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V AKIT sütunlarında intişara 
başlıyacaktır 
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Gazi Hazretleri dün lzmire hareket ettiler 
( Yazıaı ikinci uyıfamızda) 

Ş:h~~:::ı~d~::d:' ;:::: ~nümüz~;;:: Düyunu Umumiye işinde Yeni Bir Safha 

Hamiller Hükiımet ile 
den bir kişi tevkif edildi 

Dünkü celsede, mürtecıleri hüku
mete haber vermiyenler dinlendi 

SAYIFA 

san. 

Mehti Mehmet haini ile arkadaşları 
?tlanisadnn buraya gelirken Bozalan 
köyüne uğramı , isimlerini saydığım 
bu maznunlar hainleri görmüşler, on· 
lann mehtilik için harekete geçtiğini 
anlamışlar, fnkat hükumete haber \'er 
memişlerdir. Müteakiben karar h{i. 

kimliği tarafından yapılan tahkikat 
mü bet netice vermi ,.e maznunlar bu 
cürümle dh•anı harbe sevkedilmisler-

• s 
dır. 

Bir Yugoslav gazeteai "Va· 
kıt,,ın bacak milaabaka

•ından bahaedlyor 

DITanı harp hoyetf: Bugün Celse pek uzun ürmedi ve maznun· 
karannı verecek Jar cürümlerini inkara imkan bulama. 

Güzel bacak mOıabakaıı mü
naıebetile bir hayli dedikodular 
oldu, bili bazı gazeter bunu 
kendilerine taarruz ve tiraj mes
nedi addediY.orlar. Bizden uzak-. 
ta olan v ! l eni Türk y!nin baya· 
tına bitııraf bir gözle gören Yu
goslavyalı Politika gazetesi bizim 
bacak mUaabakasından bahsede
rek diyor ki: 

Menemen, 25 (Vakıt) - Dh-anı dılar neticede iddia makamını işgal e· 
harp. bugUn saat 4 te Mu tafa Paşanın den müddeiumumi muavini Fuat B •• 
riy88etinde toplanarak muhakemelere Menemen hadisesi f aiTieri olan mehti 
devam etti. Bugünkü celsede irtica ile ar.knda tarı Boıalana geldikleri 
hA.di inin ikinci derecede kalan maz [Alt tarafı 7 ind uyıfada] 

«Guinin yapbğ'ı inkıliba takad· 
dUm eden gUnJere kadar ça11a· 
fın altında yaşamağa mahkum 

Efendiler, yanılıyorsunuz ! 

Keınal Cenap Beyi mua-
haze değil, takdir lazımdır 
ismini sakhyarok münakataya karı

şan müderrise cevap veriyoruz 
• Politika ,. gazetesinde çıkan 

iki ~sim 

Dünkü sabah refiklerimizden 
biri, ismini yazmadığı bir Darül
fOnun mllderrisinden aldığı be· 
yanat ile müderris Kemal Ce· 
nap, Talha ve Ras · m Ali bey
ler arasındaki münakaşaya ka
rıımıı oluyor. Kim olduğunu ta
nımadığımız bu müderris, Kemal 
Cenıp beyi Darlilfünun disiplinine 

ademi riayetle itham etmekte
dir. Dün Kemal Cenap beye 
müracaatla ne diyeceğini sor· 
duk, ıunları söyledi: 

.. _ ( Sa'ahiyettar) müderris 
kitap meselesini yevmi gazete· 
de açmıı olmamdan dolayı beni 
disipline gavri muvafık hareket 
ttmi, olmakla muatep tutmak 
istiyormuş! Kitabın yazılmasını 
böyle eUere tevdi etmek ve bu
nu kasdi hareketlerle yapmak, 
neticede ortaya bir ucube 
kılığında eser çıkmasına sebep 
olmak okun yayını zorla ger
mekti. Böyle bir yayda oku tut· 
mak kolay değildir. Bunun mes
uliyetini, kitabı bastıran makam 
deruhte etmiş olurdu! Dis"plini 
ib1'.l eden ben değilim. Znten 
her hadisei tabiiye gibi içtimai 
hadiselerin de bir neşvü neması 
Yardır. Hem ne olur acamm 
ilmin batın için, gençliğe iyi 
eserler vermek ve verilmesini 
temin etmek içi. , şekH her ne 
•""'- oltua, bir az hareket fena 

şey midir? Hayatiyet, hareketle 
mümtaz ise mutlak sükün da 
ölümüb vasfı değil midir? 

Bu mücadeleye hayatiyeti 
mevzub~his olan fakülte için, 
onun alı menfaati için giriştim. 
Çok görülmemelidir . ., 

VAKiT - Eğer Kemal Ce· 
nap beyin m 'Jderris sıfatile mat· 
buat sahasına naklettiği rneıele 
resmen basılmış bir kitaba mü
teallik olmasa ve Darülfünunun 
harimine ait bir mesele bulunsa 
idi kendisini disi;>lin noktasından 

muahaze etmek haklı olabilirdi. 
Fakat iş n esası böyie değildir. 
Münakntn mevzuu olan kitap 
yalnız talebeye verilmiş değil, 
umumun nazarı tetkikine kona
cak bir tekil almıştır. 

Binaenaleyh Kemal Cenap B.in 
yerine ayni · tenkıdi baıka bir 
Darülfünun haricinde yapar, işt~ 
o vakit mes'elc caba ziyade fe
caat kesdederdi. 

Çünkü Darülfünunun hatası ha
ricindekiler tnrafındıan gösteril
miş olurdu. Şimdi ise bu hatayı 

yine Oarülffinuodan ve sahibi sa
lahiyet bir zat gösteriyor ki bu 
bir dereceye kadar teselliyi mu
ciptir. Bu itibarla Kemal Cenap 
beyi matbuat vastasile yaphğı 
tenkitten muahazc şöyle dursun 
bilakis kendisini takdir etmek 
lazım ielir. 

olan Türk kadını hürriyetini ka· 
zanmış ve teklmüle l>aşlam11br. 

Türkiyede gOzcl kadın mOsa• 
bakaları yapıldığı gibi "Vakıt. 
Gazetesi tarafnıdan giizcl bacak
lı kadın mOsabakaaı yapılmakta
dır. V. S.» 

Refiklerimiz: en güzel cevabı 
bu bituaf arkadatın dilinden 
beklemelidirler. O, bunu bir tek 
kelime ile söylüyor: "Tekamül,, 

Mühim bir Jayiha 
Sekiz sene ve sekiz 

taksitle satılan 
gayri menkuller 

Tediyede zorluk çeJdldiii 
için bu müddet bir ka· 

nunla uzablacak 
ekiz encde H sekiz taksitte öden· 

mek üzere hlikümctçe yüksek müzaye

de bedelleriJe satılan gayri menkulle· 
rin taksitlerinin aJ;ıvali hazıra dolayı· 

sile ödenmesinde mü~ktiliit çekildiği 

hakkında hlikumete müteaddit naüra· 
caatıar ynpılmrştar. 

Bizim me,-suk olnrak haber aJdıfı· 
mıın göre htikümcte müracaat eden· 
ler kanunun sekiz ne olarak tayin et 

tiği müddetin bir zaman daha ul8tıt· 

ması lüzumu ,.c ihtiyacından bahsetmiş 
for, hükumet te bu mOracaatlan tat· 
min edecek bir lilyiha hazırtamıya baş 
lamıştır. Bu lfiyihanın yakında milJet 

meclisine takdim edecefi tahmin • 
ltun~·or. 

~zlaşmıya çalışıyorlar 
Fakat yen tekliflelrini bu arzu ile telif etm'

hiç de kabil değil 
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Vekiller heyeti 
Dün Gazi Hz. nin riyase

tinde toplandı 
Ankara, 25 (Telefon) - Ve· 

killer heyeti bu alcıam Reisicüm

har Hz. Din riyasetlerinde aaat 
dokuza lcadar ıUrea bir içtima 

akdetti. içtimada yeni ıene büt
çe IAyıhası tetkik olundu. 

Samıun intihabı 
feshedildi 

Ankara, 2S (Telefôn) - DeY
Jet Şurası Samsun belediye inti
habını f esbetti. 

Balkan birllii 

yeti kurulmut, riyuete 
(Trabzon) •e umumi 
Ruıen Eıref B. fer ıeçil!millll''l!llll 

Huan ve Ruten 8. ler, a, 
nunda Selinikte toplanacak 
Balkan birliği idare heyeti 

maında bulunmak için y .. 
rekct edeceklerdir. Hamdlllll~ 

Suphi B. bugiln (dOn) 
etti. 

Büyük Müsabakaniıı 
Türkiyenin en mevzun ayaklı kadını 

pek yakında seçilecek 

Foto Sure) ra (2'ıl 
20 - Fatma Hanım 
Bugiln mU.abakamıza iştirak 

edea bammlaaltaa F ataaa Hanıma 

Güzel bat'ak müsabakamıza '111111111 
edecek hanımefendiler doğru .... 
ruya Foto Süreyyaya (BeJil 
Tilnel ba§ında) müracaat ede•MIRiıri 

tirak l}eraitlmizi tetkik etmel 
tiyaç yoktur. Poto Süreyya m9ıil•• 
mUsabakamıza iştirak için ne,JaiMll 
Jbımgetirse yapacak, hanımefı•-11 
zahmetten kurtaracaklar. 

l - }'oto Süreyya: hesabı...ı~ıl!l!!lllll 
eabakaya i tirak için Jnzım ota 
lotofrartarını çekecektir. 

2 - Foto Süreyya: Müsa.ballallll 
iştirak için l~zımgelen ölçüyil 
hr. 

RESIMLJ.~RI Kf<~NDJ J.'OT'OGlt.Q~~ 
ÇILARINDA ÇEKTJRECEKUC 

NE YAPACAKI,AR 
1 - Bacaklanmn iki f oto~rafa.. ( 

(Lürren a) ıra, ı ı;c' lriniz~ 

20 
F'ıtma H. 
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D k:~:~.~~r:e~~~~n [i'/ ... : 1 ~ 11 j fitil - Cenup hududumuzda 
hadise 

Ost c.aratı l lnd nyıhımızdaj 
••an banıann kendiJerile görllştlp üyüh Gaz.nın teı1ı 1 1ı •euahatlerı konuştuklar, fena maksattan an· T 

Ecnehi ~a • Q'ıcılar 

Jadıklan ıcrtk kendi ikrarlarile, gerek 
se ild Hasnnlann şehadetlerne sabtt [) " A k d J • 
oldu~unu söyledi ve ceza kanununun un n ara an zm re 

BaP kedınlırı ı•e birlikte 
hudut haroint t•kırıtıro ~ k 

ANKARA 25 - Yeni knçük 
sanatlann TOrk til>asına hasrı 
hakkındaki talimatname bu gün 

heyeti vekileye verilmektedir. 
Yedi talimatname ile ltaputaj 

kanunu diğer kanunlarla Türkle
,. bısrolunan İf Ye ıan'atlardan 
maada ıeyyar satıcılık. ıöför:ük. 

151 inci maddeo;;inin ikinci fıkraM ıaa. 

clbince cezalandmlm:ılnnnı istedi. hareket buvurduJar 
Tahliye olunan ka .. ·ın 81' 

Menemen, 25 (Vaktt) - Divanı harp 
bugUa bir gizli eelse aktettl, bu eel· 
•:ri müteakip mevkuf kadınlardan on 
iördU tahUye olundu. 

Gazi Hı. dilimız ıçın çok mühim bir 
vecize irat ettiJer 

Ala~ebirli mevkufbır 
M nemen 25 (Vakıt) _ Alaşehir Ankara, 25 (Telefan) - Relafclm- m Harbiye Rei8Jmlz ansiklopedi 

41e ıe:kif ol~Jtan KAmfJ. Hüseyin, Ku-ı bur Hı.. tetkik seyahatlerine den111 et iJatfyaeından ba.hsetmesi üzerine söz bammalhk, otel, aparbman, pan• 
lalı lbtahim Te zevcesi Emine hnrtUnl mek bere b11 akfa• 9AO V. h•sast Dil l:ncftmemnm TUrlt Ukgati haztrh- &iyon bekçiliği Yesaiti nakliye ıü-
hraya getirildiler. · trenle şehrimizden lzmfre hareket bu· tına intikal ~tmi~ 'H Gazi Hz. şu mil· rilcülüğn, • Moterdotelik, baş 

1 k k b n yordular. hfın "etfteii ırat buyurmu!Jlardır: l arar ug n ıarsonluk m'\stesna o mai< üzere 
Mahkeme ygnn öğleden evel ma.z· Meclis Reisimiz, Bapeldllalz, n- -f>ilimiz mUnener1erlmizin mınta• alelumum garsonluk ve emsali 

aunlann mdüafaalantıt dinllteee!r, kil~e~, . meb'u~Jı.r, ErkAnı Ha~biy~ kasında lı:ayholmaŞtur." Büyük Rei~i- san'atlar, bli !6n ticart muamelat 
•ıtra da ilk kararını vcrecc:.tir. Reısımız ve huktmet erkinı kendıltn- Mil bununla dllfmlZln U\gatinl ikmal 

Maniu müstantik'i'?inden t?e- ni istasyonda teşyi etRtişlerdir. Bu için halk arasında çalışılmak lüzu- dev.e~ ve bü Ü!netçe tayjn edile
Jen bir tu·kif müzekkeresi mu· meyanda Fethi Bey de bulunuyordu. nnaı• emretme!•teditler. Hareket vak- cek iş: er, Tiltk vatandaş\anna 
cibince, lstanbulda d n Hayret- Gazi Hz. trene bindikten sonta ken- ti geldiği zaman salonda bulunanlar has edilm:ştir. 
tin Et. iırn inde bir m-ezı:İn tev· dilerfnl teşyie gelen vekilletle mebus BüyÜk Cadden selanıet temennis•ıe TütkiyeC:e icrayi san'at ede
kif olunmuı ve Menemene gön- Janmııdan bfr kı•mını •agon alon- ayrılmışlar ve tren, istasyonu dol· cek meşhur ve beynelmilel mü-
derilmiştır. 4a kabdl bayurartk trnlft h•teket duran bfnletcf halkın amimt tezahü· 

Bu adamın A sarayda oturdu- saatin• kadar ltUlnallal'4 hl•••t1ıar. tati arumda hareket etmiştir. ıis}·en er, Emniyeti umum. ye mü· 
p ye baıan camilerde müezzin- "Bu esnada lbrahim Alaltattla Be- !11 eeyaltatleıinde Gazi H. ne U· mtidür:üğünün müsaadesi ve hars 
lilc ettiii. baıan da fındık, hsbk yin mekteplerimiz n kitap itleri ve •ullf kttfp 1'ttfilt, ter yanr Rüsuhi, beye:in"n muvafakati i le gelebi· 
aatbğı anlaŞ1lmııtır. son senelerin kitap neıriyati 1lükln- Mtep (Ktiühya) Rec:ep ZUhtU, Salih lctektir. Earlarda konsumasyo:ı ya· 
.. aa:======:::::.~===== daki maruzatı üzerine Gazi HL ilim.,.. Me~dull ievket Beyler refakat et• pan kadanlardan ecnebi tabaa-

sahipleri için eser yetiştJreHk iUa1'ın tnektedır. d l • - d d'I • .. sın an o an ara musaa e e ı mı-
açıldrğtnı işaret buyurınuılar n her lsmet Pf. Hı:. le Şu!trti Kaya •e , . , 

ı 
B-·· 1 

hangi ht .. <Hli ~i1 haline ıetlren teYin Fır!'a Url'mf Y·f'tlbl S-ıffc! Bcy!"'r nr yecek r. Ya nız san atları bey• 
ı mah dut ~-·ı ... scrler olc!ı~•unu lc;aret hu.l:rü•• p .. : ,. · ""' ·zı G-zi is:n.~yonuna kadar · ne'mi.el akademilorce tasdik edil· 
yurmu~'n:rdır. Bu nrada Ilüya't Erha- l te~y1 e~.ı·1 ~r. miş bern '.!vi o un aanat'{At'an 

' 1 ···-'--·-1 • 
. ; 

---ı-:: =-- - -~ _:;).ı m .. '3aadei m ah cus'\ ile gelebl!e-
{t1~ ''.., .. l h\t1 hrta lr r- ' n "0

1
: te ' · i"' (·1 ce'derdir. Ya' ıı lstanbu da h:r 

a T1j ) r' olu ? A ·.a r<", 25 - Pc ıs teş j 5f '·a· Macar. iki Avus uryalr, b"r Al· 
A r ra 25 - Hu ü etin o~: nun· e pot·s mü 'et i hepsi l:ir man, 15 ita van, üç lspanvol, üç 

mania t:o. çlara hakkında yaptı16ı derece getir lınelec r. Şimdi yal- logiliı dört Fransıı, tek ı Yanan • 
ıon Paria muka•elenameıinde nıı bir sınıf Ozerine bu'.unaa bir lranlı, Oft bir Ç~k, bir Arna· 

~~ \ .... ,, . I miktarı milyonlara balit olan deniz memurlan Uç ıınıfa ayrıl· vut olmak fiıete 67 tane icrayi 
hatalar mevcut bulunduğu ihbar maktadır. sanatlerden çalgıcı vardır, bunlara . ..t 

\···· 
1 
1 

fotoğraflar foto~rrf 1:.ı e in 
lrihürlenmiş olmalıdır) 

2 - Fotoğrafları" 
lleriae ~şaf,'ldaki .... .,. • \' 
ıaz,ı1acaktır: 

Uhrll 

A - Bacak bile'\'inm 1 ·nlın ! ,), 
B - Baldır knlmlı~r, 

C - Dizin kalınlı,:ı. 
D - Bacağın knlınlığı. 

E - Bacak bilc·~inde!ti kemikten 
(Aşık kemiği) dize lt:ıdar, 

'W - Dtıden bacağin bildı nihayet 
Jenen kemiğe kndar uzunluğu 
Te. 

G - !'famr mti8ttar n1a fsim. 

Ye iddia edilmektecHt. VılA •etlerde yalnıı poliı mil- müsaade ed"lecektir. 

Yeni ~ ne l ü çe~ ndc ya- dOrleri •• metkez memurlan 
, L t f ıabıt Amiti olllt k bu unata ' br. Yeni bir refik imiz 

P ıacan a <ı rru Dünden itibaren •Yeni gOn,, 
n'·"ra, 25 _ Bil /j •ncünıerti 8und n bı ka doğrudan do wru- f tıo Y "" is imli yeni bir nl ş:ım re ikimiz 

)eni s e b"" l9 e, 930 mali JA komıter ., merkeı muru nfşare bnslamıştır. Tebrik ve 
ene H.i esi nazaran 30 kU· olabilm k iç n m ktebi Ali m • •uvııflakiyet temenni ederiz. 

rrul ıapı1· ıuııu o' ak 1611 gelece ı hak· 
m Si 11 Z rÖ m ted ' · krnd:ı d kayll la kaldı rılmıştır. a c i ile resim 

n amüsabakosı 
DıJrO o~ • ·: A • t ı tt r:- ~ ille r 

A k ra , 2S - Daı lbcaayi ya 
· çen haf ıı n taraya geim tn ş· 

m a t s rrufun D:: ctilo ile resim yapma mü• 
ana hal r• h ' • u1a 11 m t., kerat ft. una sebep Oc'tkta Darü l· sabaka gönmızınderilen resim'eri 
cereyan e m ş . r. 

l\1. burof Ankaraya 
~clecek 

btdayi ten s'I rı •. e a' t on bin derce devnm edi} oru:ı. Gazete• 
lira 'ibi bü)Ü~ bir leuıai• ver· m'1de her çı k an res;m sahibine 
ılti is~enmesi • e bu teuı&Herın bir l"ra Yeri:ecek. mfüehusıs bir 
Ocağa oldt .ı pahalıya mal bevet;n bu res"mlere bakarak 
elmaııdtr. Maamafih Ocak Aol-.ara ıeçece l\ i bir'nc:ye de kıymetli 
halkıma ihtiy• ,.· arını na:ıan dik- bir hediye takdim edilecektir. 
kate alarak me•cut mOıknlita Bu ~ün koy duğua;uz resim 

postane daktilolarından Mat· 

Toprıklar ın. ıza g.ren . 9•11 culır sürıtte terd edııdı 
Ankara, 25 - Cenup b 

lanmızda yeniden bazı maııt 
hasın dola şmakta oldukla~ 
beri teeyyüt .etmektedir. ~ 
sım çapulcular da haydu 
lurın:lık maksadile hududll 
mişler, fakat derhal geri 
mek mecburiyetinde kıt1117 
dır. Bu muzır eşhasın bar~it· 
adım adım takip edilmekte 

6 Iç:nde evvelce Urfadan 
etmiş Pozan ve Kamışhh 
tafa ismindeki meşhur •atan 
inleri ve şerirler de butunrıı~. 
dır. Vaktile Urfa civarınd• 
aşiret reisi olan bu şerirler 
dut har'.cine kaçarlarken ..• 
Jerindeo kimse k endilerine ' · 
bile etmem"ştir. Hükumet t•, 
bi hadiselere karşı çok ınDtef 
kız bulunmaktadır. 

Son hareket tamda 
bir içtimaın neticeı· dir. 

Yetim maaşları . 
Ankara, 24 - B. M. 14,,ftıl 

Din bugünkfi içtimamda 'I'"' 
maa,ları bakkandaki llyiba 1" 
edilm"ıtir. Llyiha ıadur: 

01
, 

uy el m maaıı almaktı tıat' 
umumi mUtbak ye ya buıG11 t ı 
çe' erden ücret alan'ardaP ye j' 

f b ' ııtı: 
maaş'arımo nısı ve un . et 
maaşlı bir hizmete hyio et tt 
lerin maaşlarının tamanıı • 

lunur. J.ıf 
Bu suretle maaştan 11e lf' 

yetimlerin aldıkları maa~ -.,e d'ıl' 
retten mahrum kaldıkları talı otJ 
de kanunca haklarının suf ·U~ 
kadar t abs:s ma:ışla rının te 
itasına devam edi ir. 11 ~ 

Hizınet g a zetesi ka P~~,_ 
lzmir, 24 - Hizmet iaı~ 

karis"zlikten tatili neşriyat;/ 
-~i' 

Bualar yapıtdıl!tıın sonra bu zarfı 
Wr Ddacl zarfa koyarak gazetemize 
(Milaabaka) kaydile göndermek kifa• 
Jet eder. 

Atina, 24 - Sofyadan ( Vrt• 
me) ıazeteaine mevıuk bir ınea
kdan bilditildltme ılt• i.algar 
hariciye naan M. Bwef C.n· 
reden aydetinde Tan • lalgar 
mOnasebabilı daha li1ade takriye 
l~in Anlcmraya ıideeektlr. 

rapen Darlllbedayii gelecek mazel Zelda tarafından yapıl· 
hafta buraya getirmeie çahıa mıştır. Mm. Zcldanın yaptığı rcsiOJ 
akbr. Gazi Hz. nin portreleri ~ 

- Babacığım tabiat her felsefe Fileıof bağırdı: olmayı istemeyiz. Ben ne ~,l' 
den daha sorlu.. - Hiçbiris~ne... koca için söylüyorum. Ve 11e / 

- Nuılsın? muztarip misin? Bekir efendi - Niçin? afetin giriftan biçare oflıll".,t 
Çelebi eTTeli gö~sündeki ate· Filesof - Çünkü .,u kadın evli söylüyorum. Sözlerimde le1ı ~ 

.. V AKIT " m tef rikaaı: 72 

•in yerini gösterdi. Ve ıonra o ka iken oğluma metres olmuıtu. Dağa leyhtarlık Te ba,kaaının ' .~ 
dmın kaybolduğu ufuklan itaret kaldırıldıktan sonra ne olduğunu celbi menfaat gayesi gibi "~ I 
etti. 1 artık siz söyleyiniz... yoktur. Kocayı da, ltık oiltP;J 

Yazan: Hfisey "n t\ mi Ali Senaver Bey ıaip kadını Yar~lı ç~cuk ~u ittiham kar!I· terazinin ayni mukabil kef~/. 
Çelebinin parmağı ucunda gör- ımda §Öyle ınledı: tutarak, ikisini de ayni ttr"' ~ 

ye küreği üzerinden almıt olduğu ıhelu ı&riinee fllı11'- 1-balılc mek ister ıibi itaret edilen tarafa - Baba haksız söylüyorsun ... zile görerek sÖylüyoruın. ti~ 1. 
bı?k yaralan ağır değildi. Onun •amarlan .!epNfll. O.. Wr anda bt.ktı. f clll bulunursa bu iki iftade Ailevi bir sebep dolayısile adalet- nin de hayatı, ahlakı, içtfıtl ~ 
Dtiyam kabul etmiyen asıl büyük ffettl. Onun aftalt ..... 19emen sinden hanıisinin olacaktı? Bu is- ten inhirafı sana yaraıtıramam.. faatleri bu kadından yakS!~/ 
7aruı kalbinde idi. Binaenaleyh atıldı. OpUter•k Wr ...... baba lifham dört kitinin de zihinlerine fi_leoıf - Söz~ hakbr. Adalet mak cihetindedir. Bu ıe~~~ ~ 
cerhten ziyade üzüntüden aarar· 1 ollu lyle blrlWthna llallan ata· dolatmıt idi. Biribirine bakıştılar. hak ıle beraberdır... den bugün ne hale geldig~~ 
mıftı. llD~a 8alm&f •olat lsal41ılar. G6z· Dütündüğünü sizlemek mürai- Çelebi - Hayır .. Kendi arzusu rüyorsunuz. Sevgi yani ruh .,O 

Qilunu öyle solgun, sü7.zün bir Lnindeıı ka7Jl17an Wılmf aıcak lifini hiç beceremiyen filesof ulu hilafına cebren kaçmlan bir kadın ıaındığı bir simaya kar§I ~ 
,,... _____________ ,damla biribirine ............ file• orta dedi ki: bu cinayetten nasıl hisaedar olabi· zaaftır. Bu zaafa kendinıiı~"'.~ 

Bu reJimde 'el bacalcları eofı - Bu kadın elbette bir gün lir? dığıruz için böyle oldunuz· ~j 
en mdten.ıJi1' ve en gd ıeı - Ah ha1laı nl&t ... aana meydana çkacaktır. Burada bir ni Filesof - Ben kadına bu cina namalum bir his karanhğıdı1' ş· 

buluJ1orum. b? pata~abızlık~~~a . dü9miy~k klblı il~ bir y~alı Tar... . yetten bir. ~i~e çıkarmıyorum. Bu dinizi bıraktı~?a inersinİ:j,ı 
b . d hır terbıye Terdııı•ı :zanmedıyor- Bekır efendı sözü hemen fıle- tıpkı ne gıbıdır. Meteli cüzam has bu ku. yunun ıçınde debel , it 

ım Ye a reı: -··----·-.... _,...~ 

1 
dum en hayatı sana nıa.I anlat• sofun r.ğzmdan kaparak: talı~ına müptela bir 2avallıyı ille· Belkı etrafınızda bir tutıa-

- - ----·-····---·-·--·-···- bm. S n nasıl ani dın?.. - Bir idil h .. cim hu kl\dtnı ti nr en dolayı mes'ul tutamayız. bulabilirsiniz. Sona indiktıfl 
ÇcLhi müteheyyiç Z&)ıl bir teı bu iki müo;tnl 1 ndan acaba lınn!!:.s· -' u f.?1' ·ri iradi ulranı!mıt bir fe- hiçbır çırpınma para eldi 

' 
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Türkiye Zahire Borsalarında 
J\dllyede : 

Ağır cezada 
Dünkü muhakemeleres
nası nda dört kişi tevkif 

~dildi 

Cemiyet ~rdc:; 

SlgortacıJar toplanıyor 
Sigortacılar cemiyeti heyeti 

merkeziyesi bugün saat 14 de 
Tünel hanında senelik kongre· 
•ini yapacaktır. içtimada yeni 
idare heyeti seçilecek ve sigar· 
ta firketlerinin takvim neşret
meleri nuamnameye mugayir 
olduğu halde buna riayet etme
yen bir kampanyanın tecziyesi 
istenecektir. 

Yunınhlırıa erımızdıki 
gümrQk ihtilafı 

Vunaniıtanla aramızda biten 
eıki gümrük tarifesi yerine yeni 
ve muvakkat bir tesviye sureti 

bwuadu ıGmrOie bildirilmiftir • 

kat'iyet le 

Yeni Bir Isla at Devri 

Hafız eğlenirken 
Kendiaini bı9lk a yıraladılır 
Ağa hamamında Leman ve 

Lütfiye hanımlann evinde eğlen
mekte olan Hafız Rıdvan efen· 
diyi orada bulunan Niyazi ismin
de biri bıçakla yaralayarak kaç-
mııtır. 

Polis Niyaziyi aradığı gibi evin 
sahipleri hakkındada tahkikata 
başlamıştır. 

Atkı gelmi!I 
Boyacı köyde oturan Dimitri 

ile arkadatı Hriıto Londra bira
hanetinde rakı ittikten sonra 
evlerine giderlerken atka gelen 

Darülfünunda 

Muammer Rıtit B. 

Darülfünun Emini 

Şclediyede 

Sinama kapıları 
Yeni karara göre 91kılecek? 

Sinema melhallarinin cuma 
günleri pek kalabalık olduğu için 
girilip çıkılamadığı son yapılan 
teftişlerden anlaşılmıştır. Beledi· 
ye, halkın methalde toplanma· 
masına ve paydosta yangın ka
pılarından çıkılmasına dikkat 
edilmesini belediye şubelerine 
bildirmiştir. 

itfaiyeyi is16h 
itfaiyenin acil hoksanlarınm 

teminine karar verilmiştir. ilk iş 
olarak 6000 metro hortum mü
nakasaya konulmuştur. Beı aylık 
bütçe gelince makinelerin tamiri-
ne de başlanacaktır. 

Ekmek narh komisyonu 
Belediye narh komisyonu bu 

pazar günü toplanarak ekmek 
ve f ırancala fiyatlarım teabit 
etmekte idi. Komisyon bir hafta 
zarfında un ve buğday fiyatlann
da ehemmiyetli değişiklik olma
dığını nazarı dikkate almlf ve 
bundan sonra on beş günde bir 
toplanarak fiyat lesbitine karar 
vcrmi tir. 

Suat lsmail B. 
Bugün tetkikat için Pırlıe 

Gidiyor 
Gazetemize diılerin ııhhıti 

hakkında vakıf ane yazılar yaz
makta olan diş tabibi Suat lsma
il B. bugünkü ekspresle Parise 
müteveccihen hareket edecektir. 

Pariste Fransa diş ababet 
müesseıelerinde tetkik ve teteb
bu edecek ve altı yedi ay kadar 
orada kalacaktır. 

Pariste bulunduğu müddet 
zarfında gazetemize daha ıilmul
Jü bir şekilde tahriri yardımda 

bulunacak olan genç ve kıymetli 
dişçimize selamet ve muvaffaki
yet temenni ederiz. 

Muhtelit mübadelc•de 

Tilrk-Yunan mahkemeal 
Türk-Yunan mahkemesi yarın 

açılacak ve sekiz davaya baka-
caktır. Fransız mahkemesi reisi 
M. • Aserin rahatsı:dığı devam 
ettiği için davalara bakılama
maktadır. 

Toplanamayan kongre 
Ecnebi mektep muallimleri 

dün muallimler birliğinde sene
lik kongrelerini yapacaklardı. Ek· 
ıeriyct temin edilememiştir. Cu
ma günü aza adedine ba.kılmı
yarelc kongre açılacaktır. Ecnebi 
mektep muallimleri 75 kuru' o
lan ders saatleri ücretlerinin 100 
kuruşa ibliiğı meselesini görüşe
cekler ve muallimler iltihak edil
mesi hakkında bir karar vere
ceklerdir. 

Önümüzdeki perşembe günü 

VAKiT, ilavesile birlikte 

32 sayıla 
V AKIT'an aylık ilavesinde neler var? 

MuHhabe: Güzellik nedir, güzel l<imdir ? (Refik Ahmet), 
Halit Ziya Beyin hatıraları hüyük bir ehemmiyeti haizdir. 
( Mehmet Asım ), şiir: Taş gibi ( Şüküf e Nihal ), lngiliz asılıa
deler.inin. hayatındaki rezalet (Fikret Adil ), niaç kasidesi 
( Halıl Nıhat ~. Senelerce sırtımızdan nasıl geçindiler? ( Sadri 
Etem ), Türkiye demokrasisinde ahlak esasları ne olmalı? 
(Halil Nimetullah, lsmail Hakkı), Piyer Lotinin aşk maceraları, 
Ust~t. Ekremin ölü~ünUn ~ıl dönü~ü, Dünya nereye gidiyor, 
GeJışıgUıeJ (Toplu ığne) Tıyatro, sınema, gençlik sayıfaları. 
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Fransız buhranı 
Steg kabinesinin istif ası ile ba~lı

yan Fransrz buhranı kolaylıkla halle· 
dileceğe benzemiyor. l\1. (Dorrnerg) 
bundan iki ay e,·elki tecrübelerine tek
rar başlamış ve bu sefer de M. (l..avnl) 
i kabine teşkiline memur etmiştir. 

M. Lavalin hir taraftan radikal 
osyali tlerle mü1.akerata girişeceği n 
diğer taraftan (Tardiyö) fırkasından 

\'e merke7. cümhuriyetçilerinden ve 
hatta daha ağa eğilerek (l\laren) gru
pundan i:--tifade bulacağı muhakkak-
tır. 

.l\laamafih genç ayan aza..-:ı ne ka· 
dar ıtayrct sarfetse cümhuriyetin an
cak tehlikeli günlerinde hullılü müm
kün olan umumi bir temerküzü vücu-

. . ., -.... . 
. .. . . 

Pastırmalı yumurta Muallim Lurriyeti YAZAN: Omer Rıza - 126 ~ 

P k b f k Son haftanın ( 11 büyük dediko· f p d• 
e genç ir 1 r• muharriri dusu. güzellik kın.lireıi meselesi· Hakemin muvaf akıvetsiz .ig'"' in "' 
geçen akşam sahur davulu- :r 

dir. Bu i,in içinde gazeteciliğe, re d 1 d 
nun gilrültüıü ile uyanmı~. B&yle kabet meselelerine dayanan nokta erin SU ar Var 1 
başlıyan bir fıkrayı okuyunca: ı b ık· d b Ik" kt F ( 

G l b d d b d ar e 1 var ır, e 1 Y.0 
.• ur... a· Burada Yerdig;imiz bu tarihi izahat.lsebat etmekte ,-e . .:vam ederek ~ 

- a i a, e im, u, avulun k h kk k k b t b JI•"' at furaıı mu a a , 1 u un u b" k t "h k'•· · lıırının ka'-·dettikleri haretmis ve yapılan muahede 
aleyhinde bulunacak 1 Okudum. "k" · h ·· ·· ·· IA d k } ır~o arı ı ... lp • 'J :ı;• 1 ıncı, atta uçuncu P an ada mı rivtwetlere tetabuk etmez. Tarih kitap len kararı müdafaa i~in de Mu• 
Aleyhte bir ıöı yoktu. V c mu· ya .. hn;ıahk~mk nol~al~r ba~aam all~n Jarı: Amrın hu sırada Eş'uriyi aldat- namzet göstererek onu tesbit 
harrir, bu davul ıesı"le eıki ra· mu ımmı ıra ıçenın ır mua ım . . tığını ve onu ileri ürerek ona söz söy tir. 

1 maıanları ve sahurları hattrlıyor- olmaı~ ı~ı. . . lettiğini, E~'ari söz söyliyerek Ali "e Garpli müste rikin bu ınak11·_.-
du. Bilhassa bu yazıda o sahurda . Hatsenın f;rw tar:f;d 1 ~ceden Muaviyeyi hal'ettikten sonra (Amr) natınr kabul etmemeğe imkan~ 
yenilen yemeklerin öyle bir tas- ınceye an~tırı ıgı ~ e u can ın rnimbere çıkarak yalnız (Ali) yi Hadise, hu şekilde tesbit ol JI. 
viri vardı ki oruçlu okuyucuların ~he~ ye~e kimse pa~~~km ~asm~: hal ile iktifa n Mua,iyeyi yerinde tes takdirde haiz olmac;;ı icap ed:-
bunu okurken agw ııları sulaı?ma· ı.. u u~fustak~nl . uyu.. d~ıa8•.

1 
bit ettiğini, bu yüzden hercü merç ha ciddiyeti muhafaza etmekte, ~ 

yetı maarı ve a etı goıter ı. ır 1 ld - .. 1 1 d" d k ··ı·· k anasıf · ki d y I k ali" . b "b" "dd. • sı o ugunu soy er er. ır e ço gu unç ,.e ço m 
ması ım nsız ı. a mı, pe mu ımın u gı ı ~z. cı .. ı me.":.~u. Bu noktai nazarı ileri sürmekten mahiyet almaktadır. J 
genç olduğu halde, eski zaman 1 b wl nmaıım ıyı gormedıgını et"' . a

1
.ra a.g a makı:::at, (Amr ibnil As) ı adi bir dala Hakem işi hu şekilde niha1 ~.JI 

sahurlarını hatarlıyan muharrir, ı an ettı d n -~ da getirilmiyecektir. Fran ız zihniyeti · . . A .. vereci olarak gö termek, onun siyaset duktan sonra (Ali) tarafın a JJr, 
nin icabatından berşey \'ardır. Franszr 0 sofraya bir de pashrmalı yu- d Her /eı gtb! •b~ rek~ı mutale~ 0yunile işleri bozmak ,.e kendi da,·ası ret ,.e şiddetli muhalefet görell 'JI 
Jar tehlike karşısında kalınca müda- murta kondurmuştu. a etra yta genıt b.'r a ıslfer~eve.~ı nı müdafaa etmek istediğini söyle· Mekkeye ilticaya mecbur oı111uft ~ 
faai milliye uğruna hususi münakaşa- Bu genç, eğer hakikaten sa· yar~ttı ... er yer ır m.ua ı~ın !u· mektcdir. ile adamları Şama giderek MU~ 
larrnı terkederler. Fakat bariz ve hurda pastırmalı yumurta yiyerek zellık mus~~aka~d?a? gr;.meıı d?.gru Halbuki birçok tarihi hakikatler yeni ihraz ettiği vaziyeti bild~ i 
kafi bir teh1ike olmayınca muhtelif oruç tutmuş ve o gün susuzluğa i:'udrr, degı! mı ır · ıye muna· bu noktai nazarın doğru olmadığını is di. Muaviye, onlarca de,·let 
hiziplerin miiddealarından rirngat e- dayana bilmişse a~kolsun. Af~ ar .;aı;,ı ıyo~: k I b h pat ediyor: muştu. 
derek siyaseti dahiliyenin muhte- 1~pla J4'u ca al ~l m~n":.ifa· ~~ ? ji U· "Mesela Sıfin muharebesinin bir ay • • * ,.st? 
lif cereyanları arasında birleşme- ~el yorg~n u k~r egı 1~1 

• ır • ~na im dar devam eden mütarekesi esnasın Ley ta, Davmede biitün bu 111al1~ı•' 
]eri i~kanr yoktur. oy e ge 1Y_?r 1 mua. 1·ı;;1ın n~.k İ. da iki taraf heyetler mübadele etmi:t rı :seyrettikten sonra Abbas 0~ fi 

Uugün Fransa bazı !iO''oni tler ne mek 0

1
ldugu: ne ya~ma ak~l el· terdi. Bu heyetlerden biri Muaviye ta birlikte Kitfeyc gitmiş, ve orada it -

derlerse desinler tehlike karşısında bu t:! bul~nwdı:f~' .. et·~İ m~n ım er e rafından Habip bin Müslimin riyaseti reti (Ali) ile birieşmişti. Makss'~ 
lunmıyor. Ne Almanya, ne de ltalyn • r !at~. ırı h Ufhnu ~\.en, 0

;· :e· altında gönderilmişti. Habip, Muaviye ziyetin alucağr şekli gördüktCl1 ~ 
garp cümhuriyetlerini tehdit etmemek- ' 1~bı. guz~h ker and~l ıkr "!at a? aş namına şu teklifi dermeyan etmişti: 1 Mısıra hareket etmek ve orada ..... J 

d. l H"tl . b" k tk • gı ı mu a eme e ı me ta enıyor. g· d . t" R" t d" d I t •b~..M te V" er. ı erın ır aç nu u, ma- 'azan : Salih ;\Jurat Ew k t IAff ·d w•ı b - • ız en şunu ıs ıyoruz. ıyase · me ın yanın a yaıamn • ı. r> .,.. ... ~ 

zur Almanyanın Ver~y muahedesine nIR IGNE SU ÜZERİNDE k"l~er d~8:. sa ka 1 e. ef seH u ten çekiliniz ,.e şuranın yeni bir dev- lunun D~vmedcn getirdiği hfl - f 
karşı itirazları, .l\t. l\fusolininin ih- YOZDOROLEBlLIR Ml? te 1

1 
:. ukşund~ed .ac~ı~ ? udr ... ter let reisini intihap etmesine imkfm ve (Ali) y· clüşündlirmüştü. Hıılldt ~ 

ı b. h d 1.1. 1 k ta 1• . _1 mea egın en ı aıresı ıçın e, o e· .. , B ti .. t d "h 1 t'" k t • t 0 hal e f tar an ırer arp e ı ı o ara or ya gneyı yag ayıp yavaşça su sathı- kil d l h . tl ·· rınız... u ıo;ure e umme arasın a ı rn ı a 'Rnte e ugrnmış ı. ... 
.... 1 1 A . t h" b k .. l . er en ayrı an uıusıye en var· .1• f k 1 b" .1 k • "d" 1\.fade"';.M suru emez er. vrupa sıya. e mu ı- na ıra ırsamz yuzer. ğne yagh oldu d B l d b"lh tı a a maz. ı yent eme · znrun ı ı. •• ti"". 

tinde bir miktar gerginlik olduğu mu- ğundan dolayı su iineyi ıslatamaz. Jğ 1
1

1~· l~kn darılın a_rasın a dı ha.ssabmku Muaviye namına vukubulan bu tek hakem işi akamete uğranu~tı. hBd 1, 
ı k] b l b . 1. a ım ı a a ınce ve a a ça u . . . ~' .. . d 1 1 ·ıır ı J hakkak o ma a era >er u gergm ı- ne su sathını yaramayınca su sathında kı 1 b' • t t hften Muavıyenın uavayr, şuraya mu· n de kan ırma c ve on arın ) ~I' 

ğin yakın bir fırtınanın zuhuruna işa- yüzer. iğneyi su sathında tutan su sat n .;,.n ıİ~ manevıyk aşırkt t k" racaatle haJle taraftar olduğunu sara dan i.;;tifade etmek imkanı da h 
ret değildir. h.. . ua. 1k'd anca b t;"e ~pk: 1 

haten anlıyoruz. Hakem de davanın ~ul muştu. ~I 
Böyle bir ,·aziyette Fransız so. 1 re· hındaki ince ,.e küçücük filmden iba- h~~yet~ . a ad~. ser es ırh •. b"e ep raya bırakılma~ına karar ,·erdiğine (Ali), i . .ıt <ttiği hir nutu!'18 ı•-.M 

h k tl . h" b" . te k"t • S • . urrıyetı ıse unyanın ıç ır ye· . . f b h 1 1.1 . "d h 1 t d t etti.~ na ının en ·une ı ız ım ş ·ı e.. rettır. u sathındakı bu fılm gıiya . d h"' . t' A . gore l\luavıye tara ının una mu a e- ı erı yem en are \e e a\·e d•"' 
d d"k 1 1· ti . . t d b" ı~ "k . . .• . rın e urrıye ın umumı manası ı· . h 1 kt Ş k h k t d k ,.c ,,. en ra ı ·a sosya ıs erın ı:;ovonıs e- ır astı zar varmış gıbı ıgneyı taşır. l b b b k I .. l fet etmesıne ma a yo u. ama arşı arc ·e e ece· 
mokrat ittihadr ile birleşmesini icap SABU.ı.' KöPOGO ~EDEN de .... iJ! Of ıra ı mı§ muessese er Sonra Muaviye bu ane kadar ne kılı~la bitireceklerJi. ·cıef 
ettirecek hiç hir ~ehep bulunamaz. YUVARt:AK'l'JR" egMı ır. "f kA I . . k kendini ne de Aliyi dcl'let reisi tanımı Ar, bu nutuktan sonra htıfl 

d d.k 1 1• ti k • aarı ve a etının son ararı- , rr· 1 . h b' d 1 d 1 . , t d , Her ne ka ar ra ı ·a sosya ıs er en- Muayyen miktardaki havayı asgari b" . . h"" . b - t lA kk" yordu. Sı ın sa rncı ar ın e yazı an e :nr . e.t up yaz : _...Jf 
d. 11 d .. h. b' k""tl h r d 'i ... nı, ırmcı urrıyet agı e a 1 hk- i d Al' d b 1 "I:' 1 1 k k b 1 ttigır-~ ı so arın a mu ım 11· ·u e a ın e miktaraa sabun köpuğile ~evirmek is- d 1 h.. . . d ) ,~ 1 ta mname e ı yanın a u unan :ı .ı em .o ara • a u e . ..k "· 

d ~ .. .. b 1 .1 1 .1 e en er, urrıyetm e mea en. er a 1 1 ... ., . t ft 1 d 1 k·t b ... 1 • • del"P':I. taa7.Zu e en u~uncu eyne mı e cı er- terseniz köpüğün alacağr şekil küre d b k b k . l l t k Irak ı arın, Ye 1•1uavıye ara arı o an anı ar, · ı a a mu.ıa ' • " 
d d k J 1 1 t . 1 d rasın a a§ a a§ a nasıp er e a . 1 . 1 1 d 1\' d" 1 h 1 · •• tı ' en e pe · 10ş anmama i a ıse er e: olur. Bu köpük her cisimde olduğu gi . w d w d"" .. . l d" Şamhların reıs erı sayı ıyor ar ı. .u ı ı~ • .ı ve evcs erme .=n d,. 
b 'k' h" b' d fk" "t"h sıme ugra ıgmı uşunmıyen er ır. . h .. . t h"l·r t "dd" t .. . . . ıar ,,._, u ı ı ız ın ara~ ın a me ure ı ı a- bi büzülmeğe kendini çekmeğe başlar. 8 . 11. . .. ll"k k 1. ı•v• avıye, enuz rıyase veya ı a e ı ı e tı . onun ıçın • . •.. ız on. ,., 

• . 1 b ı d ır mua ımın guze J ıra ıçe ıgı d - d k el" • • '"k s· b kt b rıı ·:.. rıne hır takım mukarenet er u un u- Köpük patlıyarak gittikçe küçülür ve • . km I asında bulunma ıgın an onun en ısı L.!rn et.ı . ıze u me u u . VM 
w h kk k Et k b" . . ,.1 ne ımrenıp oraya çı ıya ça ışma . . k . 1 • kt L" . t f unı:S. t' gu mu a -a tır. eg a ıneı:ıının ••. irindeki havavı dıs.'\n çıkarır. . • h ki k il d nı rıyasete çı armasına tm .an yo u. varma.. ız• ara ımıza ge ~ 
Dlu..-e ve rakiplerinin müzaheretine - . ., 11 ks;n~"ld~ a~~~ıl b" an~a:ı v• e- O halde Amr ibnil Asın Eş'ari ile şu sü l;iz diişma::ımı1 ~ kar~r kal!\,, 
mazhar olmasr da radikallerin sol ce- Nat ;t Vek ı li meh egı ır. I 0!. e t"t1! 15 egı ~ raya müracaat esası üzere birle.ştikten ziyctimiz tahkimden evYclki 

. . . . . mu terem mes egın ı ız çerçevesı d · · . I 
nah ile bırleşebıleceklerını kpat e· . . • yd k k 1 l sonra onun bu karar an sapması ıçın tır.,, ,..,ı 
den mcsaildendir. 931 umumi natıa ıflerı hak· ne •ı.~ 1~':'18 lokayb.0 ~azİ _ ciddi bir sebep aramak icap eder. FJkat hariciler bu da' !ti J\ .. ~ J 

l\f. Laval 'J'ardiyö hizbi ,.e Maren kında beyanatta bulunuyor Çb~nku ~0~.kı. 'd . .1r 1 leka ugHrun Müverrihler, bu ciddi sebebi ara- ır · · ·· ... .:ırdikleri ce,·apt8 ~ 
· 1 - ·· d"I l ,.. r k·ı· H"l · B 931 · da ır nevı tarı 1 unya ı tır. a· k A d' b" d l l · ·· ı·· l d J grupu ıle an aştıgı gun ra ı ca sosya· ~-..a ıa \'e ·ı t ı mı . sene~ı . . l h' b kl yıp bulma ·tansa mrın a ı ır a a- en svy uyor ar ı. ~ 

. d 1 - t• ·ı· . f . 1 . h kk d b rıs ınsan ann ıç arınamıyaca a . d... . .. 1 ki ·ı t"f t ·~ - 1 ·r· ld • nu ' Jıstler en uzak a:. maga Ye ne ıce ı ı- umumı na ıa ış en a ın a şu eya- b" d b . Yere çevır ıgını soy eme e ı i ı a e ' ... n egcr •a ır o ugu ~ 
• .. 1 . k d" tt b 1 t rı ır yer varıa, o a u azız mes· . :l 1 , -.ıtt ... .,J 

barı le bundan uç ay e\'e ıs at e ı· na a u unmuş ur: . k f t d . mişlerdır. _ · :?r, ~- .•• , .; >e ec.;ss~n o _. tl'r 
len Tardiyönün siyasetini aynen tatbik - Şimendifer işleri, 931 senesinde ~ektır. ~o ~ragb e,. n ·~ yenme- Halbuki hadisat tetebbü olunduğu ramı_Ja!.i da\'aya !)akarız. \kSi 
etmeğe mecbur kalacaktır. taahhüt edilmiş, proğram dairesinde g~ m~ ~aç do~-} u ~fd~a e ~a~;- takdirde hakikat kendini gö-.teriyor. 'e seninle hir işimiz yoktur.,. dl I 

M. ı~avalin bu :suretle teşkil ede- yürüyecektir. vı •.a a a b~~1•• ma 1
1 

w vazı!et e lki hakem toplanıyor ve bir karar Onlann bu cevabı Aliyi ınef.,,, 
ceği bir kabinenin bugün mecliste ha- Bunun haricindeki su, yol, köprü de ınll~anıdn .utun d var ıgınıd 11b~r. \'eriyorlar. Sonra bu karan tebliğ i~in n•işti. Bunla~. l.cndi hall"ri uı;,ı,; 

. . . . . 1 . h kk d k·ı t d h Mua ım e mıan ır, onun a ır· . h k l B" . . 1 t JJ"'-~ fif hır ekseriyet kazanması ıhtımah ış en a · ın a ve a e a a uzun se- k 'h . I d d . ammcnın uzuruna çı ıyor ar. ırıncı rakmal•tan h::şka çnre • ., ' u. il"~ 
Yardır. Eteg kabinesinin ba1.ı siyru i neler için bir mesai proğramı tanzim ç~. k"" t;;a~ d:;-.1 l va~ 1~' ~meym. hakem, ittifak ile ,·erilen kararı anla la bilahare me.,.gul olmak dahil ~ 
tedbirleri ndikal sosyalistler nraı=;ın- etmiştir. Bunun üzerinde çalışılacak- ~~~- u b" 1 d r.~ ?~.'m k Bavlı tıyor. Sonra ikinci hakem ayni kara- idi. Ali, buna karar '"erdikfert ,p. fi 
da muvakkat bir inkLam husuİe ge- tır. Şimendifer faaliyetimiz Malat- çuruten ırer e 1 gı 1 u anı a· n tebliğ i~in kalkıyor. :Fakat J,;ararı Küfelileri harekete getirmek isti~ 
tirmiş bulunuyor. Bu ,·aziyette Rol yadan Erganiye doğru n Ulukrşla hat mazH. d b'" .. b •· fi olduğu gibi tebliğ edeceğine başka lara irat ettiği hararetli bir 11°1, I 

b• 1 d b' . t d te k.. d kt" oca a utun e!erı zaa arı· .. 1.. n· d _ 13r I cenah me us arın an ır mıktannın ın a mer ·uz e ece ır. I F k t h k t bir şey soy uyor. " ız şaşırmış, sapmış. a a... ~ 
böyle bir ricat kabine ine rey verme- Yol işlerinde proğram dahilinde ça- ndahça~e. eri arb~r. ka.lad B~r eı eln Dunun sebebi olmak icap etmez ğüşeceğiı. Basralıları davet e& "ıl 

• h d"l . b' k f" 1 M K . 1 a a ıtına ı ır te ı e. ır mua • . ki . d 1 '\'il~ sı ayret e ı mıyecek ır ey ıyet o- ışıyoruz. araş, aysen yo unun r f . h" b' ··ıh mı? lece er sız e top anınız. .,,,.-
]ur. etüdü bitmiştir. Trabzon - Karakili- . ılm ı~n~l ta, paby~ııne.. tçtt ır Oru e Eskidenberi okuduğumuz tarih ki- itibaren siz de toplanmağa 

1 .h 1 d"I k . A k ı e erııı emez ır vucu ur. , ıı- beb" "h 1 d 1 'r .J Ancak bu muvakkat anlaı:;mamaz. se yo u ı a e e ı ece tır. n ara - . k d" . d hl.kl ki tapları hu se ı ı ma e er er. e nız.,, &JI,. 
lık mündefi olunca · kabine il; meclis- l!'tanbul yolunun etüdünü yaptırı)'O· nıfta ıkle~ en bı~ınl et.~ab_ u u 1 ka valnız Eş'arinin belahetinden Ye Am- Alinin hu nutku pek harare_H1ı . . . • yaratıcı ıgın ır eş ıgı ır var ı · d hah" ·ı · · h Jl tfl· 1 1. h 1 rlı.-ler arasındaki eskı ıhtılaf tekrar baş ruz. l Ç ki d ... 1 f"" rın dehasın an ıs ı e ışı a e ı ' şı anmamıştı. Fakat A ı, az p 

.. . n·· . ..h. f S • 1 • 1. Ç b k o ur. ocu ar egı onun ucuru· 1 . h" 1 1 tt" B h" cıı.tu 
gostereccktır. utçenın en mu ım a- • u ış erıne ge ınce u u para.~, h I .. k h tt k b erme za ıp o ur ar. \'am e ı ve asraya ır nt ., 

sıllarının müzakere edileceği birçok Nilüfer kanalı ve Mendirek üzerinde ~~'· o~pa ~g.ını se~~e a ~ ~ a Biz de eskiden beri onlar gibi hare derdi: dtlı' 
kanun projeleri ile Uifaların mü- çalışılmaktadır. 1 t:ıy~ç arb'ıfm .. gırı enr l'Y er en ket ediyor, onların dediklerini tekrar ''Biz Nuhilede karargah k~ 
zakere olunacağı bir sırada bu ihtiliL- Sıvas Erzurum hattr bu sene mü· çı ıgını 

1
1 ~. gorhmle~e 1

h ır ert. f ile iktifa ediyorduk. Fakat muaıo;ır re.kete karar Yerdik. Siz de 
· · • · k k kt A b' O .mea egın, u aıa er ara ı • ı· 1 ""d kk"kl b ··h·m nol< · · '-~kı · · ~ fın hayırlı netıceler nrmıyecegı mu- na asaya onaca ır. yrı ır grup k d'kk l "h . l ht a ım er ,.e mu e ı er u mu ı nız ve emrımı 1,1\: • eyınız. .. , ol'J 

hakkaktır. talip olursa konuşuruz. ço 1 at e 1 tunam ara mu aç· tayı tenvir etmişlerdir •. Bilhassa pro- (Ali) nin mektubu halka ô1' ~ 
Jşte Fran ız buhrnnr bu şekilde bir Bundan maada Mersin, Samsun, tır. R h d b kı t l fesör Thatcher bu noktai mevzuu bah 60,000 asker çıkaran Dasradıın 

buhrandır. Halihazırdaki meclisi meb Ereğli Jimanlarının etütleri ''ardır. .. l~kun a b"af t k Afıyan ar, sederken hu müşkülü halledecek neti- (l:iOO) ki:;-i ~ıkmıştı. 11'0~ 
usan teşri makamını işgal ettikçe bu Talip çıkarsa görüşürüz . ., gkuzde 1 b.tlacınha ır. enle e maşralpa celere varmıştır. Basra valisi hu vaziyctuP. ~ 

.. .. . . . . ~ a ar ı e e emmıye vermez er. 0 tk"I. ·· (Es'ari) n·n . ki . t111ıfı , 
buhranı nonune geçılme~ı ı e ımkansız Y J I --.Y I F"k" h"" . f kt h.. . t" nun te ı nne gore •:. ı sır olmuş. nutu ar ırat e ';IJI 
dır. azı an ar an ıştır hl ır urrıye ı, mıe d~p urrlıyhe .. 1' hakem tarafından ittifak ile Yerilen harekete teşvik etmiş, fakat l 

li ep ayn ayrı şey er ır ve ası ur br·· d vukub 1 . .i .• • . d 1 tl11•f"' ~ 
..m.-Gouu(lt Sıhhiye müdüriyetinin tahkikatı riyetaizlik bunların biribirine kar- kh·ard~rrl tedeıgbı"r el>son~aısu·~ ,:rdır u an ancAalb.;:lık y~zl. kı:;o~ a ın agwrraca bf!~ --=T=--------·. ---- . . . l d d v a ı~e er ı ~ · ın og u ugra~a u r ,-a vvetre şeh ıtlerı bu netıoeyı verıyor ıttırı maaın an ogar. S _.. Eş'ari karan bildirdikten sonra üc bine cılmrnıag;a muvaffıik -_..., 

_, _, ewun . . ·ı~ 
Yann Fatihte merasim Galatadaki Agopyan hanı yan- Amr bu karan aynen tekrar edecekti. (~ 

yapılacak gını münuebetile, bazı gazeteler ı--= KÜÇÜK HABERLER -ı Fakat arada bir takım ~~arga_şalıklar •• iıJf~ 
Yarın Fatihte tayyare şehit· Senjorj hastahanesi hakkında __J oldu. Karar aleyhinde numayışler ya Kongre encume 

leri için bir ihtifal yapılacaktır. neşriyatta bulunmuşlardı. Sergiler komisyonu - Sergi· pıldı. y"if 
Merasim 10,30 da başlıyacık Bu neıriyat üzerine Sıhhiye ler komisyonu bugün toplanacak Kararın .~abul _edilmiyeceği en ~~k Bugün ilk içtimolar•"' ~ 
ve 12 de bitecektir. .. d .. • f · v b l d - ve Kolonyada açılacak olan sek ~eı:::le soylendı. Hakemler aleJhın ce-klPr . iT 

·r c · · ı b ı b d mt uhk~krıyte ıhnın .. yap.mkagal ad~l 1~1 beynelm'ılel sergı"ye tüccarları mı- de en ag· ıı· sözler söylendi. Ticaret odası konareıı a\yare cmı\·etı stan u ,u esin en· a 1 a enu:r; 1 ma e ı mış . . 
1 

k . t d -· 
29 

d k d"l k .0 ..J 
Yarın 27 kanunsani saat on d v ild' zın sureti iştirakini tesbit ede- Bunun netıcesı o ara ,·az.ıye egı~ un a a te ı ece tır. .. tfrı 

birde Fatih Tayyare abidesi eg ır. . w . cektir. ti. (Ali) nin tarafı. tahkim muahede· Bunuo için yeniden uÇ·~~ 
civarında yapılacak ihtifal me- Maamafıh ya~tı~ımız tahkıka: Jf. Odaya bir müracaat - Bir sini nakzetmiş ~l~u. Muahecleye göre hazırlanmıştır. Bunla~. 1 J 
rasimine lstanbulda bulunan ta nazaran SenJO?J hastahanesı Norveçli grup ticaret odasına verilecek karar ıkı tarafça muta ,.e mallarımızın kımetlendırıl" İl' 
meb'usini kiramm ittirak bu- hakkındaki neşriyat gayri vasi müracaatla memleketimizden mü- mer'i olacaktı. Halbuki bir taraf, hu balıkçılığın inkişafı ile sno•f 
yurmaları rica olunur. Davetli- talakki edilmekte ve tahkikatın- him miktarda maden. bilhassa nun aksini iltizam etmişti. Bu vaziyet risat içindir. 
ler için kıyafet: Jalcetatay, silin· 8a bu neticeyi vereceji ihnı l<rom almak istediğini bildirmiş- karşı!i!ında Amr, aMolunan munhedeyi Kongre cncllmenleri 
dir '8Pkadır. edllllektedfr. tir. iltizam ve hakemin -.erdiği karaı· üzre ilk içtimaını yapacakbr• 
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Bütün dünyayı hayrette bırakan dolandırıcı -

• 20 - 25 yaşındaki kızlar 

Almanyanın en maruf Mutlaka 35-40yaşındaki 
simalarını kandırmış erkeklerle evlenmelidirler 

ltaretler 
' 

Aydın fırkası 
Aydından bir telgarf, altında bir 

imz:a, bu telgraf şunun anlatmak isti· 
yor: Aydınlılar bir fırka istiyorlar
mıt ! Arasıra bu imza ile çıkan telgraf 
lann ayni sözü gevelediğini hatırhyo 
rum. Jt'akat anlr)amadığım nokta Ay
dınlıların, daha doğrusu telgrafı çe
ken adamın kafasındaki Aydmhlann 
mutlaka (ırka kurmak için gazeteye 
mUracaatleridir. ift,ırka kurmak için ga 
zeteye değil, hükQmete istida ile mü· 
racaat edilir. Cemiyetler kanunu .her 
orta mektep tahsiJi gören adamın ha· 

Demirden altın yapacağını söyliyen 
adam mahkemede neler anlatıyor 

fıZ88Jnda yer etmıştir. 
işin kanuni tarafı böyle... Gel: 

Jim fırka, fırka diye bağıranların mü· 
§eneş. bir ahü vaha benziyen maksat 
lanna. . 

Fırka denen şey bir fikir, ve sıs-

tem ifade eder. 
Fırkalar iyasl kanaatlerin, '~ 

devlet İljindeki tef errüa.ta al~ • noktaı 
nazarlann ktil halinde ıfadesıdır. Hal 
baki ortada aylardır tekrar edilen, 
Aydınlılar fırka isti) or sözünd.en ~~ş
ka bir teY değildir. Memleket .1 mı ıle 
ancak askeri fırka anılır. lzmıı~ fırka- Dolandırıcı Ta\Zentin ağına düşenlerden 
aı, Aydın fırkası- gibi. Fakat. siyasi Ludendorf 
fırkalar ancak, aiyasi hedefJenle anı- G 1 d B 
lırlar- Bunu geçelim, ikinci, üçüncü eçen er e avyarada Franç 
hatta diirdUncU, be~inci onuncu fırka Tavzent isminde bir serseri tu
Jardan bahsedelim ve açıkça konuşa- tu)muştur. Bu serseri bir milyar 
Jna fakat daha evvel unu hatırlamak mark dolandırmağa mavaffık ol
Jlzımdır ki: muştur, bir çok f abrikaJara or-

.. _ Fırkalar tam teşekkülünü bul· tak olmuştur. Manesman ve Lu-
nauş olan cemiyetlerde yer tutar. dendarp gibi Almanyanın en bü-

Türkiye inkılap de,Tindedir, Türki yük ve en maruf simalan bile 
yenin içtimai n si' a i inkılap hamle- bu her;fın dC'laplarına düşmüş-
leri tamamlanmamıştır. lerdir. Tavzent demirden altun 

Tilrklyenln içtimai 'c siyasi inkıla· _ 
bmı idare eden Halk fırkasıdır. Ha· yapacagmı ve bu suretle Al-

' nmu11qnnı:n111Rmımm "'IHllUlltmnttllUllUUlnmı1111111natıımmtmm 
kiki ,"'Bziyet budur. OTOMOBILU~ SÜRAT REKORU 

Şimdiye kadar aşılama surctile or PEŞiNDE 
taya ı;ıkan mu halef et f ırlmlarınnı yer A 'k d D 

b b . merı a a aytona Bi' plajı ya. tutmama~ da u ıse eptendır. k d ,· b"" .. k •. 
ın a ~ ıne uyu · musabakaların YU· 

manyayı harp borcundan kurta
racağını iddia etmektedir. Aley

hinde müddeiumumilik yaıdığı 
iddianame 42 aahifeliktir. Bu id
dianamede Tanent'in kimyadan 

asla anlamadığı ve yalnız saf 
halkı kandırmakla meşgul ohiu
ğu bildirilmektedir. 

T avzent MOnib civarında bir 
laboratuvar tesis etmiıtir. lıtin
takı esnasında Ludendorf'm 
kendiıi ile feykalide allkadar 

olduğunu ıöylemiftir. 
f avzent bir vakitler Bavyara 

maliye numndan muavenet ta

lebinde bulunmuı birıey elde 
edemeyince baıvckile müracaat 

ctmiı oda ladendorf ile görüı
mesini tavsiye etmif. Bu suretle 

hususi bir ıirket teşkil olunmuı 
Ye Ludendorf bu şirket esbamı
nm yüzde yetmif betini satın al-
mıı. • 

Maznunun ifadeleri o kadar ga
rip ve inanı im aı bir ıektldedir ki 

Ludendorf 'un şahıdetine mlln· 
caat lüzumu basıl olacağı zannı 
vardır. Bütün Münib halkı mu

hakemeyi son derece heyecanla 

takip etmektedir. . ._.:---. .......... .;... ...... ----~--~ 
Yeni neşriyat 

~aııaınnrln eıine ya talili o aydı kuuna saha olacal:tır. l<'loridde bulu· 
nan b h"I ı dl k d Şair Tevfik Al>durabman B. in Biri '8Zı'-·or: Bu memlekette muhn- u a 1• ~ m ye ·a ar ~k S<>ğu .J ... 

J J f i J ı h t b ı enfes bir fİİr mecmuaa11U11". ı , " tal'-: ' Hü . t •t·ı·r t ı·ı· ac a ara nı ayc u mu~ olan otomo eıe• ı:ı.ız._ rrıye ve ı ı :ı a ı ı . s G klı'---
olsaydı Türkiyeyi çara hediye edecek- bıl koşuı_a~ına .. Ş.'lhit olmuştur. FHha- ençlerc ve tiir mera aanua 
ti. Talili olsaydı, Ferit paşa Tlirkiyeyi kika lngıhz yuzbaşısı Malkom Kam- tavsiye ederiı. MuaJJim Abme1 
müstemleke haline ko,acnktı. !\lemle· pcl, _ 1!29. senesi martının 29 unda kay Halit kütüphanesi fiyatı 43 ku
ket bir Hindistan olacaktı. lkinci gu. bettıği cıhan rckorcusu sıfatını tekrar ruştur. _ 

rup talili olsnydı ordu Af) on Karahi·ı cJde tmef e çalışacaktır. O tarihte ku da yaın;ı;ir metre on be§ santi.;f;ti 
S8rdan ilerlcrniyecek, bugün İzmir ~~:~n 

1 
cgr:v, ~ckoru kırmağa mu- fa vardır Havanın mukavemeti motö 

n Jlinterlnndı Yunnnistanda kalacak· kuvvc.tc' odm~~ u~ .. e,grav, lOOO beygir rün sıkle;inin )Üzde M.ksenini mahve· 
ın e uır .,un >am otoombili ile b 

tı. . aatte 373 k'I t , ~ deceğini düşünerek arabanın şekli u 
Terakkipener talili olsaydı, poh"'· vnffnk 1 

1ı°mc re ) 01 almaga mu. muka\•emetin az olması nazarı dikkate 
ler hepimizi sopa ile be vakit namaZ3 m bo mu: ur. alınarak yapılmıştır. Yüzbaşı Mal 
götürecekti. n ~ş~ 1'-a~pelln bu sefer rekor kom liampel bu makinesi ile saatte 

Oruç tutmıyanın a:?zına kurşun a: kırm~k ıçın bıneceği otomobi1in ismi 400 kilometreyi aşmak ümidindedir. 
k ti. akt Lo\tin harfleri bir ,•atan hı (1\Ia,·ı ku,.) tur. Blu bird yani mavi l•••m! .. ----~----· ı .ac 1

• ku un rck k 
Ü ddedilecek, çarşaf. kafes so· oru azanacağı kanaati 

~:~ da dalgalancal.tı. Yardır. Bu otomobilin şeraiti inş:ıiye.cıi 
ar .a l (El'f lam mim) moih.<>ı Segra,,n arabasından mükemmeldir. Bu akıam 

Darülbedayi Temailleri 

Hepım z ' 
1 

l\:endisinde İngiliz bahriyesi tahtelha-
olacaktık. 1•1. . h' 1 . d k 

1 
ıaat 21,30 da 

best fırka talili ol aydı. ' ınıız ır erın e u !anılan Napye motörü 

d Ser da ne \"81'SR imparator· vardır. Napye motörü 12 ıdlindirJI hir Bı·r hgg ( 
e avucumuz : d"l 1 .. d" lh t IU 

ı . ki kapatmaya nr e ı ~ n:o or uı. a ası 24 litredir Kuvveti 
ugun acı arını ~ be · · · • d ·ıd· 

cck I; Umrükler açılacak. \'C n:emlcke· 14~ ygır kU\'\'etıdır. Dakikada 3600 uevrı ul 
t . 'h d 1 . su )e\lM R.c;ıiacal,tr. devır )apar \'C sıkleti :>ıo kilogramdır. 
ın u ı•t aı ına ':> n·· ı·· 1 ki t' - komedi 3 prrde " B ·· tem lekedir!. u un ara >anın • ı e ı 2500 kilodur. 

- ura8J mu ü ·· Ot k h il' t · 3 Tablo Ali paşanın, Ji'uat paşanın ve. s
1 
r~ 

1 
uraca. ~ mini a ı kgadye _gc~ıdedir. Böy 

stirü tanzimnt paşalarının işledık erı ece zemın e se\• e enın ıı>aşı arasın- Ya:ı:ıın; Müaahlp 
cUrümleri ödemekk için doksan sene- zade CellJB. 

ISTAtlBUL BELEDiYESi 

~~ t~ ~~ 
1111 1 

l lllltlll dl " . denini nslcer kanını akıt· I..01.an muahedesi imzalamak için bir 
r koylü be ' doksan sene harbine daha girecektik. !\işe hcrgün 1'aat 13 den itibaren açıl.ar 

tı. h duğunu yap· Jyi ki muhalefet talisiz olmuş! Ya ta 
Serbest fı~kanın . oz ·e lii ola) dı? 

mak için, yenıden bır on temmuz, ). 
niden bir istikliıl harbi, yeniden hır Sadri Etem 

Altı yaşına liadar olan r;ocul\lar 

tiutrova kabul olunmaz . ,. 

Bunu bir yazısında tavsiye eden lngi
!iz kızı gençlere nasıl hücum ediyor 

lngilterenin eli kalem tutan 
genç kızlarından Mis Helen T re

velyan son günlerde lngiliz mec
mualarından biriıinde çok naıa
ra çarpan bir makaJe yazm11 ve 
bunda evlenmek niyetinde bolu. 
nan genç kızlara bazı tavsiyelerdeı 
bulunmuf, bu vesile ile genç er

keklere de hücum etmiıtir. 
Bu yavuz genç kız bu maka

lesinde ezcümle demiıtir ki. 
« Y aıı 20 ile 25 arasında bulu

nan buıünUn genç kızı evlen
mek istiyorsa kendisine yap 35 
ile 40 arasında bulunan bir ko

ca seçmelidir. Zira bugiinktl ge

nçler fedakir olmaktan çok 
uıaktırlar. Onlan yalnız kendi 
menfaatlerini dliştinen birer hot
kimdan batka bir ıey değildir· 
ler. Kadınların herhangi bir te
kAmül ve tefevvukunu kıskanır

lar. Doğruıunu iıterseni%, pek 
kıymetleride yoktur,. 

Bu ieDÇ kızın bukadar tiddet
)i bir makale neıretmesi, tabii 

Mfı Hehn Tnnı,.. 

ıençler aruında bDyt\k bir aaa.: 
biyet uyandırmıfbr. 

Bir lnıillz mecmuw, bu ua
biyetten de istifade ederek Mr 
anket açmıı, ye en gtlzel •• lmY
vetü yazı yazanlara hediyeler 
vermiftir. 

Kargalar 
BıbıAli yokutunun temiıliline 

duımın oldulır 

ı 
Oğlunu öldüren baba af 

edildi 

K.,...alara teblis•t )'•pılamu, fakat 
bu aiaçlan• daltan... 

Babıili yokuıundan sık ıık 
inen bir tanıdığımız anlattı: 

Akpmları, dedi, Viliyet ve 
Defterdarlıktaki memurlar işle
r inden çıkarken Viliyet konağı
nın anündeki ağaçalar kargalarla 

dolmaktadar. Bu kargaların gil
rültüsü o kadar ehemmiyetli de
ğil, fakat orada, o ağaçaların 
üzerine biriken bu kargalar 
orada rahat durmamakta ve 
caddeyi pislemektedirJer. Bu 

Son gelen Fransız guetelerin
de okunduğuna ıöre bundan 
e•el muhakemesini yazdığımız 
katil baba adül tarahndan müc-
rim addedilmemiş ve beraet ka
ran almııhr. Tilyenin gayet na

mmklr bir iıçi olması ve zev
cesinin bakkmda hOsnU phadet 

etmem bu kararın amillerinden
dir. Bundan bqka maktulun 

babuına kJrP müteaddit defa
lar isyan ettiği ıabitlerle sabit 

olmuftur. AdUl babanın intikam 
kutile ıilib atmadı~nı, evlidın· 
da evlathk vazifesini yapmadı
ğını nazari dikkate alarak katil 

baba hakkında mllsamahaklr 
davranmııtır. 

Üıkudır Hıle ıintmı11nde 
( Gece Ekspresi ) mumcssill l Jınıpil 

her gün gunduz !'i te gece 9 da Cuma 

ıunlcrf 2 de 4 tc ~ct·e 9 da gelectk 

proğram Nuhun gemi i. 
1 ##"* 

karga içtima1 esnasında bir çark 
yaparak yokuşun ortasından ge· 

çenler üst başlarını vikaye ede· 

biliyorlar. 

Bunun önüne geçmek için 
tabii kargalara tebligat yapmağa 

imkin yoktur. Fakat dalları bu
danabilir. Hazır mewsimidir. .. 

Tefrika numarası : 40 istiyordum. Çok değiştin ... OyJe endi- _ A me e""'·ela alışmalıyım- Hiı. lığım imlcimsızdır • .Artık onu kaybet- lann renk renk ıralan ile yüklenmiş 
çıli hrılin "·ar ki- Ut ··mi burada misafir ayıyorum tim demek." O ande ne kadar garip ''e raflar, piyano, kelebek camekanı var. 

-= 
Yazan . •Garp cephea nde ··• müellifi 

Erik Mario Remaıgue 
Acı acı dü:1Unü;orum. Evet dc_iş. d 1_ yabancı olduğumu anlıyorum. Gözleri Cephede ikt!n hen geceleri bunları dil· 

tim.. Benden enin . hafızanı'., ne ~aı. Odayı gurup zulmeti kaplamağa baş ni kapamış. Onu rahatsız etmemek i· şündükçe~ ağlaı·dırn.. O z 
dı anne ... Yal.nız hır hatı:a ... "· ~ · tile ladı. Köpeğim Volf sofadan gelerek çin yavaş se le söylüyorum: hlr bacı.gım. sakat olsa veya hir ko-
gö ı ı~ın ,., hayalperest küçük önüm döşemeye yatıyor. iana bakar - Giyinip birrız dışarı çıkacağım. lum kopsa inle hu se,gili hatıralar ara 

, çocuğun hatır · .ı ... •.. . "'la bu son kt gJz'C'ri p3rhyor. O da daha alış. Başı ile tasvip edi.) or: sına avdet ederek oturmaktan duyaca· 
senelerde olanları hılmemelisin .. O son r.rnmı~- o da endişeli ... Annem arka - El"et kiiçüğüm"' ğım nnclctli tasanur ederdim. Onlar 
senelerde neler neler gördü.": Um·; -.,. y:ı do~ru yaslanarak diyor ki: Ve bit· h'ihzi' sonra yam ça il:he e· bence uzaklarda, kaybolmus. ha.rall ve 
Jıyamamalısın .. Eğr hakikatin yüzde - Ne ise sağ sağlim geldin ya ... diyor: ortndan kalkmış şeylerdi. 
lıirini i'i'rensen kalbin parçalanır." Lı'i:ı:ım olan o Ernst... - Benim İ.) i küçüğüm. .. l\öpcğimi ok uyoı um ve etrafımda 
Bnl. b:r te'• ırnba öz bile q~lun hak- Ayağa kalkarak diyorum ki: Bu söz kalbime bir hançer gibi sap lki e.şyaya dikkatle bakıyorum. Bunlar 
kı- · !.i kar.na tini rcncid~ ~ ttiğinden - E\•et meselenin esas noktası bu- lanıyor. Gürültüsüzce kapıyı kapıya- 'aktile bütün ha) atımı teşkil ederler· 
titriyorsun.. Yarı zulmet ara ında nahif gölge- rak çıkıyorum. di. Birinden diğerine giderek ellerim-

1\lalıc ta\' "" ·'>rum ki: si ile. köşesinde oturmuş, kalıyor: bir • • * le yoklu)orum. Fakat artık onların 
• ile i dJzelir anne.. denbire garip bir his ile idrak ediyo- Odamda ma rımın ba:.ında oturuyo sırrına ag!'ıh olam1"·orum. Onlar olsa 

Bıı ~özle_r~ sö~ lerken k~ndi kendi- rum ki rollerimiz artık tersine dön mü rum. Yolf ba mı dizime koymuş yüzü olsa beni kederlendirir. Nasıl oluyor
mi tc kine ugra ıyorum ) anım-ı otu. tür. Şimdi çocuk olan o... me bakı) or. Onu ok uyorum. Parmak da u dakikada zevkimi tatmin edemi 
rarak ellerimi ok)~.y?.r. G~·· çekiyo. Onu se,•iyorum- Oh bugünden far. lanm kafa .•nda_ ''.e arka ınd:ıld yarnla yen bu şe)ler ,·aktile içimde büyük bir 
rum .. :E .. - "' yuzume 'ahıyor" la sevdiğim bir an olabilir miydi?. Fa rın kal mı~ ızlennı ) okhı) or . .'ağ gözü sıla his ini U)andırırdı. Hepsinin gü· 

_ füt"ı gCr' •r ha-a kar.· ~ · 'ı ya kat biliyorum ki artık ona doğru git- de sakattır. Bir tüfek dipçiği ile patla- zel hepsinin harikulfıde olduğunu zan 
IJancı oluyr u" ı-;rnst ... O güıller yü mekliğim imkansızdır, onun yanında mı~. içine ~ül.müştür. Oda ziyadar " netrnemi~ mi idim? Penceremden man 
zünü t.ınıma1 kabil değil;.. kalmaklığım imkansızdır. Ona içimde sakindir. J1encerenin ifaünde cam kap 1..ara 11e kadu vilsi ıınnyordunıl Pb'• 

~fıt1$.i. SIUla çoktan *'°> lemek Di.) orWP !il; tini &amamea .W1liyerek lerahlaD•k· içinde balıklar vu, Yan tarafta kitap ( Bltm"1l) 
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öldürdüğü Raça 
• y.,. ı. M. 

Papafanın 
Hint &•k&yeı• 

Bir ma)·mu Hindist.Rncevizf agacı U kadmlanndan daha •iizel litltlyor. 
nrn tepesinden bir ce,·rz 'opardı ve en akıllı adamlardan daha milut ıat-

. 

• eyfıt 
t .. 
• • 
12 • 

Milli Mücadelede 
-

DahMe Hariçte 
Kcu, IS& -

Nakşibendi Şeyhleri 
• m o 
• 7SO 14~ 

• 140() l7CXJ 

lnQi1iz parası ile Bozkır ve Kon1 
lsyanlaıını nasıl çıkardı!er 1 

lıavuza attıw l(inde 8t"h-1Jerln, burma far edfyorc!a. , 
Ye Hindi·t:ıncc\'izl dalı ımıu, taflanıa Bu gUzel neşelf nşa raca tatil o- RAMAZAN - 2 -
mı renk. re :tftlrkf nllıkJan kımıl- daaının ta.anrı.a astı. BOZKIR İSYANI NASIL OLDU? nrz Konya havalisinde silahlı 
dana kımılt!ana aıa 1'nT1ntılannda ~o- Evlendiklerlnfı1 lldnd akf& fdi. 1349 Harbi umumi mağlCıbiyeti Uzerifte yapmııkla da iktifa etmiyord11· 
Jagtıkfan hıu'U7.da yüz.en anpn, çınf 0 __ atak•'" .. _ 1 . tabll uı u ı lh T kki d · 1 ·ıttl 
mavi gözlü kadın sorun ürpertisinden .na.,_ Y -. -nııaa aan ıınt. lu geoıki Ay uut n tt at n era evti yı mi liye için faydası olabı 

k.lndJ Te çırıl, ~ıplak mermer havu- "- Snfllfm, sit%eUm, .,ekerim, kay majJOpları gibi Konyalı şeyh Zeynel· tiln kumandanları oradan u 
mn kenarına yaslandı. mafını dürıyuaın en •ilıel kadını sen- abfdin Elendi de faalfytte geçti. Mü· mak için çalışıyordu. Nitekim 

E d 1 1 ğı k 
sin- Ben dünanın en bahtiyar insaaı· 

1 
Gtnqtn ooıuıu : 1,18 - N&ııt r1.16 tarekeden sonra lstanbula geldi. Bu kolordu kumandanmı, fırka t°" 

smer o gun, so yıına ocaman d' .. 1 . d K d I - - - - sırada Jtnı\f n llUrriyet fırkasının en na d . d k n.ı·'-
be li t b 1 "b ği f h 1 yım ıye 80Y enıyor u. a ın nazlan Nam•• •'"'-'tle.,.. . . . 1 n anını. Jan arma -uma """ n raca om u go e n op ata . • b .... iLK• ,., n'1f .. 1 a d b l ld Fer t ~ __ 1r 
hoplata. • dıkça, cılvelendıkçe unları tekrat tek 1 SM..ıa oıı. 1111ısd ~ICf•rrı '<•'•• lran'• u u~ u zasın an .. ı~ o u. ı ... ~ saireyi birer vasıta ile atla tar-

• rar ~ö,,•lUyordu. 11• 11•26 ıs .re şa hükumeti kendısını ayan nı.nhgına ·ad k • b t ·şti. 
B d df b h ~ ., ı ;.ıs 1150 ı ıs . . l J an çı ·maga mec ur e mı 

- to:n, e u manzaraya ta am· K d tayin etti. Bu sırada Zeynelabıdın s- .. . • . ·uit' 
mOI edemiyeceğim BeVgllim- Haklka· " a ın: Radvo 

1 
tan hulun Beyazıt em tinde mütekait Bunnn uzeırne n:u, ayı mı 

ten racada gözler d"nmüş, vücut zan- - Yatan, yalan s~ylOyorsun- Ben E J erkanıharp miralayı Hafız Reşit Beyin Jatı vali Artin. Cemal ale):hi~f J\ 
gır, zangır tltrlyirdu. Sanıın kadın, de yann ~vu larııa gıbi kılıeırta •ele- U ak fam stanbu 1 da kona;:rının hariciye kı mında kira ile et~~k zarure~ınl hf~setmıştır;, 
ke ik çlarınr dalgalandırdı. Suya ceğlm- D ~I l? • ur 'ekfT.den ona l\adar ılamrka oturuyordu. Bundan 5-0nra Şeyh Zey- nullıyc n l\hıdaf anı hukuk 
tekrar daldı. Bu defa o, suyun içinde Ben ş! dl prcn sim amnıa, ' f•nl nelabldln Efendinin ikametgahı hem rinln te bbiiSlerf neticesinde .,. 
~arston npıyt>rclu. Sonra kndın ırnzu rll1rırtın, ve er ek!.,. bir nak~ibendl deı·gflhı, hem de hürrl- gizlice l'e rivayete göre bir gee' 

Sinemalttr • · nu de~iştitdi. KaJç ... l~tını, nmıı ıııı, l'ıtc: kan mr ıııkı, ~ıkt sardı. yet v4' itiH\fın bir merkezi ha line gel- i:lıl· içinde lstanlmla firar 
baldı rları ı fr kjyeden hoı>lı. an ı!:ı- Paın Uine:-;indt!n bn~nı u.attı... kim f di. lstanbuldan, l{onyadan n ı-;air yer mecbur kalmıştır. Anenk buıtl;ıf 
nn nhcn ı 'le ydur tı ,· i bu 1\n<1ın "- l1t1) n n yol1ıtnll . A emdar - 'imıcı kuş l~den ziyarete g len herke Zeynela- radır ki enelee rtin Cemal " 
suyun jçinde yat.-ıkta kn ' >r g '," 'rı:1 TUmi.> ek e .. 11 yohtnr... bn • ik - Ç•lrns B ro:ı c~ bidin Efendiyi bumda buluyor, bura· dan Konyadan uzaklnştmlmıŞ el 
idi. Bu mn zara k· ı ·~ "'' kı 

1 
e ~· 1 ı.n ın Lu :söz ~,., ve şercr rn: u ndı da hn<l isindcn emir ve talimat alı· lordu, fırka topçu, jandarrna 

Tircık sa!.alları l.aç <1 'n ı '· g · .. -.i •h \srt :\Otne tc'TI~;•ir.r ! ordu. Zeynelabidin Efendi bütün bu danlnrı avdet edebilmiştir. •t lta:lar indi, ! aç d:?fa sü~egi burnu-! U:ıca: "' m ıi- Et a - K :ı l çenin gerd n ıği münas~l> ~tlerinde İttihat ve l'erakki Ilundan s onra tabiatile l{o 
ili kadar sinildi. f E.lh, na - Ei.>dl serseri nle) h :.an ne kadar anasır bulursa hep Kuvayı milliye ,.e Müdafani Jıu 

llUa, bu arı kesik saçlı kadın vü· "- En güzel kadın ~nsin dedi,. Ekler - Yunan opere~ trupu sini kendi etrafında topluyordu. kihitı daha faal bir safhaya giroat 
eudilnün verdiği acaip garsrntısrn- Kadın: Franaız - Samarci operet trupu Zcynelabidinfn Konyada hulunan 1 d B . D t feri* 
dan kurtulmak için elmas kapaklı, fil "- Sen atan söylüyorsun dedL Clorya - Güzellik kıral içesi diğer kardeşleri şeyh Rifat , .e Şeyh ~nuy~r . u. u ıse ne ama ~ 
~· i f k t tı b' p ;-... .. l df Hal U k-d '11 1 . d z· f d'l d d f lJ t .. t kumetının ve taraftarlarının, 
Q a on u u unu aç , \'e ır parsa apa6 an soy en - e ı u u " ı "°" ar peşın e ,ıya e en ı er e ora a a ye gos e- . . . . uf1' 
•acu11 kopardı yuttu... "- (Şehriban banu) Jlun yoluna Kemal B. - Kor!iın şövı ye r:yorlardı. Şeyhlik kisveı:;i altında halk l~ta~~uldakı. ln.gılız ışgal k. 

Renk, renk kanatlan ile havu7.un ean vermiyecek erkek yokturw Maiik - Kınlı \'enedi' ü:ıerincle tesis ettikleri manevi nüfuzu nan ışıne gelırdı. lstanbuldakı ~ 
kenarında dolaşan tanı ıaı· ::ı"ları l - Şehriban banunun yoluna can , Melek - Kalbimin şarkı~ı siyasi bir mecraya sevl<edivorlardı.,ı,Bu şebel\esi Anadoluda milli hra~ 
aı gerdiler e bir an için raca kadınılv-errniyecck erke'.{ yo!:tur- Op ra - R:ış hclAları s:ralarda lst:ınbulda Türİdyede lngf. k~~fına ~ani olmak i~n sür•t1İf! 
sezJerinden kaybetti. I * * • S ren• K dı'cöy -Aslc iste\'ince Ji:ı; iş:::ılini idame etmek için kurul· bır almaga karar verdı. D:ıınat ,_ 

Rcaa seslendi: G" ller geçti ... Karı koca yine e-;ki- Sık - Ôlü e lr:ırşı muş İngiliz mt·hipler cemiyeti ile Zey ler, Artin Cemaller, doktor Frtı1 -; 
_ Sevgilim~ SeY"'İIİ .. t. ~e oldun 1 g bi c,.;J: yorl:ırilı. ı~nl.:ıt arada -

1 
r.eli\lı; 'in, Rifat, ve Ziya Efendiler a . ip l\follnlar, Zeynelabidinler, tıoef ~ 

ir fnr!t vnrdı. Racanın kula.:ına Seh va) "" · <lin" .Lu ·c ı : uı·gun l u!., bu ne , .. ı...,ı1 da m ··n:ısehct teessüs etti. I{onya rJler el elt , ·erdi. tstnnhuldakl 'ti ' Kadrn cevap verdi. ~ ~ 1 ı " . rlban Dantınuh ismi. hiç le yabancı aeı sanlış, bu ne lıa.. • :z duruş!... nın m"")nır bu şeyhz::ıdeleri Tiirk mil· bidin ''asıtasile Jfonyada kur1' 8Jftf 
!ıenlkı~~ı:.~:~-sevgıIJm." Tnvuslnı l iyor~o. "- Yor{:umıın sn ~ilim!.. btin<.1 m~ln, mn: sadını istihdaf eden sat tcrtihatı harekete getirildi·~ 

· Raca zaman, zaman UşOnUyor. •- ~·mdi beni sel m:yorsu11 b:vi!':ı ecnebi entri!;alarn a vasıta olmakta nefüfır:ıne t ert iha t Konya da"" ..J1 
Beni sana gösterme!( istcmi7arlar . "- Aea~a bıı Şehriban .Uıına kim· ·Jtnr sc,i.rorsun? ' ~ 

1

hi~ bir m~h~~r görmil~~rlardr. . li ve An:ıclolu Müdafaai huk~k ~ 
Raca: dır. Nasıl hır kadındır. Nerededir?.. Kadın yine vücuclünü kınandırdı Zeynelabıdın Efendı ıle kardeşlen· ti henüz teşekkül f'lmekte ıktll / 
"- Ne dedin sevgilim, ni benden Jlk zamanlarda bu kadarcık dü~n racaya sarıldı. ' nln va:nn aleyhine lngil~zler ile bir- kırda dehşetli hir müsellfih i~'-.'.M 

lıskanıyorlar mı?... dfL Bu adın ıUtel 1, haklbteia dün 0 ta b' fid ü • 1 l~mesı artık çok açık neticeler ,·erme kua geJdı· B . 1 t rmııll av., nu ze ır atu r zgar na~ı • . u ı . yanı ıas ı J• 

•·- Ona şüphe mi nr. Çünkü oniar yanın tn Uzel kadını bü mtıdu? Si· sarsarM öyle 11arstı. Bir kiraz ·' -Jınr ğ.e _haşladı •. Bu adamlar ~onya ve hava zaman Afyon Knrahisar tarafı•"'"", 
da güzel zi temin e4eflm blıl• bir te1 akhnn 1.opar k 1 1 J .... 1 1 ted"•l t lısrnde lttıhat ve terakkı taraftarı ola .11 . t ._.1A •

1 
..r1ıl • 1 L ,. ma ç n nsan n-ı & •~ a- . . . . . t . . . vayı mı ıye eşJ\ı atı e meşe- • .11 

" Sen hepsm' den her -yden 1 8 gt med t• " ik k d d 1 rak hıldıklerı kımselen ngılızler \'a· K k A ·r B edill".ı - , r- u • ~ •.=. '1l • ,e erse a ın a racanın arzu a- . . . . • ayma am rı ey memur rr~ 
•a üzelsin Eşlerine, aottı&nna torda, I01'11~· ih 1 1 .. 1 k . ııtasıle tevkıf ettırıyorlardı. Konya. . keti ia' 

g .. tu d p k bil kt Nih et r naı, tras annı oy ece çe tı. Knudı d Abd "'II d' h t k . H bastırıldı. Fakat tPnlnl hare 
Sa k d r u. e en 10 ._ ay J.,t-- ~, h i h 1 1 df· an u m ır oca, ene ecı acı . . .. kişi 

11Şln n ın gözlerinl sUı.dUı 1 i s.ı ... t _,. p ,. • az n, az n ses en • "I h t Ak llı h ti d il h" cesınde tahmınen ı;;tksen yuz pa prent ne ,u r •- •• J'&Mıt. rena " n e me , ~ e me er en >ra ım. _.; 
"- Çünk~ ?Dlar da ~zel! ... Onla· teıı aldıtt enapta ltal7orda ki: - O halde .. bu n~ ... :Koynu~da !ak ve sair birço!c kimseler bu suretle tev ve yaral~ndı. ~ 

'! da seversını:ı, hem bulerden daha "- Dostum Şehriban Bana, Raçpl- Jadığı resmi go3terd~ .. B~ resım Şeh kif edilmi '.:llerdi. 1'evldf edilenler Il t'l<ir TenI~ılden sonra ya~ılan ~I~ 
91Yade.. tanın en ıUzel kadınıdır. Dün7anın tn tlban :Banunun resmı ıdı. 11.~a bülüğüne götürül~iyor\~rdı. Ta- Bozkır ıs:ranının tamamıle }ng ·~ 

Raoıa, buna cevap vermedi: :tüksek kaim onu etrafmda ~evril- Kadının içind~n hm.metti. Derha' bii olarak scyhı.aclelerin Ifon· ve Damat Ferit h ükumetinin J\~ 
Yanında ve Mogol Jmparatorlann· tşth. G8ıltrlıdi rnff, atimunn ıa- resmi yırttı ve yta?:tan fırladı. ya ve h:ıv;Jisinde girişti~deri da nakşibtmdi şeyhleri olan ıe~ 

tlan birinden kalma altm 11&plı bir kı- raf etini anlatmaya imkan yoktur. - B· dedi, gidiyorum prenscslil faaliyd İngilizleri ve hain Ferit pa~a b~di~, birnderi Rifot, ve diğer~ 
lıç nrdı. Onu keskinlemesine savurdu. Gfileriıit bit b8kataaa iiyahtır. A· te &el. 'n olsur, her ~ey sarayda.... hükumetini mcm:ıun ediyordu. Gün rı Zıya Beyler vnsıtaslle JJ6 P'.. 
iki tavusun kanatlan saya düştü. Ve banoz r1bL. K&tüldi gtaler gibL Ben, f. vgi istiyorumr 6evgi_ geçtikçe lngilizler ile Ferit paşa hükQ şehler n müritler üzerinde it~ 
hTllZUJ\ sutuı içinde kıpkırmızı hare Bir bak&r1ıD dur~n 7e1il bir git Rau. yalvardı. Fakat kadın aldır~ meti ve saray muhitinde nüfuzları ar- tahrikat eseri olduğunu gö!tt ~ 
llr peyda oldu. Kadm kızara'! suya gibi .. Bir bakarsın kumral f>lr son&a· ıiaiı JlttledL Ve söylendi: tıyordu. Buırnn için Zeyneltlbidin ve Din namrna h::ı11ı:ı iğfal eden bG ~ıJ 
Mr daha dalmadı. Racanın yanında ye har akpmı &'IÖI.. fmk!iu yok btt kdı 

1
• . , k 1 Rifat ve Ziya Efendilerin bir decli!tlerl lar Türk ,·atanrnı dlinya harf~J 

• . • . - • ıyo1·:ım senın nogcı r • • ·n . . P"' 
,. llfrllm11 olan bır ceylin postunun nın göilerlnı rentlni bUlaaıazmn, v8C'U tiiraz ıra. bt . baŞimı da. .. •d . ıkı olmuyordu. Derhal lstanbuld:ı en çizmek için uğraşan düşmanlar~ 
9ltiine beJID boyuna WWld4 dQ ftldl.Şl gibi- SUtfın denemez, b•f d•"' a 8<l k nım gO\ c:n büyük makamlar tarafından tatbik edi birliği etmekte hicbir mahzur ·:~J 

~ n~u- . . ~ 
"- Sevgilim dedi, benJ tvauslann- elayı ını peınbe illi? B k d" ek k dl ·ı lıyordu. mi~Ier sonra hıyanetk'ırnnt tıJI 

dan fazla sevdiğini anladım.. Fakat Kıpkırmır.ı cl•daklar- ı, ince Mr , ·~ _ anm. ondec -ı.~ k en sı e lşte hundan dofoy1' - ki miltarekl' 'le · bir~o';: kimeoenin h,. :.a~ı~a ıoııl 
b 

. . . • k b 1 K 1 ıı&tıp.cu c ,,. .lıyor u. illa :ıt kadır: d K . . .. ı· 1 . k · - J ::_ıııı. 
en Niyorka prenses olarak 'dönmek Si avucun ıçıne sı~ıverec:e e .. a rn h ~ k esnasın a onya) a '""' o a rn gıren bu i ~'~ •un nctic . ıdcn en iL~ 

tiyorum. ert kalsalar ... Ve sonra se',., Bu kadı lhı t, ızlr sarayda .. çı tı.. . Ye (Artin Cemal) unvanile şöhret hu· ec Ür hissi <,uyma brdır. ~ti 
Raca, ceylan postu üstünde Hint or nın sesini duyan btı kadından bir lftr- Ra<!a s.-ıb:ıha kad.ar ~eldedı. Ve s~· ':ın adnm Zcynclf~lıid in E frnd i ile ·ar T BBÜ~TE 1~

1~L~N ıs1'-, 
aanlan gibi esrarlı Brahma putra gi Ul aynl:tma'T.... baha kadar bckledı. 'e sa lıhnleyın deşlerinin teo;;chbiisü üzerine tayin ~ ~ \_ ~ ticJ.M 
ij co kun bir bcd~nin kıvnntılanntl Vnhına eın 1"t'rlt... ·chri nm th. Faka t !-1:111 ın kad ın mr) dilmi• ti. • Bozl.ır is.ram ve bunu~ ne dl• 
teyre:ınekten, ellerile onan kalçalannı Eu tup rncafı h l li dii ünıl fir· ıl .ı nda :rol hı. lS.'' it·~ e do~ ru, $ h l'iban (Art in Cc m:ıl) Kon'uyaya yardık· t~nbnl<lald fe~at !e~kes_ıniin&rt* 1 ~ 

• . • d"" y "l ı · - A. ı 11 T'a ' · .. .. ·r ıı·rrııı·te L"h . 1 .. b' h 1 , bıle J{onyadakı mufsıtlenn ~ ~ evmaktan bır türlü cevap verm e \'a.. u. al'UŞ, ya:va '"i ı < e ır mvıar.. · ., nunun l\O l'.nı e ı -ı ' " nc;.ıya ,::ı fan so · derhal m c:;terek ır are te. ... • • ~~:I 

IH buhimıyordu. Evet der gibi bir va Y ndı. Ac bn benim karnadaa b1' Y1 ziyarete gitttikleri h beı ·ni al- ba hıtiı. l3u mi!Jerek h::ıre'.etten mnk· Llbahınr mucıp olması lazımge ,J 
llyet aldı, ağzı müthiş bir l .ap:ın gih' ı g'iıel diye... dı...o Ve s:ınkl kasır ba~ma ~öl..ı.ü. r!\t Ko :ra ve ha.valisinde hürriyet ve nunla beraber bu ibret ve .1:uı'~ 
açıldı ve dişleri sarışın. kndının lmlç" 1 Şeh riban B::ınuya ter~ii~le başh· • • • i i'.U namı ' 'l sih1hlı te=' ·ilat yapma' en kilçfik bir zerresi bile gif t1i!! 
aına saplandı .. Kadın c:ln acısile d:;.. , nn a ~ ··a ya\-a~. yn ~aş derfnlc!:ti. nir G('Cl'~"·rıc::ı .,3 -ayın k3prcı .. :ı. ttle i1i. Zey r. c'a' 'din ile riki hiyanetlerl Konyadald merkezi fesat heYt. ~ 
iılü. r mcr:ı':: h~ ·,.i n.1 dı. 1 iyetinclel.i ıa~if o la şu C'r.t f ver.ı i: h~ hıvaP·'e icap halinde ~ur_ıanılaca!• r~ eden 7..eynelfıbidinin birnd~J1 d'ı 

Raca: . terden b lnı .. "'~ f ofo ~rnf in!? fn sılf •- Şimı!i lmpı<l n ~ ı . cak !>el .. 1 ~ır ı.ı ,·et hu'nnduı:m. k ıst~y~:·ıa rd~. ~ı~·a~ct ~r!mdaşların clan. ~~~ 
"- Pekf dedi, p :!1d sevgilim Şf .d. Rııcpot:lrın gc l erdi. e h iU:ı.rt B:lnc 'ld:ı. mt 1.:-pıd.ın t'ı' aı·! n kık·I.) mır. , eync • l ! n Cfrndı ı e I,n '<' cı ılılm ı ve Tas bn..tı d"nıleıı .~ 

prap içelim... nun res mi on beş gUn eonra elfne gel ; • • • !~ıwa re 1 :ıvulisin 1 t' . b:ı.lnı us n ~kır liğer h' r ta ım J i eler yiııe 1~ 
Dört ızbandut gibi cıplak zncd b ir di. I~c:\i g..!~mcscydi, çünkü gördil~ü .. .. .. b' c'h • crbc?c ŞCJ ıtik ,-~tlt3ile tnma v" i , 1 cd ı ·ı~ . uzcre f!·ıJld 

fil k ... A • • .. .. U ,1 d '·t 11:, k ~vazlnra h n·uf! r.ll ır :ıdam <la· • . ld' ,.. 1 1 1 . t fi 
ı amma ucn2ı)en g.ımuş şaı:ıp l'a· g n raca ~- c en çı .. ı. 't ~rr~n &· • •• • n ı·1 'c m ,·nzı. "ette ı. ;;ı "'r 1 er n. c- ln-e haıırlanmı ıardır. Do"' · ı ... 

rill ri . f n 1 d k b. 'k• hl h 1' rı di rayın pısmd l ~ • !\n dort l\lorrol . . . drl J 
e ~ı ge ırc ı er.. • ın~ anca ır nı a ı a ıne r . 'uhc ı Yiicadünii ı:!ördt bktl ' r i rlerıne. . "1!1 , .c k._ ;,ı muga:u ne civar 0 nn 1ıöyJer ' 
lçtıler, içtiler-. 

1 
.re raa, bilttin zekihıınr, kurnazlığı Ol'" ü ü t .. d k . .. , .. .. ·t 

1 1 
· ıc ~ıra ı :ı t etıııe'< ıtiyad ınr almt~ çoğunu ı cndi lcrine celbetınişlet• 

içtikçe k:ıdın co • u, ra" c-oştu .• Vı> • nT Şehriban Banuyu bir takr:ple sara un n un e 1 @r~uy1.& Rır 1 
' arı dan z::ırallı cahil köylüler ti.zerinde dağıtmışlardır ... f, 

.nihayet, raca son ~ ıab k1tJının ~öğ- 1 ;ına gt:tirmeğe ha;;rettl. '.aman racayı elindeki altın kaf e le rcn"hi entri':nfan fanliyetle işli \'ordu. 
0 

~ • sl• ~-J 
allnden bit olu r,lbı nknrken ictl.. Çeteler teskil ettf, husu~ adamlar bttldalar. Raca dörde böliinrnüş, altın Ne zaman Km·ayr milliye Anado· nan .onyac . .ı. 8.ı~:' ~;.-'_I 

•• - "· a. .. ı- ki ı tı ört 01·-Jk ..... bf • • mal hocnnın rıyaset ettıgı Ve so~ so.z~ ! tuttu Te Şehrıban Banuyu kaçırmak - - rı mış •. ıı.ıl ın,_ . r ~:ı lııda teşeld•iil etme:~e başladı. O ,·akit Hu· . . . . . . 11 
•- l\Iısormın prensesi! ... ôldu.. için tertibat aldı. pağan mermer ıiltunlardan birlnın us 7eyneffıbiclin Efendi ile arkadaşları . merl,e~ ~e) etı bır ~tl'-
Kadın memnun, raca memnun. ta.- • • • Cline kondu. f\'.onya çe havalisinde silahlı teş!dh1t ısyan h::ıreketının mevcudi.Y ~ 

l>H ikisi de ) orgun kasra çekildiler." - · . P.ecc sa ·ışın l·" "m . ::ıf.akta krv· Herkes mt•ammayı h:tlletmek f~iı:ı 'ücud'.? gct iTmek cihetine <laha ziyade bcrdar olmuştu. n_unu ~onY1' 
* • • r"ırlrr "<'tna dr,..f ' ·I: ba:'1a~a Terip fısıldaşırken papağ:ın f'hem~iYet verdiler. Kndilerine Artin lordu kumandanı ıle dığer !' 

Racanın Mis Florensle nikah mera "- Sen tavıı~1.,rr k~~fr"'in krhr,1"' esleni ~·ordu: <'em::tl ~·:- .,ıfac;ile silah da~ıtılnn köy· makamlara bildirmişti. Burt1111 

imi yapılı~ ordu. Herl;es bir hediye br .. : de kt!llP!'"1 
:,, h:'ltta ke$tfn hf1f'.. "'- Han~i er!:c!: ~chriban Banunur y 'ileri k nb•ncla isyan edecek bir yaziye her resmi makamlar Bozkır 

gönderdi. ( · ııal ) prcn "'i:ı t. cr: h:r dii p ..... ı:ı, ,. ,.. •• ~ '"' ''<'l' i: ··o!una ca:-ı w . mt :! te ~,.· •uıar. dan sonra Konyada KuvaYJ 
zOne fil yül iı h~d iye ırö "rilc' ' ve biı ''- ..... · ,.,. ,,.:3 •··vor~\11' cıe,·ıtJ1 i m!.. Bu \':' ":' yet Jfonyad--'d K•ıvayı mil Müdafaai hukuk cemiyeti afe1 
tanede altrn " , ,, t l' l c H nı ' 1'"1"ljU' J\tis Flö ""C:: ~·mtti ~·ı .. o-• hnrlnrı 1 ie te"' i ' fı•ımrı 1'l!l"aM (W ' ·atini celhet ni biı· hareket olnbileceğfne o 

" biriı de dnh&ür.düır. r-"'- ; n•:· •• .,., rl~~ 11 tf; Il'lhı•sus D" fünal vermiyordu. 
-r~~~~r-- I " msıt Fel'idin Valisi Artin Cemal yat-! /JitTll 
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11• <1rı 1 Harici Haberler 1 konsolosu E nafın derdi 
~0 

7l 
]-< rH J) S 1 Z hl J Jı f'(l n l Dün Romen çaıgıcılerı hak- C. H. F. tar atından dinlen-

Rom nımsı hakikat' kında vilA~· 11e tema etti mektedir 

halrik timairoman: 48 NJ. 1-AiVal Başvekil oldu . !l~mnn>a ı..on~olosu dü~ 'ali mu.ı· Halk fırkasının vileyet kong 

B S d d 
. . f· 1,8 

• 'ını Fazlı Belı zı>aret etmı .. , 1 tanhul· resinde seçilen Jayiha ve rOzna-
en a eye ne effilŞlffi • i ti nl' 

1
24 ( ~ .• ) - M. Dodu.merglue dan çıkR~ılmııh1a ol n Homen çal wı 

ar ı ne dernm etmekte ır. ~a- cıf'ırı hakkrnd .. .. .. 
1
.. 

1 
d' . me encümenleri dün toplanarak 

kat k ı · · · k"l d ~· • ' a goru~ntu ur. \en 1"'1 çalışmışlard r C - " k 
Otomobil. Burje tayyare karargahı. Hepimiz u tuk. Orta) n bir uk- . . :. anne) ı kımin. teş ı _ e e_~e~ı re· ne tilrk çalgt<.•tlarrn Roman~ n<l nn eı · ı . uma gunune a• 

Saat üçü cm kalkıyoruz. Strazburga ltık çökmüştü. • adenin etrafa )aydı- ı .ıcumhurun M. Brıand ıle g?rü. me· nrıJma r üz ııne ı· men l'elı.,"lrıl a r dar mesnilerini bitireceklerdir. 
doğr uçar bir bulut denizin ra • ğı yi 1 rd n onra lbrahimle btnim -~nde~~ on~a anla ıla~nktır. \ enı im· h kkında mukabele tJilmf il '.\ pıld ı 1 Teşkilat heyeti reısı Ali B. 
eldik. U te cıktık Yer gözükmü· 1 ar ıla marn bir hayli garip olu) ordu. :~ne.)•-~ kıl". M. Brmndm memur e· öylennıi:;;tir. kon olo:s türk calgıcı l .ı· dün şunları sö~lemiştir: 

Jor. Yeni atrlmı pamuklar ü~tündeı lhrahim doğruca hana ilerledi. d'.~ec~gıne dııır ha ıl olan knnaatler nn Uontany dan çık nlma 1 nıe re.~in "Kongreler bittiği için amele 
uçuyoruz. Arn ıra bulutlarda delik· Benden lznhat i ti)eceğini .zannediyor- Bu~ aha fazla !\U\~et bulmuı.;tur. _ 1't. de bit yanlı41h olduğunu l""C bunu talı ve esnaf cemiyetlerile temasa 
t~.r . ra~gelf.> oruz.. Orad.an a .. ğı~~ ~~ dum. .. • . 01:ı:1n~, t· bu 'azıfe.rı ~,~bul e~mek 1 tc kik edildiğini sö.rl mi Ye a) rılmıştıı-. başladık. Onların dertlerini din
zuküyor. Tıpkı hır denız durbunun !-hı} ır. O) le olmadı. Jlırahım b'll) et 

1 
t_ akdf tde ı~t 1( ümhuı ya !\J. Rornıııu :ı hiikümetinin ecnebi eı ı.' Jiyoruz. Bu gibi teşkili tın kuv-

ten inden "'ÖZül(Ür gibi. :'trazburg pişkin bir ta\ıtla: .ıa"a_ıı _ . ->fthut J\1. Barthu. u daH"t C· gıcılal'lnı huduthırı dalıilı"nn kalıul "t· l e. d cekt .. • vet enmesi ve isi hı çarelerini 
P.rng. Viyana. at lıjr. Pe teye ge· - Oh, dedi, ho eldin, J> •

11
''} • • memesi ,>eni bir ~e) değildir. Hu u u 

Jfyoruz. Hep ştrdık. Onun bu hneketini . ~rı '. -b (.A.A.) - M. Uruındın ycnı lü 7 haziran 1929 dan be.ı i t tJ "k arıyoruz. Şimdi bugünkü işimiz 
Pe teye geldik. :Karnım aç. (Cidna) bir centilmen hareketi olarak kabul k~bm .. yı tc:akil etmek istememe i bu- ehtıektcdlr. Homan) a 1 oıısolos .ı n bundan ibarettir,,. 

nıri yotcuınr için hazırladığı oğuk ettik. Jtiraf edeyim ki ben, yapmadı- gunku t'Crait altında hem ba~\Ckillik türk f'Hlgıcıhırının Kö t~ncedl' u~u~ , Mu·· flı"s bı"r-mu·· esseıe-
• - · ~ hl . h . hem de hn · . • .1 ... . . ·r 1 .• • 7 , n ı.crı 

yemek epetlermden almak uzerc ı • 8ım ı ar ketın ithanır altında ij. . rıcıle n~?JI ıgı • ,,ızı e ~rnı~ c;evrildiği hakkmda hir )anlı lıkt n 
tasyonn gittim. Büfeden: çtilUyordum. )ap~n~n ımkau gormeme.sındcn ılerı bahsedi ive kendi hükümetinin bir u- Avrupede nasıl leyhimizde 

- Hacet yok, dediler, tana.reniz Bir kadının te~Vfr kabiliyetinin ne gel~ış~ır. sulü hakkmda ademi malUmat l>eJan bulunmut? 
15 dakika sonra kalkacak. benzin alı- dereceye kadar kuvvetli olabilec ini • . arı • 24 (A.A.) - 1\f. Oou~ergl.ıe etrnc i bir gaflet eseri olsa ger~ktiı'. M k 
yor, burada > iycbflirsiniz. dü ün ürken lbnırum, öteden beriden, ;) en~ kah!n~> i t kile t. l..n\'alı • me· m er ezi Anverste olup şehri-

Bir masaya oturdum. Acele ile > c- gay t t bii bir rette bahsediyordu. muı etmı _tır. 1\1. La,nl hu rnıı(c~ i Gümruklcrde: mizde büyük şubesi bulunan ve 
meğimi yerken arkamdan l>ir e , i • Aynldık. kabul etmı tir. Divanı muhasebat bundan bir müddet evel iflas 
mimle beni çağırdı: Cç gnü ~onra, ade ile lhralıimi Pari ' _24 ( •• ) - ~·. La"ral me~·- l'den hatiz zade liltün ticaret-

DlJndilm, llnndl tdf. Tokatlıda gödfim. u_san \e ayan rei terim ıı.raret etmış- Şeklinde bazı değişikl i kler hanesi mallarının satılığa çıkarJl• 
e zamnn ğeldin. dedim.. . Bir ~a ada oturmuş ka lıkJı )"e- tı.r. J. La. al ~ze!ecilere ~aki heya. yapılec k dığı ticaret odasına bildirilmiştir. 

- O. dedi, ben artık gnzetccılıkten mek ıyorlar. Yanlarında, Paris1 na tın~~ ) eıı.ı Hızıfesınde mm·af_fak ol· Ankar;ı, 25 - Yeni muhase- Bu tütünler meyanında 220 bin 
1'aıge~tlm. Şimdi Pe te belediyesin· bana tanıtmı olan tlostum Yardı. O. m~k ıçın ~h~~en gelen her şe.rı )~aııa: b • . k kilo Türk tütiinü vardır. Bu me-
de çalı ıyqrum. Yn yem k yemiyordu. içiyordu. Btni c?.gını, hır ıtıl{ı{ , e uzla ma kabı ne ı eı umu mı ye anununun divanı 

_Den şimdi geldim. on dakika son· görünce: \'ucuda getirmeğe çalışacağını söyle· muhasebata yüklemiş olduğu va- yanda gelen malumata göre Ma-
ra gidiyorum. - Oh, dedi, ne dtit. gel, bak mlştfr. M. La~I f tfşarelerine yarın zifelcrin pek ağır olduğu ve bu tiz zadeler son zamantarda aley-

- Kat'iyen olmaz. 8eni bırakmayız. Sade hanım da Uurada.... başl!yaca'?ır. . kanunun bazı tadilat yapılması lıim'ze propagandaya başlamıı· 
- Kiminle bırakmau;ınıı ? Do tum aramu:da gc en hadi ·i . '~KI'I : M. J,a,·nl M. ~tegın ka· lüzumlu bulunduğu görülmekte- lar ve Türkiyede mecburi tay-
- Gel de gör. bilmiyordu. .) bıneyı te kil tme inden mukaddem dir. Eskiden v ki bir mürakabe yare verg isi ihdas edileceği ve 
Dı1ı1nrı çıktık. Knpıda duran bir o· (Bitmedi) de kabine te:.kiline rci icümhur tam- tetkilahna malik olan divan, bu- tütıin paketlerinin içine 20 yeri· 

tomohildc Lili oturu)ordu. Beni gö· - fından memur cdilmt, fakat günlerce ne 19 s =gara konarak tasarruf 

t ]d 
Ticaret tJemlnd · süren t hl. d h" b' t• gün büsbütün merkezi bir vazi-

rür görmez im.) numa a ı ı. __; e~ ~ü ·terin en ıç ır ne ıcc yet almıştır. edilecek birer sigara bedeli ye-
'nçnr. biletime işaret ettirerek üç YAKIF HA ·ı ... ARINJN KIRA elde edememi ti. Fran anın ikincı fa. kunu ile tayyareler alacagw ımız 

gün Peştcde l nlmıya mecbur oldum. UCRETLERt Y fiSEK baka iyasf rjcalinden olan mumaile~- Bnnun için divanı muhasebdın b 
Bunn üç gece demek dnha doğru olur. Ticaret oda ınrn dördlihcü vakıf hin mu\'affak olabilme i için e~ki JJa~ şeklinde bazı değişiklikler yapa- g i i uydurma haberlerle gaze-

h k
. b'I k · telerde neşriyat yapmışlar ayrı-* • nnda muhtelif katlarda 27 bo oda \e ıl 'l'ardiyönün mun\'enetine mar.har ı me tizere muhasebe lrnnunun- t"t" 1 • 

Tekrar A malıme çı"t 74 te,.· ı·m. O· ' 'nrdu·. ~ olması lazımdır. nu i e sol cenahlu· d t d'l~t • · ca u un.erımizi kıymetsiz gös-
J a a ı a a mlızar cdilmcktcdit. t crm ek istemişlerdir. 

dam. eski i gibi. Falmt boş. lstan· ifanın kira ücretleri ağır olduğun- tın hükumete ı tirak ctmeltrine rnuni 
buldan bir ay kadnı· kı a bir mliddet dan buraya t.ılip çıkmamaktadır. olacak hir keyfi.)ettfr. Binaenaleyh 
ayrılt~ını sanki etrafımda memnu bir DEDiKODULU MÜNAKAŞA M. Laval te bbUsatında muTaffak ol· 
mmta a yapmış gibi e i hayatım· DEYAM EDİYOR ~ bile matlup temerküz kabintsini 
dan tecrit etmiş. Hakkı Nezihi \'C Nurettin Mün§İ Il. nıcuda getiremiyeceğind n y.eni kabi· 

Samimiyeti ancak her gün birbiri· ler nrasmdaki mahut dedikodu devam nenin de uzun miiddct me\'I iinqc kal· 
mizin yüzünü •örmekle dcrnm ettiren etmektedir. arettin neyin evelki mıyacaf,rı muhakkaktır. 
arkadaşlarım, gündelik hayatlanndnn gün~ü c utemiıde çıkan sözlerine mu Vaşinntona yu'"rü)10rlarf 
birdenbire çekili 'mden münfailmiş- k_~bıl l~~kı 'ezihi B. dün unları . >l. ., •• • 
Jer gibi bana kar§ı olan eski rnbıta- oylemı~tır: . Flladelfuı. -4. (A .. A:) - Es:1 ~uha· 
Jannı ge\ "'etrnl ler. J tan bul bana bir .. - T~~graflıı.rı ben çekiyormu m ! rıplerden olup ım~ıkı hnld~ ı sız bu
ay içinde ihtiyarla mış gibi geliyor. ~oyle gulünç iddialeri Nurettin n. gi· lunan 200 kndar ~ım e ehıın ha lı~a 

Gazetede beni bekliyen mektuplar n hı ağır. başlı bir adama yakıştıramam. meydanl?rı~dn~ hırfnde çalınan lnr 
l'ftSındn Jorj tten bir meldup ,·ar. Vi· Öyle hır kunetim olsa burada dur- bo~ se ı üzenn~ muntaza~ aflar 

d 1 
· E 

1 
· Bı'ı· de m:ım. Hem hen artık herkesre k 1 te kıl ederek \'a ıngtona dogru yuru· 

yana a ) er IDIS. ;;V enmı~. l 'O a)• 1 d n· ğ •• 
( 

w ) olan \'e tahkiki hllfnen bir me;; 1 h k meğe başlamı ar ır. ır ço unun us-
~ocugumuz \'armış. • · e e a • .. • d • 

nu haber beni hiç te sarsmıyor. E krnd_a ~urettin Mün~i Beye cenp er- tunde hatp zamanın a geymış olduk-

h 1 b t
• k 

1 
· 'b' meğı teneııUl addederim ları elbiseler bulunıın bıı sabık muha· 

, t baba mu a:> e ı an ce<mesı gı ı .,, . . . 

b 1 
d .Ynln z Jor HAYVAN lJORS '""'I LUZUMLU Ml rıpler nralanndn ı · ız kalanlara )ar· 

ir şey er uymu)•orF~mk. b dı k: Df'Gll Mİ" dım etmek hususunda ürat gö teril· 
jeti dü ünü) orum. n ·an un a es ı • • · . . . . . .. 1 "f JJ . 

IJ d 
. h t . tatl Hny,nn bor&'l ının la'"-·ı h kk rid mesını reı ıcun1 rnr ı• • oo\'erden ı te 

at im yok. u, sa ete ıa a 'e ı . . . b• a r a- "' . 

b
. ururu okşı'-·an bir kı fıkırJer kU\'\'etlcnmfştir. Buna mu- yece"ı!erdır. 
ır maceranın J k bit d.. b • b 

memnuniyeti. nn d u.nt' orsk'n amumt kdtibi Vahit Bir nenu attı 
. . emı ır ı: ~ 

Bir l>aika m ktup ta Edıt~n:. Tu· _ llay\'an IJorsa.s 
1
.. Vigo, 24 (A.A.) - Bir balıksı gemi· 

haf bir hnber vel'.iyor. Darulfununu dlr ve imdi,.·e kada ının ifuzl u~u var. i fırtına yüzündeh batmı tır. 9 ki i 

bi 
· d be • 1 m~Jekfos °' J r ' 11Z e erı de h bo tirmi 1 mdı e, nınt e ~ ayyün etmf gôrülmü tU < • gulrnu tur. 

olmak için ga:r.eteci olmak istiyormu • TRİKOTA'J }'ADRlK~TORLERI Neden iste111iyorlar 
"Sana bu mektubu yazdıktan son~. Trikotaj fnbrikn1arı d" 

diyor, derhal ... gazetesi idn_r~ıane.sıne hiıii inde tiplanarak ame~~ ~yt acaba ? 
gidiyorum. Bugün kabul edılıp edılme ,·erilip nrilmeme i hakkında e ~ :ı 
d .,.. h kk d ı b" e"ap ,·ere· guru • 'nı,.·ork, :ı4 (A.A.) - Hükumetin 
ıbım n ın a ~ana ı~ c .. . . müşlerdir. J • • • . 

t'ek1el".. Gazetecili i tercıh edlşımın ~e SADE'l''l'lN n. ~'!~~ek t~hdıdı t~ lıhat k~nf~rnnsr 1 e-
bebi onun en ,.0 k tembellik yapıJabı- S ·f . .,.1 d' ı lıgme bır Anıeı ıkalının mtıhabı tek· 

~ ona~ \e ı• an ın Bankası müdür .. l'f' k d k 1 k · · 11. 
len bir me lek olduğu içindir.,, S d tf n n k . • u 1 ı ·arsı ın n a mama ıçın ıı.zım 

. a e 111 • • an a1a aıt "bazı mesele- gelen tedbirlere müracaat ettiği habeı 
ııı $ • ler hakkında ızahat ''ernıek üzere An. al ~ 

Ik
. · n· ·· Su 't . ti ınmıs.ır. 
ı ay gcçtı. ır gun re am • kanıya g1 mı r. 

nullaha rnsgeldim. p muk ihracabmız Madril Dariilfünız .. 
- Ynhu, dedi, sen Pari te ...,adeye ne y· d d 

) pmı n? ıcar~t o aıına gelen malü- nun a arbede 
mata gore bu kanunuevvel yı 

- Hayır ola, ne \1\r? içinde Mersinde 540 bin 147 
- Kızcağızı, dün gördüm, yeni gel 

mi 
0 

anlnth. lira kiymetinde 1 milyon 187 
_ •c yapmı:aım? bin kilo pamuk ihraç edilmiıtir. 
- Onn bazı teldiflerde bulunma!'!- Bu miktar geçen seneden 

sun. Hiç ıe. di) or, ümit etmezdim. llçte iki azdır ve fi tlarda bir 
Ni nlrmııı da arkada ı. nen kendi ı. senede 12 kuru diifmüştür. 
ni lstanbuldn tnnıdığrm zaman cok Mısırdan bildirildiğine göre de 
terbiyeli bir çocuktu. Acaba Pari te 1931 Mısır pamuk rekoltesi ga
beni > nlnrz görünce... Kimbiliı· ne yet zdır. 
ıannetti. Mısır hUkümeti pamuk ihracı 

Hayretten don kaldım, unullahn: için ziraat bankası ile temasa 

l\Iadrit, 24 (A.A.) - Darülfünun· 
larda derslere tekrnr ba lanmıştır. Fa 
kat, talebe grev yapmakta de,·am ~•· 

mektedir. Bunlardan pek az kimse ı· 
nıflara elmi tir. Milliyetsi gönüllüler 
Madrit darülfünununa zorla girmek 
i temişlerdir. Pakat. kısa bir arbede· 
den sonra dı arı çıkanlmı lard1r. m.I 
ııız onra darülfünunun kapıları knpn 
tılmıştır. Birkaç talebe hafif ·urette 
yaralnmı tardır. 

Leh - A Tınan ihtilafı 
- inandın mı? dedim. başlamıştır. 
- Hayır, fakat, herke e böyle öy- Cene\'re, 21 (A.A.)- Cemiy~ti Ak· 

lUyor da... f GARBI TRAKYADA NE KADAR \"am mecli i J,,,ch - Alman ihtilflfının 
Canım \'nzgeç ~ımdi bu dedikoduları 'l'ORK VAR? halline müteallik ral!oru l\abul ettik· 

~Rh. ~~ nk m bizde toplanacağız, ge l_~keçede çıkan (Yeni Adım) evcut ten on~ mesai in:. nihayet \'ermiştir. 
hr mı ın? fka~ıtlcrc nazaran Garbi Trakyada yüz ı KEÇEDJ-; (KUnlLA Y) 

- Peki. . . . . f b bin Türle oldu~u?0• .~ümü!cUnede lı;kece gençlerinden bir grup yeni 
Akşam, Şı)lı)e Sunullaha gıttım.,12. lsl•eçede de 9 hını muteca\'ız 'fiirk doğacak çocuklara (Kubilay) mnhla ı 

Re m nrkndn lnr \'ardı. Hnrnretıi ıüfu u bulunduğu n~la ıldığını yazı. ko) mayı kararla tırmı lardır. Hu me 
hararetli konu urken, knpı çalındı 'fe ,yor. lamnza ha~ikl mıktnr CEtabli) ve )anda acı Mehmet :Efendi zade Ychpi 
Sndenfn nisanlı ı Umıhim Hakkı içeri i.kaları~ın te\Zıındcn sonra an la ıla- Efendi gecen Jmfta doğnn ~ocufuna 

--·~·r bılccektu. • · 

En ucuz E 
En güzel En ş 

efi En süratI·, En 
Tabı işi yap n 

v 
MAT s 1 

• 
ız 

T nbı işlerinizi blitUn titizliğiniıi tatmin r.dcceS, cıu

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi gazete ve kitap formalarınızı 

Uç d6rt renkli klişelerle ayarlı bir surette ve sürat-

le hazırlar. 

Mecmua ve kitaplarınızı istediğinizden üstün tab d e er. 

Matbaacılığa ait her hangi bir işi deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel ev

veli V A K T E uğrayınız. 

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanıı V A K T E 
abone olunuz. 

V A K 1 T Ayda bir okuyucularına 
bir mecmua veren yegane gazetedir. 

24 sayıfalık 
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- 8 - V AKIT 25 Kanunsani 1 J,1 
····~·~~~ 9-<><>• ~<><>~•••<>••ı·----------· ............................................................................ ... 
ı Siz de zengin olabilirsiniz! ı Seyrisefain t Fenni gözlükçü 
A Tayyare piyango biletinizi A .:. s Su/6(6 reyv 
Y V :\1erkcz acantas1: Galata l\öprü başı 1r ~ 
A. Sattıgv ı ekser biletlerin~ büyük ikramiyeler isabet eden A k .: • Y y R. 2362 ~ube acantası Sir ·ecide + Eminönünde Valide Hanı ittiaalinde 4 numaralı O ~lühürdar 7adebıını lst 2740 T foto S. Süreyya 

•Kader G · · d ~ p 1 ~ ~ s ticarethanesi 
• ( Ventura) ışesın en 0 ı•re- s en er,. ye • fstanbul. iş Bankası arkasında No. 22 
• Aldığımı: taktirde hem zengin olur hem de intihap ettiğiniz • 41' + biletinizin sureti daimede mahfuz kalacağından emin olabilirsiniz. ~ p o s t ~ s 

1 
' her yerden UCU 

··~··~··••<>·~ ...... ~'°" u ......................................................................... .. 
Sipahi ocağından: ıantaraı ~:::::::.:? salıiôd! Devlet demlryolları ilanları 

Reis ve idare heyeti intihap edilmek üzere auyı muhtereme Galata nhtımından kalkarak Devlet Demiryollarz ve limanları 
idaresinden: fevkalade olarak 2 • 2 - 931 tarihine mllsadif Pazartesi günü saat çarıamba sabahı lzmire 

16 da ocakta içtimaa davet olunur. perıembe sabahı Pireye 

Gayri 1\tliihadiller Takdiri Kıymet . 
Komisvonuı1dan: 

..; 

Yunaııi ~landa ıuiisakkafat Garbi Trakyada mal ıerket-

miş gayri nıiihadil Türkl~rden malına mahallen kıymel 
takdir ettirmek isteye11lerle talimatnameye göre bu su
retle kıymet ıakdiri talebe hakkı olan urazi sahiplerinin 
nihayet 10 Şubat 931 tarıhine kadar buna ait evrak ve 
,·esaikile h zzat Ye va vekilleri va8ıtasile lslanbul Gala-.. 
tada lhıniih lıanmtla Takdiri Kıymet Komisyonuna mü
racaatları. 

Etıbba odası riyasetinde: 
Oda heyetı umumiye içtimaı ve haysiyet divanına eczacı aıa 

intihabı 30 Kinunusani 1931 cuma günü saat 14 te DarDlfnnun 
konferans salonunda icra kılınacağından azayı muhteremenin teş
rifleri rica olunur. 

IJa yt.a r J\1Iiidii rl erine . 
Laboratuvarımda her çeşit baytari ampul yapılır, ucuz satılar. 

Tekin eczaneıi Bursa 

Ern vn 1 i ~'I et ru ke 1\11 iid ii rJ liğiinden: 

Satılık hane: 
Kı:ııltoprakta Zühtü Paşa mahalleıinde Bağdat caddesinde eski 

50 yeni 190 numara 1ı ahşap hane bedeli seki:ı taksitte ödenmek 
üzre 2200 lira bedeli muhammen ile 9-2-931 tarihine mlisad ıf 
Pazartesi rünü saat 14 te bilmüzayede sahlacaktİr. Taliplerin 
% 7,50 teminat makbuzlarıyla Istanbnl emvali metruke satıı ko
misyonuna müracaat eylemeleri. , ______ _ 

1
1

Jandarma ımalilthanesı '(EV J\ K J T l!!] 
_ il a nları 

.__10-o'-ta·k-ım-k-.,-1ık_e_ıb·i.-e ·b-iç_k_i K ü c ük ilan 1 arı 
ve imaliyesi yeniden pazarlıkla ••--·••"•fer,,,, ,. • .,o10 ,, 'JI, ~ 
yapı!acaklır. Pazarlık ihalesi: 

!••••••••Tarife••••••••! 5-2· 931 tarihine müsadif per· • l • • 1 Defa ık kura.' JO 
fembe gtinü saat 14tür. Şartname : 2 $0 : 
münderecatmı anlamak ve pa- : J : 6 $ : 
zarlığa İftİrak etmek üzere ta- : 4 1$ : 
Jiplerin teminatlarile beraber • • • 

: ihtivaç kalmavın· : 
Gedikpaşada jandarma imalat- : cava kadar (azamı • 

hanesindeki komisyona müraca- : 10 defa} ilctn edll- 100 : 
atları ilan olunur. : mek {iı;ere malt/u : 

l stanbul birinci lıukuk mahkemeRin· 
den : 

l~ tem B. tarafından Beşiktaşta Se
l't'ncebey yokuşunda ;,,1 - 5;) numaralı 

hanede mukim Aziz B. aleyhine ika· 
me olunan 2500 li ra nın tah!'ili davasın -

dan dilay ı mumaileyh hnkkında ila· 
nen gıyap kararı tebliğ edildiği hal-
de gelmediğinden gıyaben muhakeme
ye devam olunarak H. U. l\f. K. nun 
406 ıncı madde. i mucibince tebliğat 

ifasına ,.e devamı muhakemenin 2:; 

şu bat 931 sar amlıa günü ·saat 14,:lO a 
talikine karar ,·erilm iş olmakla keyfi· 

: Abonelerimizin her üç aybRı için ! • • • bir defua meccanen • • • : ' Htın ıeçen llAnların fazla 11urr : 
• için !5 er lı:uru7 zammolaour • 

•••••••••••••••••••••••••• 
Para kazanmak ister misiniz? -

Taksit'c her nevi eşya satmak rnretile 

ayda 90 liradan fazlıı kazanabillrsini1_ 
C) f 2 arasında mliracaat. (4) 

l•tııbul 4 üncü Vakıfhanda Ünrnn 
h:oltesriat 

Tecrübeli Muhasip- Malf, nca· 

ri ve 5ınal muamelha \'e bazı ecnebi 
lic;anlarına vakıf. Gazete idaresine l\T. G. 

yet tebliğ makamına l\aim olmak üze· tnh tı nda milracaat (:") 
re ilan olunur. 

Türkiye iş Bankası Umum Müdür
lüğiindl!n: 

Memura ihtiyacımız olmadığından 

1931 senesi zarfında ,reni memur ,.e 
staj iycr olarak hi~ kimse alınmıyacak

tı r. A hikadarların \'akit kaybetmele
ı; ne meydan ' ·erilmemek üzere ilan o· 
lunur. 

ZA YILER 

Ccküdar askerlik şu hesinden :ıld ı ğı m 
ter hı, 'c~ilcamı kaybettim. lliıkmti yoktur. 

34lJ tevellütlu A af otla Nuri 

h tanbul l~mrazı Akliy~ \ ' t Mabive 
ha•ıanesi ba~tabipl iğinden : 

Jstanbul Emrazı akliye ve asa-

biye müessesesinde bir Asistan

lık münhaldir. latesi hastanece 

temin edilmek üzere yirmi lira 

asli maaş olmak üzere ıebri 

altmış liradır. Talip olanlann ya 

doğrudan doğruya müesseseye 

veya aıhhat veklleti ceJilesine 
milracaab icap eder. 

cumartesi sabahı Iskende-
riyeye varacakbr. lskenderiye
den pazartesi 15 te kalkacak 
çarıamba Pireye de uğrıyarak 
perıembe lstanbula gelecektir. 

n,vaıı~ s~rat ~ustası 
{ M E R S 1 N) vapuru 27 

kinunusani Salı ·17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale. Kü
çilkkuyu. Edremit. Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak ve dönüı
te Altınoluğa da uğraya

caktır. 

Trabzon birinci. poıtaıı ile 
Karabiga ve Bandırma aralık 
postaları iş'arı ahire kadar 
yapılmayacaktır. 

Bart1n h•:~1•pr~~ts Poıtaıı 
Aydın 'ıtf:~~sa~11 Pazartesi 

Sirkeciden hareketle Ereğli• 

Zonguldak, Bartın, Kurucaıile 
Te Cideye azimet Te avdet 
edecektir. 

T afıilit için: Sirkeci salonu 
karıısında Mizano§fo Han No. 2 
Telef on ; Iıt. 354 

auı - , au~ ıı ınııer • ar ta nur 1 arı 

Karadeniz 
Muntazam ve Liık~ postası 

in Önü 
Vapuru 27 5 1 ıtlnü ak
kinunsani a 1 tamı saat 
18 de Sirkeci nhhmmdan 
hareketle (Zonguldak, lnebolu, 
Ayar.cık, Samsun, Ordu, Gire 

sun, Trabzon, Rize) iskelelerine 
azimet ve aynı iskelelere uğn
yarak avdet edecektir. 

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

:a:=•:wnnaıı::mtHllfHM211U:ntmt•ıım-. 

Wt iYi. V. ıatın alıma heyetı ı 
i l6nlırı 

İstanbul yollama müdürlüğünde 

mevcut Sanm 'romorkörü 26.1)931 pa· 
zarte~i günü saat 14,ii te Fındıklıda 

heyetimizde pazarlıkla tamir ettirile
cektir. 

Taliplerin şartnamesini heyetimiz· 
de \"e yapılacak tamiratta Tophanede 
İstanbul yoJlama müdürlüğünde gör 
meleri ,.e ihale aatinden evvel temi· 
natlarile hazır bulunmaları. 

· Bilecik-Karaköy araımda 235+470 inci kilometrolardaki 
demir köprüsü 29-1·931 tarihinde tebdil edileceğinden 
mezkiirda 4 ve 3 No. la Adana katarlarının yalnız Hayda 
Arifi ye • Haydarpaşa arasmda seyriisef er edecekleri ve A · 
Eskişehir-Arifiye arasında seyrüsefer etmiyecekleri muhterem 
liye ilin olunur. 

386 adet lokomotif ve vagon bandajınm kapalı zarfla i 
münakasası 23 Şubat 931 pazartesi günü saat 15 te Anka 
Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu 
kat teminatlarına ayna günde saat 14130 a kadar komisyon ki 
Jiğine vermeleri lizımdır. 

Tiplerin münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilir 

* * * Ulukışla ile Boğaz köprü arasmda bulunacak olan poz b 
ğünfin altı aylık et ve ekmek ihtiyacmm kapah zarfa mUnak 
9 Şubat 931 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet de 
yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muf 
kat taminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar koıni•Y 
kitipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini üçer lira mukabilinde 
kara, Haydarpaşa ve Konyada idare veznelerinden ted• 
edebilitler. 

* * * 2646 tane meşe traversin kapah zarfla münakasası 9 Şu 
1931 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet denıirY 
ları idaruinde yapılacaktlr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muf. 
kat teminatlarını a)'nı günde saat 15 e kadar komisyon ki 
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerinı üç lira mukabilinde Ankar• 
ve Haydarga,ada idar~ vezdelerinden t edarik edebilirler. 

* .. * 
Dökme boru ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 9 ~ 

931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet demiryo 
idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muf 
kat teminatlannm aynı günde saat 14,30 a kadar koınis 
kitipli2'ine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabiliO 
Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilir 

'* * .. 
16 Şubat 1931 tarihinde münakasasınm yapılacağı ilan ol 

kaat ve kartonların münakasası diğer bir ilana kadar t 
olunmuttur. 

Aksaray vilayeti encümeP 
daimisinden: 

1 - Aksaray ilk mekteplerine iki yüz adet rahle yirmi ıit• 
yaıı tahtası on be, yazı masası, on beş dolap ve iki yaııb 
yaptmlacaktır. 

2 - Keresteler kuru ve budaksız temiz ve çıralı çaıod: 
olacaktır. Rahle ve yazı tahtası ve yazı masası ve dolap ve 11 ~ 
haneler Maarif dairesinde mevcut nürn unelerine muvafık ol•~~ 
yaptmlacaktır. BütUn levazım ve içşil i ği ve masarifi müteabbl 
ait olacaktır. . 

B 1 ç ki ve ()iki ş 3 - Talipler ihale kanunu mucibince teminat verecek!~~ 
ı~E K TE BJ Tutkal ve boya ve şeraiti saireyi anlamak istiyenler ene~~ 

Beıinci sene iiçUncil himestr vilayet v~ Maarif Müdüriyetine müracaat ederler. ilin u 
Maarif Vekaleti celilesinin müsa· bilumum masraflar m füaahhide aittir. tt' 

ade<:ini haiı biçki ,.c dikiş muallimesi 4 - Aleni münakasa 15-1-931 tarihinde başlar 5-2-93~ tJ1 
Klio l\lavromati en son . Pransız ve! ribinde saat on dörtte ihale edilmek üzere yirmi gün rrıOd 1 

basit bir usule teyfikan tedris etmek- devam edeceği keyfiyeti ilan olunur. 
tedi~ Ameli dikiş bilenler bir mah l~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zarfında ,.e bilmiyenler üç mah zarrın.I 

t s tan bul B elediyes i ilanları ../ 

===T°""" lstanbul he~ediye~inden: Kamyonlarda kullanılmak üzre :ot" 
mu olan 6200 kilo vakum yağı kap ::ılı zarfla münakasaya d,,. 
muştur. Taliplerin şa rtname almak için hergün levazım rııil ıJI' 
lüğüne müracaatları 186 liralık muvakkat teminat makbU il 
şartname ve teklif mektubunu mühürlü zarfa koyarak ~ 
giinü olan 12·2 9~1 perşembe ;-ünü sıat IS e kadar encO 

da hendese ile tayyör \'e tuvalet ima· '! 
lini öğrenebilirler. Mektepçe Yerilen 
diplomalar Maarif , . ek:\letinden kabul 
ve taı:ıdik olunur. C~üncü tedrisat dev 
rec:ine ~ubatın ikisinde başlanacaktı r. 

Ta1iplerin Beyoğlunda Faik Paşa so· 
kağınd:ı Bolu apartımanının ikinci ka·ı 
tında ü~ numaralı daire~· e her gün do· 
kuzdan on ikiye. birden beşe kadar 

müracaat etmeleri. lil••••••••lllll•-.ı:IMiaiM•••••••••·~ 
'MC9'ol 'MüifUr "Refik 


