
1 

Yarın y 
Çocuk Sayıfalaırı 14 üncü No. 467a 

10Kanunsani- (l ;nci ay) 1931 Cumartesi Sayısı !) Kuruş 

Divanı harp faaliyete yarın başlıyor 

Yeniden ç k mühim 
vesika) r bu undu 

Anadolu Kavağı. -imamı Sabri 
elendi de tevkif edildi 

GAZi. Hz. Lik m"aclarında heyecanlı bir gün • 

-

l 

• Menemene gönderilen §cyh Hüınü ve hafız Nuh ve henuz- " d ·ı . 
. gon en mıyen 
ımanı Sabri Efendi 

Yakında Adanayı ve Kon
yayı teşrif . edecekler 

Ankaradan gelen haberlere 
göre, Reisicümhur Hz. Japon 
imperatoruoun biraderinin Anka• 
radan avdetini takip eden hafta 
sonunda Konya ve Adanayı teı
rif edeceklerdir. Bu arada Mer· 
sin, Antalya ve Izmiri şereflen
dirmeleri de muhtemel addedi· 
liyor. 

Gazimizin bu seyahatinde, di
ğer seyahatlerinde olduğu gibi 
kendilerine muhtelif vekaletlerin 
müfettişleri de refakat edecek
lerdir. 

Japon Prensi 
Yarın akşanı şehrimize 

geliyor . 

Fener, 
kadaki 

• 
ı 

"rtekgolle 
Oyun pek zevkli olmuş, Beşiktaş 
muvaffakiyetli bir oyun oynamıştır 

- , . 

İzmir, 9 (Yakıt) - Menemende t h . . . 
kikat derin bir dikkat \'em·· k.. n ~ıştır. Sabrı Efendiyi görmek için 0 • 

sürntle ilerlemektedir D"~m un ol~n g~Uarı ile ailesi de Yapura gelmişler
muhakcmelcre pa1,ard~n ~~?bnı harbın dı r. Sabri Ef. sakin görünen bir ta. 
laması rnuknrrerd· }<., J ı aren baş, vırla çocuklarına nasihat ediyor \'e me 

Japonya imperatoru Hz. nın 
biraderi prens Tokamatsu ve 
zevcesi yarın akşam Yunanis
tandan şehrimize gelecek ve 
Ankaraya hareket edecektir. 

Bir nıüsanıere 
Güzel san'atlar akad~misi ta

lebesi tarafından dün lstanbul 
lisesi salonunda muvaffak bir 
müsamere verilmiştir. Müsa
mereye saat 16 da istiklal marşı 
ile başlanmış Vahide Hammm 
güzel tagannisinden sonra Gaze
teci düşmana komedisi oynan
mıştır. Müsamere diğer muhtelif 
numaralar arasında geç vakte 

:\fe\'simin en heyecanlı lik maçını yuncu Şülaüye ye~ vermeemk ve ~~snü 
dün seyrettik. Fenerbahçe ile Beşik- yü merkez rnuhacım oynatmak gıbı Ga 
ta ~ knrşıla~tılar. Ve dünkü yazımız· latasaraya akrşr yatpığı hatasınr tek· 
•ii' :. H.. .. Y f " da isaret ettiğimiz gibi başından so- rarlanmıyor. usnu son e a mal; ın· 

nun; kadar artan bir ze\'kle takip edi- da olduğu gibi santrhaf oynıyor. Ye 
len bir müsabaka yaptılar. Maçın bu Şükrü de eski yerinde. pe kzayıf bir iht• ır.J akat bu anıda rak etmemelerini söylüyordu. Bu ara 

ıma olarak pnzartesı· Jıl k d. · ı .. ·· · den de bahsedT , n .. ' c en ısı e goruşen hır rnuharririmi-
ne yeni m ·k ı ;J) or. .u~un. Menemc- ze şunları söylemiştir: 

e\ u ar getırılmıstir frti Ü d f 
ca şebekesinin uzak yalcın büt ü. · d . - ç e a _ıut~ldum: İsticvap edil 
kezlerile faal uzuvlan 1\e fol un:t~er- k~~· .~~.kat hıç bır endışcm Yok. Çün-
,.e yakayı ele verm"I teclirler ' tn ~ butun kabahntım mevkufların ha 

Yapılan tahkik i~; ve t k" . z~ a~'.nı tanımaktan ibarettir. Netice-

li tekke, gizJi siyasi ccmi;e;P,~:r~~1:: i,~c:u~~;~:~~r b~!~roru.~. O~u~larım 
yet canavarca cinayetle vatana .. h .. d N · se~ rıscfam\,e me-
. t ' cum u/ mu. ur. e ben ne de ailem ef d . 

nye e, kan~n~ ihanet tec:~dl ·tının c . ticai işlerle me!;gul olac~k insan~a ı ~r 
rnr rd lennı k ldı . T E . . ar e 

Şeyh Esadın bir oğl M ıu. at Ef endıtun tertip ettiği iş- kndar sür 
duğuna ·· ~ . u •. u ulda ol- !erden haberim yok • ., 

g . e, ecncbı tnhrıl fıtının bu Snb . Ef b 
kanaldan hulü1ü şüphesi d b 1 • ' rı ' • ugün Bandırma posta-
lar vardır. n e u unan. sıle Menemene gönderilecek orada di· 
Muhakemenin iki u··ç fh vanı harpçe sorguya çekilecektir. sa aya nyrı'ma ,. 
gı muhtemeldir. • • _ Alt tarafı 6 rncı savfamızda l 

ne~~:esa~l ada l\f~nisadan çıkarak Me Hü-SRE-V . BE y-
tirak· lg en canılerJe bu cinayette iş 
Satl:t : nlar vardır. Menemendeki 8 .. T 
nnıa~ıı .. canın bu meyanda olduğu ugun ahrana ha-

:>' t)or. Saffet h . k . 
medi evinde kah ld oca rnehtı 1\Ieh- re et edı v or 
)erinin demir kn~at~n sonra. pencere. 
hadisen' nnnı kapıyarak ın cereyanını . d 
nıürtecı"d• evın e bek1iyen ır. 

DALIKESIRoı~ ÇOK l\IOatl\f 
VESlKALAR BULUNDU 

BaJıkesir, 9 (Yakıt) _ . . 
liy~ bir takım . . Şehrımız ad. 
tir B 1 Hsıkalar ele geçirmiş 
~ • k un ~r, gerek irtica hadisesi . 
o'-'re se dıger b . ı· nı, 
vir eden rnüh. a~ ~ız 1 tertip] eri ten
nıen d. ım \esıkalardır ,.e l\lene-

ıvanıharbin ·· d . 
MENEMENE G~ ~on enlrnektedir. 

vNDERlLEN YENi 
l\fEVKUFLAR 

l\lenemendek· · . 
6ile şehrimizde 1 ır~ıca hadisesi dolayı 
lerini Yenıden tevkif edildik
nil ile ~~~~rımız Erenl,öyJü seyh Hüs 
lnet>pıu vap aşı ~afız Nuh dün nkşem 

. uru ıle lzm· .. d ·ı ınışlerdir. ırc gon erı • 

SeyhJer jandar 
J>ura getiri] . ma refakatinde va
lere konm ~ışler , .e nyrı ayn höçre-

ANA uş ardır. 
DOLU RAV ACI İMAMI DA 

B TEVRJF EDlLDt 

Müzakereleri intaç için 
geniş salihiyet aldı 

FAH , ··r1N Pş. 
Bugün Ege vapurile 

gidiyor 
Ürfi idare mmtakası kuman

danı F ahrettin Pş. yarın Ege 
vapurile b:mir tarikile Meneme
ne hareket edecektir. 

Bazı gazeteler Fahrettin Pa· 
şanın lnebolu vapurile lzmire 
gittiğini yazmakta iseler de bu 
haber doğru değildir. Fahrettin 
Pş. hafif bir nezleden rahatsız 
bulunmakta ve istirahat etmek
tedir. 

T ahJisiye işleri 
Umumi müdür dün An-

kara ya gitti 
Tahlisiye umum müdürü Nec
mettin bey dün Ankaraya git
miştir. 

Necmettin B. bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

- Tahlisiye işlerine ait bazı 
yeni kanunlar hakkında hüku
mete izahat vermek ve bütçeyi 
takip etmek üzere Ankaraya 
gidiyorum. Bu meyanda tekaüt urada YnpıJ . . 

sinde A an ıstıc\'aplar netice-nadolu .. ,. - . 
fendinin ~avagı ımamı Sabri E-
\'e kendi ~e te,·~ıfine lüzum görülmüş 
tir. sı tevkıfhaneye gönderilmiş. 

, kanunu ile de meıgul olacağım. 

Sabri Ef d .. 
kediJ k .. • un akşam Menemene sev 
e nı~ tızere Yapura gctiriJmi c de 
g:;-~; ~~~.a~ edilmediği , .e se\k emri 

dıgı ıçın tc\'kifnne~ e inde edil-

VAK I T 
Güzel bacak ınüsab kası 

3 
Selma H 

M • 

Bu kuponu bu h 
anıma rey verecek 

okuyuc.Janmız kullanabilirler,, 

Refikasının rahatsızlığı üzerine 
m~zuniyet alarak ş"ebrimize gel
mı~ olan Tahran büyük elçimiz 
Hiisrev B. buiün Pake vapuru 
ve Batum tariki ile memuriyet 
mahalline hareket edecektir. 

Hüsrev B. Tahrana avdet eder 
etmez Iran hükümetiJe bir müd
dettenberi devam eden ticaret 
mua_hedesi ve hudut müzakera· 
tını ıntaç edecektir. Hüsrev Beye 
bu . h~s~sta geniş salahiyetler 
yerılmıştır. 

Bütçemiz geçen senekinin aynı
dır. Limanda kazalara mani ol
mak ve sisli havalarda seyrü
seferi tanzim etmek üzere F e
ner bahçe, Kızkulesi ve Ahırkapı
da ais düdükleri yapılacaktır. 
Bunun için yakında hazırlıklara 
başlanacak ve nihayet hazirana 
kadar bütün tesisat ikmal edilmiş 
olacaktır. 

Aziz Kubilaym habrası 
Ankara, 9 ( Telefon) - Hu

kuk talebesinin teşebbüsile Şe
hit Kubilay B. in hatırasını taziz 
ve irticaı tel'in için yarın büyük 
bir miting yapılacaktır. 

·k" · takımların iyi oynamaları de· Oyun ilk dakikalarda Feherbahçe. 
ze' ını .b. ' bi .d. Fak t ğil bütün gayretli çalışmalara rağ- nin hücumları~a ta ı gı ı ı, • a 
men her iki tarafın da bir türlü sayı ya on on beş dakika sonra tam bır bera-
pamama ı \'eriyordu. Bir buçuk saat berlik içine girdi. .. 
0 kaleden bu kaleye koşan topun bir Her iki taraf ta knrşılıklr hucmular 
çok sayılık vaziyeti tehlikeli inişleri yapıyorlardı. Yalnız şu farkla Fe
son beşinci dakikaya kadar bir neti- nerbahçeninkiler daha bol paslı, top 
ce ,·ermemişti. Nihayet :Fenerbahçc daha çok nya_kta o:ala~ıyor. ~u?a 

daha ziyade tesadüfün sevkile ,.e daha mukabil Beşıktaş~nkı serı ~e .. gırg~n. 
fazla Beşiktaş müdafaasının topu bir Hücumun kopmasıle kale onune ın· 

az daha ileri iade edememiş olmasın- mesi bir ol uyor. . 
dan dolayı maçın yegane sayısını ya- Oyun bu umumi .hudu~ .ta~ı Q1a-

abildi. Takımlar bildiğimiz kadrola- rak cereyan etti. Nıh~yet ıkıncı d~vre 
~ile. Yalnız Fenerde Kadri oynamıyor. nin bitmesine beş dakıka kala Zekınin 
Buna mukabil müdafaayı Ziya ile Ce- attığı bir firikikin nakafi iadelerle 
vat tutmuşlar. Hafta içinde ayağının ona buna takılarak ~aleden u~ak· 
akat olduğundan bahsedilen f' ikret ]aşmaması neticesinde Fıkret topu ıç~ s . 
sapsağlam ve oynıyor. ri atıverdı. 

Beşiktaş takımında en tecrübeli o- [Alt ta.rafı 6 ıncı sayıfada] 

En güzel bacak kimin ? 

Müsabakamız aylarca 
devam edecek d ğildir 
Hanımefendilerin bir an evvel mü

racaatlarını ta.vsiye ederiz 
Bugün de müsabakamıza iştirak e

den hanımlardan (Selma) hanımın ba
cak resmini neşrediyoruz. 

Selma Hanımın foto Süreyyaya mü 
racaat ederek numara karnesini alma· 
sını rica ederiz. 

MOSABAKAMIZA NE ZAMAN 1 

NlHA YET VERİLECEK? ı 
Müsabakamızı aylarca de,·am ettir· 

mek niyetinde değiliz. Önümüzdeki ay 
içinde tamamen neti.celendtrmek .arzu
sundayız. Bunun içın daha çekıngen 
bir vazirctte bulunan hanımefendilerin 
bir an evel gidip resimlerini aldırm~ 
Iarını tavsiye ederiz. 

HANIMEFENDİLER! 

iŞTiRAKTEN ÇEKINJJtEl'/NIZ 
JJtüsabakanuza iştirak etmekten lıa· 

tırmıza gelebilecek lıer hangi bir mah· 
zur aşağıda yazacağımız şartl~r~ oku· 
duldan sonra zail olacak ı:e ıştırakte 
küçük bir malızur bile oörmiyeceksi
niz. 

Çünkü müsabakamıza iştirak için 
bize, isminizi, adrc.<ıinizi bildirmcğe, 

resminizi göndermeğe, lüzum yoktur. 
FOTO SOREYY AYA GlT~IEKLE 

l\IÜSA RAKAl\IIZA lŞTlRAK 
ETMiŞ OLURSUNUZ - t oto Süreyya -

Güzel bacak müsabakam11.a iştiraki 3 - Selma H. 
edecek hanımefendiler doğrudan doğ- tirak şcraitimizi tetkik etmelerine ih· 
ruya Foto Süreyya,,va (Beyoğlunda tiyaç yoktur. Foto Süreyya müessesesi 
Tünel başında) müracaat ederlerse iş· [Lu·'en f . . izi: 

. - u sa_yı aJı çcvmn_ . 

( 

l 
l 

1 



~ 2 - V AKIT 1 O Kanunsani 1931 

isim veya namı müstear -............................................................................................... . 

A.-Ayak bileğinin kutru ·····-·-·····-···-········--·-··-··················--·································· 
B ·Baldınn kutru······· · ·········-~.-......................................................................................... . 

C-Dizin kutru ·····································-····-·-·······-····-···················-················-···············-···· 
D-Bacağın kutru·········································: ................. ··-···························· .. ························· 1 

E-Ayak bileğindeki kemikten dize kadar uzunluk ··················-··················-·········-·········· 

F-Dizden bacağın belde nihayetlenen kemik uzunluğu · · · ························· ·-·····-·········· ·· .. 
Süreyya fotoğrafhanesinin vereceg-i numara. . ............................................................... . 

[Foto~raflarını kendileri gönderecek müsabıklann foroğraf numarasını ı.oymalanna 
lüzum yoktur.] 

ınilsabakamıza iştirak için ne yapma!\ 
Jazımgelirse yapacak, hammefendileri 
zahmetten kurtaracal<trr. 

ı·- Foto Süreyya: hesabımıza, mii
sabakaya iştirak için lazrm olan bacak 
fotoğraflarını çekecektir. 

2 - Foto Süreyya: l\f üsabakamıza 
iştirak için lazımgelen ölçüyü alacak
tır. 

3 - Foto Süreyya: Mahremiyete ri
ayet için bu işle bir kadın san'atkan 
tavzif etmiştir. Resmi ve ölçüyü bu ha
nım alacaktır. 

4 - Müsabıklar bacak öJçüJerini 
kendileri almış bulunurlarsa matbaa
mıza gönderilmek üzere Foto Süreyya 
ya bırakabilirler. Ancak ölçünün re
simde ve cedvelde işaret edildiği gibi 
alınması, bacağın altı noktasının birer 
birer ölçülerinin tayin ve tesbit edilme 
si lazımdır. 

RESiMLERİ KENDi FOTOGRAF
ÇILARINDA ÇEKTiRECEK MU
'i3ABIKLAR MUSABAKAMIZA 
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İŞTİRAK İÇİN NE (Müsabaka) kaydile göndermek kifa-
YAP A CAKLAR yet eder. 

Müsabakamrza iştirak için bacak re- iNTiHAP NASIL· y APILACl\K? 
simlerini kendi fotoğraf çılannda çek .. . . . . ' 
tirecek müsabıkla w d ki ı·t d :Musabakamıza ıştirak ıçm mataha-. rm aşagı a ı se e .. d .

1 
k . 1 h .. 

kaydedilen suallerin cevaplarını işa- mıza ~on erı ece . resı~ er er gun ga 
retlerile bir zarf üz~rine yazarak ve[etemızde neşredılecektir. 
bacak resimlerinin arkasına fotoğraf- BiRiNCi SAFHA 
hanelerinin mührünü bastcruak gaze Resimlerin neşri tamamlandığı za-
ternize (İstanbul: Anlmra caddesi Va- man okuyucularımızın reylerine müra 
kıt yurdu "Müsabaka.,,) adresine gön- caat edilerek en fazla rey alacak ba
dermeleri kifayet eder. cak resimleri ilan edilecek ve bunlar 

Bacak resimleri istenildiği pozda da elimizdeki Avrupa müsabakalarm 
le alınması bent kolay ve hem muvafık da esas alınan ölçüye nisbet edilerek 
olur. Fakat evlerinde terzi metresi gazetemiz tarafından bir ikinci tasni
bulunmıyanlar ölçüyü bir iple alabilir f t•b· tut ı kt B d · · b tv 

1 
il . e a ı u aca ır. un an sonra ıyı 

v~ unu ce ~ . zer~e tat.b~k ederek rey toplıyan ve ölçüye uygun olan ba
santi.metrelennı tayın edebıhrJer, caklar müsabakanın birinci safhasını 

Bacak ··ı "l · · bi t i t · . ? çu erınm r erz me resı- kazanmış sayılacaklardır. 
aldırılabılır. · 

Yapılacak şeyleri huliisa edelim: lKlNCI VE NlHAI SAFHA 
1 - Bacaklarının iki foto•-.rafı. (Bu l\füsabakamızrn birinci safhasında 

Büyük fırka kon
f!resine dogru 
Kırklar heyetı yarın 

toplanıyor 
Ankara, 9 - Cümhuriyet 

Hali< fırkası tetkilatım yapmak 
ıçın intihap dairelerine giden 
meb'uslardan çoğu Ankaraya 
dönmüştür. Cumartesi veya pa
zar günü fırkanın Kırklar heyeti 
toplanacak ve teşl<ilata memur 
meb'uslar intihap dairelerindeki 
müşahede ve halkın ihtiyaçlarile 
edindikleri kanaatleri heyete 
bildireceklerdir. 

içtimadan sonra meb'uslar 
tekrar intihap dairelerine avdet 
ve faaliyetlerine devam edecek
lerdir . 

Bu pek mühim içtimaa Başve
kil ismet Paşa riyaset edecek
lerdir. 

Büyük kongre 
Büyük kongrenin Mart sonuna 

doğru toplanacağı Te kongrede 
çok mühim kararlar verileceği 

tahmin edilmektedir. Kongrede 
memleketin ihtiyaçları, dertleri 
birer birer münakaşa edilecek 
ve fırka programında bazı tadi
lat yapılacaktır. 

Kongrede fırka ile hükumet 
noktai nazarından henüz halle~ 
dilmemiş bazı prensip meselele
rinin de müzakereye zemin te§• 
kil edeceği anlaşılmaktadır. Me
nemen meselesi fırka mahafilin
de görüşüldüğü zaman bu hadi· 
se etrafında fukada iki cereyan 
olduğu anlaşılmıştır. Birinci lu
sım istiklal matıkemelerinin teşkili 
taraftarı idiler. Bir kısmı da bu
na lüzum görmüyorlardı. Netice-
de mevki.inin kuvvetinden emin 
olan hükumet, teşkilatı esasiye 
kanununun ahklmım tatbik ma· 

fotoğraflar fotoğrafhanenin., mührile kazanan müsabıklar içinden ayrıca bir 
1 hiyetinde olan mahalli idarei ör-m ühürlenmiş olmalıdır.) birinci ~e bir ikin_ci intihap etmek a· 

2 - Fotoğrafların konulduğu zarf zım gehyor. Bu da şu suretle yapıla- fiye ilam ile iktifaya iltizam et· 
iizerine aşagv ıdaki izahat ve "I fil' caktır: miştir. o Ç' er !lfllllllblllllMlllUlllWllllflUlllftJlll! lllllllfllllJllllUllllfllllUlllJfllUllllUlllllHlllllUllUllllUOI 

razrJacaktır: Birinci safhada kazanan müsabrk- ği bir heyet tarafmdan birinci ve ikin-
A - Bacak bileğinin kalmlığı, ların bize gönderdiği bacak öl~ülerinin cilik tayin edilecektir. 

B - Baldır kalrnlrğı, hakikate yakın olup olmadığını kont- MÜSABAKAMIZIN MOKAF ATLARI 
C - Dizin kalınlığı, rol edebilmek için davet edilecekleri ı - Müsabakaya iştirak eden 
D - Batağın kalınlığı, hususi bir yerde, isimlerini müsa- hanım efendilerin ilk safhada en çok 
E - Bacak bileğindeki ı kemikten baka günü llttn edeceğimiz Hanımlar- rey almış yirmi beşine. 

(Aşık kemiği) dize kadar, · dan mürekkep bir kontrol heyeti müsa 2 - Nihai birinci ve ikinciliği kaza-
F - Dizden bııcağın belde nihayet bıklann bacak ölçllleri yeni baştan alı nacak hanımlarla birinci ve ikinciliği 

lenen kemiğe kadar uzunluğu nacak ve gönderdikleri ölçülerle mu- takip edecek yirmi beş hanım efendi-
ve, kayese edilecektir. ye. 

G - Namı müstear veya isim. Müsabakanın nihai kısmım teşkil Vereceğimiz kıymettar hediye ve 
Bunlar yapıldıktan sonra bu zarfr eden bu kontroldan sonra şehrimizin hatıraları yakında sütunlarımızda o

bir ikinci zarfa koyarak gazetemize tanınmış san'atkarlannm teşkil edece- kuyavaksınız. 

1'Jefsuh fırkanın Ce)'han Borclat' ! 
reisi ga 'P ! bl 

Adana, 8 (Son Posta) - Sabık Osmanh borçıarın1 
Serbest fırkanın Ceyhan re si k • ••d · ( 
Remzi P,. on gündenberi tagay- ımse o emıyo et-
yüp etti. Paris, . 7 - T etns gaz~ 

Birçok yerler arandığı halde mali kısmmda düyunu unıu.,., 
bulunamadı. Paşanın bir cinayete meselesinden bahsederek dı 
veya kazaya kurban gitmiş ol- ki: 
ması ihtimalinden endife edil- "Düyunu umumiye meclisi' 
mekt~dir. nelik raporunu hazırlamıştır- ' 
Zıraat bankasın1n çift- porda Yugoslavyanın Loza~ ·ij 

ç iye yardımı ahede~ini imza etmediğin• 1
'-

Ankara, 9 - Ankaranın yük- sürereı< Osmanlı borçları.o t1 
sek mahafılinde Ziraat Ban' ası- kendisine isabet eden bısl ~ 
nın çiftçi muvacehesindeki va· vermekten çekindiği beyan d' 
ziyeti esash münakaşa mevzuu nuyar. Yugoslavyaya isabete 
teşkil etmektedir. Ziraat Banka- hisse 5,25 tir. ı,t 
sının vaziyeti tesbit ve çiftçiye Arnavutluk, meclisin teşe~ til 
en geniş tarzda vardım edebi- süne cevap bile vermeııı1!.J 
lecek bir hale ifrağı için kat'i Transjordanie Taridatı kafi.~ 
kararlar ittihaz olmıacaktır. diğinden para veremiyec~ 

M. Eset Beyin önünde bildirmiş, Osmanlı borçlarıd'I' 
dEyak atıldı mı ? kendilerine hisse ayrılan 1 I 

lzmir, 8 - Hizmet gazetesi arap hükumetleri de cevap 'f 
aleyhine açılmış olan davaya bu- memişlerdir. . . ~ 
gün devam edildi. Düyunu umumiye meclısı tt 

Sablk adliye vekili Mahmut devletler nezdinde yeniden 
Esat Beyin huzurunda dayak şebbüste bulun~caktır. 
atılıp atılmadığının tesbiti için bir 
şahitlerden avukat Ömer Fuat Izn1ir gJzeteiennin 
bey dinlendi. birlerine hücun1Iarı 

Şahit, karakolda sabık adliye lstanbulda yeni çıkan gaıe~ 
vekilinin huzurunda geçen dayak ler arasındaki hücumlar ve 111 

hadisesini bir gün Hizmet gaze· nakaşaJara lzmir gazeteleri a~ 
tesinde bulunduğu sırada işitti- d d k k d f d'JıtıV ~. . ·k~ t . . d" l d' _. . a a ıı sı tesa ü e ı ıJOf' 
gını ve şı aye çıyı ın e ıgım tedir. Meseli dün gelen '1 ~1_,, 
söyledi. . t "An dolu "Yenııır 

Reis - Böyle müracaatlar bila rıye 0 ve a 0 d~ 
tetkik yazıhr mı? diye sordu. r,,a şiddetle hücum etmekte 

Şahit - Sabık Adliye vekili lerH. .. · t h ı · t - le 1 
Mahmut Esat Bey o zamanlarda 

urrıye , u asa an şoy 

yor: J 

bir fırkacı sıfatile sabahlara 11Nihayet Yeniasır, mask•1
• 

kadar her tarafta dolaşıyordu. lığını itiraf etti. Belediyeye~ 
Bunun nesi tesbit edilsin ? pılan hücum sebeplerind~ I 

namusum üzerine temin ederim risi de onlara az ilan verıloJ ,, 
ki bu şikayet vakidir. ı · ııııı " yani para meıe esi i.mış. ~ ..4 

Müddei umumi şikayetçi olan- diyoruz. Yakında Yenia~ 
larm istimaını istedi, fakat bun· hakiki n:ahiyetini herkes c;j.-
ların sabıkalı olduklarım söyledi. kt' nece ır •• , 

Mahkeme müştekilerin izharı Kadı~ kıyafetinde bir e~ 
bak şahidi sıfatile celplerine ve meni asker kaçağı tutıdP~ 
muhakemenin eym on beşine « y ozgat » refikimizin yal 
talikine karar verdi. "' 

.. ğma göre mahalli askerlik !Jı 
Millet mekteplerine devam besinin iki senedenberi a~a~ 

etmiyenler b · k k .. N ıv 
Tosya, 7 - Mıllet mekteple- ir ermenı as er açagı, 1 1" 

rine devam etmemelerinden do· zadeler ailesinin evinde ve 1 
dm kıyafetinde bulunmuş ved~ 

layı beş yüz bir kişiye beşer lira nelerdenberi bu aile tarafın ti 
ceza yazıldığinı haber aldım. himaye edildiği anlaşıJııııf I 

z~raat kongresi « y ozgat )) efkarı umumiye ~ 
Ankara, 9 ( f elefon) - Ziraat rinde derin bir hayret uyand "" 

kongresi umumi he}'eti yarın top.. bu vak'a hakkında tahkikat r 
lanacak. pıldığmı yazıyor. 

"V AKIT ,,m tefrikası: 58 caddenin sol tarafındaki oteUerin Çok sürmedi. Demir kanat açıl- - Nişanlıdırlar... / 
önünden yürüdüler .• Kadın mec· dı. Temiz bir ev. Yanlarındaki az - Tebrik ederim ikisi de 
mai dev~irin k~rşı~mdaki bir bak para ile aşık ~aşukuo bu k!b~r m~ zel.. ~ 
kal dükkanına gırdı. hallede ~asıl ıkame~ ~debıldıklerı _ Gençlik efendi.. E'V"f~ I 

Filesof geniş bir nefes alarak ne taaccupten kend~nı alamadı ... biz de böyle idik •. Biribiriı01-J 
alargada bekledi. -ünkü artık sağ Hemen yan taraftakı kapıcı odasın çabuk bıktık.. Onlar da bık• 
lam bir ip ucu yakalmış demekti. dan karşısına orta yaşlı, kırmızı yüz lar... J 

Yazan : Hüseyin Rahmi Ne vakit olsa bakkala girerek· o ka lü bir kadın çıktı. Filesof şil'!-di bu Bu sözleri işiten gençlerİJJ 1'j 
dmın hüviyetini soruşturabilirdi. ka~ı~~an. n.e soracakt~7 Panl sı:oner rinde birer kırmızılık dalgsl" 

. . • .) . . lerınızın ıçınde Çelebı ve clal ath . 
Clı. Bu çıleyi e~lat yüzün~en çeki- Gars.on beıv liray~ if~sını taah- Kadın, ehnde f~z~.a .~ır ~aketle iki genç varmıdır şeklinde bir sual Filesof tekrar ettı: ·# 
J'Ordu. Bazı tarıkatlarda çıle vek· hüt etmış oldugu vazıfeyı bu suret- bakk~ldan çıktı. Yurudu saga sa~- ile söze başlamak çok beyhude bir _ Sualime cevap verıned• 
mek en iyi bir ibadetti. Çünkü sab le hüsnü hitama erdikten sonra tı. Bırkaç adını sonra soldan hır yorgunluk olacaktı. Çünkü bu iki - Ne cevap istiyorsunuz 1 ~ 
ra tahammül için insanı idmanlan pastahaneye döndü. kapı ~alara~ i~e.ri girdi. Filesof sevdalının pansiyona hakiki hüvi· - Burada böyle iki genç.~ 
dırırdı.. Şimdi filesof delikten çıkacak haneyı tetkık ıçm _başını kaldırdı. yetlerini kaydettirmiyecekleri şüp- yoner var. Onları görmek ıı 

Bu beklemelerinin tamam beşin fareyi bekliyen bir kedi dikkatile Kapının üzerindekı plakta şu yazı hesizdi. Acaba burada ne nam al- rum ... 
ci günü idi. Pastacı garsonu koşa ko camın arkasınd~n gözlerini karşı- YI okudu: tında yaşıyorlardı? - Karı koca? 
p. gazionya gelerek: ki dükkanın kapısına dikti. "Madame Oğalo pansiyonu,, File Kapıcı odasında genç bir kız _ Evet 0 sekilde.. ;J 

- Baba efendi yahudi karısı Filhakika sekiz on dakika sonra sofu şimdi bir düşünme aldı. Kapıyı peçetalar işliyor. Ütü masasının B' d h~ .. 1 ·kı· ptl' 1 b · · · ld v l .. - ız e oy e genç ı 
bizim pastahanede.. pastacıdan kendine tarif edilen eş- ça ıp ta ırmcı sua ~ og unu. go·r~ karşısıı:ıa g~çmiş güzelbir d~lik~l~ yoner yoktur... i 

Dedi .. Filesof hemen cüzdana kaide ufak tefek bir kadın çıkb. meye muvaffak olabılecek mıydı. da derın hır hayranlıkla gozlerım (Ditnıtd) 
davramp çocuğa mev'ut beş lira File.sof hemen sokağa fırladı. Ken Şüphesiz hayır ... Çelebi hu gizlili- kıza kaptırmış kedi ciyere bakar f' 
müjdeyi verdikten sonra: . disini hissettirmiyecek bir mesafe- ğini .temin için elbette bir takım gibi ~üzülüp duruyordu. . . Bu resimdeki baca1'11 

_ Ne ,ekil, ne kıyafette bir ka elen kadını takibe başladı. tedbırler almıştır. Fılesof kapıcı kadına ehle hu ı- en mutenasip ve en 96 
n bu? Yahudi karısı takip edildiğin- Hikmetullah Efendi alınabilme ki genci göstererek: buluvorum. 

- Siyah esvaplı, başında mor den hiç şüphe etmez lakayt adım- si muhtemel bütün ~edbi~ler.i hü- .. - . P_ansiyenerlerinizin ~.çinde Isim ve adres: ........................ / 
bir fişür sarılı koltuğunda bir pa· larla ağır, ağır yürüyordu. O önde, kümsüz bırakacak bır azım ıle ka- boyle ıkı genç var. Onları gormek ..... / 
ket tutan kısa' boylu, zaif bir karı filesof · arkada Glavani sokağına pıyı çaldı. Kargir duvarlar arasın isterim... . ............ ·---·--····-··-··--··-··--··~ / 

dikkat ediniz. Bi-zim dükkandan kadar geldiler. Ka~ın oradan Tepe da çınlıyan zile gevrek bir köpek Kap~cı kadın kız ile oğla.na ha- ··································-······-··········· .. ···· 

§imd} çl~cak.~ ha.gına saptı. Fileaof ta arkasından. sesi kanıtı: karak hafif bir aırıtışla; 
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Suat H. 
İntiharı ncf retle karşı) andı 

Kaçakçılar filmi çekilirken 

Kacakc1lar 
Seıli ve sôzlu olarak tamam· 

lenacek 
Maslakta olan kaza üzerine 

Y~rıda kalan "Kaçakçılar,, filmi· 
nın çevrilmesine yakında baı· 
lanacaktır. 

Filmin son kısımları Türkçe 
sesli ve sözlü olacak, bu kısımlar 
Avrupa stüdyolarında çevrile
cektir. Bu ilk Türkçe mükale· 
meli filmin arfstleri Darülbedayi 
san'atkiirları ve Feriha Tevfik 
hanımr1 ır. 

IVluh un bey 
Türk ocrğı rt s ğıncen 

iatita ettı 
Büyük resmi makamları işgal 

eden memurların cemiyet ve Türk 
ocakları reislilderinde bulun-
mamaları haltkında Dahi-
liye vekaletinden gelen tamim 
üzerine lslanbul Türk ocağı ri
yasetinde bulunan vali Muhiddin 
hey r.iyasetten istifa etmiştir. 

Mulliddin beyin yerine ocak 
riyaa.etine umumi klitip doktor 
F el hı bey intihap edilmişf r. 

Umumi katipliğe de Cevat Mustafa 
bey sıetirilm' tir 

' . 
Mimat u n ıçt•maı 
yeni idare t c·retlerini 

&eçti'er 
~li~el san'nllar birliği mimari 

şu ebsı senelik kongresini saat 
on eşte b"ı ı·ı b' 
m· f r ı < masında aktet-

ış ır. Kongre riyasetine mimar 
~ırrı, lt?tiplıklere Ecvet ve Arif 

eyler ıntıhap edilmişlerdir. 
• Celse açılınca mimar Samih B 
ıd~re heyetinin bir senelik me: 
saı raporunu okumu 
tasvip ed'I . t' ş ve rapor M' ı mış ır. 
ti ımar Zeki Beyin idare heye-
d 
0~. te.şekkür edilmesi hakkın-
~ ı. te~ifi ekseriyetle kabul edil-

mıflır. uund . . 
h . . an sonra yenı ıdare 

Seye.tı ıntihabatı yapılmıs Faruk 
amıh Al . •' • 

B ' lattm, Sırrı, Hüseyin 
urban Be 1 ı· ' 

S ı h 
.Y er as ı aza ığa, Zeki 

a a Samı B 1 ·h · · t'b ey er ı lıyat azalığa ;n 1 ap edilmişlerdir. intihabat-
an. sonra mimar odaları l<anunu 

pro1el · · erınıu müzakeresine başlan-
mış v · · 
Ü 

e ıçtıma geç vakte kadar 
s rmti•t ·· ... ur. 

Yunan opereti 
h Şehrimize gelen Yunan operet 
teeye~i .. bu akşak Odeonda ilk 
k'~l~ıklı~ı verecektir. Trup 60 
ışı ı tır. -1 ;;lüm 1 
Sabık lstanbul Türk ocağı 

'?UdtırU Ihsan lsmail beyin hem
ııresi Lütfiye hanım uzun müd
dettenberi müptela olduğu has
talıktan lrnrtulamıyarak dün sa· 
bah vefat eylemiştir. Cenaze 
nam~zı bugün saat 12 de Fatih 
e~mıınde eda olunar"..k Eyüpteki 
aıle kabriatanma defnedılecektir. 

Evvelki akşam Çapa kız mu
allim mektebinde bir intihar 
vak' ası olduğunu, mektebin 2 nci 
sınıf talebesinden Suat hanımın 
intihar ettiğine diğer refikleri
mizden evvelki günkü nuıhamızda 
yazmıştık. Dün bu hususta mü
temmim tahkikatta yapbk. 

Vak'a nasıl oldu ? 
Dün gece mektepte y~tmak 

zamanının geldiğini haber Yeren 
zilin çalması üzerine talebe ya
tak hanelere çekilmiştir, yatak
hanelere giden talebe arasında 
mtlntabir Suat hanım da bulun
maktadır. Fakat on dakika son
ra yatakhaneleri dolaşan nöbetçi 
muallime Nihat hanım Suat ha
nımın yatağında olmadığını gö
rerek aranması için lazım gelen
lere emir vermiş ve bir taraftan 
da kendisi aramağa başlamıştır. 

Yukarı katlarda bulunması 
muhtemel olan her taraf aran
mak suretile bodrum katının · 
merdivenleri başına gelindiği 
zaman Suat hanımın, merdivenin 
demir parmaklığına bağladığı 
perde İpi ile kendisini asmış ol-
duğu görülmüı ve derhal ip 
kesilerek yere indirilmiştir. Vak' -
anın on dakika içinde olduğu 

nazarı dikkate alınarak teneffüs 
sanayi ve sair icap eden mfida· 
vatın yapılması için derhal Etem 
Pertev eczanesine telefon edile
rek birde do1<tor istenmiştir. 
Fakat eczacıların müracaat ettiği 
dowkt~rlarda.n biri gitmemiı ve 
d gerı temm edılinceye kadar 
aradan bir Sitat geçmiştir. Bitta
bi bir saat sonra giden doktor
da bir fayda lemin edememiştir. 

Niçin intihar etti? 
Müntehir Suat hanımın evra

kı arasında mektep müd"iriyeti
ne, amcasına, ağabeğine ve da
yısına yazdı~ı mektup!ar bulun
muştur. 

Mektep müdüriyetine yazdığı 
mektupta ezcümle ''Ben intihar 
etmege karar verdim, bundan 
dolayı nankörlükle, 1ı:ssizlikle it
ham edilecelimi bil yorum. Fa
kat bunu bile bile yapacağım, 
çünkü l::.u~unduğum vaziyetten 
başka türlü kurtulmaklığıma im
kan yoktur. Esasen benim gibi 
iradesizlerin bu ali millet arasın· 
da yaşamalarından ise yaşama
maları evladır.» demektedir. 
Amcası Muhittin beye yazdı

ğı mektupta: "Beni yetiştirdiği
niz, okuttuğunuz için sıze min· 
neltarım. Yaptığım bir çok ha
ta'arı affetmek alicenaplığmı da 
gösterdiniz. Fakat SO:l hadiseden 
çok müteessirim, bunun için ö

lümden başka çare bulamadım 
beni affediniz.,, Sözlerile niha: 
yet bulmaktadır. 

Mektupların münderecatından 
da anlaşıldığı üzere İntiharın se· 
b_e~i alelade bir sevda mesele
sıdır. 

yaptığımız tahkikata nazaran 
Suat Hanım Bedri B. isminde 
bir genci sevmektedir. 

Gerek amcası ,.e gerek ağa
beysi bunu haber alınca lisanı 
münasiple bu aşktan vaz geç
mesini Suat Hanıma hatırlatmış
l~rdır. Çocukla görüşmesine ma· 
nı olmak için de perşemb~ .. _ 1 .. d gun 
erı~ı e dışarı çıkmasına müsaade 
edılmemesini mektep mu'"d·· . . . . urıye-

tınden ıstemışlerdir. Velisinin bu 
talebi üzerine mektep idaresi de 
hendisini bu Sömcster tatilinde 
dışarı salıvermemiş ve tatili mek
tepte geçirmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Bundan başka aiabeği de Bed-

Selim Sırrı B. 

Halit Fahri B. 

Selim Sırrı ve Halit 
Fahri B. ler ne diyorlar? 
Darülfünun profesörlerinin 

ağzmdan beyanat mı 
uydurulmuş ? 

«En güzel bacak» müsabakamız, 
sürümsüz bir gazete tarafından 
garip görülmüş, ciddi bir gazete 
sütununda güzel bir bacak res
minin teşhiri doğru olamıyacağı 

söylenmişti. Gazete bu hususta 
Darülfünun müderrislerinin de 
alınan fikirlerinden bahsetmişti. 

O zaman refildmize kafi bir 
cevap vermiştik. Fakat dün te
sadüfen muttali olduk ki Darül-
fünun müderrislerinden bir kıs
mının mütalalearı olduğu gibi 
nakledılmemiş ve iizerinde hayli 
tadilat yapılarak sütunlara geçi
rilmiştir. 

Bu müderrislerden birisi de 
hukuk müderrisi Etem Akif Bey
dir. Etem Akif B. dün bw hu
susta terec 'ide hiç mahal gör
mediğini ve böyle bir müsabaka
nın yapılması gayri ahlaki olma
dığını, sokakta görülen, dersha
nelerde teşrih edilen, heykel ve 
tablolarda seyredilen bir baca-
ğın gazete sütunlarında neşre
dilmemesi içın hiçbir sebep 
görmediğini söylemiştir. Darül-
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ri Beye luz kardeşini takip et-
mekten vaz geçmesini rica et
miştir. 

Suat hanımın mektuplarında 
"Son hadise,, diye anlatmak is
tediği de scvgilisile görüşmesi
ne mani olmak için alınan son 
tedbirdir. 

Suat H. bu yüzden geçen se-
ne de süblüme içmek suretile 
intihara teşebbüs etmiş fakat 
kurtarılmıştır. 

Vaktini daima hayali şeyler
le geçirmekte ve derslerine ehem· 
miyet vermemekte olan, Suat 
H. geçen sene de sınıfta kal
mıştır. 

Suat Hanımın intiharı mektep 
muhitinde derin bir nefretle kar
şıls.nmıştır. Bilhassa arkadaşları 
mektebin şeref ve haysiyetini 
Jekeliyen Suat Hanımı ayıpla
maktadırlar. 

Nöbetçi müddei umumi Bey 
dün saat beşe kadar mektebe 
gelmediği için müntehirin cese
di kaldmlanıamıştır. 

lngilizler bu remzin manasını 
sordular 

Şehrimizdeki lngiliz ticaret 
odası Ttirkocağma bir mektup 
yazarak Londradan Bozkurt rem
zinin neye delalet ettiğini ve bu 
husuıtaki tarihi malumatı sor
muştur. Ocak riyaseti de mese
leyi Türkocakları hars heyetine 
bildirmişti. Cevap gelmiı ve 
Londraya gönderilmiştir. 

Bu münasebetle gelen cevabı 
biz de aynen yazıyoruz: 

Boz Kurt menkibesi; muhtelif 
Türk kabilelerinde ayrı ayrı 
şekillere bürilnme~le berabe~, 
Türklerin efsanevı asılları bır 
Boz kurt'a mUntehidir. Bu efsa
neye göre, Kurt, ya bir dişi ge
yikle; yahut doğrudan. doğ~y~ 
bir kızla birleşerek ılk aıleyı 
vücuda getiriyorlar 
Oğuz menkibesinin bütün ha

rikaları Boz Kurtta tecessüm 
etmiştir. Oğuz bütün muzafferi
yetlerini Boz Kurlun ordusu 
önünde girmesine ve ona yol 
göstermesine medyundur. ': alnıı 
Oğuz boyu değil, diğer bırçok 
Türk Uluları'da Boz Kortu mu
kaddes bir rehakar addet~işler 
ve zaman zaman onu, remız ve 
alem olarak kullanmışlardır. 

Nesilden Nesile söylenen ma
sallara ve tarihe geçen rivayet
lere göre; üç bin sene evet O· 
ğuz Türkleri civar kabilelere 
mağlup olarak dağılmışlardır. 
Bunlar arasında kurtulan iki ka· 
dm ve iki erkek gayet sarp ve 
ince bir yolu takiben etrafı yük· 
sek dağlar ve yalçın kayalarla 
muhat münbit ovaya yerleşmiş
ler ve orada dört yüz sene ka
larak çoğalnıışlardır. 

"Ergenekon,, dtnilen bu ma
halde dört yüz sene kalarak ço
ğalmışlardır. Boz Kurlun rehber-
liği ve delaletile bu mahsur ova
dan çıkmağa muvaffak olmuş
lardır. 

"Boz Kurt,,; bilhassa kurtuluş 

-

Belediye relıi ve VaJI Muhiddin B. 

Parasızlık yüzünden 
Muhiddin B. imar faaliye· 

tine girişilemediğini söylüyor 
Belediye reisi Muhiddin B. ga

zetecilere beyanatta bulunmuş, 
şehrin imari için para olmadı
ğım, evvelce başlanmış olan işlerin 
ikmaline uğraşıldığını söylemiştir. 

Muhiddin B. fen heyetinin ge• 
lecek sene için büyük bir faa
liyet proğramı hazırladığını 
ve bunun için 15 milyon liraya 
ihtiyaç olduğunu, bunun ise 12 
milyonluk belediye bfitçesindcn 
verilmesine imkanı maddi olma· 
dığını da ilave etmiştir. 

Cemiyetlerde; 

Doktor1arın dilek)eri 

ve muvaffakiyet yolunu gösteren 
bir rehberi temsil eder. 

•Uınuu Nnua•m.nwıımınmnı uıumımuum:r111mu11ıwmuuuıımunm.umnmınt11111 

fünun Emini Muammer Raşıt B. 

Etibba muhadenet cemiyeti 
yakında bir içtima yaparak dok
torlann bazı dileklerini tesbit 
edecektir. Hazırlanacak dilek 
listesi ay nihayetine umumi kon
gresini yapacak olan etibba o
dası reyasetine verilecek R'fe 
odanın ruznamesine ithal edile
cektir. Cemiyet kongrede tenkit
lerin hüsnü niyete makrun olma
sı için böyle bir matalip ve ih
tiyaç listesi hazırlamaya Jüzum 
görmüştür. Ayni ·zamanda ten
kitlerde tesbit edilmiş olacaktır. 

Etibba odası gelecek cuma bir 
içtima edecek ve haysiyet diva
nına bir eczacının intihabına 
yapacaktır. de bir gazete böyle bir mü-

' ı· sabaka yapabilir mi, sua ıne 
ıu cevabı vermiştir: 

_Evet yapılabilir Hergün so
kaklarda, pilajlarda, heykel ve 
tablolarda görülen bir bacağın 
gazete sütununda resim halinde 
gösterilmesinde mahzu~ yoktur: 
Bunu ahlaki veya gayrı ahlakı 
şekilde görmek itibaridir, bir te
lakki meselesidir. Maahaza bu 
sual bizi değil, daha ziyade Ede
biyat faküıtesinin terbiye hoca
larını alakadar etmektedir. 

Eczacıların kongresi 
Türkiye Eczacılar Birliği kon

gresi salı günü saat on dörtte 
Türkocağmda toplanacaktır. 

Cemiyeiin Anadolu şubelerinin 
mümessilleri şehrimize gelmişler
dir. 

Kongrenin mlinakaşah ve gü
rültülü olacağı tahmin edilmek
tedir. 

l~elenler Gidenler 

' Zekai B. 
~AlU HALİT FAHUl BEYlN 
-..: FU\IU Dayinler vekili Zekai B. bugün 

Şair Halit Fahri B., bu hususta fik Parise hareket edecektir. 
l h 1• t "şt·· """""' ıınn.ıtnıu umı ı 1111 111 ınmnmumıuın•ı • 

rini şöy e ıı asa e mı 11 
: •

1 1
• rinden bedeni terbi) e üstadı Selim Sır 

G ·· ı b" bacak tamamı e p as-- uıe ır • ' rı n su mütale:ıda bulunmustur: · · .. ırki ·· .. d ·· • ü ve hu ., .. ,. tık Lıır guzc 1 e gorun ug .. . - Bence hu hah in rniinnka,.aya bi· 
plüstik güzellik en iyi şekilde g~~terıl le tahammülü ) oktur. Tamam ile bedii 
diği takdirde, hiçbir znmn~ .must~h- bir bahistir. l\lüzelerd~ki heykeller, 
cen addolunmnmalıciır. Aksı hır telak· . . . 

b 1 d.1 k 1 b'Jhassa asır c;ergılerdekı resımler ... Onlar karşısın ki ka u e ı ece o ursa, ı • . . . . . 
lardan beri medeniyete şaheserler ya- dal ... ı mülahazamız ne ısc bu snhadakı 
dignr etmiş olnn mimari san•atini gay rnüliıhnzamız da ayni olmalıdır. 
ri ahlfıkilildc itham etmek liızımgelir Anupanın bazı yerlerinde, tahdit 
ki bunun kadar yanlış ve kuha bir mü- edilmiş şeltildc ele olsa çırçıplak dola 

liıhaza tn avrnr edi~emez:. . . şanlar var ve Lıu hiç tc müstehcen gö-
Bacağın çıplaklıgı degıl. teşhn tar .. .. • . .. . . 

. k"l '"stehccn demivc- ı·ulmuyor. h.aldı kı gosterılmesı mevzu 
zındalu şe ı - mu • t h". 

• 1 lk' 1• ,. .. 1vri bedii olabi· u m ıs olan lıacal .... esasen her zaman 
yım. - le ı Mzan .,,, • • . 
lir. Fakat. bu da nihayet bir zevk rne- \'e tnmamıle kapatılması mutat olmı· 
clesidir. Ye fotoğrafı çeken arti tin gö )nn bir uzu, dur. He imlerinin ne,.rin· 

rü ünde. gösteri.)ndP.ki meharete bağ- de hiçbir mahzur \arit olamaz. Sonra 

hdır. Bi~ müsah~l,~da ise, ~ittahi yal· düşününü?. 1-i herbiri hirer san"at şa· 
nız lıediı zevk hal~ım olncagınclnn, bu h · 1 b bl 

1 
d 

.. d h h . b" "ht" 1 d"' e;:;erı o nn azı ta o ar • , nun hnrıcın c er nngı ır ı mıa u . . 
şünülcme1 .. HeJe müstehcenlik, asla k:ıt., elındc hı~· ayna tutan çırçıplak 
mc\'zuııbahis olamaz. lıır kndın şekJındc tasa,·vur ve tem il 

SELiM SJRRI B'EYlN FU\Rl olunmu tur. Çıpl.ıklıkta behemehal 
Maarif vekaJeti umumi rnüf ctti~k· 1iistehccnlil~ aramak, doğru değildir. 
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Günün Siyaseti 
fi 

Rangon ısyanı 

Mefkiıre şehidi Kubilay 
Son gelen telgraflar Hindiçinide İngil 

terenin müstemlekesi olan Birmanyada Müzakereler bir faide 
zuhura gelen isyanın gittikçe tevessü Muaviye Aliye kar~1 hazırlanıyor- - Ben senin kadar terbi 
ettiğini ve hükumetçe alınan tedbirle- ken hasmının kuvvetini son derece is- yinsiz bir adama tesadüf e,t-1!1111• 

Vaza n : Hilmi Ziya rin faide göstermediğini bildirmekte- tihfaf ediyordu. Onun bu münasebetle kere kendi arkadaşının söıiilll 
Dünyanın yıl başı şenlikleri yaptığı rntan ve insaniyet ahlakı davasının na dir .. Hint isyanı henüz basılmamış i- irat ettiği nutukta şu sözler vardı: Arkadaşın şerafetile, siyade 

bir günün sabahında biz bütün Istan- srl ve elle kök tutacağını yalnız onun- ken Hindiçinide daha ciddi, daha mü- "Iraklılarda birlik yok, kudret yok, gatile senin çok ilerinde bir 1 
bul çocukları yer yer meydan meydan la, onun açtığı kanlı fakat yüksek yo him bir isyan hareketinin zuhur etme- onların kılıçları kırık, kuvvetleri mef • duğu halde sen onu susturın8't 
bir fikrin, fakat ne diyorum insaniye. lun bize ,·erdiği muazzam ders ile öğre si l\lakdonalt kabinesini oldukça işgal hlçl Basrahlar Aliye muhaliftirler. yesizliğ" en çirkinini gösterdilt 
tin yesini tutmak için toplandık. neceğiz. Kurban bizi aciz küçük millet edecek bir keyfiyettir. Çünkü onlardan birçokları öldürülmüş terbiye dairesinde söz söyle 

Fehmi Kubilay bizim için bir remz- fer gibi, lanetlere sevketmiyecek, kin Hindiçinideki istiklal harekatı ge- tür. Onların sanadidi ile KUfeJiJerin en müstehmin şekilde idarei 
dlr: Bu isim, her gün bize diyecek ki: ve husumete esir etmiyecek ! Biz kimse çen sene Fransız Hindiçinisinde ve ba- sanadidi Cemel günü mahvoldular. ti. Defol buradan. Senin giııı 
Efeııdilerl fikir hürriyeti için yaptığı- ye intikam arzusu yağdıramıyacak ve husus Tonkin ve Anamda müşahede e Ali, size karşı ehemmiyetsiz bir cema- lara kılçtan başka bir şey Y 
nız cidal bugün başlıyor. Her gün yeni kimseye yumruk sıkmıyacağız. Fakat dilmişti. Fransa hüktlmeti bu harekata at içinde hareket etmi:.;tir. Sizin de,·Jet Bütür. murahhas heyet h 
den yola çıkacakmış gibi hazırlanın, ö- yalnız bu feci ve büyük ıstırap timsali karşı şiddetli tedabir ittihaz etti ,.e bu reisinizi öldüren bu adama karşı hiç kıp gitmek mecburiyetinde 
nUnüzde merhaleler ve merhaleler var! nin gösterdiği yeni aşk ve vazife yolun mıntaka1ar gençleri ile münevverlerin bir hakkınızı zayi etmemeğe çalışınız. lar. 
Uçurumlarla çenili bir yolun üzerinde da gideceğiz. Insanlı~a hürriyet mefku den birçoğunu tevkif ederek idam etti. Onun döktüğü kanı hedretmeyiniz!,, Heyet geri, dönmüş 
yürüdüğünüzü asla unutmayın! Her resi getirmiş olan fransız inkılabının Yerlilerin Fransız kuvvetlerine mukave Demek ki Muaviye, Osmanın kanı- Hazreti Aliye anlatmıştı. 
gün yeni bir tehlikenin bizi kar)>ıladığı arkasından eJli sene sonra noksanlığın, met edecek nsaite malik olmamaları nı artık Aliye yüklüyordu. rasında muharebe ,·uku bula 
nı; karanlıkta size çevrilen hançerlere karanlığın bütün kun-etile geriye dön isyanın, hi çolmazsa muvakkaten kesil .,.'1 , b .. 1 ·· .1 kl b b . Sulh teşebbüsünün akamete 

d 
..•.. ·· ·· d" "? B h f k . u ua\ __ ., oy e so) eme e era cı, ye 

karşı her gün daha fazla uyanık olma ugu gorulme ı mı. u a ızamızda ı mesini icap ettirdi. Bugün Hanoy ve . d k Id . • (Al") · ,. ı · sından sonra müsademeler l b · · · . rın en ımı am.ımıs, ı nın ge mesı 
yr hatırınızdan çıkarmayı~! .!3u _isim bi zı ır şule ~ı~ı ya~acak olan bu tım- Hilede nisbi bir süktln hüküm sürüyor. ni, üssülharekesinde~ uzaklaşmasını, tı .. Ali, hazan Eşterle~. bazaJI 
zl yese ve sukutu hayale duşurmıyecek; sal her an hızı tehlıkeler ~arşısında u- Birmanya isyanı Fransız Hindiçini askerlerinin bozulmasını istemişti. larıle Şam ordusuna hucum 
fakat bir avuç insanın bir kütleye şuur yanık bulunmaya ve tehlıkelere karşı si i~'-·anına pek benzemi~·or. ihtilalci- xt ta ft Al" k 1 •• b" b" karşılıklı hareketler vuku . . • b"I k .. ti .. .. . k d k .; .; v e ra an ı, as er erını ıner ı 
vermek ıçın atıldıgı büyük azaba daha 1 e pe cure e yurumege sev e ece·. ter mühim hazırlıklarda bulunmuşlar- ·· d ·. d K d" · b 1 du. 
büyük bir ateşle sarılması için kunet tir! dır Karargahı umumilerinin teslim ol nker gdon herı)okrtu.t ~n Fıs~. utn anhn. ~~ Hicretin :36 ıncı senesi bu şe 

· · · .. }' h · K b· ı · ·ıı· b" K b ı h • asın a are e e mış, • ura ne rı u- . . . . • z ve neşe verecektır. Bu bır tazıyet gu- e mı u ı ay mı ı ır er e a a ması bile kuvvetlerinin kmlmasını in- . d k d 1 ·ı 1 . l . mı:;;tı. Alı, M:uavıye harekatı 
· · · · ·· .. • . d" "d' c·· tl 't"d ı· ·r ·ı zerın e uman an arı e nr eşmış, on- .. nU, hır tesellı ve hır matem gunu degıl ısesı ır. ure e ı ı a ın, vazı e ı e ta .. edememiştir Yaptıkları tecı.kilat va 

1 1 
b" l"kt 1 . k Ş h d ayında başlamış. bu ay bı4 ., 

· · .. k b' · d "tt"h d b ı·· ~ · 'J{ ara ır ı e ne lrt geccre am u u- . . b dır! Fakat bu bıze, ıstırapla sururu ay aş ın ır ansan a ı ı a ına en e ıg si oldu<Fundan ihtilal hareketini yava" d d • .1 1 . t: dar devam etmıştı. Fakat d 
• d • · · · b" b"" h dl B f · ··k k t "" :o una ogru ı er emış ı. . . Dl#zama.n a ,·eren, ınsanıyet ıçın ve ır u~ an. ır. u . e~ı ve Y~ ~ ıs t· yavas Birmanya kıt'asına yapmağa mu . . . . rebe ıstem.yerek vuku bulan, 

hür,-iyet için bir kurban ki, o büyük rap abıdesı, kalplerımızde, hurrıyet ve ff )/k olacakları kanaati mevcuttur. __ ll_k sa~lar ılerhyor 'e mahut Eşte~, hararetsiz, bir muharebe idi. 
Kurban bize fikir kapılarını aeacak a insanhk için mücadele kuvvetinin, en va ~. . . . . muhım hır kumandanlık deruhte etmış raf ta dö"üQmekten hoşlanm 

' ~ Dıger cıhetten Bırmanya ve Hınt ıs b 1 d o ilk k ı d • 8 • • 6 
)/ nahtar olacaktır. Taassuba ve kara ce- yüksek mikyası olarak kalacaktır. Onu · u onuyor u. nun · ·arşı a ıgı ~am (Bit-•""'~• 

halete karşı hakikatin müdafaası için hançerliyen eller nuru öldüren zulme- yanla~ı~ı ~-u~ayese e~~ı;;ek bu.nlar- lı kumandan, Ebül A,·erdi. Ebül Aver, ------------
toptan ve tüfekten daha ku\"Vetli bir tin, hakikat ve hürriyeti boğan cehlin ~an ~ınncısının ~aha ~uhım_ol~ugu ne hasmı nerede hekliyeceğini iyi takdir 
. A A 11 "d' 0 .1 "l"hl . tıcesıne varılır. Fılhakıka Hındıstanda ederek sulak bı"r .. ·erde ,·azı",·et almıs 

sılaha; aşk ahlakına. fedayı nefse baş e erı ır. na çevrı en sı a ar aczın, . . . • .; .; • :.· 
vurmak lazım olduğunu gösterecektir. noksanlığın mezelletin meskenetin silah muhtelı~ mezhep ve ıti~atta ve başka buna mukabil (Ali) ile arkadaşları bu 

• . . . . • . • • 1 d B" b . 1. • baska lısan kullanan bırçok Kastların ld"kl · aman su bulaman1ı~-Kurban. bıze fıkır ıçın ve ınsanıyet ıçın arı ır. ız u ıstırap tımsa ını kalple :. •W • •• • •• • raya ge ı erı z ' , ' " 
cidal etmeyi tehlikeler önünde her an rimiZ-de ebedi bir meşale gibi yakar- yekdıgerıl~ ~~c~ddelesı _bunlandn uzedrın lardı. 

· k w de tahakkumun ı amesıne yar ım e er tik ·· d 1 b • · ·· · de vu uyanık olmayı. gaflet ve hulya icinde en, karanlıga yumruk sıkmıyacak, ve . . . muca e e u menı uzerın ve 
.. . ' . . .. •. k • . be . •. ken Bırmanyada halkın aynı cınse men k b ld M a · ·e i aske ıe · hasım yuznıemeyı; hakıkatı gorerek emm a- no sanhgına kın slemıyecegız. Fakat . . u u u. u, ,,J n n r rı N -n 

.. .. . ..• . • . 1 k b f d f . . b" sup olması, aynı dınde bulunması ve ay }arını epevce .,,··pı·atmak ı"rı"n onlnı·ı su vala urettin son ~ .. 
dımlarla yurumeyı ogretecektır. Kur- )3 nız, ur anın ve e ayı ne sının ı . . . .. .; .;• ~ • ' d 
ban bize cehlin zulüm ,.e şiddeti karsı ze bahşettiği bir hürriyet idealine ve nı lıs~n ıle konuşması arada munakaşa ya yaklaştırmak istemediler. Bu yüzden yazdığı bir makale e, 
sında ;ntikam ,.e kin hislerine esir oİ- ,·azife aşkına bağlanmak için onu her ve mucade~eye meydan ~e~memekte ve muharebe vuku buldu. Nihayet, Muavi zamandanberi temas edil 

• . . ·· b" d ·· ·· ·· d ·· ·· b. bu suretle ısyan hareketının devamlı y tarafı gerı"ye atılmışlar ,·e su ı"kı" bı'r bahse vezı'n bahsı'ne t mama)ı; noksanlıgı aff etmemeyı, bakı gun ır a ım onumuz e yuruyen ır . . . • . . A e ' 
katin yijzünden başka bir kun·et tanı· timsal gibi göreceğiz. Unutmryalım ki hır J:k~I ıktısap etmesıne ımkan bırak- taraf arasında kullanılmıştı. etti. Cenupta ve Garpte y• 
mamayı öğretecektir. Fikir uğruna bi taassup ve karanlık, yalnız cüretin ve ma . a ır. . . Bu sırada Hazreti Ali ile birlikte ha seyahatten yeni dönen bu 
ribiriııi uoğazlıyanlar akibet fikrin zin kurbanın önünde adım adım geriliye- Bırmanyanı~ ısyan hareketi~de m~- reket eden ku\"ayı asliye de muvasalat daş, makalesinde aruz ve 
.danları i~ine kapanarak taassubun e k ve akibet tamamen kaybolacaktır. vaffak olma~ı ı~ka?ını ,.e~en dığer bır etmiş ve Ali, Muaviyeye bir heyet gön kor yapıyor ve .. ma'nzulll 
~\}tüs\jne ve en karanlığına düşmüşler Geniş ve lanet8iz bir hakikatin telkini, nokta da, l~ıntlılenn vadı halkı olma dermek istiyerek Muhsin oğlu Beşir ile 
djr. Fransa. inkılabının kurunu vusta güneş altında dağdan buz kütleleri gi lan dolayısıle re~avete meyyal b~lun- Sait ibni Kays ve Şebti göndermişti. )arda bir parça aruz da 
sr dinlerin kurunu vustnsından daha mı bi halkın gözündeki vehim ve hayalet malarına bedel Bırmanların kavı, çe· Bunlar, Aliden talimat istemi~ler, ona: sakl,, diyordu. Kizım Na 
az karanlıktır? bulutlarını elbette dağıtacaktır. vik ve azimkar dağlılar olmasıdır. Bu - Ona bir sey \"adetmez misin? buna itiraz etti. .J: 

ht l"f b d"" ·· ··1 k 1 sa • Vala ona bir cevap verUI" Fak t h"" •. t i . h k.k t w Vatandaşlar! Taassuba ve karanlığa mu e ı es ap uşunu ece o ur Diye sormuşlar, fakat Ali: 
a urrı)e çın ve a 1 a ug- k ı· t t • • F k t k 1 Rangon is .. ·anının Hint isyanları gibi halde aazeteler arasında ..ı nuaa Jmıı]arını verenler insaniyete ha- arşı ane e meyınız: a a no san ı- .; w • - Siz gidiniz, onun ne vaziyette ol- ~ ,.-

Jaa g~erdir. Şehitlerin en büyü ğın kemale karşı mukavemetlerini ta- ~ola~. kolay .b~stır.ılamıyac_ag~ ~e .tngı- duğunu anlayınız, vaziyeti onunla mü- lerde yadırgayabil eceğimiS 
-·· #:ı..: hak"k t • d h t bii görerek onu affediniz. Ondan ümit lız hukumetının nıhayet ihtılalcılerle k d" . ' hadı'se, edebAı bı'r müıı gu •.11Urve ı a ugrun a aya ını . . w• na aşa e ınız. 

d. "'U' b ı '"b 1" f" ,·ar olunuz. Hakikati süngü kuvvetile uzlaşmak yolunu ıhtıyar edecegı kana- D kl "kt"f t · t" meydan aldı demektı'r. veren ır. ~ur an ann en mu ecce ı, ı . 
1 

eme e ı · ı a e mış ı. 

kir hüuiyetini ve ins"'nı ahlak taassu· değil fakat yalnız aşkın ve vazifenin atıne varı ır. Beşir, sait, Şebet (Ali) nin ordug{ı- Aruzu bir genç, heceyi 
buna,Pranl.ığa ve nol-. a Jıwa karşı mü kuvv~tile .U:Ikin ~t, ~~ ıstıra~ ~bidesini .. Meselenin yaln_ı~ bir no~~1!~n meçhu~ hından hareket ederek Muaviye tarafı orta yaflı muharrir mO 
dafaa ederken yapılan kurbandır. takdıs wedınız! Çunku zafer ıç.ın yapan du~. Ra~gon teşkilatı~ı~ v~_at ve ku~ na gittiler. Onun tarafından kabul O· ediyor. 

K ı.n- h kikat" t lk' t . kınldıgı zaman meyus olacak, sukutu vetı lngıltereye ne gıbı mutalebelerı lundular. Evveıa Beşir söze haşladı: Bana kalırsa du"'şmanlı:...nı 
ur~, a 1 e ın e menın en h 1 ğ kt F k t k · · k b 1 t' k d dd" V b 1 5 ...-

yu .. kselr - en faziletli '-'uludur. aya e u nyaca ır. a a aş ıçın ya a _u e •_rece. erec ı_r. e_ un arın - Muaviye! Dedi, dnüya dediğin ça 
• •- "' 1 ı k h kı 1 d ? E- 1 ğimiz aruz hayatımıza Bir hakikat söylemediğiniz zaman: pan as a meyus o mryaca ' er n ış takıp ettıklen gaye ne ar. ger gaye e buk zeval bulur. Hesap verecek ceza 

Karşıw,ıdakine telkinle iknala ve delil tan sonra yeni başhyan yola çıkacak; ri tam bir istiklal ise bunu elde edecek bulacağımız gün uzak değildir.' Onun girmi§tİr. 
le doğ~ yola sevkedem~?.seniz, elinizde a~k için ya~an kmlanlann fedayı ~ef- istihzarat y~pıJmış mıdır? Bu ciheti için ümmeti tefrikaya uğratmadan, ka Hala terkedemediğimiz 
ild çaı'.&,.kahr: Birinci yol onu cebirle, sınd~n. yenı kuvvetler. alacak; akıbet yakında hadısat meydana koyacaktır. nını dökmeden evel düşünmeli ve kork lun çalışına kulak verin: 
... ıdd tl k ,1 bük"_ k h k"k t aşk ıçın yapan zafer ıstemeden zafere M. Gayur 1 _ Dadan dadan dada dandan 
91 e ~ o~unu ere a ı a e sev- A 1 1 kt F h • K b·ı. h k"k t, ma ınız. 
k t k l d F k t b 1 k . 1 . vası o aca ır. e mı u ı ay a ı a M . B . . .. .. .. k k dadan dadndan. eme yo u ur. a a u yo ın en h"" . t . • t k h.d.d" uavıye, e:;:ınn sozunu ·esere ce dl 
ve husumetleri körüklemekten başka t urrı:e hvl~ kın.~nıy~d al~ ~nıdn şe 1 1 tır. vap verdi: (~lefnilün fail:ltün mcf ailün fail 
hl b. • k" h" h" nsanı a a ıçın cı a ımız e onun as B 1 . . . .. d t Yahut: ç ır ışe yaramaz. Ha ıkat ıç ır yer _ . . ba .. t"" d b' t" 

1 
. - un arı nı~m sena gon eren za a 

d 
. . • . varını şımızın us un e ır ımsa gı-

e cebırle ve şıddetle ebedı bır surette b" t w 1 M d . t b" h k" lemiyorsun da bana söylüyorsun? 
ı . ti ı aşıyacagız. e enıye anası, a ı 

yer e~m~ş r. . . katten başka rehber tanımıyan bü.rük Beşir devam etti: 
lklDCJ vol hakıkatın ··e aşkın ku·"'·e - Çünkü beni gönderen zat senin gi "' ' • • • • kurbanların omuzlan üzerinde duru-

tbıden başka ku~-vet ta!'ımamak ıst~r~ yor. Galile, Kampanella, Brüno, Jan Çamaşır ve ÇİVİt bi d~ği~dir: Kend.isi maka~ının. ehlidir 
br kabul etmek, ıkna ugrunda nefsını ff"" 1 d A d . t• k 5 N" . be 1 d . "t Fazıletı, dıyanetı, hızmetındekı akde-
f d tm .... ı,. 1 d F'k' h"" . ti . us o masay t vrupa me enıye ı u- - ıçın yaz çamaşır ar a çıvı miveti, Resule karabeti itibarile ona te 
e a e '"4 YO u ur. 1 ır urrıye erı runu vusta barbarlıgı· ndan bir adım dı k 11 1 ., .; 
• d"" ·· · d 1 1 u anı ır · fevvuk edecek bir kimse ''oktur. nın unya uzerm e yayı ması ya nız şan çıkamazdı. w .. • . .; 

bu yolda olmuştur, ve bu yolda olacak Çapakçurda şehit olan Zeki, Mene- . ~ogrusunu soyltmek lazı.mgehrse - Sadede gel bakalım! Bana ne de 
tır. d h"t 1 F h . T"" k .11 t" çıvıt beyaz çamaşırları tamamıle beyaz mek istiyorsanız? .. men e şe ı o an e mı ur mı e ın 

Fehmi Kubilay, milletimizin açtığı de başlıyan insanieyt ve hürriyet cidali yapmaz bir az mavimtrak kılar. Çivit - Sana Allahtan kork diyoruz! Ali 
fikir ve hürriyet inkıHipları yolunda, nin henüz daha yüksek şuur sahasına kullanmamızın sebebine gelince, beyaz senin amca zadendir. Seni birliğe da
bizim çok muhtaç olduğumuz feragat girmemiş olan ilk kahramanlarıdır. çamaşırlar yıkannıca biraz sararır. Sa- vet ediyor. Bu hattı harekette sclfımet 
ve fedayı nefis ahl{ıkının, aşk ahlfıkı- Türk medeniveti bu ıstırap yolunu ta- b f"k" vı"dı"r y · vardır. . .. . . . .; • . rı oyanın re ı ı ma • anı sarı 
nın fecı fakat yuksek hır tımsalı olmuş kip eden hakikat şehitlerinin omuzla- . . . Muaviye ce,•ap verdi: 

B·ı l" k" k h 1 kl ıle mavı muayyen nıspette karıştırılır tu. ı e ım ı a raman ı arın en nnda teşekkül edecektir. - Osmanın kanını bırakalım mı? 
büyüğü ümit için ve gurur için kahra- Hakikatin şiddetsiz ve cebirsiz tel- sa beyazımtrak renk hftsıl olur. lşte Buna imkrı yoktur. 
maıılık değildir. Fakat yalnız hakikat kinine başlamak; kin ve husumet yeri bundandolayı çivit kullanılır. Renkler Beşir sözünü bitirmiş ve cevabını al 
için ıstırabı kabul etmekten, davası uğ ne yalnız hakikat ve insaniyet aşkına iki türlü karıştınhr (1) cemi usulü, (2) mıştı. Sait konuşmak istedi. Fakat 
runa kurban olmaktan doğan kahra- dayanan bir cihada girmek için bu mil tarh usulü (yani beyaz ziyadan muay üçüncü murahhası ona imkfm vermedi 
mantıktır. Bilelim ki hiçbir mefkure na Ji Kerbela hadisesi bize en beliğ bir da ,.en "un lan çıkarmakla.) Biz ekseriya Kendisi söze başladı ve: 
zariyelerle kalplerde yer tutamaz; ve vet hitabesidir. :k. ~ . h't 

1 
M 1• b" k - Muaviye! Dedi, arkadaşımıza ver 

.......... __ le 1 ,· d 1 • J • • • . . . • . ı ıncısıne şa ı o uruz. ese a ır u- d•w• 1 .. k d •. n· 
'"'.T~ame r e 'ıc an ara gıremez. ptidaı hıslenmızın zıncırınden kur- . .. .. . . . ıgın ceva u muna aşa e ecegım. ız 

Hiçbir dava, oturulduğu yerden tembel tulup, ruhumuzu kin gibi safil bir ihti maşın rnavı gorunmesının sebebı, ku· senin maksadını anlamıyor, değiliz. 
ce telkin edilemez, \'e tehlikeyi göze al rasa esir etmemek lazımdır. Halkın hu maşa tatbik edilen boyanın güneşin be- sen halkı iğfal için, halkın hırsını tnh
naadan millete malettirilemez. Yalnız sumetini demagojinin yaldızlı ve güne5 yaz ziyasından birleştikleri zaman ma- rik için, halkın sana itaatını temin i
ve.yalnız fikrinin akibetine katlanarak edebiyatile körüklememek; itidal, sükfl viyi hasıl eden şualardan gayri şuala· çin bir çare aramış. aramış, nihayet on 
bir ~J telkin et~ek ~ü~kündür. Da net ,.e şeçkısi7.likle hareket ederek yal rı çıkarmasıdır. Birleşince beyaz ziya lara, Osman, mazlum i.ildii, onun knnı-
vası ugruoda tehlıkelerı goze alarak ve nız muhabbeti ve yalnız aşk ahlakın· . b"" 1 "ft kl (ta 1 nı isteyelim, davasını bulmuşsun. Dir 
ı. .. ı..:ı.. ... t · · t b 1 h ··ı d k yapan ov e çı ren ere marn . . . 
'141ıMAA ıçın ıs ıra a a ammu e ere telkin etmek lazımdır. Taassuba, nok- • . .. sürü be) msızler sana ınandılar .. Allah 
biı' mef1n1re)i y~rleştirmek ve millete sanlığa ve zulmete karşı bu büyük me- renkl~r) denır. lş~e ~u~dan ~olayı gu tan kork ve ehliyet sahiplerine karsı 
malettirmek kabıldir. şale ile yürümek; Fehmilerin ve Zeki- neş zıyasında mavı gorunen hır kuma~ iddialarda bulunma! 

Fehmi Kubilay bizim için bir remiz lerin ıstırabını içimizde duyarak, insa elektrik ]{ımhası altında ,·cya bir oda- Muaviye bu sözlerin altında kalma-
dir: Çünkü biz ortaya attığımız fikir ni ahlak cidaline girmek lazımdır ı da rengini değiştirebilir. 

- Dandan da dandan. 
(Müstcfrldıün müstefldtün) 

Veya: 
- Dadan dan dadan dan dadd' 
Wuıllün fuülün fuıll.) 

Sonra tramvay çanı. O d• 
defa önüne çıkanları arlll 
kaçırtır: 

- Tran tran! 
(Mefailün!) 
Yahu ne diye ileriye 

ruz? Na:ı:ım Hikmet bile ell 

hur mısramı aruzla yazdl 
"iniyor kayık, çıkıyor hyık.,, 
(i\lütcfailün mütcfailün) 

* * • 
Bir karar 

Spor kongresi 16 o 
nun milli tak 

oynamasını menetmiş. 

mizah muharrirleri gibi ıp 
anlamadığım ıçm bu 
hakkında öyle hatırı sa 
söz sarfedemiyeceğim. 
yalınız şu var: 

Eğer bunlar milli 
muhtaç iseler, bu ceza 
olur. Yoook, milli takım b 
muhtaç ise. 
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s 
• Sinema yıldızları ve giyinme modası 1-V AKIT 
ınema müdavimlerinin yüzde yet- 10k.!nun•1Jni Cum1Jrie•i931 

mişi kadındır. Bunların merakı yıl- ~ "~~ Ku_ .. ~·~r H:· 

dızların giyinişini kopye etmektir 
...., 

endamına ya
muvafık gör-

-

Klodet Kolbert 

Lilyan Tatman 

6 
" .. 750 1450 

12 " • 1400 2700 

L----~~~------l 
ŞABAN 

1349 
Bu geceki Ay 

Soğukların artması 

Gantım aotu~u : 7, 26 - batı~l 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôfla lktadl Alqam Yateı 

5,58 12,21 14,45 16,58 IS,35 

Radyo: 

16.58 

!nualc 
5,40 

Bu akıam lstanbulda 
Saat ~ekizden ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinemalar : 

Alkazar - Garbın gasıplan 
Alemdar - Afk valsi 
ArtiıUk - Rakibe 
Aıri - Bal ayı 

Beıiktaı Hılal - Para ve aşk 
Etuval - Holivut revüsü 
Elhamra - Arleziyen 
Ekler - Yunan tiyatro trupu 
Franıız - Kiveli trupu 
Glorya - Son ninni 
Hale (Uıküdar) Kanlı sevda 
Kemal B. - Kısmet 
M~lk - Deli şarkıcı 
Melek - Dört şeytan 
Opera - Aşk isteyince 
Sirena Kadıköy - Mavi Melek 
Sık-Dünyadan uzak 

Darülbedayi Temsilleri 

•a~: 2~~~·;. ISTAHBU~ BELEDiYESi 

KATlL ~~ ~ ~~ 
dram3perde 

YazanRichard 1111 
Tercüme eden 

1 
Cemal RifatB. il 111111 
Bu akşam umuma biletlerde tenzilat 

Kişe hergün ıaat 13dcn itibaren açıktır 

olduğunu, bunlardan büyük bir 
ekseriyetin giyiniş itibarile yıl
dızları taklit ettiklerini anla· 
mıştır. 

Balolarda yapılan tetkikler ka· 
dınlann sinema yıldı1lannı ör· 
nek ittihaz ettiklerini teyit et· 
miştir. 

Hatta bir çok kadınlann ter
zilere giderken sinema yıldızla· 
rının resimlerini birlikte götür• 
dükleri ve ona göre elbise yap
tırdıkları görülmüştür. 

Be . ı· )ın 1 çorba)ı hırsla atışt r ak v - · · d k ·-· d. l · 1 · · · vap , eri . . 1 ar ce ~emeğin kokusunu keyifle burnuma çe yag ıçm e ·emıgı ış erım e sıyırıyo- zıftlenın ! hız orada, cephede bunun 
Eg:oru

1
m. kiyorum. Bunlar halis tereyağında kı· muşum .. Halbuki ötekiler çatal ye hı· karşısında karın doyurduk· çünkü 

- er )Urndaki gibi güzel • ı · l · · 1 ' ' içseydik ta•-·· d yeyıp zarmış pirzolalar. Manzaraları ınsanı çak a temızce yıyor ar· ölümü yen mis mat etmistik Bu ı"se ha uıı nyanılırdı. - · · · A t k h. b" h k t · " .• • Linn yeng 
1 

mestetmege kfıfı gelıyor. lrı parçalar r ı ıç ır are e ;>apamıyorum. rikulfıde bir seydir. Siz şu halimize ka 
sesle mulrnb el yıa d? ıslığını andıran bir alıyorum. Ye ke) iflc çiğniyorum. Ne Bir domates gibi kızarıyor. Gözlerimi balık m d .. "" ? II . 1 z e e e ıyor· t • . , 

1
•. 

1
. .. .. d.k. K .•. t b _ ı ıyorsunuz. a)ır. ,annet-

- Bugün b. . ı· · atlı! Ne Jezız. >lr pirzola yemeye ı onume ı ıyorum. emıgı a aga tek· tiğiniz n'ibi içi . ..1 .. d •. ld' ır ı ısnadır Başk .. ld ,1 b kı "il.' 1 ld d h k ,., mız o muş egı ır. Za-
ler yalnız patnt .· . ·· ' a gun ne kadarzaman o u ! Son defa - F an rar ıı:a yorum. ,.,asş o u a are e ten siz bu u a 1 1 • b"l" i . . es )ı)oruz. d 1 d . . .k. k.. .. l . b .. l d.kk t d d. ? H k.k t n n ~ı an ı)a ı ırs nız kı! 

Mük ... 'ıleme d . ı ar a ıdı - ı ı uçuk domuz yaka a· tıme oy e ı a e eme ım. a ı a F' k t h. . .. " ' evam edıyor B'T' ·· ·· 1 .. d a a ıçbır sey soylemiyorum g·· 
lenen şeyler ad ta .. • u un soy mıştık. Lfıtif bir yaz gecesi idi. Hayvan te başkn tur u e yapamazdım. Cephe 1 :. · oy 
yor ·orulrnağa ~ f~nlümü hu landın lann kemiklerini bile kemirmiştik. Ah! de hep böyle yerdik. Bazılarımız da bir te~e~ n:ye yara~: .nen de bir şe!in ar. 
tek obüsün şu aş ı;>orum. İnsan bir o zamanlar J{açinski daha yaşıyordu .. kaşık yahut bir çatal bulunurdu. Fa-

1 

ar ında degıhm. Aynca hır cam 1 

lamasile bütün ~asan~n ort~sın~a pat- Hey! .. hey! .. Kat ,.e Pol Ilomer de ha kat hiç kimse bir pirzola kemiğini sıyır ko~posto tabağının önümde durmasına 
rnman kebabı) ~~e,ez~Jerın hır (kah yatta idi. Dirseklerimi masaya daya- madnn atmazdı. ragmen kompostoyu et tabağımın içine 
şündükçe çene~:zlı~: gıreceklerini dü dım. Etrnfımdnkileri unutuyorum... Şimdi mnhcupluğuma bir de hiddet k?yuyorum. Midemin alabileceği kadar 
bos buluyor! .. Can 1 t a~ını ne kadar Arkadaşlarımı etrafımda görür gibi o- iUıve olunuyor. Harp istikrnzlarından yıyorum .. yiyorum ... Hiç olmazsa kar
muhite yarasmadığı~ sı ılıy~r ~rtık bu luyorum. Domuzların eti ağzımızda a- salahiyet sahibi gibi bahseden şu Kari nım dol~un ! .. Ve imkanını bulunca h""-

n 
'" mı farkedıyoru d t · d Y b b d .•. d k k" ·· .. d · · ..-oynunda ı.ugu-da tk m. e a erıyor u... a era erce ye ıgı· ayıya arşı ·opuruyorum; şu ar zı- men sıvişiyorum. Fraklı hizmet · . 

1 
n a 1 olan komşu · • l" t t k t D h k" h' ı· h·t k k'' ·· ·· O çı yıne >ana müstehzi bir t 

1 
m mız a a pa a es ızar ması. a a ·ım· ın ı mu ı e arşı ·opuruyorum... (\'estiver) de b •1.•. . 1 . avır a (Ceph d d' 

1 
k ? • • •• J ... e) ıgımı a ıyorum ve çı 

hnizi mi ka)betti . ?) d' e e ı er vardı ba ·ayım ... Ha! evet Ler ve muhıt kı olmek ve yaşamaktan başka karken sur t b _ , 
diyorum! lçimde;1~· .... ı:.or. (Hayır!) He Vestüs tc vardı .• Hey gidi zamanlar bir şeyin Mkim olmadığı seneler sanki mun suratla ~n\ a1.rı~yo.~u.~: 'l\1ay-
lı.az se" ı ahı sı'z h ~s~nuyorum: (Ne hey ... l{Uçük ve istihzalı bir kahkaha ge"memis .,.ibi hareket etmektedir. Şun 1 ' 

1 

erı sen ~e bu tun bu her-
.J • • • epınız ·· 1 - :s • "' ge e s" ·· ·· h · • diyor ki. ile Tjnden arası d t şoy e Kosole beni dalgınlıi:'lmdan ayıltıyor. Sofrada ların şişko suratları üz.erinde tabakla urusu cep ede hızım le bulunma· 

• · n a o urmal 'd' · · 1 'd' · ı d _ E. . . sizin azemetlc s" ,
1 

d"·;.· . 1 1 ınız. herkes susmuş.. Lına yenge bir zaçyağı n kırmak isin i~imde bir arzu uyanı- 1 1 ınız.,. ışan fırlayıp kapıyı şid-

Dd 

'et ŞJmdıki gibi de •ildi. E•er dinleseler ne k:~ e •g.~nl ız şu saçmalar şişesi h~lini :ılmıs.. Yanımdaki genç yor. Onların gurur "e nahvet homurtu detle kapıyorum. 
ay daha dn"' · f'h b ar gu erler' Maa k k hk h ·ı ··ı - 1 d k. K" -· .,ansa ıdik harbi im ı undan siırirl . . · ma. ız ·a :ı n ı e gu memege çalışıyor. an :ırasın a, can se ışenlerin inlemesi opegım Volf beni kapının önünde caktık N d · • zana 1 cnı.>orum Eğer K ı:ı k b b ı · J'ğ. d h · 

1

·-k · ' · e ersın Ern t dah 'k' so e olsa sinirlen d . · • O· :ıer es ann :ı uyor... nın ''ere ı ı e şetı duyurmak istiyo. U\: lemış ! Üzerime do••ru atılıvor se. 
nnnıak k • a 1 1 11} da n mez ı.,, Y.. d.. ·· t k t 1 d 'r k ~ "d · l · 

0 

"' abil değil mi .d . ., ereket ~ersin b d ucu umu e rar er kap a r.. a rum .. ~ro erın parçalanmış ''Ücudünü enıyorum: 
1 1 • t 11 sıra n sofraya k t'I Fi d ı d k" 'h" b. · t 1 .. ı ·· 1 zar ma patatesli b. . ~ • . r ı e an r "r e ı gı ı ır vnzı:-·e a - ~u ma~anın u~ unc e yatırsam ve bağır _ Gel Yolf r 

ır pırzola gelıyor. mışım- Dirseklerim havada ellerim, sam: "Nasıl! hata iştihanız kaldı ise .. (Bitmedi} 

• 

1 
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· [Ost tarıh ı lncı aayıhamızdaj ( l1st ıarafı biııncı sayı fada J millet meclisinin tasdikine I 
Halbuki daha biraz evel Eşrefin a- 24 KiŞi TAHLiYE EDiLDi etmesi lazımdır. Meclise yen 

· · HikAye . '. Lik macları 
' 

Divanı haı p faaliyetine yarı bafl 

yağından tutulmaz bir şilt Fener ka- Menemende tahkikat denm etmek· layi~ası takdim edilerek ~i~ 

L lesinde diretin içine vurulduğu hal- tedir. Şimdiye kad.\rki tahkikat evra- ler~ıd~m ce~lannın mecl: a Q es • • de içeri glrmemiştı. Futbol oyununda kı ikişer yüz sayıfalık olmak tizere 9 n~ ı~b~n .. ed~lmeden :;ra ld 
taliin payı küçük görülmemelidir. takım tutmaktadır. Gelen haberlere düşunulmuş ıse ~e ha ~la 

· ı k i ı ·· · hkik t h • k' l · re hükümet teşkılatı esas ye latanbullu iseniz lades tutusmaktan, ~in; ona toz kon durmayın. Mes'ut olur Orada top bır tesadüfe atkı ara çer gore dıvanı harp ta a a ım en . istil 
Seli.nikli iseniz lades kınşmaktan hoş sunuz. girmezken burada yine tesadüfün sev- dosyalan tetkik etmekle meşguldür- d~ tadılit ya~ılmasını ö 
lamr mısınız? Aşktan hoşlnan ladesten Hilmi onun için en mes'ut kocalar- kile ona buna takıhp kaleye giriyor ...... ter. Divanı harp ikinci bir ihzari içti- b~yle bir ted~ıre lilzum 

1 
g 

· · · · · · · k k b k b 'd ri k ı ·ş Bınaenaleyh ıdam karar an hotlanır. Hayatında kadın maceraları- dan blridır. Birısi kendisınden, bırısı Bır buçuk saatte çı ara çı ara u ma yapara azı ı a arar ar vermı . . d"I kti 
· k ı ta b ı · · ı · d te k"f d'l 24 k' 1• muva tasdıkine iktıran e ı ece r. na fazla yer vermiş olan bir insan ta başkasından olan çocuklarını yanına bıricik golü çı aran s n u şampıyo- tır. zmır e v ı e ı en ış Vlf 

sanur edemezsiniz ki ladesten hoşlan alarak sık sık gezmefe götürür. o sıra- nu dün bu galebeye rağmen bizzat ceheyi müteakip tahliye olunmuşlar- SOMADA BiR DER! 
muın. Ben gençliğinde de, ihtiyarlığın da Perihanın evde bir yavuklusu ile Fenerlileri bile tatmin etmiyen bir o- dır. MEHMET DAHA 
da da yazdığı her şiirde bir kulpunu bu dudak dudağa aşk dakikaları yaşadığı yun o~amıştır •. Hücum hattının or- ŞEYHiN HASTALIGI ~Türk dili) nin. yazdı~ına 
lap kadından bahseden ve hala genç na şüphe etmeyin. Fakat, Hilmi yanın tası bütün oyun ı.mtidadınc:" muatt~l lzmir ve Menemenden gelen telgraf kesır~e hoca Nacı, eskıci H 
kalan bir şair tanınm ki, IAdes kendisi d k" ki k be'..a k d kaldı. Kısmen Fıkret ve bıraz da Nı- haberlerine göre şeyh Esadın hastalı· lu Kamil, Havranlı Hasaa. 

w . . . a ı çocu arını o şıyan -r ar a aş .. t 1 1 d v kal iki U • hl 
1 

d h Halis ism nfn en belli başlı eglencelerındeR bınsi 1 • yazi faaliyet gos er yor ar ı. e e ğı ağırlaşmıştır. Şeyh eve g n og- na yes n e . acı 
dir. Cebinde bu işe mahsus bir defteri ara· ~·ı ki 1 i . ., ye inen alanlar ancak buralardan yol ıunu görmek istemiş, görüştürülmüş- kişi daha tevkıf edil mit ve 
TBrdır. LAdeslerini buraya kaydeder. -:---

1
• mem . neye ev en~ezs .nız · bulabiliyordu. Fakat bir noktada Be tür. Şeyhin oğluna (son dakikalarımı propaganda yapa yapa Soma19 

Aynizamanda on beş, yirmi kişi ile la- lzdıvaç ınsana ınsanlığını. ogr~t~~0.~· şiktaş müdafaasının yerinde mUdaha· yaşıyorum, seni bir kere daha görmek ken ihbar üzerine yakaland 
d ). ld • ·· ··1 ··~ıu sade betbaht olanları ne dıye gozunu- lelerle oynadığı ~uurlu oyunu da işa- · t ı sak n hiç bir vakit hükQmetin Mehmet Balıkesire getiril es ı o ugu goru mu:. r. U •• .. 'rl A 

1 
b" :a- ıs er m, ı 

Her halde siz de ho~lanırsınız.. Ca- z n onune getı yorsunu~ yo -. ır ret eedlim. Fener müdafaasına ~er emirlerine karşı gelme) dediği şayicijr. mene gönderilmiştir. 
mm, lades aşk gibi bir şey! Çünkü iki çok safderun adamlar gıbi Hilmı d~ ,-eçhile faik bir oyun gösterdL lkı ce BABA iLE OGUL TEVKIFAT YEKUNU 
linin de neticesi aldatılmak ve aidatı- bu kelimeyi sık sık kullanır - benı nah hafbekleri de kıymetli rakip a- D'i bi ri ete göre de şeyh E- irtica teşebbüsü dolayıı.dle 
:ıinea maflGp sayılmaktır: hediye al- gözünüzün önüne getirin: Şeytan kula çıklanna yol vermelerine rağmen mu- t .11 eoğr 1 rAl~ı;;;,ca arasında içinicin dilenlerin yekdnu 128 kadar 

k d rU Ü b. B'lh 1 . sa ı e a ı J maktır. tına kurşun, o a ar pil zs z ır sa vaffak oldular. ı assa so muavın bi sevgisizlik ve geçimsizlik dilmektedir. 
• • • adet içindeyim ki.. Feneri üç galibiyet ~uvanı aldığından ~~~:~ Bu~un neticesi olarak baba ile ŞEYH ESAT EFENDi K 

Udes denince aklıma zavallı Hilmi Hatta Perihanla nişanlı iken bir la- Beşiktaşı da güzel hır oyun oynadığın oğul ayrılmışlar, fakat Ali hocanın Dünkü cumhuriyet refiki 
gelir. Ounnla mektep arkadaşı idik. O- des tut.uşmuştukta yanda bırakmıştık. dan dolayı ubrik ederiz. kansı Esat Efendinin yanında kalmış Esat Ef. hakkında şu malG 
Dun mektep sıralarında küçUk bir ço- Niçin biliyor musun? Biribirimizi lades · Şimdi Fenerbah~e iki galibiyet ~e tır. Baba ile oğul arasındaki geçim- mektedir: 
eakken ne kadar hisli, ne kadar safde te bile aldatmıyaJım diye... bir beraberlfkle sekız puvana 11&hiptır. sizlik 1ebebini buna atfedenler de var- Abdülhamit ve mqrutiyet 
run olduğunu anlatmağa hacet yok. Der ve sadetinin hik!yesini tekrar- Galatasaray da ayni vaziyette. lstan- dır. Şeyh Esat Efendiyi itirafa sevke· huriyet devirlerinde kutbull 
Bugiln kendisile tanışan yirmi sene ev- ıar. bul şampiyonluğun~ lik maçlannın den Amilelr arasında, Ali efendinin, ba vanını mu}laf aza eden şeyh E 
ftl onun, ne olduğunu anlar. Çünkü • • ikinci devresinde yıne bu ezelf iki l'a· basının ahval ve mUnasebatı hakkında dinin mesai ve nüfuzu sad 
hiç defişmemiotir. O günkü Hilmi ne kip çekişecekler. T. M. if saatta bulunmıya başlamış olması ve cahil tekkeciler üzerinde d 
ı.e bugünkti HIJmi odur. Ayni his, ay- 1 1 1 E R 1 DIGER MAÇLAR d~ müessir bulunduğu söyleniyor. Bir takım eski rical de şeyhlıl 
Di 11&fderunhık, ayni kapılITTınlık... H A R C H A B E R L F B 'kt ail'ından evel YENi TEVKiFLER sindedirler. Esat efendinin b d d . . ener - eşı aş m ~ sal 

LA es enmce neden Hllmıyi hatır- l) , d / d iki Jik ma 1 daha yapıl- Yine telgraf haberlerine göre Kırk· yesi daima birkaç halife ve 
Jarım7 Ba biraz acıdır, acı bir hikaye- JlC met El. ÇJB.Sl stadyumlsata b 1 çs··ıeymaniyeyi agwacta üç kişi tevkif edilmiş ve lzmir· daha büyük bir nüfuzu maddi 
d" . mıştır. n u spor u J • • aktı ır. . . Melbum, 8 (A.A.) - Bır met dalga- (l-0) Beykoz da Aandoluyu hakim de dört kişi zan altına alınmıştır. Bu vi sahıbı olm r. 

Bundan beş &ene evvel Hılmi ıle ve sı yeni enenin §imal sahilinde tahri- d (.ııl) magwl..,.p et do"rtten biri lokantacı diğeri amele iki- Kendisine Avrupanın ve Til 
. bir oyun an sonra - u • • • • • h ı • zaman daha nişanlısı olan kansı ile bat yapmıştır. Tahribatın karadakı sa . dl si de seyyar satıcıdır. Bunların ırtı· muhtehf yerlennden su a 

birlikte bir gezintiye çıl,mıştık. Kırda hası 40 bin yarda vUs'atında ve 300 yar mKışler r. • ca ile alakadar olmadıkları söyleni· diyeler gelirdi. Kat'i bir riv 
90fuk tavuk eti yedik. Bu etin içinden da derinliğindedir. Dalga, 25 kadem 0Dgren10 yor. re gelen hediyelerin asgarisi 
~n lades kemiğini iki nişanlı tuttu- irtifaa kadar yükseli~ordu. Saporada k t DiVANI HARP REiSiNiN Ura kıy~etindedir. .Koyu bit 
lar. ki misyonerlere ait bır bina ile Ma- MU arrera 1 BEYANATI bu temsıl eden nakşıbendilik 

- LAdesl dang ticaret kolomisinin binası harap SPORCULARIMIZ TARAFINDAN Di h . i M tafa Pş. şu ötedenberi tekkede pek moderll 
- LAdesl olmuş birçok kimseler telef olmuştur. NE SURETLE KARŞILANDI vantaı barlp reıs t us yat temsil ediyordu. Mütekabil 

N . ., k · beyanat u unmuş ur: . eh T kk - esıne • M kd /d · . . "d. An karada toplanan spor ongresı G 
1 

• t fJ te i 
1 

lar, kabul günleri var • e 
bdsf de dtişUndüler, taşındılar. Kız B ônB ln Uffll l içtimaıaa nihayet verdi. Dün gelen - azete erı el rria 1 

1 
n
1
v rle ça 11şa· kın mensuplarına mahsus dek 

tandı Hil i •-~d B. d" d. .. . tik. K catız. Muhakeme e n a en o up o mı 
1 

ti rl a , m sıan ı. ır şey ıyeme ı Londra, 8 (A.A. )- Bir gazete mu· telıraflardan bunu öirenmış on· yaeafı heniz ta;ib eclllntft detfldlr. lar, ml8amere tuva e e 
ler. habiripe beyanatta bulunan M. Mac gre bütün dedikodulu mesam ve ya- M . d 

8 1 
.. 
1 

ektebi Kubilay irin tnalet eşyası çok defa Yarli B 1 t .d yi . t .. . ·ı . . h 1 b' tet ı. anısa a ey u m ) . L u gez n ı en rmı, o uz gun sonra Donald ('enubf Gal maden amelesı ı e pılacak ışleı-ı a ve ır esasa rap · .. ğ' d . i linden gelırd Od i 1 bi 1 · ı d' G · b' . . . • . il d musamere verece ın en gece yırın . h n şan ı ze ge mış er ı. arıp ır maden esbabı arasındakı ıhtılafrn pek tikten sonra yem merkez heyet e a e .. k 
1 

. . .
1
. Bundan bırkaç sene evel ea 

•--dUf b. d d .. h ' d' · · · 1 t kil d dorde kadar açık a masına ızın verı 
1 

•-tan---' - • ız e e o gun ın ı pışırmı yakında hal ve fasJedileceğini ümit et· di beşe inen federasyon an eş e en . hul bir sebepten do ayı ıa .,.. 

lerdl. Sordum: mekte olduğunu beyan etmiştir. Mu- zevı· ,ı da intihap etmiştir. Bu intiha- dı. tindeki tekkede zabıtaca bir 
- Ha_ yahu, siz kırda IAdes tutus maileyhe göre, her şey yarınki Kardir ba göre Burhan B. atletizm, Ahmet MÜNAKALAT BAŞLADI pılmak istenilmiş, fakat her 

•attunuz. Kim aldattı, kim aldandı? kongresine bağlıdır. Bey de güreş federasyonlarının başın Menemen ile İzmir arasındaki müna tekke bunu birkaç gUn evelind 
Hilmi gülümsedi, nisanhsı giildU. Bu B • S 'k h d d da kalmakta diğer üç federasyona ye- kalat başlamıştır. Seyahat vesikaları her almış ve tekkeden üzerine 

IRlalimin cevabını versin: diye biri öte lf l BgO ay U U ni zevat getirilmektedir. Futbol f ede- ancak bir defaya mahsus olmak üzere ehemmiyet verilen büyük bir 
kini bekliyordu. Şilı:ago, 8 (A.A.) - Leo Brothers is- rasyonuna Altınordulu Hamdi Emin verilmektedir. uzaklaştırılmıştır. Bu sandıkta 

Nihayet Hilmi: mindeki eşkiya reisinin tevkif edildiği Beyin getirilmesi çok münasiptir. Za MENEMENDE TEVKiFLER ve mücevherden çok daha 
- Biz o ladesten vazgeçtik, yarıd. bildirilmekte ve merkumun (Alfred ten dün temas ettiğim~z sporcular da Menemen, 

8 
_ Mefsuh serbest fır- him şeyler olduğu tamhin ed 

lmakarak, bozduk! dedL lingle) ismindeki bir Şikago gazetecisi bu bitaraf ,.e beynelmılel te~~slann ka ·a mensup olup son hadise mür "- dir. 
- Niçin yahu, hiç lldes yanda hı· ni 9 haziranda öldürmüş olduğunu iti- ifası hususunda tecrilb~ . sahıbı zatın beiile tevkif edilen Celi\I, kolcu z_Je ÇORUMDA GENÇIJK lRTI 

rakılır mn raf eylediği rivayet edilmektedir. OJ. bu mühim vazifeye getırılmesini mem- lbrahim hoca zade Ahmet efendilerin TEL'iN E1TI 
- Bıraktık. Çünkü düşündük ki ya dürmesinin sebebi, gazetecinin birçok nuniyetle karşılamaktadırlar. Yalnız .

1 
d 

1 
i alınmış ve iki gün mevkuf kal Çorum muallimleri ile Hlll 

ben ona aldatacağım, ya o beni aldata hususatı pek fazla bilmesi imiş. dün maçta görüştUğUmüz birçok spor- ~~~er ra serbest bırakılmışlardır. ve türk ocağı mensupları 4 kAll 
cak. Ildsf de iyi deffl. Biz biribirimlzi h d fı cular ve spor merakhlan bazı oyuncu- Fı . n son da maktul derviş Meh- ni pazar gUnü mim küttiphane 
lıJç aldatmak istemeyiz dedik, velev ki avana B esat tarın olempiyat seyahatindeki kusurla- a~a ~sn:n veren tütüncü Çataklı da toplanmış ve şehit KubUAy 
tldeste bile olsa. İşte onun için bu İŞ· Havana, 8 (A.A.) - Zabıta bugün nndan dolayı bir daha milli takıma a- me ile ~~:an da tutulmuştur. ihtifal yapmışlardır. Bu topl 
ten vazgeçtik. birçok otelleri dinamitle berhava et- Jınmaması hakkında kongrece ittihaz e mo Ş;HIDIN KARISI VE ÇOCUGU maarif mUdilrü Şefik ve muall 

Fena fikir deflldi. Hele o gün oka- mek gayesini takip eden bir fesat ter- dilen karan doğru bulmamaktadır- . . b'la . ailesi ram Lütfi Beyler tarafmdan 
dar hotuma gittiydi ki... tlbatı keşfetmiştir. Fesatçılardan bir lar. Bu safta oynamak için içlerinde lzmır, 8 - Şewhit Ku 1 ~ d b li nutuklar söylenmiş ve fnlal 

Ba cevabı aldıktan sonra hindinin çoğu tevkif edilmlf n bunların Aile- istikballerini bile feda etmiş birçok Vedide H. ile ~~lu ;ed;~ ur: .• a U· manlanna linet edilmiştir. BC 
... im tabağıma tesadüf eden kısmında guetondeki kararglhlanna her biri bir kıymetli futbolcularımızın bulundu- lunuyorlar. Ved~: 'i ıy:r ~· d"k. main nihayetinde şu telgrafiat 
ld lldes kemiğini kenarından tutup kaç kilogramlık dinamit ihtiva eden ğu bu isimlerin arasında bugün ayni - Aydında 1~ se' ~~ ev ;n

1 
1 miştir. 

bldırmıt ve: bombalar elde edilmiıttr. 88hada çalışan lilzumlu kabiliyetler iki sene sonra bı~ mese e '; ~ a~ MAARiF VEKALETiNi 
- Zavallı kemik, demiştim, aşk kuv- • k . . , l . de vardr. Bunlar için ileride ınillt ta- d.anlmıştık. ~h emeye m racaa e • Kara kuvvetin bit ettil 

fttll olunca sen de gölgede kalıoyrsun r Amerıka o munıst erz kım için kendilerinden istifade edile- tık fakat. ne~ıcelenŞmi eddlL GöBe n Akyvalık mefktlre kardeşimiz ~çin yand 
Ü k k bi · t "hd sı mevsimi ge ta mualhmdım. m nen azası-• • • New York, 8 (A.A.) - Bug n o- miyece r vazıye ı a K k k"' U h ld . HU- )erimizin sızısı gaye yolunda 

. f d 1 b'" tik il bi karar olarak te nın oza sı oy ne oca o um. Hilmi şimdi evli ve mes'ut bir koca .. münistler tara ın an yapı an uy n çen ve manasız r · kQ t' . ğl tahsilini deruhte saflarımızı sıklaştıracaktır. OD 
Kansının hAIA kendisini eskisi gibi sev mayi§ esnasında göz yaşı döktilrUcü lılkkl edilmektedir. me _ımbeın. 0 kumuni dl dL Da..x..n ol azzez hatırasını kalplerimizde 

· hh ki ta FUTBOL etmesı nı ço sev n r • 5• • ,_. dltinf zannetmeyıniz. Ne gezer? Ardan gazlı bombalarla müce ez i YYB· ANKARADA w K b"IA · çok sevi .. ·or· cağız. Taziyet ve teselliyetiıDJP dl- ti yah x·· . d u yf ·ı ri Ü rind t h il mama ragmen u 1 ayı ., 
u sene geç u. oprü abası re n ma şçı e n ze en uçmuş ur. Ankara, 9 (Telefon) - Mu afızg · d B be · "ldürecektir deriz efendim. • · bed yi Ut ki il yi . um. u acı nı o . De dört sene dayanamıyor, aşk daya- Polis hır ar e m ea P n ma Ş- cü ile lmalU takımları bırer golle be- FES GONDERECEKLERMIŞ FEVZi PAŞA HAZRETLE 

1111' bU hiç! . çilerl ~ağıtmış ve bu arbe~e esnasında rabere kaldılar. (Son Posta) nın yazdığına göre son Kara kuvvetin hit ettitl 
Snmeyı hır tarafa bırakını_z? Koca iki polısle 12 kadar nUmayışçi yaralan- hadise üzerine Viyana ve Peşte ~abri- Beyin kanı yüreğl:zden aıatrl 

1111a temiz temiz ihanet wte eddıyor. Ge- mıştır. KÜÇÜK HABERLER 1 kaları fes stoklan hazırhyarak Tür- bidir. Mefktlremizi yaşatmak 
pnlerde uzaktan tanıdıgım bir genç an TTOrent kapafz , . . .. d • te bbü etmiııaler . . h 
latıyor: ftl * ESNAFIN MUAYENESi - Be- kıyeye gon ermıye .şe 8 :-- : hıt _olan ~~rdeşimlzın ru una 

Ah p rih . . Atlna, 8 (A.A.) - Bahriye Nazın, lediye sıhhiye müdürlUğü bu hususta hatta bu stoklara aıt bir kısım nü- derız. Mubeccel ve kahramaa 
..;.. 

1~.1 e i .;:
1

1 dıy:rdu, Penhan, lş'an ahire değin Korent kanalından bir proje hazırlamaktadır. Buna gö- muneler de gelmiş. Bu cür'ete şaş- muzu yüksel plısiyetinizda 
ı..M.. beratuberdı'~ Be ybn k adrısık; dgeçe~ müruru uburu menetmiştir. re esnaf mütehassıs doktorlar tarafın maz mısınız? d_e_ri_z_e_f_e_n_d_im_·------~ 
•- IAo n u a ın a ar gu ANKARADA HASSASiYET • 
... 8p8fen kadma rasgelmedim. Opü- Arabistanda tufan dan muayene edilecektir. • • . . Kenıan konser• 
~ d · * SOKAKLARIN TENViRi 1 Ankara 8 - Menemen hadısesıne a ..-.en udaklannda hararetten ikı Amman 8 (AA) Şiddetli yafmur - s- ' b . b' h . t Viyolonist izzet Nezih ,,. 
Prai, ,ehvetten bir kıskaç canlanıyor .. lar netice~inde • Maa: . Akaba yolu ge tanbul mahalle ve sokaklarını ~mami· l\~rşı ~nka~dı: a.;;z h"~~ s:sasıy', saat 

00 
'altıda Ttırk 

0 Dinliyemedim. Delikanlı o kadar per çilmez bir hale gelmiştir. Akaba şeh· le a:) dınlatmak için da.ha beş hın fene- gkosterıllme: e .. ~a f:vk:ı:C::e ~~:;ıre- bir konıer vermittir 
latı d ki J 1 re ihtiyaç olduğu tesbıt olunmuştur anun ar arıcın e • 

ft8IZ an yor u sormayın. Ç m· rinin yansı ile Akaba görfezindekl bir c1 • re tevessül etmiye lüzum görmediği da talııil g6rm6t olan 
deaı çok sürüler mahvolmuştur. Suların *. 1~.AN. DO~ANDIRIC!~I I - E- anlaşılmaktadır. cin konserinde bir çok m 

- Zavallı Hilmi! demek geldi, o giirUJtiisünü duyan halk kaıomı• ise de velkı gun bır muesseseden ılan dolandı 
1 

I d tl"I h 
• • • ) y ·ı 1 k · t · iDAM KARARLARI l\fECL STEN nas ar ve ave ı er azır 1ar seantJslnı, yarıda bırakılan Iadesı binlerce kişi meskensiz kalmıştır. ncılığı suretı e para a ınma ıs enmıtı I N 'b B. B 

atırlıyacaktım. t . . ve bir telef on muhaberesini müteakip GEÇECEK muştur. zzet ezı 
Pakat hatırlamadım. Çünkü Hilmi lSpanyada hava ZŞ[erz müesseseye gönderilen Fatma isminde Divanı harp tarafından verilece~ ka Sebuman, .~endelıoa,. 

meş'ut bir kocadır. Karınız namuslu o- Madrit, 8 (A.A.) - Kralın hava iş- bir kadın zabıtaca yakalanmıştır. Fa- rarların infazı meselesin~e .. de hilkii· Ma.tbes.on gıbı beynelmılel 
Jar. m ti he edersiniz betbaht olursu leri servisini yeniden tensik eden e- kat telefon muhaveresini yapan ve ken met kanuni mevzuatı k!fı gormüştUr. retı ha.ız. bestekArlann en 
u' Oy:e ~lacağına varsın karınız na- mirnameyi imzalamış olduğu rivayet dlsine (Kemal) ismini veren adam he- Teşldlatı esasiyeye göre idam cezaları eserlerını çalmıt Ye pek 

~.:... ob1m da siz ondan şüphe etme ediliyor. nlla IMalunamamıştır. nın infazı için bu kararlana büyük alluılanmııtır. 
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I; Zırai Bahiıler 1 1 _ -Kana ıuıayan ıKüçük ilanları 

Zı·raat kongresı·ne doğru dent mnh'O.klar • ... ~eY _.ın n•trol1J1lllf • , • •., ~ "' . Tarı f e • • • • .... • • : 
Hanendeyı O\omobllle h d · • D t l lc ı:um JO • 

T 96tOrenlermi• Foçadaki suikast a 1- : 
1 

e 
4 1 

~o : 
arla~ aapan, koyuna çolMua - Bugtlnldl çiftçi, dtlnldl d • 2 • • 
çiftçi phpnıyor- Kaybolan K.elenye upaaı- Arul Evvelki aeCl!9 Kaıımpaşada sesi tahkikdtl evam : s • • ti~ i 
m...ı.ı.n- Ytls hail ve k6y meralan- Zlraatte Bahriye c$ddeai-8e 1S-20 el _•i· edi~'Or i 4 ,. ., 7J ! 

mutetlll devletçJHlr. lih atarak o eivit halkını telaıe Foça kaymakamı LutfU Beye, : ihtivaç kalmavın- ; 
- 2 - dOfüren~erin, o gece Bahriye cad· fauh Serbest fırkanın Foça ! t:aJ•a 'kadar '~4Ji' ıoo : 

desindeki 2 nmnarab kahvede me . d' • 1 O d~fa , ilAn euı - : 
Bqb hangi Pftçlye soranıamz ğu koyunlar otlar. Unutmıyalım ki bu 

•nuan her halde eski k6yliilerin dalla ko)'Ull sahipleri arazi sahibidir. Ve sil 
bl ft dikkatli ~ eöyler. riilmemlf fazla yerlerini mera olarak 
Baaen hakikat te budur. Anadoluda bqkalarma kiralarlar. 'OçUncUatl de 
-*ieiu nispetle ekllif fazla fakat malı başka koyunculara kiraya verilir ve bu 
eal azdır. Bunuh aebebi basittir. Eski para ile de imam, köy bekçisi yıllıiının 
den topraklar iyi lflenit, - -ye vaktin bir kısmı temin edilir. Birinci merayı 

• · ocak reisi tarafından tertıp e ı· •. mek ilzere maklu •. 
hanendelik ede amiyet ıs-ın· d k 1 

1 l len sui kastin mey ana çı an • 1 Abonelerim!zİn her Oç ayb~ tçln ~ 
deki kadını bir otomobi e a ıp • • 
gide'1 Ahmet ve Eyip olduğu dağı yazılma,tı. : bir def&11 meccanen. ; 

Dünkli posta ile gelen "Ana· : <satın ı:eçen UAnlann fula Nttn • 
anlqılmışbr. • ltl • için 5 er kuruş zammolanur. • 

Polia bunlar hakkında tahki- dolu,, refikimiıin verdiği ma • ···•••••••• ••··~·· .. ••.•!•.•· 
de drilllrdl. Eski bir rengter: anladık. Onda bütün köyiin mfın geçi 

kat vapmaktadır. mata g&re tahkikat ilerledikçe Para kazanmak ıster m11ınız'7 
"' b • Uıil T ksitle her nevi eşya satmak sureti • 

• • • bu caniyane teşeb Oılln. ıç. Y "~da 90 liradan fazla kazanabilirsiniz. "Tarlarla ıa,,_ niyor. ikincisine ne diyelimki yalmz 
KollfUIG ~ aç evin koyunu yayılır ve beş para 

Derdi 'Ye haa ;verine ptirirdL Mea vermezler. Gelelim üçtinciisilne. Vakıa 
Hacı Hüseyin blltOn vahşet ve denae~ıle mey· .g:12 arasıncıa mUracaat. (8) 

dana çıkmaktadır. Suı kast o lstanbu\ 4 üncü Va~ıfhanda 
lebtin az • kurak Te bllhaaaa Ukba bu1'881 bir irat getiriyor ve bununla Kar11ını bılıkla Jırıledı 
har 1Btlaarlanndaa bfee maJırum ol kiy masrafınm bir kısmı görttltiyor. Çakmakçdarcla Valde hanın· 
dutmnı bilir topratı, bu lmraldıfa ma Fakat bu köyUintin her biri masraf i· da oturan ıeJyar satıcı Hacı 
kaTeaet edecek tanda hazırlardı. ye çin c1ahna her sene beş on lira Terme 
lllaıl • ..._.ar lım7•r. Fakat ,.,...._ je amadedir. O halde bu ikinci n üçiin Hllaeyin, zeYceai Hatice hanım· 
yor. latibsa1 lllUraflan ail1' ve aoara dl meraların bulilnkti ite yaramıyan la kavga etmif ve neticede ka· 
da htlJtk laarptea beri me1daa alan ko veyahut bir ekserl7etin alayhinde bir rısını bıçakla tehlikeli surelte ya· 
lay ve çabuk kaza.at 118111 ve hnmi kly ekalliyetin işine yaramsı halinden mme ralamııbr. Hllaeyin yakalanmıt, 
ltiye kadar PÇınittlr. Artık 0 da, ken nun musunuz? Bu vaziyeti haklı görtl Hatice Hanımda tedavi altına 
di zaranna olarak apk &öz oldu. itini yor mUS11nuz? itte Tiirk köylUaü lehi 
~uk bitirip Jatmü a ....ı edip ne atılacak bir adım, emin olunuz ki ahnmıfbr. 
u emek tekmek istiyor. l'alrat 1ap1ıe- Tilrldyenin birçok yerlerinde ba gibi Kanlı bluz 
• ki h•••.vor. arazi vardır. Oakidar merkez memuru la-

Her it. her aa'at belki hile ıltlrilr, Yoz hali arazi ile köy meralannm mail Rasih Beyi yarahyan azılı 
fakat Pf&tillk itana atllıatt dellWr. fazlalan, tarlasız çiftçiye taksim edil· lurllzlardan Mehmedi• e'rinde 
Ne ekersen oaa lııltenbı Ye ne it 1IP? dili pn ıüphe yok ki Tilrk vatanmm birçok çalınm•• -va bulunduğu 
aaa karplıimı ah-. Bnelee Mantaa bug(inkü ekilmemft kıınnmdan bir par .,. -.~ .............. '* ~ malı olu çuı daha meznı hale gelmif olacak yuılmaıb. Bu ~ içinden 
~~ h ~ bira itin ladte. ve bilnetice ~tginin istihsal masrafı kanh bir kadm ceketi de çıkmq
ft)'e .llmanyaıa liderdi. Tqlr, tellb, azalacak ve rekabet ıdllhlanmız kuv-
ldl'* '" lstandarcUze eclllmlf 'bir ar- vetlenmit olacaktır. brBu ceket polisin nazarı dikka· 
:.!dL 'Bash bu arpa J'Oltwr. Ve WA GlrtlUlyor ki gerek mahsuUimtiziin tini celbetmit ve hakkında ehem· 

ovam artık bir tıaft1 .,... bol '" temiz olmasında alıperifhnizin 
edem17or. Beeu '""* • tA.ııRM .....-U.de, klylilnb refahıacla hull miyetle tahkikata bqlaıımışbr. 
lı;a7W••••· T...., _._. ... :111 • Mtla ~ lflerlade, bir lltlkhtetten Bakkalın ölümü 
PJ'l'etai&Wı ,..._._ is&Tbelaqtur. yarma lstlyora. Bu ae demektir, bu· nel 
Araıa Mı.lkJmp smıt. teprülu bi liakl rejim Udma41.J&tta mutedil clev Bundan birDÇ P e 

t rt · Kaltemat 
derece kana susamışçasına e ıp 1-----...:~~;,;....--.-"1ı;~ 
edilmiştir ki "Anadolu,, ~uhale· Dr. 
fet perdesi altında neşnyat ya· Ahmet ikbal 

P
anlann ektiği fesat tohumların· Anktıra caddeııl No. 66 

1 Pcrşembr sabahlan meccanen 
dan neler çıktığını ve ne er çı· (8) 
kabileceğini anlamak için yalnız 
bu hadiseyi ele almak bile ~ i
lidir, diyor. Suikast Foçada. il~ 
mektep binasında bir gece ıçtı: 
maında kararlaştırılmış ve suı 

kuti tertip eden a!çak ruhlu 
damlar kendi borularmı öttiir-

a ki · · •ek, kendi derebeyli ennı ya· 

ptmak içia neler yapmak tazım 
ldipıi konutmaşlar ve her 

ge den enel kaymakamı 6ldor~ 
teY d' 
miye karar vermişler ır • 

Fran51z sel iri n1emle · 
ketine gitti 

Fransız sefiri Kont d6 Şamb· 
.. aplan ild ay için izinli ron cen . 

olarak dlln memleketine gıt-

Hava müsteşarlığının inpabtla 
istihdam edilmek üzere mahiye 120 • 
ra maktu ücret ile bir fen memuru alt 
nacaktır. Kondoktör, ve yahut iatDI."' 
kimı harbiye mektebinden m_.... °' 
tanlar tercih edilir. Taliplerin 
da yazılı suallerin ceavplamu 1'ıwl 
istida ile Milli Müdafaa V eklleU 
va müsteşarlığına müracaatı llZDD~ 

1 _ Tarih ve mahalli teveUU.41. 
2 - Müteehhil ise kaç çoeuiU o 

tu. 3 _ Hangi mekteplerde tahiıil 

lflenm~ tolı~ iJi temlden- letçi olduhndan bahsediyor ve haki· Topkapıda ilen Bakkal M~h~et 
•...ıe" JUilettlrflmemeğe başladı, katen ticarette ve san'atta öyledir. Fa efendinin arabacı Danyel asman• 
sltsitl keleaye arpası denen o meşhur kat bu sistem bilhassa zlraate sirayet de biri tarafındaP &ldl\rllldOğtı 

ıı ~:t'Ra yok oldu ve bugün ancak bir iki etmelidir. Devletten himaye istiyen ve zannedilmit • ffalbuki yapılan mi§tir, 
ellncle.,. KeJeQe u1Un1fP. onu mutedil devle~llWac)en hayır u ~~t. aeieeaind• MtMızt -;~;..... pk~~'~!;k~"i(.; 

~-·"l.rllul-ltJılılf~ ftiPr man ki7ltldlr. Arazi, tolaum, ıstıfa, efendinin Kalpli.ekt•ndeıl ö..... fuaclaa 

"'iir h.OU ter.-.... olaca=::..=~ ~lnı =~ il teslıit ö\dfMıtırr. = ::.::~ 
.. .,..... noktalar halledilir, gerek 1na noktalan Karmanyola Poa '"' -~· bayıhıtlaJı 

:ifa klflk..,.., ••la1181lerbiddn kendine bir iktısat siyaseti yapması il Evvelki akfam.=;! •t.J; araJDaktadıt. 
=-re'::!~ tohumlü ve en ni· zımgelen h6k6met köyUbıün pJftt Te ••=iacl=e~J>ir=·~~k.:lm::;~t~::::':=~ı -:• ~---·---:--•·•-.;:••....._ 
lalti .,.... tavzqa e.ta bir mi hüsnu n11et1nden emm olarak bu dt- • , :ı • Türk Spor • 

• şilncelerl himaye edene ft miltekabil l BalpK.oir!t!•ii•emleketier4• ) .,..k Spor lezzet ve .ııD ile 
..... L_ . , ' • • bir PJftt ghterirse tşl eaamdan t.t- . __ ............- • ~ 1 k 
-.~ lllilatçlleıin ve JdJvJlniin mq ohıruL okunacak yaa ve resimlere. ~B 

..._.. ~ • 1 flW " '- 1 ~-' bir sayı daba neşret~'-. u • .... :;; ... ,,;::.... •.m:~~~Nemleı ________ F_..,,, ____ u_ıı_ı_ Bir :aa paıa~1. . •,.-.:Vida muhtelif yazalar ıçQtde 
..,~ Bul~"• b.u·6aıetinın yem ,. EKlR'' p 'ıte 'f.W -.ı.ır4 biri d t •··-·• 111' bilhassa B !il an 'y_. ~~~ ._e;_ bit ~,.-:;'1.:: 1 Dltlere Dikkat mevkü tedadle ,eakittdığı glldill bğı ıollerin tafaUib, Altay 

~n.a .... ....._ ld ~ üak Di l • d h 1 1 ? beşer leriJıldaıı '-klit ederek nan pmpiyoauna aasd maflup 
kak ..... tulİJklerl İlllllpleri :..... t erı D88 rça ama 1. piyUafa .ur.en J)elço aaJDUMI~ oldtı, Ankarada topl_.. ~ 
ab.p klyltlye dalttaiut UUlbden - 1 - biri llaskly zabıta• tarafından kongresinde neler karst:/IH 8 kalem taban demiri 
büeetıaeıt deilldlr. Vakıa tama.ue .ı Buut ... fır~ .dit tozu veya k l qtır 100 metro ıampiyoaulDUI 21235 kilo çinko levha 
!tı":llil ta'flliye edetelüı, ta•eelle dlf abuaadaa bir JniktJr konu bu ya =J&c!f •: in hayati, Avıupadaki an mae- Askert fabn\alar umua "''Mllll'llR 

....,.ıt.I llir fikir tap•aıa '" ftrk aabb labna ,,_..-bir tip denua• G-rev ihtin1ali tar ıoa bereketler, Boka m&ıa· den: 19- ı. 931 ta,rlhinde r. "Pa 7tlAne •JAmet ~ da lndad~ " orac1a. lau.al la- bak lan spor pemasında pek muna\\asast ~apılacatı Oln 
~ e~~ ı.ı.ı.ı ~ ~ ... !-...~ flbnlablllr btr bl· Romanyaclan ge\en haberlere 1.-·th· bir. yazı, mekteplerde spor yazılı iki kalem ma\ıeDlC l 
.... ..,.,,....- • .._ ..... _ ...... - oaa-., ,.-- ( Jim) ....___tt-!ndekt klmlr UI Milliye sa1..etesi mQdded Dl 

• • ~.~ Tozu dalma fırpmn l9erlne ko1· vn:ı -;auıa1 •. de ... ı ....... ı~v:eı;•;jr;.:e;:.. --~~~~~=-., nqretmediğiııden şarmamentD 
,_. ..-... • ..__ .&.-.i.....ı ., • .-.9 _........., aaak llsımdır• baDlannm _ _.... _.... ve demit 1118aen ertll ç....-:- l1ı •-•-• r'ınde tadilat yapma&• mecbu 

.,.. •uac. ~ iıahlh1 •buJu ' ., .. .,.._....,. u b' • ol veril· ._.._ ve k*dın baltawuan 
'l'llk, lltttWar -- et ...... en fıqa71 tozun balodlliu kutuya batır ameleden iııw umıe Y --.- mGteba11ıu müştür. Bu sebeple münakas&Qm 
.......... , m .... mmlıDtle mak aa1a eaiz deiflclir; zira fırça her meie •e wı.-.n. ye~ele- D 

0 
K T 0 R . tanbine tehir edıldiği ve tadilla 

t* ~oı.,.,.. ~ ld-ba eliatlea bir zaman, iatenildlil kadar tema bulu· riadeo de ft.z~ Jirmı nlabctiilje 'SlmD \c:~i~:_.!n~:i:~~:z:... 
t 11•4'a n.1··- tue mıyabillr n bu tak4lrde Mltiln tolll tenzillt yapdmağa karat ftlil- RJZA. EN T ~ atlar mektebi müdüriyetine miir 

telvla edehlllr. el · · L.- "*1-ar• dl • • • mi1t4'. Am ~ ase"" Catalot\u Emniyet sandılt '-lll11sın 1 --~ ftkt,e M'a1-ft 1*ıcok nz halt de- Dlt'lerla •11htellf eepheleı\ Yeeih· ı.. .. - ....... Wr terki ifpl Ue 37 Tel. lst. 2683 1 3 tJNC'O KOLORDU SA!"41-' 
•hl ·-..a n. 1.a- _.__. lari leri vardır. Bitin 1na ee;helere alt fır .... ,_ h-l l -- u::o.::· ;;;::;:;;::==imi KOMiSYONUNDAN ~· -- ...,,._~, ~ ....,. _, u..a m-'--bele ec1--a.a bl mao o u...-dotiid9f. Y.• hldlJlda u1J61 !18&ama 11SUl1...-a tud111': ._. .. _... Ti"4e buluna• la'8a\Ra - ~....:6:kl;lt ': Fırçalama amell7eahıe evvelen dJt. maktacbr. Doktor 931 gayesine kadar ihtl)'dl 
,.._ ~,-.... .._ wterı> lertn :re•• YIY•, plnf1en atııııarm Gizli teşkillt Rafız Cemal . mek kapalı arı 11811llle • 
~ tlfıtl ,..... ha• ~ dan bqlaııir. Ve bir çenenin beller J&· Roma•ı• pzet.t~ o"* Dabilt haıta ıklar tedaYibanesı dadır. llıaleal U kla•auaaai Mt 

6 oıiakpldE. ~ ,..,. lam nsı için on fıqa darbeml 1"fNlr· .ı •• ::ı:.. .... a 0~ Romanya zabıtall cumadan maada her gün •dert son· hine müsadif cumarteli ıtntı 

l:~•,,,."*8 :-..ı .....,_ rt Daha sonra dişlerin yanak .,. dudak uua- • 1 lcta ra saat 2 den 4 de -adar erkek, ka- dörttedlr. Şartnamesi 3 tbı 
~-')ati ıtb:J.I .,_. .:... eegheleri fırsalanmaia laqlanır h •» takll~ bDOm-- içia 9' •m• dtn ve çoeuk\ann dahiliye bastalt'da ordu Satın alma ke~oaı 
~ ..... 4e ciiıJKI dert. 1aede cliflerin bitin lrtlfamca ft ayn olan bir fe~iW IDi'Y~~ P':f nnı Oivaoyolunda ı 18 ıturnarah hıt· Taliplerin .yevmi mer.kirda 

~ ~ ~ ıtllL~ ~ _... ea dit eUerbün de ınıtett mah8111ab 11Df .e iter• gelenlenoı te sust kablııeP<i• tedavi eder. Telefon teminatlarile birlikte 'l'lred 
_.... WD alla tôıi, iK ftr6 fırçalanmasına dikkat etmek tbıacbr. ederek mahkemeye •enaiftiı'· 1:.:stailniilb•ul:ı-.23•9•'--~~~.alma komisyonuna müraeaatl 
.. .. q ••ı, ...- a .. Bu cephede bir ~enin 'heher J&naıl.;:;;.;.~~~--~ı:----1!•--~· ...... ~ ..... ._..? e •P. ylnnl 

1
111& •r1*l un&. Mobilyayaihtiyacı olanlara 

~~ •• ~~· IJlr ..,~7.aL'! .. as~ ~,,..:;; t k ~ ·~- .,.,__ - Her keseye elveritli son •istem ya a 
~ ..... da 

1 1 obalan sak»n takımlan, salamanje, ve ya· 
..,.,.,...,..,. _... lll!ı*rm DAVETL,E~ .IOil-ye~ zıhane ttfripb ile her nevi pencere per-

-~~--...*-•fi,-.Jpn tQanlda T&rk mllrettipleri cemiyetin- altehualsa deleri rekabet kabul etmez derecede 
illlt ,..... dem c..ı, ... Dnıtat .... Pc>ktot" ehva olu~ edenlere tediyatta teı-

""'1"' .. *-bet lik konpeai &atlmlıdeki C... Un :ı.al.. Naıft hiılt ga.tenlır. • 
~:~~•-t::J81 ili~ ilbtO ce*et merkade iOlkat gyŞ"'-# ... ~· Fincancılar yokuşu Ahmet Fenı Asri 

~... w~ al&kadar.._ bnd tDr'he .-ı Hilıli.hmer 1iinata Jlql>Jl.ya ••iazua N.~. 21 telefoa lataabul .. ..._ "llı::t\ tiulu-.laia .. .... )(o. tö teL Jatanbol: 2621 ''Afif . .,. ~~~~~~-----~--~~~~~~~~----"" 



8 - VAKiT 10 Kanunusani 1931 

1 Devlet den-ılryoııarı ilanları 

Samsunda teslim edilmek şartile 40000 adet neşe travers:n 
pazarlığı 12-1-931 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet demiryolları malzeme dairesinde yapılacaktır. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin yevmi mezkürda 4500 lira temi
natlarını müstashiben müracaat eylemeleri ve bu hususta mü
temmim tafsilatm malzeme dairesinden alınabileceği ilan olunur. 

• • • 
Anadolu - Bğdat hattında mer'i 1aman nakline mahsus 30-330 

numaralı tarife tenzilatının 35 inci,kilometreden başlamak suretile 
daha kısa mesafelere teşmil edildiği ilan olunur. 

• • • 
Üç alimnntasyon buhar kazanı kapalı zarfla münakasaya kon

muştur. 

Münakasa 16-2-931 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
DeYlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya İftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komis
yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka
rada, Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

1 

---·- --------·------------
Vale~( Alcarlaı~ oe 

A1,.idir~)1etin.clen: 
Kıymeti 

L. 
122 

muhammenesi 
K. 
06 

Zirai 

115,08 

lv/ahlıiller 

Yenibahçede Keçecipiri mahallesinde Sulukule caddesinde 
(Sl) No. üzerinde ahşap barakayı havi arsanın tamamı 10 - K . 
sani 931 tarihinden itibaren dört hafta müddetle müzayedeye 
konmu,tur. Bedeli muhammeni (122) lira (6) kuruştur. ihalesi 
7 - Şubat 931 Cumartesi günü saat on dört buçuktadır. Talip 
olanlar kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçelerile beraber Istanbul Evkaf Müdiriyeti binasında vakıf 
MahliilJer idaresine müracaatları. 

En ucuz 

• • 
ışı yapan 
Yer 

v A K 1 T 

DIR 

1 
Tabı işlerinizi biittin titizliğinizi tatmin '.deceJ.r ~u
rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi iazete Ye kitap formalarınızı 

üç dört renkli klişelerle ayarlı bir surette ve sürat
le hazırlar. 

Mecı:nua ve kitaplarınızı istediğinizden üstün tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir iti deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel ey
veli V A K T E uğrayınız. 

Her şeyde~ haberdar olmak istiyorsanız VAKTE 
abone olunuz. 

V A K 1 T Haftada bir okuyuculanna l & sayıfalık 
bir mecmua veren yegane gazetedir. 

lstanbul itl1alat 
•• •• v •• 

gumrugu müdüriyetinde~ 
Adet 

1 

1 
7 
1 
1 
1 
5 
4 
2 
3 
5 
2 

1 
1 

620 
1 
2 
2 

10 
223 

2 
2 

1 
1 

Nev'i 
Paket 

" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 

parça 
çuval 

parça 

" adet 
paket 
adet 
adet 
teneke 
adet 
parça 
sandık 

paket 

" 

Markası 

844 

127 
muhtelif 

694 
6173 

34 
muhtelif 

,, 

" 
" 
" G. N. 

FAC 
bili 

" ,, 
,, 
ti 

,, 
" 
" C. M. 

5412 
24 

Numarası Kilosu 
K. G. 

3,100 
3,100 

63,300 

791 

1726 
muhtelif 

1907 
1642 

185 
muhtelif 

" 
" 

" ,, 

,, 
,, 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 41 981-1 

1 126 
1 843 

8 
4,300 

750 
47,320 
37,900 

7,400 
20,350 
42,400 

60 

17 
3 

kilo 945 
196 
506 " 

" 
K. G. 
2,800 

Cinsi 
Kıymetsiz pamuk mensucat parçaıJ. 

Sun'i ipek dantela 
Tırnak cilası 

Ayakkabı, iç çamasırı şapka, mfistamel 
Haşarat itlafına mahsus pompa. 
Hasarsı~ pamuk ipliği sun'i ipek iplik. 

Sun'i ipek şerit 
ipek mensucat 
ipekli pamuklu mensucat 
[pek mensucat 
Sun'i ipek şerit 
Kabuklu Amerikan fıstık 

Nümunelik mensucat parçaları. 
Muhtelif iplik 
Nümunelik muhtelif şişe gümrüksüz. 

4 şişede kunduz böceği 
Tabaklanmış keçi postu 
Kunduz derisi 
Sanayide kullanmak için bozulmuş tere yağı 
Biçilmiş çam tahtası. 
Benzin motoru silindir korter ekzos borusu. 
Tahta karyola aksamı 

Müstahseratı tıbbiye transit 

" " ... 
Balada muharrer 24 kalem eşyanın 10-1-931 ve 12-1-931 tarihinde Istanbul ithalat gOııı"' 

müdiriyeti sabş komisyonu tarafından bilmüzayede satılacağı ilan olunur. _,A 

..... -------· Muğla vilayetinden: 
Seyrisefain 

Merkez acentesi: Galata Köprü başınd:ı 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi· Sirkecide 

MühOrdnr zade hanı altında Teı.lst274C 

izmir sürat postası 
(EGE) Vapuru 11 Ka

nunusanı pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
lzmire gidecek ve perşembe 
sabahı gelecektir. 

Hozcao~o Postosı 

Vilayet Nafıa dairesi silindirleri için 5296 lira 
deli ketifli inşa ettirilecek garaj ve atelyenin 2500 lirası bu 
ve mütebakisinin senei atiye bütçesinden tesviye dilmek 
ve ikinci Kanunun 24 inci Cumartesi günü saat on beşte_ !"" 
meni vilayet kaleminde ihalesi icra kılınacağından şeraiti l~ 
yi haiz olup inşasına talip olanların yüzde yedi buçuk te. , 
akçelerile birlikte makamı vilayete müracaat eylemeleri 
olunur. 

Eskişehir Vilayetinde~ 
Eskişehir- Kütahya tarikinin 2+333-3+583 üncü kilomettlİ 

arasında ihzar olunacak 750 metre mikap blokaj taşmın ~ 

(GEL 1 BOLU) vapuru 10 ı ı 

metre mikabı 432,5 kuruştan ve keza 750 metre mikap k:-, 
taşın beher metre mikabı 481 kuruttan kapalı zarf usulile "le-"' 
kanunuevvel 930 tarihinden itibaren 18 kanunusani 931 P.,. 
günü saat 15 e kadar münakasay vazedilmiştir. ~ 

klnunsani cumartesi 17 de idare 
nhtımından Gelibolu, Lapseki, 
lmroz, Bozcaadaya kalka
caktır. 

Taliplerin bedeli keşfi olan 685125 kuruşun yüzde yedi bu' 
nisbetinde teminatı muvakkate akçesi veya ayni miktarda dl , 

her bir banka mektubunu ve yahut istikrazı dahili tahnlatı 
eylemelidir. . _j 

~ire-1 s ~en~ eri ye 
~ostosı 

Ve ihzar olunacak taşların ocakları Ye mesafeleri hak~ 
fazla malümat almak istiyenlerin Nafia başmühendisliğine. , 
yevmi ihalede vilayet daimi encümenine milracaat edilmetl 

1 zumu ilin olunur. _..,,,/ 

(Hn~HrH) ~:::~~a~i3 S B 11 iôd~ , 
Galata rıhtımından kalkarak 1! 
çarşamba sabahı lzmire 
perşembe sabahı Pire-
ye cumartesi sabahı Iskende
riyeye varacaktır. Iskenderiye
den pazartesi 15 te kalkacak 
çarşamba günü Pireye de uğrıya· 
rak Perşembe günü Istanbula 

Pazarlıkla kitap münakasasl 
Yüksek orman mektebi rektörlüğünden: 
7 Kanunusani 931 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihaleleri ~ 

karrer iken yevmi mezkürda verilen fiyatlar gali görüldil~~ d' 
12 Klnunusani 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat l~ 
pazarlıkla ihaleleri icra kılınacak olan yüksek orman mekte;ı.a 
ait otuz beş formadan ibaret silvikülter ve 35 formadan ib ~ 
kimya kitaplarının tartnamelerini görmek istiyenlerin her gii~ ~ 
münakasya iştirak etmek istiyenlerin de mezkur ihale gnn~ 
defterdarlık binasında müessisatı iktısadiye mübayaat komisyoJlll"" 
müracaatları. __,} - -· -----

ı I ::·:::~~-akşamı Veznecilerde ~ ~, Bü!~~~~ ~~!~~!~~~lll~ll~~~a~gosU 
DA Rü T TA li M Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin ohna1' 
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Salonunda Darüttalimden 
Muallim Fahri lJeyin 

talebesi H:ınımlar tarafından 

KONSER'. 
1 

* • 
Her perşembe akşamı ve cuma günleri 

:: Darüttalim ve 1 

11 Hafız Bürhan 
heyetleri tcrennüm5ız olmaktadır - "~ 

r-ar~~~mrımms:;:~";:ı~ıl 
Sizde birer kıymetli hatıra o- ıH 1 
larak bulunan çok fena ve 
hatta yırtık resimleri mükem
mel surette ağrandisman yapar f 

ı ...._ Beyoğlu 'fünelba~ı yakınında -"ı 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

Onun için: 

Tayyare p!yanf!o biletini 
al•nız 

6. ıncı keşide 11-kftnunusani-931 dedır. 

Bü)'ük ikranıiye (200,000) liradır. 
Ayrıca: 

"50.000,, ''40.000,, "25.000,, "10.000,. 

liralık ikranıiye ve "100.000,, liralık 

bir mük:)f at vardır. 


