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H
Meneme.n divanı harbi bugün toplanıyor 
eyetı vekile dün Dahiliye 
Vekilinden izahat aldı 

ı.:atf ldda. yeni tevkif at yoktur, y~lnız İzmitte 
ev 1 e ıle~ 14 kiıi ıehrimizden geçirilerek 

lzınire aönderildiler 

G:azi Hz. 
Dün aaat 11 de Buruya 

vud oldular 
Buna, 4 (A.A) - Reiaicilm

hur Hz. Mudanyada balkın 
•lloılan arumda karaya çık
mıtlar ve otomobillerle Bur
aaya hareket buyurmuılarc:lır. 
Ali Hikmet ye Cemal Cahit 
PqaluJa Baru valisi ve bele
diye reisi vapura gelerek Gazi 
Hazretlerini 1e1Amlamıılardır. 

Reiaiclbnbur Hz. saat 11 de 
Bunaya vlsıl olmutlar ve Çe
kirge yolundaki evlerine in
mİf)erdir. 

Buraa, 4 (V akıt) - Gazi Hz. 
Çekirge yolundaki kaıkilnde bir 
mllddet İstirahatten sonra ıabah
tanberi caddelel1tle kekliyen hal
kın alkıılan içinde yiJAyet kona
ğım ve oradan yaya -olarak Halk 
fırkasanı ve belediyeyi ziyaret etti. 

Fırka kap,ııoda mektebe gir
mek istiyeo kaylü çocuğunun 

Don Şükrü Kaya Beyle F b . mOracaabnı akta dinledi. 
uzuu bo 1 ~ rettin Pş.dan Menemen lladitesl haklımda Badehu fırka menıuplannın 

.A.-k u ma Omat alan ismet ve Fe'Vzi Pş.lar i.,..imaında bulunda. Belediyede 
-. ara, 4 (Telefon) - D bi- • ~' 

)iye •~kili Şük il K a tubul Jandarmuı VUltHlie iz. azalarla temas etti. 
Ordu müfetti · r F haya . Beyle mire ginderildiği ıeklindedir. Halk Bnynk lünciyi g8rebil-

ld. şı a rettın Pt Adi" d k B d se der. • ıye e de latanbulda yeni- me için vilAvet e ele iye ar· 
ŞOkril Kaya B bu...r. '- t den hiç kimsenin tevkif olunma- saaında koşmaktadır. 

R ·' ... n Aame d • M · G b kal .ataYI kişkünde ziyaretle ted- ıgı: anısa muataeaiJditjnden azi Hz. ipek fa ri anm 
kikat ft tahkikatı etrafında iza. !e ın~az olunmak tlıere tevkif gezerek tetkik ediyorlar. 
hat Yerdi. Ve raporuma ba ve- .eya ·~~ m,~ekkereai sande- Burs, .. (Vakıt) - Gazi Hz. 
kile takdim etti. Dig .. er b rı~m~dıgı kat ıyetle beyan edil- geç valcte kadar ıp k fabrik a· 
'-!•ı azı ve- mıftır 
au er de köşkte top anarak Şükrü . rmı gezdi • 

.. _,~~• Be.,yin iza d er. . Divanı harp Fırka .nda müracaat 
••ım.1tıa Paıa. da Mlfir F nzi l ~emınd~ Ahaiet Kemal, ilçüııei •U. "tde11 ki 1 . m 

P~n aiyaretle '-61.Lab bak- dtaa~!~~~ a.t. baktık ~--· le Gazi ffz. mn bastonunu tutlu: luad L. ·....- en .......u, M•e..- maim esin 
• uı;ahat verdi. Etem Beyler ta,bl edilmifl em dea - Unutmadın ya Paıam? diye 

Şlkrn Kaya Bey, 84J]ı gtlnll lZMtRDE BEŞ TEVKlF erdir. Gazi Hz. ne vadıoı hatırlattı. Ço· 
!;'ka ırupunda tetkikata hakkın- lzmir, 4 _ Akhisarda siZ~AHA cuk timdi k6ıke götüriildü. 

• i~at ita edecektir. te~~ ~~tı yaşatmr'ya çalrtan:;:: ~eiaicümbur Hz. ~at 19 da 
.. Dhrıftliade yeni tevk fat vok K?mürculu Şeyh Sadık ta tevkif edil- dairelerine avdet ettıler. 

ilnkü ak . 1 mıştir. 
b · . M fam gazetelerınden Akh 
ın enemen h d" · d isarda •akfi tarikine mensup Ziraat kongresi 14 kitin· a ıaeaı olayısile Ahmet, Hasip. Hayati ve Haydar na-

lerek d::. te~i:iz~':mtevkif edi· mınd&\ dört kişinin genç kadmlan bir Ankara.ta zir-t sergisi ile 
rildild . • aa a re gönde- tekkeye kapıyarak gayri ahlikt telld- beraber busfla açılıyor 

ennı haber veriyordu. natta bulunduklan da tesbit edilmit-
b Y •Plıiamız tahkikat neticesi lzmr, 4 - İ•tanbalda Y&kal 

unun doğru olmadığı aJ ' kutbuliktap Eaat hoca ile •kfz e':.ın: 
lzmltte 14 kiıtnin tutuW b~ buraya ıetirtldi ve Jaemen istinap için 

e: [Alt tarafı 6 ıncı sayıfamızda] 

Daktilo ile ::::. 

lCoqreyl lkblat nkili Şeref B. açaeak 

Ankara, 4 (Telefon) - Zira
at kongresi Ciimburiyet Halk fır· 
kua binU1Dda ikbsat vekili Şe
ref B. in nutkile açılacaktır. Mil· 
lJ tuamıf ve iktıaat cemiyeti 
kitibi umumisi lzmir meb'usu 
Rahmi B. ko~gre münasebetile 
tubelerden 200 rapor geldiğini 
s6yledi. Cemiyet yann (Sergi ve 
kongre) isminde bir gazete çıka· 
racaktır. Beynelmilel %İraat ser-
giaide yann kilşat edilecektir. 

Macar payYonun bugOn Tiirk 
gazetecileri ıerefine klisat resmi 
yapıldı. Macaristanın ziraı ma
mulib görüldü. Bu münasebetle 
Macar maılahatgüzarı bir nutuk 
86yledi. Siirt meb 'usu Mahmut B. 
mukabele ederek Macar mamu· 
IAbnm güzel, Türk ve Macar 
dosluğunun kadim ve daimi ol· 
duju mukabelesinde bulwadu. 

lkı meb'us 

Sabık Adliye 
mutEsat veCela 

Birbirlerine 
kullanarak 

en ağır 

hiJ.cum 

Celil Narl B. Ms' c &lıt 
İzmir meb'usu ve sabık • kap ~tı. B- •·8Dlllll!llll-ı•lll 

li Mahmut Esat Beyle T me • dotru mudur wı.,tsl 
usu Celil Nuri B. arasuıda bir müna [ Alt tarafı 4IDefl 

G~ a 
abakası için glntlerilen resimleri per 
şembeden itibaren neşre bqlryoruz. 

iştirak edecek lıaıumlanmızın acele 
etmeleri Jizımdır. 

SUreyya fototrafhanesi müsabaka· 
mrz için müracaat edecek Hammef en
dilerin bacak resimlerini yalnız bu iş
le meşgul olaca bir san'takir bir Ha
nıma çektirmiye karar vermiş ve bir 
hanımı bu işle tavzif etmiştir. 

HANIMEFENDiLER? 
iŞTiRAKTEN ÇEKiNMEYiNiZ 
Müaabakamua i§tirak etmekten ha 

tınnıza gelebUecke her hangi bir malı 
zur tlfaiula gazacajunu ftlrllan oku
duktan ıonra zaU olacak ve i§tlrakte 
küçük bir mahzur bUe görmigecebi

Sinema yıldızlarından niz. 
Dolores Del Ri~ o· Çiinkil mliaabakamıza iftirak fçfnSinema yı dızlann 

nun bacaktan (Lütfen sayıfayı çeviriniz) Lota Len in ha~ 

UkalAlıia lüzum yokl 
Aurupanın ve Amerikanın muhte- ze ahldk derai verigor, ndUllr De 

lif yerlerinde yapılan ve ıırl beda bafrnalıarrirlmlze biyle bir mS.-...: 
bir esaaa ve riyazi bir ölçüye istinat IJakagı gakııtıranuulığını aögligor. 
eden bir müsabakaya baıladık: Gü· 1' eni pkan bazı gazetelerin kari 
zel bacak milsabakaaı. tutmak lıeveaUe aağa, ıolc ~ .. 

Bu müaabakayı «ftırken gazetemi- n uzun bir mlüldettenberi ...,, De a; 
zin mesleğini, okuguculanmmn GM hiUcmilne ofnnlftir. 8rı gaz 
zevkini ve kanaatini düıünmekten de kendi lntifannı hemen Ulc fi~ 
bir an bUe geri durmamııtık. Eaaaen de kuUulıgan (Yakıt) a Mide am-..• 
başlamadan evci üzerinde uzun uzun bir fıkra haDale et~kle bu Ullle,. 
düşündüğümüz bu bedil miiaabaka, ayet etmif oluyor. 
bizden evel de uzun boylu düfllnlU· Fakat mürai bir ahltik hocası ·-~ 
müş ve nezahet dahilinde geçebUme- mJUeaaıp bir derebeyi gibi veril• 
si için lazım gelen bütün tedbirler bu ukaldca mevizenin bir fagda 
alınmıştı. deceiini zannetmealn! 
Müsabakamızı takdim eden aatır- Çünkü gazetemizin oku11Mculan 

larda söylediğimiz bu noktalan, fim· bizim yazdığımız her satın okur 
dl tekrara bizi sevkeden sebebiyet bizim nezahetten aynlmadığumzı 
dört be~ günden beri intişara baı- ayrılnnyacağımızı anlarlar. 
lıyan bir gündelik gazetenin bu mü- Bu gazete, kendisini ahl~dk.tıuıllM.ı 
aabakaya dair fuzuli bir fıkra kara- mücadeleye hazırlanmıı bir W 
lamış olnıaaıdır. man gibi göstermek emelinde W 
Jliisabakanın nasıl yapılacağım o- tur; Bu emeğe, bu gqrrie -~• 

kumadıgı. t1e anlamadığı gayet aşikar bizi de, onu da tanırlar. lıte '°" 
anlaşılan bu gazetenin muharriri bi- vabunız. 

. ?D:1el bacak müsabakası yapmak ablika kaidelerine mug'ayir 
mıdır, kadınlar ve çocuklar gazete sayıfalarında iki bacak rami 
görürlerse ne olabilir? Şehrin muhtelif san'at Ye mesleklere men
sup tanınmış fahsiyetlerinin bu suallere verdikleri cevaplar 3 Oncll 

sayıfamızdadır. 



- 2 - VAKiT 5 Kanunsani 1931 
bize, isminizi, adresinizi bildirmcğc, rcs caklar müsabakanın birinci safhasını 
minizi göndcrmeğe, lüzum yoktur. kar.anmış sa.},lacaklardır. 

iŞTiRAK ŞARTLAR/: Bu tasniften sonra, birinci safha-
1 - • ·amı müstear (\'eya isminiz) da kazananlar içinden, hirinci ve ikin-
2 - Aşağıdaki listede ve bacak ci intihap edilecektir. 

resminde i~aret edilen yerleri bir ter· lKJNCt VE NiHAT SAFHA 
zi metresi ile ölçüp santimetrclerini re l\lüsahalmmızın birinci safhasında 
simdeki 'e li tedeki isaretlerile bir kazanan müsabıklar içinden ayrıca bir 
zarf üzerine ka} dedecek iniz. Olçüle
cck yerler, şunlardır: 

A - Bacak bileğinin kalınlıt;rı. 

Il - Haldır kalınlığı. 
C - Diz lmpağmın kalınlığı. 
D - nacağın kalınlığı. 1 
E -(ABa

1 
cakk ~ği~)eğdi~dcki kemikten ~- ... ..J 

şı ( emı ı ıze kadar. \.it' 1 
F - Dizden bacağın belde nihayet- 1 

1 lene• kemiğe kadar. : 

Yeni sene 
munasebetile 

M•LlYE l\IÜ1''E1'TlŞLERl 
J{ONGRESl 

Ankara, 4 (Telefon) - Maliye mü-
Yenisenenin huliılü münasebetile fettişleri kongresi bu akşam geç vakit 

Gazi Ilz. lsmet Pş. ve Tevfik Rüştü toplanacaktır. Kongreye Maliye Vekili 
B. le baz

1

ı siya5'i devlet recülleri arasın Abdülhalik B. iştirak edecekti. Kon· 
da atideki tebrik telgrafları teati edil- grede bilhassa vergi tadilfıtr meselesi 
miştir. . görü~ül~cektir. l\fusa.kk?~at ve arazi 

A k .. (A A ) y . .. ,·ergılerınde yapılan tadılat kongreye n nra, ~ . . - enı sene mu- · • . • 
bet·ı t•d ki telg aflar teati oJ n arzedilecektir. Kongre bu tadılatı tas 

nase ı e a ı e r u . d ı· .h h ı· d ı· 
t vıp e erse ayı a a ın e mcc ıse sev-

muş ur: di 1 • ke lece ttır. 
Türkiye Reisicümlıııru Ga:i M. 

Kemal Hz. ne A YUSTURY A SEFİRİ 
' 

İki hükumet 
Avusturya· Yunanistan arr· 
sında doatluk muahede• . 

3 - Etekleri dizden asgari dört beş ·· · + --· - {!) 
parmak yukarda olmak üzere çoraplı ve ! Gerek zatı devletleri gerek Türkiye Ankara, 4 (Telefon) - Avusturya 
ya çorapsız bacaklarının iki fotoğrafı !· için yeni sene tebrikatımı kabul buyur sefirin geçirdiği kazadan mütevellit 

Viyana, 4 (A.A) - !VI. Veıır 
zelos şerefine verilen bir ziya.' 
fette, başvekil M. Ender M. V~ 
nizelosu büyük bir hükfııtıe 
adamı diye selimlamıı ve d~ 
miştir ki: ''Birkaç hafta evel b'. 
rinci derecede ehemmiyetli bif 
tarihi vak'aya şahit olduk. f3d 
vak'a Türk-Yunan itiliflarınıll 
M. Venizefos tarafından ApkS' 

nı zarf içine koyup daha büyük btr zarf h ! ~ nıanızı rica ederim. yaraları iyileşmektedir. rada imzasıdır. 
içinde gazetemize (İstanbul, Ankara U, l···· \::1 Çin Reisicümhuru : TERKOS IŞI Bu itilaflar ile Akdeniz ,ar~ 
caddesi \''\kıt gazete i. ''müsabalm,,) .. ,, •, Çı"ang Çung Çang h k t ·b· d tıa' 

r ) T k · avzası a vamımn arı ın e adresine gönderilecektir. '4 C). Ankara, 4 (Tele on - er os şır- l l r• 
\··· · ç· · · ··-• ç· Ç k t" h kk d k' t tk·k t d t k yat~ı bı·r mevki tutan mese e e 4 _ Resim (Foto Süreyya) da çek- 1 ın reısıcuuuıuru ıang ung e ı a ın a ı e ı n evam e me · 

tirilmişse resim yerine fotoğrnfhauc \ Çeng Hazretlerine tedir. den biri mesudane bir neticeye 
nin \'ereceği numara), zarf içine ko:rup \ Har teşekkürlerimi ve yeni sene mü T. ROŞTO B. SEYAHATE iktiran ettirilmiştir. M. V cnizelo9 

göndermek kifayet eder. : A nasebetile gerek zatı devletlerini gerek ÇIKMIYOR Türk ricali ile hemfikir oları~ 
Çünl U foto Süreyya bize çektiği re \ ~ Çin hakkında samimi temennilerimi A k .. (T 1 f ) R vatanperverane bir azmı irade.'11

1 simleri snhiplerine ,·erildiği numara ·o· kabul buyurmanızı rica ederim. n ara, '* e e on - omanya b 
Gazi JJJ. /(emal hükemcti tarafından Romanyaya da- cihanı sulha kavuşturmBk gı. 

ile numaralıyarak gönderecektir. . . vet edilen Tedik Rüştü Bye yakında yüksek bir mefkure He birleştr 
BACAK RESiMLERiNİ NEREDE Başvekıl ismet PCl§a ,Hazretlcrıne bir seyahate çıkıp ç.ıkamıyacnğını sor- rerek dünyaya bihakkin büyll~ 

ALDIRACAKSINIZ Bacnkl~nn naııl ö_lçüldüğünü Yeni sene münascbetile sıhhatiniz, dum. le 
- kil bı'r hu"ku" met adamına layik yü • 1 - Bncaklannızın resimlerini ){en ıostercn ıe eserinizin muvaffakıyeti, şahsi saade: Yekil B. dedi ki: t 

dl fotoğrafçınızda aldırnbilirsinı:1~ Yal birinci 1~e bir ikinci intihap etmek la· tiniz ve Türkiyenin refahı hakkında~ı -:- Bu kış zarfında işlerim beni 0 ka- sek bir idrakin şayanı hayre 
nız resimlerin art asında fotoğrafhane- zım ge ıyor. Bu da şu suretle yapıla- temenniyatımı kabul buyurmanızı rı· dar alıkoyuyor ki Ankaradan aynlabi· bir nümuncsini göstermiştir. 
nin mUhrii bulunması li'ızımdır caktır: ca ederim. leceğimi zannetmiyorum. İhtimal bir Avusturya - Yunan dostluk ınıl" 

2 - l t rsen· D , ;.ı d T.. ı Birinci safhada kazanan mUsabık- Venizelos gün gı"debilirim. ahedesı'nı'o musaddak nüshalarl" s e ız, e}og un a une 1 b' .. d d·-· b k ··ı ··ı · · 
başında Süreyya fotoğrafhanesinde bi arın ıze gon er ıgı aca o~ -;u erının BaıvekU ~I. Venizeloı Cenaplarına Hnınııud"'!'ı""'k"'1-· "": ''~H .. k--b 1'"::"-::--:--d"_,'.""_ nın teatisi iki memleket arasın• 

. h b d ld 1 .1. . . F~ hakikate yakın olup olmadıgını kont· Pek doo;tane telgrafınızdan pek mü le ı e erımm a u unu rıca e erım. t 
zım esa ımııa a a ıra JJ ırsınız. o- . • . . . · · ş- ü. d k. d ti k b t Jar nı bir ka 
to SiıreY}'ll bacak resimlerini büyük bir rol edebıl.mek ıçın ~a.nt e.dı_lecel~~erı tchasis oldum. En samimi te:.ekkür· T~vfık U§t a ı os u ra ı a ı 
mahremi) etle çekecektir. Resimleri· hususi . b~~ :erde, ısı.m~erını musa· lerimi kahul buyurmanızı rica ederim. Hariciye Nazın M. lJlihalakopulos daha takviyeye yardım edecektir!• 
ni foto Süreyyada çektirecekler bi- baka ~~nu ilan _edeceğımız Han.ımlar- Eserinizin tam muvaffakıyeti, ı::ıhhati- cenaplanna M. V cnizelos buna şu cevabi 
ze gönderecekleri ölçUler ve namı dan murc~kep bır kontrol h.~Y~~ı t~ra· niz, şah!'!f saadetiniz ve dost Yunanis- İyi ve hayırlı bir yeni sene için en vermiştir: ulki memleket mfina• 
müstear yazılı zarf içine fotoğrafha- fı.ndan musabıklann ba~_ak olç~lerı. ~.e tanın refahı hakklndaki temenniyatımı samimi temenniyatımı kabul huyuma- sebetleri harp esnasında anca~ 
neden alacakJarı numarayı koymayı m baştan alınacak ve gonde~diklerı ol arzederim. nızı rica ederim. Her yeni senenin tesadüfi bir takım vekayiio bır 
unutmamalıdır. Ve bu numararım ne çüle~lc mukaye~ .edilecektır. . .. l11met Türk - Yunan dostluğuna yeni bir 
oldubrunu kendileri de bilmelidir- ü Kontrlol heye~ınıbn kbize vderhe~ıeğıı ol· Yunaniafan Hariciye Nazın M. kuvvet ve hayat bahşetmesini temenni araya gelmesi yüzünden inlutaa 
1 ç" rapor arı musa a aya a ı o an- ederim. uğramış olduğundan harbin yük' 
er. l\IOSABAKAMIZ NE KADAR tar tarafmd~n. gö~de~ilen ölçiilere u~·- JJfihalakopulos cenaplanna Tevfik Rüştü selttig· i setlerin yıkılmasile btJ 

~ mazsa bu gıbılerı musabakadan harıç Yeni sene münasebetile zatı devlet. 
DEVAM EDECEK addedilcccklcrdir. lcrinin sandcti ve asil Yunan milleti- Hariciye Vekili Tevfik Riiştü münasebetler tekrar teeısOs eY' 

Müsabaka nihayeti biri.aç giin için l\lüsabakanın nihai kıymetini teşkil nin refahı hakkındaki pek samimi te- Beyefendiye lcmiştir. Tabii bir hale avdet 
~ ılan t'lıh:.:ektır. Mu~alııhlura eaen tiu kontroldan sonra sehrimizin mennilerimi iblağ eylerim. Yeni sene münasebetile taralı ırn elmiş olan Avrupada şimdi te~" 
lıab~~ ''.~relim ~i gaze~emi.ze gönderile- tanınmış san'atkarfarının te;kil edece- lamet nfzden gönderilen temenniyattan dola- rar muslihane ve samimi bir li" 
cek lçu n rcsımler şımdıden kabul e- ği bir heyet tarafından birinci ve ikin· B '·il I t p H tl i yı mah~ms bir surette mütehassis ol- san kullanılmaktadır. 
d·ı kt· R · kt· k - aşve11 sme f· azre er ne . . .• 1 e cc ır. esım çe ırece musa- dlik tayin edilecektir. . .. .1 dum. Bu vesile ıle en samımt tebrıka- y d ti k 
bıkların bacak resimlerini hesabımız.-ı l'ılÜSABAKAMIZIN 1\IOKAFATLARJ !~nı sene munasebetı e şahst saa- tımın kabulilnü rica ederim. İki mem- Avusturya - unan os u 
nim ya B . ğl d T.. 1 b d S.. detınız ve kahraman do t milletin da muahedesinin tastiki git gide 

: f te: o fhun a . hune d aşın a u- 1 - Müsabakaya iştirak eden imi refahı hakkındaki pe ksamimt te- leketin saadet ve refahına ~a;- k b l 
rena 0 ogra anesı azır ır. hanım efendilerin ilk safhada en çok . . . . dım edecek olan ve sulhu seven ve ıçın daha vasi bir mikyasta a u 

:Mü b k 'h . t' 1 k ·v d. • mennllerımın en kalbi teşekkürlerımle . . .. .. . I Iİ"' 
1 

k s~. ~ a nı tı) e 1 .? ndra ·ı 1 .ık~ c 1
• rey almış yirmi. bc~ıne. . . birlikte kabulünü zatı devletlerinden de ınkışaflan~ı an.yan .butun mıllet!e· ve tatbik edilmekte o an mus 

ece gun en sonra gon erı ece re- 2 - Nihai birıncı ve ikincılıği kaza. . . re şayanı takht bır mısal olan '1:u- hane usullere merbutiyeti ifac:le 
simler kabul edilmiyeceği için güzel nacak hanımlarla birinci ve ikinciliği rıca edenm. . nnn - Türk dostluğunun daimi kuv- eder. Mütekabil bir bulüs zihni' 
bacaklı hanımlarımızın şimdiden isti- takip edecek yirmi beş hanım efendi· llUıakopulos vetine olan imanımı1.a. hiç bir dilek da- ·ıAf .. 
cal etmelerini rich ederiz. ye. Hariciye Vekill Tevfik Rüştü B. efendi ha hoş tesir edemezdi. ye tile imzalanan Ankara itı na 

INTlHAP NASIL YAPIL~CAI\'.? Vereceğimiz kıymettar hediye ve ha Senenin iyi ve hn),rlı olması i~in lJlüıalakopulos meleri dünyada sulbü iade etmelc 
1\1 .. sabak . t' k . • tab tırnlan yakında sütunlanmızda oku- bütün temenniyatımı takdim ederim. Hariciye Nazırı M. Grandi cenaplarına imkan dahilinde olduğuna dair 

u .. d ~mi ıznl ış ı~l ıçhın ma a· yacaksınız Bu yeni senenin her glinünUn memle- Refikamla birlikte zatı devletlerine kanaat verici bir bücret teşkil 
mıza gon erı ece { resım er er gün ga · ı i ı d ki t d ti ğ · • 

te • d d"I k 1 ket er m z arasın a mevcu os u u ve Madam Grandiye '-"eni ve mes'ut bir d b·ı· ze mız e neşre ı ece t r. M ıı· 1 bid . h tı· bi h 1 .; e c ı ır.,, u ım er a eıı daha canlı ve da a kuvve ı r a e sene için en har temenniyatımızı iblağ ---------~ t 
BlRlNCl SAFHA Ankara, 3 - Bazı meb'usların cüm getirmesini dilerim. etmekle bilhassa. bahtiyarim. JAPON KIRAUNIN KARDEŞ 

Resimlerin neşri tamamlandığı za- huriyete merbutiyeiini ispat etmiş o- VenlzelOfl · Tcı·fik RÜştü Anraka, 4 (Telefon) - Japon l{ır'' 
man okuyuculnnmızın reylerine müra lan muallimler namına Anknrada bir M. Venizclos cenaplarına Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü hnın kardeşi bu ayın 11 inde bu;:~~ 
cııat edileı·ek en fazln rey alacak ha- abide dikilmesini teklif edecekleri söy LQlufldl.rane telgrafınızdan pek mü Beyefindl. Hazretlerine bulunacaktır. Prens Hazretle ~"' 

• • . ~ • 1 kt d. . t"kl r . . hazırlıklar yapılmak .... cak rcsımJcrı ılan edılccek ve bunlar enme. e ır. tehassis olarak en har teşekkürlerimin Nazikane tahatturunuza teşekkür e- ıs 1 >a 1 ıçın 
da elimizdeki Avrupa müsnbakaJnnn Fabrikalara prim ve zatı devletleri ve asil Yunan mille- der ve refikam namına da Mndnm Tev dır. c 
da esas alınan ölçüye ni bet edilerek Ankara, .ı - lktısat ,·ekaletinin sa· tile günden güne daha mkı ve daha fik Rüştü Beyden ve zatı devletlerinden rf uıahkefet tehrir lerl ·dl 
gazetemiz tarafından bir ikinci ta ni- nayi erbabına tahsis ettiği bir milyon canlı bir hal kespetmekte olan Türk - yeni sene için en samimi saadet temen Ankara, 4 - Ilgın, Ermenak, Se) .1 
fe tabi tutulacaktır. Bundan ır;onra iyi liralık prim fabrikalar araeında derece Yunan dostluğu için hayırlı olmasını milerimin kabulünü rica ederim. şehir, Terme müsakkafat tahrirleri bl 
rey toplıyan ve ölçüye uygun olan ba- terine göre teviz edilecektir. temenni eder ve yeni eenc münasebeti· Grandi miştir. ~~# 
t:= ~ - .,_ -

"V AKIT ,,ın tefrikası: SS efendim •• Çocuk mızmızlandı. Ona - Hazreti filesof siz ömrünüz· durduğu bir zamanda yaııyortlı-
ıüt vermek için uyandım. Tamam de hiç müstantiklik ettiniz mi? Ve ıonra her tarafta günün ıiyaset 
işte o esnada İclal hırsız adımlari· - Hayır... leri acaiptir .• Sizin önünüze Yf' 
le kaçıyormuş. Uzaktan, gecenin - Ya bu inceden inceye istic- pılını, kanunlar çıkararak (bull ' 

• sükUtu içinde soluyan bir otomo· vap fennini nereden biliyorsunuz? ra itaat edeceksiniz) diyorl~j: 
bilin kalın nef eılerini i,ittim am· - Beyfendi insan her fCY ol· Halbuki o kanunları yapanların 1 

ma aklıma hiç bir şüphe gelmedi •• duldan ısonra filesof olur •• Filesof· men, fikren sizden dun ve vicc:I~ 
Çünkü pek çok geceler böyle dağ- luk mevcut ilimleri, fenleri muhit- nı endişelerden uzak oldukları , 
dan inen otomobillerin gürültüleri tir. Bendeniz tam fileıof değil b"u e.erlerinden bilintikal anlıyorsıJ 

Filesof Ali Senavere dönerek· ken C l b. • • d · · 8 b l duyulur... nihayetsiz ilmin aciz bir çömezi- nuz. Hakikat §ununla sabit ki bıJ' . ~ e e ı peşınız e ımış... es e • A • • w. • •• • • b "eı' 
- Beyfendi zevcenizin kaç el li diöer bı·r otom b'l ·ı kt Fılesof - İclal buraya getırdıgı yım.. gun yaptıklarını kendılerı de eg ,, 

.,. o ı ı e uza an u · • . • y . I l • . . .. d ... • • er 
çantası olduğunu bilmez misiniz? zağa buraya kadar takipte devam paketlenn hepsını kaçarken bera- - a ta~ f ılesof nası o ur? mıyere~ ık~ gun sonra eg11tırtı1 eıı' 

Ali Senaver - Bilmem tm' · • b akı t d"" f ·· .. her alını§ mı? - Tam fıleıof halk araaında mecburıyetınde kalıyorlar. lI .• e ış, sızı ır p a onen §O o ..... , O . .. .. f.l • . . ıJ' 
Fileıof - Otomobile binerken yolda yakalamıt nasıl k d d · lfet Hanım - Bır kısmını al· yaşıyamaz ••. Çunku tam ı eıof dı- de yapılan nızamat hak1kate dl , 

an iT ı ııe ... • ... hl.k"' k 1 .. h. . ·d~ı 
kaç ~!1la i.1~ ~indiğine dikkat et· kandırmış. İclalin eline teıli;n et- mış .•. • nı, aıyası, a ~. ı anaa~ erını ~.ç tabakattan ziyade .hır takım. ı fıJ 
medınız mı ıdı? · rt·ı t . Fılesof - El çantalarını? saklamadan soyler .• Netıcede do- siyasi icabata tevfıkan tanzını o 

. . mesı ıa ı e çan ayı ona vermı!. - İ . • . .. .. .. . ... 1.. • .. .. • · · k ı ıı~ 
Alı Senaver - Etmedım. Çünkü D d H B . Ulfet Hanım - kısım de go- vulur. Kovulur, ıuru ur, belkı de nuyor .. Buyuk hır fıkır arta ı, ,,, 

ki 'h . k d. . a ı anım - u çantanın ı- .. .. 1 1 1 k kıt ·· ·ıılı" a ım zı nım en ımın mevcudiye • d d b f turmuş.. ası ır. sı o up ta va ıl va muezzı 
t . . ı_ b d k b. . 1 J • çın e ne var ı aca a e em. F"I f K . h k H k . • d k . h o' 
ımı r.:ay e ece ır perışan 1 <ta ı- . ... . ı eao - ızım aıze er ne a - er esın vıc anı anaatın· eden hafifmeşrep küçücük or 

di... Fılesof - Ne olaca_k İclalın bu- dar zahmet iıe İclalin burada hı· de hür bulunduğu bir zamanda ya- zun emirlerine itaat edebilir? fle.l• 
Fileaof aakal yanından bir düşün r~.dan kaçırılması planı.. (Ülfet rakmış olduğu eşyayı hep topla· şamıyor mıyız? la aydınlatmağa müsait ve tabist' 

me ka~ıntısile· donerek) kızım kadının buradan yıp bana getiriniz · Filesof boynunu çarpılarak me k J k.,.d,r 
~ • • • w w • • •• uygun anun ar yapması o ~ 

1 ~ Bu. ıstıcvaplardnn çıkardıgım kaçtıgı gece o saatte hıçbır ıey ülfet hanım odadan çıktı. Ali Jul bir tebessümle cevap verdi: müşküldür ki medeni ıandığıJIJ' 
katı netice şudur: duymadınız mı?.. Senaver Bey derin bir meyusiyet - Kütlelerin yüksek fertlere de birçok 

Siz Beıazıttan otomobile biner· Olf et Hamın - Bütün ev halkı süzgünlüğile: ğii yüksek fertlerin kütlelere divan .(Bitmedi)._ 

• 
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Istanbul fabrikatörlerinin amele hakkında yeni kararları 
ihtilaf çıktı 

Mübadele komııyonu ile vllll
yet muhaoirlere verilen arazi 
meıelesinde uyutamadılar 
Viliyet ile mübadele komiı· 

yonu ara11nda kOçük bir ihtilaf 
çıkmıştır. 

. Viliyet hariçten gelen muha
cırle.re bazı araziyi tevfo etmiı 
:eomısyonda bu malların müba

d~~ .~um.lara verilmesi lazım gel· 
dıgım bıldirmiştir. 

VilAyet kendi noktai naHrın· 
r{~ iır~r ettiğinden keyfiyet tet
t1k edıJecektir. 

Beledıyede ....__...._ ___ _ 

N u rr1 erota.i bitti 
l 40000 ev, 12000 sokık 

ı.vhası aıılmıttır 
1< Numerotaj bitmiş, eYlere yUz 
ırk bin kadar numara asılmıştır. 

On iki bin kadar da sokak lav
baıı ~erlerine takılmıştır. Y anğın 
yerlcrıne tesadüf ettiği için bazı 
lavhalar ve numaralar takılama
mışbr. Müteahbıt bunları bele
diyeye iade etmiştir. Bunlar 
sonra yerlerine takılacaktir. Ta
kıldıktan sonra çocuklar tarafın
dan kırılan lavhalar hakkı d 
bele~iye daimi enciimeni ya:m~ 
da hır karar verecektir. 

Ekmek ve· francela fıatıarı 
lstenbul belediyesinden: Ka 

~nusani n . n altıncı salı günündeı 
hbaren Ekmek sekiz buçuk 
ır~cel ;ı on dört buçuk kuruştur. -~~yetle 

Fadı B. Vali mi olacak? 
. ~ali muavini Fazlı B. in şarl. 

vı ayetlerindeki valiliklerden bi· 
rine terfian tayinı h~kkmda deve 
r~n eden şayialar kuvvetlenmiş 
t."::.Fazh B. in bilhassa Van va
lıhgın.e getirilmesi çok mubte
meldır. 

Güm f:klerd. 

G• mrük me~urları pul sıtecsk 
Pul b · ı .. ayu 0 mıynn bazı yerler-

~e gu~r.ül.te işi olanların pul 
.;akv ıçın uzak yerlere kadar 

gı m~ge mecbur !caldıklarmı na· 
zarı. ıti.barc alan Maliye vekaleti 
yem ~ır .karar vermiştir. Bütün 
giiınruk ıdareletine teblig" ol 
b 

un an 
u karara göre bunda.. 8 .. .. onra 

gnmrük memurları pul satabile
ce1<lerdir. 

Bunun için gümrük memurları 
nın bulunruklan vilayPt defter· 
darhklarma müracaat ederek 
ruh91tiye alacaklardır. 

Fırkada -----
Kongreler 

~faik fırkasın;n nahiye kongre· 
lerı hararetle devam etmektedir. 
lhstanbut dahilindeki nahiyeleriıı 

eman he · C k d psı uma akşamına 
d~ ar kongrelerini bitirecekler-

~:·b ~nkaraya gitmiş olan Afyon 
J usu Ali B. ~irkaç güne ka-

ar şehrimize gelecektir. 

Q.ariilfünund .. ; 

Dünk .. d' 
0 u 1 va n içtinıaı 

arülflinun divanı dün öğle-
" ' ~onra. topJanmı~' talebeye 

azı ışler v .. 
aklund k e muracaatlar 

1eı:nbe aü arar verilmiştir. Per· 
g nü div t k Janacakt an e rar top-
ır. 

HUaeyin Rab • 
Kıymetli nıı Bf • 

roman m h .. . 
Hüseyin Rab . B u arrırımı2 
d b . mı f. birkaç "n 

en erı rahatsız b 1 gu -
M h u unmaktad u terem - t d ır. 
menni ederi: a a acil şifa te-

1 Mekteplerde J ------

lVlüıameredf! bulunanlar 

lstanbul lisesinde 

1 San'at aleminde 1 ---Edebiyat birliği 
Inkdap için çabşıyor 

Güzel san'atlar birliği edebiyat şu·ı 
besinin geçen hafta toplanmr~ ?lan kon 
gresinde intihap edilen yenı ıdare he 
yeti dün ilk içtimarnı aktetmiştir ldare 
heyeti, edebiyat şubesinin reisliğine 
tekrar Hüseyin Rahmi beyi intihap et 
miştir. Umumi katipliğe Refik Ahmet 
Bey, muhasipliğe Şükufe Nihal Hanım 
seçilmiştir. Güzel san'atlar birliğinin 
umumt idare heyetinede edebiyat şube 
si namına Mebrure Hurşit Hanırr..la 
Sadri Etem ve Refik Ahmet Beyleı·1n 
iştirak etmeleri kararlaştırılmıştır. 

Mabut meaele 

Abdülganl B. 

Oıtro - Türk şirketi 

Bu sene birlikte edebiyat şubesi na· 
mına veı·iyecek konferansların estetik 
hadiseleri, Yeni san'at cereyanları ve 
inkılii.pta edebiyatın ve edebiyat~ılann 
rolü mevzularına dair olması karar· 
laştırılmıştır. Milli hayattaki inkılabın oc'ülgani Beyı Türk memurlar 
san'at ve edebiyat hayatında da görül- koğulurlarken bulunsun 
mesi ve gösterilmesi edebiyat şubesinin diye mi aldı ? 
esaslı vazifelerinden birini teşkil ede· Ostro-Tiirk şirketi yeni mü-

T a lebe dun çok muvaffak cek. bu sene verilecek konferanslarda fürli Jak dö Boton efendi hak-
bır müsamere verdi bu hususa dikkat olunacaktır. Edebi ında yapılan tahkikat henü~ 

Dün lstanbul lisesinde talebe yat şubesi ayni zamanda tanınmış edip )İtmemiştir. 
tarafından bir müsamere Yeril· terimizin bu mal<sat ve mevzu ile yük- Bu tahkikat, haber aldığımıza 
mı. 111t' T ı b l'l sek mekteplerde talebeye konferanslaı· go··re, Jak dö Boton ef_e,nd.inin. ., ır. a e e ve ı erinin hazır · 

b ] d vermelerini de temin etmektedir. tabı'iyetini ne suretle degıştırdı-
u un uğu ve bu müsamereye istik-
lal nıarşile başlanmıoı, bundan Raşit Rıza heyeti ğine dairdir. 

l f "' Bir buçuk aydanberi Anadolu Dün, Boton efendiyi tanıyan 
sonra a a ranga bazı parçalar l 1 ·· 

1 eehirlerı'nde turnede olan Ra•it maruf tütün tüccar arımız a go· 
ça mmış, "Baş Belası,, ve '' Ya- ~ Y k K d' · · ( · d t Rıza temsil heyeti, ıehrimize rüştü . en ısını zmır en anı-
sef Onbaşı,, komedileri temsı'l d R B lar Jak dö Boton efendinin 
edilmiıtir. av et etmiştir. Reşit ıza · ve yan ' 

E arkadaşları buradan Bursaya o zamanlar bile Türk memurla· 
rcüment Behzat beyin oku- k b b t d gitmişlerdi, oradan sonra rına arşı ep u arz a mua-

uğu şıir ve komediler pek çok Eskişehir, Ankara, Adana, Mer- mele ettigv ini söylemektedirler. 
kışlanmıştır. f 

sin ve Afyonkarahisarmda tem· Bu doğru ise niçin Boton e en· 
maslak yo ıu siller vermişler ve rağbet gör- di ıevmediği bir milletin arasın-

Maslak yolunda asfalt olarak müşlerdir. da oturuyor? 
Y?pıl.m~kta olan kısmın inşaatı Raşit Rıza Bey şehrimizden istihbaratımıza nazaran, mü-
bıtmıştır. Hacı Osman bayırının lzmire gitmiş, arkadaşları burada dür sıfatile kendisini takdim 
da . asfalt olarak yapdmaıı için ' kalmışlardır. Raşit Rıza Beyden eden AptUlgani bey de, resmen 
keş ıfnamesi tanzim edilmektedir. gelecek haber Uzerine arkadaş~ şirketin memuru olmayıp Türk 
Havalar müsait ld v • lannın da Iımire gitmeleri ve memurlarının çıkartılması mese· 

• 0 ugu takdırde orada temsil verilmesi muhte- lesl halledilene kadar gündelik· 
·~~!~~-~.!~.~~~~~ .. ?aşlanacakbr. meldir. le alınmııtır. 

Baca k .... mü"saı;·a·ka"Si""Yii"jirriik··a·hH~·k· .. ··ka·ıcie: ..... 
lerinin hudutlarına sıi)maz mı ? 

Şehrin maruf simaları ileri sürülen iddiaya ne, diyorlar ? ---
YX 

Üsküdar tramvayı 
Feneryoluna temdidi için ü9 

grupla anlatılıyor 
Üsküdar tramvaylarmm Kadı· 

köy ve Fener yoluna temdidi 
için şirket üç gurupla anlaşmak 
tlzeredir. Bu gruplardan biri 
malzeme diğer ikisi de İnfaat 
için müsait şerait teklif etmişler
dir. Gruplar şehir meclisinin 
kefaletini banka kefaleti gibi ka
bul edeceklerini bildirdikleri için 
anlaşma yakında haııl olacaktır. 

SiS 
Vepur seferleri dün akşam 
gayrı muntazam olarak yapıldı 

DUn akşam saat on sekizden 
itibaren şehrimizi kesif bir ıis 
tabakası kaplamıştı. 

Sokaklarda beş on adım ile
risini görmeğe mani olacak de
recede keıif olan siı yüzllnden 
Kadıköy ve Adalara işliyen Ya· 
purlar gayri muntazam olarak 
gidip gelebilmişlerdir. 

Bilhassa aaal 16 buçuktan 
ıonra sis kesafetini artırmıı, 
vaporlar hareketten kalmııtır. 
Bundan birçok açık gtiz motor 
sahiplerile bazı sandalcılar iati• 
fade etmişlerdir. Hatta Haydar
paşadan sandallar adam bqına 
yarımşar lira almak susetile bazı 
yolcuları Istanbula ıeçirmiıler
dir. 

Ticaret &leminde,.: 

F~brikatörlerin içtimaı 
Ameleyi tef vik edeoek ka• 

rarlar verildi 
tstanbulda bulunan fabrika. sııhlp

leri dün sanayi birliğinde toplanmışlar 
ve fabrikalarda çalışan ameleyi teşvı'lt 
için bazı kararlar vermişlerdir. Bu ka 
rarlara göre fabrikatörler çalışkan 
ameleyeher sene başında nakti m6ka
fat vereceklerdir. Yalnız bu m6kafat
lar amelenin ellerine verllmiyecek fab 
rika kasasında işçi hesabına saklana
cak ameleye yüzde on iki buçuktan fa
; .. ; verilecektir. 

Hastalanan işçilerin tedavi ücretle· 
ri amele hesabrnda. bulunan bu para
dan verilecektir. 

Evlenen işçilere nikahlarının icra e
dildiği gün o zamana kadar biriktiril
miş olan mükafatları toplu olarak ve
rilecektir. 

:Makul bir sebep göstermeksizin fab 
rikadan ayrılan işçilere birikmiş mü· 
kafattarı ,·erilmiyecektir. 

Yerilecek mükafatlann miktarı fab 
rika. sahipleri tarafından aynca tesbit 
edilecektir. ... *. 

1 

l 

l 

il B' Vali muavini Fazlı 8. D-kt B i ö p MOderrl• Cevdet Ferit 8. Sigorta primleri 
ır baca müsabak . o or eı m mer I· 

dia olunduğu gibi a~~~e~tı~ etmek id j l~uk fakültesi müderrislerinden Cevdet DOKTOR HULÜSl B~~ÇE'r B. Fabrikatörlerin şikAyeti üze-
1 

dutlannın haricinde 'd' ~deleri hu- Ferit B. · bu hususta şöyle demiştir: .. DlYOR Kl. A rine tetkikat yapılıyor 
r 1 w mı ır. Yine id. . .. . "Bu musabakalar medenı her şe· . . . . ıa o undugu gibi gazetelerd ka "Böyle bır şeyde mustehcenlık, ah- h' d 1 H tt k 1 b 1 k b' h Y· Bazı fabrıka sahıplerı sıgorta kum-
cak r · 1 . . e çr n ba A • , b B t ır e yapı ır. a a a a a ı ır e • . • • 

esıın erını çocukların ve k d lakı ıfsat me\ZU ehs olmaz. u, ama t .... d aleni larak icra edilir A- panyalarmın verdıklerı pnm mikkta· 
ların gör 1 . w a ın- . . . • d'A b' e onun e o • . 
. .. .. me erı dogru olmaz nu? ile mıle estetık meselesıdır. Be ıı ır yıp l>ir 51ey olamaz rının azlığından şikayet etmektedır-

r ı surulen "ı ·· · · :. '" ,.et ve kı gu .u~ç ~fsataların mahi- şeydir. Avrupada da bu kabil müsaba AVUKAT NAZMI NURİ B. ter. 
kere d ~~tını bılmelde beraber bir kalar yapılıyor. DiYOR Kl: Ticaret müdürü 1\luhsin, Darlilfü· 
lekleree nışee rın nıuhtelif san'at ve mes- Hem, rica ederim. yazın sahillerde "Hukukçularımızdan sanayi birliği nun müderrislerinden ZühtU ve Ali Rı 

nsup maruf · k d b kl fikir alalım dedik 
1 

t s~ma~arından banyo yapan a ınların aca armı umumi katibi avukat Nazmi Nuri Bey za Beylerden mürekkep bir heyet dttn 
BESİM ÖMER ~ ~ ı;;:~esı: görüyor~z? . Arada ne fark Ya~. Ba· şunları söylemiştir: bu itirazı tetkik için bazı fabrikaları 

"Bacaklar nı t ş OR Kl husus kı müsabakada gazete sutunla· "Bu mevzuu bedii şeyler mevzuu . . 1 dl 
' ' es ur değild · S k • zıvaret etmış er r. 

ta hile bunları görü 
0 

ır. . 0 ak- rında göriilecek şey resimdir. Çrplak dahilindedir. Ahlaka muhalif bir şey · • .. • 
leyh herkesin gördüg: .. rub?1· B~na~na. bacakların böyle sahillerde filan gö· yoktur. Sadece bedii bir şeydir. y enı ınurakıpler 
·· . d •ı ır şeyı kağıt · üd.. ı ·· -·· ( · t uzerın e fotoğrafla göst k rülmesi ayıp sayılmayınca1 neden re· Sokakta her gün birçok kadın baca Tıcaret m ur ugu esna cemıye · 
maıra . b' erme edebe b k .. t 'l . . . k d "' yır ır ~ey olamaz z t .. simleri öyle sayılsın? Menfi bir teliik ğı görüyoruz. Eğer aca gos erı me- leri mürakabe heyetının yenı a rosu 
dun h" .. .. · ,a en vucu- . . . k A . . .. .. .. 

usnu anını gostermek icın' A . ki Benim hatmmn bile gelmez. Bedii sı ayrp hır uzuvsa, etelderın topu tan lktısat Vekaletınden tıcaret mudurlu· 
rupanın h t 1 v ' ·· d t k k 

1
' er arafrnda böyle müsaba- şeylere çerceve haricine çıkılmadıkça yukarıya çrkmasrna mus~ e e meme ğüne tebliğ edilmistir. 

a ar yapılır. Meml k t· . d . . 
1 

•• • lazımdır. Böyle bir iddıa da, bencr ~ . . ·-n kadı 
1 

. e e ımız e bunla- bu gtbı hareketlerde mustehcenlık yok .. .. 1 Yeni kadroda ser mi.ırakıplıge sa· 
n ar '\e çocuklarımızrn görmesi tur gulunç olur. w • • • .. ... 

ne ve göriilmeıoıi me 1 . . · "' " B k mahrem uzuv haricinde ad- bık Beyoglu beledıye daıresı mudurü 
Ş. ı.e esıne gelınce r 1 '•UAVlNl FAZLI B aca ' K el · •· k' ı· 1 d T r·k ımdiki gazetele · . d h • 'AL ·" · d d'l ez El kol dudak go"z e _,. a rı, mura ıp ık ere e ev ı · ve .. ' · rımız e emen her e ı em • , • , , ns. . . . . . 

~un maalesef acık res· 1 b l DİYOR Ki: "'ı'bı' bir uzuvdur. Behemehal örtülme- Ferıt Beyler tayın edılmu~lerdır. 
O 1 , ım er u uyoruz. ... 
k n ar bacak resimlerini gölgede hıra- " Memleketimizde bir bacak müsa- si icap etmiyen bir uzuvdur.,, 

1~ÜD bakası yapılması kanuna muğayir de· Resminde müstehcenlik bahsi .... Çıp 
ERRlS CEVDET FERiT B. ğildir. Bunda muğayir edep ve ha· lak veya çoraplı, hiçbir bacak veya rse 

H k k . ~lYOR Ki ya bir ~ey de yoktur. Öyle bir şey ol- min müstehcen addolunamaz. Benim 
u u çulaıımızda.n Darülfünun hu sa müddei umumilik takibat yapardı. fikrim hudur .. 

Bir sergi 
Bugün, saat 13,30 da Darül

bedayi salonunda, ressam Ahmet 
B. bir reıim sergisi açacaktır. 



Sütunlarda Seyahat Hikiye 
Cumhuriyetin kcebela~ı YAZAN : (}mer Rıza - 107 Yedim Qitti,Qördüm Qitti, içtim Qitti .. 

Şeyla Sait iayanııu en evvel bir Hakiki hikAye Yazan: l M. 
muallim sezmit ve o zulmün ilk ıe . . . . • . . .. .. . . 

Biz cennette Mesihin mahbupları 
laidi ıene o muallim olmuttu. Me· Selim ağa karanlık dar yollarda.n gıbı şı~tıgını goruyo~du. Kese ıcştıkçe - Evet efendimiz • 
nemen cinayetini de bir muallim geçti. lğri büğrü sokaklara saptı. e~a..~ de Selam ağada yenı bir arzu oyanı- - Sana ne dedi? • 

-Demek bu oda benim ana 

.atmledi ve irticaın ilk kurıunlan bücüş bir evin önünde durdu- Bu E:\" yordu: Kesesini daha ziyade şişirmek! Beni kovdu. 
omm ıenç ıöiaünü deldi. Millet meşhur rakıcı Asımın evi idi- Eğer bu Akşamları nasıl Asımın evinin önü - Sen git ışık getir. onun yanına lüman olmuş ve bizi unutmqta. 
Meclisi kürsüsünde İımet Paıayı dakikada subaşı kendisini görecek olur ne gelince: kendim gideceğim. sen de onun dinine girdin. 
hile tefenuatına ıiritmekten dön- sa vay haline .. Öyle ya gecenin bu sa- _ içtim gitti.. - Işığı onun yanında bıraktım. - Bizim girdiğimiz din sim 
düren fN çok acı ölümün vicdan- atinde rakıcı Asımın evinin önünde Diyerek geri dönilyo1'88 şimdi bu U· - O halde hfmen gide1im. kırı mı geliyor? 
lanla bırakbiı ateş elbette uzun yakalanmak alimallah insanı padişa· sulü diğer ıstıraplannda da kullanma Mervanla muhafızı kapıyı açar11k - Onu demek istemedim, ı 
Mirecek. -ençliji, tayfunlara uğra· hm huzuruna çıkartacak kadar ğa başladı-. Meseli kabak çekirdekçi girmişler ve dehlizde ilerlemişlerdi. yeni din bizim dinimiz değil? 
mıt denizler sibi köpürten kara büyük bir kabahatti. geçerken kendi kendine: Leyla ile "Mes'ut karanlıktan istifade - Aralarında büyük fark var 
lmnet, heJW bu son cinayetinde Ama Selim ağa yaman akşamcılar- _ y d" "tü ederek bir kenarda beklemişler, onlar - Elbette var. 
kendi de alla vermiıtir. Fakat ya- dandı hani- Her gece hiç değilMe >eş Dl e ım gı ki~ . bl içeri girerek biraz ilerledikten sonra - Yanılıyorsun bqrahlbet 
lan tarihin ... iki kanlı yangını, bi- altı kadeh parlatacaktı. Parlatmasa ol d ylor ve çed ğr eğink P1 a~mbı 1e• dn· Mes'ut elini Yeylinın ayaklarına uza- nin gibi iyi bir kadını böyl2 mua --L-- 'L...!.d · El" · ·ı t "t k h ı en a ıp artır ı ı a çe enn u un u- A si _..,.-re - ar uyulmasa yen· maz... ını tı reye ı reye apmın a k k d K . . . tarak onun ayakkaplarını çıkarmasını mefluç bırakan, onu hayattan 
dir. Kendi Yied•nmdan bqka hiç· kasına götürdü- Halkayı tuttu. L.'ıkhı !° .. eseyeld"~:uyor u .. uru yem~ının işaret etmiş, Leyla ses çıkarmadan o- onun hislerine, arzularına hayat 
LL. ~ im . d .. .. bi d b' k halk .. •• elini yak onune ge ıgı zaman yıne: is diği . "k" . d k . b" d" . ..- yı az, ınan ıgıru soy· r en ıre apının ..... · . . . nun te nı yapmış ve ı ısı ışarı:;·a ı vermıyen ır ıne ınanamam. 
ı., bellediii yoldan tek hafı mış gibi birdenbire irki!d~ Cebinde ~ Yedım .gıttı- çıkmışlardı. Dışarda bir kimse yoktu. ve senin arkadaşlarına yazık 
na a kalsa dönmez inıanlan tamam 40 akçe vardı .. Lakın bu 40 aK Dıyor cebınden kuru yemiş pa-.ısını Bunlar bir lahze durmadan Şam y .,1 mi?-
ciimhmiyet devirleri yetittirir. çe ile yarın hayvanlaı:a yem alacaktı. alıp tasarruf kesesine atıyor. Bu suret larına dalmışlar n Cabiye taı-afmdaki - Neden yazık olsun, biz 

iki ailn evvel latanbul caddele- Halbuki şimdi bunu rakıya verecek o- le Selim ağa pek az zaman içinde rakı, hana dofru ilerlemişlerdi. Mesihin mahbubeleriyiz. 
rİDİ heybetli uiultular içinde bı~a- luna ertesi günü .d.e. ha~anlann aç kuru y~miş, ve saire gibi btitUn fazla, Leylanın hademesi \e atı orada idi. _ naşrahibe! siz bu dünyada 
ba canh heyecan çağlıyanları, ıt· kaldıklannın resmı ıdı .. Bıraz terP.dd üt fuzuli, ısraflanndan kurtuldu- Hancı, hanın kuzu kapısını açara . Jarınızm mahbubesi çocuklarını 
te bu tanlı hayabn tehlikeye düt· ten sonra kendi kendine: . • * • misafirleri içeri almış, Leyla--· gili annesi olsaydınız daha iyi ol 
tUi6nü ıCSrdüiü için kükremifti. - Bu .akşam da içı~ıe~veı:ınm- Ne Tamam altı sene: LeylAnın hademesi uyanmıR ve onu Dünyanızı da ahiretinizi de 111&111 

Y~ yılın a~i .gününde Anka- olur sa~~~? .. Farzet ki ıç~ım .. gıt!i" . - Yedim gitti- karşılamıştı. O da onu merak ;diyordu. derdiniz. 
nda Mılle~ ~eclıaı toplanır ve en . ?eldıgı yollardan gerı dondü. Evıne _ içtim gitti. Leyla onun suallerine cevap vermeden İhtiyar rahibe derin bir ah 
)'ilmek aalahıyetlerle bu memleket gırıp yattı- evvel Mes'ut ile konusmak istedi. Ona Onun bütün gençliğinin bütün ta 
te iıticam, h.atta ?'ı~~ gibi yer· . . *. *. * . . - Bittim gitti.. sordu: =- leri ve iştiyaklan sanki bu derin 
ele aürünmeaıne bile ımkin bırakıl- Ertesi günü çıftlik çubuk sahibı bır - Gözlerim gitti.. _ Sen burada ne yapıyordun?. te bir volkan gibi indifa etmftd. 
--~-L-- ilave ederken lıtanbul- ahbabı Selim ağanın tavuklanna yem - Yaptım gitti. Be . b Al" . .1 11.ı h Rah"b Le 

1
A •• 1 rln _......... ' . . . - nı oraya ınrn emn e n e - ı e y ıının son soz e e 

da daha mü~. bi.r topluluk ya· get~dı. <40> akçe Selam ata~a kaldı.. - Gözüm gitti.. met gönderdi ve ahvali anlamamı iste vermedi. Fakat Leyli ona sordu: 
pddı: Mualbmler ıçtımaı. Seh~ ağa hovarda ~~şrep hır zattı. ile yaşadı. Meseli arabaya binip ca di. Ben de Mervanın evind~ iş bularak _ Başrahip çok ihüyar mıdır? 

Vatan ıençliiini yetittiren, bu Hfçbır zaman gU~del~mtlen ~O Iakçeb: ka satmağı düşünüyordu .. Araba para oraya girdim. Sizi tehlikede görünce (Bitmedi) 
_., J'IPl'&bcı İti vazifeden ziyade yırdığını, a~rdıgını bılmezdı.. :te sı ne kadar elli akçe.. Elll akçeyi cebin sizin yardımınıza koştum. -. ________ ....., __ ---: 

.... -~i atkı ile yapan bu gece kursagın: ra~ı ı:~=a ece 
0.;:.~ den çıkarıyor: - o halde şimdi ne yapacaksın?. iki meb'us arasın 

mGharek imanların, davada her· 40 akçe kazan. 1~ .~ • g _ Bindim gitti.. - Hemen bu gece Kiif eye hareket 
kesten çok hiueleri vardı. Gerçi kıcı Asımın evının onüne gittL Cebinde deceksi bı·r mu•• nakaıa 
-.'ıt.-L • b"" ·· 1 d tam seksen akçe vardı Bunlardan 40 Diyerek tasarruf kesesine koyuyor· e n. 
GUmDUl'lyet utun vatanın ma ı ır, . . • du Hi lüzumu yokken kendisinf' bir Mehmedi orada bulacağın muhak- --------------: 
fakat. cümhuriyet imamnm hava· akç~~ı ı~e rakı ~=caka:- ~katib~iraz ye;l cJppe almağı heves ediyordu kaktır. Ona benim elim bir mecburiyet [ Ust tararı binnci saytfada] 
"ler! ~limlerdir. Onlar ~ im.a· ::::;~';. E!~nde n tamşa ~ si; Bir yeşil cUppe ne kadar .. lki yüz ak~ yüzünden kendisini bekleyemiyerek Şa birbirlerine en ağır kelimelerle idi 
DID ikinci !'m'banmı ftrmıılerdır. k 1 kt Gözü •. .. 11 rakın m Parayı cebinden çıkanyor sonra: ma hareket ettiğimi, fakat burada yaka ediyorlar. 
leJôt KubıllJID batırumA en kıy- a aca 

1
' nun on ne m an Cti . . d" 'tti )anarak hapse atıldığımı ve Mervanın Celal Nuri Beyin yazı yazdıfl 

....__..,! • • bu • t" d zarası geldi. - ppeyı gıy ım gı .. • 
_. yenm ayıran ıç mıa • e- 1 ti gitti Dl k iki .. k yi tasar r k elinden güç bela kurtuldugumu haber gazetede intişar eden ve Mahmut 
-W- ki o 1evsili kurbanın ruhu -;;1 ç ~ bİ d (SO) k ld - . yere :uz a çe ru e ver. Ben de hemen Kudüse hareket e- Beyin dalgınlığından Vekllet 
.. lluırdı. h ld yer~ ince 

1
° e tutt a çe 

0 
ugu sesıne koyuyor u... derek orada Marküs ile gör~ştükten ne çıktıktan sonra bu mevklin 18 

1'11.H.-L • ..::L--L bir "d a e evın yo unu u- B ı ttı.ıı:.. hikA h hu ., •. "'™" .. mı,.ı, en ,..._ ı a- u an a &•m aye emen ·men sonra hemen Klif eye avdet e.ıecegım. uygun olmıyan işler yaptıiuıdq.._ 
.. ~i Yicdanlara - aypn l>ir • • • harfi harfine doğruchır. Şbndl l'atlhte Bunlan Mehmede bildir ve benim se- Jekette garp kanunlannı nakl 

e.t.J. 1ıt1'I~ tp~ sa~ 111111·1111uıa Artık h~~ ~~~ ayni .saat kaçakçı Eski Ali paşa caddeslae siderseniz ROi Jamlanmı, candan mulfabbetıerimi !(). refinin de Mahmut Esat Beye 
tla Ye!~ı~r. ~~bar var~ık m~· Asımı~ evmın on~ne gehyor, kapının kolda. orada mermerden bilytik bir çeş na yetiştir. ismet Paşaya ait olduğundan 
DUi de .z~ınlenmızde dennleııp tokmagın.• tutu>:or • me görünUnUz.. Bu çeptenln ismi bin Mes'ut Leylanın elini öperek ona ve Esat Beyin kabineden a~ılda Jral 
~ır. -. Jçtım gitü!. 1 " dfm gitti çefmesidir. Bindim gftd ç~ da ettlkkten sonra dakika fevtetmeden üzerine hemen bu kadar senelik 

Biliriz ki memlekete aaadet, re- Dıyerek geniş adımlara ne oğru mesinin altında şunlar yazılıdır-. ,·a. hareket etmişti. Leyla geceyi han oda ne arkadaşlarına hücum e 
fala •e teref ondan .gelecektir. Ken koşuyor-. • • • luf Selim ağa hakikaten bu ~efl'leyi sında hademesile birlikte geçirmiş. sa bahseden bir yazı eski Adliye ~ 
t'9i ile beraber. Zaferin seliti gibi. ' k . boğ bi ttı bizim yedim gitti Selim a.ia bir .:cbin· bahleyin erkenden üstünü başını değiş nin gazabını mucip oldu. Mahmat 

Fakat ek Şe h S . . Selim ağa pe pıs az r za r- 1 lAkad ld··"'- ··ted 
ıer Y aıt ııyanın· G"" .. htellf ti ri d ağ~nda den alarak: tirmito hademesini handa bırakarak ve sat Bey n a a ar o uau o 

mm kurbanlar, gerek Menemen unulnd.mği\Jb. saa e Mn e IA ..• 1 _Yedim ""tti... hüviyetini ifşa etmemesini tenbih ede- söylenilen bir gazete de Celil Nurl 
- 1-' d d""kü"J kani ·· h geve e 1 ır şey var.. ese og e- a• k Y h · h • · t"hd f d"l k e _.._ 
Ta& unı & o en ar. cum u· d 1 kabak ki d...ıw tu 1 f t k _ t"tlm gitti. rek handan çıkmış. te rl(r u anna yan şa sı ıs ı a e ı ere v -.•• 

• .. _·..!1..! • ku ·1·.. .. .. en evve çe r "''P' z u ıs ı ' -s • • O h"bel . b 1" 1 k il 1 k ya-li78l uuuum tsı ıge ıoturen .. led __. in .. ı-~b _Giydim gitti.. kilisesine girmıştı. nu ra ı enn a· ıme er u anı ara o -.1-
L-- k .ı 'd' Di "h" • b" öt en sonra mevaım e gore aa yaş 1 1 "ld" A . da 111u 1 ..,ua 7erıen ır. n tarı ının ır ,_.,_._ 1 talk. wr.ı.1. marul kah Diye tasarruf kesesine koydu"- pa şında olan kadın karşı amış. ona nası verı ı. ynı zaman Y 

"1P-be1~- tek ILi·· • be meyva, _.. 88 a 1 
.IUUI ' 

511 
• iğin" • tu ç·· k .. b d d"ld' •....- ... ma Te nuıeynıne • k i d ku tl öm yer Mübare- ralarla yaptırnuşlardL kurtulabıld ı sormuş • un u u ser e ı ı: 

~l, cümburiyetin iki Kerbeliıı ve ı:..ruçe:es~' bir':~ dur;az. bunun Selim ağa öleli çok oldu .. Eğer oa- tariki dünya kadı.nl.ar camide ~eçen ." ~ - Celin Nuri B. eskiden l 
Wrd•n fazla mazlwiılan var. Artık i""'· k k id i bozulur Hekı"me la tini bil b d . 'i vak'alan mabetlennın pencerelerınden çı ıdı. 

al la d ... 1 b ~ ... sı sı m es • , ranm yme en u a am şım ~ k"f d"l c rı N · B 
- Y mz ıuurumuz egı u h ha kopr Ttlrlil tUrlU ilaç • 18& d b b h za d görebiliyorlardı. Leylanın tev ı e ı · 2 - e a urı . saray n 

ıi!i kanlann, mubarek tehitle- 1 ocaya, 't ~t deva.tara ...... -rur sah gkkako byi 
1 

uediu ~ttl m~~ a ~u diğinf onlar da görmüşlerdi. ali koridorlannı aşındırdL 
• • • .. "il . • 1 ara çeşı ç~ ~ .... .. a r Y m a• •~wmru.ı. 3 C ı·ı N . B kanunun matemını tutan gonu enmız e .. Leyli başından geçeni anlatmış ve - e a un ., 

bağlıyız. Sellm ağa rakıyı bıraktıktan son· yedim gitti köşkü, yedim gitti meld~ ba rahibeden bUtlln bunlan mektum ninin müzakeresinde ahkAmı şeri 
S•••••nA ra gönden gUne kesesinin besU bir sığır bl yaptınrdı. ş . t . t• ihmal edildig· ine dair grup reJa 
-..- l 

11 
tutmasını nca e mış ı. . . . . 

--------------- iıminde bir srazete çıkarmağa • . Bqrlhabe ona ~ili v.ermiş; ona: bır 4takn~a:~~'t'ttsabım yoktur. 

Gelişi Güze) 

Kaynana! 

lıtubul ainemalanndan birinde 
sra.tsilen bir ıazlil filmde 

llon. f6Yalye birkaç tarkı ıay
~or. Bu ıakrak ve ıuh havalar
... Dkiainde Eyfel kulesi, sonun
~-an-da da kaynana tarif olunu· 

• Fransız artisti, hastalıkların, 
lellketlerin hepsini saydıktan 
lmra, ••bunJann hepsinden daha 
~lltll·if birtey akla getiriniz, itte 

pana odur., diyor. 
Bu tarkıyı ıinema milşterile

en dardD, beti dayanamıya-
tat alkqladıJar. Yanımdakine : 

- ZaYalblar, dedim, bunlar 
Millaka kaynanadan canlan 
.... halde yanmıt iç güvileri 

•cak. 

• 
Bir ahlAk hocası 

Maruf ve mqbur bir hadiıe
Jdarak ıazeteciliğe veda et
e JUzum girmtiı olan Celll 

rl Bey, IOD s&nlerde Ydmaz 

batladı. Ver as et vergiai Kızım ~n senın valıdeni tanırım, rinde ~anda taraftan idL 
Vakıa Celil Nuri Bey, fazla- benim genç~ik ~rkadaşı~dı. istersen bu Bu ithamlar üzerine iş kmftl. 

ca tevazu g6ıtererek ıazetenin H•ngl emvalden, nısıl •hnıo•k? rada kal bır kimse se~ın ne.~~de oldu- lal Nuri B. cevap veriyor: 

k d • • • 1 d "' -• ı· Veraset ve ı"ntı"kal •ermaı· ka- ğonu bilmez. Ben senı fstedıgın kadar "l - Evveli Mahmut Esat B. en ıııne aıt o ma ıgını auy ı)'or- ... •. i t' 
b k ı. nunun 22 ı'ncı' maddesi tefsire saklarım, dem &' ı. kandaki o yazıyı ben yazmadım. 

aa da. biz • ir apı aomıusu Leylanın hedefi uzun uzadıya sak· 2 _ lttihat ve terakki fırlauıma 
ııfatile - iıin hakikatini iyi bili- muhtaç g6r0lm0t ve emanetten lanmak değildi. Marküsü bir görse o- medim. 
riz. 

Bu gazetede dt\n V akıbn aç
bğı gilzel bacak mOaabaka11na 
hücum eden bir fıkraya rugel
dik. Garip bir ahlAk hocası uı
JObu ile yaZJlan bu fıkra, bize 

edep öğretiyor, bay& tavsiye 
ediyor. 

Bu me9hur gazeteci meb'ua 

bundan bir mllddet eYel, bir be
yanabnda: 

- Ben gazete okumam! de
mek fetanetinde bulunmıtu. Ge
ne o itiyadı denm ettijine blk
mediyoruz, 

Zira, mnaabakamızın yalnız 
resim ve ıerlevhalarile iktifa et· 

meyip aıağı tarafını da okusaydı, 
böyle bir akıl ve abllk bocah· 
ğına lilzum ı&rmezdi. 

- Ne ,nnJere kaldık! mı di
yelim? 

aJmacak verginin emvali menkule nun i§i olur biterdi. Leyla başrahibeye 3 _ Mütarekede manda a,JMrtaıt11 
ve gayri menkulenin hangisinden teşekkür ederek şunu sordu: ettiğim için menfaya gittim. 
ahnacağı ıubelerce ıorulmuıtur. - Acaba başrahip Marküs Kudüste 4 _ Saraya intisabı myokta. 
Defterdarlık keyfiyeti tetkik çok kalacak mı?- cukluğumda hariciyeye devam 
ederek bunun mirascılara intikal - Vallahi bilmem, fakat onun ora Babıali koridorlarında dolayıyoı'• 

k da çok kalmıyacağını tahmin ediyo- mek buna mı işarettir? eden menkul ve gayri men ul 
kk k rom. .. 5 - Ahkamı'f'rlyenin ihmal 

emval üzerinden taba u etti- _ Çok kalmıyacaksa benim Kudu- ne dair takrir vfrditlm dotra d 
rilen Yerginin umumuna teımili se kadar gitmeme hacet kalmaz. 6 _ Bu ithamları serdedenJerbl 
icap edeceği bildirilmittir. - Ben de senin oraya kadar gitme- lan ispat etmesi namus borcaduı 

Veraset vergisi verilmiyen em· ni tavsiye etmem. Celal Nuri Beye böyle diyor. 
valin kat'iyen ıatıJmamıt Maliye - Ben de burada bir müddet sak- ğı cevapta şu: Bir hayli kiiffirn 
veklletinden Defterdarbp bil- lanmağı tehirde saklanmağa tercih e· matbaa emniyeti umumiye dainlıl 

diyorum. ki? Bizde şunun bunun aleyhma-
dirilmi..:r. biz ı .__.~ ".. - Sana hemen yer hazırlatayım. sikalar bulunsun, DUi •.-

Beraet ettiler Başrahibe hemen yerinden kalkmış, delim?,, 
Bir ihbar Ozerine itlen el çek- yanm saat sonra gelmiş ve Leylayı a- ------·----~ 

tirilen defterdarlık muhasebe lıp götürmüştü. Onların girdikleri oda . 
mOdllril Ahmet, birinci şube loş, geniş ve rahat bir yerdi. Başrahibe Ankara. 4 - Mahye veklletl~ 

ı tt bütçelerini hazırlamaktadır. . , 
mlmeyizi Nevzat beyerle diğer ona_a~:u~~n bir aralık buraya iltica meclise sevkedilecektir. Vekllet 
iki memur hakkında bir mliddet· etmiş ve onu günlerce bu odada sakla- i~hisarlara murakıplar tayin 
tenberi devam eden muhakeme mıştım. Birkaç gün sonra validen aile tar. Kararname heyeti vekflecled 
neticelenmit ve hiçbir mes'uli· sini aramak için buradan çıkmış. ondan Bitlis •Gır oez•sı 
yetleri g6rlllmediğinden beraet sonra onu ancak geçen sene görebil· Ankara, 4 - Btlis vlll7eti 
karan verilmiftir. .ı,tim. zuı liivedildL 
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Nazif ihtifali 
. B~yllk tiıtad Süleyman Nazi

fi~. olüm~nU_n dördüncü yıldönü
m unU bır ıbtifalle tes'it etmek 
a nusunda bulunan Filorinalı 
Nazım B. bu sene için bu arzu. 

sundan sarfınazar etmiştir. Na
zını B. bize gönderdiği bir mek
tupta: 

. Bu ihtifali, şehit Kubilay be
?'10 hatırasını taziz için bu sene 
ıhmal edeceğini bildirmektedir. 

l!i 

Tefrika numarası: 24 
yazan : •Garp cephesinde .. ,. müellifi 

llrik Maria Remargue 

1,000,000 se 
şekilde 

e ev e 
nerede ve e 

a 
7 • 

e 
5 klinun5iJnİ Paztutesi 931 

r 1 lahildc llariçtc l 
1 aylıaı Kuru~ 151) 

3 400 80. 

b 750 145tı 

ıı L_ .. 1400 270f• 1 

ŞABAN 

1349 
Bu g ceki Ay 

Adannnın kurtu u~u 
Ganeıın aotu1u : 7.26 - ba:ı): 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôile lktn:l ı 
s.s8 ız.ıe 14.42 

Radvo: 

Aqam Ya:11 
16.55 18.33 

_J 

lb.55 

lmınk 

5,40 

Bu akşam lstanbulda 
Saat '>'ekizden ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinemalar: 

TÜRK AKADEMi TJY ATROSU 

v 
T. A. T. 

Şehzadcbaşında HilAl tiyatrosunda 
Salı günü akşnmı 9 da umuma ve per
şembe gündüz 3 umuma ve talebe~ e: 
( Başı dumanlı ) vod\•il !'-1 perde. 

1 

sote bir sey 
5 

.. ı k . . ~-- _ . .. .. .. . .. .. .. • 
k d k 

.... oy eme sııın cenaz·!yi cı-ıdua""ı okuclu .Alber rengi kirec ··ibi oJıJ{abul cdcrscnız omrıınuze bır rum, rana duşuruyor ve kararsız kalmasına 
ar ı endısı de kt • < "' ' •• 1 • • 

"I ') d Si l Mnra Cep lftmba dug·•u h·tlde mülitzimin -.anında !Ut U• J.eraz ctlenm. sebep verıyordu. 
<> ı e ay ınlattı K b·ı ' ., - . . iğiler k ...... • a 1 olduğu kadar vord ı.::r 'der mektepte onun sınıf ar- Jiosolc dogrulnrak dedı kı: Tejaden gelen rumu keyifle kokladı. 

e Ytııunun kalan k ı · u. "' 0 N d el" ., R · · · · d "d" ı· d hl • kından tetk"k . ısım annı ya- kadası idi. l\lanmnfih içimizde en 7.İ a - ~. e e '?. . um en ıyı cınsın en ı ı. \.a e en 
dandı: ı ettı. Karı yava-:ça nurıl de ;üteessir olan Ko ole idi. Yiizü so Sclıg safdı.l hır tavırln._ _tekrarladı: tokuşturarak içtik. J\osol~ kaclehi yere 

B 
• .. . d 

0 
- (Hum) ıkram edecegım. Şu do- döktü: 

- ercket ve · b luktu ve hiçbır şey o\·leml\"01
• u. ra • rsın asçavuq defoldu · _ • - • lapta bir .i e eskimis rumum var. 1 ,,.,e ol .r. - ~ d b' d h d d y ur ,·agma • - Ben l>Öyle kadeh tokusturamam. 

~' acabrını endi"e ·ı . a ıraz a a ur u. ngm ~ •. "'" . ·ıt· K 1 • ksı .. ı e ve kımıldan ....,ışeyı nramıya gı ı. oso e şaşa- Tejadcn bağırdı: :a zın ~kliyordu. Kosole doğrul- :1n devnm ediyordu. Sabah vakti h~yat ıan:ıs bir nazarla dik dik bakıyordu. - Niye döktün yahu.... Bana ver-
u. Se~ hır tavırla: , kaygusu bizi tekrar kapladı ve ) er.•ck Yilli diyor ki: . . 1 

- Ilır kürek' . . t d l , . r seydın )a .... 
D d' K.. • :·· . ıçın o ur ut. . . - Unutmus olarak ı• erdınan ! ) ok yere dökülen rumdan parmaklan 

Bir ~ 1• ~regımı. kendisine uzattım. Yalnız sabahleyın, haşçm uş sıper- sa dlinyacla böyle bir teklifte bulun- ile toplamağa çalısıvordu .... 
cınayet ışlemesınden çekiniyorduk den dışarı çıktı. Burnuna ı.aclar um mazdı. ~ · . _ 

Fakat, o sadece yerik - . irmişti Ccrİ'-'e dönrnel· istiyordu 1\1,)·ı eo ı· . ·ı d t d" Ve ka Salon boşalıyor. Selıg bagırdı: c: • . azmaga başhdr. ~ . • ., \ . .....e ıg şışe ı e av e e ıyor. . Ef d"l k . k . 
~roder ıçın husus· b' sole ku'"l·redi d J l . d ı 1 . . . K s le d·-ıeı·ı· gr - • en ı er npama 'a tı geldi ... 
ki 

ı ır mezar k•tt. ft · \ • c ı en o < uı u) oı. o o ı)' 
ve mse ,· k • · · ' 1 d · k · · d · - 1 J Jı ya laştırrnadı. v·· d .. ı · Bereket ,·ersin Villi orada icli. llc· <'ll'dı)amk diyor ki: e emır cpengı ın ırmege mş a-
zat kend' · k ucu u >ız • d A - k lkt k 1, d" d ısı çu ura koydu Ok ~ . men Ferdinanın üzerine atılm:ak oıı·ı - Hani bir defasında çok korkmuş ı. yaga a 1 

• •er mal\ a soru-
sırmıı::tı k' S ı· . a .ar ~a- . . . 

•• 

l 

n 

eı 

1

,. ~ ı e ıg hatırına gelmedi. zaptetti. Ji'nkat kurtulup başt;1,·uşu l•c ve rum ile zil ıorna sarhoş olmuştun ) oı • 

1 
.. ~.atakta gerek büyük çukur ~~r.- c ğazlamasına mani olma!;; için ciördli·ıhatırlıyor musun? Sen tam (morg) da - Nasıl o1uyor :Kosole'! 11 

~uçuk çukur dolmuşlardı. O vakte k:ı.- rnüz birden uğraşmağa mecbur l;;:ıldık.

1
,,.ccebekçiliği edecek bir adamsın ya!... Başını salladı. Kendisi de vaziye- 1 

1 dar ~:aralı da ölmüş olduğundan Ol'll Bir saat kadar ihtihlcı asabi gPçirdil,- Seli~ elile teskin edecek bir işaret tini ifade edemiyor. Şu lmh,·e sahibi 
a dıgerlerinin yanına gömüştük. Top· ten sonra sül,unet buldu: Selig bir yapıyor. Ye cevap veriyor: eski Selig değil ki .. Sclig bizim çıkrnn-

Ko~ole hiddetle haykırdı. rak cenazelerin üzerine bastırıldıktan şey yapacak olursa kendi l•cn ·li inil - Oh! Bunlar o kadar uzak şey1er mı:ı için kapıyı açtı. 
;; 0 aptal! •• o esir ediİd· 

1 
:~~r~~çlan diktik. Kosole hn<:l:ırdan mahvedeceğini anlamıştı. lci .. Adeta geçmiş olduklarına inanamı - Gülegüle efendiler! .... Güzel uy· 

anında duran Alber Troç\.. d d' . . ne boyalı kalemle Şrorlerin is Du sırada Selig yavaş yavaş tam o- yorum. kular .... 
kf: e e ı mını yazdı ve üstüne b' l"k ·- · · · ı· , · ·· ko ·d ır çe ı · mı~fer luyor. "bulduk,. lmfnsı ıckının ,-e ıca·ı I• erdınan telı:rar dalgın bir hal ta- TıJaden homurdandı: 

ii" Evet Ko ole ... e ir oldu. }L u. . . rettiki kfmnın tesirile k1zarıyor ve tek l.mdı. E•;er Selig bir sert Jfıf söylemiş - (Gülegüle efendiler! ha! vakti1e 
eplmiz nefesimizi tutuyorduk. U.o- zi ~d,ig hır ~.a~a. gel.di. Miğferlt• ·imi lif ediyor: 1 oı :ı müca'1"l<' l:nc;hyacnlı:tı. Fakat o· sizi domuzlar!) diye bağırırdı. 

çı ardık. Mulazım ikinci bir rateı· - Nasıl eskisi iil.ıi dost olalım mı? 1nun ıaı,ırdı;, ı idare edişi l\osoleyi l_ıay (Bitmedi) 
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== Asmahmesçit: Menemen divam harbi !:::!!.,~~--
[ ::::::::1~ J 7 4 bugün toplanıyor M.rı!."!!!~~oı 

- yi ve babasını cerheden 

Kıa.•a... bl i 1 N 1 F 1 ----------------------- lı Mehmet Usldldarda Bit .... r .. r o OD cc p azı [Ult tarafı ı inci Aylada] ile ve bflytlk bir katıda yazılmıttır. nnc!a yaka)anllllf ve bertncle 

YC onun (Otel odaları) ........ llft'kedildL Dmuuharp .... imzam Vangehetur. Beyin Nagant tabancası, a 
.addtl .. uallJiiM tayla edllea Hl- Mektup burada eski rumea bilen ne Rulh Beyin san llbrplalfll 

• gitti. 

be ba ha biç bah· 
8ellıaeclim. Ej'er sabrlan 
elana, ancak ilklerini duyd• 
ı-- timdi .m.,.cak. 

• • 
telllrkileri, dar barjUYa 

taflanlarla &tlll 
.... .,. harap 

ileriaiai ...... yanlar 
eeip F azal anlaplmu bi-

:r.-,. tamdım zannedenler, Jer 
...U Hlkeamif prip 

.cim hayvaa sibi talikld 
eclerler, anhyamadıldan llbrap
lan, lurçmlıklannm duyamadık
... aebeplerile etlen· 

Fdhakib, .. at bir "PiU eBi. 
...._ marabalaaalar malütiacle 
,.bana kaluu, Necip Faal bu 
...... kadar yalmıdı, "' 
etrafma mltemadiyen kendinden 
wrmeli tabü sayardı. Yalmz, 
.. nrcliji, ebaiyetle reddecli
lnli. 

Necibia ..ı olan tarafu. ber-
keee tuatmak iati,orum. Burada 
- romanlqbnllDlf laayabm 

-~ .. ~k detilim- Sade ona, , .. 
~ ıezemiyenlere iaaha 

..,... Bey flmdl Şe1' Budı .Ucvap memlebt 1autan.ı imamı Giritli Hak muştur. Merlmman emin 
Necibia fiirleriac:le, tatulmıyan e&mek ilen Menem .. pUL Hariçten kı Belndl,. tredlme ettirilmiştir. Mek de 0 gece mtmda balanaa bil 

ıabala rlyalanmascla habrlayama- p1ecek ualana bqla 1-lre pime- t.baa •alateyfyatı hakkmda sıkı bir te meydana ~kani_..... 
dıjımız, ~en Hria bir temizlik lerl ......,.,r pldlldnl takdirde mala ketamlyet ılsterllmektedlr .. 
akıtan, teHIU eclici bir elem nr- keme derhal faaU79tl Ptee*tlr, Haber almdıtma sin• •ptapta Tur ng kulüp albü 
dır. Daha • fiirleriacle: Bk fuUJet olmak a.n enak tet- .. atrrıar ftrn111: 

Llbla Jtlt*yor Hr Mltllaclt ldk edilecek " ba tetkikat 8lratle ne - "Marlkaya 108 drabd .,...nlz. t- Tariq kul8p flhrlmlu ıel 
hlelaa ,.. .... bu& _..... Uceladlrileelk n eel8eltr qdaeaktrr. fla .... litmlt. • .... .,., koyunla yalılara dairtdmak. Amerika " 

clly• Necipte keadimisi balaruL ZABIT KATIPLBBl KIMJJl!R7 ımus ela faaliyettedir.,. panın mqhur aenah f'hlrlerlae 
Raluımama kanat Hilal baap Dhaadaarp alld klti•Uklerbae asil Melmlp • eeaeahıü JUtlınıştır. derilmek tizere bir albha 
mis alefll ~ bapmam ,.. •••kı• 11ledea IUu, _,... eea ka Kime alt ol..,. bealı WU deflldir. dır. Bu alb8mde tehrln mefbar. 
JerİDi deliftlrirkea cla1maclık. tir. Sulardan BBıJdar, MuiJe atlı ha AJBl S- O. Mr .. tJ8 ... inde ya- releri ve uan atlkulle beraber 

Y d __ u lcl L--- .... : 111-. bir mektup ele ..-lftlr ki ba, da bulunmaktadır. Kaltlp beled 
azam a. bpla m'll euauua - Artdt ebedben ...._ oldu, hl- t* -'ldlr. Maaila •lıda• ba hu1111a- de bazı fotofrallar Jstead§dr. 

bir parflmea Wjlclam doldur- ktlHtl W. a1acaia, teriat baJl'liı 119 ta ....... 41nam .ı.ektedlr. ~en aene memleketlmbe 
claldU IODI'& nokta Jeriae aerp- rada hlldm olacaktır!,. de.ıptr. IİASTANE IMAMI N8 DlYOR7 kO.Ur eenah ftpara plmişkın 
tUderi kadar eok illDI pçea a. 911'8erller t..tdf edllmftler n lsmr, 4 - ı.taakl ... lleaemene ne bu miktar bun onda Udabae 
Necip Fual lrlllik bir pirclir. lleumeae ı&ulerllmlflerdlr. Din re .... &erileB uMrl ....., .... ,, ibra eektir. Gelen maltmat ba merk 
Ve faJet "Kllailr• ea buit ma· ee (Arüta) camii imam Aptallü Ef, ... sı..•r, alı1ecllerla ...... gi bl· Boan sebebi dtlnyada mevcut 
aaeile, m ittihu edilebilir. de tatal•11fhr· rlle allbum redd.e.lfllr. ifadesi o- dl bulanuıdır • 
Kitlenia bOylk bir ekaeriyetinin MEKTUPLAR KAPAU ... Mlytlk ayla w.....-.. B9 husus ---.--
keacli teWddleriDe .... ayn OLMIYACAK ta ....... t nr11 .............. r Ro Fransız sefareti müst 

ı..tr, ' - Bua ,_.. n telpaf • bralmala ..... 1lar itiraflarda 
•yn tatabilip anlayabilecekleri llqm&d8ril M7YU Polda ... arı hhmchltl 1taber ahamı.,ewr. Fransa .nretl mlateprl 
eaerden bafka bir .. , cletiJM aa ftl'dfil emlrde ... ret ır11,. Ula • Akhisarda tevkif edilerek Maniaya Barbiye din ıebrimlze ıe1mi 
ftlpfaem Necip Faal da IJfedir. 

.. Otel odalan., Dl -•-a,an edip dilen Balıkesir Manisa •• M•uaen- cittlr8len Hafıs Hasan Bf. de miidde- .._ ---- ..__._. al.__..._ 
Vll ·- kapalı ...... , aJma .. laft fUlamf K!mJJ Bey tarafından fstleftp dL DU a-,,- ~· -

kadar, llbraplanm, yatbiı ton.-. m bildirdi ve mektaplana sansöre tlbl olumqtar. Bu da irtiac De olan mll- t;inde, gkii•I .......... 
tan, •iıcla dlpld laevenıe tutulup tatalmıyaeafou da ıımua 11111 nuebeUni lnklr etml§, fakat lstanbul Vedat bana ne dedi, biUr mW.lsT 
anlatan helYaa prajı ela rlte- dlrltlkten sordu. ela tatulan Şe)iı Abdfllhaldm umma ne, dedi, ba•m kıtır kim bitil 
eair olur. NAŞlT' tzMIRB SBVKEDlLDt Y&)'bca, Bqlamlf k&ylerlncle halkı Benim ı1lJaml da, ya~ 

Memleketimizda (Bohem) ha- hmlr, ' - Gellbol•da Filoriaell Na nakfillte tepik eda risaleler dafıttıtr dlklerfnf de o ıh k8YdtM ...aılW 
7ab J8f8)'AD ua'•tkiı' pek ııt •inde biri )'Ü•1anmıt n hmlre tabi& olumqtur. ka4qlanma anlattım. BrW ab 
adar. Kabwe peJkeleriade uyuk• ptlrilmiftir. KUBtLA YYlN MEURI ra haber pldf. Ttlylerba .._ 
layan, koltuk meyhaaeleriacle, Nafit Bf•clhda Boıw kiydi otar Aüara, 4 - 11u .... '-ini anut- oldu ve ba11ldm. 
"enclabt. a plen, aiaema kapa- •ata .,. Mene••• • .....,, ... patlak mak ftla ba kuabaya budu itiyle Ba ilk teelr ıeçtlktell llODr& • 

• .,...... yalım "* MIMlt larmcla kaYp Çıkaran ımte ma- 'ftl'IDl8i lzuiae Gellboı.,. fkar eUlit KabillT aamı nrllmeıdnl tekJUed .. dam: Ollm n .. ı ola lleıbe ~ 
"'•''"""·•- r,t;ltJldl yalm bea derlftderm harrir .,. k~acli sammleriDce Bo- anlqdmıftır. Nafit ........... NÜ "' ler elmqtu. Dfbı Ctlmhariyet Halk fır kadderdlr. Ancak iftihar edlyord 
to._.ıJia lacblla •arsa bir rert he• dirler. Fakat ba, adece t.tinap olaamaftar. kaall meb'ulanadan bir •t ıa: "KpM lnkıll atra feda ol~ •h ıit. 

Mela dlaya benlmdlr deri-. baya.X..bkbr. Ozerlerinde çahfma• BAINLBU YAJU>DI EDENLER lbm ~Menemende bırakmak ıdm .::emize ':.bet etti.., 
• Necip her 1e7den envl •• eri Menem•, 3 - Selalt KabiltJm ak cais dellldlr Ona AabraJa ulde&.. . 

laolka.d... Bir ı&n kaprl- daldarı, gayri mlhatefir ea efta. ...... 7etil bayrala Wta.ak ıpa •Hcllr,. ttkllllad• laalua11fW. Örfi lclare mt•-
k dea bahada ba alr9' deje- •llld._ ip .,.,.. kaürw D•ll, fa Ali "'11111i Be-a- bneell 1* •'1'- .a--ı.-t aeter eD 00, •1'188Jblm: c-k ala cıcld'".... .,. W ,,... ~.. -.,-

- Acaba her lisanaa meYcat ner~!!.. .ı ... x.:ıdt. 11 * 11 •tltıeüip b .ı.ua ikram e- haza 0 • enaı. ~fi plcll: "Bili Mettw-. Balakeair, 
..... -,, -usaaa ... da Molla Haaa ile J'fll bayraim di hitle,rfn mezanm orada 'bırakalım. M h -'i-'-de ı••a eclllea 

iaD111mlf l::ir ilım •ar mlCbr? Hakıkt Bobem, her p7den ldl4111 ,eri bsnlar tMktl edDdiler. nemeade oaa ltofulanlllUllll •lkıf- ve aYlll .... -
Kemali ciddiyette ee\'ap werdi: enel çallflr Ye hakikat eaeri Kemalpqa'du 99 Pua'daa aaq1- ı.,uıar laer in K•Mll)'la bnh luaya- lrflye tallmatame91 din 
- Eftt: Necip Fazıl. meydaaa ıetirir. Eier bu eserde ._. tarildae memap 9 ...nı Meee Dal a.ntnler, ini em dalla alır, da. liye veklletinden Tillyete 
Jlif eaber emek bwa• olma- demnn ileriaine ıeçene, anlatıl- .. e ptlrildller. llafnlftta M da bl 1la M7ft ohlr.,, rilmiftir. Villyet te bunu b 

halde onm fiirleriai daha maz. Bu, onun kabahati delildir. dddan Boaılan kiyi ihtbar he)'etin- BO'f'OK şntDtN KARiSi - kambklara tebDI etmfJtlr. 
-nıa11r JUllm•ı lrendiminmit libi y,. ba\em kuamr, bitin kazanana dea ve klylllerdea ll klfi •nkaftar- 1'11 Dl'foa? Talimatnameye prt r,ı.b 

• hatta, bazan. yama kalmlf bir ,Unde bit=.riı Onun zaman ı.r. Menemen Jandarma bmaadanı .... ....,.., ı - 8eWt KaldlAy beyin ..a:=.. birlercl ~ 
l' k

. · •-t 'il ·d· 'fahri Be,., dh ..m.e bıtablmlf ile de zevcetl Vedide Buma Balık..ırin Çay Ye ~er fe • 
_...., omaamclu okur- te . ı11 JO& ar. caı '!· ... ...ne altmda ba._.aralllakta ki ..-ıebt maalllm.Wr. Babkeafr- fi7e muatakaaıaa MJahat 

'- tamamlar gibi olurdum. Bır cum~ ~&, Necap Fazıl ve iladeaf alnnnaktaclır. de1' ,elalt koeuma J&•ılaa ihtifale itti- beattir yaı.. buralara cidenf 
Allbma laarraabia, bayranla· ~~l bea, ~kimaz de ~~ MBM'MBM MODDBI rak etmek tiert ktl~lk olta Veüt ile r1D Dlfaa takereleri alrGI 

jamm atik.... 11J•Hmr, ve, "'lf· e yeme •• samanı çoawu ıeç· 1JllUMILtCl l»e ber ilaldceiüe p!mff, maarif mll- tlı 
NeelW. ltl,1.ce, •• olduju gibi" mit ve biz Beyoilunda Petrog- Aüara, C - Karabaraa mlddel d~ -.ine mtaftr edllmlştlr. • ANKARA lllTINGI 

ODUll iPa leY9dian. r~tta ~nlm~ıdeki çaylan, çabuk ••amlll S.ıt•atela e., M-ea Baltkealr m1anı.1er Mrllltt ba 7• Allkara, 4 (Telefoa) _ ~ 
bitmelin dıJe yudum yadum m8dül ........... yerllle taJfn edil· tt. afteBlll terfihl ~ llall tiflhwa. 

K•diaile olu m&nakqa, bat- içiyor, bir taraftan Peyama Sa- dl. lerde balanmaştar. Kam kentlllle il llll mltlnp 

bYplan9111111 bir bilanço•- fanna idare ettiji "clmariyetia,. V ANGBLOS iMZALI llBKTU'P ._.len facia t+ .. üld W.l kab !.--------9"1'!~· 
,apmak benim için De kadar eclebi7at .. ,., .. içia 7udaalan Mania, 1 - ..... h1lea ..... lelnk••• flyle ulat-lfbr: ''V AKIT" e al:> 

,_,.; lrabilae, banlaNa fiddetli hazırlıyorduk. Açlık ikimizi ele ille alüadar alrillerek tnldt etlllen- •- Cafklyde, bir ıeee garip bir r8 l .. J. 
.... oalan boa 11abilettirmifti. lerdea blriade bir aaeldup hla .. ata ya tlrd.. ..,ı,,. bir ~ kazı. ne o un au. •11t11n1••· h4ber ft1'll.ı,tL Mektup .W Ramca ,.mla. IHrafm .. ankh hoealar Wll'·l;.. _____ mll!I~~~~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• • ••.:u· • 11..,,ıın f'etnkuı ~ 48 ile bana ait idi. Bm rajmm -24- Gemi l6s , .. ._, •• -
bak atlamıyonam. •• •.-eli, Stem Parks ile brlll Huting 1a,..ı., 10D ...U .a .. eW • 

Y•m Peter Btlo 
4eac im deria hir aabrap n ı -Y awumu balla Allah Yerdi, 

,._ .. 'd8J11Jorcla. Çlnkl lnsil- feD• o aldı. Allala pfw Ye 
m..MI• prbl AYU1taral1aya ıe- rahimclir. diye llJleacli. 
r.-..~· re kadar kwdafa bayaUerin, Smit ildiJUI teaelli için bir 
~lecliti" hiitlerin bir dakikada kaç 11z daha al1lediktea aonra 
pnlclatma phit olm111tu. Rea- tehirde bir ıeıiati teklif etti. 

tlnflil o glzel, 0 •alan Sa auretle kaduacaju biru apl-
clelikınh fimcli toprak albnda llllf olacaktı. Çıkblar • 

..,._..._ ......_ akb ı k Ba pzme Aatonan aımeai ile 

.. -. ... t e ocuına 1n..a.~--' ....:....1u.: 1_ 
........... _ eli ·...1~ "-- gu1.C1'9'1- -~-..... ıeaç uza 
•-- Je l'Ju•g• lur d • k k • • Smi ..a ..... ı ....._ arttk ona o.tekrela aır on11tma ıçm te •-

• m b" Y..Ue tqkil etti. 
paçawa 1'tma gabi ıldkl- Madam Alto• oaa aGrmek 

Ne ~:. .. bir matem elbi- iltirorda. Beraberce otele aitti

••• 

için kendi kendine 

• ••'-ıılıyoclaı 

ler. Km:ap ocl•acla yat.pua 
&zerine otarm.., athyonla. 

Madam Aaton: 

- Yamm bea Attonua ~ 
neaiJim dedi. 

Sosa ~ lrma alba ..,. 
•çlanm ok111arak illn etth 

- Ona ben dotnrclam. Bea 
bl,attl& o .... •tcadiJeti 

Allala .... Allab ... .. .... remlllntn ea mahteplD kamara• ..... ......... .... . 
himdir. Haycli ıea de llyle ba- lanm ldraJaautlarda. Oalerm glmrlk blnabm, ••• b 
kayam. Allah pfar n rahimdir. Garbi A._tnlr•JI t•ketmelcri alıclea •liadıler "Enlia 
G~ im tekrarladı ı pla en tDllıim Wr laldiwi tau bltb yolcalıt -. ... ıaan 
- Allala pfv Ye ralalmcllr. tellldd ediliforcla. na ındiler. 
- sa,ı. baaai .. icli ODU Binat ya)ü umumi ile kanaa EYelia Garllt Avutaral 

aeYecek mi iclia? Yapar& kadar letJİe ıeldll•. ıeçircliil maeıaJI d ..... J 
- Sencektim. Bir ... eYnıl hlklmet kona· O ancak alb •J .._ .. ip 

•• - Benim bar Hneek mi jmda ıereflerbıe çok mataatu riya. glnalfll. s..-...,. 
ıdia? bir kabul resmi JOpdmıfb. P•r- · " nihaJ9t bltlD .,..,; 

- Bltla lralblmle Mncektim. k affakiyeti, Cubl kal'lflllllb. 
Sonra ibtiyar kaclm pnç lmı A~~1:•.:.,ab ikt.acliaine Etrafma bakada. 

ipti Ye ~rda: • kunet ....,.11: Jeai bir memba ,.1mrda. Çifek bllllatli•ll' 
.-: Beaım lazım olmak ister ketfettneei ile ba iltifata bak araya ıetlrcll"..,.. 

!8' .. • b~m 7uamcla Pfamak bm•Hfb. larlik bu renktea " n•ı. 
iater •llia? • • mezar içiacle ela ~ 

iki lradm birbirleriDe unkL- EYelia l'arlmer .-ı hat91ret nklarla atlamap D111-.CP.P 
lar. Onlara -1m addetmek IPn ecl-'ım flnrtecle •Jakta du· atbyorcla? Belki de 
arbk aebep yoktu. ----.-J.: ... ,. 

• • • ra1or• Her tarafı laecliye pli- •--ı-.• r~ 
Madam Aatoa mueYI nlAda rden ~tçek demetlerlle dolu ldL mek içia ... 

Ue birlikte Pert teki etİDe din- Hele YalWa karam t.rafaadan Sonra kalkb, ~elderlD 
dl . Yeril• (Qrldcla) lar 0 kadar ti· ıiDi cleniıe atb, ı&sk -••1'11 

zelcli ki •" aileli Ye yaYaf JaYaf & Smlte ıeJ1ace Parker la ke,-
fettiji albn madenleriae rıtti Ye Herk• a)'lil dhaleJf ha1km- aitti. Akpm ça,. itin 9J,i ... 

.i-..Ah •• ..... idi. orada ı•sin olmak içia ae J•P- ,usu• 
mak laıım1a yapu. Fare Wellell ( .... aDI•) SON 



l\lfakdonald ve ma .. 
denetler 

fı.vvel/ci bulmtıcamızın hal

ledilmı~ ~ekli 

. Dişlerin diplerinde, diş etlerile 
dışler arasında veya iki dişin 
arasındaki çukurluklarda kalacak 
yemek parçaları bu nevi gıda
ları teşkil ederler ve hususi mik
roplar bunları yiyerek beslenir 
ve mazarrat ve mel'anet ikaına 
başlarlar; Dişleri çürütürler, diş
lerın sallanıp dökülmesine sebep 
olurlar, diı etlerinde yaralar ya· 
parlar ilah ... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Kardif, 3 (A.A.) - Maden işçileri l 

federasyonu katibi M. Cook müzakerat 1 J= 
• k 2 1 ',= iM" m ıtaa uğradıktan sonra lıazı beyanat ......... l!ll - ~ 
ta bulunarak federasyonun M. Mac Do 3 ~ ~ ~ ~ :=: ~ 
nald ile derhal görüşmek imkanını te· .f ~ ~ (@lf!] 
mine çalıştığını. pazartesi günü başve· 5 ~ n 
kil ile temasa girmek mlimkün olacağı 6 ~ı- _.. 
ümidinde bulunduğunu söylemiştir. 7 · - ~ ~ i] ifil 

lngiliz tiitünciileri 8 ını ~ ~ ~ ffi'~ 18 Bazı kimseler vardır ki dişle
rini foçalamaz.lar ve ağızlarını 
yıkamazlar. işte bu gibi kimse
lerin dişlerinin dibinde birikecek 
olan yemek bakayası bu nevi 
f~nalıkları husule getirir. Bu gibi 
kı:nseler ağız ve dişlerindeki ra
hatsızlıklar, çürükler için başka 
sebepler ararlar. Kendilerine se

bebin (~islik) olduğu söylendiği 
zaman ınanmak istemez!er. Hal
b~ki ~akikat budur. Binaenaleyh 
dışlerın ve dıı etlerinin diplerin
deki b 'b' 

9 'Ea = ~ ~ l'jj( iOO 
heye canda ıo il - rr@ -~ı ~ 

11 ~~ 
Londra, 3 (A. A.) - Liverpol'de A- laııai:alR.lll=!ıilm)~.:zh:.ı::EE~=:z:mım:ı..-

merikan Tobako Compnny ismindeki IJugdnlcü bulmacamız 
müesse ede ~alışan dört hin işçiye ge-

7 
• 

Jecek haftadan itibaren haftada üç gün A SOLDAN SAr.A \ E YUhARDAN 

çalışacaklarının bildirilmesi üzerine ŞAGI: 
büyük bir heyecan uyanmıştır. Bu ted- 1 - Bir nerıi ağaç (3), kulp (3), en 

bir sigara ve pürolardan Çin hükfıme- kalabalık millet (8) 
tinin aldıı'.;"I resmin artınlmasından ile 2 - Küşat et (2), ? (2), bir banka 

ri gelmi:.:tir. Bukumpanya Çin hükume (2), 3,1416 (2) 

tinin fazla miktarda yaptığı siparişleri 3 - Zeyt dcğU (.~) 

u g' 1 yemek bakayasını 
yetiştirebilmek için fazla işçi kullan- 4 - • 
makta di. Çalı .. ma saatlerini de artır 
mı:şb. Çünki yeni Çin tarifesinin şubat 
tan evvel mer'iyet mevkiine girmesine 

kat'iyen bırakmamalı, onları te
mizleyip çıkarmalıdır. 

Diş tabibi: Suat lsmail ihtimal vermiyordu. Halbuki dün tari-

5 - Kabiliyet (3), son değU (3) 

6 - Şeriatçıların memleketi (7) 

a - /fıtiyar (3), 1ıoca (3) 

8-. 
f enin 1 kfmunusaniden itibaren mute-

1 
KÜÇÜK HABERLER 1 her olacağı bildirilmiştir. 9 - TeMkki (3) 

10 - Sicim (2), dert (2), şikar (2), 
• ı· . f \.asaba şimendiferınae çalrşan te /O rızn matemi nota (2) 

macnr tabiyetlne geçen bir rum maki . ) 
nist tevkif edilm' t' ıı d .. • Parıs, 3 (A. A.) - 1\larşal Jofr'un 11 - Yarım (3), bir mevsim (3 • 

ış ır. ~u ut haneme ··ıu ·· h b · . 
çıkarılacaktır Sebebı' mı·ıı· .. d 

1 
° mu a erının duyulması üzerine ha düşünce (3) · , ı muc:a e e . 

de bu ndnmın ele geçmek üzere b l . zı ecnebı sefarethanelerinde ve Paris - ----------

~n:. Yu~~~ kıralı 1\ostantini kaçı~~ teki resmi dairelerin hepsinde bayrnk- ADE İ IKT DAR 
makınıst olma ıdır. lnr yanya indirilmiştir. Her taraftan 

* DAUÜLFONCN MECMUASI _ birı;ok taziy<'t telgrafları gelmektedir. 

~tanbul. J_>nrülfünunu ilmi mesaisini Mar~al Jofrun cenazesi salı aksamı 
\7\lpa ılım müc se eJerine tanıtmak harbıye' meUebinin kilisesinden kaldı 

ve onlarla dai i · t'b 1 1 mek i 1 • m ır ı atı temin edebil- rı acn '· takı zaferin altından gecirile 

ve bel gevşekliğine 
kariı en müessir deva Servoin 

haplarıdır. Deposu : lstanbulda 

Sirkecide Ali Rıza Merkez ec-ç n ayda bir def k · k · b · bUyUk hl n çı malc lızere ce '\e uracla kısa bir merasim vapıl 
r mecmua neşredccektir Mec caktır (' · • a zanesidir. 

muanın fran ızca inrril' . . • . enaze çarşamba günii Notrdam 
manca lisanıa;ından bi~c:ıeye:·ahlut al kilisesine götüriilecektir. Tn~rııya 150 kuruş posta ile gönderi· 
t k ·· ~azı ması lir. Jzmirde lrgatnazırındakl, Trabzond:ı 
a nrrur etmiştir. Dariilfünun b h T ı· 

susta mufassal bir pı·ojc hazırla~ak~ elef on Şirketi Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

d~r. Icap eden tahsisat leni sene bütçe 1 L A N 
ıne konmuştur . MUd" • Uoğum 
* MEKTEPLERDE DERS SAAT) nın ot~::;a~~k ls_tatnbul sant.r~lı-

ve .~adın hastalıkları 
mütehassısı 

L' sıs eme tahvılıne 
- ıse ve orta mekteplerde abahleyin ait istib t 
dersler saat sekiz buçukta başlamak- - unu zara ına başlamış oldu-
tndır. Vekalet gönderdiği bir tamimd4' ~ k ~~htercm abonelerine arz 
b~ mektepler sabahleyin ders saatleri·- ı e ·es ı şeref eder. 
nı v~ziyet ve bulundukları mevkic göre lşb'u tahvil ancak 1931 
~bıt edec"kl d' 1, • 'h sene-~ " er ır. >U da aat ekiz sı nı ayetine ~0 - ru ·ı 1 . 

uçukla dokuz arasında olacaktır. · b l g 1 {ma edıl-
K mış u unacak ve b'l~ b 

iZ T ALI~BENlN JlMN ASTIK nel . ı umum a o· 
KIYAr er aynı zamanda t h ·ı d 
jimn ~~kJ Tl - . Kız m_cktepleri talebesi miş olacaklardır a vı e il-
. a 1 dersınde dızleri sıkı lastikli " . . • 

sıy~h kutot giyeceklerdir. .. Mud\ rıyet, Beyoğlu ve Kadı-
Kız ~nlebe külotsuz jimnastik dersi· koy santralları için muahharen 

ne dahıl o1nmıyacaktır. ayni suretle mua 1 'f d ' 
. ' me e ı asını er-

pış ve istihdaf eylemekte olup 

bu hususa müteallik tarih bila
hare tayin kılınacaktır. 

~ni_~şrıvat: 
Bir kadın söylüyor 

Doktor 

üseyin Naşit 
TUrbe, eski Hilıiliabmer binası J · 

No. 1 O Tel. lstanbul : 2622 

eoo•a• eo••••• •••••GO •c•~~: 
• Gülhane ıeririyatı sabık ba~muavınıo • • • ve • • • : Ankara merkez haataneıl cilt : 
! ve zührcv1 haatalı\<lar mütchau1111 : 

: Dr. Ahmet Hamit B. ~ i Hastalarını her gün ~ğleden : 

0 
sonra : Ankarada Adlıye sa

: rayı lcarşısında Seyit efendi 
: apnrtımnnmda 

: Kabul ve tedavi eder • 
••• eoeooo•o••••o•••••••••o••• G.~n~ muharrirlerden Y af ar 

~abı nın Bir Kadın Söylüyor isim

~a ro~anı muallim Halit kitap-

G.?esı tarafından neşredilmi tir. 
u:ıel b' ·ı h ı· 

Evkaf Umum Müdirliğinden: 
. Guraba hastanesine muktazi muhtelif cins yerli bez aleni 

münakas~ya konmuştur. Tatipler şeraiti anlamak üzere her gün 
Levazım ıdnresinc ve ihale tarihi ola o 23- 1 • 931 Cumartesi günü 
saat on dörtte idare Encümenine müracaatları. 

b' ır cı t n ınde çıkan ve 
1~ genç kız ruhuna bütiin sami

::yet v~ çıplaklığile tasvir eden 
eserı tavsiye ederiz. 

---
E=Qtrı:•Dr. Ihsan Sam 

.ISTAFlLOKOK AŞISI 
stafi~okoklardan mütevellit (er
genlık, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı,arp cık) ve bütü ·ı h 
1 k 1 n cı t asta-
ı arına karşı pek tes' 1· b' 

J 
ıı ı ır nşı· 

• ır.Divanyolu No. 18S 4 

Umum --me-clis -d-ai~m"-ı -en-cü-
meninden: 

~ultanahmette üçler mahallesinde üçler mektebi arsası icara 
verılm k .. 25 e uzere - 1- 931 pazar günü saat on beşe kadar rnüza-
/~d~ye konulmuştur. Taliplerin Istanbul belediye merkezindeki 

1 aıreı wahsusada Encümeni daimiye miiracaatları. 

ı. ci keşide ıı ubat 
Yeni planda 3 ve 6. cı kesidelerde büylik ikramiyeler ve 

ayrıca A !'1 O R T l vardır 

3. çü keşidcdelOO,OGOLiralık büyük ikramiye konulmak surctile 
tertip üçer keşidelik iki kısma ayrılmış gibi bir şekil almıştır 

Mükafatlar keşide sırasile: 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, ~ 
40,000 ve 100,000 ·L·radır 

zengin olan yeni planı talep ediniz 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Ragıp Pa~e kütüpanesinde mevcut keşifname ve şartname 

mucibince yapılacak tamirat 25-12-930 tarihinden itibaren yirmi 

gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. Taliplerin 15-1-931 
tarihine müsadif Pazar günü vilayet Defterdarlığındaki müzaye

de ve münakasa kom'syonuna müracaatları ilan olunur. 

• Liseler Mü a mıs-

on an; 
lstanbul Erkek Muallim mektebi ihtiyacı için 625 Mr. Jacivert 

kumaş ile 250 çift kundura Kanunusaninin 25 inci Pazar günü 
saat lb da ihale kılınmak üzre kapalı zarf usulile münakasaya 

konmuştur. Taliplerin bu bapta izahat almak üzre mektep ida
resine ve ihale için tayin edilen gün ve saatte ılahi teminat ak
çelerile birlikte komisyonumuza müracaat etmeleri ilan olunur. 

En ucuz 
En güzel 

En temiz 
En şık 

En &Üf!atli, En nefis 
Tabı 

v 

işi yapan 
Yer 

T 
MATBAASI 

DIR 
Tabı işlerinizi bütün titizliğinizi tatmin r.decefr cu

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi gazete Ye kitap formalarmu:ı 

üç dört renkli klişelerle ayarlı bir suretle ve sürat

le hazırlar. 

Mecmua ve kitaplarınızı istediğinizden üstün tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir işi deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel ev

vela V A K T E uğrayınız. 

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

V A K 1 T Haftada bir okuyucularına 16 sayıfolık 
bir mecmua veren yegane gazetedir. 



'$afak çaylarının yeni çıka 
20 dirheın :ıs kuruşluk 
paketlerini tecrübe ediniz 

• 
iP il PS 

(Filips) 
lambalarını 

d&ima 

tercih ediniz 

Türkiye Umumi Vekilleri 

Helios M.üessesatı 
Galata - Hezaren Hın 

PHilILIP RADYO 
Cihazlarının tecriibeleri ve tarifah meccanen yaoılır. 

·-~ Toptan ve Perakende Sabf ~-· 

Kitap 111üna
kasas1 

'' ul<scl{ Orn1aıı n1ektebi Rektör
liiğl.inden: 

Tahnıiııen 7 o formadan ibaret sHvikültiif'.' k~\abile ı 
lim) ·ı kitabırırn ıal/iyesi kapuh 1.url 1ısulilP m ~vkii mü
uaka aya konnıu~tur. Talıplc>riu şeraitini görmek üzere 
Jıergü11 nıiinakasaya iştirak it; n de )'evıui ıhale olan 
7 kfrnurıusarıi 931 t:ırı hıne ıuüsad.f çarşamba günü saat 
14 de Dcfleı·darlık h; rıası dahilinde mliessesau iktısadıye 
ınübayaal komı ·~ oıuma gelmeleri il:'rn olurıur. 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi· Sirkecide 

!'f1ilhürdıır zııde hanı alanda T e!.lst27 4C 

Pire-1 s ~en~ eri ye 
posusı 

(izm ir) ~:::.:ani6 sa l ı iôd! 
1 

Galata nhtmundan kalkarak 

çarşamba sabahı lzmire 

perıembe sabahı Pire-

ye cumartesi sabahı Iskende

riyeye varacakhr. lskenderiye

den pazartesi 15 te kalkacak 
;arıamba günü Pireye de uğrıya· 

rak Perşembe günll Istanbula 

gelecektir. 

Hyuaııt s~rıt ıostosı 
( M E R S 1 N) vapuru 6 

kanunusani Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak ve dönüş
te Altınoluğa da uğraya

caktır. 

z , ' ••• • ı a' ' n 

Yelkenci \Ar'uHlARI 1 
Karadeniz postası 

Va tan vk'fn°u':usa~i 
ÇARŞAMBA 

gllnll akıamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zonıul-
dak, lnebolu, Samıun, Or· 
du, Gireıun,Trabzon,SUrmene 
Ye Rize ) iıkelelerine azimet 
Ye aydet edecektir. 

Tafıilat için Sirkecide Yel-

Evkaf umum müdür
lüğünden; 

i 
kenci hanında kiin acentasına 
müracaat. Tel. lstanbul: 1515 ·- ... Doktor 

Hafız Cemal 

Darülfünun fen fakültesi deniz hayvanatı laburatuvan (Aku
Yaryum) kıtlık bahçesinin inşaat ve tamiratı kapalı zarf usulile 
Ye 20-12-930 tarihinden 17 - 1 - 931 tarihine kadar münakasaya 
vazedilmiştir. Talipler şeraiti anlamak üzre hergün öğleden sonra 
latanbul Evkaf inşaat idaresine ve ihale tarihi olan 17 - 1 • 931 Cumadan maada hergün öğ· 
Cumartesi günü saat on dörtte idar~ encümenine müracaatJan. leden sonra saat (14-16) de Is-
-------·----- tanbulda Divan yolunda 118 nu-

Enıvalİ rnetruke nıiidiirliio·iinden· maralı hususi kabinesinde hu-o · talannı kabuJ eder. 

Satılık apartman ve mağaza hissesi Kazan::~~·~:: 
Beyoğ.lunda Asmalımesçit mahallesinde istiklal caddesinde eski ft ilk a.art 

1
•Jand il 

426 yenı 354 numaralı mağaza ile üstünde dört odayı müıtemil H Y ır P 
Timoni sokağında eski ve yeni 1 ve 3 numaralarla murakkam olup p ll4nsız kazancı artırmava il 
kapısı ittisalinde bir oda bir dükkan. ikinci katında: Üç oda bir il Nva~mak, havada ta- il 
mutfak ve bir hela. Üçüncü katında: Üçü küçilk biri bllyük ol- ff J are$IZ uçmıva. çalı19 R 
mak üzere dört oda bir mutfak ve bir hela. Dördilncil katında: ii mak glbidır H 
Üç oda \e l:er katın merdiven başında ayrıca ufak birer odayı ve P Ticaretinizde, ~an'atınızda il 
terkos suyu ve elektrik tertibat ve tesisatmı havi aparbmanın P muvaffak olmak istiyorsanız ii 

il ı: 
hazineye ait nısıf hissesinin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere gazete ilimna ehemmiyet ve p 
23000 lira bedel üzer!nden 24-1-931 tarihine müsadit cumartesi • riniz : Gazete ilanı ilanlann ıl 
gUnli baat 14 de pazarlık suretile intacı muamelesi mukarrerdir. en kolayı, en ucuzu, en te n 
Taliplerin yüzde 7,50 teminat makbuzlarile lstanbul Emvali met- sirlisidir. fi 
ruke satıı komisyonuna müracaat eylemeleri. işte ilin tarifemiz: Iİ 

3 000 Ad t h 
•• •• ı So5u1~c;; aa~ada Sa~ın K:ruı ~~,5 M 

, e asır supurge ll i : : : : ,~ il 
Tütün inhisarı umumi miidirliğinden: .1 R.'.m1°1ıa.ı: . ., ... O: .. ,.,:ı. ~;:->, ü: 

Mevcut nDmunesi veçhiJe 3,000 adtt hasır süpürge idaremiz· 'fi ilin memurumuz size fay- !i 
ce paza ~lıkla sabn alınacaktır. Talip olanlann 50 lira teminat g dal_ı _b~r il~n şekil v_e üc- is 
al<çt'lerıle hıcl:u lC Kinur.c!arıi 931 Cumaıtesi aünü uat tOda 1 reta ıçın hızmet etmege ha- ff 

Galatada mübavaat komiıvoouna müracaatlara. ..:;'!:,;1,_,8,.unu11ncmnaau:mmaılı 

Devlet demiryollarz umıımi idaresinden: 
Anadolu-Bağdat hattında meri Saman nakline mahsus 30-3 

numaralı tarife tenzilatının 35 inci kilometrodan baılamak ı 

tile daha kısa mesafelere teşmil edildiği ilan olunur. 

• • • 
10000 M3 oksijenin kapalı zarfla münakasası 19-1-931 p 

tesi günü saat lS te Ankarada Devlet Demiryollan idaresill 
yapılacaktır. Münakaasaya iştirak edeceklerin teklif mektu 
nnı ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kad 
komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde An 
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Üç alimantasyon buhar kazanı kapalı zarfla münakasaya 

muıtur. ( 
Münakasa 16/ 2/ 931 pazartesii günü saat 15,30 da Ankaflll 

Devlet Demiryolları idaresinde yapıalcaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muv 

teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonu 
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini be§ lira mukabilinde A.,,_,,.._ . 
Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
75,000 Adet kain travers kapalı zarfla yeniden ümnkaasa~ 

konmuştur. Münakasa 19 - 1 - 931 Pazartesi günü saat lS,30 
Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münai( 
saya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat t~ 
nallarını aynı günde saat lS e kadar lcomisyon katipliğine v 
meleri lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira muk 
bilinde Aukarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden ted~ 
edebilirler. 

• Jf. • 

Muht< l f cins matbaa kağıtlara kapalı zarfla mfioakasaya ko 
muştur. Münakasa 16 Şubat 9~1 Pazartesi günü saat 15 de A 
karada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasa,
iıtirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatlan 
aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu kitipliğio• 
vermeleri lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini üç lira 11111 

kabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden ted 
rik edebilirler. 

Kocaeli vilAyti daimi encü 
~ 

meninden: 
lzmitte müceddeden beş dersaneli bir mektep yapılacaktıt• 

Mektebin bedeli keıfi 24933 lira 37 kuruştur. 
Münakasa kapalı zarffardır. ihale Kanunusaninin 21 inci çaı

şabma günü saat on beştedir. Talip olanların yüzde yedi buçuk 
nisbetinde teminatla ehliyet vesikalarını teklif mektubuna raptell 
mezkur tarihe kadar Kocaeli Vilayetine vermeleri Münak•" 
kanununa ve şartnameyt kroki ve keşifnamesinin Kocaeli 11111' 

hasebei hususiyesinden beş lire mukabiJinde talep edilmesi ilAI' 
olunur. 

1ayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

Onun için: 

Tayyare plyanf!o biletini 
alınız 

6. ıncı keşide l 1-kfınunusani-931 dedır· 

Büyük ikran1iye (200,0 JO) liradır. 
Ayrıca: 

"50.00P,, ''40.f'IOO,, "25.000,, "10.000,, 
liralık ikran1;ye ve "100.000,, liralık 

bir nıiik~if at vardır. 


