
.. .J 4 üncü Yll No. 4697 /dart: telefonu: 
z. 4370 Perşembe 5 ŞUBAT (2 inci a)') 1931 

HATIRALAR ARASINDA 
Ustat Halit Ziya B. in hatıraları bugü 

2 inci sayıfamızda devam ediyor 

Tahrir telefonu: 2. 4371 

Menemende Bir ldanı Mahkômu Firar Etti 
• Firar hadisesi nasıl oldu? F~:c:::::::::=::===~1..--I '1 Bu nasıl kitap ,, meselesi 

Mahkômun yakalanması 
için her türlü tedbir alındı 

Div nı harbin dünkü muh kem celse in- il 
de i e üfürükçü bir şeyh her eyi ıtıraf etti ~ 

Menemen 4 (Vakıt) _Divanı hnrp Mehmet Emin sehpayı görünce ağ. 

BUGÜN 

SAYIFA 
Spor, Sinema ve 
Genelik sa vıf al arı 

F akülte,meseleyi 5 kişili 
bir komisyona ha vale ett 
Dünkü içtimaCla kitabı Rasim Ali beyin yaz

dığı teıbit olunmuş, Kemal Cenap beyle 
Talha bey barışmışlardır 

tarafından idama mahkum olanlardan lnmağa ba ladı. Bir şey söyliyeceğim 
28 kişinin idam kararlan l\fillet l\fcc· diye bağırdı. :Fakat söyJiyemedi. 
liai tarafından ta dik edildi~i j~n hü· Yahudi Jozef (Yaşasın Türkiye~;;;::;;~=;;;:=::::;· I 
kU111 dün gece 2 buçuktan itibaren in- Cümhuriyeti) diye haykırdı. 
faza başlanmıştır. lKtNCt KAFlLE 

idam mahkumları üç knfile olarak lkinci kafile Menemenin bostan f rfisa meselesi 
•nılmı:.tı. Birinci kafile: meydanında asılmıştır. Bunlann idam 

Derviş Mehmet Emin, alkı:. çı Jozef, hükümleri aat üç buçukta infaz edil
fesat içtimaında bulunan Hac.ı Pa a mistir. 
iade Ragıp •. ~anisal~ şeyh hafız Ah- ÜÇÜNCÜ J{AFlLE 

latanbul adliyesi ademi 
salilıiyet k~rarı verdi 

Dtet, mehtıyı yetlştıren eyb Ahmet ,.üncü kafile hükumet me ·d _ 
M hta d · ı· 1 tatl lô ) anın u r, el in e ıç ıma yapı an ıcı da a~rlmıştır. 
Hüseyin, şeyh Esadın oğlu Mehmet O,.üncü kafilenin idamı es a d AUd . . lô n sın a °" en n:'.ü~~kkeptı:. Bu~la? _daha e· garip ve hayretle karşılanan bir hAdise 

iden hukum teblıg edılmıştı. Bun- cereyan etmistir. l\fahkumlarda (h 
lar k 1 1 · t ı· ·ı :a n a. amyon ara ı asyona ge ın · er İsmail oğlu Hüseyin) "d h 
eli 'd h"k"' 1 • • f d'ld" 1 am se pa-ıYe ı am u um en ın az e ı ı. • a- ının yanından karmıştı F' bıt at O •- b' . . f .d d'J :s r. ırar <ı· 

. ~~ ırıncı grup an 1 :ım e 1 me· disesi u şekilde cereyan etmi tir· 
nıış kimse kalmamıştı. ş · 

Derviş Mehmet Emin Kuhilayın ba- FiRAR NA iL Ol,DU? 
flJUn 1<esildiği )ere dikilen darağacın· Jandarma kumandanı mahkumu oto-
da idam edildi. mobilden indirmi:.ti. 

· CELLAT • ~f~hku~ ?u sırada ellerini kelepçe. 
Cellat Ali i minde sarışın bir deli- h gıbı hfrbırıne yakın tutuyordu. Bir 

kanlı Jdi. Adam ba§ına b~ lira ücret an etrafına bakındı. 20 süngülünün bir 
aldığını duydum kendisinin bir kaç ta- o kadar da zabit, polis ve jandarmanın 
.. de yamağı '-ardı. Dün gece kazanç· arasına kendini verdi. 
Jarr 140 Ura olarak tesbit ıttttv-ord Jandarma kumand&Dm.dan d -·-:-u ı..:ıv:ıı...r;vı:L.t;JC ıı. ın::ııı.t$ nıahkümun ellerinin kel;;:- ia 

Barut itinde irtişa tahkikatına 
ait olan evrak, bir müddet evvel 
lstaobuldan Ankaraya gönderil-

mi~, orada mu
nunlardan me
mur olanlar 
kakkındaki tah
kikat Maliyece 
ikmal edilmiş, 
evrak tekrar , 
tahkikatın di
ğer saf balarını 

Kemal Cenap h. Talha 8. uotim Ali B. 

Tıp fakültesi müderrisler meclisi Beyle kitabın müellifleri Talha Yus 
dün yeni reis Tevfik Recek Reyin ri- ve Ra im Ali Beyler de dahil oldu 
yaseti altında ilk içtimaını yapmı:. ve halde bütün müderrisler ictirak 
ilk iş olarak profesör Kemnl Cenap n. miş içtima sonunda Tevfik Recep 
tarafından tenkit edilen fizyoloji ki· gazetecilere yalnız kitap meselesin 
tabı ihtiıtıfını tetkike başlamıştır. Ne- müzakere edilerek tetkiki için bir 
tict. ihtilafın tetkikilc bir kelime misyonn havale edildiğini söylemişt 
raptı i~in beş müderri ten mürekkep Bizim hususi istihbarımıza g" 
bir encümene havalesi suretinde teza- istimnın tafsilatı udur: 
hür etmiştir. lçtima..ı. Kemal Cenap [Alt rarafı 4 üncü sayfamızda] 

Uz brahım hoca asılırken: olduğunu söylüyor. # 

5 
z 

. - A:Sıldığıma esef etmem, simdhe İsmail birdenbire tavşan gibi sekt' 
ladar on bin mürit yetiştirdi;,, Be~i Kubilay mektebine doğru seğirtti. Bi; 

yapan Istanbul 
yedinci müstan
tilcliirina s•• 
derilmişti. M6s-
t t'kl'k ı::. ·~8İlin «• an ı ı , Kara- •im Mazliyah Ef. 

Meb'us maaşlarından 
tenzilat yapılacak mı ? 

teYh Esadın ) anına defnedin dedi. yoldan polisler, öbür yoldan süngülüler 
KAm!I: takibe koştular. Lakin sokağın döne-
Beni silahla tehdit ettiler. Ben, ipi mecinde birbirine çarptıkları i~in fi. 

•ehüye onun için getirdim diye ÖY· rariyi bir metre mesafeden kaçırdılar. 
lendi. Yanındaki mahkOmlardan ba- (Teslim ol!) diye haykırışmalar, tele
zrlarr: fonlar harıl harıl ic::Jiyor. Kasabanın 

- istesen yanlarından kaçardın.jmahreç karakollarına J'ahrettin n 

Dediler. ( Alt urafı 5 inci !ıyıfııca ] - - ,__,,_, __ 

Gazi Hz. Nazillide 
Büyük reisimiz, Türk ocaklarının 
esas vazifesini itaret buyurdular 

sonra Türk ocağmı teşrif ede
rek ocaklılarla hasbuhalde bu-

rını yazmak üzere evrakı etraflı 
surette tetkik ediyordu. Tetki
kat bitmiş, kararname yazıl
mıştır. 

Alakadar görülen bir kaç me· 
murun Maliye vel<iletinde me
mur olarak bulunmuş olmalan 

itibariJe, iddia edilen hadise 
yerinin Ankara olması noktasın· 
dan Istanbul müstantildiğioin 
"mahalli corum,, kaydile ademi 
salahiyet kararı verdiği istidlil 

olunmaktadır. Buna nazaran, 
evrak Ankaraya iade edilecek, 
tetkikat ora müıtantikliğıne in
tikal edecektir. Nihat karana 
oraca verileceğine göre, muha
keme de Ankarada yapılacaktır. 

Suikast mi? 

· Aydın, 3 (A.A) - Reisi
cümhur Hz. saat 16 da bele
diyeyi ve C. H. hrkasını teı
tif ederek azalar ve ha1k mU

nıessiUeriJe konuşmuılardır. 

• ·.Belediyede şehir işleri ha!t
londa izahat almışlar, fırkada 
ihr~cat maddeleri yetiştiren 
muhtelif mıntakaların umumi 
.vaziyeti, ihtiyaçları vo istihsal 

lunmu§lar, programsızlıktan şi
kayet edenleri işaret buyura
rak demişlerdir ki: 

Türk ocakları Cümhur!yet 
Halk fırkasının hars şubeleri
dir. Fikri hayatta millete mü
rebbilik yapacak ilim, ikbsat, 

siyaset ve güzel san'atlar gibi 
bütün hars sahalarında vatan-

Dün Beyoğlunda M. Veni· 
zeloaun •uikaate uğradıjı 

şayiası dolaıb 

~ooperatiilerinin faaliyet ve in
.kitafları üzerince uzun müd
det tetkıkatta bulunmuşlardır. v ., 
İc ep en malumata nazaran, 
· tedi ve satış kooperatiflerinin 
0 rtaklarma temin ettiği menfa
:tler Ye vasıl olduklan inkişaf 

erecesi bu müesseseleri layık 

daşları yetiştirmek için piıvalık 
edecektir. Ocaklar C. H. fır
kasınm programını vatandaı-

lara izah etmekle asıl Yazife
lerini yapmıf, mefkurelerine 
en büyilk hizmeti ifa etmiı 
olurlar. Yasanızın Uçüncü mad
desinde bu cihet sarahaten ifade 

Dün Beyoklunda Yunanistan 
baıvekili M. Venizelosun bir 
suikaste maruz kaldığı hakkında 

fayialar çık-
mıştır. 

Malumat almak 
üzere müracaat 
ettiğimiz Yunan 
konsolosluğu er
kAnından bir zat 

bize; böle bir 

Bu haber , fİIDcliki vaziyet devam edip te bütçeden 
maaı alan herke•in fedakirlık yapmaaı bir emri 

vaki haline geldiği zaman tahakkuku beklenen 
bir tasavvur olabilir 

.Ankara, 4 (Telefon) - Meb'us ma·ıvam edip te büt~eden maaş alan lJer 
a§larrndan yüzde otuz tenzil edileceği sin fedakarlık yapması bir emri 
haberi etrafında alakadarlar ile görüş· haline geldiği takdirde me~·us maaş 
tüm. Ilu tahkikatıma göre §İmdilik rının da bu mt-yanda tenzıl edilec 

b .. l b' d"" .. ··ı . t' A k. tabiidir. oy e ır ~ey uşunu memış ır. nra H .. t 
. . . . • enuz asavvur halinde bile ol 

memleketın malı vazıyetı refaha dogro yan bu tenz"Jtr.tı ikt . ·ı ı " n m ar Ye malıiJ 
gıdecek olursa maaşlarda.n t.enzı ~t tetkik edilmiş değildir. 
yapıJ~~~~nı~ me~~uba~~~ılmesıne 1u- Salahiyettar bir zat dedi ki: 
zam gorulmı~·ecegı _tab~ı~rr. . - Bu hususta şimdilik düşünülm 

Aksi takdırde şımdıkı \'azıyet de· ,.e alınmış bir tedbir yoktur. 

Büyük Müsabakamız 
' -

Foto· !\L Cemal 

30 - Leyli Hanım VAK 1 T 
Güzel b •-

~ulundukları itibara mazhar 
t ı~aı.ııtır. incir ve pamuk mUs
ila U sdferi gibi tütün, afyon ve 
z ın müstahsiJJermin de bu 

nevi b' J d ır eşmelere muhtaç ol-
h ukları ve bu ihtiyacı temine 
•tırla d kl 

b • b ı arı anlaşılmaktadır. 
~eıs· " h ıcurn ur Hz., bundan 

edilmiştir. Gayemiz ço~ f~ydalı 
olduğuna kat'i kanaatımız bu-

lunan bu yol üzerinde bütün 
miUeti hemahenk olarak bera-

b .. "mekten ibarettir. er yuru 
Ah rarafı 4 üncü ı-ı•yfada ] 

M. Venizelo• 

şayiadan haberi 
olmakla bera· 

ber resmi hiç bir 
haber olmadığını 
gripten rahat
sız bulunan M. 

Venizelosuo iki iÜndenberi so
kağa çıkmadığı için bir ıuikaste 
imkln aörenıediiini aöylc:nif W-. 

Bugün güzel hacak mü ahakamıza 
Ankaradan iştirak eden Le) lı1 Hanı

mın çektirdiği iki resmi ne rcdiyoru:r# 

Leylfı Hnnımın Sl numaralı karnesi 
adresine ıöndeıiJmi~tir. 

acau: mü&abııhası 

30 
Le1•la Hanım 

"B k u uponu bu hınıma re' \erecek 
oku) ucul:mmız ~ullıın:ıb l ır'cr . ., 



-

Muhik olmıyan bir terfi - Sınıf re
fikleri - Şarkı meşki - Kücük Azi7.-
8ir hakaretin kini - Misafirlere ga-
zete okurken - Arapta ile arbede. 

-s- Yazan : Halit Ziya 

Kanun llyihaaı ner.üz hazırlanmış 
deOildfr 

Ankara, 4 (Telefon) - ilk tah
silin Türk mekteplerinde yapıl
ması Maarif vekileti tarafından 
ciddi tekilde tasavvur edilmek
tedir. Fakat, bir lstanbul gazete
sinin yazdığı gibi, henüz bu hu
susta bir llyiba hazırlanmış de
ğildir. 

Türk oo•O• konferansları 
Ankara, 4 (Telefon) - Türk 

ocağında her pazartesi verilen 
konferanslar radyo ile bütün 
memlekete neşredilecektir. 

Bence halletmek mümkün olmıyan müddet sonra gelip bize iltihak etmiş 
muammalardan biri o kalablığın içinde idi. Onun1a derhal anlaştık, arasıra 
nasıl temayüz etmiş olmaklığımdır. kendisine refakat eden neferile bana 
Buna temayüz tabirini kullanırken gelirdi ve evin mermer avlusunda be· 
kendi kendime güHlmsedim. Pek emi-,nim bütün kurşun asker1erimin kutu
:nlm ki bütün uzal< şeylerin sayısını, lan boşaltılırdı. Karşı karşıya muha
ölçüsilnU tefrite meyyal olan hayalim- rebeler tertip ederdik. Bazan o bazan 
de belki yüz çocuktan mürekkep olan ben mağlup olmak suretile bu muha· 
bu sınıfta benden daha çalışkanları. rebe1erden pek dosfane çıkardık, ma
~ok daha ileride olanları vardı. Dost- dem ki nöbet nöbet her iki tarafın hay
lanmın arasında bile isimlerini, sima- siyeti muhafaza edilirdi... Sonra bir· 
Jannı bugün vuzuh ile tahattur ettik- den bire Aziz kayboJdu, uzaktan uza- Doğru çıkmadı 
Jerimden Muhittin, Sadi, Cemal, Nu- ğa işitildi ki yine babasile beraber u- Ankara, 4 (Telefon} - Bir 
ri - bu son ikisini otuz kırk sene son- zaklara gitmişler. O gittikten sonra Istanbul gazetesinin, Son Posta
:ra tekrar buldum - ·mrdı ki her hal· kendimi denizin ortasında tenha bir nın Ankara muhabirinin tevkif 
de benden kıyas kabul etmiyecek dere- adada yapyalruz kalmıt hiMettim. Se- d'ld"'" h kk dak' h b · d .. 
cede daha iyi şakirt idiler, maamafih kiz on yaş arasında teessOs eden bu e ~. 1~1 a m 1 a erı ogru 
her şeye rağmen bir arahk sınıfın baş- muhabbetin haJA tesiri altmda onu a- .!!!1~.!!:,.,1111., ... ,.,"m•mımmınınıııınnnımın...,.,,,_ 
çavuşu oldum. Galiba bunu herkes pekjranm ve hep o halile, gülen sa.nşın si- ilave ederek bu hakaretin cevabmı al
tuhaf ve tuhaf olduğu için ehemmi- masile, sanki bUytlmemfş, 8yle kalmış mağa vakit bırakmadan atını mahmuz
yetten ari bulmuş olacak ki benim bu halile, görürüm; ve içimde, ben yine ladı. 
gurur ve az:ımetime pek müsait olnn böyle beyaz saç1arla, fakat o yine o Hiddetimden boğuluyordum, cevap 
sıfatıma .karşı isyan edene tesadüf et- sekiz yaşının neşvesile kurşun askerle· vermeğe kadir olamadım, sonra da ce
medlm. Zannederim bunu ciddi olmak- ri dizerek saatlerle oynamak hevesi vap veremedim, mukabele edemedim, 
tan ziyade bir oyun kabilinden adde- duyarım. işte bu kal'§ılıksız kalan hakaretin kf. 
.. enlerin başında en ewel ben vardım. Dördüncü sınıfın üstünde teşekkül ninl yanm asırdan beri taşıyorum. Te
:Böylece tarafeyn, yani hem başçavmı etmiş ancak iki sınıf vardı ve bunlar menni ederim ki bu Muzaffer yahut 
olanın hem onu bu sıfatla telakki et- beşer onar şakirtten mürekkepti, mek· 1 Mazhar bey hala yaşıyor olsun ve bu 
meğe nasılsa muvafakat edenlerin u- tep yeni tesis edilmiş olduğundan he- 1 satırlar gözüne ilişerek sönmiyen kinin 
yuşmu~ olmasından tevellüt eden bir 1nüz son sınıf açılmamıştı. Benden yu· 1zehirle dolu ifadesini burada bulsun. 
~aıiyet Msıl oldu ki beni nihayete ka- karda bulunan smrfJarda yalnrz iki ki· I Hayatta pek çok şeyleri affetmek 
dar o mevkide tuttu. l şfyi tahattur ediyorum: Mahmut (Mah· felsefsile meltlf olan ben, çocukloğu-

Bu seneden başlıyarak denm eden mut Muhtar paşa) ve Sam~ (edebiyat mun sevgilerini nasıl unutanuyorsam 
uzun refakat müddeti içinde ne kadar aleminde Süleyman Nesip namile tanı- bu kini de unutmağa kuvvet bulamı
sevdiklerim vardı isimlerini bugün ta- lan Süleyman paşa zade Sami) BeyJer. yorum. 
hattur edemedild~rimin içinde yukar- Bunlar bize iltifat etmezler ,.e daima • • • 
da yadettiklerimden başka ikisini da- yanımızdan yüksek sınıfta olmak im- Hayatımın halledilmiyen muammala
ha buluyorum. Bunlardan biri Asım· ti;azınn~ verdiği bir azametle seçer1er- nndan biri de nasıl okuyup yazmak 
dır Ahmet lhsanın vaktile matbaa Re· dı. öfrenditfmdir. Okuyup yazmaL. Pek 
rW. lan ~sım ... Bugün hala biribi'ri· ~~adar sev~iklerimin ~rasında bir fena yazardlln, ~u munaklı.ô~! .. o. ha· 

mize mülaki oldukça iki i d d F t'h de kınım var: Bır aralık bıze Muzaffer dar muhakkak kı bu fena yazı şaıbe~i 
k i .. ı· . . h m z e co a 

1 
yahut Mazhar Bey isminde mütekeb- ~nl bütün ömrümde daima mahcubı-

as er ru~ ıye.sının ru u uyanır. nun- • • • • . • A b 
ıa. beraber fı t b ld k k . hır, müteazzım, kimse ıle konuşmağa yete sevketmıştır. Hala u kadar sene-

nlfln karş 's drsa .u hu ça açaklr, sr tenezzül etmez, gözleri daima tezyif ve ler elimde kalemden başka bir şey tut. 
r ın a resım anc'e sa anır. . . . b" Jd' . t 1 k bil 

şarkı in k d dik 0 ·u 1 k'" Uk ıstıhkar manasıle doJu ır çocuk ge ı. mamış iken şu sa ıran yazar en e 
bir 

8
,..,,. eş ed erbe ·. nd~. gl zde 'i k~~ f galiba benden bir iki yaş büyüktü. He- onları görecek olanlardan hicap ediyo-
~ı var ı, mm e ı er e n uıa . . d • . . . k . 1 b k b'l k iyi ku • · k h itJ d h 

1 
~ pımız en ıvı gıyınen ve pe :r,engın o · rum. Fakat nua mu a ı pe o • 

zamanıb~çınfpke :.t .. 0~. va edı· eıı u ~k~- duğuna he; hal ve tavrı bir burhan teş- dum. Siyasiyata pek meraklı olan ha· 
mryan ır u a o uşum var ı. er ı ı· kil d b . eh d ·d· • f' 1 · k' kse · t ü · ... ·· . . . e en u çocuk bır ş za e mı ı, bamın mısa ır erı, ı e rıye zete 
miz de en bu:rnk ıhbyatların ~ocuk ses- h tta b" b t 'd" k' ·akk t . b' lisinin azasından i-

ilk mektep hocaları
nın maaşları 

Ankara, 4 (Telefon) - ilk 
mektep hocalarının maaılarm
dan kesilen Ye tikiyete s~bep 
olan % 5 ler meselt!ıi halle
dilmek üzeredir. Maarif veka
leti, bunu bertaraf etmek için 
hazır!adığı Barem cetvellerini 
Vekiller Heyetine sevk etmiştir. 
Heyetin tetkikini m6teakip bu 
% 5 !erin kesilmesine nihayet 
verilmesi kuvvetle muhtemel
dir. 

Bir iflas 
Ve bir de intrhar hadisesı 

Adana, 4 (Vakıt) - Tarsusun 
ıreşhur zenginlerinden Abidin 
beyin ifll.s ve Sadık paşa zade 
Necmettin beyin de intihar ettiği 
söylenmektedir. 

Hakkı Tarık ve Hacim 
M~hittin beyler 

Eskişehir, 4 ( Vakıt ) - Halk 
fırkası teıkilat heyetinden Halda 
Tank bey Manisaya, Hacim 
Muhittin bey de Babkeıire gitmek 
üzere buradan geçtiler. 

Hariciye müsteşarı 
şehrimizde 

Ankara, 4 (lıtanbulda) - Ha
riciye mllateşan lstanbula hare
ket etmiştir. 

Kim haber verdi? 
Ankara, 4 (Telefon) - Duyu

nu umumiyedeki yanhtlı iddiasını 
herkesten eYvel kendisi ortaya 
altığanı saylenen hocazade Sadık 
beyin bu sözJerl bakkıu\lca Maı:, ... 
vekaletinden maltımat yoktur. 

Vekalette ilk iddiada bulunan 
zabn Himmet zade Hüsnü bey 
olduğu söylenmektedir. 

Zührevi hastalıkların 
önüne geç mck için 

Ankara, 4 (Telefon}- Fuhuıla 
mücadele talimatnamesi tatbi· 

l • i il kil . b"ld·ğ· t a ır ma u mu ı ı ı mu" a en yenı me usan mec 
'de~m z~ m ~ n;ap: 1 

d 
1
k

1 pes per- !;arayım yeya semalarda köşesini ter- diler, ezcümle lzmir meb'uslan, gece- katta bazı mütkülit doğurdu-
•. e ere ınere şar 1 0

• ur u : kederek bize kadar inmeğe muvafakat leri bizde toplanırlar ve azeteleri ba· ğundan sıhhat vekileti yeni bir 
~~•ti zehri flrkatı hicranım etmişti. na okuttururlardr. Elbette anlamadı- . zilhrevi hastalıklar talimatnamesi 

Bunun kim olduğuna vakıf değiHm fım bu şeyleri okurken onlar pek mut_. k eh 
'Hali dili zarımı duysa cihan bereket versin ki bizde çok kalmadı: main bir tavırla dinlerler ve telUfu- hazırlama ta • r. • 
Hele: yalnız Şehzadebaşlle Direkler arasın- zunda hata yapılan kelimelel'i tashih Yenı valder 
Bihuzfl.rum n<Uel mürgi dili divane- da Suterazisinin clvannda bir büyük için nadiren fırsat bulurlardr. Bu su- Ankara, 4 - Milnhal bulunan 

den konakta oturdukJannı bilirdim. Bir retle tashih edilen kelimelerden birini Samsun valiliğine Beyazıt valisi 
Bu resimhanenin Jiltufkar duvarla- gün iki üç arkadaşımla beraber Gül- tahattur ediyorum: Etem, Beyazıt valiliğine mnlkiye 

n arasında yüzlerce defa tekrar edil- hane parkında bir at Myranı yapmak Bir yerde arbede keJimesi geçmiş 
miş şeylerdi. Ben akşam eve advet e- üzere oradan geçiyorduk, yanımızda idi, ben bunu pek tabii olarak ayni im· milfettişi Ahmet Muhtar, EIAziz 
dince ilk işim olan kümes ziyaretinde bize refakat eden adamlanmız vardı. lida olan arapta diye okumuştum. lz. valiliğine Diyarıbekir valisi Niza· 
bu şarkıları horozun ve tavukların mü· Tam oradan geçerken o da arkasındıı mir meb'usu Menekşeli zade Emin E· mettin, Diyanbekir valiliğine 
teaccip gözleri altında tekrkar eder- iki uşakla giizel bir at üzerinde bizim fendi bu hatayı herkesten evvel farke- Antalya Yalisi Faiz, Antalya va
dim. yanımızdan geçerken istihkar ile dolu derek gür sesile arbede diye tashih et- !iliğine Muş valisi Zeynelabidin, 

Asımdan sonra Aziz .• O ben yaşta nazarı bizi silzdii, sonra birden atını ti. Manasını da söyleseydi ona hak ve- Muş valiliğine Maraş valisi F eruh, 
Nn, tuhaf, daima glilen, daima oyna- durdurdu, ve benim yanımda bir daki· recektim, içimden onunla alay ettim ve 
mak istiyen, hiçbir zaman ders yaptığr· ka tevakkuf ederek: - Nereye gidiyor- kendi okuduğumun doğruluğuna inan· Meraş valiliğine, Van valisi Bekir 
na tesadüf edilmiyen bir çocuk idi ki 1sunuz? dedi ve gidilecek yeri öğrendik- makta devam ederek onun cehaletine Sami, Van valiliğine Eliziz vali 
galiba yüksek rütbede bir zabitin oğ- ten sonra: - Ben de oraya gidiyorum, hüküm \'erdim. muavini Mithat beylerin nakil 
lu idi ve tedris senesi başladıktan bit· fakat yalnız gitmek istiyorum- diye Halit Ziya: Uffaki. zade Ae tayinleri ali lastikten çıkmıştır. 

tiyorum... Benim için en tatb inti· sizden ziyade sevdiğimi muhik bir 

Mü ide! 
Anadolu yakasınm elek 

derdi halledilmiyor 
Ankara, 4 (Telefon) - Ele 

trik müdiirü M. Hansens Na 
vekaletile temaslarını ikmal e 
ve neticede Adalar ve Anad 
yakasının elektrik meselesi b 
!edildi. Şirketle vekalet ınutab 
kalmıştır. 

Yalnız şirketin Istanbul bel 
diyesile · uyuşamadığı bir no 
vardır ki son günlerde ıirk 
belediyenin noktai naza11na t 
mayül etmiı görülmektedir. 
cihet halledildikten sonra vekil 
Adalar ve Anadolu yakası dl 

kaveJesini imza edecektir. 

Mahut mesele 
Terkos müduru yeniden tıh 

yapelmasında isr•r ediyor 
Ankara, 4 - T erkos tirk 

müdürU lstanbula dönmüştUr. 
Kastelno burada nafia Tekili 
yaptığı müracaatta şunları iıt 
mittir: 

"Bizim bakterioloğumuz S• 
bey nafia ve sıhhiye vekAle 
tarafından müştereken tayin edi 
miştir. Vazifesi suyun her g 
tahlilidir. Raporlarının re• 
makamlar tarafından kab 
lazımdır. 

Sıhhiye vekaletinin yapbrdı 
tahlil için alman su, usulüne te 
fikan alınmıt değildir. Bu ta 
için yeniden bir heyet teıkil e 
meli ve bu heyete bizim ba 
terioloğumuz da dahil olmabd 

Suyu, içilmez sulardan oldu" 
lıaKtunoa yca.,ucau ..... ., •• ,, ...... v 

yaoat müşterilerimizden bir ço 

tarını şüpheye dllşürmüttllr. 
%ihniyetin bir an evvel önOll 
geçilmesi llzımdır.,, 

Şirket müdürünün iıtedikl 
budur. Bundan baıka M. Kaıt 
no Nafia vekiletine m6racaa 
da bütün tenkit edilen noktal 
artak tenkide mahal bırakmı 
cak bir tekilde ıslahı için b 
tesisata lüzum gör6ld0ğün6, b 
nun da imtiyaz mt1ddetinin telll 
didi ile kabil olacağını söyle • 
tir. Nafia vekaleti evelce • 
ği kararda musırdır. 

Süreyya paşanın bir tek 
lifi reddedildi 

Ankara, 4 (Telefon) - An 
ranın iman için bütiln Ttır 
belediyelerinin Yarıdatlannın ytl 
de ikiıinin tahsisi hakkında vaJl 
tile Süreyya paıa tarafınd 
Millet Meclisine bir takrir v 
mişti. Bu takrir Mecliıin 

içtimaında reddedilmiştir. 

!!!!!!!!!!!!!!!!lllU 
har budur. muhakeme ile itiraf ettini~.. hk çamuru lclalin muumiy 

- Öldürmek, ölmekle hitama e - Evet .. Bu hakikati yine mu· kirletmez ... O benim için dalına 
rdirilen meı'eleye iyi fulolunmut terifim. her halde makbul ve maıumdur 

· denemez ... Buna ölümıüz bir hal - Gönül hakkını izdivaç hak- yorum size. 
ıtıl"Aİ bulmalıyız.. kından yüksek tutanak lclali ba· - Benim için lclal sizin f 

- Nasıl? na terketmeniz lazım gelir... tiğiniz kadar pak, nezih, afif de 
- lclil öldürülmüt ise aramız- - lclal bir gün çıkagelse de a- dir. Dağa cebren kaldırıldı. f. 

da mesele kalmamıt demektir. Fa- caba ne halde gelecektir? size kendi arzusile kaçtı. Ze~c:ı 
zin eevduına tutulduk. Hem en ham ederaeniz ben de ıizi zevceni kat ben onun berh!lyat ~lduğu~~ _ Ne demek istiyorsunuz?. hukukunu hiçe saydı. Siz oııull 
gayri iradi bir firara atıldık. Siz zi kendinize ıaındıracak bir irade farzederek meselenın dıkenlennı _ Kadın ne ıenin ve ne de be· hareketini kendiniz için bir fed 
beni kannızı kaçırmış olmakla itti- gösterememiş olmak(., r.nüttehem ayıklamak iıtiyorum .. · nim kabul edemiyeceğim bir halde karlık addediyorsunuz. Laki11 

görürüm .• Vr.ı sonra davamı adliye - Onun ölümü, dirimi uzun gelebilir... nun bu cür'eti yalnız benim • 
_IJ_u __ r_::_s_i_m_d_e_k_l_b_a_c_a_k_l_a_r_ı __ ma~~eme)eri huzuruna. çıkaracak müddet meçhul kalabilir... _ Böyle bir menfiyet benim İ· mnda değil bütün alemin bükll' 

de~lım. O Manda Rqıtle benken - Bu haberin pek uzamıyacağı . "t 1 1 1 .. 1 b ld ce büyük namussuzluk sayılır···d en mi.itenallp ve en gDzel . ... çın varı o amaz. c a ne a ege • 
buluvo,,~,m. dım haklatacagım.. zanmndaymı... 1. 1 . be . kb 1.. d"' - Biz bu meselede ileJDJl1 J , • B" k b' .1 l ... ırse ge sın nım ma u um ur. •11 r. - ır uzu ır ayı ı e nası ug~ - Her ne hal ise bu kadın ber· B k d t · b' d diğine balmııyacağız .. Kimıen~ . ..:it 

Jılm ye adreı: -·-·' .. -·-····-··"··-··· 7 - u a m emız ır yer en B~ 
ratır ·.. hayat bulunurıa senin mi olacak gelmiyor. Fakat cebri olsun ihtiya· yini hükmünü sormıyacağız. Jıll 

- Sevgilimi kaybettikten sonra benim mi? Bu ciheti şimdiden ve ri olıun lclal bir kadın için bir ha· telakkilerin, adetlerin, görene 
yaşamak istemem. Kendimi lclali kat'iyyen neticelendirmeliyiz. taklığın son batağına dalıp, batıp, rin fevkine çıkacağız ... 
öldürmüt olan ellere öldürtmek iı· - Siz deminden benim lclali bulanm sıelecektir.. (BitmeJJI) 

...... ~------------------1 

-----------·-··-··· 



Devlet Demiryolları 

Şehir Mecliaindeld tenkit 

i;luanımer B. 

Muhittin Beyin şahsına 
tariz edilmio midir? 

Muhtelit mahkemeler 

Türk - Yu-;;,~~ mah-
kemesinde 

Bugün alb dava 
görülecek 

Bugün Türk - Yunan mahke· 
mesinde altı davaya balnlacakhr. 
Davalardan biri çok yeni bir 
şekli havidir. Bir Yunanlı kendi-
sinin harpten evvel mali kapitü
IAsyonlardan iıtifa edenler meya-
nında olduğunu iddia ederek 
1922 den evvel tarholunmut ver
g_ilerin iadesini istemektedir. 
Tilrk ajanlığı, Yunanlıların harp-
ten enel mali kapitülasyonlar· 
dan müstefit olan devletler te
beasından olmadıklarını ve Tür
kiyenin evveldenberi Yunanlılar 
hakkında böyle bir hak tanıma
dığını söyliyecek ve bu tezi mü· 
dafaa edecektir. 

Munzam tahsisat 
Baıpapazm etabli olduğu 

kabul edildi 
Muammer ısey "habnmdan Muhtelit mübadele komisyonu 
böyle bir fey geçmedi,,diyor dördOncil bürosu dün toplanarak 
Şehir meclisi içtimalanna başladı. baı:ı mueleleri müzakere ve in

lik içtimada şehir işleri ve çalışma U· taç etmiıtir. 

Bu işe ıiz de şaşın! 

Devlet demiryolla· 
rında tefeciler 

Devlet Demiryolları me
murlarına ve müstahdemleri
ne yardım etmek üzere bir ta· 
sarruf sandığı tesis edilmiş

tir. Bu sandık bir hayJi za
mandır mamurlara maasları 
nisbetinde ve aytı ay vad'e ile 
yardrmda bulunmaktadır. 

Binlerce memur ve müs
tahdemi olan bir müessese
nin böyle bir tasarruf sandığı 
sahibi olmasr şüphesiz ki tak
dirle karşılanacak bir hare-
kettir. Bu yardım sandığı 
memurların zaruri ihtivacla
rı için kuruJmuş bir mÜe~se
sedir. Bir yardım teşekkülü
dür. Fakat bu teşekkülün 
bir gtin bir memuru zarara 
Te israfa sevkedecek bir şe
kil aJdığını görürseniz hay
retten haprete düşersiniz de
ğil mi? Hiç hayret etmeyiniz 
bugün bu sandık bu vaziye
ti tamamile almamış ise de 
yardım müessesesinin mev
cudiyetinden istifade eden, 
kendflerine faiz kln temin 
eden bir grup teşekkül etmiş· 
tır. 

IGlü hakkında hararetıi sözler söylenil- Ankarada bulunan Tevfik KA
d.i. Azadan Iş bankasr Istanbul şube- mil B. komisyona verilecek 
&ı ınUdiirü Muammer Beyin tenkitleri munzam tahsisat işile meıgul 
l'e Tevfik Salim Paşanın (kuvvetli ruz- olmaktadır. Komisyona munzam 
name istiyorum, gündelik küçük işler tahaisat olarak (70) bin lira ve· Bakın nasıl: Sandıtrn 
den başka meşgul olmamrz icap eden rilecektir. Komiayon İflerinin yardım şekli şudur: 
Çok mühim meseleler de vardır. Şek- Hazirana kadar bitirileceği ümit Bir memur borcunu altı 
lindeki mütaJeası gerek gazetelerde, ayda öder. Ödedikten sonra edildiğinden 931 senesine komis· t 1

-rerek şehir meclisi azası arasında • b eAlar borç alabilir. Borcu-
yon içın ta si.sat konmamı•hr. ta i hliinakaşalara sebep olmaktadır.) Y nu mamile ödemiyen b r me--

MUHlTT1N B. NE D1YOR7 Diğer taraftan Anadoluda bırak• morun sandıktan para alabil-
Diin de yazdığımız gibi belediye re- hklan emllke mukabil şehrimiz- mesi imkanı yoktur. 

isi Muhittin B. şehir meclisinin cu- deki etabli Rumlara dağıtılacak Fakat borçla para almak is-
martesi günü aktedeceği içtimada bu (150) bin lngiliz lirası için ali· tiyen bir memur için kolaylık 
tenkitlere cevap verecektir. Muhittin k.ada!lar tarafından komisyona bulan teşekküller vardır. Bir 
Beyin ne söyliyeceği belli değildir. Mu- şımdıye kadar (14) bin beyanna- gün için 3 bir vermek şarti-
maileyh gazetelerin bu husustaki su- me Yerilmiıtir. Tevziatta, 929 da le bir memurun sandığa olan 
allerine: "Tenkit mecliste serdedilmiş· verilen vergi miktarı emlikin borcu kapatılır. Memur yüz- ı 
tir, cevabınrn da orada verilmesi ne- kı . . de birle para verene borcu Ö· 
L.ilal::I> ı .. auruıı MeKllft,.e yml'hnı •el.r.l:.._ •••• •-•..J.-" ~ u mukabelede cakbr. dcdlMen sonta ka1an parayı 
bulunmuştur. alır. 

MOSBET ı~ BafPapaz etabli mi? O:J B F Bu l§fn sonu neye nnrf 
Belediye işlerinin umumiyetle fyı· Bfpapaz otyos Ef. nin etablı' B 1 hn d u işin sonu sandığa borç-

ıritmediği, belediye rei inin programı- 0 up 0 a ığı hakkında komiı- Juolan memurun muvazaalı 
nı meclise bildirmediği, her içtima yonca bir karar verilmediği buı bir surette para almasma yar 
devresi başında mecfüıe bir muamelat Rumca gazetelerde yazılmııtı. drm edenlerin para krrmaJan-
l'aporu verilmesi icap ederken böyle Halbuki Türk murahhas heyeti na sebep olur. Bir taraftan 

TicaTet aleminde : 
_________ ;..;;.;;._ 

Kongre devam ediyor 
Dtin kunduracıların dert

leri dinlendi 
Ticaret odası kongresi dOn 

saat 14 te ikinci içtimaıoı, reis 
vekili Kara Mustafa zade Ahmet 
B. in riyasetinde akdetti. 

Celsenin açıhfını müteakip ev· 
velki zabıt okunarak kabul edil
dikten sonra söz aJan Galip 
Bahtiyar B. iktısat buhranına 

çareler aranması meselesinin ruz· 
nameye ithal edilmemiş olduğu
na işaret etmiştir. Galip Beye Ni
zamettin B. cevap vererek za· 
manın darlığını nazarı itibare 
alan odanın bu meselenin tetki
kini bir encümene havale etmit 
olduğunu söyledi. 

Bundan ıonra aanayj encl1me
ninin raporu okunarak ayakka
bıcıların oda meclisinde milmeı
silleri bulunduğundan diğer biri· 
nin kabulüne imkin olmadığınaJ 
cemiyet tarafından idare edilen 
salıfların Borsa mahiyetinde ol
mayacağma, altı lastik üstü kıs· 
men liıtik ayakkabıların güm· 
rllk tarifesinin B. fıkrasma ithali 
içjn hllkiim.et nezdinde temenni· 
yatta bulunulma.sına, kösele ima· 
linde kullanılan (Rotenaj) ın yüz· 
de ondan fazla kuJlanılmamasına 
ve köselenin tlıerine (Rotenaj) 
miktannın işaret olunmasına, 

Beykoz kundura fabrikasının bin 
çiftten aıağı münakasalara işti· 
rak etmemesine dair ola kısmı 
bazı mUnakaıalardan sonra ay
nen kabul edilmiş ve sanayi 
tahsili hakkında yeniden tetki· 
katta bulunmak üzere raporun 
tekrar encümene iadesine karar 
verilmiıtir. 

Verilen bir takrir Ozerine kon-
penin Pazartesi gOnllne kadar 
temdidine ve Pazartesi gilnll 
tekrar toplanılmasına karar Ye· 

rilerek celse tatil edilmiıtir. 

Bir mah 3 J ı e halkı 

1 Sin:..itlere narh 

Köprü üzerlnde ı mit Hbft 

Simit fiyatı 60 para 
Belediye bugünden muteber 

olmak üzere narh koydu 
Belediye bugünden itibaren simftl• 

re nark koymuştur. Bundan l!IOnra si
mitler ekistra undan yapılacak, 15 
gramı 60 paraya satılacaktır. 

Adliyede 
--~ 

Anamdan doğdum 
doğalı yaşarım! 

Selmeslı Lütlullah' nüfus oQz
danm• göre 40 yetındı. Fakıt, 
kendisi bunun farkında de§tlf 

Birkaç ay evvel Kasımpatada 
bir kadın meselesinden Celil 
isminde birisini yarabyan hamal 
Selmaslı LütfullAh, dtın lıtanbul 
ığırceza mahkemesinde muha· 
keme edilmiştir. 

Bu muhakeme, temyizden 
nakzendir. Reis Hasan LUtln B., 
maznuna yqmı sormuı, fU ceva· 
bı almııtır: 

- Ben ne bileyjm? biç insan 

olan yatını bilmez olurmu. Kaç 
scnedenberi yaııyorsun aen? 

- Anamdan doğdum doiab 
yaıırım iıte r 

Halbuki, maznunun nOfus cüz-
danı vardı. Y Bfl, buna nazaran 
kırkh. Kendiai bunu bilmiyor• 
dul 

bir rapor verilmediği yolundaki tenkit- F otyos Ef. nin muahedenin imza- meınur borcundan kurtulamı· 
ler şehir meclisi azası tarafından tür- sı sırasında lıtanbulda bulundu- Yor, bir taraftan memuru te- Terkos kumpanyasını davı 
lU türlü mütalealar serdi ne vesile ol- ğunu nazan itibara alarak ken- feciden kurtarmak istiyen mü- ediyor 

Bu cihet, baUediJdj. Temyizin 
nakzı okundu. Ittiba edildi ve 
neticede bir sene dört ay yirmi 
ıekiz gün hapse, yüz lira tazmi
nata mabkiim oldu. 

ınaktadır. Bu itibarla cumartesi günü diıinin etabli olduğuna karar essese hem tefeciyi ayağına Gedikpaşa civarında Dizdariye 
tehir meclisi içtimaında Muhittin B. vermit, bu karannı da resmen kadar getiriyor, hem de me· mahallesine 18gtinden beri Ter-
tarafından verilecek cevaptan sonra bildirmiıtir. mura bütçesini tanzim imk!-
azadan bazı1arının söz alacağı ,.e şid· ıın~ın''".""'~""""'-'""'""" .. '"'"'""' ... ""'111"'"'""'"""'11""''"'•'lllDD••• nını bırakmıyor. kos ıuyu gelmemektedir. 
detli müzakereler cereyan edeceği dün- b~r ı~ın başınd~ bulunanları o işin a- Hayrr yüzünden çıkan bu Halk müracaatlannın bir neti· 
ktl akşam gaıetelerinden birinde ya- ki~tinden me~ ul ~Y~~Jardanı~: baş. Şerre siz de şaşrn- . ce .ermediğini g6r0nce T erkoı 
!rlnıakta idi. Dün bir muharririmiz bu ta~ıler hastah~ı. gormuyorlar, ıyı ede- ıirketine tiddetli bir protesto çek-
lllesele etrafrnda şehir meclisi azasın- mıyorla~, 0 ışın. doktorunu bulup iş Biz de ıaıahm ! mitlerdir. 
daıı ınuhtelif zevatla konuşmuştur. b~ın~ getm~ek la~ı~dır.,, Şeklindeki B d . sozlen beledıye reısı Muhittin be 24 saat içinde su ..erilmedifi 
azı zevat, müzakere esnasın a reıs · · · . . ye - .. -..-..·---'"'"" takdirde mahallenin nafia vekl· 

~kili Sadettin Ferit Beyin de söyledi- bkarşı kbtaır tahrıkkz teldıikkiM edılmıştir. Dün Maksadım asla ne Muhittin Beye, ne ~ u no a m a uammer B b" letın' e ve mahkemeye mftracaat 
gı gibi tenkitlerin pek umumi surette h . . . 1 ., ır muavinlerine ne de her hangi bir me-lierdedilmiş olduğunu, münaka~dan mu arnrhı~ıze şl~n. adrı söylemiştir: mura tariz etmek her hangi bir me- edeceği beyan olunmaktadır. 
... u_ • . • • - Şe ır mec ısın e cereyan ede · ... _bet bir netice alınabılmesı tçın .. k t fi tahk" n morun icraatını tenkıt etmek değildir, ALl 'flCARE'i' l\IEK'l'EBl 
ltlu 

1 
muza ere en e ra ı ve ıkata mu be k ~ ... h' lisi T" t ekt b" · il' t' · ,..:,ı;en maddeler üzerinde k•:~i" . tabrk şeklide gazetenizde intişar ettı" ki: ;?dimi, ,...rr m~~ ı"-:;'nı t~~: 1 . ;:,"" m 'khe •;•:ı.ad• ·~nt ·~";'" 

~ brm geldiğini söylemekte ırher. fakat diğer gazetelerde ifadelerimi~ "h~ ım, ka~uı~u~li ze ·revl . ettıgı enfl s~rn; .. ı .. ~ kt d~mısı ı!mın n 
rnafih meclisin canhlığrnı mu a· dil . . . mu ım ve mes o ıye vazı e en hatır- ver mesı uşunu me e ır. uunun 

faza_ etrnek için umumi işler üzerinde ayntn neş~e meyıt ıçınden bazı kı- Iattım. Bu ciheti meclfsin cumartesi sebebi mektebin muhtelif kısımları a
•llkayı gösteren mülahazaların ileri· sım 1ann la ınlmış 0 ması maksadımın günkü içtimamda tekrar tasrih ede- rasrnda isim iltibasına meydan verme-
~ n yan ış an aşı masma sebep oludu ğl k d Surtnebileceği de m.ve olunmakta· • ce m.,. me arzusu ur. 
dır. ---·-·• •=-=•••• •• • =-= __ .-.... - • .._·----·· ----------

., ıı.ıed~!":!~,~~ ~~~!~:başında ( Çizgilerle fikirler : Biitün hayat bir mekteptir 
ha eclise rapor vermesi lazım iken şu· 
tl' t içtillUl.Jnda İstanbul belediye reisi· 
~il böyle bir rapor vermediği yolunda
bit tenkide de şehir meclisi azasından 

ıat şu cevabı vermiştir: 

' ' 

Galip efendi 
Sergardiyan mıhkllm oldu 
Bazı ıuiistimallerden dolayı 

Uçfincü ceıa ~ H:eroeıinde mu· 
hakeme edi .c olan, tevkifa· 
ne sergardiyanı Galip efendinin 
~ubakemeıi, don intaç edilmiı· 
tır. 

Galip efendinin, tevkifaneye 
esrar kaçırdığı ve mevkuflardan 
birçoğunu, menfaat mukabilinde 
serbest bıraktığı sabit olmamıı· 
hr. Y almı:, bir ihtilb maznunu• 
na, refak~tinde jandarm olduğa 
halde, bır geceJik izin nrditi 
tebeyyün etmiıtir. 

Galip Ef. bu cllrilmden, kabili 
temyiz ve gayri kabiJi tecil ol
mak üzere, 3 ay hapıe ve ayni 
müddetle hizmetinden mabrumt• 
yete mahkum edilmiştir. 

Komüniıtlerin kararı 
lstanbul ve lzmirde yakalana

rak lstanbul ağırceza mahk 
. d e-

mcsın e bir müddettenberi mu· 
hakeme edilen kom" . tl h 
k d k

. unıs er a'· 
JD a ı karar önüm" d k' 1 

günü saat 16' u~ e ı sa 1 

b 'ld' · ı . da alenı olarak 
ı ırı eceklır. 

ESKi urnnAHLAR II18S1 iPTAL 
l~tN _NE KULLANIRLARMIŞ? 
Ekserıya ispirt b 

'-il- Devre teşrini sanide başlar, ni
)a sonunda biter. Nitekim divanı ri
tlb aet l'e encümenler bir devre için in· 
cı.,: olunuyor, bir sene vazife ifa e· 
ttıha~r. ~ecllsin teşrinisanide bir ay, 
1"taı ' nısanda on beşer gün toplan
'tltl~ a1rı ayn içtima devreleri teşkil 
lllat bunlann her biri olsa olsa in· 
011 °bf ~Yılrr. Meclis şubatın birinden 
'-1IJ Şıne kadar müstemiren mün'akit 

"b · · b 0 ve azan da af yon 
gı ı azı nebat maddeler Pek h. 
oldukları anlaşılan e k" M. ma ır 

1 IJ'or B •bttn · una nazaran belediye re-
l'lsa0111 l'l'leclise devre başında faaliyet 
~d vermesi lazımsa bu teşrinisani 
d'flı a ınevzubahs olabilir. Şubatta _,, 

Bütün bayat bir mekteptir. 

Bu mektebin en ili kısmı. ~.ay.at 
, liyetlerini yilklendıgımı%, 

mes u ·~· . ı 
vuife)erini ifa ettııımız 

Bu mektebin baılangıcı, ha· 
yatta aldığımız ilk nefes, sonu, 
hayatta verdiğimiz son nefestir. 
Bu bayat Darülfünununda mu· 

a anlar, ıefil olur. 

Siz hem resmi tahsil hayatı
nızda, hem de hayat Darülfü
nununda muvaffak Ye meı'ut 
olmayı, ve başkalannı mes'ut 
etmeyi istihdaf ediniz. 

ı s ı ısır cerrah-
arı ameliyeden evnl hastanın başr , 

muayyen bir nol\tasına münas· t 
le vururlar . ıp sure -
ta ve amehye esnasında ha• 

yr şuursuz kılarlarmış. 
nmı r.ımıı ııııu.'ll!nıl!llnttunııııınıııııını ııınıııııı·ııı1111111111ı11n· 
..... • ıı.'ll 111 
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. Ü Şchır haberlerimizin devamı 



VAKiT 
---~~--~--~.........:.~~~~~ 

Menemen divanı har-
binin kar arı 

Menemen irtica hareketinin 
elebaıılan hakkında divanı 

harbin verdiği karar icra edildi. 
Bu kararın ıebit Kubilly beyin 
bir buçuk ay evvel başı bıçakla 
kesilerek yeıil bayrağa dikildi
ği yerde icra edilmif olması, ada
let noktasından müessir bir ibret 
manzarasıdır. Birinci derecede 
gebe çarpan ıey Manisadan 
kalkarak köyleri dolaşa dolaşa 
bir sabah erken Menemene va
ran ve orada şeriat namına 
Cumhuriyet ve lnkılip eaasla-
rtnı yıkmak için harekete geçen 
b~. altı müsellah şaki ile o gün 
hiç göze görilnmiyen bir takım 
mürtecilerin siyaset meydanında 
birlqerek ceza görmüş olmala
rıdır. Bu srretle bllyük cinayetin 
açık sahneye çıkan failleri gibi 
perde arkasında çalışan müret
tipleri de adaletin pençesine baş
lannı birlikte teslim etmişlerdir. 
Eğer adaletin icabı yalnız şehit 

Kubilly beyin başını kesenlerle 
onlann yanındaki diğer milcrim
lerin tecziyesinden ibaret olsaydı 
Menemen divanı harbinin vazifesi 
pek kolay idi. Çünkü müthiş 

hadise biltnn Menemen halkının 
glSzU önünde cereyan etmişti. 

Biltnn failleri de meydanda idi. 
Fakat bir Mehdi çetesi şeklinde 
ortaya çıkan irtica failleri bu 
kadar cahil ve iptidai adamlar 
idi ki yalınız bu nokta nazarı 

dikkate alınınca bunların kendi 
bqlarına böyle bir harekete geç-
mit olmalarına ihtimal vermek 
müşkül idi. Onun için irtica ha· 
disesinden sonra Menemende 
teşekkül eden divanı harp perde 
arkasındaki ıeriki cürümlerini 
arayıp bulmak vazifesi karşısında 
kaldı. 

itiraf etmek lizımdır ki divanı 
harp bu noktadan vazifesini çok 
derin, takdirlere layık bir dikkat 
•e itina ile yapmışhr. Tahkikat 
neticesinde ve hatta muhakeme· 
nin ilk safhasında mevcut deliile 
nazaran haklsında idam kararı 
verileceği zannolunan Menemenli 
hoca Saffet efendinin nihai hü
küm ile berat etmiş olması diva· 
nı harbin bu dikkat ve itinasını 
ispat eden milhim bir hadisedir. 
Bu dikkat ve itinayı ırörmek 
memleket ve milletin istikbali, 
ayni zamanda halkın hukuku ile 
alakadar olan efkan umumiye için 
büyilk bir emniyet noktası olduğu 
ıUphesizdir. Diğer taraftan icrası 
iç.in M. Meclisinin tasdikine lüzum 
olan noktalar da bllytik mecliste 
en ııkı bir tetkikten geçirilmiştir. 
Netekim bu tetkik neticesinde 
idam hlikGmlerinden ikiıi tadil 
edilmiştir. Binaenaley millet na
mına yapılan adalet vazifesinde 
hiç bir kimse hakkında haksıı:lık 
olmamak için imkanın ve usulün 
mOsaadesi nisbetinde her şey 
yapılmlf demektir. 
Vakıa haklarında idam hükmU 

tatbik edilen mticrimlerin naış

ları karşısında insan kalbinin 
titrememeıi mümklln olmuyor. 
Ne çare ki bazan bu elim beteri 
teeuiirlere tahammOl etmek 
bir zaruret oluyor. Kanıren ol
muş bir uzuvda ameliyat icrası 
acıklı ve ııtıraplıdır. Fakat ba
zan bir hastayı ölümden kurtar-
mak için bu acı ve ıstırabı . her 
ne pahasına olursa olsun göze 
almak icap ettiği gibi bir mille
tin hayatına tehlikeden korumak 
için de adalet dıvanlarınan ağır 
hOkUrnler vermesi we bu hüküm· 
lerin icrası llzımgeliyor. 

.Jlelutut .A.suK 

Latife Bekir H. 
Kadınların üniformalı polis ve 
aıker olmalarına taraftar 
Ankarada hazırlanan yeni po

lis kanununda, kadınların resmi 
elbiıe gjymemek şartile polis 
olabilecekleri bildirilmektedir . 
Dun bu mesele hakkında kadın
lar birliği reisi Latife Bekir H. 
şunlan söylemiştir: 

« Bu haber Kadınlar birliğinin 
bir zafer daha kazandığını bil
dirmektedir. 

Geçen sene kadınlara intihap 
hakkı verilirken kadınların er
kekler kadar ve bazı hususlarda 
erkeklerden daha ziyade muvaf
fak olabileceklerini ı6ylemiştik. 
O zaman birliğin mOdafaa etti· 
ği bu noktai nazar alayla karşı
landı. Kadınlarm polis olamıya
caklan, kadın polislerin bir işe 
yaramayacakları söylendi. Hatta 
bir de "kadın polis olursa,, isimli 
bir komedi yapıldı. Bütün bun
lar daha unutulmadan kadınla
rın polis olabileceğini memnuni
yetle öğreniyoruz. Buglln mem
lekete ksdın polis lAzımdır . 
Mektepli genç kızlarıo, kadınla

nn ahlaki kontrol v takiplerini 
ancak kadın polisler muvaffaki
yetle baıarabilir Ancak kadın
ların resmi elbise giyinmesi la
zımdır.11 

Latife Bekir H. kadınların 
askerliği hakkında da şunları 
söylemiştir: 

"Kadınlarımız hiç ıUphe yok 
askerlik te yapabilirler. Nitekim 
hayata abldıklan birçok sahalar
da erkeklerden geri kalmamış

lar, muvaffakiyetler göstermişler 
rüştlerini ispat etmişlerdir. Ka
dınlar ihtiyaç zamanında bu şe
refli vazifeyi seve seve yapabi
lirler ve yapabileceklerdir.,, 

işi uzatmağa ı ·· z m yok 
Balıklı hadisesi hakkında ga

zetelerde vuku bulan neşriyat, 

bazılarında, Cerrahpaşa hastanesi 
&peratörü Burhaneddin Beyin 
Balıklı hadisesine ıahsan sebep 
olduğu zannını tevlit etmiştir. 
Halbuki dün Burhaneddin Bey 
matbaamıza gönderdiği bir mek
tup ile bunu tekzip etmiştir. 

Esasen Burhanettin Beyin Balıklı 
hastaneıine bazı talebelerin git
mesi hadisesile uzaktan •eya 
yakından hiçbir alalrnsı olma
dığında şllphe yoktur. Nitekim 
bunu e•velce de yazdık. Evvelki 
gün matbaamıza gelen talebe
ler de böyle bir ihtimal mevcut 
olmadığını sureti kat'iyede temin 
etmişlerdir. Biz Burhanettin Be· 
yin tabiat ve mesleğini y1'kmdan 
biliriz. Eğer talebelerden bazı· 
larının Balıklı hastanesine git
m~leri ihtimalini bir an hatırına 
getirmiş olsaydı buna mutlaka 
mani olurdu. Bizce mesele niha
yet bulmuştur. işi uzatmağa 
biç de lüzum yoktur. 

Gazi Hz. Nazillideı ._B_u_n_a_s_ıl_k __ it_a_p_?_ 
[Ost tarafı 1 inci sayfada] 

~!edi~ 

Daimi encümen 
( Ost tarafı birinci sahıfada l 
Gazi Hz., vasıtasızhktan 1 

köylere gidip halk ile temas 
1 

edemediklerini söyliyen ocak
lıya cevap vererek ıeyh ve 
müritlerin köye giderken oto-
mobil masrafını diişünmedik
lerini hatırlatmış ve bir mef
kureye vakfı nefsedenlerin ga
yeleri uğrunda her türlü zah
met ve fedakarlıktan .ze•k 
alacaklarını ilave buyurmuştur. 

Denizliye hareket 
Aydın, 4 (A.A) - Reisi

cümhur Hz. geceyi trende 
geçirmitler ve bu aabah saat 
8,30 da Deniıliye hareket bu
yurmuşlardır. 

Denizli, 4 (A.A) - Reisi· 
cümhur Hz. saat 13 te Deniz-
liyi teırif buyurmutlardır. lı
tasyondan misafir kalacakları 
C. H. fırkasınan kadar cadde
ler iki taraflı halkla dolu idi. 
Sürur içinde olan halk, BUyll~ 
Reisi coşkun tezahllrat, alklf 
•e yaşa avazelerile karşıla
ruışhr. 

Nazilli, 4 (A.A) - Reisi
cümhur Hz. Denizliye geçer-
ken yarım saat kadar Na.zilli 
de tevakkuf buyurmuşlardır. 
Bu müddet zarfında Türk oca
ğında, belediye, Cnmburiyet 
Halk fırkası heyetlerini, çiftçi. 
tüccar ve muallimlerin mUmeı
sillerile münevverleri kabul 
ederek memleket işleri hak
kında konuşmuşlardır. 

Celse açılınca profesör Kemal Ce· 
nap B. bir takrir vermiştir. Duyduğu· 

mıza göre bu takririn hulbası da şu
dur: 

"Fizyoloji ~mile basılan bir kita· 
hın ü~ forma.~ını gördüm. Mündere
catını gayri ilmt ve serapa hata ile a
IÔde buldum. Fakülte külliyatı ola· 
rak çıkanldıimr anladığım bu kitabın 
men'ini talep ederim,, kitabın müellif· 
leri hakkında da bazı mUtalealan lh· 
tlva eden bu takririn okunmasını mü· 
teakfp Kemal Cenap B. ayağa kalka
rak bazı şifahl izahat ta vermiş. mev
zubahs kitabın tenkit ettiği ilk üç 
formasında Talha Yusuf Beyin sarfı 
"8.hit yazmamış olduğunu anladığını, 

bu ciheti Ta1ha B. tarafından da ten
kit edildiğini söylemiş ve bu üç forma· 
nın Rasim Ali B. tarafmdan yazıldığı 
aynca tasrih etmiştir. 

Bu izahatt müteakip mesele doğru· 
dan doğruya Rasim Ali B. me!!elesi ha· 
lini almıt ve bazı müderrisler ve taal· 
luku hasabile bilhassa Rasim Ali B. bu 
hususta izahat vermek arzusunu izhar 
etmişlerdir. Fakat reis TeTfik Recep 
Beyin teklifi üıerine meaelenin umumi 
şekilde münakaşa edilmeden evel bir 
encümene havale edilmesine, encüme· 
nin kitabı tetkik ederek vereceği ra· 
pordan sonra bahsin münakaşa ve mU· 
zakereye ..-az'ma karar vtrllmlş bu su· 
retle dUnkU celRede şiddetli bir müna· 
kaşa yapılmasmm 8nUne g~ilmiştir. 
Kitabın tetkiki için aynlan encümen 

fU mUdeniılerden mürekkeptir: 
Ell\l'Ul tlzeyne müderrisi Ziya 

Nuri Paşa, cildiye müderrisi Hasan Re· 
pt B., faktilte reisi ve insa~ mUder· 
risl Tevfik Recep B., teşrihi marazt 
müderrisi Hamdi Suat B., kimya mil
derrisi Hadi Faik B., 

Besim Omer P§. komisyona ıııeçildlği 
halde arzı itizar etmi§tir. 

KEMAL CENAP BEYLE TALHA 
BEY BARIŞTILAR 

Hizmet9ilır ve garıonl., 
meselesini g6rüttil 

Belediye daimi enclmeni ~ 
gün toplanmakta idi. Bun. 
ıonra haftada dört iÜD içtiııı' 
edecektir. Encümen diln to!~ 
mıı ve Buna ikhsat mocıv:· 
Kemal Omer ve müstabdeoı' 
ıubeai mlldüril Muhsin Be~' 
de iıtirak etmitlerdir. Bu içti~ 
da yeni hazırlanan müıtahdD~ 
talimatnamesi müzakere edUoı.if 
tir. Şot6rler ile arabacılar IC~ 
aefer merkezince kayıt ve t~1 
edilip ellerine hüviyet •e 11lll" 

cüzdanları verildiği için buıılad 
müstahdemin şubesine tibi 011111 

maları kararlaşmıştır.Garsonıır; 
da ıube emri altında buluolll 
11na karar verilmiıse de bu ka~ 
gelecek ıene tatbik edilecekti' 
Talimatnamenin tetkikine def.
edilmektedir. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi cumartesi ~ 

toplanacak, belediye ve darnlac' 
zenin 929 heaabı kat'ilerini te~ 
kik edecektir. Bundan b~ 
Uloköyde bir pazar kurulmaıaıı' lnı 
müsaade verilmesi hakkıod' 
Sarıyer kaymakamlığının teık' 
resi okunacakbr. 

Şehir istatiıtikleri . 
Belediye ıehir istatistikleriılİ' 

nasıl ve kaç nevi tutulacai"' 
dair talimatname hazırlanmış f4 
vekllete gönderilmiştir. Bu tJ 
matname tasdik edilip ıeldikt" 
sonra derhal tatbik edilecektir 
Belediye bu sene 34 nevi isti 
tistik tutacaktır. 

Haber aldığımrza göre dünkü içti· Po1i.te lb 

8 
maın bir neticesi de Kemal Cenap Bey- 70 'fOP ÇALMIŞLAR 

li 

NazilliJiler, yanmıı olarak ele 
geçen şehrin ihyası için istir
dattanberi iki üç milyon liralık 
yeni inşaat yaptıklannı. pamuk 
ziraatinin vaziyeti ve istikbalini 
anlatmıılar ve yapılmakta olan 
Menderes kanallarının ikmalini 
ve tesisi mukarrer olup arazisi 
milbayaa edilen pamuk ıslah 
istasyonunun biran enel vücu
da getirilmesini temenni etnıiJ- 
lerdir. 

istasyon ve civannı dolduran 
binlerce halk Gazi Hz. nİ lae
yecanla ıelimetlemişlerdir. 

le Ta1ha Yusuf beyin bazı müderrisle- Evelki gece, Beyoğlunda lstiklAI 
rin teşebbtlsile banştmlması olmuş· desinde Bursalı Mustafa Fahri ~ . 
tur. Tenkit ve hücuma mevzu teşkil mağazasına &'İren hırsızlar 70 top ~ eo 
eden ÜÇ formanm Talha B. ta.r~ından aö~ .. il e ı,.; ...... :ı.••• eı~-::g ı.n .... ıı.,_1 y 
yazılmış olmadıiı tahakkuk etmesine tün tabakası ve ağızhk çalaark ka • d 
ve Kemal Cenap Beyle Talha B. ara- lardır. I & 
srnda phsl hiç. bir lht11At olmamuma Bu husustaki tahkikat, kepenkl ra 
gire bu banş tabii addedtlml!lltir. anahtar uydurmak suretile yapıl', 

bu hırsızlıkta müstahdeminden 
NEDEN BAZI İNSANLAR NZUN rinin de aJakası olduğu zannını ~ 

Devlet demir vollarında VE BAZILARI KISA BOYLUDUR? t kt d. ye eme e ır. 

Vücatte hemen hemen bir bezelye KANİ BABA OLDO Tasarruf sandığı . kelem tmi• _.,r. 
rlne İften el çektirildi cesametinde (Guddei nuhamiye) deni· Aslan Radoslu olan 66 yaşında lW'.i 

Devlet de miryollan idaresinin len bir rudde vardır. Beynin kaiedsln· met Kani baba isminde biri diin 1' 
Gç milyona yakın sermayeai bu- de yer tutmuı olan bu cu·lde boyumuzu sek Kaldırımda prk otelinde kalp,; 

kontrol eder. Bazı kimselerde bu gud- teaiııden ölmüştür. Bu zat uzun set' 
~?na~ht~1~vtind~~d:~ıntba .1i~~ bin de pek kuvvetli olup 2 metre nya da· hatleri, bilhassa Afrikadaki macertl' 
ıra ı tı öl e ı ?lif ~· ti .. ı ya- ha yüktlek boylu (dev) c~li adam- rile meşhurdur. 

pan ~alem i~ırlermdea Hllanll ıar meydana ptirir; ba:al&nnda pek AZGIN BİR MANDA 
beyt!· k~umaıley: dal1ıiı p~a· zayıf oldulundan dolayı cüce olar.ık Evelld akşam azgın bir manda ~ 
nın. ır .bı~mı~ı ar 8• aı adnna 1 rafaz kalırlar. latada halkı birbirine geçirmiştir. > 
etmış gı ı gosterDUfse • muv : üzeri Galata Bahk azan istik 
fak olamamıştır. Htlsun beye TlFTlK KOMİSYONUNDA ~ ba bo b" ~ dd ye el 
işten eJ çektirilmittir. Tiftik ke .. Uerlnfn ıslah ve teksiri ve n eın §lhı Şii ırkman ğa ceb le _,-111 

~ ru o anca zı e oşma a aş a .... r. 
10 SENELİK MAAŞLAR tiftik ticar~tinln tevsii makA.dile te- Birkaç kişi ıopalarla bu azılı iı'1 

Eytam ve eramilden (100) kuruşa şekktil ıtmıt olan Türkiye tiftik cemi· vanı durdurmak istemişlerse de ,.,,, 
kadar mnnş a1anlann (10) senelift bir- yetinin dahflt nizamnamesinin teıblt da birer boynuz 'Vllrup hepsini ~ 
den verileceği ve hazine ile aJAkalan n lhzan mak1&dile bir komisyon teş. &ermiştir. Hayvan birkaç dükklnJl1 I 
kesileceği maltlmdur. Bunlardan ıtfm· kil tdllmfttlr. kepenklerini kırmıştır. ,1 
diye kadar (20) kuruşa kadar maaı Komi•1on Yozpt meb'uu S~ley· Manda bir aralık Kürekler cadcl ~ 
alanlara on senelikleri verilmişti. man Sırn Beyin riyasetinde faab)'e~e ne separak orada da birkaç ki§iyİ!ıf 

(40) kuruşa kadar maaş alan eytam geçecektir. Kom18Yon uurlma tayan aermiıtlr. 3066 numaralı polis ~~ 
\'e eramilln de on aenellklerinln ı.vztf. edilen ttlrk baytarlar cemiyeti umumi Ef. tabancuını kullanmağa nıet J 
ne başlanmak için zat maaşlan muha. kltlbi lımail Hakki Bey dün Anıc. kalmıt ve ancak 7 kurşunda bu 
sebcci1iğine Maliye vekl'Uetinden emir raya hareket etinlftir. hayvan öldürülebilmiştir. 

-.Wltftftman11mı1nmu1119lff"9l!!UJ..t1ı! 1111t~~11H•ı----------·------------...... .-..ıınmttıMtUtn•M-•tr•tt•mM_Mlf _____ ılı ___ ..,lllRflf·-""" 

Bican Efendi ve rüfekası : Gene kalmanın sırrı 

Mark o Pata - Bican Efendi 
ben bu genci tanıyorum, gozum 
ıısmyor, fakat bilmem nireden? 

Bican Ef. - Sizin zamanınıza 
yetişenlerdendir, elbet tamraı

nız. Selim Sırrı Bey ••• 

, 

- GOıel saz s3ylemeıini ve 

genç kalmasını bilir .• 

- Hatta radiyoda konfer_, 
vererek herkesede ırenç kalıtı~>" 
öir•tiyor. BU. de dinlesek def1119' 



~~~~~~~~~~~~!!!!!!"'!!'~~-~~~~~'!""'~~~~~~~~~ 5 - VAKiT 5 Ş 

l'ii~---· Fı·rar hadisesi nasıl oldu?/7 
Uzun müddet IJül Vernin tor 

Fıçılarda dinlenmiş fevkallde I 
oy 1 t C..10 rç [ st tamı 1 ia~i sayfada] ser ederek .. maz~unlann ~tt~l.?rı sabit B o JO K fl n fl D fl K 1e1n1 1 Kutba t2htf:bah ırle gltmiye lt Mustafa Paşalar. Jzmır jandarma ku· oldu~nu soyledı ,.e 163 uncu madde· ft U kerer verıldl 

aydutlukla mz f[.. mandanına haberl.~r- _ . ye go~ tecziyeler!ni i tedi. Tavıiye ederiz. Galata Beya· 1 h , . lzmir vali!lli (böyle bir hadiseyı ta· Emıre Hanıma ısnat edilen suç sabtJ zıt IOkak 35 ve 37 

Lo 
am edılzyor ? rih kaydetmemf~tfr!) diye cevap ''eri· olmadığından bunun da beraetini ite· ____ , _________ .. , 

lldra 3 CA A ) di. 7Ş b ••ela . ' · . - Avam kamara· yor. . . . • . ... u at cumutesi akıamı • 
•ti latihabatta yapılacak ıslahata Fahrettin .~a~ ~u .. emırl~rı nrdı.: 1 Bu~1ar hakkında yarın karar ,·erı· q,, ~! __ ! _ lhll!fDt~~:ıjA 
llıa te.IUk kanun layihasının müzakere _ Gedis koprusünu, kayıgınr, Emır· lecektır. 11"""-'C / ~"' 
..._,•bu akşam devam edilmiştir. Mu- alem istasyonunu, lzmir yo~unu, bütün lKlNCl CELSE 
llaı::"'rlar şiddetle layiha aleyhinde şehri askeri kuvvetle çevırin. Boza. Müteakiben divan ikinci cel~esini KONSERi 

MESUT CEMiL-RUŞEN 
ve arkadaıları refakatlerile 

MELEK sinemasında 

tıo,d •atlardır. Hatiplerden birisi M. landa tahkikat yapın, Mene~~nde ali· aktettf. Bu celsede Eskişehirde yaka· 
ti 4Jca Georg~'un Şikagolu meş~ur şa· kas•. ~lan ~ozalanhların e\'ını arayın, lanan şeyh Sadık, köy muhtarı Meh
kftat k PGnenın usullerini tatbık mev· emrını verdı. . met Emin ,.e Mustafanın muhakemeleri 
..._, 

0
0YB1akta oldu·''·"nu beyan etmiş- S.okak. )arda devrıye• ler d.o. lafiyor. J'apıldr. 

ICl'. B k 511 rf b 1 xı Biletler bug6nden itibaren ,___ -ır a~ derebeyi arzularını amele Lakın fıra u unmı) or. '-' u yahut ~ h S d k E • • 
~QSrnın temsil etmekte olduğu hey· diri yakalanması hakkında edit emfr. t kk~e~ 

1 
8 dı · ;r. nakşı ?1~ugunu, MELEK SiNEMASI 

... ,.. ... b ril f t ' e esı o ma ığını, müritlerını senede gı'telerı'nde satılmaktad r 
h.. "'lı ren kabul etfrmektedir. M. Mac ler ve m ş ır. .. f d k . . . . . . 1 

VVll&Jd, ı· 'h . haf za. Saklıyan olursa 269 uncu madde ile uç e .a endısını ziyaret ettıklerını,lil•••••••••••-IM 
'&r ~yı anın gayes~ mu :·ın ezalandınlacaktır zikredıp üfürükçülük yaptığını söyledi DA. SEMiRAMiS EKRE.~ H . 
._ bulundu;;... f§On defa] lkdtf alrdugm~uv ;ib~ c Firarinin pabuç.Jarı bulunmu•tur. Ma~nun muhtarlar bu şeyhe zikret· "1 au zaman ar a o • -s memesı hakk d 'h tta b 1 Çocuk hutahklan mütehuıııı 

~?enlerden bir akaUiyetln parla· llk önce kasabada saklandığı zannedi- 1 / k ~n a 1 tara u unm~ş- Ek B . 
=~~a ekseriyet ihraz etmesine mini Jiyordu. Sonra Kubilay mektebi arka· 

1 
ardi a at hükllmete haber vermemış- Dr. rn1 ehçet 

.:..--aıan ibaret bulunamktadır· Mac smdan kaçtıfına dair kanAat haSJI ol· er r. . EtfaJ hHtaneli kulak, bufaz bu-
~d, hiikGmetJn akalli-tlerfn ri- mıya başladı. Müddeı.umumt şeyh Sadığın tekle .. e- run baetalıklan mGtehH1111 hll ~· ı ri dd h k Jül Yernin torunu 

bir IUrette temsilini temin eden Firar, sehpadan üç adım itede e ~ se. ,1 a kındaki kanuna . gore Beyof u Mktep eokak No. 1 Telefon 
e.....ıı nlablye muhalif oJdufanu ila· olmuştur. MahkOmun ergeç adalet pen. tec~~esını, muhtarlann ise vazıf~le- Jül Vernin romanlarında kutba tah-
" '71eınfttir. HUkQmet akalliyetlerin ~esine geçeceği şüphesizdir. Kendisi rinı ıhmalden ceza kanununun 233 ün- Üıklldar Hele Sinımıısnd• tclbahirle seyahat mevzuuna tesadllf e-
"-aulni detti, ekseri;etlerfn vilcude 2:; yaşlannda idi. Sırtında haki ceket cU .mad~es!ne göre ceza1andm1malan. !ŞARK) mümessili VelAdimir Gaydarof dilir. 
hl11ea1nı temine çah~maktadır. başında bez bir bağ vardı. Orta boy. nı ıstemıştir. Karar yanna kalmıştır. H r .. ~ndüz 3 ıe gece 9 da Cuma Simdi, şimal kutbu seyyahJarmdan 
S. Londra, 4 (A.A.) _ Avam kaına~a~ı Ju ve iridir. MENEMEN GENÇLERi ESADIN gücnlc~n 2 de 4 tc gece 9 da gelecek Vilkins, tahtelbahirle kutup aeyahathte 
• • ~P kanununda yapılan ta~ılat DONKtl MUHAKEMELER ÖI~OSONO iSTEMiYORLAR porgram: Anna Karenin teşebbüs edilmek üzere resmi makama· 
-.aJndaJd Jlylhayf ikinci kıraatınde Menemen, 4 (Vakıt) - Divanı harp Menemen, 3 - Menemen egnçleri ta teklifJer de bulunmuo, tek1fflerl mi· 
:: nnıhalff reye kal'Jf 295 rey ile k:ı- bugün öfl~den s~nra top_Janarak Hen· şeyh Esadın .. ölUsünUn Menemen iop. !atbaamua gelen aerler: sait surette karşılanmıştı. 

etınl§tir. d~kte mukım E~ıre H. ıle hafız Ah- raklarmda gomülmesini istemfyerek bu METINLERILE MUASIR TORK .. Bu tahteJbahirle kutup seyahatlae 

Makd nald durrahman Te\·fık hoca, Osman, Meh· hususta hUkftmete müracaatta bulun- EDEBiYATI TARlHl Jul Vernin torunu da fftlrak etmeli 
O met ve Ahmet Ziya Ef. Jerin muhake- mafa karar vermişlerdir. kabul etmişti. Bu suretle torun, bUyUJc' 
f .. B b j TI e Si melerine devam etti. Evveli maznun· ııı ,.. • latan bal kız muallim ~ektebinin kı~- bnb:ısının ruhunu şat edecek, demek· 
' Jarla şeyh Esat tarafından teati olunan Menemen mUstantikliffnden gelen metil edeblrat mualllmı Mustafa Nı· tir! 

1'T mektuplar okundu. Bunlardan bazıla· bir ihzar müzekkeresi üzerine dün Is- hat Bey ba isimle mfihfm bir eser neş· liiMa' .. ....__J 
"' e vaziyet karşısında rının evlerinde ~yh Esadın sakal kıl- tanbuldan hafız Cel~l Ef. lsmtnde biri retti. Maarif v~Aleti ta~fından bas- MEVLÜT • d b ·z · ? lan da bulunmucıtu uıhlt f tll M ö d rll . tınlmış olan kıtapta edebıyatımızdald 

ıstu.-. e e z zr -x • :.-- 51 a e enemene ı n e mı~ Gelenbevı· ve aan'at m-•.a ucı Emire H. f§Orulan suallere cevaben tir. yenilfk cereranı bqJangrçatn itibaren 9&~•P-
Londra, 3 (A.A.) - M. M_ac. Donnld cahil bir kadın olduğunu, şeyh Esadı Hafız Celll Ef . bir sigorta şir· tetkik olunmakta, her lmzanm eserle- Ieri muaJlimlerinden Mutafa 

~ aınele fırka grupunun ıçtımıuı~~a tanıdığını söyledi. Hoca Osman Et de ketinde çalıştıfı a·n~~n lmı tır. Kendi- rinden numuneler verilmektedir. lnti· Sait Beyin validasi merhume 

ılöy)ecJifi nutuktan anlaşıldığına gore laz lbrahimi bir defa gördilfilnU if d sinin . il şı ş ld şar eden dJt nazım, tlratro, roman kı- AdiJe hanımın ruhuna ithaf edil-
, lberaııer trediinyon1ar hakkındaki etti a e ğ h, ttasesbaı e oldukça tanınmış 0 

U· 111mlannı muhtnidlr. Kitabın gaıetecl-ı.__ • o a zı plr.kı d bulundu~ mek llzere yarınki Cuma ...n .. n. 
...... llyilwıında mühim tadilU icra Sonra mu"dde' ~ 'dd' . . ö 'ı k a · an 8 511 

Jik tarih ve sair uerler muharrirleri- •-" 
-.Ht__ 1 b' .. ıumumı ı ıanamesını s Y enme tedı'r ' •ğle nama••nı mllteakı

0

p Saltan -•wnaefe muvaffak olsa ar ıle hükQ. - - -·----- • 11111nınR •.•• • • • , ... ,,. ne mahıuı bir ikinci kısmı da olacak· u .... 
ilet istifa etmek niyetinde değildir. .....,. Darülbeda2:;i"""Telnallleri trr. Mustafa Nihat Beyin kitabı bUyük Abmette Firuzağa camünde Mn .. 
lfatta htlkOmetin bu projeyi terketrne- A R T J S T J K Bu akıanı ıaat 21,30 da bir tetebbU ve hfmmet mahsolUdUr. E· lüt Ye hatim duası kıraat ettiri· 
lf ihtimali de ''~rdır. Hükumet ancak ve yann matine ıaat 15,30da debt hayat ve tenkit ıUtunlanmızda ar · leceğinden arzu . buyuranlanr 
~l~eml ıtimat. reyi karşısında S İ n e m a ı ı n d a J I nca tetkik ve tahJil olunacaktır. teırifleri. 

'~:ı::~~::~f;;:~~~~:~~l i~RYANn /~.: ~b~: !~~il BnfD~fS - -E~fiYük~fa-;-
•erek ameı_e fırkasının ,.e gerek Jibe- Fransızca, ıe~Ji, • •özlü ve pr· Komedi 3 perde JUf - -
J'allerln kaıl bu lunmalarıdır. kılı svperlıJmınde büyDk 

1 1 
--~~-~----

muvaffakiyeti rl 
KIZ HOLLEJJ 'fALEEESJ --- ---- Ya~an : Louı 1111 

Amerikan bz Jrnlej i talebesinden GRISC A Vemeuil 

~türle olmak üzere 50 kişilik bir ka· H ÇAVUŞ Nakili : Mebrure 11111111 
e bu sene A nupaya seyahate kara r 

\'erınf.+' B HUl'fit Hanım 
~.ır. unun itin belediyeye mü-

l'acaat ederek talebe için "pasaport • OG'IAN Kişe hergün saat 13 ten rtibırcn açıktır 
:offektit,, istemişlerdir. Vali Muhft-ı 111 GRJS(JIA Altı yaşına kadar olan cocuklar 

" B., bu talebi muvafık görmüştür. __ _ _ dyacroya tabul olunmaz 

lle1et, aeyahatini mektep tatiline te-1 ViYANA ş k ) M J k tİ 
~Qf ettirecektir. Talebe seyahat· tF ... ar 1 ar em e e 
d:ını merkezi Av~pa ve Fransaya ka- 1 (WIEN. • • Dle •tadt der Uecler) 
fı ~ ~mdft ~decektı~. S~ya~a~ masra. '\ Rejıa6r Richard Oawald tarafından çevrilen a6zlU 
• lfın 330 Jıra tesbıt edılmıştır. ~ Ye fU'kili birinci komedidir - ____ , ___ _ 
~ .ilm:::::ııKı:::::::mm.:::.ııı,, ...,, su AKŞAM M A J 1 K sıNEMASINDA ~ ::lıOMC~:-=-:• 

t K • t ~ E Ş H U R Y 1 L D 1 Z 1 K 1 M 0 K E M M E L r ı L ı r O E 

Dünyanın en güzel kadını: 8 1 L L f E D O V E 

A Ş K Ô L M E Z Salll Ye mlaıemetten bab- beygir kuvvetinde bfr makine 
Filminde ıedilirken diler cihetten her ile tahrik edilmektedir. Ve ıik-

'Y-. IJIJ _ _ _ _ U _ _ __ _ millet mDclafaa Ye taarruz ve-
Ve neı'e prenseai: JWUeeff. J1WOU. •itfDİ tamye ile mqr.:J olu· Jetleri on tonilitodur. Sllrati, 

C 1 C 1 M A R K 1 Z i yor. En muazzam tank ar son doz sahada giderken aaatte 120 
._ Filminde _ amuda Amerika h0k6metince kilometre, bozuk yollardan gi· 
~~:mı::~::::ıuıı:' .... Bu zengin program her halde herkes tanfuıclu betenilecektir. ~"·nııcw.:::::.ı::• İllf& ettirilmittir. Bu tanklar 338 derken 72 kilometredir. 

• ka numarası--:4 rum. Biraz .. bozuk olan ayna üzerinde ha pcelerinde emeller, Umltler bir hJimdl ba§ka bir teY yoktu bu· geli) or. Ona doğru atılıyoruz. Fakat 
\'taaı. • _ . . lekeli bir yuz bana bakıyor. Siyah ha· muazzez hayal, parlak ulvi bir hayaJ nu yapmak istemiyoruz. Çünk\i o bir söz söylemeden ve bir tinet 

l! · Garp cepbesınde .... muelhfi dekalannı yüzüme dikmiş; bu bakan halinde tecessüm eder. Bu hayalin ö- şimdi gördüğümüz cihan bize gülün~. meden biz dönmiis bulunu . T~· 
rlh Mari• Remargue bizzat kendi yüziim- lflmön vut onları ilzerlnde fosforla hutl, dalaYerecl gözüküyor. Ve ina· Jüm uzun müddet bize oyun 'a0~~ 1 · Kalkıyorum aynayı yerinden ~a- ~Jar gibi pınldatdı. Bunun yanında ıuuaıyoruz ki cephedeki fedakArlığımı· ğı etti. O yaman bir OJ u r .: j ı-

rarak yüzü duvara gelmek üzere bir bütün hakikatler mecburi bir surette zın mtlUfatı olarak meslek para, gu· idi. Her saniye azami r ~ ar a ~'' 
kenara dayıyorum. Yatajımın yorp. tatsız ,.e manasız kalırdı. rir iddia kendini ıöstermek hevesi de- rirdi. Bu sebepten dol anb. ıman '~ 

S b• -' J rimf d k fi · k f d · · · ı .. · nyı ız sırf o a-nını arıyor ve soyunuyorum. onl'll ır Cephedeki 5 ,per e z e yaşar en n en çır e ansına gırmemız ıcap e- nrn uzcrıne fikrimizi h 1 :t ' bek1' 1 1 d ktf M tua b' h asre a ıştık O 
Jl\hze daha ayakta _ı!o'!~- o derece cihandan abedynd'=ııttık ki~.:_ e- f ecl ed r. gi un '!1 t b' ıhr a ebn~,sebepten dolayı da boşuz çünkü .bizi 

Oh uyumak ... uyum-. ~nelene 11- rfmizde hiç bir te .. olmad._.nı ç n e zen n ve mes u ır ayatrn ı· saran cihanda bizi k ' 'b' b' 
...,_..._, al d' f kedi _ .. t ld ...... b h t . . m 1 gı l ıı· zihniyet 

yanmadan u~k- sanendlyorduk. .,_. pm ı ar • ze m'"" a o U5unu ve u aya ın ıçın er yoktur. Bu bo luk . 
:OÇO'NCO KISIM yoruz ki hayat devam etmit ve tabU yeni ketfolunmaş hayatlara mahsus şc Hri)or. J{end' .. ş bıze eneli· 

B' cephede bambaşka tasavvurlarla anasız bir surette devam etmektedir. sifiyetl ilıtiva edecefini zannetmiştik., mızı aşl ın bile b_ınu;ı anlntnm~drfı. 
a '~dık. Siperlerde bulunduğumuz Ye Sanki asla cephe hayatı denilen şey Biz a.dette böyle baflamak istiyorduk. i:'ini görüyoruz. ~:rb7yd~ ''crmıye~ 

y( ~h) keHmesiııl dü1Undfitüm81 U· ba dtinyada g&rillmemf§. Fakat sbler ve haftalar parmakları- Japmıyanlar n d ) apanlar ıle 
su .. ümUzde .~-ten bir danr 1"1k· Bizim yekna.s&k ve tabii kadroya mısın arallJldan kayip gidiyor 0 gün- rum , nr n· • rasıkn a asılmaz bir uçu. 

man on ~ . • . . d · . 1 B 1 ri k ıs· . · ız nncn vckdiğeri · 
seldiğini görürdük ve daha ılerisini bir tekrar girmemisl bll ten dıaitiyo1r ar. .• ~ • manuızG, .. 1ıy~e1 ~z, şeyler ı le ge.

1 

dım edebileceğiz. · mıze yar-
.. zdı'k nu yaptı"-mıza hayre e yor ar ve ıs- çınyoruz. oz enm zı etrafnnıza ac E d .. 

t"rlü düşuneme · •• - _,n ıse "'Unler· d · · · 
u . rabıtamın kesmiştik. temedifimizden dolayı adeta iğbirar tığımız zaman bir şey yapılmamış ol- r.Url' • b . ' " c ı çımrzde uzakta 

1 
Mazı fl~ o~•:: ile dun bir hile hlufn- duyuyorlar. Bunu yapamayız. ÇUnkU dutunu görüyoruz. Biz anf ahval ara. derc::::ulı~ top sa~ası gibi tehdit e

Yalnız hır •. kalmamıftl\ Şimdi artık anlamadıfınııı birçok şeyler var· sında yaşamağa ve İf görmeğe alışmış- Bu 1. ı)nn bır şey duyuyoruL 
~en başka bır ~~ik fakat kendimizi dır. Ve çUnkti cephede bqka kanunla· tık.. Bir dakika sonra ne olacafını bir iht~r::: ı ufl ~n ortasından.gelme bit 
ıse evlerimize ge Hakikat illtf- ra Ubi idik. Orada yalnız (celbi men· dakika evelden bilemezdik Bu ·- k . Onu ızıth edemeyız. Dini• 
bi tU 1.. tutamıyoruz. . id 1 • · ~ep. me ıstemeyiz. o d d r r u . . ktı Cephenin ten- faat defi mazarrat) kanunu ıpt ası ten dolayı şimdiki hayat bize çok a • 11 , •• .. n an aima ka~rm-

farkedi ·o- zarımızın muhahfı çı _ ' - · · g · oruz. Çun~u elimize g çecek bir &it 
(Bilmml) 



Kolonati ['._u_tb_o_l_L_ik_M_a_çl __ a~ Faaliyet 
(:~-----------------------> 
Güreste 

' 

G '" reşimizi hakiki kud-
retine yaklaştırmak için .. 

geliyor .. Sampiyonluk yolunda 
Yeni Federas: iki rakip: F B ve G. 5, 
yon harekctı • • 

Oradn burnda hO$UDll harcanan için antrenöre Buf!Ün her ikisi de aynı vaziyet 
kıymetleri bir araya getirmek, para Qöndcrdi tcdir. Fakat F. B. son maçlarıı1 
onlorı himaye etmek 1 A d Kıra! Fuat ve Balkan kupaları i~in ha nu·· ~ıu-kle kazanma;ia ba&IO' azım ır • Zll'lanack milli futbol takımımızı ~alış• ti Y ti 'I' 

det terbiye edildikleri takdirde bugün· tırmak üzere esı..; futbol federasyonu Lik maçları bütün heyecanile de-mm 
l•ü dere?emiıd bir hayli yükseltmek kud tarafından meshur $partalı Kolonatİ· ediyor. Her cuma yapılan maçlar pu· 
ret , .e kabiliyetindedirler. Pek müte\"a- nin antrenör olarak davet edildiği ma· nın hanesinde kıpırdanı~lar. atlama· 
zı ,.c kanaatkflr olan bu türk babayeğit- lfımclur. Eski federasyondan bu husus· Jar ve artmalar yapıyor ,.e kulüpler 
Jerine Jstanbulda basit is mi buluna- ta bundan üç dört ay en·el harekete şampiyonluğa doğru sıra alarak yürü· 
maz. Eğer bunlardan birkaç kişi lstan- geçmi alakadar!arla g~rüşmü. \'e. mu: yorlar. 
hulda bulunan antrenöre tevdi edilse tabık kalarak Kolonntı)e bu Yazıfeyı . • • ··----: .. 
önümüzdeki davetli olduğumuz Avru- teklif etmişti. 1'ekJifi \'akii Kolonati lamak kabil ola~ıyncagı ıçın Mısırda 

.. . • .. de kabul ettikten sonra bir müddet pa· yapılacak olan Kırat Fuat kupası rna!;-
pa gure sampıonlugu mu abakalann- · · f • t · 

'> • • ra bulunanıarnıs ondan sonra da araya !arına ıştırakten sar ınazar e memız 
da muhakkak mükemmel Ye sereflı de- . . •. ~. . . · h 11" · k ht ld" F k t • 1 
receler alırız. Hele bir iki s;ne kadar kongre gırdıgı ıçın hu ışın a ı yem t;o -dmu e~e. dır.. a a nıkı;;anın sbon

1
a-

.. .. .. .. .. .. futbol federasyonuna bırakılmıştı. rın a şehrımız c ıcrası mu arrer u u-
ç alı tınhrsa butun dunyada yuzumu- Ah". 1 b . ld • . , ... re yeni nan Balkan kupa~r maclarına girme-.. ··ıd·· bT 1 ııen ta eı a ıgımız.ı go J 

zu g~ .. ure .. 1 •_r er. • . . . • .. futbol federa. yonu çizdiği faaliyet miz de bir emri muhakkaktır. Önümüz-
Blıtun. h~kumet ~kabı_rıne. ~ıllı ~~- programının ilk t?sa 1 olarak Kolonati· deki iki buçuk üç aylık müddet te mil· 

es eselerımıze, ~~mıye_th zengınlenmı- nin şehrimize getirilmesini kabul et· li takımımızı bu maçlara mümkün mer
ze soruyoru~ .. Boyle bırkaç adam~ ka- miş ve bunun iizcrinde çalışmıştır. Bu tebe hazrılamak i~in kafi görülmekte
pıcılık, bek~ılık, odacılık, hademelık ,.e cümleden olarak Kolonati ile muhabe· dir. 
saire gibi ba~it işler bulacak kim e ) of, re edil mi~ ''e antrenörün hir aylığı ma· Kongrede ittihaz edilen karar muci· 
mudur·: sarlfi rah.iycsine kaı·şılık olarak merke· hince milli takımda oynatılmamalan 

FUTBOL FEDERASYONU 
:FAALİYETE GEÇTi 

zi umumiden b"ş yüz lira kadar bir takarür eden enternasyonal oyuncula· 
para alınıp Kolonatiye ı;ünderilmi;:tir. nmızın yerine gen~ elemanlar ve An· 
Federa von antrenöre vazdığı bir mek· kara, İzmir mmtaknlarında temayüz e-

Güreşl bıraktığı söylenen Türkiye Futbol federasyonundall: tupla d~ parayı alır aİmaz hareket et- den futbolcüler ikame edilecektir. Bu Şampiyon Fenerbahçenin kaptanJ 
Çoban. Mehmet Federasyonumuz nzifeye başlamıştır. mesini ye derakap buraya gelerek va- yeni uzuvlarla milli takımımızın çehre- Zeki Bey 

Uf · 11 ası gelıncc herkes _sporu ı:;e- Cumartesi, pazartesi ve çarşamba gün- zifeye başlamasını bildirmiştir. Kolo- ~ini her halde pek ~ok deği_şmiş bulaca· Lik maçlarını yarılamak üz:eJ'f.~ 
,·er. onunla az veya çok alakadar O· • natinin bu birkaç gün icinde gelip milli ğız Fakat bu milli futbol varlığımızın duğumuz şu sırada kulüplerin sinı~oı:ı 
l h t .. 1 .. .. .. . f·1· t terı saat 17 den 19 a kadar !ederas\'on ~ . ' "> n k d ki ~ 
ur ya u oy e gorunur, ış ı ıya sa· .. · takımımızı teşkil için kendisine nrile· aleyhine mi, lehine mi olacaktır. unu a ar yaptı · arı maçlara nazaran 

h · t•k l d" d b b burosu açık bulunacaktır. l b l · d"d k t" k k b0 l d • ·ı I' k t d ki t" 1 · b' ·· ·· ·· asına m ı ·a e ıncc mey an om oş ~ ~ • cek oyuncuları ça ıştırmaya aş ıyaca- şım ı en es ırme - a ı egı . • a a ı · arı ne ıce en ır goz onune 
kalır. Adres: Cagaloglunda C. il. Fırka· ğına muhakkak nazarile bakılmaktadır. o kıymetli ,.e tecrübe görmüş oyuncula· rirsek bu şampiyonluk yolunda 

Sporda ve lıilhnssa giire'ite bugün sı merkezinde Türkiye :Futbol federas-
1 
Yakıt geçtiği ve kalan müddet zarfın· rın yerlerini doldurmak pek kolay ola- en önde Fenerbahçe ile Galatasaıfl 

de· mazide dünyanın dört kö esini yonu. Jda d:ı milli tıılnmrmı71 tnm hazır.· mıYa<-Jıkhr. 7, ..... ,.deriz. buluruz. Bu iki ezeli rakip karşıt~ 
' ,,,,........................ lan l>utuıı ı·aKıpt~rı y~ııuuoe~ • ...,.t:uuı .. - .. ~ ' . ., . 1· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . , 

(Turk gıbı kunetlı.) daıbımese ıle çın- ralarındaki maçta da berabere kal 
tatmış olan ecdadımızın hayırlı ah fa. lar. Bu suretle tam 14 der puvanls r 
dı olduğumuzu ispat etmiş bulunuyo· s d · K.I ki ele yürüyorlar. Ve ilk devreyi ta111-' 
ruz, bir karış toprağımızın iizerinde bir por a n1era 1 lam:ık üzere vapacakları iki ma~, 
avuç gencimiz nra ından seçilen güreş- lcendiİerine n~zaran zaif takımlar!• 1 

çile.rimizin Am terdam olempiyndında Hadı· seler duğu için bir fevkaladelik olmazs_a ~ 
aldıkları derecnt henüz dimağımızdan ••• netice değişmeden birinci devreyi ikP"' 
silinmemiştir. Halbuki memleketin her etmiş olacaklardır. (20) şer pu,·alll 
köşesinde o gençleri gölgede bırakacak Ve ikisinin arasındaki a~ıl şampi 
ne kadar çol. babayeğitimiz vardır da 
haberimiz hile yok. 

Mazide, o bütün dünyaya şan, şeref 

n şöhret salan 'fürk aslanları se!;ile· 
rek, himaye edilerek ) etiştirilmiş n 
yetişmiş idi. 

Milletin büyükleri için öyle bir adam 

yetiştirmek pek büyiik bir şeref teşkil 

ederdi. Uııgiin ) ine o kadar zengin TC 

o kadar büyiik adamlarımız yok değil· 

dir. Faknt onları alflkadar edecek yolu 

bulamıyoruz galiba ki, yetiştirilen yok. 

Halbuki bütün dünya, milliyetini iyi 

temsil edebilecek kudret ve kabiliytele· 
ri ~on derece himaye eder, onun mü· 
kemmel bir sekilde yeti,.mesi için hiç 
bir şeyden çekinmez. Anupaya giden 

sporcularımız bunun yüzlerce, binlerce 
sine .,ahit olmuşlardır. 

Uzağa gitmeğe ne hacet. Macaristan 
güreşini dün)anın birinci sınıfına yük· 

seltcn, onu temin eden (Alfred llrüll) 
isminde zengin bir macarJıdır. nu 
muhterem zat nerede kabiliyetli ,.e 

kudretli bir genç haber almışsa onun 

çalışıp yetişme ini temin etmekten ge
ri kalmamış ve nihayet, kabiliyeti he· 

deJ,tiye itibarile bizden oldukça geri o· 
lan Macaristnnı bizden hayli yük ek o· 
lan beynelmilel dereceye kadar yük· 
seltmiştir. Bugün macar güreşçileri a
asıncla Avrupa şampiyonluğu, dün)a 

şampi)onluğu derchlerine kadar vfısıl 
olmuşlardır. 

Bizde ise: I>iğer milletlerden daha 
pek kı a bir zamanda o mertebelere 

kadar yükselebilecek sağlam 'e kuY· 
,·etli in anlar başka milletlerden çok 
fazla olduğu halde bunlnrda~ i!=:tifade 
edemiyoruz. Meseh'l Edirnede bugün öy 
le vücutlar ~ördük ki, pek kı a bir müd· 

Avrupa ve Amerikanın spor 
faaliyeti içinde sık sık meraklı 
ve tuhaf hadiselere rasıelinir. 
Sporu bütün varlıiile, bütün te

kemmülitile kabul etmiş ve ken

dini onun feyizli varlığında kay
betmiş olan bu memleketlerde 

işin garabet ve zevk tarafı da 

hiç ihmal edilmiyor. işte biz bu 
gün size böyle şayanı dikkat Uç 
spor hadisf sini takdim ediyoruz. 
Yukariki resimde sol tarafta 

gördüğünüz Amerikan bahriye

lisi meşhur bir sporcudur. 
Bahriye ismi Harry Ekizyen-

dir. iddiasına göre dünyada mev
cut bütün bahriyelilerin en kuv· 

vetlisidir. Kuvvetini ıöyle iıpat 

ediyor: Sexington tayyare gemi

sine mensup olan Harry tayfa 
arkadaşlarından on ikisini - en 

kuvvetlilerini ayırıyor altısaoı bir 

tarafa, altısını diğer tarafa ko
yuyor. Arkadaşları, Harry nin 
boynuna doladığı ipi çekmeğe 
başhyorlar tabii bu kuvvetli ada

mın boğulmamak için sarfettiği 
kuvvet ve gayreti tahmin ede

bilirsiniz. 

Sonra meşhur Amerikan ağır 
siklet güreşcisi: "Kari Sarpolis,, 
geçenlerde seyircileri hayli he-
yecana düşüren bir güreş müsa
bakası yapmıştır. Rakibi kim 

idi? Cesim bir ayı lakin bu akıl-

sız rakip doktoriın kavaidi ha

rıcme çıkmadığı Grekoromen 
yahut kaşka usullerine riayet 

etmiyerek doktoru tırmalamıya 
başlayınca bu. tehlikeli müsaba

ka durdurulmuş. 
Bir de mevsim sporunu alaka

dar eden enteresan resim: Ma· 

aacoset de on dört genç Ame-

rikalı sporcu buz üzerinde kayan 

resimde gördüf;ünüz "ldroglisör 11 

leri inşa etmişler. Yaptıkları tec
rübelerde tayyare pervanesi gibi 
pervaneleri olan "ldroglisör,, ter
le saatte doksan beş kilometre

ye kadar sürat elde edebiliyor
larmış. 

luk mücadelesi ikinci devrede cert 
edecek demektir. 

Galatasarayla Fenerbahçeyi 3 (J 
van eksikle Beşiktaş takip ediyor. 
~en ve enelki seneki ü~üncü .. Bu il 
tada bir deği:jiklik yok demektir. f 
kat ikinci deneyi kapatırken her Jıl 
de geçen ,.e en-elki senenin dördiifl 
sü Vefayı yerinde bulamıyacağıı. 1 
nik ,.e ahenktftr oyunile bilhassa tt 
yüz eden takım, bu ilk devrede ınu ~ 
fakiyetsiz kaldı. JJu takıma, yeni _r.i tf 
genç oyuncuların henüz tam bir ıs' I' 
ve anlaşma ile oynamamalarındall ti 
vellüt ediyor .• ikinci dcn·ede bunuı;_,t 
lafi edildiğini görmek pek muhte f' 
dir. Bekliyoruz. Şimdiki halde "' 
nın yerini İstanbul Spor aldı. tf 

lstanbulspor bu sene neykoza 1'•d;. 
oynadığı mü abaka istisna ediler5' if'' 
ima muvaffak oyunlar gösterlll (f 

Ve böylece bugün Beşiktaşın 11 pO f 
nına sahip olduğu halde yaptığı ~\~ 
diği gollerdeki fark fazla olduğ1J 1 

dördüncü sırada duruyor... --

Şimdi bu satırları yazarken ın~"s•' 
başında bu kulüple l.ıcraber neyı-0,.,, 
ikinci kümeye atılması i~in sarfed;; 
menfi gayreti \"C hunun ününe g~ rU" 
için bu sahifelerde yaptığımız "~ .11,ı 
tı hatırlıyoruz. Bu iki takımın 1.,"J 
kümeye atılmasının futbolun ter~ı 
etrafında muzır hir hareket ola ·d· 
ısrarla yazmış ve alfıkadartarıı:a f'~ı 
detle nazarı dikkatini celbetıni~~il'~ıt' 
hayet lstanhulsporun da itirazı uıe ~if 
alUkadar heyetler birinci kümeyi seil, 
takıma iblağ ederek lleykozu ,·e Jt rd'' 
bulsporu birinci kümede bırakmışl• ıı• 
lşte şimdiye kadar yapılan ınaçııt rı' 
noktai nazarda isabet ettiğimizi ~ ıf1 
tice itibarile bu işten heyetleri~ dte tJ' 
bet ettiklerini gösterdi. C'ünku 5 

! (Liıtfcn Sa} ıf:ı) ı ı;c:.irlniz) 
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M - G- M'in U Ç Y 1 L D 1 Z 1 
Solda: Liya Lis, ü.tn siyah altı renkli kadife bir tuva· 
letle; Ortada: Mona Goya beyaz rengile tezat tetkil eden 

siyah bir şal ile stüdyosunda; Sağda Con Kravfort 
siyah kadifeden bir suare elbiıeıile 

~ .. .. - - - --

, töre binereli ~ile be Rip.nn yanına gi- ikinciyi hapisten çıkanp artık kat'I bir 
der. Vapurda sert, huysuz, kıskanç a- harekete karar verirler. (iaspnr Rişar 
damlar vardır. Bilhassa gemi ikincisi n ölümden kurtarmak için, onu gemi· 
Gaspar, Rişara kin beslemektedir. Çiin- de yalnız terkederek Viyoleti alıp hep 
kU vaktile gemi, süvarisi rütbesinde o- beraber kaçmajt teklif eder fakat ka· 
lan bu adam V assör tarafından çıka· bul edilmez. Bu hadiseler cereyan eder 
n1mış, işsizlikten dolayı ikinci kaptan ken Gaspar gem~in ~mbannda bir ada. 
··ıbe · · a,.ar kabul etmiştir. Gemi· mm evvelce tamır edılen yarayı açmak 

ru sanı n :s 1 1 ld w .. • • B 1 · 
· b ı w tayfava emniyet.sizlik a meşgu o ugunQ gorur.. u te sız 

M · takd' d'l · l • · · nın oş ugu ~ "! t 1 f d G b' · d w·ıdi arıye ım e ı mış o an mallarrn ile kızının nazarı dikkatinı celbedıyor. kted' 8 . ka a tamir edil- e gra ~ı ır. upar ır canı egı r, 

f t t 1 b 1 Ma 
. O • verme ır. ır ç yar b . . h if' .. tü ti h 'k' 

a ura_ an ge meye aşıyor. n ora· te taraftan Koranın n~nhsı ile evı dildan llOllr& )'emeklerin fenalıiı tayfa unun ıçın er m us ne a ar er ı .' 

VE 
AŞK ÖLMEZ 

daa ~MI& -••FP .-. •n•r ıo- •ah*fazaya 1t1"'1tr sarhot poJı. 1tafJ. ruıml mitti 1tUIMl~yetftıdtşti si de yaftl'lamrlar. Şafak .akerkea ltı· 
kan tasma avdet ediyor. Fflip oun bu- yesi hizmetçiye yeşilleniyorlar. • •. m ·~ tı tırmak .• r. pr ft Vfyolet koea ~m.fde yalnız .,.,.. 
luyor ve binlerce dolarlık brocunu ken Bu f'snada şart ve Oliviyenin baba· F~t Vıyole! on an ya 'kıl .~~: lanna olarak uyanırlar. Telsiz telıraf 
di üzerine aldığı gibi Tomi Varrene de 

51 
davayı kazanıyor. elmdea seleaı ya~ıIY::: şar Bar soyd • makinesi bonlmqtar. Kurtalut sare-

garip vak'alann bazan hakikaten oldu- Yalnıor hizmetçinin küçük kızı bütfin ye~ oaVJanJtesetinlfi ıyorha. ~ esnl a a leri ka1mamııtır. Ve illi l>lr tesadilf. 
• · ti k' · · d t ·ı . . .., VUBOr Jyo e rannı uıı:r a ıyor Be-1

• • d" H "ik't gunu ıspa a es ı ışıne av e ,·esı esını vaziyeti Madam Falknere haber ver· tmak ·~ .. bari d d 1 .n::aet versın tesa uf yardımlanna 
• . . - • ~J e - . ,·ermiş oluyor. mektedir. ft ona aau ı~... ar. ~ 0 ~ gelmekte gecikmeL Ufukta bir dumu 

CiCi MARKiZ: 

Ktiçtik bır lokanta Jşleten Marı • • B k k esele, avukatın gelip fa bq1ıyor. Umanda gem1nın •"!beti görfinflr ve Ripr imdat istemek azen 
Bl'&llll, bot zamanını Toni Yarenin hi- AŞK ÖLMEZ: Şarl ~le ~·~i e;e davalarnu kazandık- hakkında ftipheler art?'aktadır. Sıg~· direie tırmaa1r, ppkaımn ~kararak 
~;velerini okumakla geçiriyor. Tomi Edit ta küçük yaşından beri sevdiği lannın !'; .. ~i ~ne kadar bin bir komik ta kampan~ası d~ şü~h~lenmektedı~. sallamaya bqlar. Fakat uykusuzluk· 
Yaren lokantanın en iyi müşterilerin· Jimle birden bire boı.~~.rak Nort La- sahnele;0:r~da deyam ediyor. Bir mif~~ Vassore gıdıp mkl§tınr. ı- tan bitap dti§en Riprm birdenbire Nfı 
tle biri. Fakat Mari, okuduğu hikaye· rison1a evlenmek. delıhgı~d~. bulunu- Netice, tıpkı "Define ararken fil· ee de Vassor mücadeleye karar venr. döner direğin tepesinden bey:la tıstii ye
lerden ~ofunun sırf Tominin muhay- yor. Fakat. bu ik~ ~e~ç .~onulde aşkın mindeki gibi, Madam Falkerin sukuta Gemide de ~ıaıiyet. tavazzoh .v~ ':eha· re dUte:rek ltlfir. Viyolet artık yahnı 
1eleslnden dotmu~ uydurma masal- tamamen sönmedığın~ goren Noı:t, ~t~· hayali, gençlerin evlenmesile bitiyor. ~e~ kespetmıştir. Vıyolet gemınm ıkin· bapna sevdifinin ölUsii i1e kalmtftn'. 
kr oldufanu .bilmiyor. kan~lık buhranları içı.nde k~~~inı yıyıp Filmi, Margrit Moreno, Sen Granye ew Gaspann taarruzlarma .. ~aruz Fakat cemiyi gezerken afır :raralı ltf .. 

PiH Lator zengin bir genç, bir ge- duroy~r ve karı~mr Jımle gorüşmekten gibi Sok komik artistler oynuyor. Ja- kal~~ldadır. Bu saret~e battı üstuTaya riai ketfetmekte redkmez. Da tetm tel 
.ee ur!anyotacdar tarafından çevrili· menedıycr. nin Giz ile J<'ernan Grey de güzel tip- plınır. Bir sıcak gün kam~.rasında graf ~ıdır. O zaman telsizci Vi19Jete 
>el ft hem soyuluyor, hem dövü1üyor. Edit bu tenbihe rağmen Jimin isim ler yaratmışlar. banyo yapark~ Gaspar kızı gozetler. Vusörtin cemiyi batırmak için k1e4(. 
lti' I 

1 
wa unuttuklan altın gününde verdiği ziyafete çağınyor. Bu- Fakat Ripr onu bu TUiyette yaka· sine para .erdiğini itiraf eder. V&ll!lir: 

• l'IU ann a mag 
1 1 

rden birinin kirli nu hisseden Nort, genç rakibinin evi- iSYAN lar ve d~rler. Gaspar artık açık- de tevkif edilmi§, mahkemededir. Fa-
plı baston~, aıne e e kabiJinde değiş- ne gidip Editin davetine gelmemesini - Arti8tik - tan a~ğa tayfalan isyana teşvik eder kat gemi bütün tayfası1e beraber b~ 
~ Ye bır dolar mu 

1 
k ta ağır bir lisanla anlatıyor. Müstahdinıiae kaqıı sert, rakipleri :- de RJ-r kea4iaini hapse muvaffak boldoğu i~in beraet etmi•tir: ,..•"''--

!ilkten Ma · · ceyyar o an - ~ r- .. :s -s • ~-sonra ~ı?ın ·ak t orada 
0 

Edit kocasının bu çirkin hareketini için tehlikeli, şernıay~iaı:!ann. ası.~ ol11r. Bu esnada telsiz telgrafçıya su va salonunda bir mucize kabllbıdea ım .. 
~a bir kah,·e 1çıyor. F 8 Mari öğreniyor ye üzüntülü bir kavgadan lan çok kuvvetli gemı mu~ıilerm· riye hitaben bir telgraf gelir. Telgraf tulmuş olan Viyolet bir tek kelime llJ'• 
Jtlr tek dolar da koybolınuştur - sonra babasının evine gitmek üzere o- den Yassör (Rudolf Klayn 'RoJe) ka~ ta siprta §irketi süvariyi ikaz etmek- lemeden hükmü dinler. Beraet ~ 
~\'eyi ödemek için, ona bulaşıkla~• tomobile binip çıkıyor. Yağmur ve fır- iyyen zaafa duçar olmamış ~ir kalbin tedir. Ba telgraf Ripnn haberi olma- dan sonra Vauöre yaklaşır ve Mf' kur 
>ıkatıyor. Bu vaziyet ,·e bilhassa Man· tına yüzünden yolunu kaybediyor \'e sahibidir. Yalll'IZ bir kiti, Viyolet (Gi- dan tayfanın eline geçtiği için tayfa şunla sevgilisinin katilini rere HnJ'wı 
.._ kendisi, zengin gencin o kadar ho· yanlışlıkla, kaderin cilvesine uğrıya. na Manes) onu. yomaptmaf~ ~an.f
lllıla gidiyor ki, ertesi gün gene seY· rak Jim'in eYine geliyor. Geceyi de is- fak olmuftur. :Sır araJ~k V~rün ma
hr lokantaya geliyor. . ter istemez orada geçiriyor. Dedikodu- li \•aziyetinin bO_zalduguna daJr orta-

Bir hafta sonra, Mari biriktirdiğı cu bir kad1ndan buna haber alan Nort da rivayetler döame~e başlar. Serma
- küsur dolarla onca zamandır has- Jim'i öldürmeğe gidiyor fakat tam si- yedarlan da onu isbitıfaya davet ,ede~ 

· t kk . · · d ı v .. r kurnaz r hareket oıara .. 
:retltai -ktigı·. bir ha~·ata doğru, Phmu Jahı ~ekcce en, uzıyetı uyup oraya er. M80 fak t . :'L." ~. 

r . . 1 hak· · ·~- . . b kabul eder a yeaı ~nlZ ev 
lahilı' gid' N ' ı· 

0 
lüks ·alemine yetışmış o an ımın ı\urşunu ıle hız· unu . h k t t k _ 1 ne ıyor. ıye ı d' . 1 d.. .. ı·w· b' cılebin are e eme uzere o 

brı--k F k r·ı kendisine bir zat ken ısı vuru up U§Oyor. lgt ır r • k . 1 
y._ .. a at na ı e, dutu haberin• verere şayıa ann esa&-

'-raftan aldıran iltifat gösteren yok... ŞEKERiM sızlıtını :ispat eder. Filhakika "Vuaör,, 
lfaJdJd olmıyan hikayeler yazd~ğı~· - ıllelek'te - (Reqain) (köpek bahtı) ismi~e bir ıi· 

'9aıa dolayı artık yazdan kabul edılını· Fakir düştükten sonra, Şalr ile Oli· lep tutmuştur. :aın.~z bu gemı eski bir 
Yeıt Tomi Varren, Marinin imdadrna ,. ·c bir da,·a takibine Amerikaya gi· gemi olduğu içın ın~tehassmlara ~mnl
fttitiJor. Maksadı, öyle garip hikayele· 'dl)n babalarına haber vermeden köşk· yetsizlik verınektedır. 1!8~ ~emı kaB!· 

rt 
· t e F lk · · d - -•" kaptanı ıstıfa eder. u· 

n hakikaten vukubulduğunu ıspa 1 rini Madam a ner ısmın e zen- kaeagı ~.a .. .-· kıl .. h i 
•lınek, planı da Marinin kıyafetini teb- ~n bir amerikalı kadınla kızı Koraya tün bu belAlard~n ~ıt an muced!!.:zb~ 
411 · . . k gı . . 1 to una döner. Vıyo e onan HT &&• ır 
dl ederek onu Markiz Granvıl dıye ta · kiraya vemor ar.d. 1 ak R h' . . 

5 rı okuyarak neşesini iade eder 
n. etmek K ranın namze ı o ar o ı ısmın· parçay kl k kad 

· · . . ~ en vardır. ve salonda duran çocu a ar aşa 
)ta Tomı markizi, tayare ile getırıyor. de bır de g çk .. kle beraber hizmetti· bahriye zabitlerinden Ripn (Albert 
. rkizi istikbale bütün şehir halkı ge- ]{iracıları. oş d Fakat hiz t~ . p '"'J'..,..n) vassöre takdim eder. Vassör 
lıy . d tutmuşlar ır. me çı r"' "'.. . . . . • 1 ı. or, oranın tüccarlaı, en mutena ma~ len e ada miskin lJjr kadınla on gen~ bahriyeh~ın ışsız .0!d.u~nu ~ a· 
... ~dan getirtip ona ,·eriyor. Marı namına ort . k ıı var Kiracılar gel- ,·ınca gemisinın suvarıhğinı tekhf e
vunlan nümn .... ı·k h d' .... nnederek }'aşlarındakı 1 

• ' t . t d ·'k' . ·d r Ri!Ulr kabul eder, fakat Vfyolet ~ b - ı e ıye Lo<' • • • na~ka bııme çı e aı 1 ın e . ~ . .. .. .. . 
' Ul ediyor. Filipe de orada tesadüf mek uıere. ~k. kardeı:; kendileri hiz· bu ayrılıktan ınutevelht ~urunuLglız 

tdiy
0 

. . d n aciz olan ı 1 ~ • • B nu gören Vassor fena na • 
.._ r; bıribirlerini tanımadan sevış- e ,· • karar ,·erin>rlar n ışe hyemez. u 1 t .. ı · n bir se --".Ye ha 

1 
G nıetci o maga · d k ~r~ Vfvo e e ~oy enır • 

li1 'ıyorlar. "lipin hakikt ran· , r e ız • · J."akat Yiyolette bir rae· 
... Markizinin og· hı oldug·u burada me3 ba~Jıyorln ... . hali Madam Fall.nerıyahata çıkar. 
....... k ~arlın kıbcll 

tı •Yor. Fakat bir taraftan da -s . 

Soldan sağa: Mark Heli, Yanin Giı, F crnan Gravey, 
San Granye, Bner, Margrit Moreno, ŞEKERiM filminde 
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Uskiidar J\1almü
• __ S_e_y_r_is_e_fa_i_n_I diirlüğünden: 

Merkez aaıntası: Galata Köprü başı 1ıo.: l 1 k '\.1 16 ..,a l ı arsa - ı.,o. 
B. 2862 Şube acnntası Sirkecide 

Mühürdar zadeham lsL 2740 Türbe sokağı Hasan Paşa 

lra~zon i~inci ~ustası 
( KARADENiZ ) vapuru 5 

Şubat Perşembe akşamı 

Galata rıhtımından lnebolu, 
Samsun, Ünye, F ats~ Ordu, 
iresun, Trabzon, Rize, Hopaya 

kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polatbane, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

u ğ nyacaktır. 

Mersin Pastosı 
(KONYA) vapuru 6 Şu

bat cuma 10 da Galatadan 
Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, 
Antalya, Alaiyc ve Mer
aine kalkacak dönüşte Taş

ucu, Anamur, Finike, Andifli, 
Kalkan,Kuşadası,ÇanakkaleGe· 
Jiboluya uğnyacaktır. 

mahallesi Kadıköy, Kuşdili 
çayırı karşı "'ındadır. Tara
feyninde haneler mevcut 
olup ebniye inşasına elve
rişlıdir. l\lesahası miktarı 

( 167} ziradır. Tahmin edi
len ( 200 ) lira kıymet iki 
sened~ iki taksitte verile
cektir. Müzayedeye iştirak 

edeceklerden yüzde 7 bu
çuk pey akçası alınacaktır. 
atış muamelesi 9 - 2- 931 

pazartesi saat ıs te Üsküdar 
malmüdürlüğünde aleui mü
zayede usulile yapılacaktır. 

(R.) 
* Satılık ev - No. 21· 

6 eski ıiyatro yeni temaşa 
~okağı lcadiye mahalle i 

• 

Ramazan Ayına Mahsus 
GalatadaKaral<öyde börekçi fırın ıttisialinde büyük nıahallcbicini n üstünde 

• 
• 1 

Büyük Elb~se Fabrikası 
En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık \'C kusursuz biçimde imal edil· 

miş zengin \"C mütenevvi çeşitlerde müntahip elbiseler muhterem müşteril erinin cnzarl ı sti fa· 

delerine arzeder: 

Erkeklere mahsus 
Milflon ile Gabardin 

Pardesiiler 
Meşhur Mandelberg marka 
Empermeablize Gabardin 

Pardesüler 
Mürlon ile Mandelberg 

Pardesüler 
Ingillz biçimi kum~lardan 

Llra 

371/2 

• Erkeklere mahsus 
lngiliz biçimi spor vesaire 

Kostiimler 
l .~d,·ert siyah V. S enklcrdc 

KostiimJPr 
Hanımlara mahsus 

Muhtelif renklerde Gabardin 

Trençkotlar 
Ouvetın 

MANTOLARI 

Pardesiiler 221/
2 

ÇOCUK 6 Liradan 
• ELBiSELERi itibaren 

Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet şık pardesüler ve kostümler ile hanımlara mahsus 
mantolar ve ipekli muıambaların mUntahap ve mütenevvi çeşitleri de vardır 

buJspor ve Beykoz daha şu ilk maçlar- Üsküdar. Zemin kat bod.. ... ~foptan Fiatına Perakende Satış-Tediyatta Büyük teshihit ~ 
da biribirini takip eden muvaffakiyet- b. · · k b. d b. - --
Jf oyunlarla bugün dördüncü ve beşin- runı ırıııcı at ır o a, ır 1 
d mevkii almış oluyorlar.. nıa•bah, bir ııeh• ikinci knt ~-.,.,. Bina nşası M ünakasası ~-.. 

Bilhassa Istanbulsporun son maçta ·· d ı.· ··ki·· k b. W- .., 
:Vefayı yenerek ümit \°Crici bir terakki· UÇ O ;ı ull' yu U . ' lr 1 • l k ı h " •• 
19 doğru yürüdüğünü ispat etmi oldu. hela, iiçiirıcii kat iki büyük spirto ve ispırto u iç i er in isarı umumı mu-

lkinci kümeden birinciye geçen A· oda, bir ufak ...,andık odası d •• 1 ••"' •• d 
nadol!J ,.e ~Jleymaniye birinci küme- ur ugun en: 
nln kıdcmlilerlne nazaran pek tabii o· lki daracadır. Bir miktar 
larak zalf knlmnktndırlnr. 1 1 ı " a. d 1 - Kabataş'ta: idarei inhisar.iyeye ait Hmbarların yanmda yapılacak binanın 

işte futbol ilk marlcınnın bı"rı"ncı' m ıçe J e mutuağm a sar- . k l f ı·ı .. k k l ~ ın°'ası opa ı zar usu ı e muna asaya onu m\ış\ur. 
devresinin şu bitmek Uzere oldu 'U haf· rnç 'c bahçe ·inde kuyu 
taıarda şampiyonluk knr§J ındn ekiz 

1 
d 

1 
. k 2 - Zarflar 1931 senf'Sİ martnın birinci pazar günii saat tam 12 ye kadar 

lı:ulUbiimilzün \•nti}Cti budur. Yukarda O lif) O a arırı CCSttJllell la .. kabul edilecektir. 
ipret ettiğimiz gibi asıl ampiyonluh riheıı 20metre ebadındadır. 
mUcad ıc ı fkt · d d G 1 t 3 - ~Hiuakasaya ail evrak takım halinde idarei merkezi.·ve muhasebesinden 

e ncı evr c n n a nrny. 'l'araftıvnin nıevdanhk ol- ~r 
la Fcnerbnhç arasında cereyan edt· J J 25 liraya mukabil taliplere verilecektir. 
cek.. ması lıasebile nezareti k:)-

Bu mücadelede kimin ti tün çıknc:a- .1 . J • d T I . d 4 - izahat almak i tiyenler rniidüriyeti umumiye Fen heyeti reisliğine mü-
ğmı şimdiden kestirmek kabil değil- nıı eyı ıruz r. a ımıu e ı- _.... rncaaı edebilirler. ~-
dlr. Çünkü en kuvvetli takımın ümit len (1500) liro kıymet de- - ------------------- -
edflmlyen zıılf bir ekip karşısında mu· ~ ·ı k · ıt" Mutfl\k inQaSI T 
vaffaki)etsiz l nlarak puvan k >betti· atcıı ver1 ece ur. 11 uıay~- v ·-.... esviyeci aranıyor ~-· 
tine çok defa tc ndlif edllmf tir. Bu de)(} işıirak edeceklerden Münakasa ilanı 
itibarla daha dol.uznr maç O}nndıktan ,ı iiztlt· 7 bm.mk Jlff\' Hkc.,.a 1 DarUş~afıka mndiirlüğünden: lngilizceye bihakkın valuf bir' Tilrk tcsviyeciıi veya 
Mnra elde edil ccl olıın netice hakkın· J J makiniıti veya motörcUsil aranıyor. Talip olmak iıti· 
da oJmdlden kat'i bir ey aöylcmek fnl ulrnacnktır. Satış muame- Daruşşafakaya kapalı urf yenlerin vesaikile beraber derhal Galatada Karak6y 

mUnakasa usutn ile bir mutfak H d k.b •t k k · b' ·d · n ı cıbk olur. Yalnız burada u noktnyn i· le i 9_2_93 l pazartesi günii an a ı rı ve ça ma ın ısa~ ı aresıne m racaat an 
pret edelim: yapbrtlacakbr. Zarflar oubahn ~------------------ ~ 

Samplyon .. .,cnerbnhçe on maçların 3Hl j 5te Üsküdar malmli- 23 Uncn pazartesi günü nat Aı. fb tar "ırk ez Sa. Al. I Dr. Horhoruni 
da neticeyi kaznnmnyn rntmcn muvaf- <lürHiğiinde aleni müıaye- 15 te Nuruoımaniyede cemiyeti Ko. Rı.dın Cilt, Zilhrevi ve Bevliye 
fakiyetalz oynamağa b 1nmıştır. Bu tedrisiyei islAmiye merkezinde Tedavihanesi: Beyog" lu Tokatby,-
hal bilh a takımın hücum hattında de u u]ile ''UfUlacaktır (il.) 3. K. O. SA. AL. KO. DAN: t. 

.J açılacaktır. Talip olanların ıart- Müt h"ht k ı f yanında Mektep sokak No. 3;ı 
farkolunuyor. l stnnbulun en çok gol * Satılık arsu - No. 54 ea ı namına ·apa I zar USU· 
paran bu ·muh cim hattına on maç. name ve kc:ıifname suretlerini al- Jile 24000 kilo kuru üzüm ihalesi muayene her gün akıama kadar• 
Jarda bir tutukluk bir gayri müe in- Kandilli sokağı Kandilli. mak llzere mezkQr merkeze mli· 15/2.'931 de saat ln tedir. Taliplerin Tel B. O. 3152 
11t ıehni tir. Ve bu görünü , takımın Deniz rıhtımı \'e kısmen racaatlan. prtname ve numuneyi görmek üzere 
n bilhassa geçen seneki mU nbaka ka· her gün öğleden evvel münakasaya SATILIK MERMER 
Wllyetlnden çok eyler knybcttJğinl ' 'c kagir temelleri mevcutolup •Dr. lhsanSam·4 iştira~ için de yevmi ihalede teklifna· Beşiktaşta Abbas ağa camii oerif' 
bunu bir tUrlU elde edemediğini göte· ebniye inşasına eh'erişlidir. ISTAFILOKOK AŞISI emlerıle komisyonumuza müracaat· avlusunda bulunan mermerlerin bil' 
ıf7or. stafilokokJardan mütevellit (er• lan. ·· d t 1 bi h fta tidd •1' 

Geçen maçlcın hntırlarsnk çok gol ~le~ahası miktarı (2000) zi- * * * muzaye e sa 
1 

ma 
1 

r a m e 
7apan Istanbul mpiyonu bu ene bu ) T ) . d'I (2000) genlik, kan çıbanı, koltuk altı ça· İzmit civarında yapılacak iki bina temdit edildiği cihetle talip olan~~~~ 
••rlfetinl ancak Vefn ile SUJeymaniye rnt ır. a mnn e 1 en banı°,arpacık)ve bütün c~lt hasta· kapah :zarfla münakasaya konulmus- ve daha ziyade malömat almak lıfürr. 
79 karşı gösterebildl Gnlatnsnrayn bir lira kıymet ik1 senede iki lıklarana karıı pek tcsiıli bir aıı· tur. ihalesi 11-2-931 çarşamba günü lerin on dört ubat cumartesi gilnii fi 
tek beraberlik goIU lDpabilmişti. Son tnk itle \'erilecektir. Müza- •dır.Dinnyolu No. 189• saat 15 te İzmit askeri satın alma ko· at on üçe kadar Beşiktaşta Akaretler 
I~ maçında Beşiktaşı bir tek sayı ile . . . misyonunda yapılacaktır. Taliplerin de 54 numarada mütevelli daiıuine fi 
yenebildi. lsta nbulspora )aptığı iki sa- yedeye ıştırak edeceklerden .... •••••• K U T U .......... şartnameyi görmek üzere Fındıklıda yevmi mezkurun saat on üründen o' 
yıclan birini bizzat J tanbulsporlu O· '' tİzde 7 lmcuk pe , ak" : k . • heyetimize ' 'e şartname almak ,.c tek· . ~ •.tt' 
wnncusu yaptıgwı ı'çin onn da bir sayıdan J • • ~ ~ası • 6 Şubat Cuma a ıamı saat : lifi . . . k U t . ti .1 be ıne kadar l tanbul Evkaf müdür•r ,, - . • • erını verme zere emına an e . . .. . et· 
fazla :yapamamış demektir. Sonra cuma almacaktır.Satış muanıelesı : 10 da Beyoğlunda Aynalı pa· : mezkur komisyona müracaatleri. tınde ıdare encumenine müracaat 

gO.nü Beykoza yaptığı iki sayıdan bi· 9 - 2 .. 931 pazartesi aünü :. saj yanında K UT U'da Da· : • • • ıneleri. 
rfni penaltıdan atabilmiştir. u • ------·------/ 

Bunlar gösteriyor ki Jstanbul şam- saat 15 te Üsküdar ftlalmü- : rOlbedayi san'atkirlarından : K. 3· SA. AL. KO. mi$y?~u~d~n: 1LAN 
1 h l k b.1. t• • H . B t f d • Kırklarellndeki su,>arı ıkıncı fır- 1\1.. dd t 11 üt baki t'106 ~ 

p yonu o meş ur go ynpma n ı ıye ı- dürlü.iiiinde aleni müzayede z azam ey ara ın an • k k d 1 ğ rk 'hti uve e anımın m e 1' 
nl kaybetmiştir. Bu hal \'e bu b ozuk 0 . • G Ö : 8 u~an an.' ının sene?ı 1 yacı O· borcun temini için yeddi emin oııır' 
OJVlt ikinci devrede de devam ederse usulile yapılacaktır. (R.) : K A R A z : lu~ ' 6a.000 kılo arpa 2"""2-.

931 pazar Mefharet Hanımın mnhçuz olup for011' 
· · · •· t 1 kt • günU saat onda ve 366,000 ktlo kuru ot .... 1111 

takımın şampıonluğu bu sene ıçın Gn· -·- - ••H•••• oyna ı aca ır •• •••••• ta kQ 0 .. t 15 . d k 1 tu mukarrer hane esyası 7/2/31 tarıııv-
latasaray Jehine \'eda etmesi bekle· ri B., Beşiktaş- Beykoz saat 14,30 da mez r g nun ~a. ın e apa 1 müsadif cumartesi ğunü saat 14 te :ı;:r 
rıebDlr hakem Ni-..·azi B ı · .I zarf usulile ihatelerı ıcra kılınacağın- d k"" h 11. d k ..uırt"' · .; ' Z A Y J L E R . . . ı ·oy pazar ma n ın e açı aru 

YARINKi MAÇLAU ÇiFTE MECMUA dan taliplerın paıar~ı~a ·~.tırak etm~k suretile satılacağı il~n olunur. 
lıtanbul luf!>ol heyetinden: 6 şubat •rürkspor bugün çıkan 19 uncu .. l 60l 6 Nu. lı ve 23 klnunu· üıeı·e .'·e ~rtnamelerını go~mek lçın _ _ _ _ _____.-<, 

931 cuma gUnu icra edilecek lik maçln· yısile beraber okuyucularına bir de 8 h~r gün öğleden e"·vel komı~y?numuza it dnhilinde itaya talip olanların "11~ 
n fUnlardır: sayfalık sinema iJAvesi veriyor. Bu evvel 930 tarihli beyanname müracaatları ve pazarlığa ı'i> tırak et- ti muayyeninde mahalli atın aıına" 

lKtNCl KOME, KADUUlYONDE 28 ayfalık çifte mecmua içinde 5laJ muhteviyatı olan U. j. E. E mar• mek inçin de Kırklareli SA. AI... KO. misyonuna müracaatları ilan oıu11t1" 
Eyüp - Beylerbeyi sant 11 de hn- saatlarca meşgul edecek yazı ve resim- kalı 5009-5001 Nu. h 6 balya pa- misyonuna müracaatları. ,,. ,.. * 

kem Nuri B., Topkapı - Tötünve sn- lcr bulacaksnnz. k 18528 "' * • T h d ı teç1tiıl' 
sat 12,45 te hakim Saim Turgu

0

t n., Spor kısmında en son \"e hususi haber mu menıucatma ait 9 No. VÇVNCO KOLORDU SATIN AI ... MA bop ~~e ~k·e'b'~Zrnkı. 1e:.ya ve afuli'' 
Ka · · · ·1 t l' d"l 90463 k r.·oM/"'J"0"'1""DAN am aTı ıcın ı ı ın ı o toı n , sımpaşa - Hoğazıçı saat 14,40 ta ler, entresan tefrıkalar, krokiler, ka· ı e es ım e ı en uruşa .n L~ : ' ... "' : ~ • 912-93• 
ltakem nim Turgut B. rikatürler, ve saire. ait gümrük makbuzu zayi oldu· l\ırldarelindeki kıtaat ihtiyacı için pazarlığa konmuştur. lhalesı ltt' 

BlRINCI J<OME TAKSIM llave bnşh başına bir mecmuadıı·. 366000 kilo kuru ot kapıllı zarf usulile pazartesi günü saat 14 tc Fndıklıd3 rt· 
STADINDA Güzel artist resfmleri.ı sinema haberle· kundan hükmii kalmadığını ilin münakasaya konulmuştuı" ihalesi yetimizde yapılacaktır. Taliplerin ~ .... 

•- ederim. e ı•·" Galatasaray -: uıtan~ulspor nat ti, ~·e Gre~ Garbonun hay~tı ,.e fk· 22 2)931 pazar günü saat 15 t~ krn kı· namesi~i görmek üzere her giin " . d' 
11 de Hakem Atıf H.. !Fenerbahcc - ramıyell müsabaka gibi caııp yazılar Kaurcı oğlu hnn -:7 numarada B~nezra hnncnğından ve ot şartnamcsı me,·cu· le saatınden evci tcminntlnrlle he)

1 

Slleymaniye saat 12,4;) te hakem Bas- ,.c resim resim resim... Fint ve Eskcırn1.i du kalmadığından e:,ki C\'Saf Ye şera-I mizcle hazır bulunmaları. 



•-..Büyük isliim tarihi~•• 
Asrı Saadet - Sadrı ls16m 

3 · 4 bin aayfa 9 cilttir. eıki barflarladll'. 
Yuan: islim akademili.- Tereeme eJen: Omer Rma Bf. 

Fl,.b: Bez ciltlisi 1400, mefİD elltlltl 1600 kuraftar. 

Potta Ocreti: Tllrkiye için 125 ~ içia 300 k-:';r. 
Bedelini bir defada Yeremiyealer tabftle clcph•ere '.er. 
Neıreden : Asan ilmiye kOtl aneaı 

lhtiyarlığınızı 
düşününüz 

' ,.. f'C • • ... " -'· • 

ı • 

Yeni 
ilizce-T ü~~r~~~----.ı•.-. 

azan : kşam muharrirle-
rinden lskender Fahrettin 

Ciddi ve mütemadi bir s!y ile bir .1enedenberi hazır. 
lanmakta olan bu çok kıymetli higat lcitai>mın ba defa 
tab'ı bitmiş ve neşredilmi,tir. 

Bu lôgat mektep talebeti için ne kadar mllbim bir 
rehber ise lngiliz lisanını tabıil Ye tetebba edenlerin de 
ihtibaçlarını temin eder. 

Ayrıca lngiliz lisanının gramerini Ye ıayn kıyui fiille
rini ibtiYa eden bu eser 700 sahifeyi mOtecaviı olmuana 
rağmen Avrupa kitaplara derece.inde nefis bir ıurette 
ciltli olarak fiab 1 ~O kuruıtur. TUrlrçeden logililaeJ• 
k111111 da hazırlanmaktadır. 

Küçük imli lfurati 
Kıbul edilen imlAya mu"ahk 1111 yazmak~ .. lpa 

zaruridir lmll arbk bata11 maıur ,aıelmiy.ak l»ir ........ 
itte İi..a hat111nı dotmemek IPI ( Kaçllc imli l6sat1) 

memur, aaker, tılebe herkes icia • aUY1flk bir,.. .... · 
Cepte taıınal»ilen bu klçOk eare ller uman mlrac:aat 
olunabilir ye imlA11nda tereddUt ettiflnis bir llelimeJI 
kqlayhkla ve derhal bu minimini eterde bulabllinlals. 

Neftı bir ıurette ciltli oldatu halele flah her Jer ~ 
50 kurUflur. a 

JOrku~en -f rHSllCIYI 11111 
r ertip eden Sermet Muhtar 

0 if)eril• al&kaclar o1aa 
Talebe, muıllimler ve t~c me Ofit bir ltpttir. 

Avrupa ıeyabatine çıkanlar ıçm çok m hlde fiab 200 
Neftı l>ir surette ciltlenmit oldutG 

lcuruttur. Tqradan poata Ocreti abnmıs. b i 
Natirl: Kanaat kOtOp aneı 

Tütün ınhisarı umum'i müdürlü-
Qünden: ..... 
CibaU fıbrikasıada yapılacak ılektlrikl ~ 11=cakbr.1'.: 

l1e.ue boa nevak111nın ikmali p11arbkla ih • t .ıaal aJ&. 
llplerln raporu g6rmek ve pey ıllrmek ipa 100 ':.t' 10,90 da 
~Dl hamilen 9 tubıt 9!1 pazartesi tb8 
oaalatada mObayaat komisyonuna mOracaatian. 

Şafak çaglaı ının geni 
çıkan 20 dirhem 25 
kuruşluk paketlerini 

tecrübe ediniz. 

f skiıe~ir viliJltin~11: 
Liae bina11Dda yapalacak tacli

llt Ye iafaat 451613 karat .. 
deli ketfile 25-1-931 tarihinden 
itibuen 14 tubat eamarteai ,nan 
saat on bqe kadar aleni mha
ka1aya YazoluamllflUr· 

1 - MDnakua7a iftirak ecle
c:ekler m8nakasa prtnamainde 
mOnderiç oldaju ylflaile •"ele
mirde maktezt temiDat eke 11· 4• 
bankaya tevdiile makbazmum 
ibrazı ve intaabn devama mld· 
detince istihdam edecekleri fen 
memvwmn elaliyetna....ml Na
fia Htm0hencliaJiihae tadik et· 
tirmeleri lizımdar. 

2 - Evraka ketfiye, proje 'fe 
aaire hakkında fazla mal6mat 
iltiyenlvin keza batmibendialiie 
mlracaat etmeleri )lnmu illn 
olunur. 
---~-----------~---lsttnbul 3 cU fcra memmfolaJldan: 

Bir deyain temİllİ için mah
cuz 'fe paraya çenilmeli mu
kaner muhtelif bakkaliye 8f1all 
9 ıubat 931 pazarteai pi uat 
11 den 12 ye kadar, Akurayda 
Topkıpı caddesinde karakol 
karşısında klin 2 numaralı bak
kaliye dükkinında, a~ık artır
ma suretile sablacağmdan, talip 
••lana ukti.. muk6rda ... 
hallinde hazır bulunacak olU 
memaruna 930-3982 d091a _. 
mara.Ue mlracaatlan illa 
olanar. 
- ----------laanbal lilti ....... 

Bir alacaktaa ctoaa,. .._ 
•• aplc arbf818 U. ,.,.,. ~ 
rUm.a ....... Wr ......... 
nape n ••k "ueclat,a tıe 
tofraya ait .... dcllt tank ve 
fincan " .. ..,. 9-2·31 ~ 
hine .a.atlf ............. 
... t wn.~ itlbarea S.
clal bed..t .... •bJacapclu ......................... 
1aa.a1ara ......... 
- bunbul • fi11C1 len meanllfvltıllda: 

P ... lr.;aa Aalalımuelt ... 
laaleliade kı-.cab.11 ..., .U.. 
1tr ....... IOk..... c:eclt 
21·22·2'-'1 Na. h aputmucla .et...,,.,.. takla ... .ı, ... 
ilrametıüa a.Pal Halise umma. 

it ........ ltorcaamdaa .... 
ı.,. ipotek .... •ttillelı ....... 
mak6r ,.,,. ......... 7.2.sı 
tarllüae .111dif camartui ,..a 
lflecleD e,..I •ahaUen kefil ft 

taktiri ...,_ee icra eclilecetiM 
dair ika.......... ,enderilen 
uciı ilıbar- ... t•bJitia• 
kuar ..,u.ı. olcluiuclan tarild
meülrd• ftP l»ir vekili lcuaal 
,anderenk _.,. lcqifte ha• 
buhmmaml lldmu tarı,__ 
Ulnea teltlli ohmar. ------ Jst111bul ı•mcı icra mtmurlutundaıı; 

imalathanesi ilanab 
llAç ilmi 

llantol ıertnt 100 
Pruipite jon 25 
Fenoulil 250 
Kap10l fOjerma beher kapsül 0,50 500 
Aait borik 1 
Eaaa da jirofi 10 
r_erpin 250 
Kocleia pllr 5 
Sulfat dl aat 5 
Anti pİrill 250 
Piramidoa tOO 
Hamm klonD& 1 
Hint 1•ta s 
S...toaia 3 
Bom da pero l 
Sulfat dl k&Yir 1 
Glilerin 1 
Asit fenik pllt 1 
lrodu potaayo• 500 
Vudin yağı beyaz 1 · 
Orotropin il 500 
Sal ol 500 
r-1bm 11 100 
Talab asotiyeti biımut 1 
Bom dl toto 1 
Arenal 250 
Kinin komprime Pertev beheri 0,25 1 
Banzuat dö aut 1 
Boraks 1 
Lökopluter 1 
lyod form 50 

Ahnacak miktar 

G. lak kutu 20 1mtu 
,, tİfe 25 fite 
" " 25 .. 

adetlik 25 kutu 
kiloluk 25 kilo 
G. bk tit• 25 tite 

" " 25 " 
" " 25 .. 

ldloluk paket 25 J*ket 
G. bk life 25 fİfe 

" .. 25 katta 
kiloluk fite 25 life 

,, teneke 25 teneke 
G. lak tile 25 tite 
kiloluk ıife 25 .. 

" " 25 .. 
" " 25 .. 
" " 25 .. 

G. lak ,, 25 .. 
kiloluk kutu 25 kuta 
G. lık ıite 25 tİfe 

" " 25 " 
,, kutu 100 kuta 

kiloluk fiıe 25 ıite 

" " 25 " 
G. lık ,, 25 ,, 
kiloluk kutu 50 kutu 

,, şiıe 25 ıite 
" " 25 " 

santim geniılikte 150 adet 
G. bk şiıe 25 şiıe 
adet EJ fupaa 25 

Dlteldl klçl ifjç terazisi Ye } 5 adet 
clirlaemi ...... 
Sllfat dl sak 250 G. lık fİfe 25 fİte 

it oi)ektif ve 1-12 immeriyonu 4 d 
11: .. ır w içiaclelıi afak kutu a et 

Miknlkop Saya marka ı, oklileıl 

~~~ n nev'i yukarıda yazılı 35 kalem il•ç kapalı zarf 
-· .......... ,. konulmuttur. 

2 - Mlnaka1a ,OnO 25 - 2 .. 931 çarıamba gilnO saat 14 dllr. 
5 - ş.rtnam•İ imal!tbaneden verilir. 
4 - I.._. talip olanlar teminah muvakkate paralan ve 

teklif •ıllt ....... e beraber Gedıkpaıada jandarma imalltbawine 
pbaeleri Ula olunut. 

Devlet demlryolları 116nıarı 

M telif farplar kapah zarfla mllnaka1aya konulmuftur. 
Mıaalrua 2-J.t.Sl Pauıteai ,UnD ıaat 15 de Ank .. da 

De'fllt De.-,.Uan ldaruinde yapalac:akbr. 
1J5ılrua7a iftirak edeceklerin teklif mektuplanm n aank

lrat t•laadannı aym ,anele 1aat 14,50 a kadar mtınak .. ko
...,_ kAtiplljlae ftfmeleri ll11md1r. 

Tallpler mhüıaa pıtnamelerinl Oçer lira mukabilinde Afll. 
kanda n Ha1darpaf8da idare veınelerinden tedarik edebllirler. 

• • 411 

Kltahıa • Babbeir hatb üerinde Detirmiaaz iıtuyonu ciYarm
da 11 • • Km. aruıncla ftkİ tq ocaiından çıkarılacak 8000 Metre 
mill&bı Rlaat kapab sufle münalcuaya konmuıtur. Mün•kaıa 28 
fUW Ul ,...... ... sünU aaat 15,30 da Ankarada Devlet demiryol· 
lan WanahMle ppalacaktır. 

Mfinablaya ittlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve munkkat 
teminatı..,.. QDi ıünde aaat IS e kadar münakasa komisyonu ki· 
tlpQine ftl'llMl.a lbandır. 

Talipler •lnab• ........ ini iki lira mukabilinde Anbrada 
"Ha1dupqada iclan nsaelerinden tedarik edebilirler. .. . . 

Umumi idare 

C.. ........ ...,.,,.._ ...... Adana'ya hareket eden yolca 
kıta.,Ut Sah ....... Aclw'dan Haydarpaıı'ya hareket eden 
1oıcu btarlanmıruı yataklı ve yemelcli vaıoa serYiıl 6 tud t 
1931 tarllala4• ltlltana lli'fıdllmiıtir. a 

Ma•ten• 1•llra iJ'8 olunur. ar bor~ dola11 malac:uı " 
lld8ci art..,.. .,.tfle puaJI 
cewıı..i ..ırarrer otomobU •t " .....,... 10.2·931 tarihi
• .... ., Salı ....... t 12 
tlea 13 ce 1r1clar Talrlimde Ga· 
,... .GıraJcl• açak artbrma de 
aablacatuaclaa talip ollnlarm 

Tütün inhisarı umumi müdirliQinden-
3000-5000 Kilo: Slpra lcijldı balyalarından çıkan çul ala • 

........ ,. .. tt ...... .... 
de hlar 9'ahmacak memuruna 
mlrıcaatlan illa olunur. 

2818 : Atlet yath lcıneveçeden mamul kaba:-b~r la~ 
Bu iki llalem k8bne etya paıarhkla sahlac:ı'-tır T 1. 1 çl 

G eleri Cib li 1 " • 1 1P o an a• na n mua a evaıım ambarında ıördUkten tonra 14-2-931 
Camartu sini te~lnat akçelerile beraber saat 10 30 d GaJa. 
tada mubayıat komııyonuna müracaatları. ' a 

Meı'al MUdir Beak'" .....-&-



, 
T üırk Kadınltırıı? 

Aile Saadetinin Ana Direii 

TASARRUF ve IKTISA TTIR 

israftan ka(1n17, tasralın1zı biraz kısınız, Her~ün biraz pdra biriktiriniz 
ve sonra müsterih olunuzl 

rutumlu bir kadının yuvası hiç bir 
zaman ka.It"anlıkta kalmazl 

israftan kaçınız 

Fakat, Şunu Da Untıtmayınız Ki; 
Biriktirilen pP.ra, ancak emniyetli bir bankaya verilirse kıymetlenir, korkusuzca muhafaza edilebilir· 

ONUN 1Ç1 N: 
Ziraat bankasına gidiniz, orada bir (Tasarruf hesabı) açhnnız, bir (Tasarruf cüzdanı) alınız. 

Bu Cüzdan sizin en kara ııiinlerınizc1e ,erefinizi, •dıhatinizi, rahatınızı koruyacaktır, kurtaracaktır, 
biricik fakat tükenmez bir aaadet kaynağı olacakbr. 

Türk Anneleri l . 
Gene unutfnayınız ki sizin en büvük bir vazifeniz daha vardır 

Bu da çocuklarınızı iy t.utumlu ve n1uktesit . yetiştirmektir. Onların eline vereceğiniz ilk oyuncak bir kumbara 
olnıalidır )nlara hayat hakkında vereceğiniz ilk malun1at tasarruf ve iktısat olmalıdır. 

Hiç tereddüt etmeyiniz, hemen Ziraat bankasına 
gidiniz, oradan bir kumbara alınız! 

liroat ~an~osının tuı~ıu ve ~ito~ H~lin~eti tunı~ırolorı, ~ıcutlara lasarruf itiJU~ı verecet 
en tuvvetli ~ir te r~iye vasıtnsı~ır. 

Türk Erkekleril 
Tasarruf ve lktısat hl<: kar cır~ 
mayan bir nur kaynajıdır. 

israftan kaçarsanız, tasarruf v~ ihfyat ederseniz, hayatı
nızda kara f!Ün fÖrmezsiniz; hiç bir zaman kedçrin ne 

oldufunu bilmezsiniz. 

Onun i'in, lirlt lıUlıli ~ir (lıırrıf ~nil) ICbnlll I 

lür~ Ka~ınları, lür~ fr~ekleri: Iü~ ~ocıklın ! .. 
iYi biliniz ki! Tasarruf ve iktısat Hürriyet ve istiklalin ~incik kiYHÜl~H 

T asaf!~uf eden bir aile nasıl kimseye muhtaç olmazsa, T aıarruf eden bir millet te, 
kimseye muhtaç kalmaz. Öyle ise hem kendiniz için hem aileniz için, hem de mem

leketiniz için behemehal Tasarruf ve lktısat ediniz. 

T•İRt\İVE ZıAAO 
8/Uı t\ AS f 

lYiJ. ~__fiil TUrAiye Ziraat 
Bankası 


