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Ustat Halit Ziyanın hatıratı 
Şubat iptidası ndan itıbaren 

V AKIT sütunlarında intişara 
başhyacaktır 

4686 idare telefonu: 2. 4370 Cumartesi 24 Kinun .. ni (l inci ay) 1931 Tahrir telefonu: 2. 4371 Sayısı ;:; Kuruı 

Tıp F akaltesi harekete geçmeli ! 

.. 
Eier böyle iıe ve icap ederıe o 
siperin de yıkılacafinı herkesin 

bllmeıi lhımdır 

Dr. Kemal Cenap ve Ur. Rulm AU Beyler 

Tip fakültesi fizlyoloji müderrisi doğu kadar efkftn umumlyeyi de alA

Kımal Cenap Beyin, mektep talebesi kadar edebilecek bir meseledir. 
• ebtlalmak llure__.faldll killli:v.atı n 1 ._ .. Mjıredtındf ilaa lb:iyoloji ki " ._. c..a. B. De Talha ve 
tak h•lrkmclald tenkidi ile b tenJd Rufm Beyler &rUmdald hansl mU
dı eaerln muharrtrlert taraf u d • nuebet ne oluna olsun, bu elbet ay. 

Reiaiclbnhur HL ne zaman 
yola çıllacaklar? 

Ankara, 23 ( Telefon ) -
ReisicUmbar Gazi Hzretlerinin 
ıeyabat programları şu şekilde 
tesbit olunmuttur : 

Bu ıeyabate Konyadan bq
lanap Adanaya gidilecek, ıoma 
lzmir ziyaret olunacaktır. Maa
mafib Reiıicllmhur Hz. nin 
doğrudan dojruya lzmiri tqrif 
etmeleri de kuvvetle muhte
meldir. Seyahat yann veyahut 
iSbllrglbı bqhyacakbr. 

Beklenen bir ziyaret 
Ankara, 23 ( Telefon ) -
Gui Hz. Din baı&nlerde 

Dil encllmeniDi ziyaret buyur
malanna intizar olunmaktadır. 

Fransız kabinesi iıtifa 
etti 

Rarlı 22 - Steg kabinesi is
tifa etmiftir. Ittifa meclisi meb
uanda cereyan eden bir muza .. 
kere netice.inde verilmiftir. 

S.11 meb'uslar, ziraat DUll'I· 

nan buğday flatini 175 franga 
çıkarıcaiuıı .aylemeai Ozeriııe 
spektıllayon yapıldığından ba
hisle istizahtı bulunmuflardır. 

Nazır hadisenin izam edildiği· 
ni saylemiıtir. Neticede 285 re· 
ye kar,ı 293 reyle kabine akal
liyette kalmq ve istifuma Reiii· 
cllmbura v~nalftir. 

(Bu mesele hakkındaki mütakamız 
dördüncü su,fımızdıdır.) 

m an ve- ndı~ Ortad ·u 
rilen cevabı, nihayet ha mesele üzeri • • 1 ırı ve fen namma ya ...-.ıe 

Kt a • • pı1mış bir tenkit vardır Ye ta Menemende 
ne mn amı Bein yazdığ makaleyi h k • mamen J b .. 
okadütan IOnra merak ettik. Bu a hdır. ~akl~ ~lduğu şüpheli bile ol ddianamenin ugun 
tenkldata mevzu teıkil eden kita ta sa tıp fakültesının bu işi üzerine ala okunma&• muhtemel 
bir fonna bulduk. Gö dük. P n rak ve sallhiyettar bir heyete meseleyi 

Jtıraf d 11 k r tetkik ettirerek hangi tarafın "dd" Mevkuflar nasıl vakt 
e e m 1 doktor Talha v ı ıası • I ? 

Ruiırı Beylerin eseri e doğru olduğu hakkında bir karar ver- l~yor ~ 
hakkında yapı· mesi ve bu k . . Menemen dıvaru harbı bugün tek· 

lan tenkitler hiç te mUbalAgalı degil ket ed"I . arar netıcesıne göre hare. rar toplanacak. Ve .ağlebi ihtimal 
dir. Ese,rin sahipleri bu i in bir ihti. ..

1 -~~· lazımdır. • müddeiumumi Hidayet B. iddianame· 
ses meselesi olduğunu ileriye süre- gurulUyor ki: sini okuyacaktır. Bugiln ayni zaman 
rek darülfünun duvarJan arkasına iJ. darülfünunda tesis edilen m hta . da müdafaaların dinlenilmesi muhte-
tlca ediyorlar. Halbuki mevzubahis ehliyetsizlikleri himay . . u . nye~ meldir. Bu takdirde mevkuflann bir 

. e ıç.ın hır ne,1 la . k ki Jsede hatalar yfiksek ve hatta orta tah il sıper gibi kullanıl k is . . smına aıt arann yann ce 
cinnU' olan herkesin akıl erdirebl· ğer böyle ise ve ic ma tendıyor. ~- tefhim edilmesi beklenilebilir. 
lecefl geylerdir. Bu itibar ile )'nlnız de k 1 ap ederse o sfper1enn SlLAH TOPLANMASI DEVAM 

• ), 
1 acağını herkesin bilmesi Jizım EDİYOR 

dariilfünun muhiti için bir aile ışi ol- dır. · 
1 22 

M · kö ı rinde 
81

• 
zmir, - anısa y e • 

~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ldh taharrlya~na devam edilmektedi~ 
Hayat karşısında Darülfünun alla" mel--rı· :=;. Bulunan silahlar aruında fransız, al-

.- man, yunan mavzer1eri vardır. 
Bugün tzınirde aynacı Emine ismi 

le bir kadın polisçe isticvap edilmiştir .. 
Bu kadmın evine vaktile geyh Saidln 
arkadaşlarından kimlerin gelip kal· 
dıkları tahkik edilmiştir. 
POSTA MüDORO TALTİF EDlLDl 

Menemen posta müdürü Haşmet B. 
irtica ,-ak'asmı zamanında siiratle 
ait o1dufu makamata bildirdiğinden 
Dahiliye Vekaletince takdirname ile 
taltif edilmiştir. .-

YENi MEVKUFLAR 
Jzmir, 22 - Menemen irtica hldi

sesi alfıkadarlarından lstanbu1da tev· 
kif edilen imam Abdülhakim, Sadık. 
Rüştü Bandırma trenile Menemene 
getirilmişlerdir. 

lzmirde lkiçeşmelikte kalafat ca· 
mii imamı hacı Hasan Ef. tevkif edil· 
miş ve Menemene gönderilmiştir. Ha 
cı Hasan Ef. evinde müritlerini toplı
yarak nakşibendi tarikati hakknida 
ders veriyormuş. 

.--~~~-~;;~~~~--~-~=~~-~~~J B~~&l~~~~M~em~eürl ~''" ~ me,;kuf hoca getirilmiştir. Jzmirden 

Ostit ta.u - u ___ .. b. h ta d·z1 rinl 
• el ~.., ır a n ı e enzarı n-

• •rece •çaraa ne olur ? 
Oatat kaalr - Elcevap ı ~euzubillih ahlaksız olur. 

- Akbabadaıı -

de üç mevkuf l'!levko1unmuştur. Bun· 
Jar Cumaovasının Bulgurca köyUnde 
tevkif edllen teYh Murtaza ile kun
dakçı l\luıtafa, lzmirde tevkif edilen 
hatip hafız Ömerdir. J 

[Alt wa& 7 ind aylada] 

Şehrimizde Frengi artıyor 

Men'i fuhus talimatna-,, 

mesi arzu edilen iyi 
• • • 

netıceyı vermıyor 

Dikkat edelim , bu, bir idare mc• 
ıeleıl değil, bilhaııa büyük bir 

sıhhat itidir 

Bir umumhıu• kıp111 
Mayıs ayında dahiliye vek!Ueti geçiyordu. Bu talimatname mucibince 

men'i fuhuş talimatnamesi isimli bir artık mayıs 1930 tarihinden sonra hiç 
talimatname neşrederek tatbikatına (Alt tarafı 2 incl sayfamızda) 

Efkarı umumiye izahat istiyor! 
•-· Mır .. ,.. hw .ıyah, hem beyaz cllyeWllr mlf 
Akıl için yol bir oldap gibi fen için de hakikat birdir. 

Onun için Sıhhiye Yeklleti kimyakerlerinin, tahlilleri neticesinde 
içilemiyeceği kanaatine vardı klan T erkoı ıuyu hakkında ıirketin 
kimyakeri Sadi Beyin nasıl olup ta kabili fOrp diye rapor ver• 
diği herkesi hayrette baraklDJfbr. Tabii olarak birçok kimseler 
Sadi Beyin yazifeaini ıui iıtimal etmesi ihtimaline bihakkın 
zahip olmuttur. 

Sadi Bey tahlil ettiii Terkoı ıuyunu hangi çqmeden 
almıftır? Bu tahlil neticeıinde ıu içinde ne gibi ı nasır bulmUflur? 
Terkoı suyunun içilebilir olduğuna naaıl hUkmetmiştir? Bugila 
gene o yerden ıu alınıp tahıil edilıe ayni neticeyi •ereceğini 
iddia edebilir mi? Bu hususta efkirı umumiyeye karıı izahat 
vermeıi Jbımdır. -- ._. 

Güzel Bacak Müsabakası 
fj 

Hedayelerimiz 

... .. 

... . . 
verecegımı~ 

ibaret 

Kırııe numarası (80 
18 - NurteD Hanım 

yalnız birinciye 
çoraplardan 

değildir 

., 

Bugün Nurten Hanıma ait resmi 
neşredioruz. 

Kaç kişi hediye kazanacak? 

Müsabakamıza iştirak eden hanım. 
efendilere tevzi edilecek h diyelerimlz 
den bahsederken birinci) e bir sene 
müddetle her hafta bir çift ipekli ~· 
rap vereceğimizi ) azmıştık. Aldığımız 
baZJ mektuplardan anh)oruz ki bu 
vadimiz )'anlış tefsire uğramıştır. 

Hediyelerimiz ) nlnız birinci) e 'erite
cek olan çoraptan ibaret değildir. Mll 
sabakamızın her iki safhasına da işti· 
rak edecek olan birinci Ye ikinci de da 
hil olmak üzere elli iki nüsabık kıy· 

(Liiıfcn Sa) ıfayı ı;c\ınnlz) 

VAK 1 T 
Güzel bacak müsabakaaı 

18 
Nurten H. 

"Bu kuponu bu hanıma rey vcrccelt 
okuyucularımız kullanabılir'cr.,. 

' 



~2- VAKJT 24 Kinunsani 1931 
metli hediye kazanacaktır. Bir eene ş h d 
ınUdcletJe •erilec~k çorap birincili· e r i ffi j z e 
li kazanacak hanıma takdim edilecek fiıengi artıyor 
hediyelerde11 biridir. ---••••••••••••m••••••••lm 

Yakında hediye lis temiz sütunları· [ Uıt tarafı birıncl sayıfada ] Ev sahipleri umumhanelerinf kapat 
ntızda neşredilecektir. bir umumt ev a~ılmasına müsaade e· tıklan vakit mukayyet fahişeler her 

lI\I MÜSABIKT AN RlCAl\fIZ diJmlyecek ve diğerleri de tedricen ka bfri. bfr tarafa dağılarak hem sıhht ne 
l\lüsab~kam1za iştirak için foto Sü· pann kapana ortadan kaldırılacak, zaretten kaçıyorlar hem de gene fa

nyyaya gıde~ 17 numnrah Suat ve ve yeniden hiçbir fahişeye v~fka ve- kat bu aefer gizli, icrayı fuhu~ ediyor 
23 numarah Belma Kemal hanımların .1 . kt• D hil" k"l ti b Jar . . rı mıyece ı. a ıye ve a. e u su· · 
resimlen matlup netıccyi vermediği .. .. Esasen umuhanecller evlerini kas-
ı · t k f t s ·· . ·· t retle fuhşun onune g~tceğini ıanne· 
çın e rar 0 0 ure.)-ya) a muracaa · diyordu. ten kapatmaktadırlar. ÇUnkU bu suret 
lannı rica ederiz. le polisin takayyiidatından ve vergi 

1 TELGRJ-\FLAR 1 
Ecnebi mühendis ve 

mimarlar 
Ankara, 23 (Telefon) - Ya

rın BUyük Millet Mecli
ıindo mühendislik ve mimarhk 
kanununa ecnebi mübendi5 ve 
mimarların istihdamı hakkında 

bir madde tezyili için hazırlanan 
layiha mOzakere oluuacaktır. 

O zamanlar, bu nokıaJ nazarın ne vermekten kurtulmut oluyorlar. Sonra 
FOTO SUREYY AYA GiTMEKLE kadar yanlı§ olduğunu yazmı~ fakat Ayni umumhanedler pansiyon namı M I" h 

MOSA RAKAl\tlZA iŞTiRAK sesimizi bir tUrlU l1ittlrmeml1tik. ÇUn altında evler tutup san'atlerine de- etre Sİ&temi ayİ ası 
ETMiŞ OLURSUNUZ kil umumhıınelerin kaldrnJması ve fa vam ediyorlar. Bu evlerden yalnız Be 

Gü""eJ h k .. b k • ı· I hişelere vesika verilmemesi resmi ku- vo.ı:.ıu vct Taksim merke:deri dahilinde 
.. aca mu a a amıza iŞ ıra d dlttl b d u~ı .. ri " • 

edecek hanımefendiler doğrudan do:· yu a 111 •e 88 ece ~· uıe n· 60 tane •ardır. Kadıköy, Ki~Ji, Galata, 
nıya Foto Süreyyaya . (Beyo~lunda d.e fuh~~ kaldırmak, fakat haddi P · İstanbul cihetlndekflerlnin saym da 
Tünel başında) müracaat ederlerse iş- tınde zuhrevt hastalıkların kontrolıuz uprl bir o kadar farzedi18e 150 den 
&Irak §eraitimiıi tetkll\ etmelerine ih· brreJulmasından batka bir fey defll- fazla hususf evde gizli fuhu§ yap1h
tlyaç yoktur. Foto S üreyya müessesesi di. Netekim men'i fuhuo talfmeıtname yor. 
111Usabakam17.a iştirak için ne yapmak inin tatbikinden bert alınan netice Pek nadir olarak polis tarafından 
llvmgelirse yapacak, tınnımefendileri ler, lddinlanmrzrn doğruluğunu biz· yakalansn fahişeler emrazı ılihreviye 

Ankara, 23 (Telefon) - Mil
let Meclisi Bütçe encümeni 61-

çüler hakkındaki yeni llyihayı 
tetkik ve kabul etmıştir. Bu ll· 
yihıda metre ıiıteminin kabulü 

teklif edilmektedir. Layiha bey-
. eti umumiyeye ıevlco'unmuttur. 

t:ahmctten kurtaracaktır. zat ispat edecektir. Bakınız. hutanesine nakledillyor, hasta l8eler yeni Adana ve Meclis 
l - Foto Süreyyn: hesabımıza, mü· Men'i fuhuş taUmatnamesinin tat· tedavi edilerel(, def il iseler derhal, 

Ab~aya lttirak için l~ıım olan bacak bft\lnden evvel, yalnız lstanbulad mu- ve sade-~ adliyeye teııılimle iktifa olu-
totograflannı çekecektır. kayyet 600 kadar fahi~ vardı. Bu fa nuyor. 

Ankara 23 (Telefon) - Mec• 
lis aleyhinde neşriyatta bulunan 
(Yeni Adana) gaıeteai aleyhinde 
dava ikamesi için Millet m,clisi 
riyasetince terebbli1&tta bulunul
muştur. 

2 - Foto Süreyya: Müsabakamrzn ı · · ••ı k 1 1 ıa 
1 

.. 
1 

., .. 
1 1 

hl§eler stanbul, Beroflu, Galata ve Yeniden .eslka venlmedığl için bu 
.,. ra ç n zımcc en ° Çl yu 8 aca ' I\ndıhöyde 'olmak Uıere fthrht dört gidişle 6 ay sonra da ~hlrde mulmy. 
tır. yerinde bulunan dbıpanHrlerde her yet olarak hiçbir tahi~ kalmıyacakttr. 
llESlMLE~Rl l{EN~! FOTOGRAF· hııfta mecburi muayeneye tAbl tutu- Biz o zaman (artık fuhuo kalktı) mı 

ÇILARINDA ÇEh11RECD!\LBR I Uh vt h tal ki l~l I dlyeeeiiz. 
NE Y APACAIH .AR ur, z re ıuı 1 a ma o an· 

lnr hn .. t:ıneye ,..,vkedUerek tedavJ edf. Bugün emra!'f zUhrevfye hasta.nesi Bu'gar gazetecileri 
Ankara (Telefon) - ÔnümUz

deki ilkbahar mevıiminde Bul· 
gar ıeıctecilerinden mürekkep 
bir kafilenin Ankarayı ziyaret 
edecekleri ılSylenmektedir. 

1 - Bacaklarının iki foto*rnfı. <Bu lrdt. O v;amantıır emrazı ıUhrevfye mevcudu da eskisine nispetle yarı yan 

fotofraflar f otoğrafhanenln 
saühlirlcnml~ olmalıdır.) 

mühril c 

2 - Fotoğrafların lt0nuld uıh1 ı:ırf 

lzerine a~fıdaki iz:nhaıt n ölç iilcr 
7azıl:ıcaktır: 

A - Bacak bileğin in lmlın lı~ı, 
B - Baldır lmlınhğı, 

C - Dizin l ulmlı"'ı, 

hrıııtnncsJ mc\.·cudu vaaatt olarak 150 ya azdır. Halbuki zührevi hastalıklar 
idi. Frcn"'l n!;'ıılan da o kadar aıal · vt bilhassa frengi eskisine nispetle Uç 

ı tı ki hastane •. ı UdUriyett fre.s ... f misli artmı~tır. 
.nl 'nlnr rnr tetkik için gelen talebelere Bu fuhşun arttığını da gösterir. 
ö terccck hıı8ta bulmakta ıU~Jük ~ Vakıa dispanserlere n hastaneye 

ji. ÇUnl·U o ıL\man UtUn fahi~ kendilerinden müracaat edenler ,.ar. 
ler m.ınycneye glttil teri ı:anuın haata ~aJnız bunlar artık hastaneye mUra
lnrnl\ hnstııneye ısevkedllm melt için ~utten ba.,ka ~re bulamıyaca.k ka· 
ıhht tedbirler nhrJar vr kendilerini dar hasta vo f•kir olanlardır, 
er g ün hususi doktorlarına devllm Men'i fuhu' talimatnamesini lstan 
urcUic sıhhi ncz:\rct aJtındn bulundu bulda tatlJika memur olan zııbıtşl ah· 

Avrupa birli(Ji konfe .. 
ransznda murahhas .. 

larımız 
1 

rlardı. P oli!t tarafından rak:ıfan"n llkiyenin vazifeleri de ~onlardır: Ankara, - Avrupa birliği teş· 

ı fnhl de vesika verilir ve meebu· latırnbu1 vil~yetl dahiJindeki kumar kili komisyonunun mesaisine Tür· 

i
ri munycne}·e t bi tutulurdu. hane, h:lm:\m, "Srarhaneler ve fuhuı· k. · i t" k. b kk d k. d t 

ıyenın ş ıra ı a ın a ı av~ · 
Mn ı"'t;ı ncc:rcdilcn mcıt'i fuht1ş tn 1n mUcaclele vaziyetindedir. 700,000 nü d i h i · ı. ,..1 ti · ı ı .. , .. b b • f J hl { d b 1 1 1 nameye a r ar cıye VClHL e ne ma-

ım t rtıf"'" ı un u mcc urıyetleri usa y:ı Hn r r e u ~ er e m~ • .. t K . . . 
1 , fJA 1 1 idi b"I" Cımat 11tem şt r. omıayooa ııtcrct-aldr:-mı }'tık rcln eü) fedlf fmiz gibi mıl olan t ec; \ ut lıaç < c:; r, ı ayor • • 

h d ·· ': · ı t 1 mn!llunuz" C::!Jylf,,·clfm "'ALTI kimıı. mubatkak gfülilmektedır. u un a o-:ı"ne grçcc~ :ın zanntt m ~ · · ..... " ,, . , • 
l'· Men'i frıhuş talimatnamesi yanlı~· Konferansta TOrkiyeyı batıcıye 
Unlbı.ıhi 0 z;unandan bı.ı:Une kndar tır. ve yeni neşredilen umumi hıt'zıs- velcilimiz Tevfik Rnştii B. le Paris 

mu'.ayyct fahişelerin sayısı yarı yan· srhha kanunu mevaddile ta:ıru:ıs te~kll sefirimiz tems:ı edeceklerdir. 
"" .. ~ .. • '· !etmekte olduğundan bu taUmatnıtme· 

Simali lrcıkta Türkçe nha bir tarafa brrakılarnk, yeni yapı· 
ı.. - ua .... 1 .. lh.~aııucı.J ı.emı .. ~... l•na kadar daha evvelkinin tıtbikı li 

Ankara - Irak hükumeti Ira· 
kın şimalinde reıml lisan olarak 

Hilsey ın Rağ· p 8. Türkçeyi kabul etmiıtir. Esasen 

(Aşık kemiği) dize kadar, :r.ır."'ır. 
F - Dizden btıcağ'm belde n1haret 

lenen kemij?e ~adıu uronlufu 
ve, 

G - Namı mUstear veyı isim. 
r;unlnr yapıldıl tan şonra bu ~artı 

l;lr ikinci zarfa koynrak ıaıetemlze 

(Müsab:ıkn) kaydile &ıöndermek klfa. 

Ankara, 23 (Yakıt) - Mos· orada halkın ekıeriydi Türkçe 
kova Eüyük E 'çimiz Hfiseyin konuşuyordu. 
Ratıp Beyin ya ' mda muuni- Bu karar üzerine bundan sonra 
ye•le Ankaraya geleceği soy· mahkemelerde ve res-nf daireler 

Havdarpaea istasyoo' 
rC'abaı ve ulesi tai'Oi' 
1 • ediliyor ~ 

1918 senes.nde vul<u• ff' 
bir infillk, Haydarpaşa itt• ;I 
nunu harap etmişti. Ondaıt ~ 
ra yapılan tamirat, bu b ~ 
kullanılır ve içinde oturul~ 
hale getirmi,sede, zabirdeP .;ı.t' 
aüşü eıki zarafetini alarD8 ı.1 . e,.. 
Çlinkü çatısı ve kulesi yııı ~ 
rap kalmtfb. lstanbul teb ef" 
Anadolu tarafında en ınub~ w 
ve güzel bir binası oJaP 

11 ~ 
tasyonun eski şeklini alma..,. kil 
keı ist'yordu. Bu tamiri?.~~ 
hğını Ankara muhabırı 

aldığımız şu haberi bildirİY~ 
Ankara 23 (Yakıt) - 1-1•~ 

paşa iatas} onunun çatı ve ıal 
terinin inşasına yakında bı~ 
caktır. Bu çatı ( 150) bin 
ihale edilmiştir. 

Dainlerin cevabı i 
Bir akşam gazetesinin b•b ti 

ne glSrc hamillcrin cevabı b• °rJ 
lanmıya baılamıştır. Bu cc••,_, 
bOkOmeti nizio noktai 11ıı~ 
mütemayil olduğu aöyleall> 
dir. 

Konya ve Bozkıt 
isyan'arı naııl old" 
Pazar gününden itlb'
ren Vakıt alltualarllld' 

f/I 
Bu isyanların başı olaJI 

1
,.. 

ılmdl 11üı ellilikler aral ;Jt 
da bulunan Zcyneldbidltı ,,ıJf 
kardcıl Rifat hoca nakılbl 

11
,. 

,euhlcrl ldl. Val;tlle Kati 
nın değerli ulemasından tcı~ 
nan bu adamlar mücade 
milllye devrinde lngiliz po~ 
sı ile milli hareketi bo~f1lll 
lı:alktılar ve binlerce /(on~ 
lılan ll}fal ederek vatan~,, 
~ıevhllU'! U.umın •evketl -" 
Şimdiye ltadar cf kdn unut 
yede muhtelif saf haları ~ 
hul kalmış olan bu lrtictı ~ 
hlyanet hareketlerinin ifpiJ: 
ıünü önümilzdel.i pazaf t J 
nünde itibaren ( Va/>I ı1• 
1Jütunlannda okuyaçaf;stJ
N e~rlyatımız doğrudan ~ 
ruya Konya l.ayanltr;,J! 
11akından görmüş olan ~,.lr 
him mevki salıibi zevatırı :;;;r 
ııı malı'lmatlarından atın J. .. 
tır. Bu nolı:taya tıaret et"!~.A 
le bu yazıların ehcm"''fir 
re kıymeti hakkında bir f~;. 
«crmif olduğumuzu zarın 
uoruz. 

D - Bacat'l m lmlmlı!ı, 
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' "<!t eder. )eniyor. dl'ki lisan d,. TUrkçe o ' acaktır. J' 
batta ancak bu para ed"'.. ınkı - Fakat mutlak birimizi knbul Manda Ratit battal •.t: 
yumruk.. zarureti vardır. makineye bir tekrno indiret"'-

Uıaktan bu muhavereyi dinli· Diğer bir ıes - Birkaçımızı.. - Al ulan çalcım,. • ti 
yen yahudilerden birisi: • Diğer bir ses - Sıra ile hepimi Plak bir tarafa, kutu ot• 

- lıitiyor muıun Muiz.. : 1 · ·if zı... · fa, horu ta uzağa fırlar... f 
apaftır.. .. .~a.rho~la~ aras~~da bu dav~. sü Bu şiddetten şa~ıran get1~ 

_ Cebini yokla portmonen ye- rulurken bıraz otede yahuuıler hudi. A;:;.lar gibi: ~ 
\)j = _ rinde mi? ~öyle f ısıl~o.şırlar: - Efendim ne yaptınıt .,ıif 

- Benim portmonem evimde· - Hayım ~znkta dur. Bıyıkla· Bizim makineyi kırdınız.. / 
teık1lile biribirine sarılarak elanı - Bu ne ııra iledir ne pllra i14t· dir. Dağ ba~ma para ile çıkıhr mı? nn yoktur. Sena knrı sanırlarsa pay Manda Ra§it tikayetçiYe d 
devam eder ..• Fakat gitgide kadını dir sönül hoıluiilıdlr. B.ir hayli müca~~leden sonra laşma:a kalkarl~r .. • ilerJiyerek: ı' 
bir defa yakalamıf olanlar artık o - Ne demek7 on b~r .erkek, kendıaıle oyn~mak ihtiyar y.ahudı: - Ulnn makineyi kırdıı111 

.. k·ı k k 1 ıerefmı aralaunda Pl'Ylf.ıabılmek - Sanlu bıyıkların olsa da bu ·· k f .. 1 d r 'f' .• ( nu ote ı ere ter etmem e .mızı i:Çı _ Hanım hanıimiıl terr.lh eder , • , . . d 1 k k 1 1 nuz a an sag am uruyo il" 
1 ğ·ı "L • .. k Jl ırın Medıhanın reyıne müracaat a am ar ;or ar ar mı· Ot ı · h d ' l kt•" 
ı ı e no11ch uzatmaga a n~ıncn &e onun kollannın arasında lıtedi· '% • • .. • • - Bot l&.flan bırakınız. Onlar c u ya u ı er uza 
Medlhanın ittiyakını çeken on a· f k d d centınmenlıgıne karar verırler. Bu . • . kırıtırlar: .1 

1 d h l'f l d . . 1 ' a ar urur... centilmen ıözü ağızdan ağu:a dola hırlatırken hızım gTamofonu atı· .. k "ır:~ 
ız an mu te ı ton ar a ıtırl\z .U' O 1 k 1 1 - Jiayım kaç Saglı p b 1 - Y e zevze çe ıe1 o ırıaz... trr ra ım... ·· f,.., 
•t ar: RepUblik devrindeyiz,.. Muıavala •• • • • ... ..- Kendi malımızı çalar gibi Efendi doğru &öylüyor k• 

_ Ey ı·manım hı"., d• vaTt7 h • • Bır tıyabo sahne11nde oldugu x. madı ya 
- ? .. " • • riayet epımızin do bu 1'\ıeld• . aııracagız... ·· • 

U Jd k ·• .-- ılhl kadının karıısma derın reve· • .. • • • / 
- nutu u ..• göz hakkımız, ıönGI hakkımız 1 1 d. ·ı d rk 1 1 . - Ne yaparsın ıı boyle... d' J 
- Para ile değil sıra ile. var.. • r~nı ara ızı en e ı an 1 ar reY1 Yahudintn biri gramofonu afır Beri yanda payla§mak. ,Al" 
- Nöbetin haltça yÜrütiilmesın H •• b• f l I ın kaıa!pllaya uğratırlar. Fakat Filesof 2 kabardıl:ı:ça kabarır. Şirndı 

. epıını ırer tara • t p oıt•r• f ı k ıı d · J 
de ~dam. batına b~, dakıkadan i 11' çıkan manda Raıit rwnrvtunu gelı •ıda yokravn .• ve ko arb~~kas~~ ahzı mak için yavaı yavaı Ul5U~~cık Ra§it o tarafa döner: .. '· "' 
devır cllı be§ dakılta tutar ... Hen· , ya e 11 •ıtırı ma tan ' ı ır •· sokulur. Fakat Manda Ratıt ııin - Eyyy çok naz afi~ 

. tere göstere: 1 ı M dih h • ·ı • .1 hı t•tırmryahm efendıler... , ~. re en e a ru unu~ ~ay~nı e farkına vararak: . rır... ,,., 
- Ulan repUhllk ne demek· §~yle haykırmak ccaaretını göşte· - Ne yapıyoraun yahudı? Darbımeselile Medih~t• ".J 

Arnavutça mı bu )Af? rır· cı Ef d' ü d b 1co9'; Bu r~3imde'ri bacnkları 1 , , .. ' - ':/ey.. en ım m sa ~ u· sırt edince ormana doğrU dl'.J 
en mtltenıulo ve erı gf1ze - Raııt ıehırdo bllyUmU!tıun - Bu kadar vahşetten ıonra yurursanız bir parça da biz oynıya ba~l<lr .. Kadının feryadı 

0
,, 

buluııorıım. amma ayı oölu •1ı kalm~ıım. mad~~ ki c~nt~l~~n. olmağ~ karar Jım... . inletir .. Ragıbın bcı{iır.m••• ~ 
! Ratit )'\lmrutunu ıöıtermede verdmıE .. H1çbırırnzı lıtemıyoru:n. - Ulan ben·,m elimle buraya a§ağı kalmaz .. Dicer dc1'1l• ~ 

lıim ve adres: ····---····-···---·· !devamla: . . • . ~~lı:or .musunuz beyfendiler? Çe ıelen ~ir ıey ıenin elinle öteye gİ· r&Hnd@ ~ürültti ke>par. 8ıJ &'~ 
~ ........ .......,,.,..,.,, __ ="""""_ - Ben bunu i>ılırım hlltlca ld kılınız karırmcl"n... der mı 1 ya iki jandarma ile iki f(orıı 

·················--··-·······················-··········-·-· . tanımam. Tenha &okakta, dağ ba· Bu redde kartı ıöyle itirazlar - Belki gidebilir dedim, da 9ar .• 
tında karı paylaım&kta intiha· yüluelirı yeldim. (aeldim) .._ ______________ ..._ __________ , 

Yozan : Hüseyin Rahmi 
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C. H. F. Istanbul dün de toplandı 
• il 

viliyet kongresi 
t 

Halk Fırkası Kongresi 
Dün iktnci içtimaını yapb, gelecek 

cuma da toplanacak 

.,. ...................... .... 
Halk fuılra11 'filayet koaıreti rahat isila celle1• aı1ı11tt ..a .. 

d&a ... ı 14.5 ta ildDd içtimama IDİftİr. 
aktetmittir. lklnei ot lıe 

Dlaka ~ Cea.ilB.. (Tekir- lldnd c:eln ,_. C..U il. la 
tlat) r1, ... ı etmlf " e""11 ıapb riyuetlncle açdmlf •e n1a ..... 
ubak okunarak kabul eclJldikten me encllmeninln llylba.U., lefllaa 
toma bGtçe encBmeniain raporu encthsıemQİn raporu aa.kwe 
m&uker• olunmuıtur. edilmittir. Bu mOaak••• 111 .. 

Ba arda ba11 mQoakaplar Y•· ıamauae •ca...ı.m •euW.. 
pdmlf ve fa11llar ayn ayn rl• temas etlen menddıa harielacl .. 
den ~rilerek bUtçe takriben ki fa... Ye maddeler ka1'al e.O. 
100 bin lira olarak tet1'it edil· lerek enctlmenlo t. hafta karar
•iftir. Bundan IODra latanbul lqbracata abklaua mtlt.-klp 
t .. ld lbu memur he1et reisi i~mada konUfUlm-.. •Qtafds 
Ali B. (Afyon) bat~ varidat ıGrBlerelc ietlmaa llihayet weriJ. 1m--. ilan eaaalarm etraflaca mittir. 
tetkddnl •e o nretle umumi Kongre bunan için ayın Mua
fark~ . konrreıine arnnı teklif cu Ctnna günii tekrar toplqa
elmlf br. cakbr. Bu içtip1ain şon olısaa11 

Bu teklif kabul edilerek isti- muhtemeldir • 

...... ..... ...... .,. 
HilAliıhmer o na.> eti kongrede cek mi ? 

tıtıbbOı:ttı bulur rork p 
Trunaylarda lertlerla kemli ol- ariıtelci güıelllk •GJabat... 

- 99 bll.._erta ..._ pn,ıe .. heyeti riyaaethadeQ Sofı• Plcq 
__ .. _._, ( Kriı•.v•t) mec•uuaaa ..an..1 .. 
~ 0 • tara. ıu~ para bQlamama •• ~ 
lan Jldadea lav IGa ~ •Unaka- r.lea bir tebliğde lm ınca 8'al· 
,. ..,. •ota sitmlfecek ll~dMlv ma- rarialan, Yuıoılavya, •• Ç•k· 
Jwndar. Her dJI blr~k ntandqıa. oalevalrya gibi F ranıa1a uıtk 
nn on paruı, Jinal ,....._ Wletfile memleketler gUzellerlnia •'11 
rln pnt&Qda kalır, ski•· Tabii bU· tebepler do!ayıtilo A"1J 
tin bUetçllırin "1aa llylecllldeıtnı ıll~elli~ mQaat.ak•ını- it: 
itldia etmiyoruz, •ıkl hakikate. hllet edil•••Yte•lclori Wldiribaektedlt. 
tflerla ı.ur ftdyıtlerde priye 'Nr- S. m•Je talıaldnalı eclefflJ 
melerl Jlzım relen para11 .. ,._.... -.., Parlate "'"•celıı Mil 
lan bir bldkattlr. Pabt •tlfterlnta Aftapa ancak , 0 1c mahaclt Wr 
de btletçbdn tlzerinl aram .. mlakila laa&nua ,Oıelleri MQIQCI 

olanMıtma ılre ba 7oklula her del• le~ektir, Şu belde (Mif A:nn":!') 
.. da lnanmuı milfkilldflr. Garb1 k ... ..,... 

Bir dhettea m11•terbıla hUJUrınızl1' eli · •• ••• ..ı A9111pa .. 
""" 1 en .,..atla biti olaeal&tw, 

hM. ~lr eDttU.. de tus bil•qileıf, Pariateld Mlı A9Npa • 
daM "9ka tabirle bir a..... vatandq heyeti riyeaetiDin 9._n. .. -1ara"!'8 
lan 11111 tltlmalı a1ıttJnu,ll imkh• )'ti· bx. •--ı . ..._. ,,.,.. 
ztlnden beliren ahlW bir tehlikeyi ri· .•• ~mde vakla Tlb'W 
de•ek, belki hult Mr it olmasıaa ııkredilS1•meldedir- Fıtıktt .. : 
..,.. allka• 111•ka•larm ba dlteti tebeplır dtlay""- .......... 
Punal etıfkleri de bqka bir ~lkattJr. Yuptla'Ja Çelc..ıo.u,. tlMI 
Bunu dlfln bir karffmls ~ defa leri celbedilı•IJeaeiı l1e iN ~ 
Tİ tunu ftn bDft$ller elinde kalan leketlere Dal•rNa Pariae ':h; 
h keelrief 1$ba lnaldaJa Jıa1 presi 11~akta bula~ 1'lrlcıyı ,W. 
al .-ıtadlt blldlımltUr. 8u teklif oıu de p,,,.. da•ttl • .,..._ 
.... ı olamıyacalc demektir. 

il• ............... (BU&U· : : •• 
ÜJMr) 8 aft OD paralJk pallardaJı ft~ Cem~.af ...... 
ı ... -. Ye •tltterldl •61ae 1-41• e ik · 
••••• 11111 ,.... hlua ... tlı takdir ••r-•ret Ollt'ıd•l•ndan 
........... h IUJlllala.., pallann· Sultaaahmtt Fakir ç"'*". 
•an lltls •ctktbı. • Rntı• um ht .ı bakım ee'ltiJetioieı 4"' TtWı 
,,...,.... '-Jtt mlı•e1elli ftridat te- catmda ilk kontrai tapı • ..: 
""' ttndt .ı.., •-~ .. -... cakb. Fakat ek..n,.t tlfeldJll 
,..._ la..,....peq ~urtulacaklar edemeditlade11 konır- Oll '-t 
lıf ıh IOllfaya b1ralnlcJ.. 
~ '"' tellUftld ~ ~ 5 d 1 

...._. hl4ü. Vt 41lfllntllk ~ 1Jtltfbı • lnı tfkllft onlar Q ...... ~ :.... 
-............., 't>"t. ftllmlmle Pi Tlıfıll drdtD4r. VtrUea taı.-... d 
........... ,.... "1*'tllere .... "",_.......,...._.. ........ 
r*tlw ....... BIWlü-. JV- ••• • ...._.,., U.atuak .,. _... 
.. ...... tmA ecleeeklerdlr, J>lln ,.. ttkllfill taW .... ., • ........, 

canaı...._> llRl)etilellılt ......_., ..,.,..* nbınaaktır. 

Uaküdar tramvayı 

F b•tt• Ne ayıp, ne ayıp! 
ırtına ı ı Kıdık6JGn• temdit odilmiJ• 

••il doarıu deOll 
Bir •kt•m gazeteal Oskldw 

tramvayının Kadık&yllne kado 
temdidioden sarfı aaur edildİ
iiui yazıyordu. 

Dthl kendimle slrlftlllmls 
salahiyettar bir zat bunu kat'i
yetle tekzip etmlt ve hatba m• 
hakl(ak yıpılacıtını slylemiftir. 

Beıedive 

Balomu.z: Arın 29 '* mQqdif Pe....-IM •kt•• M.k•ila uı..ı.,_. 
v...Uetitk 9Jg matbu~ ltaloeueua hazırbiU• ••nul 

....... la. -lllclla liWe• IODra aaat S te Matltuat eeml
,.ei •ırt..-.ı. teplaauık son hazırblrlın lklJl&I eclebektlf. 
tler •n• ·a., aeuhetfle tCJlır~ı lsanmn•t tlD 
Mathaat bal hu sent diğer •titri dllM fR ,_ ,., ,_. •1r t.nda bazerlaamııbr • 
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~ · : G~h Siy~~~( ~::~· Afyon ve mürekkebatı 
açakçılığı dedıkod uları 

5' 1 

t an~u .. · v DeStO IJ liir okuyucumuzdan şu mektubu al dıl< afyon mah:sulü yetiştiren köylü- 1 Al.Aı·~ · '-'"'' ı l ı:. - tt 
iıtH-ası dık: nün bu günkü bin bir müşkülata rağ- Hakemin verdig-i karar tanınma~ 

Dün Paristen gelen bir telgraf fran- Afyon hakkında Cemiyeti Akva- men cebine ham kısmından 8 milyon 
sı.ı kabinesinin meclisi meb'usanda mın faaliyetini (gayrct~eşliğini) i~til- li~adan ~azla, hu~haş y~ğında~ da 12 Bu karar bütün ümmetin arzusuna olur. Mua\'iye kendi hüktl1111 
8 reyle akalliyettc kaldığını n bunun zam eden hu~usun ve bır çok. dedık?" mılyon hrad~n. f~zla gır~r. Dığer ta- mutabıktr. Çünkü bu sayede bütün ih .. ında kalacak, ,.e yeni devlet dl., 
üzerine Başnkil M. Tcodor Stegin dulnrın sebebı şunl~rdır: Bu ışle al~- r~ftan eczayı tıbbıye ve kımyevlye fab tilı"ıfları bertaraf etmeğe, bu davalar- intihabmı beldiyecek. Devlet.-~ 
reisicümhur M. Dumerge istifasını k~dar Avrupa fabnkal~rı me~leke.tı- r~aları~ı~ın. afyon. mün!kkebatından dan kurtulmağa imkan hasıl oluyor- nin başına kim gelse, MuafU"" 
takdim ettiğini bildirdi istifa garp cüm mı~de~ ~Jdıla.rı afyon fıatı~~ . ıste~ı~- bır haylı ısbfadelerı vardır. Bu tazyi du. Hem Ali, hem Muaviyenin azli, da rinde bırali:ır. Vaziyeti antad-
huriyetinin siyaseti dahiliyesi üzerine lerı_ gıbı_ hakım olma~~ta~. umıtlennın kat h~ddı makule aza~tıJ~r. v~-· haddı hiJi mücadeleleri bertaraf ettikten - Anladık Sebe oğlu! 1 
n~~-" di.kkati celbedecek derecede kesılmesı olmuşt~r •. Çunku: . . kanun~ye ve ma_kule .!?d~rıldıgı za- ba_şk~ ~illet mümessillerinin, ) eni bir - Vazifeniz bu işi alt iif& 1 
muhım hır hadisedir. A.-: ~fy.on ~ıbı m~m!eketımız me- man. yukarda zıkrett~!'ımız ~emleke- reıs ıntıhap etmelerini. onun işleri yo- herkesin hakeme isyan mı ıeıol' 1 

Puankarenin demokrat c·· h . . t nddı rptıdaıyesınden ıstıfade edecek te gırecek paranın yuzde elh hatta luna koymasını intaç edecekti. tir. Bunu ynpmağn muvaff';rt'-
um urı)e T'" k" d E . 'bb" k" . f 1 rta ğı .. h . d' ittihadı namı tahtında top! ~ ur ıye e ezayı tı ıye n ımyen- az a a ca şup esız ır. Bundan memnun olmn·acak bir nız i ler bizim istedi.ırimiz amaga mu . . . A • • • • • :ı1 n 

rnffak olduğu hizbin te irile . t'h :re fab\lkaları açılmıştır, bınaenaleyh Şıkayetı davet eden bızdekı fabrı tek grup nrdı. O da Osmanın lmtille reyan etmiş olur . 
ın 1 ap f k d"l ·1 · edilen farnsız meclisi meb'usanı teşrii a Y?n ~azanna an ı e~ e. uyu~~ası: kalar (alk~l~it) yalnız uyuşturucu n oıa:ak tanılan adamlarla onlardan _ Çalışacağız Sebe oğlu! ,,/... 

vazifesini icraya bai:'ladı başlryalr na_ ımkan olmayan rakıp hır muşten ma~d~le.r ıstıh.sal etmez: ~unlann .sa- teferı-u eden h~.ri-~ilerd!· Böyle bir ka- o akşamdan propagand~ 
fransız siyaseti en mühim tehlikeli ~ıkmıştır. . . . .. hay~ ış!ıgal~erı ec_zayi tıbbıye ve kım- rar b~nl~~n .. b~t~n pl~nl~rını alt üst tı. Her çadırda hakemden fi. 
buhranlam göğüs germek mecbur· . . B. - lstıhsal edılen af} on murek yevıye ımalınden ıbarettir ancak uyuş- ederdı. Çunku ıntıhap ıle ış başına ge yor, ve (Ali) nin hal"i ihtintall ;J 
tinde kalmıştır İhtiyar recülü hiik~~: kebatını, _Avrupa fabrikatörlerinden turucu maddelerden morfin ve saire lecek olan yeni devlet reisinin bütün rülüyordu. Alinin ateşli ~ 
tin tesirile sol cenah fırkalara kar 

1 
daha az kara kanaat eden, daha doğ- mevadı iptidaiyesi memleketimizden te himmeti, evvela bun lan takibe masruf bu ihtimal karşısında kÖPdflJ"" 

büyük bir emni"etsizlik his"· • b -ı·. rusu daha ucuz tedarik edebildiği i- darik edilen afyon mürekkebatı da olacaktı. dı: 
J . ını e ... ı · ı·rb'kt··ı -~ yen demokrat cümhuriyet fırkası sol çın. yer ı . a rı ~ or. e~ daha ucuz sa- bir ecı.ayi tıbbiye olmak haysiyetile is Yeni vahdet bu temel üzerine kuru _ A !ı n:ısıl hal'edilir? Ve ._. 

cenahtaki büyük fırkalann te-kil et- tabıl~~lera ken~ılerının esa~h menfa- tihsal edilir. Yakın bir maziye malik lacak ,.e tefrikalar nihayet bulacaktı. cesaret edebilir? Böyle bir it 
tikleri ekseriyete karşı du:abilmek atlerını dabeledı. olm:ılanna rağmen emsali fabrikala- Sebe oğlu vaziyeti çok yaknıdan ta- re::ek olanları biz mnh,·ede~ 
için bütün ~ğ cenah fırkalarına mü- Netice: mahalli fabrikalanmız af- ra gıpta ettirecek derecede bir eczayi kip ediyor ve kendi planlarını akim iki üç giin zarfında bütün 
~aşat etmi' ,.e bu suretle Pransanın yon f~at~nı düşmüş olduğu 8;10 .. li.~a ti_bbi:'e ,.e kimyeviye istihzarat. serisi- bı~ak~~ak bir kara~ \'~ri~mem<>sini te- halkı galeyan içinde idi. J. 
sıya~eti dahiliyesinde bir rücat rnzi- dan 2<> lıraya kadar çıkardı. \ e butun nı pıyasaya çıkaracaklardır. Eger bu mın ıçın, hakemlerın ıçtımalarda ne- lki l:ahem. davayı müzakel'f 
yeti husule gelmiştir • mevani ve müşkülata rağmen 16,18 li fabrikalar da bugün bir az himaye ler konuştuklarau takip ediyordu. karar vermişler ve kararı teblW 

Puankarenin ~iyaseti bir noktada ray~ mu~af~a e~iyor. Diğer tar~fta~ edilmezl~r~e y?nnın en. müşk~l ~enga On~n bu takibatı, n_azreti Ali tarafın nii tayin etmişlerdi. tal 
temerküz ediyordu. Muht<>mel ve mu harıçtekı rakıp pıyasalarda morfın fı- mında hızım tıbbi ve kmyevt ıhtıyaca· da ınzıbat namına hır şey bıraltmnmış Kararın teblig gUnü Dul1'~ 
hayyel bir Alman taarruz k atını 40 ingiliz lirasından 2:> e ,.e hat- tımı1,a kim cevap verecek. Evet maale tr. Hazreti Alinin gönderdiği bütün ta del bii~ün bütün kalabalı ' 
Fransayı kuvvetli bulnndu:;:k. a;şı ta 18,20 ingiliz lirasına kadar indir sef harp fecidir, fakat hadis olunca limat gizli kalamıyordu. (Ali) nin gön Herkes k:ırarı merak e "iyordO. 
siyaset radikal sorsyalist . ~ diği de vaki oldu. Binaenaleyh böyle gayri kabili içtinaptır. Böyle bir anı derdiği mektuplar lbni Abbas:ı rn . berter lrnrulmuş , c halk bunıııtt' 

ve SOS) a • · b" f h h" d t d 1 k 1 h rk · listlerin harp aleyhtarı nazari 1 . azım ır men aatten ma rum olan ec- \'a ım e va an aş anmızın ve as ·er e rır varmaz e es ınun mazmununr fın<la di!ilmişti. " 
ile taban tabana zıt idi. Onlar r:i:~: ~e.b! mümasil fabrika!ar, yerine ko~~ rimizin .aıa~ ve ekdarı.?t teskin ~de- m.uttali oluyordu. ı.!albuki··· l\1U~\'İye- -··· ·: t ilti hakcr· ~e)ere~ ti 
hir harbi intaç edebilecek maddi is- ını ıkame etmek s~r.et.ıle afyo~ ve mu- ce~ edvıyeyı vata.nın ~uda_f~asınr ıcap nın ~ur~h:ısına gonderdıgı talımat- Jere çıl tılar. Ortalığı deru1 
tihzarat yerine iki miJJetin arası d k" rekkebatrnın tahdıdını teemmul eyle- ettıren mevadı kımyevıyeyı ıhzar ede- tan bır kımse haberdar olmuyordu. kt · kap :dı. ~ 
uçurumu doldurmağa hizmet e~e=e~ meğe basladı ,.e neticede hadımı insa- cek milyonlar sarfile vUcut bulan fab Bütün mektuplar Amra geliyor, Amr E 'Ye··. (Eş"arl) kr.lktı. Ve f""" 

mütekabil fedakarlıklara ihti ·a ö- niyet maskesini taşiyan Cemiyeti Ak- rikalanmızın dahi himayesi lazım· onları açarak ol\uyor, ona göre çnlı· ladı: -• 
} ç g .. t tt" o d "t . . d h' • . k' b i ... riiyorfardı. İşte Puankareyi ve Fran- vama muracaa e ı. a su reyı ın- ır. şıyor, ıç0tr ·ır.ıse u mektuplarda - Ey nrs ! Biz r- • n _ 

sanın ŞO\"en his ile meluf olan bazı sanisine bürünerek bu işi başarmak i- Şantaj meselesine geline e • bu d?. ne yazı!dığını ı:.::ırmağa cesaret edemi'ı"iaha Iı:znnt edecr '· bir \tırB 
cfimhuriyet "fırkalarını geriye doğru çin faaliyete ~~~ti. Ve :.:U suretle dedi- şim~i izah e!~iğimiz afyo~ ~iraatimi:~n yordu .. Kaı:şı. ta!·~f~a ,·~ziyet., ~r:rnrni mic:, bu 1-;-,, ar iizcı inde ittif:ıı. 
sOriikliyen ~ebep bundan başka bir kodular H dıdışmeler meydan aldı, temın <>decegı menfeatlerı ıptal degıl- le aksıne ıclı. IIükumctın t:ılınmtmı, li ruz. .• 1' 
değildi • şey h_albuki bu maade~~n mazarratına g~- se b~_ıe ~-evkalı'lde. izrara sebep olurlar m~rahhasların plfı_nlaı ~nı, hal,emlerir. (Eş'ari) l •ı sözleri öyle,. 't"',J 

Bu şovenizm dah'ld .. ,_ dd"t .. hnceye kadar men ı lazımgelen hır Bugunku afyon pıyasasının durgunlu- muzakeratı herltesın agzında dolanı- ra \mrn l a~.tı ve l· .:nn ne (i 
ı e mu..,a ı mu- k 1 1 :1. w 1 1 ·ı·d· d · ··1 d cadelelerl icap u· . k h . te ço şey er o masına ra,.,men..... gunun >aş ıca amı ı ır enırse mu la- yor u. dedi. 

e ırır en nrıç \a- H lb k" 1 k · i · k · · ı· • ı·ı · 1 h t" A n t" · l k <"' ~ • P ~~ ziyeti vikaye için bir H d . a u ı mem e etım zın e serıyetı aga e< ı mış o maz, u ıcan casus şe- un11n ne ıcesı o ara · ;--ebe og-Ju Amr ayaı;n ı,nJkarak cc,·ıı ~ 

iIJein bulunması i d~mmde e5_~a ni çifçi halk teşkil eder afyon da baş- bekesi hakkında hükumeti cümhuri- \'aziyeti anlamakta güçliik çekmiyor- - Arkadaşımın <!"diği d .•. 
cap e ıyor u. ıJa- 1 hs ı·· · · · d d" b ·· i · lA •• 11 h · d H k · Al' · d M · · ·ı ·n r set dala,·erelerinde d h'. h" . k r ıca ma u u naımız en ır ve u yuz yem zın ma um ve musc em assası- u. a emın ı) ı c, ua\"ıyeyı fü: Ye tamamdır. Kararımızı 1 a 

a ı)ane ır \U u d d" k" ü b" il k i · t kk · d b 1 h 1''1 · L" d 
sahibi olan l'tl. Briand ,·aziyeti kurtn belnk_yed ı bse ıız Y 7. ın it ~ geç nıdr \'C yf·e l~e tley~ ~bzu ~ye~~n ~ unl arıkn t'al a e ştmurn~ın yl·enı ır evle~'· r~isi in E,."nri. dcl'am etti: .. !'-ı•j 
ran bu ($amanda d ) h. f . e ı e aş ıca meşga esı ve me an aa ıyet erıne ı retı rnuessıre o aca · ı ıap c esme ·nrnr · Gra~ına urılı. _ F-!y ımı;l Ui?: milletin ı d' 
mükemmelen ifa\': am a;ı (( k ız~e. ını maişetidir. Afyon ham olarak satıl- şeekilde tedbir almak suretile set çe- Y~ Sbe oğlu heır.en arkadaşlarını ettil<. Onun :ıliıhı, onun ,'11h ·f 
da. · Ula 

8 0 U}Or- mak suretile istifade edilebildiği gibi keceğinden eminiz ve o günün hulUJü- t?lı: ~rak takip olunnc~· h<>ttı harcltE' en muvafık çn .. e iiz.,rincie fttı ' 
p k 'k · haşhaş yağı denilen mahsulilnden de ne kadar afyon piyasasında bugün- tı muzakere etti. tik. \'erdii{imiz karar şuclur: tıP1 

de't unn b are. ~esı ard~ bulun?uğu ı_nüd Anadolu halkı hayli i8tifade eder. kü buhranın mnnlesef devam etmesi içtimada Meymun oğlu, Cermuz Aliyi de. Mua,·iyeyi de 11~ 
re ~;.. ~ sıy~et ~lelan_1 e~tı. l~tıyar Memleketimizde dört il:i beş bin san zaruridir. oğlu ve Kerrus oğlu bulunuyordu. Ilun ru7- Şuı·anm !.imi arzu cdif0 

cu un ay.an. ~~erındekı . nufuz~ aya~- · - - ----· lar Scbe oğlum.n başlıca -damları ve intihap <>decektir. Binacnalc)'ll 
ca ~a. aynı rıc_ ı hareketın tasvıp edıl- r·~~r@)ı OnUmUzdeki Paurtesi ak,amı ~~~~!i:~[@] arkadaşları idiler. de, Muaviyeyi de hal'ediyor ,·t 
mesını mecburı krlıJtıl'du. Elhamra Sinen ası ~ Sebe oğlu ">unlara "''"'dı: ~ahip olarak kimi ehil görüt0~ 

_.1''~knt Başvekil h~ talana~k işten ~ . ~ş·ari ile · "'.'lr (Al") r-; ve Mu. intihap etm~nize hü1tüm ,·er!,Y~_,. 
çekıldıktcn sonra Ynzıyct bır çıkma- 1 Programl4arınBu'~ynu··kzenFgıı~lnmini takdim ediyor: ~ ::.vıyenın h21'İn"' karar ~ermek üzere- Mua\'iye tarafı bu hükrrıU· ~ 
za doğru saptı. Sol cenah fırkaları bir Birden ll.9') dirl :r. P··-a. ,,~ ıl mani o!ac ~rz'! sükunetle dinledi. Fakat öbür 
leşme~e lüzum gördüler. Tar~iyönün 1 - Margueritte Moreno ve Jean Murat tarafından ~ Mey~un ~ğlu ceY~p \'erdi: kıy~· met kopmuştu. ı/ 
son başvekalet aylarında temın ede- D E F 1 N E A R A R K E N ~ - Sı?. ne ıstersenız onu yaparız. Herkes bağırıp çağmyor. 
bildiği altını~ ~işili~ ek eriyet Puan: ~ Tamamen Fransızca sözlü film ve ~ Benim fikrimce siz. hemen bu- söf,üp sayı~orlardı: t,ıl 
kar~nin yetı~tırme~ı olan başvekih ® 2 - Lian Haid ve GUstave Froehlich tarafından l@l rada :oplanan halk arasına dağılını~.ı _ s~ni Amr aldatmış! Z9 ~ 
) erınde ahkorken ayanda sol cenahın 8 E 8ED1 S E R SER 1 !@] (Ali) nin hal'cdileceğini, fakat bunun aptnl. sersem herifin birisin! J'~ 
merkez cümhuriyetçilerle birleşmesi @) Filmi, her ikisi de sinemanın birer ıabeseridir. fil doğru olmadığını, (Ali) nin her ~c:re sende değil. seni hakem )'al" ~ 
ayan meclisi ekseriyetinin hükfimet 

1 
Haşiye: Tnakce ve Francızca mükalemelerin kiffesi film r@] rağmen malmmında ipk:ısı tazım oldu- na · bir cemaat daha ser' 

alyhine dönm~ini i~ap ettir~i. ~ij'[@>f@@lif~_üzerine aksettirilecektir. ~@lı(i)l@l@l@i@l ğun~ı, çü~~-ü.peJ:rra.mhc.r ruh.unun ona söylü;yrdu: ııl I 
işte .o \·a~ıt meb usandakı merkez • ~ BÜ T 0 N K A D I N L A R çS~~ hulul ettıgını. hıçlıır kımsenın herhan - Kaimi etmiyoruz! J{ab • 

eiimhunyet~ıleri iki mrclis arasıQda ~(ŞEFKAT) f'l . . ht ""bd ~~... gı suretle ona t<>fevYtık edemiyeceğ'ini yoruz. Böyle rezalet olma'". JJOJt 
•,.ıJan .. 1·..ıaı· .. .. k . . ı mının mu eşem mu eası h tt 1 1• t . .. h 1 • _. . . t bd .,... 
~ ... " .. ın o~une. n'<'Çm~ ı~~~ sol ' • a ~- onu_ ~a e menı~ guna o <lugu- küm degıl, hu hır ~ıranc , rıi 

een~ha muteveccıh hır kabıneye ıtımat MAR CELLE CHANT AL l . nu ~oyleyınız. Herkcsı ayaklandı muz. ) ettir. Biz bu hükıimden tebt 1 
reyı vermek ıstırarını duydular Steg E Hakem (Ali) nin hal'indcn bahsedecek ri1_ - '' 

kabin~s!nin muvaff'akiyeti sırf bu nok Pek yakında M LE 1( sinemasında olursa herkes ona hücum etsin. Onu Ccr.rnnt içinde hakem'.! h~'~1' 
tada ıdı. Iraeıine baılanacak tamamen Fransızca sözlü sustursun. Bu suretle hakemlik i~i su ler. hakemi öldiirmek istı~.) 

Maamafih meclisteki bu hareke- • Bu·· tu·· n H t ya düşsün. vardı. As oğlu Amr henüz ~ , 
tin uzun silrıniyeceği hissolunuyordu. aya ı - Bu işin suya dü~mesinclen biz lcmemiş Ye yerinde oturrrıııiet' ,J 
Kabine serbest kalabilmek için vaktin Emsalsiz filminde gidip görmelidirler. ne kazamrız. Scbe oğlu"!!.: etmi ti. rıP _~ 
den evel meclisi tatile ıııe\'ketti. An- • • ~ • • Dahili harp ancak bu sayede de- (Ali) nin taraftarı bai1~ 
cak tatildn a\·det eden meb'uslar a- - •""'"""'~~ ... '°"'°"'°"'°"""'~°'• vam eder. Onun bir müddet daha de- mnkta, harp Ye zarptan b3 J 
sabiytleri ziyadeleşmiş bir halde top- D rülbed . Temailleı? 1 En meşhur Yunan artistleri ' ''am etmesi lazımdır. O sayede biz de idiler. ,. 
landılar. Dülki n Marti gibi askeri a •• ayı I tarafından temsil edilen ' rahnt ederiz. Yoksa heniiz tehlikede- lld taraf nerede ise 1te:neıt. j 
isyana teşvik ettiklerinden dolayı mah Bu alqam ISTAHBUL BELEDlVES 1 A . A ·) ' yiz. cıktn tutuşacaklardı. 4'J 
pus olan iki meb'usun tahliyesine ka 1 tır:ıa paş ~rı 1 - Sebe oğlu, bu kadar kan döldil •• a\'iye tnı f 1.ütü, btı rt ~ 
rar verilmesi meclisin sola doğru 0• ıaat 21.30 da ~~ t·~ ~~ ı' Seslı ve şarkılı fılm ~ diiktcn, bu kadar harpler vıı,lrn bulduk lcre, h"ltün gürültülere 13.k3

) 

lan filiyatınrn sonuncusu oldu deni- 1 PE~{ YAKINDA 1 fan sonra biz yine tehlike içinde mi mıştı. Onlar ela bu manzarad-:~ 
lebilir. Zıraat nazırının buğday fia- M Ürai 1 OPERA ainema•ı 1 yiz? le!:r.ı· lcr, fal a. o tarnff" fıı,;i' 
tını fırlatmak istemesi mecliste kabi- il . . . 1 - Ondan hiç şüphe etmeyiniz. Mua- kim oldu:;undan bir kirrıse 
11e aleyhine mevcut muhalefetin tek- ı ı f Tar~fından ~akdım .edılecektır. 1 viye bu sırada mu,·affak olacak olur t:a· • ....:ştı . ~ 
rar tahaddüs etmesine kMi gehldi. Moliyerden na- 1 ( At~na • Berhn • Parıs) le pag ' s:ı hepimizi to~lar , .e n~aJH"ecler. A r ib UI As hak!'·· ~~f. ~ 

Eğer M. Steg reisicümhur ile uz- kıli M. Kemal 1111 ' Fılm Co. L !~· mamul~tı . 1 - Fakat sız hakcmın Mua\'iycyi telıtlitamiz nlimayişleri go~~ ~ 
Ja~rak meclisten evel harekete gelse B. n Seniha ~ Tama men _Atı.na d_a çevrılmıı ' de azledeceğini söylüyorsunuz? 1 Ali tarafının ,·erilen hUkJ11U , 
ve meclisi meb'usanın feshi ile yeniden Raut Hanım 11111111 °'-''-" bır fılmdır. "'-''-"-• - Evet, l\lua\'h eı1in azlolunm:ısı mi rec:.-;;'ini anladılitan sonrıı ~s 
intihabat icrası emirnamesini istar ~ımııırımnm ııJıııııınıuıııı1111ı.ı111J111111~111::ı ;mun için en hüyük muvnffaldyettir. ımİ· mt5; v<? nutkunu irat et~ 1~ Bu akşam biletlerde tenzi!At vardır ASR d n ı d ı so1 etseydi. Fransız si .. ·asetindeki dahı"li K 51DCm4 .n - unu an ıynma 1 ' Sebe o~!u. - Arkaclaş•m ı;özünü • ..ı 

, J işe hergün saat 13 den itibaren aÇlktır ı ._. M ı b "tt" l\• _,\111'_• 
hercüm~rce nihayet vermek imkanı B ·· , ,. . t 16 3 ; - ese c ası ır. ıunviye. dev!et Aliyi hal'etmiqtir. Ben de tffP'. 
l>elki elde edilirdi. Bunun yapılama- Alt1 yaşına kadar olan cocuklar ugun \ie ) lll lll S33 ' . reisi olduğunu iddia etmiyor. J\endisi ,·ort•m Fakat Muaviye:>; )'e 
mış olması neticesidir ki yarın bir Tar- tiyatroya kabul olunmaz matinesirule Y~lnı:r. ~imdiki ~evlet rei~ini kabul et b•t edlyorum. Çünkü Osrrın~:~ 
diyö kabinesi karşısında kalınması Zengin varyete i mıyor ve ona bıat ~:emmış. bulunuyor. odur. Osrnanın. kanını o ıs;;.·1 
\l'e meb·usan ne ayan ara.-;rndaki mU- J Ona ve Şamlılara gore (Alı), Osm:mın ma'rnmınn en layık adam od~~ 
cadel4tn tekrar meydan nrilmesi ih- "V AKIT,, e a bo- numaraları 'katilidir. yahut katillerin hamisidir. Ilu ı:öz:er (Ali) tarafın• 't,Jf 1 
tlmali baş göstermip lıulunuyor. ne olunuz 1 . Programda: H nun için ona itaat cai 7.dct{ildir. Ha , ... aıc. aı·'a tır-m ,.e lmnl:ıfltl ııJ"ı 

ILŞAN ve SEREF yolunda filmi I kem (.AJi) yi de .l\hrnviycyi ele hal'e- (Amr ihnil As) m üzerine " 
.Al (iovvuı ______________ .. .._lll!llftlllllllııının un:ııqf111naıııı111 ;ıtııımııııwııtıııqlllltl;;._a derse Muaviye bir §CY kaylıetmer.1işlclı. .~ 

(Bit,,.,.- 1 



,. 

:;::::=:::::--~ ............. ~--------~-------------------------------s- V AKIT 24 Kanunusani 1931 -

BüyÜk çocuklannı besliyebilmek 
Cam goz bauğı gibi iç:n küçüğünü fırına atan kadtn 

muhalefet Londr hk - - -:1:----::----------
m.r sabah gazeteyi açıyorsunuz al· 8 ma cmcı nde idama mahkôm oldu;fnkat f!ebe 

tı SÜtUn ko kocaman bir b 1 k olan bu kad k H 
.. Son nefesimiz~ kadar~ 1~i:damızı 1010 AVU afi bu hukme barbarlık diyor 

Mis Danimarka 

yUkselteceğlz!,, yakmııtır. Vak'a polis tarafın-
Bu ses niri ··k d :r n yu seliyor, kim bunla an teıbit edilmit ve kadın mab· 

nn gırtlağına ha ıyor' k Bir satır a ~ · emeye verilmiştir. Mahkeme, 
anlıyorsunuz. şagı ını okursanız derhal davayı tetkik ettikten sonra, ka· 

"Memlekette masum halkı müdafaa dım.n milcrim olduğunu görmllı 
için muhalerete geçenler serbst fırka- ıre ı~amına karar vermiştir. 
nın meb'usları toptan meclisten çıka Mıı Vayizin idama mahkum 
rılacak ve bu meb'uslar bir daha me- olmaaı, lngiliz efkln immeıi 
muriyette kullnnılmıyavaklarmış!., ilzerinde derin bir tesir icra et· 

Gazetenin içini açıyorsunuz, bir ah mittir. ÇtinkO mahkeme esnasın· 
ve vahtır gidiyor. Gözyaşı, uvunma· da anlatılan b' hakikat bu ka· 
Jar, çırpı~malar... Sebep Süreyya pa· dımn, fakirlik :e zaruret yüzUn· 
şayı medısten çıkardılar .. Arkasından den k 
Haydar Bey iskat edildi. • sonra daha b0y6 yafta 

CUmhuriyet mahvoluyor. Memle· olan çocuklanm beslemek imkl-
ket bitiyor. nını bulmak ye çabıabilmek için 

Gören, duyan bile.n yok 1 Ne olacak bu cinayeti irtikAp ettiğidir. 
halimiz!,, 111!1 ki biz fırka isteriz.. • Bundan baı1ka muhakeme es· 

• • • :I' 

Ankara caddesinden gelen bu cı- M" nasında kadımo gebe olduğu da 
;r8k1amanın bu dövünmenin, bu ahU ııiı Vayz · anlaıalmııtır. Onun için mahke-
nhın, sebebini be.n sfze kısaca söyJi. Geçen hafta Londra cinayet me, kadının idamını talike karar 

1 yi 
' bk vermi•tir. 

e m ... ma emesi çocuğunu öldllren :r "-Tiraj düştü! Mis Vayizin müdafaasım de- Guzellik kırıli9elerj birer 
Ama diyeceksiniz ki epey zaman· bir kadını idama mahkum et- rohte eden avukatlar, hllhOm birer ıe9iıiyor 

dır ortalıkta sinsi bir sükun vardı. miştir. aleybind k ·ad ti" b tt e ço ıı e 1 eyana • Yakında Pariıte yapılacak 
Ona da cevap vere~im: H d. L bul l a ııe ondrad d unmuı1 ar •e •• ll

0

k tt b k · tih Muhalefet Menemen hadisesi çı- · a ıon erece :r ... gilze ı ml•sa a asma ın ap 
kınca fena halde ürkmüştü. merak ile takip olunmuştur. ..Bu ıerait altında bulunan bir edilen gilzeller birer birer anla· 

.......... d. d E h kadmı mahkr-·m etmek, barbarca "- E.,,. TA.. ıyor u... yva ne ola- Mesele ıudur: u ıılmaktadır. Danemarka Miı 
eağız! M bir harekettir.,, Demiılerdir. Alva tarafından temsil edile-

ismet paşa korkularının n düşün- is Oliv Vayiz namında bir Avukatlar kadının affı için cektir. 
etlerinin şimdiye kadarki dü üncelerin kadın, dokuz aylık çocuğunu dahiliye na:mna müracaat et-
de, hükümlerinde olduğu gibi isabet- Noel günü, bava gazi ile iıleyen' miılerdir. idam cezasının tahfif 
siz oldufunu ispat etti. Onların ha· b" f d.l k 
tındaki vehmi bile başvekil defetti. ır ırana atmıı, ve çocuguv nu e 

1 eceğine ıDphe olunmama • 
tadır. 

Beklemedıklerl hakikat onlara nis lllllllm•-ftııumııuı™"--·-~-:-~~-----...,,._---· 
bf bir stikön verdi. Fakat gün geçtik- Kazanmak . . 1 yeni ncşrı"yat 
p iadeler artıyor. Ser müvezzi : -: • IÇID -

"- ı:ıayır, diyor, ~ayır bu böyle ol ii ılk şart ilandır p ~ol 1 1 1 

mazi Bıraz kalem1erı yağlayın... :: I' 11· ır 1 ennıne 
Muharrir beyler kaleınleri yağladı H lltinsız kazancı artırmav4 ! U U U U 

lar- Ve vaveylllyı bastılar. Fakat kar :: savaşmak, havada ta· fi Sair Tevfik Abdurahman B. in 
etmedi. Perdeyi birnz daha kaldırdı· il ı areliZ uçmıva çalış- if enfes bir fiir mecmuasıdır. 
lar, W-. clalıa eeelerinl yUkseltt·ı ı. k 11 Ge l ·· kl 1 'tıne olmadı .. Neden? 'er .. I . ma glbıdir I" nç ere ve ınr mera ı anna 
. Şunwı fçln, çUnkü onlar muhalefe. Tıcaretinizde , san•ahmzda ta•ıiye ederiz. Muallim Ahmet 

tın, muhalif olmanın blr altın made- muvaffak olmak istiyorsanız Halit kiitllpbanesi fiyatı 43 lai-
!li oldufunu zannediyorlardı. Geren 11 gazete ilinına chemm· t 1 ruıtur. 

1 b ~ r.: • • ıye ve. ;~~~~!i!!!!!~;!!!~!!!!!~~~~~ 
sene on ara u zannı verdi. Aldattık- n nnız : Gazete iJı:n ·1an1 !t j• ] '-· . n cı I ı ann oğum ve :'-a lD Utalı arı 
an oauyucu ıçin lazım olan şey te- en imlayı, en müteb•••••ı 

c-•tis merak i ucuzu, en te --
~ ını tatm n etmekti ... Yi- ff sirlisidir Doktor 

•e bu ~r• insan kalabalıklannda gö- u 1 • Hu·· seyı·n Naaı·t 
rUrüz. P. şte ilin tarifemiz: y 

MGtarekenin başınd ı> :Fransız Jene Sonuncu aayıfada Satın Kuruı ı Türbe, eıki Hililiabmer binası 
rali Taksimde resmigeçit yaptı. Halk 5 

inci " 2;.s No. 10 Tel. lıtanbul: 2622 
ıokaklara dökUldU. 4 

" .. 40 
Refet paşa geldi sokaklara a·:kUldU. ~ • • : : 100 ••"••••••••••••• ... •••••••••" 

100 ıene yaıamak ! 
Franaanın yüz yaıındaki meı

hur doktoru Gueniot uzun yaşa
manın ıırlarını ıu şekilde izah 

ediyer: 
0 Her gtin iki defa mauj ya

pınız. Ben her gün, sabah, ak
ıam tepeden tırnağa kadar ma-

saj yapmaktayım. Bu sayede, 

kamn hareketi kuvvetlenmekte 
Ye yllZ ıene yaıamalC • mOmkUn 
olmaktadır. · 

11Insan ölmez, fakat kendini 
&ldl\rtlr. Bunun baılıca sebebi 
fnla yemek, ve fazla içmektir. 
imanlar araauıda en çok yaıa
yanlar çiftçilerdir. ÇünkU onlar 
bOtUn gün çalışırlar, geceleri 
uyurlar, ve ihtiyaçlanna göre 
yemek yerler. ,, 

Seyyahlar geldi sokaklara dökUldü. " •• " 200 :Gülhane ıeririyab sabık baımuavinl: 
Nihayet bir gün Yedikule sahillerin- Ream~ tlanlar, •onuncu ıayılada 10 Kr : ve :l•••••••••••••-1 
de kocaman bir balık karaya vurdu, 1 ilan memurumuz size fav- i Ankara merkez baıtane.i elit : Doı..ıor 
halk onu seyretmek için stadyomda dal! .b~r ilinın tekil ve -~ • ve zührev1 haıtalıltlar mütehuaw : Hafız Cemal 
bl ı d · d. G reb ıçın h" uc- l D H ı Dahili hasta'ıklar tedavihaneıi 

rlblrln kır 1 geçır ı. eçen seneki Zl d ızmet etmeğe ba- • r. Ahmet amit 8 •• 
muhalif neşriyat ta bu cinstendi. Cam mm:~::Ümnaa: . : Hastalannı her glln 5ileden : cumadan maada her gün öğleden son· 

( Ne büyük keşif 1 1 

Kıral Corç 
Hz. Ademin hafidi ! 
Londra gazetelerinden birinin 

verdiği malumata göre lngiliz. 
muharrirlerinden biri 11Anglo 
Sakson 1rkmın mirası,, diye bir 
eser yazmıf, ve bu eserde lngil
terenin bu günkü Kıral Cor
cun nesebini Hı. Ademe kadar 
götürmüştür. 

Bunu mevzuu bahseden lngi
liz muharriri bu münasebetle şu 
mülahazalar ıdermeyan ediyor. 

0 Bir zatın nesebini Ademe 
kadar götürmek biç bir şey de
ğildir. Çünkü dünyada iki Fran
sız. ailesi nrdırki şeceresi Adem· 
den daha ileriye gider. 

Bu ailenin birine göre Allah 
evveli Birinci Galardi, sonra 
ikinci Galardi, sonra üçüncü Ga
lardi, ondan sonra yer yllzünll 

yaratmııtır. 

ispanya asılzadelerinden olan 
Kont Arcanın ıecereıide Nuh 
peygambere kadar gider. Bu ai
lenin bir gemiyi gösteren arma· 
ıı vardır, Kont Arca ceddi ali· 
sınan beıeriyete ıf a ettiği hizmet· 
le daima iftihar etmektedir . 

Fransada rahibeler 
Londra gazetelerinin Paristen 

aldığı malumata g~re yapılan 
bir istatistikte Fransada, 50,000 
rahibe bulunduğu yazalmııtır. 
Umumi harpten sonra Fransa.la 
genç kırların diinyayı terke bü
yilk rağbet gösterdikleri müşa· 
bede edilıniıtir. Aşıklarını kay
beden genç kızların ekserisi, 
hayattan tecerrüdü tercih et· 

mektedir ler. 
Fransız kızları arasında bu cere

yanın kuvvet kesbe"tmesı, n;\ıan 
dikkati celbetmektedir. 

400 lirahk otomobili er 
Londra gazetelerinin verdiği 

maHimata göre F ord yeni bir 
otomobil daha yaptırmııtır. Bu 
otomobil 200 dolara satılacaktır. 
Ford bunun bir nllmuneıini yap
tırarak tethir etmiş ve görülecek 
rağbete r göre ondan klfi dere
cede imale karar vermiştir. 

Bu kilçUk aile arabaıını almak 
için 25 dolar yatırmak kifi ge• 
lecektir. 

Arabanın 
mildir. 

ıilrati saatte 50 

aöz balığını seyreder gibi kari de beş ı.ı::ı::::::u:::una:ımm. : sonra : Aukarada Adliye ıa- •. n uat 2 den 4 de kadar erkek, ka· 
ku rl b. . rk d. d dın ve çocuklınn dahiliye hastalıkla-ruı ve p ır acaıp ı seyre ıyor u. budur .. Be1ki bir 1 : rayı karflllDda Seyit efendi : d 8 ı "YAKIT b 
Fakat iki senedir ayni söz, ayn i man k" t· . şey er buluruz. Bel .• apartımanında • nnı Divıoyolun a ı 1 numara ı hu· " e 8 0• ı ıraJı bi ·· • susl kabinesinde tedavi eder. Telefon 
zara buna kim tahammül eder? raz Yukseltiriz diye.. • • K J d • l 

Onlann cıyaklamalarının sebebi : abu VC tc avİ eder : lstanbul: 
23

98 ne 0 UnUZ 
a Sadri Etem •••••••••• .. •••••••••• .... ••••liıı .. •• .. '•11!1111•• .. ••• .. J .......................... ._..,,1 

Tefrika numarası: 40 
Yazan : •Garp cephcıinde .. ,. müellifi 

Erik Mari11 Remarguc 

- Hangi kumandana"' Lödvig dirseğime :··d tiremez misiniz? Ah canım öyle bir el la omuzlanndan tutarak, yavaşça di· şemeden, zulmet sessizce dağılıyor. El 

k di · 'ur u. Heme k · ti k ki · 1 • l ğı en mı topladım: n ma ompostOSU ıs yor l- yor : erım e yapıştı m zemin hlssedeceiira 
- Ona ne yazmalı? Biz ona her istediğini yapacağımızı - Haydi çabuk lıahçeye girelim!.. de.:.-ccede vuz b ile değişir gibi oluyor. 
Bödcker heyecanla bağ • vadediyoruz. Fakat artık bizi dinlemi- Bödeker doktorun sözünü dinliyerek Nihayet yanağımı dayadığım yastığın 
- Yazınız ki ben" b ı~dı. Yor. Birdenbire fikri başka tarafa sap yürüyor. Dış:ırda akşam güneşi kırlan kadifesi şeklini alıyor. Mühim bir 80• 

riye avdet edeyim. B~yl~: ~ın. da ~lö- lanmıştır. Gittiğimiz zaman kalkıyor ziynsına garketmiştir. Parmaklıklı pen rette içimde doğnn bir his gittikçe knt
saH'ıh bulur zannederi . alı~ bıraz ve bizi hiinlletle selAmlıyor. Sonra cereden bir şarkı duyuluyor: iyet peyda ediyor. Şurada, evdeyim .. 
her şey sakin ı halbuk"m. Şımdı orada dalgın nazarlarla masanın önüne out- Halbuki istihkamlar harap • muş- Az evvel duyduğum gaz taarruzu kam
taraf titriyor, berhavaı ~zamanda her ruyor. tu:-- Ve bulutlar bu hnrnheler üstün· panaları \'Dlidemin masa üzerine yemek 
bakınız ölüm deresind 0 uyordu. Bana Kapıda duruyoruz! O vakte kadar den geçiyor- Geçiyor.. takımlannı yavaşça dizerken çıknrdıfr 
dan Früadtere ' 'e dahen geçerim. Ora. mağmum bir ıuretle dil§ünen biri eli· Sakitane yan yana yürüyo~z. Bi· sedadır. 
vannm. Artık infilak~ sonra Flöriye miıe bir kiğıt sıkıştırıyor: raz sonra Alber, Lltd\'ige diyor ki: Sonra zulmet tekrar bana do;ru hU 
şey nihayet bulur. Ve 

1
°hYmam .ve her - Şunu kanma götUrünüz. Beni bu - Hepimizde biraz vurgunluk knl· cum ediyor ,.e bir top ntc"i uğultusu 

A n ayet bıraz ü d d · k 1 kun bulurum .. Öyle değil mi" 8 raya haksız yere kapadılar. intikam al ı zanne erım... u aklaıımı dolduruyor. Uzaktan or· 
LQdvig elini Hödekerin k j .. .. mak istiyorlar. Şunu karıma götürü· * • * manlar \'e denizlerin üzcıinden ·~eli r-

koynral~ cevap Yerdi: 0 u ustune nüz. Gitsin imparatoru görsün ... Doğ· Kanapeye uzanmış oturuyorum. Da· miş gibi damla damla almn kelil'lnler 
- Bu yarnş yavaş kend ' k . rudan doğruya imparatoru .. Hasta de- en· 'arr gerilmiş, başım yas'ıklard~n nihnyet toplanarak kulağımda lıir ~ a-

geçer korkma .. Yalnız bu :.k endıne de ğilim, buradan çıkmalıyım... biri ilstüne yerleşmiş. gözk~rim l,apah. na ifade ediyor. Ann<'m im ugultu•ar 
getirmekliğin lazım... 1 re kanaat LUdvig kağıdı alıyor. O vakit Böde- Yarı uy: ım umsında fikirlerim hir ara"ıncln el i) or ld: 

Döclel er mnğmum b. ta .. kere bir nazar fırlatıyorum. Birdenbire garip boşh: " t-. ~alkanıyor. Şu urr-, rü - Sucu~u K. r! da' 1 gönderdi ... 
baktı: ır ,,rla onüne uyanır gibi sıçrıyor \'e bize doğru ko· yn ile l. "'.lilmt arasında ter ddüt edi- nu ~özler i~erMnc do·ru ymı- ı l:ın-

id - Ah şu bac:doktor ol şuyor. yor. YoıJunluk bir gölge gibi dima- clı-ım obüs ~arığı ;,enannda kulaı1ıml\ 
Ş detli bir kahkaha kopardı ~onra fa re knm zerkediyor n masa.. Bize Ve, keskin garip bir sada ile bağırı· ğımda <! l :ışıyor. Yorgunlu"rumun -r-ıcarpıyor. Arnı zamanda ınırurla ı::i mi 

blrdd~~bire ciddileşti \e e izce kö~c . etmek mümkün mü"' .AlJunha tahammül yor : kasın da uzakta, kahrcdilemcz hlr top ş. ur.ur uz .hir . ima n~z;rımda te-
ne ondU · • a aşkına · ··ı ·· ·· U B · -tü ü t i ·· ·· ıc· ·· t • .. ~es-.. . kumanclnna )azınız. B . şu - Benı go urun zM. enı go r . a es guru usu anın c:-ıua: oluyor rm edivor İçimi hiddet kn I d. 

Bodeker ordu : hart Dödel erdir. (G) j~: ı~ adını Ger- nüz.. Bakınız gene geJiyorlar... Obüsler hafifçe ıslık caı yorlnr. J c> rumlii: ~ · • P ıyor ıyo 
- Kumnndnna , :.ı .. ~ .... mı ımz? Gözleri dönmeğ h I aşla r.. Korkak Jwrknk bi:r.e sıl ışıyor. Ne ya ni • 

4 ırut 1 -mpana ndaJan r(t il\ç" _ Ah, hıra un !': h T h 
Hn)retle ordum : - Dana bir ~ :ış amıştı: pnc. wımııı bilmİ.)Or\l7A Fakat doktor ' rı'ln ll k 1 ir (r;.ız 1 'ı: •mu) mı iht:ır su T . 1 • ~ ll lerı ı ..•. 

1:nıu.ı 
az e ma kompostosu ıe gelip bize bakıyor ve Bödekeri ibtimarr. .. d:, or. :Fal,at d •• ha ven m. skerne eıi .. 

1 
• • 

1d~'". " n ım.\_ı ... 'iu 
10 herıfı .•. • u ' ·ız Ol l)l ... 
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ıliıyaaa. l. tld.lZ 
Başı 00$ idi. Miltemadiyen dolaşır, nun koluna girdiği ıaman ~ocuk (oh 

her gördUğU şeyi inceden inceye tet- kardeşim, buradayım, al beni t,, diye 
kik eder, anlamak isterdi. Kendi ine bağırdı. Kız, socuğa dönerek gUldü 
arkadaşlik eClen kız kJırde~ile daima böylea uyanmıftl. Yıldız parlıyordu. 
beraberdiler. Bütün gün kainatı me. I Çocuk artık delikanlı olmuş, oku-
rak içinde tecessüs ederler, dünyayı 1 

mn çağına ıtlmljtl. 
onu yaratan Allahı, büyüldüğünü,, Çalıştığı hlr mralarcla ihtiyar hfz. 
mernametini dUşünilrler, engin deniz metçlsl gelerek! "Annen UldU. Suıa 
lerfn derinliklerine ba~lannm üstün- vMlyeti var l,, dedi. Ô ıece tekrar 111· 
de yükselen semanın maTiliğinl', çiçek dızı gördil. Hemşlreelnln ruhu reise 
lere bakarlar liaym ederlerdi. Bazan sordu ı 
blribirlerine (dünya yüzündeki bütün "Kardeşim ıreldf ml?,, 
~ocaklar ölseler, acaba sema; sular ve Rei~ annen ı dedi. Bir m6Mrret va-

Memlekette V AKIT 

çiçekler matem tutarlar mı?) diye ~o- nylusıdır koptu. Bu ses bUtUn yıldız 
rarlardL Onlar; koncah çiçeklerin Jara aksetti. Annesi iki rauuıuna tek 
dağ yamaçlannda neşeli neşeti şakır rar kavuşmuştu. Çocuk kotlannı um .. 
dıyarak akan derecikler suların, sema tarak (Oh innlıt.lglm, kardeflerim, bü 
a& saklambaç oynıyan kUçUk parlak radayım, alın benltff diye haykırdı ve 
,ehaplar yıldmnın (ocuktandır derler onlar <Simdi detU) dl7orlardı. Böyle 
dt. lşte bunların oyun arkadaşları ce uyanmıştı. Yıldız parlıyordu. Cila:ıhurlyet meydanında Müfrll Ef 
olen .Adem ve Havvanın çocuklannı Artık orta yaşlı bir adam olmuş, lttlcıa aleyhinde nutuk söylerken 
dtanta yüıünden kaybetseler mat~m saçlan ağarmıştı. Keder ve eleıtıcft!n 
tutacaklarına inanırlardı. Uyuyacak· göıleri ya~arı,-or, yU:&U 1slanıyordn. 
lan zaman mezarlnnn ve kilisenin Şöminenin yattfftda iskemlesinde otu· 
çan kblesi Ustürtde doğan parlak yıl- ruyordu. RUyMttlda ,.,ldıu Uıktar g8r 
dttı yanmadan e\'Vel el ele tutuşarak düğü zan\an hemıire8inin ruhu reli• 
ı;nteredtJft M!yrederlerdi. Bunun için >;ne sordu: "Kardeşim geldi mi?,, ~ 
baMn e.tkendeıı pencereye koşarlar yıl ts (Hayır, fakat At1ahın indinde iyi 
dımn döğacağı yere bakarak bekleşir bir mahlQk olan karde~nin kizı ıel• 

Kilis m ii ft i.1 sii 
Bir hitabe 
tarikatlerı 

tel'in 
lft'di. Onu ilk göre.n (yıldızı gördüm) di.,, Dedifi zaman Adem de (~ok ştl· Klllaten ganlıyor: 

sövliyerrk 
ve iı ticaı 

t:tti 

diye bağırır. Bazan beralier bağrışıt· kür ki, kttımaa başı, kardetlmln stne TUrkiyemiıin cenup hududunda bulu 
lardı. Yıldızla artık arkadaş gibi ot· sinde. kollan annemin boynunda ve a nan IWistmfzde TUrk ocağının teşe~ 
ttıuş1ardı. Yatarken ona (Allnh rtıhat- yakları da küçük iken ölen yavruda· bUsHe Menemen hadisesini tel'in ve ~ 
lıll vel'!in) diyerek p11nceı'eden ayrılır , dır. Bunun için ondan ayrJlmağa til· h't K b'JA h t t b 11 i · 

Y ·· · . . d •• ı u ı e:ıym n ırasını e cı çın mu 
tardı. ataklarında g<1ktekı bd fırka· hammul edıyorum!., de ı. Uyanı~n.... , . . . . .. 
daflanna da dul\ etntcsini unutmnzlar l \'ıldız parlıyordu. Bu veçhlle t;ocuk azzam bır mıting tertıp edılmış, Turk 
dı. Ltkin şimdi pencereden beraber ba ihti1arlamıştı. YUzU bunıŞtdUft kam· ocağında Dr. Ka~if, MccHsi umumt a
kamıyorJardı. Kızcağız birden soluver 1 bur olmu~tu. Bacaktan titriyor zafi· 1Uindan Ata, muallim Yun Us, Maarif 
•lş~i. Katdeşi artık yıl clızı yalnız se}:\ret hi~cdiyordu. Bir gece yatağa yat memuru H. Ftt.htl, muallim Sait, Türk 
r~ıyor, yatnlita yatan soluk çe~relı tı!;rı yakit çocuktan etrafını aardıla~. ocafı reisi Dr. Emin Beyler tarafın· 
ablasına yıJdızaan o haber \•erıyor, Bundan çok za'!'an evvel bağırdıfı ıı· d hi•"''"'-I 1 "t dil 1 . b' 1 

d · d"' k ld 1' !) dl h k d an waU\: er ra e m ~ le m erce pencere en gerıye onere yı ızı gur bi (yıldızı gCSrUyorum ye ay ır ı. .. .. .. 
dtlm diye yalnız ba:1°ın} ordu. Solgun Çocuktan bitlbirlH• (ölUyor) diye halk üa\ 13 ten 1~ e k.t.i~r butun duk 
kıs bu haberden fazla hoşlanır, karde fısıldaşıyorlardı. Ve o (t8kb'en bir el kAt\lannı kapij'atak e1lerınde kahrol· 
şiH ve yıldıza dua ederdi. Fali:at he! bise gibi artık göçüyorum v.ı hlr ~ !Ufl mürteciler, yaşasın cumhuriyet, 
hal Artık \•akit et1şmfştL Yntakta o cuk gibi yıldıza gldlyorum. Oh Alla- yaşası.ı ulu Gazi levhalannı taşımal· 
ı1olg:un ~ehre yoldu. füılıriattinda ycn'. l hırtt, orad~ aeYdiltltrJmden bh1nln bent 6 uretile mitinge ı~tirak etıniş, kadın. 
küsük bir meı..1r hnzt"lanmıştı. IfarC c ı bekleclil~ittl bnna sık e•k gU$terdin, aıı '-k bUt'" ~l k t h Ik , · · ı· ı .. ı ·ı 1 t . dl y ld 1 erA~ un mem e e a ı meş um =u şım c ı yaş ı guz erı ~. şua nrını R na şült· derım,, de • ı ız par ıyor . . ,. • . . l 
ırza gti cıren yıltlı1.f . ~!>:ıynlnız sc: rznnnt tştldatırotdu. hadıseyı tel ın etmıştir. Mıt ng 11lha-
cdlyor<lu. P'aknt ona yıldızın şmıhır·ı Charles Dkh~m'ttn yet bulduğunda Cümhuriyet me7da-

11e kadar par ln • :;ö·• .. l.li)"<' u. Bu M. Dürrll nında kaymakam bey tarafından ha· 
düny<lJnn cennete gideı bir )'ol z:ı tiplere ce\'ap 'fetllmiş ve ayni meydan 
rıcderdi. Yıldızı her gece rii: :-sın ., Jıkt& Mdftü efendi dahi tarik v• mür 
göntrdü. Bir gece ~ine ttördtı. YıMız Harici llaberler 
d• itli. Mı:ıJctrler, ıırmtdı. an bir yoldP. ticileri tel'in ınahiye\inde gılyet mües 
tnsao kafilclcriı i götürU}•orla.rdı. Yıl k1 ısır da kargaşnlık 81r bir hitabede bulunmuştur. 
dız dnfl, nurdan bilyük bit dünya ~ hk~ Kııta ,., Maarif memurluluna tazi 
bir~ok ruhların nlifabalarına 1 nrnş yapanlar ve ma um yeler yapılmı~. halkın bu muazzam te 

m~. i~in . b~;:~l'r.t:dif·Jcrin i gü terdi. olanlar ıahUratı ve cümhuriyete Mdakatl ve 
Be •• tıyen bli.un hu ruhltir, p:ı.rıldı~ ..J1 mürtecileri teJ'ini cidden şayanı hay. 
fÖ!l~tffil yıtdıt.a gdlrllen imı:ı.nlnı;a Kahjre, 22 (A.A.) - Geçen temmtıı t bi d d t J1i t f t • 
fe\iriyorlar, bazdan <lurd uUltıt'ı uzun :ı.yınd:ı N:ıhas ra~nmn Zakazik Vfhrl re . r erece e ece e m ş ır. 
&attan çıknrnh insnnlı:ırın börunlarınn ni ıh'nrcti e!l!M!i!ınd& Vuku& gelen kat Haınlertn her halde cezalandırılma 
sarılıyor, iştiyak ile öpü.>otlnr ,.e rıon ı:rttşa!ıkl:ırdnn dolayı lthr.tll edilen 39 ıını hUk\tmeti cümhuriyemizden fatir· 
ra zi)·ndar bir yoldan lıc .. ab"rce g idi· hi~inlh <1tıvnsı hitam bülrnu~tu.r. Bun· hama -.e her tarafta şeriatçı mUrteCI· 
yorlardı. Ço~uk rü:mıında ruh nrırt hırdan csl 1 bir nıeb'us ' e.y, 25 klıl 3 ltrill bir dahe. kafalannı kaldırmala· 
~- anlara hruırct!e lmvu?1aınnı görclU,ay ~:tpse ntah!,Qm olmu,ı beşi beraet nna mahal bırakmamak için tedablr 
gu zaman ~evlhcındcn a lnch fal nt lı u ~tr.t ı~tfr. lttlh t 1 b h .... · . . atını emenn ve u UAt1s1.a mı· kafileler ile gltrnı}' en bırçok ruh ar • , 
vardı. nunlnrın fçlnden bir t anesini fJ1nd1Sf8nd8 SfyBSf tlnr heyeti tarafından Gazi Hırı ne 
biliyordu, Bu bir znmanlar ya takta ... J" [ BavvekAlete, büyük erkAnı harbiye ri· 
halta yatan kardeşi idi. Onu bu kadarı malı kumlar Bı ıo unuyor Y&aftlne, dahlUye, maarif, milll müdR 
kalabahkta scçebilmişti. Kard.eşinin Yeni Delhi, 2.2 (A.A.) :.... Siyut mah· f~a vektletlerfle ~fr yüksek maka.mn 
nku yıldızın duhul • kapısı~a gıderek 

1 
puslann affı fayluı ntusirrane d• ta telgraf keşldesine karar \'erilmiş ve 

lnsanlan burııya getıren reıse. mele· ı vam etmekte olup Gahdf ile komitenin Uk" ti d - 1 1 d 
.x. K d · ld' "?) d' d ı une e a«:"t ınmı~ ar ır. 5e ( ar e~ım ge ı mı ıye sor u. diter azasının valtl umuminin ımtlle 
Reiı (hayır) dedi. Kızcağız ümit için ı tahtlye edilmeleri pek yakındır. 
M ayrıldığı zaman çocuk kollarını U· · • .MatlHıamua gelen aırler: 
•tarak <oh kardeşim, buradayım, aı Afyon konferansı Ban- · .. ..... - ·· · 
beni) diye h:ıykırdı ! Kızcaf-ız parlak ı (Uyanış) mecmuasının bu haftaki 
ıö:ı.lerile kardeşine balitı. Böylece uyan ! kokla taplanacak nUshıwnda Hüseyin Necmettin Beyin 
mıştı. Gece idi. Gelen huzmeleri yaş!• Cenevre, 22 (A..A.) - Cımlyetl Ak· (Virrtllas) e dıılr tetkiki, Reşat Fey· 
gözlerlle görüyor, yıldız olm1tdan paı \'&m mecllııl Yugoslavya murahhasla· zi Beyin (Bir sinemadan), ~fohmet St 
h)·ordu. randan biri tarafından t6rilen bir l'&• Jlm Beyht (Kar kedi ve ben) şiirleri. 

~cuk artık bundan sonra yıldız.• poru kabul etmi~tir. Bu raporda, prk ' .• . 
baktığı zaman vakti gelince gideceğini, ta afyon ticaretini kontrol me!leleslnl Hasan Refik Be.>ın (Son haber) lsım 
n yalnz dün:raya d eğil, keza )ılchzn tetkike memur komisyonun elde etınit li hikl'ıyesi Yardır. 
da ait olduğunu düşünmeye ba!'!ladı. olduğu neticeler taaTip edilmektedir. 111lfflflıl1bfnum-ıııııı_,_"'*""""''"'--"'-nı111111uıuıııuııııı 

Çünkü karde~ini~ .ruhu kendisinden
1
1931 K. evelinde Bankokta bir afyon Mis England rekor 

e\"Vet oraya &'ltmıştı. konferansının içtimaa danti kabul . 
Küçük bir kardeşi doğdu, ağabey edilmiştir. kırdı 

olmuştu. Fakat henüz konuşRmıyacak , , 
kadar küçük iken öldü. Gızll celsede karar Londra, 22 (A.A.) - Saatte 100 mil 

Yıldız tclu-ar rüya!'lına girdi. Bir ·z d. sürat cihan rekoru l\liN England 11 
takım ruhlar, \'e insar kafilelerini gör verz eme l motorbotile tesis edilmiştir. Bun· 
dU. Saf saf melekler ">arldıyan gözle Cen9vre, 22 (A.A.) - Cemiyeti Ak· dan evelki rekor Slr Hanry Cegnıve 
rile gelen insanlara bakıyorlard r. am meclisi, aktetmiş olduiu gizli tarafından Wlnderınere gölünde tesis 
Kardttinin ruhu reise tekrar sordu. bir celsede tahdidi teslihat konferan11· dil • 11 h d 

1 
f 

1 (K d · idi f?) ı i ı· ta 'hl · t ti ·ı e mıı1 ve mum:ı ey ora a te e o . ar ~ım ge m • nın ~ ıma rı ve rıyase e ge rı e-
( HayIT ıı;orduğun değil, fakat öbü· cek zatın intihabı meselelerini mUzake mu§tu. Bu seferki rekor, lrlandad:ı 

111) re etmiş iee de hiç bir karar Utlhaı e- Uin Nol\gh gölünde yapılan tc~ebbüsj 
Kıı.c.ıığu yeni ~elen kardl§İnia nıhu dilaemi§tir. neticesinde tesis olunmustur. 

, 

[ 
Romanım•• hakikat , ı 
hakikatimai roman: 4.!_....j 

frans1z erheklc:r Sade Hcnıl1l 
niçin fazla h.c~•una f! ifm"şti 1 

San'atla alikadar olanlar, bir 
zamanlar lstanbula gelmiş •e 
burada aefil Ye harap birkaç se· 
ne geçirdikten sonra Parise gi· 
derek töhret ~e servete kavuş
mut olan reHam Griçenkoyu ta· 
nırlar. 

lıte Sadenin alarak Vanlıya 
hediye etmek ietediği kitap bu 
reasamm lstanbuldaki serseri 
hayabnı biızat anlattığı resimli 

kitapb. • 
Kitapçı Sadenin sualine: 
- Griçenkonun kitabı daha 

çıkmadı, almak istiyorsanız ımi· 
nizi yazalım, sa) ısı mahdut kitap· 
lardandır. 

- Kaç frank? 
Kitapçı güldü: 
-0, dedi, pek ucuz değil, 800 

lrank. 
ikimiz birden nefes almadan 

sokağa hrladık. Sade: 
- Tam, dedi, hediye edile

cek bir kitap. 
- Evet, bit muallim iki ay

lığını kırdırır sa alabilir. 
•Dots'-.» Kahvesinin önilne 

gelmiıtik. Monmarlra 12 de gi
decektik. Saat ancak 10 vardı. 
Vakit geçsin diye oturduk. Öte• 
den beriden koru~urken söz 
lranıız kadınlarının :ıarafet ve 
vücutlarınm inceliklerine dökül
du. Sade: 

- Evet, dedi,11nki Allah er· 
kelderinden güıelliği almıt da 
ta de F ran11ızlarm tadın 1 arına 
vermiı. Sanki hepsi blrer Mari 
Bell. Şeyh Memduh burada olsa 
herglln üç defa Aşık olur. 

Fakat Fransız erkekleri gUzel 
olmamakla beraber çok nazik 
ve ıev; mJi şeyler. Haıbuki ' bb:im 

erkekleri 
Sade, bana, ona lıtanbulda 

tanıştırdığım bazı arkada,lann 
kendisine nasıl ıataşlıklarını, 
isimlerini söyhyerek anlattı: 

- Hatla, dedi, birkaç tanesi 
ıece yarıları evime kadrır geldi
ler. Vakıa aralarmda nişanlım 

lbrahim de nrdı. Fakat gece 
yarısı eve ıelip "haydi kalk, 
sen de , rtist, sen de bohemsin,, 
diye in1an zorlanır mı? 

Sonra bunlar memleketin en· 
tellektüel adamları... Sokaktan 
gcç~rken, biraz da vakit geç ol
du mu herkes irısana yiyecek 
gibi bakı) or. Ve hasıl bizim er
kekler pt: :< kaba. 

Sadenin hakkı olmakla bera· 
bcr bu bahis Uzerine konuşmağı 
canım istemiyordu. Par ste, Mon-

parnasın ıöbeğinde ıtık, koku 

ve birçok glh~el kadınların man
ıarası arasında bizim erkeklerle 
Fran11ı erkekleri arasında bir 
mukayese yapmanın hiç de sırası 
deiildi. 0 aralak önümO :ıı:deki 
maada tek başına cturan bir 
gencin yanına güıel bir kıı gel
di. Gençle a~ız ağııa öpüştUler 
ve olurdular. Mft1'alemeyi neşe

lendirerek değiştirmek ilzere 
gülerek: 

- Sade Hanım, dedi, bizde 
bu Fıanııı kııı kaC:ar samimi, et 
ve saffetle hareket ce'"arctini 
g&sterecek kadın vaı mı? 

- Ne p ibi? 
- Yani şunu ciemek istiyo· 

ı um ki bizim kadınlar birini 
sevdi mı bir siirü "chichi,, !er J 
yaparlar, kimisi her f eye razı 

•• jjr 
olduğu halde "a. ya goı 
diye sahte likler, ya'ıut d• 
tahal künıünü göstermek 

beni s~ viyornn ~unu y•P 
b. ·beler saçma ır ta ını tecru 

mıya kalkışırlar. Halbuki 
sız kadım öyle mi? 

sever. 

Sonra bizim 
e~er evlı ise, bütçe5 ııi dl 
düşünmeden, evkafta oıe~,t 
casınd'in vjzon manto 1 aıC 
asri ve kibar olmağı, f~ 
mek, şıkhğı sinema artı• 
kopye etmek zannedeıler ... 

·ı01S 
kadına bizim erkeklerı 
yapsm? 

Sade fena halde kızdı! 
- Unutuyorsunuz kir 

ben bir Türk kadımyııIJ· lşl• 
söılerinizlc, siz de bütün 

erkekleri gibi kadına dJ 

etmek bilmediğinizi iıp•t 
yorsu.ıuz. 

Doğrusu şaşırıp kalmııt . 
güne kadar Sade ile biÇ 

eldiven giymeden, bu rae 
daha çoı< nazik feyler h•b 
münaka~a etmiş, ne ben 
olduğumu, ne de Sadeniı:ı 
olduğunu düşünmü~tUm: ?: 
bir arkadaş saffetıle gorııf 
ôum. Fakat hürmetimi bİÇ 
betmedeo. 

Sadenin bUtün Tnrk erk 
rile beraber beni de t .. ,kir 
ithamına aldmı etnıeıO 
onun bana böyle hücu11111 • 

şısında müdafaa rnecb11' 

hissettim: 
- Siz de, dedim, beniıl' 

Türk erkeği olduğumu uo 
nuzdu Sade Hanım. Heııt 
sizi kat'iyen istihdaf etfll 

Siz benim için herfe 

evvel bir san'atkaısınız. 
işte bunada aldanıyor 

'um. Sade attist o!madall ; 
kadınmış. Bunu bana bllfO 
huçmlıkla göst~rdi 1 

R. d . d d' kt - ıca e erım, e ı, 1' 
Sizinle daha fazla görüfdle 

temiyo:um. ef 
Bu heyecan kat9ısında ~ 

kızdım. Fak at karşı[llcla , 
. e 

kadındı. Susmak mecburıY 
idim. Gülmeğe çalışarakr 

- Nasıl emrederseniı, d 
vakıa s z:nle konuşmanıak 
çok müteessir edecekt'e de 
balıkla ilham cttiğıniı , 
erkekleri havkındaki düşiiOt 
rinizin yan'ış olciuğunu isP1 

mek için bıle olsa, erııirJef 
ifaya çalı~ncağım. 

Adabı muaşP.ret kitııb · 
ezberlenmiı basına kalıP 

l . l . t• 
cllm e ve onu ıöy eyıf blJ 
Sndeyi bU bütün çıldırttı, 
duğu yeri unutnrnk ' 'gars0~;·ç 
ye çağ ırdı ve yalnız keod~ t 
• . k ~ 

sının parrsını verme . ~ 
kalktı, oteline gidcceği111 

di: , 
- Müsaacc ederseniı, ~ ., 

11i:ı . otelinize uadar göf ıef 
- Hayır, istc miyoruP1· bİ 
- Siz bilirsiniz, maaP111fj 11_ 

te!.rar kabalılda itbaıt1 e~ 
men :ı avni zan: anda ds / 
kacfor ya lnız ) ürümeıneoİ~e / 
size, uzalttan takip suretı 
fakat edeceğim. 
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Lik maçları 
Su, beklenen neticeler Alındı: Vefa· 
3--Bevkoı:l, G.S.:5 ..... Soleymaniye Ö 

Beıiktaı: 6 - Anadolu : O 

Menemende 
[ Ott ütıırt bırtnel etlııfada 1 

lfAl)!tlR.1 AtİNA!qLAR 
Meıtnteıı ftldfl!lile alikıdar olaak 

here tehrlm(zde yeniden bazı ki ... 
!erin ltıdıl•rbie •İratMI edllmekt. 
cllr. Bö ilt)'aiada ~uacf(rede otdtan 
Alt o.ıı, lterta lfad..W• *ltaeaat e 
clUq " baadaa mMda Od •t daha 
leUCY&p olanmaıtur. 

IZMtıt dAft'tlLlltl TITKtK 
EDlLttO& 

laür, 23 - Dhul ... .., ........ 
•a.W Yeai Amt, JUmet. .Aa1..ı11, 
Raım ..ı, Htlrrfet " Wrkq sin • 
wı lltlrl11tnu tatft td• 8. Cilallart
,,.. ıuetel•rlala Mr ........ .... 
cllye lıUer t1g allllalllflllı latdllt
tlr. Mat.it aıa.,_. '9N dln.nı llarp 
ita pUtelırla l&Un ..,.... ri .Une
men irtica htdı-ı haklaHald ntfrl· 
ntıili '8tllı ,..,_ lha•tnu hfllet. ..... 

Yta1 MfNa Mflıt•• ftk'..U ,._ 
- •1lbrrlr Abldla B. •ukxlea tlh 

DOnkQ ma9lerden bip ıntlb• ldkata den. edfU,.r. PoUAeki lfa-
Dtla Tablm ...._uda futbollsuretle sa.t.rea aft lllr 8 ~...-.. dWnclt 1uıyı 1t.d111nla )'Udifım, 

· 1tk ~ dnam eclUdL iki halta- kavupblleeeld&. e--,. ftk•a11 tlSHatdtthd, ıll 11&t MUa 
dır blriıld ....ı tlknatu •eadJJetfnı itte 0 zamandube ~ maıwıta sfftllhtl ldı•ltlaltlr· 
uaran Udnd pllada olu lkipl~rle lamna ba . ri bir tfirltl ntft· lf•• dtwaı -..., •••;.tawtambfii
'btpı.,.,.,rıar ... Db 4t IJle oldu. nk hafta ~!'1'1- kaq.laflna Sile- ne bildtrlldt. a.ıe• 111ı. .. tldt • 
Vet6 a.,koaıa, ..... ....,., 8tiliy- va1atuaraT lobllade ra ı4lb,or. 
maniye De Betlkt.f ta Anadol• De oy. pıhyor. Her Od rakipte bir ayclaa'8 lmtr, M - .._..... ıl"9at htifllo 
........ a..ıana lftadt Vefa ileri kabilb'etlerinl arttırmak ~in bfl1'k ata .. ahık•llırbl OJr .nwm bB 
Beykoa .......... prpıfaa dia de bir dikkatle ve hummatı bir f..UJtt. tftl haber verilen ldll _......... tok 
ltaret ettlilmls gibi dilerlerine naza- le ~b117'orlar. Gelecek lıafta a..-ıa- •tlhla •ektup1at elıameftar. B• 
raa düa pyuu dfkkatti. Çünkü nndakf kıymet dcreetsiaf bize rİll mektupların •etnl par: 
Be.Jk• ilk maçlannın bqındanberi Uzerlnde fzhar ve ispat tdeeekl LAi 18RAHbf llOCANI 
hadi d6reeflt11de takımlarla yaptıfı • • • er. ....~~YH l:!ADA 1o:ıtttJJllJ 
Uç maçm hiç birinde mağhlp almalblf -... ..... ....... fllitıJoftBI; 
ti. Vetanra .,. en kunetll taldplerc1en lıkePI ••*'PIJona b•tladı ilbı latiklll etmecllm. 8ta liütfi• 
.Wtlı it ll*fltMtet lt1lftllf fttdı. Her ıene ytpllmıkta olan yerlerde btıtöa lıalJaa .- brp *fil 

GUaUa ilk ka111lqmuı olan bu askeri ıampiyona ma~•nna ft lllWhf>tttftl teala 1oıaalA çalql-
•lllNh .ıa .. lldfll ıtbt heye. dGndea ltlb._ren bıtla•M••b•. 1oı.a1ıa. 811ta ha-.... tel•let deİ· 
lbb oldu. "-w •. ra dtiildlr. Ben IPI TUlfmt yafa!' e.-. 8Ule111tanlyeden Arif B. di. Bu maçlar Selimiye aahuaacla ken vazif emln eazlp Te aellat teiir-
IJlrlnti haftaym mütelazin bir :ıuret· yapılmektıdar. Bit '-uçuk AJ cd- Jeri altında hazan ne yaptliıntt 11b• 

te eereyaa etti. Fakat Beykoz daha ~acek olan bu ••mpiyoaıların tuyorum •ffedetalnll. 
ıiyade •tt denebilecek sıkı ılk Oç kırtılaşması dfin ııke"' BütUft MM't'cadt~le tmrlnlzl ifa 
bir oyunla Vefa lbüdafansınt ursmı- S n edltorum. Hatta delft erkeklere, ka· 
ra çalı111ordu. Bu laUeumlardaa bl· anıyi-Gedıkli KUçük ıablt Kıa· dınlara bfle enttt.tı w~hllf telkin• 
-ıln"Ji Mt 19'1 br1maa ta muvaffak bl- leli-Maltepe Hehcıotla deniz tnm ,.....10N& _ 

Şehzade baıınd• Sa.ilet paıa 
apartmarıında 12 No. h dairede 
oturan Hilmi 8. in kılı Leman 
H. •ifaalııı De ptinememuia 
lbliteeuir olarak afyon J8lmUf. 
ietihar etmitUt. Leman H. Gmlt4 

aia bir llalde HaMki hHüh•lle· 
•• kal4111lillfW. 

K•ybo!an cocuk 
Vela orta mektebi yedinci 11-

mf talehuindea 271 Nu. h Haiil 
Ef. Oç rO enel mektepten çık· 
IDlf bir tlalaa l'fll6alibdltlr• 

Çocuk 1 S yaııada oldujundan 
bir kazaya kttt-htlfl rf ttlfl rd• 
...... kt.dıt. 

Çok~·,~~a 
Adim battn• ne k•4l•P 

aırftdtllror? 
Y apdu bir iataıtika nuaran 

muhtelif memleketlerin çikolata 
urflıab allfua bqma fU ıuretle 
talmlm ..ıilmif'it: 

Amlflbda 67,.,, ltifllteredt 
11200, Al•ııyı•a 5ı fruaad• 
4.1°'9 N...,."' •• Dııilimada 
4, lelfll...Sa 4, AttaltWyada 
S.850. IWyaflı ,,850, Rötaan
y.da IOO, Bil ... tand• 160, 
Y ... iltall4a 140 titki~e SS ......... ~ 
Berneım lel hırsız 

DaHUde Hariçte 
1 ıylJOı Kunıt 15(, 

' .. • 400 
~ . .. 760 
12 • • 1400 

RAMAZAN 
1349 

lu geoeki Aı 

IOO 

'"'° 2700 

G4nqnoolufu : 7.19 - Nli,ı 11.14 

Namu •aldtlert 
5.t.Q ~ Mıll ..... Yete. ı...•ı 
1.14 11,16 14.19 lfıl• 11.49 136 

Rtulvo a 

Btı akıam latanbulda 
~., tekl!deıt ön• kadAt llltarta 

fuat 

Jht~malar, 

Alkuar - Kadt kia' 
Alemdar - Cai kızian. Haca Munt 
Artiıdk - Cıkot BIMftü 
Aui - Şan ve teref 7otuncla 

&.ttlıt.t H lal - Kaplan iaıl 
EtuYal - KraUpnln gerdanbt 
ilhe ... - N ... ıun ifla 
tldti - Yuflıh opetet tttıınt 
Ftuıuı - ~lMltcİ operet tnıpu 
GIM')'a - Vusenltl bıktı 
M.ıe l UıltGdarıMılfoallr ...... 
Lmıd B. - Fahltetıln kltıtl 
Mallk - K'anb Vteedlk 
Melek - Kıtblmln fltbtı 
Oıtera - 8aş betltıtt 

Sire,,.a Kaclıka, -~k isteJtlt"' 
Sak - Ôlüme k&111 

lurııl'lıt•nd• tutuldu, bui'ıy• ...... iiiılilliliiiiiilil--iiiiiilİllli-ııııı.İİİiiiiliaı11 
g6nd•l'll•oık 

G~le.-de lıtinbpla ıe1irken 
ttendtı bit eaaebhilb pate11 ça· 
hDmıt Ve poliı bırsııı aramağa 

bqlamifb. 
't.. He~ fiiilale Mı lelali 

olıb bu hanaaa lhalpr poliei 
tarafından Konten.yoneld• ya
kalandıtı ve lalanbula ıanderile
teti Bulgar tııetılerindt olnm
aauflur. 

iL Bbinet dnn ...,,. 9Mft Vtta U..i •taaıada cereyan etlllıtit. a.,.... ,.,,,.... _... .tadatı.. 
(1-e) matltp ......_ ldL Cedi!cli kO~Glc ubıt· Aalc .;_ na muhtelit ı...ıua ... IMltf)etleıt ------· T 0 C C A R L A K 1 •ı••----· 

lklnd denede Vefalılar canlı Mr • aayi maça bidayette he....,·-•- dol&na0edir ld lladlalat .~ıtladt LONDRA ve BlRMlNGAM'da 
tanla hlkfmlyeti ele aldılar. Oyun d'I ,,....... bfr ıeur .... ı _......._ ıe U• !1 Şubat 1931 de de'faın edeeet oto: 
tluıeriyttle Be, kozun nısıf K&hMına ıeyre 1 iyordu ıonra Geclikıilv MUMtlll "8• 11atdlll oldalti İ 
teçfyorta. Vela tarlan bu sıkı~- Sanayililerin cebri altına tlrerek kMar llaalan .. •ta ..,.....ftne...,. t - S93t ngiliz Sanayi Sergisini 
tmlmalardan ~Unu •uvaffakıyete 1•5 mal6p oldular, Kalell-M.a. '-11 " UJJletlad• ......,.... ,.. a. •'Tile Sirfddı Ô>Ubft Tesdle lndoılrJ., u~dan 
titUrdller Te arka arkaya 6~ sol kay- tep.e maçı çok be:tecanb olL .. --. hltllıl .......,..it tadae Wbftt Clıy Shepbercfs ftoıh. Landra'dt tentp tddfft 9e 
•ettiler. Oran ... Mlretlt (!t . ·> Vefa. l ....... K QU -....... s-•.&- -~ .... - -ı~ ...... __ 16. t8 Şubat t08t d• de•am edecek: 
am p .. belile WW. .-. ~e ıc~e uleli 1 • kal'fl 4 gol ~ ,.... ..- ...... - .,, • - IDWll 

ile 1.ı,, relcli. Aakerı k••ede 1•d•tnad 111 ....,._. raparken Mr ı - PAMUKLULAR SERGiSiNi 
bdnc:I oyuna Galatuarayla Stile,.. 11 an olsun .W .....,._clu pkarma& ,. •AJMft Hail. Kealinpot. Londra. da "Tbe Draper" OrpnİHr. IUlfmMa 

•aniye oynadı. Geçen hafta Befiktafa en ~unetli olduklannı eYft.ld• Bittin elllbllUDI teftfftllllerlıtl et111e wrdp edil• y1 16 .tı Şubıt 1931 de devam edecek olan: 
(lh-l) yenilen SUleymanlyı ba hatta berı ghteren Habcıotlu takıım- tal~nıa,, • a - Sun'i ipek MahsulAtı Sergisini 
da(~) matl6p olda. bd hnet •· ela Bahriye takımını 1-6 matlııp LAi tnBABDdtf RAPIZ ALiYi zı· YARE T E D •. N iz.. 
rasıpda tevuün olmayıp naap ..naı. ecleeek çok kuv•etli bir tala• Y AZJ>Jc11 MllKTVP 
prpıtma haline sokuyor. B• •U.. oldaiunu b. k tll(endl h-hnnna ~bpufonll Mtuıl nıc:ttrte1t llll11UMAU tlc:arlre pek müblm olan bu Mrst'-1 ..,_. 
l.ka da bundan sonraki Blflktq Ana mlftlı Mal ar ere daha ileler- übı t.tOdt1 ....... Bat eftncll ._ da..t elaa11rt•. Htt tttrUl ıafsnıt w dnedye klnl•naı almak lpa a.ıu.'da 
dola kal'fllBfanuı da seytniler l•rla ' · lmdur ki ıll ... tete retleri lcia caı.rora& M._ ~(!en Jorf hastaııtll lwfı11nda) lnpu. llo110lolbualade lritı 
ee ayni zevksiz intibaı brnktl. Gala- ~nde ıehrimize Zoaladclak kapmnm kllestıim .KoftllUS ka- lnl'b ,.,. ..... d•tt klttbetln• nyı ed y•ktn ln.Wı •onMlolla ...... 
ta.ara,. " Süleymanıye mapaı Rtflk aelm11hlar felmiflenll. 8a pmızdan sldemlerdea dellll& ca- ,...... ....... Mdllrl •• tom .. iyal tarafından vuku ba1ıoak talıp leedne 
a idare eriyordu. 0yun aaa•lretle takımı Galatasaray 1 ·4 •lhap ma hofaznba ıtJfndJe War lllln -stJI 11yam edeotklere Uoyd Trt11tino 'apur ıwnlellllı Şark fl .. adlftderı 
Galatasaray hUcumlan altında seçti. etmiı Deniz liıui de 2•

4 
ltla calıpcalım. Kapnm:a pl...ı• idareli blt•t Ucuraaada • e 30 ve • • t5 tehaılll yapmaıa karat •ereltllldlr. 

~(~~~~~~~~ ~~ ~· ~~~*~~~"~~~~~·~----·---~-------~~ tat Anadolu maçında da ayni ftlf,.t. namzetlilderini dllak& p yODJ,.ıta BUtfin ba ltDatlan ...... ,._tsde lra- a a> 
hakem Niyazi BeydL Bqildq gayet lan temiz ovm•Ja OJMdık· zancbm. -
taJk bir oyandan sonra (6-4) plip 

1 
~ı J- ıhter• Ha· 8be lek• pttneek lleade bir.., tn lllefhtlr Tllrk mlellif Y8 •uıaanileriaia 

ıeldL ıcıoa unu~ o~culan Reııt. Mtla ftl'M Allal .,_. bhntltL ta töll uerlerl, munha11ran 

• • • met, Araf, Hılmi, Y•ıar Fethi. Adert ..,._, = =:,. ..,,,,, s h•b• • ~ • 
Bokı meçı e!;~;~:ıc1a, Yuaa1 Zira.' r-..t ltıldr ,,,,..,,,,,. 8 1 1010 JeSI 

MIBAT •tlN 8iJat fBN t 1 11 dll I di 
Maçlanda kuleli madara erk•-- aöHJ>SSDIOI DUUP PlılllıPtlHI• llıyı v• m • en ır " iL KEMAL Ah~...:..a..ıDESI BU 

DEFA KA 'rl BiR MA(:Lt1BIYETE 
UCRAT.ABILECEK MU 

Gelecek hafta ıneVllmln en heyecan 
• h ap0r müsabakasına rlnı Uzerinde 
fahlt olaeafız: K. Kemal Yunan 
tamplyona Angelideele tatOram mO.
hkam 1ap17er. 

Dlrt bet ay kadar ı•el bu ild bok· 
llr Takllm etad111munda kal'§llaşmış 
lardı. O ftldt K. Ke .. ı 11' hazırlan· 
llHs -..ıdL RahatınzdL ltaldblnl t. 
tedlil sibl eririp C-'l'inmlorda. Ve ni 
•ayet malmıa bir f alkiyetle ancak aa 
fi hesablle salip aelebllmiştl Fakat 
Anıelldeein IUru ettijt lnt netlte 

K. Remall dt hit tatınlD etmemlttL 
fha7et lld rakibin bir intikam milu

""lsrnda karp karfl)'ll ,.tiriJ.
trtaya ntrtlU bir bob map '1ka· 
rac:aktı. Bu sureti• Anrellcl• mat
ltp olnwlıfmı ıhtermek lmklnma 
•allk oJarkn K. Kemal dt Yunan 
... ..,.•

1
• ........ , ...... apa"k 

harp kaymakamı Arif B. ıc;' -a.raıana -- cı.,.. ....,_. MONıR NUREDDiN Beria: 
leli yurt ıabltl ,..., ... *'n•--- hadaa ••Jseet Mılmt ........ kea- FE, 45 Gtleeadl biraz 16derime n feryat ediyor. 

o....,--.. ..111 .. ..ı_ ... ~ ..... 11 .. ıa.a-ı ----'- FE. 4' r-1..aa k111 Ye Emine Emine 
B. Hahaotlu,,... aaLw "--~ .. - ....... IQ • .......,- ·-- ~ v-

UIU -..... du u.r.wr. Yokaa • ..,.. ,...tat NERKİ. N. 1. Hanımın: 
ylizbaıı Dai• B. mubaelp Halda lcJa· •elllcUr.. b 
B. Maltepe .,_ &.iri Reeai 8. SEYB BSADIN PllUılANI 1 FQ t Sıılayan ve leyli gi i 
ve mllfettitlik bulsak m ... f'lri "Sizi teYh hallfellflne nubU ta,bl LALE L 1. Hanınıın: 
KAmi B. bulunmutlardır. eyledim. lbnaa mkrG telkinle •• fi • ( Atlan bana masideki 

Ziya cuı o1manlll " ıinderdlllm tarifaa- L Eri1em ,ataODilD OltOnde 
_____ ..__;:::_:_ .. datnı1tıcl• cahı ... m rica••• .. NEBiLE Hanımın: 

Gümrük var~datı tetkik rlın. •LrA1tl1tOLS8'1DI •· ~SAT U J2ıj' ( fe• ııateriaia tilriai 
edildt l•MMI altmd• dı •akflhtn41 ta- lhl Klnhnb oyuncak oı.. bile 

Bir mOddettir ıelıriamzde tet
kikat yapau umum slmrllder 
mDdOrO Ihsan Rifat B.. Aabra· 
ya avdet etmiftlr. lhean 8. la 
gDmrtlklerde ıecea •• ıelec:elr 
senelerin varidata meaelesial t~ 
kile ettitt •• bu ıene rlrllee 
waridat •çapan aebeplerili te1-
t,ıt ettltl n1111bnaktaclar, 

r11mttaıa mıht1 .u•rr. BELKIS Hanın11n: 
Lb lbrahlm tarikatı ithal tbltk AX 1241 BGlbtıl ıeıi ve Rllyamı uzat 

iltHllt .... ..,. •• ,. ...ıert l&l'f• ~ Ba mantabıp p!lklan evlerinde gramofona 
tio ..... r 

"Oqlt a..41 si,... " •u ini.. ile neıeclar olan her aile bulundurmalıdll'. 

llJ•tini .. ıa.u ........... ...... ... ------------· •• den abıua loan 111m•11111ı .. r- ~--Ja:7 
... lun JrenklJ kifktblt ptllete w ı 
ıatzaDl1UlG1l. .allkemedt ll7U,eeelderini dütüntrek kemede isticvap safhua bfttiktell IOll-

AftLAMIYA BAILAJ>ILA& aralamula hashuhaller yapan ve bu ra dü1ünce7e ha1Iamı9lardır. Aral• 
lzmir, ıs - ZTtlet ..t.ı IUetle nklt ıePrea maznunlar mah· nnda korkudan ağlıy:ınlar da nrcbı. 
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-Tlakıf Akarlar 
• 

ve lVfalıliiller ı• Seyrisefajn 
Müdir~°Jietinden: 

Kıymeti 
L. 

122 

muhammenesi 
K. 
06 

Ziraı 

115,08 

Y enibahçede Keçecipiri mahallesinde Sulukule caddesinde 
(51) No. llzerinde ahfap barakayı havi arsanın tamamı 10 • K. 
l&Dİ 931 tarihinden itibaren dört hafta müddetle mlizayedeye 
konmuıtur. Bedeli mubammeni (122> lira (6) kuruıtur. lbaleai 
7 ·Şubat 931 Cumarteai sıftnü saat on dört buçuktadır. Talip 
olanlar kıymeti mubammenenin yllzde yedi buçuğu niabetinde 
pey akçelerile beraber Istanbul Evkaf Mlldiriyeti binasında vakıf 
Mahlfiller idaresine müracaatlan. 

Tamirat münakasası 
Ali Ticaret mektebi mübayaat komisyonundan: 

Mektebin orta ve üst kat koridorlannm tamiri 2-Şubat-931 
tarihinde ve saat 14,S ta ihalesi icra kılınmak tiıere kapalı zar! 
usulile münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların yevmi ihaleden 
evvel depozito akçalarmı lstandul Defterdarlığı binasında mUeue
aab ikbsadiye muhasebeciliğine teYdi edilerek alacaklan mak
buzla yevmi mezkfırda saat 14,5 ta mektepte mUtcşekkil komisyona 
gelmeleri. Şartnameyi glSrmek üzere talipler her gün mektep 
idaresine müracaat edebilirler. 

1 
M. 111. O. aıtın alıma h•y:r.-ı 

ilAnlırı 

3. k o. SA. AL. KO. DAN: 
Mtiteahiht namına kapalı zarf usu

llle 24000 kilo kuru üzüm ihalesi 
15J;lj931 de ~t 15 tedir. Taliplerin 
şartname ve nümuneyi görmek üzere 1 
her gün öğleden evnl münakasaya 
iştirak için de yevmi ihalede teklifna
emlerlle komisyonumuza müracaat-
lan. 

• • * 
İstanbul yollama müdürlüğünde 

mevcut Sarım romorkörü 26}1,1931 pa· 
zartesi günü saat 14,5 te Fındıklıda 
heyetimizde pazarlıkla tamir ettirile
cektir. 

Taliplerin şartnamesini heyetimiz
de n yapdacak tamiratta Tophanede 
İstanbul yollama müdürlüğünde gör 
meleri ve ihale saatinden enel temi· 
natlarlle hazır bulunmaları. ' 

* • * 
Askeri mektep ihtiyacı için yerli 

malı olmak üzere 1500 kilo yataklık 

yün alent münakasaya konmuştur. 

İhalesi 1412 931 cumartesi günü saat 
15 te Fmdıklıda heyetimizde yapılacak 
tir. Taliplerin yirmi kuruşluk pul mu 
kabilinde şartnamesini alrnalan ,.e nü 
munesini görmeleri ve ihale saatin· 
den evvel teminatlarile hazır bulun
nıalan. 

• • • 
Askeri mektepler ihtiyacı için 558 

adet tek yataklı demir karyola kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. lha· 
lesi 14/2/931 cumartesi günü saat 14 te 
Fndıklıda heyetimizde yapılacaktr. 

Taliplerin yirmi kuruşluk pul mukabi 
Jinde şartnametdni almak ve nümune
Jerlni görmek üzere her gün müraca· 
atlan ve ihale saatinden evvel temi
natlarile birlikte teklifnamelerini he
yetimize vermeelri. 

• • • 

Beyoğlu sulh hukuk mıhlccmeslnden: 
Hasan efendile Huri hanımın 

ıayian ve müştereken mutasamf 
olduklan Şehremininde. saray
meydanı börekçi sokağında 9-11 
numaralı bir bap dllkkinı mllt· 
temil kagir harap maa bahçe 
hane dükkin bükmen izalei şü
yuu zımnında aleni açık artırma 
ile saıhğa çıkarılmışbr. 

1 - Gayri menkulün arsa 
kıymeti 350 bina ve müştemili· 
bmn 450 liradır. 

2 - Gayri menkul iki kattır. 
Birinci katta dnkkin tatlık bir 
oda bell ve bir aralık üst katta 
dlSrt oda iki küçnk sofa bahçe
sinde ayrıca bir kulilbeyi havidir. 

3 - Tapuca müseccel ve gayri 
müseccel lıaR sahipleri tarihi 
iJlndan itibaren yirmi gtin zar· 
fında evrakı müsbiteleriJe mah
kemeye müracaat eylemeleri li· 
zımdır. Aksi taktirde satış bede
linin paylaımasmdan hariç kalır
lar. 

4 - Arlbrmaya ittirak ede
bilmek için yüzde yedi buçuk 
teminat göstermek llıımdır. 

5 - Gayri menkul mezkurun 
temamı tarihi ilindan itibaren 
bir ay zarfında yani 24 şubıt 931 
tarihine müsadif salı günü saat 
on dörtte Beyoğlu sulh mahke
mesinde satılacaktır. 93() - 1002 
numaraya mukayyet tartname 
herkesin görüp okuyabileceği su
rette açıktır. I,bu gayri menkul 
kıymeti muhamminesi Uzerinden 
ve en fazla bedel veren zahn 
uhdesine bırakılır. ihalesi üstü-

Merkc7. ıcantası: Galata Köprü başı 

R. 2.162 ~ube acantası Sirkecide 
i'.\lübnrdor zadcbanı lst. 2740 

izmir sürat ~ustası 
(CÜMHURIYET) V~pur.ı 25 

Kinunu.sani pazar 14,30 da 

Galata rıbhmından kalkarak 

lzmire gidecek ve perşembe 

sabahı gelecektir. 
........................ 

SU Mih il---
adı~ ıade biraaorıar taounarı 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks JtUSlaSl 

Dumlupınar 
Vapuru 25 gilnü ak-
kinunsani pazar tamı saat 
18 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gire 
ıun, Trabzon, Rize) iskelelerine 
azimet ve aynı iskelelere uğn
yarak avdet edecektir. 

Yol bedeli ıçın Sirkecide 
Meymenet hanındaki acente· 
hanesine müracaat. Telefon 
lstanbul 2134. 

-HllllllllHIW.mH•ln~ll•I ........ 

:••••••••Tarife••••••••: 
: l Def alık kura~ JO ! 
• • •2 •o• . . . ., . 
: J • • (i$ : 
: 4 75 : . .. .. . 
: ihtlvaç kalmavın· : 
: ecıva kadar ( azaml • 
: 10 defa) ilıin edil- ıoo : 
: mele aıere mahiu : 
: Abone!erimlün her Uç a.Jl!tı için • • • • bir defaıı meccanen! • • • : c satırı geçen 11.\nlann ruıa ,.urı : 
• için !5 er kuruş ummolaoar. • • •••••••••••••••••••••••••• 

Para kazanmak ister misiniz?-
Taksitle her nHi eşya satmak suretile 
ayda 90 liradan fazla kazanabılirsini z. 

9· 12 arısında müracaat. (6) 
lstabul 4 üncil Vakıfhanda Ünyon 

Koltesriat. 

Tecrübeli Muhasip- Malf, tica-

ri ve sınat muımellta ve bazı ecnebi 
li~anlarına vakıf. Gazete idaresine l\1. G. 
mhtında müracaat. (9) 

Askerliğini bitirmiş - Bir genç 
mağaza veya müesseselerden birinde 
istibtam edilmek üzere iş aramaktadır. 

1 Ier işi yapar. Galata posta kutuıu 34 
Benrubi yasıtasile R. rümuzuna müraca11t. 

DOKTAR 

Ordu ihtiyacı için yerli mah 40000 
metre g)aflık bez kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. )halesi 18/21931 
çarşamha günü saat 14 te Fındıklıda 
heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
yirmi kuruşluk pul mulmbilinde şart
ı1amesiu.i almak ve nümunesini görmek 
üzere her gün müracantlan ve ihale 
saatinden evvel teminatlarlle birlikte 

AHMET iKBAL 
Ankara caddesi No. 66 

Perşembe ~bahlan meccanen 
ne icra kılınan zat bet gün zar· 
fında arttırma bedelini Yermeğe 
mecburdur. Aksi taktirde ihale 1 
fesb ve mllteakip muamele için 
ihtiyar olunacak mesarif ve za
rarı ziyan ve faiz andan tazmin 

ihbar ve hüviyet verıkelar 

Tayyare cemiyeti vilA.yet ve 
kaza şubelerinden, piyango mü
dürlüğü kişelerinde ve ba
yilerde sahlmaktadır. Tayyare 
Cemiyetinin bastırdığı evrakı 
kullanmak suretile aynı zamanda 

teklifnamelerini heyttimize 
ı·i. 

• * • 

edilir. Talip olanlann müracaat· 
ları illn olunur. 

vermele- teminatlarile ihale saatinden evvel he 
yetimize müracaattan. 

• • • 
.Ankarada Yeinşehirde Vek!let binası Kapah zarfla teklif edilen fiyatler 

avlusunda kapalı zarfla bİiyük bir ha· haddı itidalde görülmediğinden 83 ka 

memleketin hava müdafaasına 
yardım etmiı olursunuz . 

vuz yaptırılacaktır. :Keşfini görmek isti lem bakteriyoloji alatı 25)1)931 pazar SATILIK ~rnnMER 
yenler her gün ve işi yapmak istiyen· günü saat 14 te }'ındıkhda heyetimizde Beşiktaşta Abbas Ağa camii şerifi 
Jer de 26 kAnunusani 931 pazartesi gü pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şart avlusmda bulunan (48 ) parça mermer 
n.u t~minn~ ve te~lif m~ktuplari ve eh· namesini . heyetimizde gö~meleri_ n• i· bil müzayede satılacağından şehri ha· 
lıyeb fennıye vesıkaları) le beraber sa· hale s.ı.atınden en·el tcmınntlarıle ha· 1. l" .. .. 

1 
.. .. d 't'b . . . . ın .., uncu sa 1 gunun en ı ı aren yır 

at 14 te komısyona müracaatlerı. zır bulunmaları. · .. "dd tl 1 • ·· d 
,. • ııı • • • mı gun mu e e a em muzaye eye 

,·azedilmiştir. 
Topanede levazım eşya ve teçhizat İstanbul yollama müdürlüğü emrin . 

a~barında mevcut on dört kalem ve deki Sayyat remorkörünün su kesimi . Talip olan~ar~n ve ~aha zıyade .. ~~
f20S kilodan ibaret eşya P azar· altındaki tamirat 2:rn. '931 pazarte,cıi lumat almalt ıstıyenlerın şubatın uçun 
hkla satılacaktır. İhalesi 24)1)931 cu- ~ünü saat 13,30 da F~ndıkhda heyetl· cü salı günü saat on üçe kadar Beşik· 
martesl günü saat on dörtte Fındıklı mizde pazarhkla yaptırılacaktır. Talh taşta Akaretlerde 54 numarah mütevel 
da heyetimizde yapılacaktır. Taliple lcrin şartnamesini heyetimizde görr: · li kaymakamlığına ve yevmi mezkurun 
rin şartnameyi hey~mizde .~e eşrayı )er~ ve ihale saatinden evvel teminô' 

1

.aat on üçün.~e~ _on ~~in~ kadar J~tan 
mezktır anbarda gormek uzere her lanle hazır bulunnıalara. bul evkaf mudırıyetınde ıdare encume 
gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin leri. . nine müracaat etmeleri. 

Devlet demlryolları ilanları 

386 adet Jokomotif ve vagon bandajının kapalı .zarfla 
münakasası 23 Şubat 931 pazartesi günil saat lS te Ao 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacakbr. ~ 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ye ._ 
kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komiıyoll 
fiğine vermeleri lazımdır. 

Tiplerin münakasa şartnamelerini beş lira mukabilind•if'I' 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edeb 

Ulukışla ile Boğaz köpr: ar:sınd~ bulunacak olan pol 'I. 
ğüniln alh aylık et ve ekmek ihtiyacının kapalı zarfla ıııilll 
9 Şubat 931 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 
yoUan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 111 

kat taminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar ko 
kitipliğine vermeleri lazımdır. . el• 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilıD 
kara, Haydarpaşa ve Konyada idare veznelerinden t 
edebili·der. 

* * * 2646 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 9 
1931 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet de 
lan idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 
kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komiıyoll 
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabiJinde AD 
ve Haydargaıada idare vezdelerinden tedarik edebilirler. 

* * * Dökme boru ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 9 
931 pazartesi günü saat lS te Ankarada Devlet de ' 
idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
kat teminatlarının aynı günde saat 14,30 a kadar ko 
katiplij'ine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beıer lira muk• 
Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edeb 

.. • +. 
16 Şubat 1931 tarihinde münakas ı ı yapılacağı ilAn 

kiat ve kartonların münakasas1 diğer bir ilana kadar 
olunmuıtur. 

En ucuz En temiı 

r 

En güzel E n ş ı k 
En süratli, En nefis 

T ahı işi yapan 
Yer 

VAK 1 T 
MATBAASI 

DIR 
Tabı işlerin:zi bütün titizliğinizi tatmin r. a~ce1' •"" 

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi g-azete •e kitap formaların•" 
üç dört renkli .klişelerle ayarh bir surette ve silrtl

le hazırlar. 

Mecrnua ve kitaplarını za istediğinizden üstün tabeder· 

Matbaacılığa ait her hangi bir işi deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerin i bir yere vermezden evvel ef' 

veli V A K T E uğraymız. 

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanız V A K 1' 6 
abone olunuz. 

V A K 1 T Avda bir o l<uyucularma 24 sayıf•hlı 
bir mecmua veren yegane gazetedir. 


