 2 kalem. verdile~, teşekkür ederim, fakat ben 
Yekta. 6418573 lira varidat. Demek Bir nokta dalla: Deftirden iş ~ık· e isti h d' m ne 1 'LZ- -•· d d ·· .. 1 bil' , , . d . 1 ,, __ ... __. k' b n za e ıyoru , ıua soruyo-
~ .111aam a a goru e ıyor. arı· mıyor, emış er: ~ •n• ı un· ram he tf uhteremenln şekli • 
dattan daha ziyade ehemmiyetli olan da bir ifade karJflldılı ftl'. Vaziyeti· hd hakW::d m mesa 

lldaci celle alctedllecÇ za• 
maa IMt dakika iıtirabatin .., 

Ye hikmeti anlaplmamıflı. MD

zakere dktn içinde ıeçti. Mu· 
ammer 8. demin reiı tarafmdaa 
keallmit olan ddnl tamamlacL, 
WediJe nWaia ceTabma ceYap 
Yerdi. .. mue.le ,okl., dedi. Mela· 
met Ali B. (Beyof lu) kalktı: 

- Muhiddia Bf. 94Gacl mad· 

deaia me•cudiyetine rağmen 
her zaman izahat •ereceklerini 
beyan buyurdular, te,ekldir ede
riz meaele mllbimdir, kanuni ola• 
rak halletmek isteriz. Mecliıia 
ekaeriyetini müzakerenin kifaye
tine me11al proymom, onun 
için bu meaeleyi ileride mGetakil 
bir mevzu olarak müzakere et
mek hakkın1 muhafaza ediyorum! 

Deyip oturdu. CeYdet Kerim 
B . cihet 1111reti sarftır. Masraf göster- miz yalnız belediyeye ve idarei husu· Reis _ -:tadatmız .tf";ll mUzakere-

..ıntr. Müteakip Sayfada da, mas· siyeye ait mtirakabedir. Dnlet daire- d zl d d - Kifi derecede tenevvUr 
raf kısmı başlar. lerinin iflerini mUnakqa buraya taal- en ya • cereyan e •n ınU•akaşaya 
(llahlttin B. bu hususta hem müfre- 16k etmez. Kendi iflerlmfst konupır· taall6k eder. Usul haklaada konuıu· ettik. 

la•or Dedi, ittifaka yakın ekseriyet at, hem yekGn itibarile izahat verdik· sak mhterih olınanlar ki elden gelen ' • .. 
tea 10Dra devam etti:) Hem varidat, yapılıyor. (Memurlar bhYe sigara Mua~mer B. - ~uz:.kere~in küp- mllzakernin kifayetine karar 
hem masraf bir kalemde görülebiliyor, içmekle vakit geclrlyorlar) demitler, dt için ıstirham etmıyorum, ızah edi· •erdi, Mulıittin B. alona terketti. 
demek ki elimizdeki bütçe tetkik edi- muhterem arkadqlannua tatmin ede· yorum. ruznameye geçildi, 'mGhim mad· 
liace Muammer B. efendi biraderimizin rim ki deniri devlette kalın içmek Reis - Müsaade buyurun. deler gelcek içtimu b11akıldı, 
analarını tatmin edici şekilde olduğu memnudur. Tevfik Salim Pş. - T;sulU mUzake- eYNkı Yaride encDmenlere ha-
slrtnüyor. Kadronun genifliifne pliace Tür· re için &Gyliyeceğim. Huknkufinas de-

RAPOR ~JÇIN VERILME~IŞ? kiyede kadrosu üzerinde en çok tevak· jillm. Ellld ua olmadıjtm için an'aneye •ale edildi. Celıe kapanacakh. 
Muammer B. efendi arkadaşımız kuf edilen yer belediye mllHHsesidir. de vukufum yok, mantıkan şana bulu· Sani yaver Hammm Yerdiji tak

belediye kanununun 76 ıncı madde- Muammer B. efendi ifadelerini kanaat 7orum. (Muittin Beyi deteıenk:) rir okunda. KacLkayGnDn kadın 
sinden de bahsetmişler. Burada bele· bahş bir delil ile teyit buyururlana B. efendi söylememeli ;di, Mı &Öyle- alUI nilclb memurları için hl· 
diye reisinin devre başında bir rapor müteşekkir karılım. Ben seçen sene yince münakqa açılmış demektir. kimler gibi reamt ve heybetli 
vereceti yazılıdır. Riyaset makamı memurlan azaltmak için nlklh me· Reis - Kanun sarihtir, reis her za. b' kllnll il · 
muhterem heyetinize karşı kanunun murluk1armı kaldırmak istemiş, meeli- man sahibi keliındır. 11 

tiyor. 
k Reiı - Ruznameye ithal ede-tahmil ettiği vazaifi ve şahsan doy· sin mu avemetlle karıılqmrıtım. Nazmi Nuri B. _Bendeniz heyeti 

malda olduiu hürmet borcunu ifa isin MEMUR NE DEMEK? ceUlenin raznameden hariç mUtalea lim, manbkt, makul bir taleptir, 
her saman iize izahat vermekten asla d dermeyan edemiyeeeti iddiumı ka· temenni teklinde makama fitsin. 
çekinm"' bunu daima zevkli şerefli Acaba memur an kastımız ne? Me- Kab 11 
..._it f k t .. d ' . 1 k se1a maaşat faslında 110 hekim var bul edemiyorum. Mensup bul·ır.1atum - a 
u.v sayanm, a a musaa enız e a- • S--•en· ar••••daCe·det Ke · Bunlar memur mudur? Çok mudur? tehrin ana ihtiyacı hakkında.. aa - " rım 
propapndalar okur ve -i~ifü,';ini~ fi. tayyedebllir misiniz? Nezafet amelesi Reie - SörinOı usulü mtizakere beyin ıeai de itidiliyordu: 
kat orayı ziyaret edip, onların arasm· memur mudur? Kaldınnız, sokaklar h•k~da değil! .. .. . . - Aman yeni bir elbiıe daha 
da ikamet ederseniz bunların doğru o1· süpürülmesin! itfaiye neferi memur Reisin bu suretle IOZUnü keamesı çıkarmayan. Resmi elbise llzım
ll&dıtmı anlarsınız. mudur? Yansınlan 1Öndörmi1eli111 mi? sanayi birllji katibi umumisinin canını ıa ıilindir ppka ile fıralc giyip 

Şimdi bu eski şark memleketinin hu· Darülacezedeki sUt nine memur mu· mkmıftı, hiddetli bir sesle: gelainlerl.. 
•atsuz serveti yoktur. Fakat onda bir dur? maaşatın en büyük kramı bu gi- -Her şeyin bir mukadddemsi var· içtima pazarteıi saat on dör-
yeaflenme vardır. Garba teveccüh et. bi hizmetleri nefsi hizmet ft lanlara n- dır, alt tarafı ona gelecek! de bırakddı. Dtınkil celse için 
mit 'Ye garba doğru yürümektedir. Ye- riliyor. Dedi. O kızınca aza J( 'lrniye bat-
.ı 11ec1efi yeni medeniyettir. Tali onun- Ben memurdan ne anlanm? Heyeti ladılar. Nazmi Nuri B. devam ediyor· pazartesi olacak denilmifti, filva· 
Ja lteraber olacak, ve onun yıldm onu tahririye tahsildarlar, tehremfni maa• da: ki ıubat içinde olmamıza rai
hakflrate, adalete, ve terakld7e aevk• vini, belediye reiei- Maalal idari ı,. ArkadMflann mital•tıaın blitçeye men ıehir meclisi ıalonunda 
••••- lere münhasır olular. Banlar da çok takaddUmlinö mavafık ıörfb'oru. BUt- Yantilatlrler ifliyordu. 

Satlf memuru iıtiyoruı - Jfinıl 
olmadığı zamanlarda yapacağınız na,a 
göre ayda 90 liradan fazla kazınıbillr· 
stniz. 9 · I 2 arasında müracaat. {9) 

Jstınbul dördüncü valnfban i~dl 
Union Kol 

Daktilo aranıyor - Arap hafte
riae bibahkın aşina ve Fran11aca bilir 
bir daktilo hanım acele aranıyor. 

J 76 numaralı lstanbul poıta kutulUJSI 
A. B. daktilo rumuzile tabrlreft mtınca· 
at (3). 

Üsküdar tapu idaresinden: 
KadıkayOnde O.mıaap ... 

halluinin bayır .......... 'il 
No. lu arA Avte H ..... ala-
duinde iken yefatile ima Fatma 
Hanıma, amnda yefatiJe ......... 
Melek ve Hari1e H....aula 
otlu Mlinir B. meslctr .,.... 
lntikahm talep erlemlfl ... de 
mezktr arunın kaydı balana• 
madıj'lndan aenetaiz tuanafata 
lnyuen muameleai icra lalmr 
capaclaa muktr arA Ue alllad 
taan&flyeleri olanlar YUM Yr 
aaiki tuarrufiyelerile bırlikte Wt 
hafta zarfında Oılrlclar tapll 
idareaine mllracaatlan ------
1 Defterdarlık llAnlart] 

Satılık eşya: yıldızda harp 
akademisi kumandanhAt anı· 
barında mevcut oda ef"' 
yas1 karyola parç,.ları ara-

ba tekerlekleri ,demir, pirinç 
hurdaları, kazan, çadırlar, 
500 en ket, 7 50 pantolan, 
1400 cift fotin, 850 tozluk, 

• 
115 ciıme, 1O7 bellme ,·e 

• 
saireki c~em'an 154 kalenı· 
den ibaret muhtelif eşya,ta• 
hmin edilen bedeli 362 hı·n, 
satış açık arttırma 25 şu· 
bat 931 çarşamba 15 def ... 
\er,Jarlekta. [M:42~ 

Bupn saat 14,30 da birinci 
matine olarak 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
SAMARDJl YUNAN OPERET f~ 

PU tarafından t. KORITZI TlS 
TONIAS ikinci matine saat 18 il 
CHIFFON CHIFFONETI'E ~ 
siivare saat 21,30 da POS PEDNU:.. 
l P ANDREMES yannki pazartesi 
şamı BIBA - BIBA - BIBA. 

• • • 
önümüzdeki 14 tubat cumartesi '! 

nO saat 18 de FRANSIZ TIPATll 
SUNDA M. CLAUDE FARERR· taıf' 
fmdan birinci konferans -~eril~ 

ŞEHZADEBŞINDA 

"TÜRK,, Salonunda 
( MILU ORTA OYUNU) 

Aynca lncesu: 
Kemani Memduh bey ~ 

Oıküdır Hıl• ıinern111ftd• 
(Annı Karenin) mumessili; Greta Gır 

uo. jon Jtlberl Her gfla cflndOı: 1 " 
~ece 9 da Coma günleri 2 de 4 ,!~ 
ce 9 da, Gelecek porgnm: ICalp rur-
Ramoa Nunro. 



Adapazarı Emniyet Benkaıı 
Türk ı\nonın1 şirketi n1eelisi idaresinden : 

A41apevn Emniyet bankası Türk An•i• firke*6 llkn••rlamua atWe
kl raznamede muharrer me,·addı müzakere etmek tizere 1' mart 1931 ta
rtlaiae •tilladif cumartesi Unü saat ı.& tı Atlapatal'llldan belediye oteli salo
lllada alelade heyeti umumiyenin aktiiçtima& daev& eder. . 

Şirket esas muka,·elenamesinin maddei mabsasu• mucıbiace aealeten 
" 1Ja Yeklleten JAakal on hisseye malik olanların ittfrak edebllecefl ifbu 
heyeti umumiyede hazır bulunacak hissedarlano malik olduklan hisse le· 

netlerini veya mavakkat senetlerini ~ttma pttnt taJcadcHlm eden bir haf· 
ta 1arfmda şirket merkezine ve şubelerine tevdi ile birer duhuliye , .•. 

rakam almalan rica olunur. 
Heyeti umumiye içtimaına iştirake salahiyettar h~darlardan mazeret· 

lertne binaen içtimada hazır bulunamıyacaklar, dfler hıuedarJara vekAJ~t 
'Yermek auretile kendilerini temsil ettirebilecekleri esas mukavelenin 66 mcı 
•addeaiade muharrerdir. 

Meclisi idare bu baptaki saJihiyetnamelerin ~klini. müne! ~aveti,elerin 
•rkuına Tekil ettiği zatın yalnız isim ve adftflinı tahnr Ye zınnt imza ede· 

rek ~ya itası suretinde tayin «fmıpir. 
RUZNMAEI MÜZAKERAT: 

1 - Adapazarı Emniyet Banka..ı Tfirk Anonim tirketfnfn 1930 senef 'ıe· 
aablyesi maame1Uı hakkındaki r. erJfsi idue ve mflrakfp raporlarmm kr· 

raatt. 
2 - 1930 senesi mevcudat defter n bDlnçosile kir ve zarar hesaplannm 

tetkik ve tasdiki ve temettüUn meclisi idarenin tetklifi dairesinde tevzfine 

karar itası ve meclisi idarenin ibrası. 
3 - Tesis heyeti umumiyt'Since bttıibaıtedhi• b• 1eae miltldetleri lıitaM 

halan meclisi idare azalığı f~fn yeniden yedi zatm intih•. 
4 - lki mürakıbin intihap ye 19:10 seneaile müteakip seneler mirakıplar 

llnttlnfa teahltl. 

Emlak ve Eytam hankası lstanbuJ 

şub~sinden: 
Kirahk Emlak 

Eau No. 
14 

Mevkii ye Nevi Bedeli itan 

218 

llJ 

Beyoğlu Aynabçeıme Atıklar meydanı 
2-1 No. dnkkin 
Betiktaı Sinanpata malıallui Tafilkele 
sokağı 23 No. h arsa 
Mocapapda Hlidavendigir caclclai Ka· 
.lınmustafa ağa medresesi (depo ittiha· 

240 

110 

zma elverişlidir) 1000 
Ba1'da yazılı emlik bilmOzayede kiraya Yerileeeğinden talip· 

lerin 17·2-931 Salı günü saat on altıda tubemize milracaatlan. 

Pazarlıkla idınan aletleri ve fabrika 
. Jevazıınatı rnübayeası 

2900 kilo Demir çubuk, k6ıebent, potrel. lama 
1200 " Saç Lavha 

70 ,, Cıvata 3-8 den 1-2 pusa kadar 
2000 adet Cıvata 1·4 den 7-16 puaa kadar 

1 ,, Demir çift kasnaklı ve paraçullu aYara tertibatı 
9 ,. Ağaç kasnak 

51 ,, Cakıon 
10 ,, Paraçol maa yatak 
99 ,, Boru edevatı 

150 metro Boru 
23 ,, Muhtelif ende kayıt 
1 adet idman atlama beygiri 
2 ,, idman atlama kuzusu 
AJi deniz ticaret mektebi mOdOıltlğOnden: 
Beneçhi bali on bir kalemden ibaret fabrika leva11matı Ye iki 

kalemden ibaret idman aletleri 8-2-931 Panr pil Hat 13 ele 
pazarhlda mObayea edilecektir. Taliplerin prtnamelerini f6rmek 
&z.e Ortak&y caaddesinde klin mektebe ve pazarbp iftirak 
edeceklerin fıtanbul iktisadi mtiesseseler mubHebeeiJijine tevdi 
edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu hamilen yeYm ve aa· 
atı mezkürda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna ma· 

racaatları ---------
Eskişehir vilaye-'1andarma ımalAthanesl • 

flAnları 

tinden: 

-VAKIT8 ŞUBAT 1951 ... 

Muallim Beylere 

TERBiYE KIT APLARI 
Pedagoji 
Umumi tedris usulü 
Hususi tedris usulleri 
Ameli tedris usulleri 
Mektep hıfzıssıhhası 
iş terbiyesi 
Yeni mektep, yeni pro
gram, yeni tedris 
Faal mektep usulü 
Dekroli usulün tatbikab 

Sadrettin Celal 
H. Raşit ve N. Adil 

. Cemil Sena 
Cemil Sena 
M. Cemal 
Hıfzırrahman Raşit 

M. Beha 

M. Beha 
M. Beha 

Kuruş 
106 
76 

150 
150 
75 
50 

20 

35 
75 

Toplu tedrisabn esasi~ M. Aziz 100 
alim ve terbiyede inkılap Mü. 1. Hakkı (Eski harfler~e) 75 
Coğrafya muallim kitabı M. Besim ,, ,, 150 
Mekteplerde ahlakı nasıl K"' N . 
telkin etmeli azım amı " " 

35 
Muallimleril9İIİ• mesleki tetebblllerini temlll eclea terbiye kitaplan serisi muhteYeyab 

itib•rile faydalı birer mabmz ve rehber olduğu gibi tabıların nefasetleri 
itibarile de m6zeyyen bir kfltflphane vflcuda getirebilirler 

Ciltli almak istiyenler beher kitap için 25 kul'Uf illve etmelidirler taşradan aynca 
posta Ocreti .ımmaz. 

Naşiri: Kanaat kütiiphanesi il 

lktısat Vekaleti istatistik ve neşri
yat müdürı-Q-nd n : 

Vekalet namına mecmu adedi takriben 
150 - 200 forma tutacak olan muhtelif 
eser ve broşürlerin tab'iya ücreti kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin buna ait şartnameyi almak üzere 
şimdiden ve mOnakasaya 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 mOba
yaat komisyonuna müracaatları nan olunur. 

ASiPiN KENAN 
Komprimeleri 

Nezle, Grip, Baş ağrısı 



- 10 - VAKiT 8 ŞUBAT 1931 ~~~="""~=--~~~~~~~~~~~~~~-=:!:~~~~~~~~~~~~~~~ 

" Hiç tereddüt etn11eyiniz, hemen Ziraat Ban· 

Zira at Bankasında Kendinize Bir 
Iles:ı.p Açunnız. 

kasına ~idiniz, oradan bir kumbara alınız? 
Ziraat Bankasının kulplu ve kitap ~ekUndeki kumbaraları, çıı cuklara 

Tasarruf iti~adı verecek en kuvvetli bir terbiye vasıtasıdır. 

Türk Erkekleri! 
1cıs«ırruf oe 

• 

mıyarı Bir· 
Iktısat !-!iç Karar
j\Tı~r Kaynağıdlr. 

Onun için Ziraat Bankasında Bir [Tasarruf Hesabı] Açtınnız! 

ürk Kadınları, Türk Erkekleri, Türk Çocukları! 
iYi ~iliniz ~i: Tasarruf ue iktısa.t Hürriyet ue isti~lilin ~irici~ ~HYDHiı~ır! 

.. 

Tasarruf eden bir aile nasıl kimseye muhtaç olmazsa, 

Tasarruf eden bir millet te, kimseye muhtaç kalmaz, 
•• • hem kendiniz • • hem alieniz • • hem de o ye ıse ıçın, ıçın, 

mi em ek etiniz • • 
ıçın 

ehemehal l'a.sa.rruf ve 
lktısat edinizl 

• 

. 
lhti yarlığınız ı 
düşününüz 

Muhasıp ve mühendıs aranıyor 
Kayseri Belediyesinden: 
Yetişmiş beş lira maaşlı Kayseri Belediyesi muhasebeciliği 

Seyrisefain .~~~ Türkiye Maarif Tarihi ~~oı 
t Erzurum meb'usu ve sabık Maarif müsteşarı Nafi Atuf ı 

1 
t Beyin bu mühim eseri bugün çıktı. Muallim mekteplerine ders l\lerkez ıc-:ıntası . Galata Köprü b:ı~ı 

R. 2362 Şube acanıası Sirkecide t kitabı, bütün muallimler ve maarif mensuplarına iyi bir rehber 

~\lühürd•: z~d·~·"' lst2740 ı olacaktır. Bu kiT:bın=~ 7İıik&;:.:~r·· ı 
rire -İSıenu~rlYB ~Ol . ı~I t lngilizce aslından açık bir lisanla tercüme edilmiş olan bu ~ 

(!ın~ rıı) VaŞpuubruat 10s811 ısOadata t kitabın birinci kısmı çıktı. Bu kitap, çocuklara bütün tabiat f 
U l U t ve eşya derslerini, mevsimlere, aylara göre hikaye ve masal ~ 

Galata rıhtımından kalkarak ~ tarımda öğreten nefis bir eserdir. Muallimlere birer rehberdir. f 
çarşamba sabahı lzmire 1 t Her çocuk babası almalıdır. Her ay bir kitap çıkacaktır. Her f 
perşembe sabahı Pireye J+.. kitapta 12 bikAye vardır. Resimlidir. 25 kuruştur. f 
c~martesi sabahı Isken.de- Y yeni IJmihl Hlit takvimi f 
rıyeye varacaktır. lskenderıye· ı t B k"t h k · k E d f k · 

i 
. 15 k J+.. u ı ap, er esın o uya- n oğru, en ne is ta vım- f 

den pazartesı te alkacak y b'l - . b' d l'kt 1 d" E k t •· · b 'd' 
b P

. d _ k J+.. ı ecegı ır sa e ı e yazı mış- ır. v a ı şer ıycyı mu tevı ır, ı. 

çar~am b a I ıre~e 
1 

e u~rıya~a. Y tır. Taassup ve eski zihniyetten muhtı;ası vardır. Sonunda yeni I 
_E!.şem e stan u 8 ge ece tır. t eser yoktur. kitapların listesi vardır. Ciltsiı I 

flYUHll~ sıırat PDSIHSI o Tanesi 15 kuruştur. 10, ci ltli 20 kuruştur. ' 

' M ER s 1 N) vapuru 10 ~ Mektep tcmsii eri ı 
Şubat Salı 17 de Sirkeci O Reşat Nuri Beyin ( F elik et karşısında, Göz dağı, Eski borç) ı. 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü· O isimli üç tanui bir arada p iyesi ile (Ümit mektebinde) piyesi I 

1 çükkuyu, Edremit, Burhaniye, O ~e (Bir kır eğlencesi) komedisi çıktı. Tanesi 20 kuruştur. Y 

Ayvalığa kalkacak ve dönüş- t . Garp cephesindP. veni bir şev yok! • 
le Altınoluğa da uğraya· t Dünyanm en me~hur e!:erı o up bütün dünya lisanlarına f 
caktır. t tercüme edilerek 6,573,000 tane basılıp satılan bu kitap çıktı. f 

8 Şubat Pazar Bozcaada 6 Mevcudu bitmek üzeredir. Tanesi 150, ciltlisi 175 kuruştur. b 
postası yapılmıyacaktır. ioo~ l\f uallim Ahmet Halit ki t aph ı nes~~~ j 

·- - , ___ , 

münhaldır. En az orta tahsili görmüş bilfiil umur ve mu.-ıme latı 
hasabiyede bulunmuş olanlardan talip olanların Belediye riyase
tine müracaat eylemeleri. 

200-250 lira şehri ücretli Kayseri Belediyesi mühendisliği 
münbaldir. Mühendis ünvan ve cvufını haiz zevattan talip olan-

ların Kayseri Belediyesine müracaatları ilan olunur. 

_____ ___,,. 
• 

1 ZA YILER 

T omaidis Petro oğlu Jstavr~ 
namındaki nüfus leskeremi r.aY1 

ettim. yenisini çıkaracağımdaO 

eskisinin hül(mÜ yoktur. 

Grip, Nezle 
HER 

ve Bronşite Kaırşı : P ü L M O L 
ECZANEDE BULUNUR 

Mes'ul Müdür Hefik .Ah-' 


