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Bu işle alakadar olarak Menemende 

25, Manisada 10 kişi tevkif ed.ldi 

bu suale de cevap isteriz 
Şehir bandosundaki şehit yavruları 

göz yaşları içinde diyorlar ki 

Hadise nasıl çıktı, nasıl cereyan etti, yobazların isim
leri nedir, ölenler, yaralananlar, müsebbip eri, 

müşevvikleri kimler ? 

" Bize yazıkhr. Mademki biz de ilerde şunun ve 
bunun keyfi için ecnebi çalgıcıların bizi aç 
bıraktığını göreceğiz , fU halde bizi çalgıcı yap-
makla hayatımıza kaatetmiı olmuyor muaunuz " 
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1 ı· Ankarada Romen çalgıcıla

nn defedilmeleri emrine 
1 ı anbean intizar ediliyor 
ı Ankara, 24 (Telefon)-Ro· 

manyalı çalgıcılar meselesi et
rafında gazetemizin yaptığı 
neıriyat alAkadar mahafilde 
ciddiyetle takip edilmektedir. 

' Hariciye ve Dahiliye vekalet
lerile Emniyeti umumiye mil
dürlüğll ehemmiyetle tetkikat 
yapmaktadırlar. 

Mukabele bilmisil muame· 
lesinin pek yakında tatbik 
olunması, bu suretle Romen 
çalgacalann def edilmeleri 
muhakkak addolunmakdadır. 

Şehir bandoıunun çoculdan 

Esrarengiz bir ıekilde fehre 
giren Ye sUratle çıkanlmalan ll

(Lütfen sayıfayı çeviriniz; 

Yalan Haberler 

DünkCI nOshamızda neşrettiğimiz ne Mener.ıene gelereJC burada halı."ı lanarafc tenkn edlld'iklerinf, firar e
aJ<.ıus haberlerile Menemende bir irti (şeriat isteriz) yaygarasile ayaklan den ikisinin de takip olunduğunu ilave 
c~ hareketi vuku bulduğunu bildirmiş.- dırmak istemi~ ise de derhal .harekete etmiştik. 

iktisat Vekilinin "Vakıt"a 
beyanatı t~k. Derviş Mehmet isminde biri l\fa- geçen jandarmalar tarafından üçünün Dün akşama doğru gelen mühim !t' 

""" tnnıCında beş müselliih ar~adaş. öldürüle=>k, 2 sinin ağır surette yara-, herler hildiS<nf n mahiyetini daha ziya. 
de tem·ir etmiştir. Bu tafsili'tta göre 
irtica hadisesi hakikaten mühim oldu-

l
ğu anlaşılmaktadır. Bunun için irti
ca hadisesi Menemende kuvntJe bas· 
tırılmakla beraber hi'tdisedc alakadar 

Ziraa banka akkındaki mora-
toryom ve tecil rivaxetleri muras __________ ~ ___ er 

Hainler 19-20 yaşlarında 
çocuk denecek gençler 

Aokara, 24 (Telefon)- Menemen tahkikatına devam hadisesinin 
, edilmektedir. irtica hareketine cür'et edenlerin 19, 20 yaşında genç 

kimseler olmaları bilhaısa dikkate şayan bulunmaktadır. Bunlar 
kendi akıllarınca kanunun hafifletici sebeplerinden istifadeyi 
düşünmüşlerdir. Hadiseyi çıkaran alta kişiden müsademe esna
sında ölenler mebti Mehmet ile Manisanın Ebekuyu mahallesinden 
şamdan Mehmet ve Hacı Topuzdur. 

Yaralananlar da Manısanın Nazlıca mahallesinden 318 
doğumlu Emrullah oğlu Mehmet Emin iie Süleyman Sırrıdır. 

Kaçanlara geJince, bunlar da Manisanın Ankara, mahallesin
den 326 doğumlu MUrteza oğlu Hasan ve Ebekuyudan 329 
doğumlu Ali oğlu Hasandır. 

lzmır Yali muavininin idaresindeki müfrize takip hareketine 
devam ediyor. Yakalanmaları çok yakındır. 

isticvap olunan yaralı Mehmet Emin ile Süleyman Sırrı, ken~ 
dıleri bu ite teşvik eden şahsın Manisada Kececi Mehmet 
olduğunu söylemişlerdir. 

Bu işle alakadar olarak Menemende 25 ve Man:sada 10 
kişi tevkif edilmiştir. 

bahacıların uydurmasıdır 
olmaları maznun olan bir takım kim- ;-' ........--~-,.,....,~T'!"~F"'."'~F:Bn"~ 
selerin tevkifine başlanmıştır. Yine 
bu işin ehemmiyeti hasebilcdir ki h:
mir vali muavini Saip B. ile müddei 
umumi derhal Menemene gitmiş, ta.:ı. 

kikat ,.e takibata girmiştir. 
Hfldisenin vukuu günü 1zmirden 

ltanisayn giden trenin ü~ saat kadar 
gecikmesi Jzmirden 'Menemene jandar· 
m; sevkine mecburiyet hasıl olma .,ı 
da me elenin ehemmiyetini gösterir de 
lflİldendir. 

Gelen haberlerde altı kişilik müsel
~Alt tarafı 8 inci sayıfamızdal 

mukabil tecil yapmaktadır. 
Alfıkadar bir zat dedi ki: 
- Bazı mürabahacıların alacakla1 ı 

nı kolayca tahsil edebilmeleri için bau 
ka tecil yapamaz. Memlekette mora
töryom ilanı demek, umumi bir buhra
nın ve .memleket iktısadiyntının gnyıi 
kabili içtinap bir halde olduğunu ka
bul etmek demektir, ki bu da hiç bir 
zaman varit değildir. 

tktısat Vekili Mustafa Şeref B. de 
şun lan söyledi: 

- Tecil ve moratöryom haberleri 
asla doğru değildir. Ziraat bankası 

bir tamim yapmıştı. Bu tamimde ban· 

Şeriat isteriz! • ka borçlularını 4 sınıfa taksim ediyor: 

Menemendekı yeniçeri usulü 
tecavüze Türk inkılabı 

tahammül edemez ! 

Yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75, yüzde 
100. Banka bu tasnife dahil bulunan a
lacaklarının ferdi müracaatleri Üze· 

rine bor~larını bu nisbet dahilinde te-
Fırkacılık namı altında mnnleketin ,, ' cil etmiştir. 

mulılelif yerlerine atılan fesat tohum- lktııat vekili Muıtafa Şeref B. ~ e-._-e =-----~ 
ları Menemende filiz ı•erdi. Ş'erial na Ankara, 24 (Telefon) - İktısacti ;- ::::: :::::: -:::::: - - -
mına ( lnna fctalınaleke) bayrağını buhran mevzuu etrafında ziraat banka Yeni yılın ilk günü 
açan miifsitlcr biri muallim, biri zabit sının ~iftçinin bor~lannı tecil n bir v A K J T 
biri bekçi olmak iizere iiç rntarı evlci- moratoryom ilan edeceği hakkında 

dının kanına oirdi. çıkan haberler yalandır. 
/Ju elim hadise Tiirk inkıUipçıları- Öğrendiğime göre vaziyet şudur: 

nı yeniden teyakkuza davet edecek bir "Bu tecil ' 'e moratoryom haberle-
/ıastalılı: al<imcticlir. /Ju alamet göste- rini rnürabahacılar uydurmuştur. Ban 
riyor ki şurada burada büyük Tiirk ka ~imdiye kadar borcunu ödemiyecek 
inkılcibından mcnfaai/cri bozulan ciim bir halde olan köylünün münferit mü· 
/ıuriyct düşmanları yeniçerilik dcvr·i- racaati üzerine tecil yapmaktadır. An 
nin isyan rıc i/ıtil<il şiarı olarak kullan cak hu tecil umumi değildir, münfe
dığı "Şeriat isteriz!,, yaygarası ile <ır rittir. Geçen sene zarfında banka köy 
tık tarilıc karışan eski deoirleri lıiil<i lülerden yüzde ellisinin borçlarını te- SA YIFA 
geri gctircfıileccklcrini zannetmekle· cil etmiştir. 1 Kanunusanide "Yakıt" 48 
dirler. Semavi bir hadise dolayısile mah~u 

Bu kör ı ıc cahil, karanlık riedanlı lü olmıyan köylüyü aç n sefil bırak- sahife olarak intişar edecektir. 
malılüklara şunu anlatmak ltl::ımdır mamak için borçlarını tecil etmekte· 32 sahifelik bir mecmua bu 
ki: Cümlıuriyct idaresi lıiç bir kimse- dir. Umumi tecili icap ettirecek hiç meyanda dahildir. Haıırlıkları
nin dinine, itikadına, mezhebine karış· bir vaziyet ve sebep yoktur. mııi iyi yapabilmek için "Haf-
mak istcwıez. Fakat lıiç bir l'akıi ııirıc Banka iki nevi tecil yapmaktadır: talık Valcıt,,t yalnız bu pel'fembe-
bu ida~c. Türk millc~i~in .:'ıuk~ddc~a· 1 - Mahsul olmadığı 7.aman gele- ye mahıus olmak üzere tehire 
tına lıakım olan re dını dunya ışleru:· cek hasat 7.amanına kadar. b k ld k b t lifi · · 
d B .. ·· •· ı1ı ·ıı lif 1. · '· . mec ur a ı • ve unu e ıçın en ayıran uyu,.. " ı et " ec ısı tiU· 2 - Mahsul vardır, fakat pıyasa • 

Ankara, 24 (A.A) - Menemen hadisesi etrafında aldığımız 
rnütemmim malumata nazaran hadise bidayette Manisada tertip 
ve ihzar edilmiş ve failJerin burada Keçeci Süleyman namındaki 
şahıs tarafından teşkil edilen bir tarikate mensup oldukları 
anlaıılmıthr. Ma2nunlar ifadelerinda irtica hareketine geçilmesi 
tekarrür ettikten sonra kendisine Mehdi süsü Yeren Emrullah 
oğlu Mehmet namındaki şahsın kumandıısında tarikat mensup
larından mürekkep olarak bir çete teşkil edilmiş ve çete 
bir kaç gün evvel Manisadan haredet ederek Menemen civarına 
gelmiı ve Yağcılar köyil civarında çamlıktaki çardaklara sak
lanmışlardır. Bunlar vak'a sabahı bir kısım halkın sabah nama
Zını kılmakta bulundukları esnada camiye girerek buradaki 
bayrağı almışlar ve cemaati irticakar hareketlerine iştirake 
davet etmişlerdia. Halk derhal camii terleederek dışarı çıkmış 
\te mütecavizlere iltihak etmemiştir. Hadisenin vukuu akebinde 
derhal hadise mahalJine gelen jandarma ve buna iltihak eden 
aıkeri müfreze tarafından mütecavizlerden üçü maktül ve ikisi 
Yaralı olarak istisal edilmiş ise de bir kaçı firara muvaffak 
olmuşlardır. Firarilerin derdestine intizar olunmaktadır. 

nunlarına lıcrlranyi bir şekilde l'llku düşüktür. Fiatın yükseJmesine inti- 8 sahıfe çıkması mukarrer olan 
bulacak bir tecavüze kat'iyen talıam· zaren yapılan tecil. Bu \'aziyette h:m gazeteyi bugtin12 ıahife neşrettik 
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O zaman musikişinaslık, bizim 
memlekette bir lüks işi olarak 
kalır, yalnız zenginlere mahsus 
bir san'at teklini alır. 

Bir haftadır devam eden neı· 
riyatımıza rağmen, Romanyalı· 
ların el'ao, hepimizle alny ederek 
burada kalışı şehir bandosu ye
timleri arasında haklı bir iti· 
matsızlık uyandırmıştır. Bu 
çocuklar: 

- Eğer, diyorlar, biz de 
ağabeylerimiz gibi ecnebi san'· 
atkirların karşısında iısiz kala
caksak, ne diye bize kundura· 
cılık öğretmiyorlar da yarın 

bizi aç bırakacak bir işi öğre
tiyorlar? 

Biz, kendi hesabımı%& bu ıi
klyeti pek haklı buluyoruz. 
Fakat viliyetin tereddUtlerine 
rağmen, cumhuriyet hükumeti· 
nin kuvvetini bizzat kendisinden 
aldığı halkın hakkını müdafaa 

Terkos işi 

~luka velenin feshi 
yaklaşıyor mu? 

sini tetkik ederken suyun içilme
ye salib olup olmadığının tetki
kini Sıhhiye vekaletine havale 
etmişti. Sıbhiyye vekaletinin bu 
iıe memur ettiği heyet lstanbul
da tetkikatma başlamıştır. Mu
kavelenin feshinde bu heyetin 
vereceği rapor esas amil ola· 
caktır. 

Türk - Yunan itilafı 
Ankara, 24 (Telefon)-Türk· 

Yunan itilAfnamesinin mlizakere· 
sine mecliste yakında başlana· 
caktır. 

Milli Mildafaa vek&leti 
Ankara, 24 (Telefon) - Milli 

Müdafaa vekaletine henllz kimse 
seçilmiş dc~!ildir. 

bir sistemde ferdin cemiyete ka~l 

vazifesi her şeyden evel onun istiklal. 
huzur ve refahını temine çalışmak ol· 
duğunu anlatmışlar ve iyi fert kendin 
den ziyade mensup olduğu heyeti içti
maiyeyi düşünen onun muhaCaıai me" 
cudiyetine ve saadetine vakfı nefseden 
insandır demişlerdir. Erkek lisesinde 
talebe yemekte idi. Reisicümhur Hz. 
teri gezmişler ve talebe ile konuşmuş· 
lardır. 

Sanayi mektebinde imalU atelyele
rini dolaşarak usta ve çıraklarla ynp· 
tıklan işler hakkında görüşmüşlerdir. 
Gazi Hz. maarif mUesseselerinde1ii 

irtişa ışı 
Ankara, 23 - Barut inhisarı 

suiistimali iddia ve r1vayetlerine 
mfiteallik dosyaların hükumetçe 
muamelelerinin ikmal edilerek 
mahkemeye verildiğine dair bu· 
rada kuvvetli bir şayia dolaş· 
maktadır. 

Yunanistanla yeni bir 
itiUıt name 

Atina 23 (Hususi) - Kaçak 
çılığı müştereken takip için Tür
kiye ile aktedilecek muahedeyi 
müzakereye memur yunan mu
rahhasları tayin edilmişlerdir. Bu 
iki murahhas maliye erkanından 
lkümakis ile Panopulostan mü· 
rekkeptir. 
· iki murahhasın refakatine ha· 

müşahedelerinden memnun kal!D~l~r- riciyeden de bir kaç memur ve· 
dır. Vilayet makamını ziyaretten son rilecektir. 
ra dairelerine avdet buyurmuşlardır. 
Mekteplerde talebenin ve sokaklarda İkt11at Ode11 
biriken halkın büyük kurtarıcıya karşı Ankara, :ıı - İzmir ticare todası 
gösterdiği heyecanlı tezahürat fevkalfı son kongresinde ticaret ve sanayi oda· 
de idL Yarın lstanbula hareket edil· tarının zfraat, ticaret, sanayi diye iiç. 
mesi muhtemeldir. mühim kısmı ihtiva etmesini ve isimle· 

Edirne, 23 (A.A.) - Reisicümhur rinin de (lktısat odaları) na çevrilme
Hz. bugün öğle üzeri otomobille Edlr sini temenni halinde iktısat vekaletine 
nenin 12 kilometre garbinde hudut Ü· bildirmiştir. 
zerinde Kemal köyü merasınm l\feıiç 1..;;:============== 
sahiline giderek köy halkı ile bir çift- kındaki Gazi Uz. nin şu tezkeresi o· 
Uk sahibi arasındaki arazi ihtilatım konacaktır. 
mahallinde tetkik buyurmuşlar ve köy Sıhhi mazeretlerinden dolavı Mali
Jülerle konuşarak Edimeye avdet et- ye Vekili Saracoğlu Şükrü n: in VU• 

mişlerdir. kuu istifası kabul edilmi ş ve Maliye 

M. Meclisinde Vekaletine Ilaşvekfıletin inhası üzeri· 
ne Milli Müdafaa Veldli Mustafa Ah-

~< ~ n Kııaler . . . dülhalik B. in nakli ve Milli Müdafa-
Uzunköpı •. , 23 - Uzunköprü tütün BugQn Gazı Hz nın tezkerelerı anın vekaleten Ahdiilhalik B. tarafın. 

inhisar idar~ i kasa muhteviyatı meç· okunacak dan idaresi tensip edilmiş olduğunu ar 
hul hırsızlar tarafından nşırılmıştır. Ankara, 24 (Telefon) - Yeni Mali· zederim. 
I\avakh müskirat inhisar kasası da.ye Vekili Abdülhalik B. vazifesine ba§ Reisicümhur Gazi 
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1 Ek, .. 
Londrada münteşir Dey i 

res gazetesi tarafından son gün" 

lerde bir müsabaka açı!mııtır.811 

müsabaka, daktilo makinesile 

resim yapmak müsabakasıdır. 
Müsabakaya 1000 den faıla 

resim gönderilmiş, en fazla bt'" 

yenilen neşredilmittir. Biz de a'f" 
ni 4ekilde bir mUsabaka açıyor 

'- ·1 . . b' n e te ve Karı erımıze ır n muo 
misal olmak üzere Deyli Ekspres;P 

S" müsabakasmda kazanan bir re 
daha dercediyoruz. 

e' Okuyucularımız yapacaklar• r, 
sim hususunda ıerbeıtt:rter: 
Yalnız resimlerin siyah olJIJ•91 

ıarttır, makinelerinde ıiyab şerit 
bulunmıyan müsabıklar resmi ya" 

parken bir siyah karbonkagd~ 
kuUanarak bizim istediğirni:ıt 
beyaz renkte bir ikinci kağıt oıe" 
rinde elde etmiş olurlar. ResiıU' 

ler nihayet on gün z"'rfında ga· 

zete mize gönderilmiş buloO'" 

n.alıdır. 

Gazetemiz, beğeoil p neşre" 

dilen her resim sahibine bir ı:-
ra verecektir. Ayrıca birincİ" 
liği kazanana da kıym'-~li bit 

hediye takdim edeceğiz. 

Şehir haberlerimizin de-
vamı 8 inci sayıfadadır. 

emini%. oyulmuştur. jıadı. Yarın mecliste, son tebeddül hak· IJl.Kenıal 
~~~~~~~~~~~~~~~==~====~~==~~~~~~~~~~~~~~~~F-;:~~~~~~~=:::~~~~~==-=~~~~~ 

edeceğinede daha çok kuvvetle 

~VAKIT;m tefrik-ası: 44 değil mahailenin ortasında patla· Yusuf Efendi - Yeni ahlal;,:- gaybubeti o kadar merak edilr11e· 
mıt bir lağamdır ... Cenabıhak ço· Abdullah Efendi - Yahut ye· di.. Lnkin iki gece daha geçti. ?G: 
luğumuzu, çocuğumuzu bu ahlak ni ahlaksızlık... landan eser görünmedi. Şimclı ' 
arzların sirayetinden masun buyur Hoca - Ey kuvvetine kudreti· ileyi büyük bir merak sardı. Çiir 
sun.. ne kurban olduğum Tanrım .. Müt1· kü çocuk acı acı intihardan .r

Birkaç el havaya kalkarak bu lümanlar aklınıza geliyor ya .. Yine bahsetmişti. Kendisini asmak iç•" 
duaya amin dedi.. bu kahvede, ~u peykelerin üzerin· bahçede kuvvetli ağaç dalı arllcJı· 

Bir gün Sadık Hoca salavat ç.e de karıaının fahiıeliği hakkında ğını söylemişti. . 
kerek, tekbir getirerek muzaffer kocasını irşat etmek istedim. Ali Evelce oğlunun intihanna ih.~ı· 

bir gün bana böyle söyledi ah ne ranlardan Tahir Efendi: bir çehreyle kahveye girdi. Softa Senaver, filesof aleyhulaneyi mü- mal vermiyen baba şimdi hüJ..111ılfl 
hezeyan, hay rabbimin birliğine - Duydunuz mu? sesinin en gunneli perdesile: dafaten ağız açtı .. Mücrimleri de· de yanılab:Ieceğini düşünerclc tt' 
sığındım. Şerikin nazirin yoktuı· Yuıuf Efendi - Hayır ola... - Ey ihvanı din duydunuz mu? ğil cürmü haber verenleri kabahat laş ediyordu. 
yarebbi .. Gökleri direksiz durdu· Tahir Efendi -- Filesofun oğ· Gözler kulaklar kendine dikil· li buldu. Bizi tahkir etti. Bura- Çelebi bu gaybubeti hakkıtı~ş· 
ran sensin .. Sana yok diyenlerin lu aklını oynatım~.. di. dan çıktı. Gitti. Fakat Allah bü· ne iki satırlık bir kag~ ıt ne bir so'f.· 

1 ' 
dilleri tutulsun.. Hepsi yokolsun Yusuf Efendi - Deliden akıllı Hoca devam etti: yüktür. Göreceksiniz daha neler ne bir ima hiç bir şey bırakmarı'" 
ilahi .. Damadımdır inkisar ediyo· loğar mı? Onda akıl var mıydı oy - Fileıofun oğlu Çelebi Ali olacak?.. tı ... Zabıtaya müracaat edildi. M0 t 
':'um amma sen bilirsin. AIJahım natacak? Senaverin karısı lclali kaçırmış. Hoca Sadığın kerameti hakkm ga gidildi. Denizden cıkarılan et' 

.çim yanarak söyliyorum .. Kusuru- Abdullah Efendi - Onlar ka· Birkaç ıes birden: da biraz zafa dütmiit olan iman· setler &okak kazaları - neticesirıde 
na bakma .. Günahını affet.. jP' kapamaca kaçıktır. - Nereye? Nereye?... lar, yine eski kuvvetini buldu... ölenl;r hakkında tahkikat yarılı· 

Bu sözler, her komşu evinin Mehmet Efendi - Yezit deli· Hoca - Malum değil.. ikisi de Filhakika baba ile oğul arasın· yordu. Müsbet menfi hic bir flıa' 
zihniyetine göre birer §ekil aldık- leı· hınzır deliler... sırra kadem basmıtlar.. da geçen münakaşadan dört gün ber alınamadı. · ., 
tan sonra bu dedikodu karizinin l Necip Efendi - Ahlaksızlık- Tahir Efendi - Şimdi baba ne sonra Çelebi gece eve yatmıya gel Bir sabah filesofun nezdine b~ 
ucu yine mahalle kahvesinde pat- larla mahallenin bir köşesini koku yapıyor? koca ne yapıyor? memişti .. Onun arasıra böyle bazı yül< bir telaşla Ali Sennver BeY ge, 
lamıftı.. tuyorlar. Hoca - Ne yapacaklar.. Baş~ geceler baba evini boşladığı olur· di. Aralarında ilk söz §öyle b&f 

Kahve peykcıincb ba~<lnş ku· Abdullah Efendi - Onlar aile başa. vermiıler dertleşiyorlar... du .. Binaenaleyh bu bir gecelik (Bitmedi) 
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_Eyipte yeni harflerle yazılı mezar taşlarını kim parçaladı? 
Vilayette 
~ 

Dün ~.ksam 
k.a)"Dlakam ve nahiye 
ınildürleri toplandılar 

Vilayet kaymakam ve nahiye 
llllldürleri dün akşam vali mua· 
•ini Fazlı Beyin riyasetinde top
lanarak Yillyet işleri tb:erinde 
?6rllfmfiş ler ve bazı direktifler 
:l ltnıtlardır. 

idare heyeti dün bazı 
kararlar verdi 

ViJlyet idare heyeti dün top· 
lanmış ve bazı davalar hakkın
d• karar vermiştir. 

Fırk•da 

Beyoğlu heyeti yann 
aeçiliyor 

C. H. fırkası ocak ve nahiye 
kongreleri devam etmektedir. 
811 fÜD. de Eminönü nahiyesi 
kongresi yapılacaktır. Beyoj-lu 
kıamı için teşkillt heyeti 
Yann seçilecektir. 

Haber aldıtımıza gOre Afyon 
llleb'uıu Ali B. ve arkadaşları 
tehrimizde 20 gün daha kalacak 
kongrelerde bulunacak Ye esnaf 
temiyetlerile temas edeceklerdir. 

C. H. fırkasına yeniden bir 
Çok gençler dahil olmuşlardır. 
Bir çok mllracaatlar da tetkik 
edilmektedir. 

8eledlyede 

Rokfetlerln sıhhi müesıesesin· 
de te1kıkat 

Belediye sıhhiye müdür mua
Yİni Kutsi B, geçen sene Rok
feller müesseseleri namına Ame· 
rikaya davet edilmiıti. Ge'en 
haberlere göre Kutsi B. Rokfel
lerin Amerikada tesis ettiii sıb
llt mnesseselerde tetkikatta bu
lunmaktadır. 

Bu müesseselere iki hasta· ba· 
k1cı hemşire de gönderilmiştir. 

Kaymekemhklar iç·n bina 
yepttrılacak 

Villyet kaymakamlarının &
lediye dairelerinde çalıştakları 
ınalGmdur. Bu kaymakamlıklar 
nnfwı, tapu gibi bazı teşkilatı da 
ihtiva ettikleri için müstakil bi
rer binaya ihtiyaçlan vardır. Bu 
ınUnasebetle Belediye 10 kayma
lcamlık için bina yaptınlması hu
ıuaunda tetkikata baılamıtlır. 
Maahaza bu hususta müsbet bir 
karar verilse de bütçe dolayısile 
İnfaata bu sene başlanması şüp
heli g6rülmektedir. 

Zıra•t kongresine muhim 
bir rapor verilecek 

Ankara ziraat kon2resi etra· 
fındaki hazırlıklar devam ediyor. 

Kongreye ticaret borsası umu· 
ınt kAtibi Nizamettin Ali, kimya
ger Nurettin Mfinşi beyler de 
ittirak edecektir. Nurettin Münıi 
B. kongreye takdim edilmek 
ftzere leYantacılık diye bir rapor 
huırlamııtır. Bu raporda me:m
leketimizde gOlyağcıhğına ve çi
çekçiliğe ehemmiyet verilmesin
den bahsediyor. Bu İfİn inkiıafı 
için milnasip yerlerde istasyonlar 
a~muı teklif edilmektedir. Bu 
suretle esans çıkarmak için lesi· 
•tat yapılması da ileri sürUJtiyor. 

Esans yilzOnden harice giden 
paramız 300 bin lirayı geçmek

. tedir. 

Attk muhabere 
DHUzh Sar:ıyklJvde Şevki B ef tndive= 

Gazetemize karıı gösterdiğiniz 
•llkaya teşekkOr ederiz. Arbk 
o anket bittiğinden gönderilen 
Yuayı dercedemiyeceğiz. 

[ Merakh bir dava 1 

' Oün l:ıılalık6m olan balıkçı Hikmet 

Karısını öldüren 
koca 

12 sene ağır hapse mah
kO.m oldu 

lstanbul ağır ceza mağkemesi, 
1eçende karııı Ayte H. ı Dizda
riyede sokak ortasında on bir 
yerinden feci bir suretle yaralı
yarak öldüren balıkcı Hikmet 
hakkında verdiği karan, dün 
biJdirmiıtir. 

Müddeiumumi Cemil B. , maz:· 
nunun evvelce karısını sustalı 

çakı ile on bet yerinden yarala· 
dığı kaydile bu noktadan katil 
kastile cerh maddesine göre, 
aradan bir müddet geçtikten 
sonra ika ettiği katilden dolayı 
taammüt suretile katil madde
sine göre cezalandmlmaınm is· 
tem iştir. 

Maznun vekili Nuri B. de mn
ekkiline karısının hiyanet ettiğini 
ileri sUrerek tahrikten, şiddetli 
elem ve gazaptan bahsetmiş, 

vaziyete nazaran beraeti icap 
ettiği tarımda müdafaada bu· 
luomuş, esbabı muhaffefenin mev· 
cudiyetinde israr etmiştir. 

Reis Hasan Lutfi, aza Nusret 
ve Tahir B. ler, ittifakla verdik· 
leri kararda, Ayşe H. ın evvelce 
sustalı çakı ile yaralndığı zaman 

, aldığı yaraların ölümü intaç ede
ı cek yerlerinden olmadığına, ça
kının kalp ve karın üzerine 
saplanmadığına ve «umuru batı
nadan olan kastı katlin asarı 
b·ariciyesi,, bulunmadığına isti· 
natla bu hareketi adiyen cerh 
olarak tesbit etmiıtir. Aradan 
zaman geçtikten sonra ika edi
len katle gelince, Hikmetin ka
rısını öldürmek için yolunu bek
lediği ve civarda bir bahçede bulu· 

ı nan kanlı kamanın maznuna ait 
Ye sureti mahsusada tedarik e

dilmiş olduğuna dair kuvvetli delil 
bulunmadığını zikrederek, kanuni 
esaslar mucibince teammüdü sa· 
bit bulmamıtbr. Kadının koca
sından başka erkeklerJede ala· 
kadar olduğu ve bu arada Ce-

' mal isminde biriıile tanıtbğı ıa
bit görülmekle beraber "bu sa· 
ikle arada talak davası açılmış 
ve mesele bu tarikle halli müm
kün ahvalden iken bu suretle 
haJletmeyip de iti cerh ve katle 
vardırmak hiç bir zaman kabili 
tecviz ve bir ıebebi meıru olma
dığı,, esbabı mucibesile bu hususta 
şiddetli tahrik ıeklindeki müda
faa ve beraet talebi ret, yalmz 
bir nebze esbabı muhaffefe ka· 
bul olunmuıtur. 

Neticede kansını aldüren ba
lıkçı Himmet, ceza kanununun 
449 uncu maddesine gCSre teheY· 
vüren öldürmekten 18 sene ağır 

Cüretkarh!!a bakın! ı ı- s p 0 R J J PoU.te 

Bir mezarıı:na bazı kitabeleri İntihar etmemiş 
k•rmıtlar l ,Jtfo 1 ~ 

Haber verildiğine göre Eyip . ~I" 1 A ~ Ka7.aen çakının üstüne 
mezarhklarmda, yeni harflerle r •. 'f lfJ · ff$ 1 oturmuı 
yazılı bazı kitabelerin kırılmasına i. ~ ' Gaziosmaapaşa orta mekte• 
cilret edildiği görülmüş ve bu ~IJ(t!': n.rj binde talebeden birinin bukukt 
taşlarla allkadar olanlann ita· •tfıti w imtihanda eksik not aldığından 
ret ve şikayeti üzerine polis der- \füt ttıl dolayı çakıyı karmna saplamak 
hal bu ite cüret eden meçhul suretile intihar ettiğine dair 
adamı aramağa baılamıştır. Be- bir haber gazetelerde yazılmıştı. 
lediye aynca mezarlık bekçisi- Bu mektep talebesinden 505 
ni de tecziye etmiştir. numaralı izzet imzasile aldığı

Ticaret a.lemıı;ı:ie : 

Vitrin müsabakası 
Ha,kın attıQı reyler pazar 

günü tasnif edllecek 
Pazar günü ticaret odasında 

toplanacak olan sergiler heyeti 
vitrin müsabakasına verilen rey
leri tasnif edecek, birinciliği ve= 
ikincilıj'i kazanan vitrinlere rey 
verenler arasındon kura çekil
mek ıuretile, 600kişi tefrik ede
rek bunlara ırıuhtelif hediye 
verecektir. 

Vepuroular birliOi 
Men'i rekabet mukavelesini mü· 

zakere etmek üzer~ vapurcular ge· 
çenlerde toplanmışlar fakat matlup 

ekseriyet temin edilmediğinden 
bu hususta müsbet bir karar 
verilememişti 

Heber aleığımıza göre ikinci 
içtima Marsilyada bulunan bir
lik reisi Yelkenci zade Lütfü 
Beyin aYdetini müteakip yapıla
cak ve bu mesele bir karara 
raptedileccktir. 

Vadeli satışlar ve ticaret 
odası 

Beynelmilel Ticaret odası 
vade ile sabş komitesi vadeli 
satıtlar hakkındaki ahkAmı te~
bit ederek bir suretini lstanbul 
tic:ıret odasına gönderm~ ve 
bu bapta odanm mütaleasmı 

sormuştur. 

r ,e ·mahkum edilmiş, 59 uncu 
m:a.ıdeye göre esbabı muhaffe· 
feden ceza 12 seneye indirilmiş, 
adiyen cerhden de tenzilen 12 
seneye 15 gün u.mmolunmuf, 
müebbeden amme hizmetlerin
den mahrum bırakılması, ceza 
müddeti zarfında kanuni mahcu
riyet altında tutulması Ye Ayıe 
H. ın var!slerine 1,000 lira taz-

. minat vermesi, ayrıca muhake
me masraflannı da ödemesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Reis Hasan Lfitfi B. , maznu· 
na •Karanmız budur. Kabili 
temyizdir. Töbe ve istiğfar et. 
Bir daha böyle muamelede bu
lunma!" diye nasihat vermiştir. 

Mahkeme salonunu dolduran 
samiler, kararı büyük bir alika 
ile dinlemişlerdir. 

Kasap Hamdi 
On seneve mahkum oldu 

ol • 

Saraçancbaşında bir meyha-
nede kavga neticesinde başma 
bira ıiıesi atan Arap Kadriyi 
öldürmekle maznun kasap Ham
di, dün lstanbul ağır ceza malı· 
kemesinde ceza kanununun 448 ' 
inci maddesine gört tehevvüren 
katilden 15 seneye mahkum 
edilmif, takdiri esbabı muhaf· 
fife kabul olunarak ceza 10 se· 
neye indirilmiştir. 

Mahkeme, bira şişeai f1rlatıl-
ma11 tesirile husule gelen tehev
-.ürü ıiddet)i elem olarak kabul 
etmemiı. nefsi müdafaayı da 
varit görmemiştir. Maznun veki· 
linin bu noktcdardan müdafaası 
reddolunmuttur. 

Bundan evelki Fener - G~lata•aray 
maçlarından bir intiba 

Senenin en mühim maçı 
yarın oynanacak 

Lik mec;tarı bu cuma Gelıtasa· 
reyle Fenerbehçeyi 

karşılattırıyor 

Yarın lstanbul ıampiyonu F e
nerbahçe en eski arkibi Galata
aarala karşı karşıya. Senenin 
bu en mühim maçında gene 
binlerce seyircinin sesi kısılacak 
oyun esnasında sinir buhranları
na düıenler heyecandan bayıla· 
cak, maçtan sonra, tasarruf rnz
garının esmesine rağmen Bey
oğlu barlanndan biri galip ta· 
ı:afın taraftarlarile dolacak, mağ
lôp takımın taraftarları evlerinde 
mağlubiyetin acı ruyasile uyuya· 
mazken galipler sevinçten, nPş,
eden sabahlara kadar uykusuz 
kalacaklar. 

Fener - Galatasaray maçlarının 
her zamanki heyecanlı havası. 

Her ilci tarafın salahiyettar 
erkim takımlarından emin. Fe
nerbabçe, uzun ve mütemadi bir 
çalııma netic~si iktisap ettiği 
kabiliyet ve emniyete dayanarak 
rakibini kolaylıkla yenebileceği 

kanantinde. Galatasaray, eksik 
kadrosuna rağmen yeni oyuncu· 
lannm fedakarlığına ve Fener 
kar,ısındaki şansına güvenerek 
ıahaya öyle çıkacak. 

Fener takımı kaptanı Zeki Rı
za ve Galatasarar takımını ter· 
tip eden Yusuf Ziya Beylerle 
görüştük. 

Fenerbahçe kaptanı diyor ki: 
- Bu maçın en büyük husu· 

siyeti tabii şerait altında oynan· 
mamasıdır. Her iki takımın asa· 
biyet içinde oynaması, halkın 
coıkun tezahüratı, hakemin ida
resi, bütün bu amiller oyunun 
neticesi üzerinde pek müessir 
olabilir. F enerba hçe takımına 
gelince: Memnuniyetle söyliyebi
lirim ki takımımızın taktik kabi
liyeti geçen seneye nazaran art
mıştır. Galatasaray takımını bu 
s~fer zayıf bir kadro ile karşı

. mızda buluyoruz. Rakiplerimizin 
bu hafif vaziyetinden istifade 
etmeği arzu ctmezdilr, böyle bir 

arzu sportmenlikle kabili te'lif 
değildir. Şahsım itibarile buna 
müteessirim, fakat fikistur daha 
doğrusu tali bu vaziyeti ihdas 
etmiştir. Geçen haftaki maçl•nı 
nazarı itibara alarak mütehassız 
göz:ile ogün oynayan dört takı

mın şekli ve oyunu tetkik edi· 
lirse F enerbahçenin bu maçı ka
zanacağı tabiidir. Fakat gene 
tekrar edeyim, zor oyunu boza
bilir. 

Yusuf Ziya B. diyor ki: 

- Galatasaray takımı Nihat, 
Burhan, Suphiden mahrum oldu· 
ğu halde çıkacaktır. Takımı şim
di söy1emek istemiyorum. Size 
yalnız şunu söyli1ey:m ki aahada 

mız bir mektupta mesele hak
kında şu malumat verilmektedir: 

Dün intişar eden bazı Gaze
telerde gi'ıya mektepte fena not 
ald&iım için intihara tf"şebbüs 
ettiğim yazılmıttır. Böyle bir 
halin katiyen vaki olmadığını 

ve hadisenin evimizde kanape
nin üzerine bırakılan bir çakının 
glSrmeksizin üstüne oturmak su
retile hafifçe bacağıma batmış 
ol•a1mdan ibaret olduğunu 
tevzihan arzederim 'efendim. 

Müteferrik : 

Gelenler, gidenler 
Belçika sefiri M. Sekler dün

kü ekspresle Ankaradan ~ehri
mize gelmiştir. 
Seyyahlar için malumat 

isteniliyor 
Avusturyadaki seyyahlar bii

rosu yakında neşrediJcek salna
meye konmak üzere 1931 senesi 
zarfında Türkiyede vukuculacak 
kongre müsamere ve konferans
lar hakkında malumat istemiştir. 

C~y~lerde; 

Mıhrukatcılerın intih6bı 

Mahrukatçılar cemiyetinin ida
re heyeti intihabatı dün yapıl
mış, iğne adalı Haydar, Fikri, 
Nuri, Şükrü, Ekrem, Hasan, Llıl.
fü, Ali B. lerle Halil, Musl.::f a 
Nazif, Hafız Osman, Ömer efen
diler cemiyetin yeni idare heye· 
ti azallklarma seçilmişlerdir. 

intihabatı idare eden heyet 
dün otomobillerle şehrin muhte
lif semtlerini dolaşarak cemiyet 
m~nsuplarmın reylerini toplamı~
lardır. Toplanan reyler · akşam 
üstü cemiyet merkezinde tasnif 
edilerek netice tesbit edilmi4tir. 

•MnlllflfttJHl•111 ı 111111111111·1ıınıııtnummıımnın ıunıuıı l•lllllllDlıUtuU lllUIUUIWlt.um 

sürpriz karşısında kalacaksımL 
Bu maçta kat'i bir şey söyle

mek hiç doğru değildir. Galata
saray en kuvvetli zamanlarında 
F enerbahçeye yenildiği gibi, F e
nerbahçenin de zalibiyeti elinde 
bu!undururken Galatasaraya kap
tırdığı olmuştur. 

Geçen haftaki lik maçlarında 
her iki takımın oyuncularım gör
dük. Fenerbahçe rakibi Vefa 
karşısında kendini sıkmadığı 
halde düzgün şuurlu oynadı. 
Galatasarayın Beşildaıa galibi.;
yeti Galatasaray takımının galip 
gelmek azminden ziyade Ecşik

taşın mağlup olmak isteyen 
oyunile izah edilebilır. 
B~ vaziyet karşısında Fener

bahçenin kaznnmak iht:rnali 
daha çok. Bu tahminimizi teyıt 
eden ikinci bir se'lep te N.hnt 
Burhan gib; ve Feneı bahçenin 
tecrübeli muhaci m'erı karşısın in 
oynamaya afışmış onların sis· 
temlerini kavtamış, iki O ) un· 
cunun bu hafla Galatas~rny 
takımında bulunmamasıdır. Bu 
iki kıymetli oyuncunun yerini 
alacaklar ne derece muvaffak 
olacak? 

Kim kazanacak ? 
Bunu cuma giinü öğrencceğir: 
Her iki tarafm da temiz yük

sek bir futbol oynamasını te· 
menni ederiz. 
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Menemende "rtica -
hareketi YAZAN : ()mt~r Rıztı 

Dün lzmir tarikile Menemen- Ortada 10,000 mak Ü~ 
- 97 -

vardı 
den gelen telgraflar bi::r.:e hiç A.linımcııdan -

bek!enmiyen eltm bir haber ge- üçümüz de sucuk gibi ıslak, köy ~- muntnznm. Den de bilmem ne gibi bir - Ayşeyi deve inden yere almak! damlar !.açmaktan başka çare görJJl 
tirdi. Manisa taraflarmda Nakşi- tasyonona ~ar y~tiştik. Tren ~o~tan felaket olabilir I Eşter adnmlanna emretti: mişlcrdi. ıa 
bendi şeyhliği yapan Derviş kaçmıştı. Şımendıfer ~akascısı hızı bek _ Her hangi bir tren geçecek mi? - Ayşenin üzerine hücum ediniz: Hazreti Ali, tahtırevanın yaralı 

Mehmet isminde mürteci bir obaz leme od~~~ aldı, Jam~a;-ı ya~arak _ Ah, hayır. Gece yarısından son- . lbnilesir bu .. muh~r:?e~in şiddetini ve ölüler arasından kaldınlmasını e 
M hdTk d,.. l Ik Y elbiselcrımızı kurutmak ıçın demır so· rn bir tren .. lllent.al,, istasyonuna si· .ınl~tırken ?u sozlerı soyluyor: . retmiş, \"C Ayşenin kardeşi (Meh111 

e .1 ı .. vasına ta mış, ~anına hada da bir parça ateş tutuşturdu. der ki siz de onunla gideceksiniz. Er- Bu vnk adan evvel veya sonra hı~ d)e: l 
lcendı kafasında beş sersen al- Bardaktan boşanırcasına bir yağmur tesi sabah sekizde de öteki tren Ji bir vak'adn, kolların ve ayaldarın bu - Git, demişti, bak hemşirene b 
mış, hepsini silAhlandırmıı; baş- yolumuzu kapamış, treni kaçırmnmız1 IIcı>si bu. Burası pe.k ıssız bir 1ı!~1 ;~ bdn~ kc:;ildi~ .?örül.me~işti?,. ş~y isabet etmiş olması~: ~on~ çııb~i 
lannn küllh, sırtlarına birer cUp- sebep olmuştu, Şimdi ancak gece yarı- bütün 24 saatte topu topu beş tren .., . Bır aralık Zubeyrın oglu Aptullnh, hır çadır kurdur ve mumınlenn \18 

pe giyen bu adamlar iki glln sındnn sonra gelecek olan ilk treni çer. 1:o Eşter ile karşılaşmış ikisi döğüşmüş- desini ornya götür! . 
evel Menemene gelmişler orada beklemek mecburiyetindeyiz. Başka ne Tam bu anda knrıSI heyecanla kapı Jer; Eşter, Aptul!ahı ağırca ~a~ladıgı :Mehmet, hemen lcoşmuş başını tn•

11 

h lk c·· h . t k l ' l yapabilirdik. Bu vesile ile ve hayretle yı açtı: ''Hangi tren bu sırada gelebi- halde onun aldıgı yara hafıftı. Aptul revandan içer sokmuştu. 

h~ 
1 kum urıye ~nkun arı !1

1
ey- görmüş olduk ki Avropanın ortn yerin lir "Jojef? diye sordu. lah yere yuvarlaruyorken Eşteri yaka· Hazrc!i Ayşe ona bakarak sorıııu· 

ıne ıyama te•vt etmış er . - - • " ı "kisı· d bi l'kt dil ·· ı d" 1 u • • • Y • ' de ve demıryolo ustunde, hala petrol İstasyon şefi, yüzü kireç gibi, yerin ~mış ı e r ı e şmuş e~ ı. • tu: 
Şerıat ısterı::r.:! ,, ynygaraııle lambası ve demir soba vnrmış. Bir ke· den fırlıyarnk kekeledı" "11· b" t ki taraf, arkadaşını kurtarmak içın koş - l\imsin ~<'n '·· 

A d l b f k- . d k. ıç ır ren . na 0 unun u sa oşesın e 1 dl kapı aralığından içeri kaymış, soba Nası1 bir tren gelebilir! mu~lar; Hazretı Ayşe tarafı Aptulla· - Senin en sevdiğin akrnb:u. 
halk arasında bir «otuz: bir Mart» nlevinin karşısında horluyordu. _ "İşitmiyor musun?'i •. diye kad ~ hı Ali tarafı Eşter~. lmrt_arrn~ğa mu\·af _ Esmanın oğlu mu? 
isyanı çıkarmak istemiıler 1 Darülfünun müderrisinin iki iske.m b3.!,.'rndı. fak olmu.§lardı. Zubeynn oglo Aptul- - Evet. 

Hadise hakkında verilen ma- le arasına koyduğıı bastonuna astı''I· - "Lfı.kin acaip şey, işte bu aeaiı> lahın aldığı yaralar sayılmış, bunla· - Kurtulduğuna şükür! ., 

1• t b d "b t 1 d t mız çornplnrımızdan sular damlıyor- 5ıcv' nn 37 den fnzla olduğu anlaşılmıştı. - Hemşire, sana bir şey oldu :rnıı· uma un an ı are o say ı, a- . .. . . . . ~ · "":" . . . 
. . k" b. k k" du. Bu bınn her halde, oyle hızım gıb! Dın, tahminen hat üzerinde olması Nihayet, Hazretı Ayşeyı taşıyan de - Bundan sana ne oğlum .. 

mi amben e~ıoız 1
' dırçlo. •1~se- kibar misafir pek görmemiştir. lstas icap eden makasçının kalın sesi duyul veye hücum edilmiş, ~ok geçmeden de- - Ne demek hemşire? ben senirıl~ 

er una ınanamaz 1• §in ıçınde yon şefi konayk getirdi, kansı da so· du. ve yere yıkılmış, devenin yıkıldığını alakadar olmıyacağım da şu başı11dıı.'-' 
bir yanlışlık .olduğuna, yahut her banın üstüne lıoydubro kapta suyu Hepimiz dışan fırladık ve hakika.- gören Ka'ka ile arkadaştan koşmuş· adamlarla? bu serserilerle mi alak"" 
hangi bir meczubun cinnet teza- kaynama.)ını bekliyordu. 1kisi de akıl ten "lllental,, istikametinden gelen bir lar, Ayşeyi ~cuyan tahtrevanın üzerin dar olacağım?. 
hürabndan bahsedildiğine htik- h iyi insnnlnrdı. Kadıncağız, lıikin, a- trenin gürültüsü duyuluyordu. deki oklardan kirpi gibi olduğunu gör - Serseri değil onlar. Onlar hidııYet 
ınederlerdi. rada bir soyun kapağını kaldınyor, -"Lakin bu deli- diye istasyon şe- müşlerdi. :Ayşen.in etrafında kalan a- üzere olan adamlardır. 

M l f l h b l . biraz daha sn ilave ediyor, yerinde rn- fi bağırıyor ve ellerini uğoşturuyord~ - Bunun üzer.ine (Ammar) gelınlş-
•v. aa es~,.. ge en. ~ er erı_n ver- hat duramıyordu. Nihayet, ısınan SU· (Şimdi, şimdi) (lllentnl) istasyonu ı: . Tren (Lerhah) dan henüz .geçmen~iş - Valide! demişti, bugünkü hnrP 

digı tafsılat bu ıhtımallerı her- yun cızırtısının onu sinirlendirdiği an· le telefonla konustum . tabir b' ti. O, kulaklık kulağında; bız sessız, ve darbı seyrettin mi? 
t f di Y k . . :> , gayrı ır .. l . izi d"k • k k h rıı· ara e yor. a ın ma::r.:ıye aıt laşıldı. şey olup olmadİğmı, ve hattın munt:ı- goz enm ona ı mış,_ or u ve eye _ nen senin validen değilim! }. 
bu kadar tecrübeler meydanda -"' Şimdi tekrar hayaletler görüyfi zam bulunup bulunmadığını sordum- c~l~ bekJiyorur... Ukin (I~rbah) a rnar • 
olmasına rağmen k<Sr ve cahil sundur,, diye kocası ona söylendi. Trenin gürültüsü gittikçe ynklaşı· hiçbır tren gelmıyor. Halbukı çoktar. - Validemsin. istesen de, ıstepıe-
irtica yılanının memleketin bu Lakin o ö:ıe ~ip bir te~üm il· yordu. gelm.iş olması lbımdı. .. . _ .. _ sen de. . 

kö . d b k ld t r.ıukabele etti ki, bızde ne gulmeğc, '\ , "Dizim trenler böyle di Bıraz sonra bir motor gilrultusu du Hazreti AYŞCnin tahtrevanı 0:rnuı 
şesın e aşını a ırmıya e- · ~ t b mi - geçmez,, · ld G 1 (lll tal) · tas r· re· 

bb"" tfğ" I l de bir şey söylemege ccsare ı rtı. ye makasçı mınldnndı. Mütemadiyen yu u. e en en 18 yonu şe 1 lar üzerinde kaldırılarak temiz bir' 
ıe us. e ~ ı an aşı ı~or.. • Onun yüzünde: "Sizin gibi basit insan· h.ı.tt.a ve hat üstünde, sis içinde sönük idi. Yanında bir dokto~ ile güçlü kuv- re götürülmüş. (Ali) nin kendisi oıtll 

Hadısenın ehemmıyetinı tak- lar esrarlı ~;cyle.rden ne anlar" gibi bir sönük ynnan işaret lambal bakı vetli bir adam vardı ki, koltuğunun nl ziyarete gelmiş aralannda şu s(izJef 
d~r ~tmek i~in. müsel!tıh mürte- man~ vardı. _ .. _ .. yordu. "Çok yüksek bir sü::: ·tında deli gö~leğini andıran. bir şc~ geçmişti. 
cılenn kendılerıne nasıbat etmek Nıhnyet darullunon pro!esorü soz _Sen bir şey unuttun (Jozef) sen taşıyordu. Llldn kalabalık hır cemı- - Nasılsın? validemiz! 
istiyen Ragıp Kubilay ismindeki başladı: "Kazan kaynamaga koyulu- bir şey unuttun! diye sızlanıyordu ka- yet ka.rşısmda ~lınca §8Şlr.dılar, ~e - İyiyim ı 
b. Ü ll" · • • b't yor.,, dm. esrarengiz trenı bir protokol ile tesbıı _ Cenabı hak seni affetsin. 

tı~kmle ~neyver muallıımımızı lşl'e .ı - "Hayır,, diye L-adın mukabele et- - ""'-- "ı"md·ı kiiı=yl d~ k d" etmekten başka yapacak bir şey bula- - Seni del e n rı ı, zava mua ımın . .. V• .a..n:n ~ ~ onece ıye j,~• 

b b ki 
.. d. d ti,, bu gece hır felaket gc,ırecegız!,, makasrr tren yolunda . t nhtı madılar. (Lerbah) tan tren h~la geç- Akşam tizeri Mehmet Hazııeti N 

aşını ıca a vucu ün en ayıra- t f" · cf · ·· 1 · :r n ıs asyon · · t• o d d h ı b" d · il ' (., " Rtiı.syon şe ının n esı guç cşıyor- mma çıktı. Lokomotifin iki lambası memış ı. ra an er a ır re~ e şe;>i alarak Basra şehrine götürdü.. . 
rak lnna fetahnaleke,. yazı- du. Mak:ısçı lambacını aldı ve dL~'l lmrşıdnn göründü ve b" d _ 0 ü hat bekçisini yola çıkarmışlar. Bır -az no Haris kızı Safiyenfn evinde nıı~ 
lı bir bayrağa tnkbklarım ve bu çıktı. Şef t onu takip etti. eten geçti. '\' agonl ır ~n : kon m z geçmeden o da geldi. Kireç gibi bembe fir etti. Yaralılann mühim bir k:fS11'1 

suretle tahrikCıta devam eyledik- - "Uıldn söyleyiniz rica ederim,, releri ziyadnr bir~ n~ m .. ı -~: yaz ve korkudaı; tirtirtitriyordo. Hat- evlerine dönmüşlerdi. 
lerini daha sonra kanun namına dedim ben kadına, "siz suyun cızırtı- önünden sıyrıldı gı"tü g~ gt?::1:: d muntazam! hiçbir tren hiçbir enkaz Hazreti AU üç gügn §ehir harfdrtdt 

' d b" f IAlı ti ld tah · • er ı ..... ...,.or u. kl · l· 
kendilerini teslim olmiya davet ~n ~ . ı~ e. a e evve en., mın e· Biz hepimiz de beraber titriyorduk. yo ~ rab d d kto d K f kaldı. Herkese ölülerini gömmeletl 1' 
eden hükümet kuvvetlerine mil- ecegıEmızıtlmHı sn~olrsucızlnu7d '!. Homurtu ile yuvarlanıp giden heyulf1 n11az atd el en o ri u. ~ la.sı: çin emir ,·erdi. Halk şehirden çıka~"· 

A • - ve er oy e a ıgı znmnn. önümüzden geçerken hepimi · tas nı sa ıyarak 0 aşıyor, m yop goz er Alinin askerlerile döğtişilrken ölen w 
scll~h~n k~rfı gelerek ~~r .knçn~ bir fel~ket olmuştu; lakin ~m~men duvnrma kadar büzülmüşt~ ;;: ve ~ocaman gözlükleri ile ~nı yüzle rabalannı göz yaşlan i~inde gömürot 
%a~ıt ıl~ .bır kı~ bekç.ısını şehıt ~? şelulde cızlamalı, ba.5ka turlu de- bir yıldırım ve gök gürültüsü gibi gel. rimıze kadar yaklaştınp bı.ze bakıyo!· lardı. Ali, ölüler gömültiyorlcen, soıt 
ettiklerım, ahalıden dört beş gıl. . . di geçti. Saniye.lerce süren ışık zind- dn. .Nabızlanmw yokluyor, ne içtigi- derece müteessir bir halde doJaşıo>~ 
kişiyi de ağır surette yaraladık- - Bu cızırtı hır ıhtar mı, yoksa fc- rinin altında seri bir gözle h • • mizı sorarak bardakta kalan punçlan du. Uerliye ilerJiye bir adamı derin bJt 
!arını düşünmek kafidir. laket behemehal geliyor mu? Diye telt de ümit edilmedik vaziyet ka~:~~ mua~ene ediyordu. Halbuki !stasy?n hürmet havası içinde gömen bir pfil" 

H d. . b rar sordum. ki bitkin hallerini gördüm. şefinm kansile makMçı hiç ıçmemış- ye ynklaştı oSrdu. 
n ısenın cereyan tarzına a- K dı ben" - ı bi - dük ı dL ' · • 

k l .. . . . ,. a n ı ynn goz c r suz . Evvelrl is+ .. ~on ... ..,,ra kendini to lıya er - Kimi gömüyorsunuz? 
ı ınca murtecılerın, çok cahılane ten sonra cevap verdi: 1...ı .a.a.r ~· P - Ben "HallUsin•-on u bilirlm· Kt'i: hl S 
1 ki b b d.. . . rak 1.11naya koştu, bız de onu takip et- --~ " ' - P n uru. 

oma a era er, uşünllp taşı- - Bu bır ıhtardır. tik. T 1 f k k 1 . . diye doktor nihayet söze başladı; ha· - Oyle mi? 
k ·1~ d • . d h k B. . - .. .. k d bi -h e e onun çmgırn o unu deh gı. . 

na~a ~ı un aıresın e ~re et . ız~.m uçuncu ar a ıı,.q, r mu en- bi çevirerek ba,•myordu: "Lerhb~,, zan biltü~ bir tehir .. ha~~n. da~i. ~t.p Ali durdu. Onu gömenlerin baŞJJ11l 
ettıklerı anlaşılıyor. Mamsadan dıs, so~ kanşı:- . ... istasyonu! (Lerhbah) istasyonu? Şim birden hır ~a:aı gorduğunü bılırı':°, geçtL Onun namazını kıldı. Ona rnb· 
Menemene ~elen Mehdi çetesinin - Eger :Ccl~~et, ~u ~~1}1e ber. · di (1Uenta1) den gelen bir ekspres tre So~ asn~. ~~tidalnnda Norveç sahil· met okudu. Sonra yine ilerledi. ıus· 
milkemmel surette silahlanmış ber gbe~mef7.sl:,k• kt~m dıy~kbıliır hkı,beb~, dol- ni buradan son silratle geçti. Bize ev lc.rmde l:utün halk tarafından muaz- geldiği her cemaatle her ölünUn naınıı.· 

muş ır e a e ın gecı m ş a n c- 1 h b .1 . . 8 . . zam zeplinler görlllmtiştü ki o knda- k ld Ak b ı ··ı .. terirt 
olmasını burada evvela mene- ··ıd· ' vece n er verı memıştı. ızın de mi .. . ~ .. zım ı ı. ra :ısı o mıyan o u • 

' .. t ) h Ik gı ır .. haberiniz yok?! çabuk ~buk Anl 1 bliyuk!erıne bu~n bile malik değilız. hepsi bUyük bir mezara gömüloıiişt 
men camnne op anan a 1 a· Kadın kır saçını lrulnğının arkası..:ı maz sey 1 So. tek ' ·- v aşı. Lakin onlar yalnız "görlilmOatii,,, hir B 1 "ki ta f d d" . -"t:ul· ki d k · t · · .. . . . s .,, nl".a rar çmgıragı çevı "' .... un ar ı ra ın a nr ığı m~ 
ya hanll lırmda ısb ~mk:sını, sonra d~ğlru. d~ztelttı, hıçbı~ dc~vaB~ ver~edddent rerek b~c;ka bir fişe dokundu: "lllen. bir ŞCj" (işitilmiş) değildL Ve siz hal- ]erdi. Ali, bütün bunlann na.mıııttt• 
ma a e er e ta rı öt yapmasını goz ennı nvana çevır ı. ır mu e tal ıs· tas 1 (lll tal) . tas bnki treni (fşittiğinfr:i) de söylüyorsu 1• 1 h 1 ğfi t dil ı.. on· "h I . ,, yonu. en ıs yono? ~ı mış, eps ne rna re em"5'1 
nı ayet ma (Sallarını tamamen sonra sessızce odadan çıkıyordu. sı·zı· ta ftn el b" ksp • nuz... d h d d b 100nn 
ld d 

. h-kA k n .. . .. .. - .. n rn n g en ır e res treni an sonra arp mey anın a u 
e e e emeyınce u umet o- nunun uzerıne darulfunun profeso- şimd" b d r B" bi - Eee- diye hep bir ağızdan sesler b""t- B "d" götü· 
nagv ma gidip basmasını J. andnr- rü ile mühendis arasında ispirtizm, verm'emuiştirn ~n Ngeç? LSa ıze ı r R~bc.r dik. ~1 un ~iyanı~ .aski~-~e,scı ınesup o 

' t " f ki · "b" f nız. e çmaı - ıca e- ru mesın emır, ı wua a men 
ma kuvv~tlerine kartı sil hla manye ızm, n nzm gı 1 manasız, ~- derim.- Evvelce hiç haber verilmemi.cı - Yalnız, ben, bir şey farketmedim. lanlann bu eşyayı görerek kendisfııC 

l b I d b 1 b k 
kat moda me\'ZUlar da, bermutat hıç 1 kg . ~ D" . kasçı par ğıru b • · · f • tıı· mu rn e e e u unmasını ~ş a b" f b -ı k _ ü o an e · pres trcnı "Lerhbah,, a doğru ı)e ma ma omunun u- aıt olan her şeyı alıp götürmes nı 

suretle tefsir etmek kabil olmuyor· 1 ır ne ı~e~~ l ag ~ma~?. ~zre mte 7-~ sizin taraftan gelip geçti Bu bir haka cuna yaklaştırdı, şimdi hatırladığımn mim etmişti. 
Memnuniyeti mucip olan .mşayla da ı aır. ~kr. 1

• ıdsı de ~ult c ı ret.. Banu makamrna bildireceğim_ göre, her en hafif bir hava tazyiki hi~ Hazreti Ali harbin vokuundan do-
msan ar ı, ya nız, ı ~ m e e a ı~ıcı N Ultf _fk setmedlm. ' JJU 

no1dn şudur ki mahalli hükumet his,, biraz noksan kalmıytı, ikisi de his e- en..,, ve o ·e ne kulak1ı!;1 _ . layı derin bir ıstırap hissediyordu. tı 
hadise karıısında soğuk kanlılı- scdiyorlar, hisscttikJcrini tefrik ve tem çengele fırla!'1- Sapsan kesilen me- - ~rası oyle; dıye ~vaşça 1~?· harp neden ve nasıl vukobulmoşt j 
v h f t . bü .. k b" . d . 1 hA b. d . ..k A mur donuk gozlerle havkırdı: (Ben d : yon şefı de ilave etti. Bız de hepımız Kendisi m,uharebe esnasında Hazret 
gını mu a aza C D11Ş1 yu ır yız e emıyor ar, TU l ır a emı SU U· r 1 - (nl J) -d h" . b' "b" • · , 1 bak .ı k .. r· 
U l 1 

• d M f , t v • 1 d ld • "b" 1 0 aca{,"Tm; en ta an ıçbir tren ırı ınm ..ı:e şaşı;:ın şaş.an ınuı • Osman katillerinden birçoklarını go 
s ra..t e zmır en enemene ·azta ne. e u.gnyan ınsan nr a 0 u~u g_ı 1 h:ıreket etmemiş,,. Hayır- Hi,.bir hava tazyikı hirbir rur; ·· h k t f 1 1 ınü"° . d . . . . . "hır bır cey yokmus f arzedelım dıv => :w ' :ı muş ve er es en az a on ann 
Jan arma kuvvetı yetıştırılmış, .. :S:. _ ~ :ı." • Mühendis yavasça sordu: gfır hiss- . Jik. Halbuki o sürate J:Ö hfa 1) r şı·ddetle harbettiklerfne dikk'11 

f 'b . d duşunuyorlardL :ı: "' ... 
esat tertı atı tevessü etme en 

0 
d b d ğ b (Ulcntal) ekspres istasyonu mu" re adam akıllı da bir rüzgir yapmas: etmişti. Demek bu adamlar geri doıt 

l k. ·ı·k . . . . .. sıra a punç ar a nnın aşına ·.;~ N · la d . 
a iı ışı ı ırtıca çetesının uçü çen istasyon sefine "nasıl bir felfıket . - e münasebet; öyle trenler bi· zım ı. milşlerdi. Demek ki onlar, onun eın 
öldürülerek ve ikisi ağıryaralı ol- olabilir? diy; sordum. zım hattan hiç geçmezler. Bu hat ona - ra telefon ç<ındı. (tllental) h· ni dinlememişlerdi. Belki de bu sofi 
duğu halde ele geçirilerek bas- _ Tekmil hat, bi7.den evvelki ve soP. elvcı;işli değildi~ ... ~n bilmem- Ba- tru:. o~u haber veriyordu. Bu batta o gaddarane hareketin başlıca anı11l cırt 
tırılmııı:tır H" üpb . f ara raı..; istasyonlara kadar mükemmel ve nn bır tuhaf gehyorl- tuz l.ılor.tetre mesafeden mu,·azl o7· lardı. 

'S' • rç !. ~sı~ 1~ • Memur iskemleye çöktü, ve saate rnk geçen diğer bir hatta. iki sa.at :?V· Ali, düşünüyor, faknt bir karar ~ 
muvk~lffakd"l olnnk .dıger ıkı şııkı de bir şey olmadığı, oldukça dallı bakarak beklemcğe başladı. vcl hi tren kazası olmuş. Oradan ge · remiyor ve Sebe oğlunun avenesfrtC 
ten 1 e 1 ece tir. b d k .,. · k· d ! ki ~.ı b" d"k k t · ta b" • h" d b. d" · d ve u n lı bir mahiyette bulun- - ı m eme c o. ki.Un ır ı . çen e spres renı m ızım ızamız a ır şey ıycmıyor u. 

Acaba fesat tertibatını yapan- duğu istidlal edilebilir. katsizJik mevcut? diye darülfünun ki istasyonda son süratle geçerken yol· Fakat muharebe meydanında talJl 
lar öldürlilen, veya ele geçirilen Bununla beraber hükümetçe profeşörü söz açtı. <'! · çıkmış. on bin maktul sayılmıştı. Bunların ytJ 

beş nltı kiiiden mi ibarettir? başlıyan tahkikatın neticesi ni- - Ah, diye makasçı seslendi, si?. - Ya, yine bir hayali görUş.. Dedi nsı bir taraftan, diğer yansı öbür ts· 
Her halde bu ciheti çok ince bayet bir knç gün içinde işin treni burada gördünüz.. İhtimal verir doktor. raftan idiler. Bunlar neden ölmüşler· 

tetkik ve tahkike tabi tutmak b fh t · d kti misinfz ki bu tren- (tılcntal) da görün - Sesli, gürültUlö ... Diye lldve etti di? Bunların ölmesi için hiç bir scbeP 
u ~-a 3510

_
1 env?r e ece r. mcmek içfn orman ve tepeler etrnfm. profesöı. yoktu. Buna sebebiyet veren aıuhıı1'· 

lazımdır. Hadiseyi müteakip Ma- T b b ) h d k d ...1 
a 11 u e ım 8 ıse arş ısın a dnn dolaşarak geçmiş olsun!. Bunun Uzerine mUhendls, darül fü- kak ki Osmanm katilleri idiler. C), ~t 

nisalı bazı kimseler ile bir takım alınacak tedbirler de tahkikabn Şimdi memur tekrar (Lerhbah) is· nun profesörü ile beraber ben de dok olmasa Eşterin bu taraflarda işi 11e 
memurların adliyece tevkif edil- vereceği netice ile mlitenasip ta~~ onuna telefon ediyordu. Rizim yü. torun ot :: mohilinc binerek hep herabe : idi? Ebubekirfn oğlu Mehmedin Jinırt 
miş oldul{larına bakılırsa mese- olacaktır. zümüzc, sanki biz birer hortlakmışız kaza yerine gittik. ti Ali ile birlikte gelmesinin ne :mana" 
IeniD b altı lcisi.v mnnhnsır .Jf.elıMıd. .Asutt gibi .l!Özlc.dni dil mi§ti. 

1 
& olabilirdi?, 



Kadınların cevap vermesi lô:zımgelen müşkül bir sual 

Sizden bir misli ihtiyar adamı mu
kabele görmeden sevebilir misiniz? 
( Berlin) in meşhur bir sahnP 

., ugura t ıntıhara b1.te 

vıldızı sevdı 

kalkıştı 
ve bu 

Berlinin genç ve g'.izel artistlerin· Muharrir, kıza birkaç cevap vel"'!-
den madmazel (E-) Almanyanın meş rek onu başından savmak iatemit, fn-
hur romancısı Waldmar Bonselin eser kat buna muvaffak olamayınca cevap· 
lerini okumak itiyadında idi. Genç san lanru kesmiş, telefon ve telgraflara 
•tkar bu eserleri okuya okuya şu ne- mukabele etmemeğe başlamıştı. 
ticeye varmıştı: Diğer taraftan genç kız, BonselE: 

Dünyada kendisini anlıyan bir tek Yarmazsa yaşamıyacağına kani idi. 
•dam vardı. O da bu romanları yazan Onun için son bir teşebbüse karar 
tuhlan bu kadar muvaffakıyet l'e kud verdi. 
l'etle tah1il eden adamdı. Genç kız Bon Muharriri son defa görecek n onu 
lelin eserlerini okuyunca onun bu ka iknaa muvaffak olamazsa kendini öl· 
llaati kuvvet buluyordu. Hele muhar- dürecekti. 
l'fıin (Eron) ve lnciller (Alev) ve Şimdi h!diseye geliyoruz.. Gt'n~ kız 
(Gençlik dalgalan) unvanlı eserlerini bu maksatla BerJine gelmiş, fakat 
0kuduktan sonra ona ruh arkadaşlığı Bonsel onu kabul etmemişti. Kızcağız 
olacak adamın Bonsel olduğuna karar kapıyı açtırmak için uğraşmış, yum. 
•ermiştL ruklamış, açtıramayınca, sevdiği ye. 
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ıı:: : sinemasında 
Sözlü, Sesli, tarkılı ve muzikah 

!k :::. 
Pi· 
ı=: : 
1 :: 

filmini ıörenlere sorunuz. Mlleasir ve kuvvetli mevzuu • !i 
! :: 

fen ve eğlenceli sahne ile mevsimin en mUkcmmcl fil- ft!E 

REN KIZLARI 
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Cumartesi gUnünden itibaren 

·aLORYA Sinemasında 
iraeıine baılanacak ve fantazist dansör ye muganni 

Gel zaman, git zaman genç kız bir gfıne adama nail olamıyacağını anlı- • 
ıtin cenubi Bal'}'erada bulunduğu sna yarak çantasından bir ustura çıkarmış • 

MI L TON' un 
BEDAVACILA R ŞAHI 

ela muhardre rasgelmiş, ve kanaati ve müthiş bir çığlıkla yere düşmüştü. 
llarsıJacağına, bütün bütün kuvvetlen· Herkes koşmuş, ,.e kız hemen hasta. 
"1işti. Matmazel ( E ... ) neye naklolunmuştur.. öte taraftan "'"",_....,, 

SOperfilminin baılıca evsafı: 
ŞARKI! AŞK! HiS! SPOR ve EGLENCEDlR. 

Alman edibi bu genç aşıkının hic evlenmeğe karar ,·erdi. Bunun için mu tahkikat yapılmış Bonsel hdiç,•ap e 
oıllla "k ' · r d ·d· F~ k t. harriri ziyaret ederek onunla evlen d·ı · b' · ı· · böyle birbadiaenin vukuuna kurdum namam:::::::::-.::::ı:::::::::::::: :'I zsa ı ı mıs ı y~ın n ı ı. a ·a · ı mış ,.e şu ceva ı ,·ermış ır: :: S k 1 ı . ıı-. b k 1 .. .. ki 
'-e za . d mek istediğini söyledi. Bonsel bu tek- "B k k ~. n · ·ık babuıuı ciddt bir ilim mlleaseaesi :: ar 1 ar, ua&.rış r, ra s ıtr, opuşmc c. • rar 'ar ı. u ızı pe az ,.anıyorum. enı ı •• .. ül 1 .. 

Fakat iş bundan ibaret te değildi. lif karşısında şaşırmış, fakat teklifi defa olarak ziyarete geldiği zaman o- olması llzımgelen DarOlfnnunda g gur tu er. 1 
1.fuharrir evli idi ve dört cocuğu vardı, reddetmekte tereddüt etmişti. 1''akat na hüsnü kabul görterdim. Kendisi böyle bir fey cerayan etmesine, !S P A R 1 S 

Kızcağız bunlara da aİdmş etmedi. genç kız, buna ehemmiyet vermiyertk benimJe evlenmek istedi. Redc!ettim. dedikodulara sebep olmasma çok !! DAMLAR 1 AL Ti N DA 
lıir gün kalkarak muharririn eYine muharriri ikinci defa ziyaret etmek is Bir muharrir :romanını okuyan ve be- mfiteesaifim. ij Muazzam Fransızca fılmindc göriılüp il 
titti ve onunla konu tu. nu konuşma temiş. muharrir bu sefer onu kabı~? ğenen bütün kadınlarla evlenemez Ben tamamile haklı olduğuma :.~m.:ıa x işidilccektir. 11111uw...ft 
0nun hayranlığını, onun aşkını arttır- edemiy~ceğin.~ ~ildirmi ti • _ Kapıl.~rın ya!,, . . . . . böyle bir hadiae karıııında beim ••111ııuıını ıruıınııımıınn nıııııfllnınllllınıııınıuıd ...... • 
dı. Heltı Alman edibinin san'at ,·e t.· bu şekılde yuzune kapandıgını goren Genç aktırıs sen tedhırler sayesın· hareketimden baıka tUrlU hare- Kemah dıkkatlc dınlc}cn hazıranu 
d~biyat hakh,ndaki sözleri ne kadar aktris mektupJar, telefonlar ve telg- de tehlikeyi atlatmıştır. ket etmenin mllmkün olmadıfına gaşyeden bir muganni 
~~zeldi, müsahebesi ne kadar tatlı raflarla derdini anlatmağa haşladı. Kız tehlikeyi atlattı ama zavallı mu kaniim. Hadiseye Adem beyin P A R 1 S 
1dı. Bütün bunlar onun aşkındaki hararet harrir hala tehlike kinde! Siz ne der • •e b kı b. t' sebep DAMLAR l ALT 1 N DA 

G k h . . 1 d 1 . . . 1 t d . . ., ~ yeraız " a iZ aıa ıye 1 Muazzam rr:ın iZ filminin bachca i enç · ız, er mamayı ıza e e ere< ve samımıyetı an a ıyor u. sınız. l t ~ _J 
... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••-•••-••••••••-•••••---• O mut ur. mümessili Albcrt Prcjenn'dır 

Darül f fınunda Alfıkadarlarm tahriri mütaleasını B. le görllştüm. Hadisede bir sui .Hocalı~na r~ımen .tayin _edil· -. ........ ....,.. .. ıııınııııın,ını ııııııımı111n 
istedim. Bir zattan henllz ceYap tefehhüm olduğu anlaşıldı. T ec- mıı oldugum bır der11 taknrden 

Fakülte meclıai bugün son 
hıd.iseyl tetkik edecek 

Fen fakOltesinde hayvanat mü
derrisi M. Hovas ile mllderris 
nıuayinlerinden Adem Nezihi B. 
araımda çıkan hadise hakkmda
ki noktai nazarımızı dünkü nis· 
hamızda yazmıştık. Fen fakülteıi 
reiıliğinin bir aui tefehhüm neti· 
ceıi olduğuna kanaat getirerek 
llıeselenin izam edilmemesine ka
rar verdiğini, hatta meselenin 
fakillte meclisinde bile konuşul
llıaması ihtimali olduğunu da ay· 
l"lca kaydetmittik. 

1 d·- · · · b h t k t'i · · · b' - ül d' menedilmiı, olduğumu faknlte ge me ıgı ıçın u usuı a a zıyeyı mucıp ır şey gor eme ı. . r·. b'ld' d. B h d' 
bir fikir edinmiş degv ilim. H d" d d 1 reıs ıgme ı ır ım. u a ıse 

a ıseye era programın a o an h kk d f 1 b. ö 1 k 
Dersaneye evveli kimin gı'r- b" ı ık b ı tu M 8 m a aza ır ıey 1 Yeme ""\ ır yan ış ı ıe ep o muş r. • istemem. 

diğini, münakaşaya kimin sebep HovH Balta jeoloji istaayonu te- Bu mesele artık fakülte mec-
(\lduğunu da henüz bilmiyorum. sisile meşgul olmağa baıladık- liıine intikal etmittir. Faklllte 

icap ederse mevzu bahis mll- tan sonra programda tadillt reiıi beyin hadiseyi kapanmıı 
derriıleri mllvacehe edeceğim. yapıldı. Bu esnada ayni saate addetmesine raimen alakadar 

Her halde hadise layık olduğu iki müderrisin ismi yazılmıf. Her iki mUderriıin de ittirak edeceği 
ehemmiyetle ve kemali ciddiyetle iki zat ta ayni saatte derse bugünkü fakülte meclisinde mese-
tetkik edi1ecek, sun'u teksirleri gelince malum olan vaziyet lenin mlinakaıalara sebep olacağı 
olduğu sabit olursa müsebbipler tahaddils etmif. Mesele artık ve yeni safhalar arzedeceği 
Darülfünun talimatnamesi dahi- kapanmııtır. Zaten izim edilecek tahmin edilmektedir. 
linde tecziye edilecektir. Tetki- birşey yok. Bu hergün olabilir. Ankarada bulunan darülfünun 
kat.mı bu akfama, olmazsa yarın H d' t k k b l emini Muammer Rafit B. bu 8 11c ar 1 apanmış u un· hadiıe hakkında emin vekili 
öğleye kadar muhakkak bitire· malda beraber bugün içtima Muıtafa Hakki B. den telefonla 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu akıam lSiAHBUl 6[l[O(YES1 
;:~ 
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Bir kavuk 
devrildi 
iki tablo 3 il 11 

perde 

Altı ) a~ındnn aşağı çacuklar ti\ otrou 
kabul olunmaz 
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cek ve meseleyi yaran içtima edecek olan fakülte meclisini 
•aziyet bu mütaleamızda isabet edecek olan fakülte müderrisler izahıtt istemiıtir. 

keyfiyetten haberdar edeceğim.,. Ziraat kongresinin 

Filhakika dün tahaddüs eden BU AKŞAM 
Şebzadebaıında Türk salonunda 
KARI KADIN ORTA OYUNU ettigv imizi göstermiştir. meclisine eg-er bir karar verme· o· v t ft M H dil 

ıger ara an . ovas n murıhhaalerı 
Fakülte reisi Mustafa Hakkı ve k d · · Iab· tt .. Ku·· ,.u" k lsma'ıl Ef. Kavuklu Alı· B. g en ımı sa ıye ar gormez- bir muharririmiıe hadise hak·· Klnunuaaninin betinde Anka- • 

8. dün öğle Uzel'İ bir muharriri- ıembir jüri sıfatile hal ve fas- kında demiştir ki: rada toplanacak olan Ziraat kon· Ayrıca Karagöz 
lllize beyanatta bulunmuş, fakat letmesi için; yeya karar Yerirsem - Hadiseden çok müteessi· greaine DarDlfllnUn namina mu- --
•)qam Uzeri bunu tamamen tek- hadiseden haberdar etmek için rim. Ben kendi köşemde ilmi rahbu olarak fen fakültesinden F E R A H S 1 N E M A S I N D A 
ıip eder mahiyette sözler söyle- vazedeceğim,, mesaimle, Balta limanında bir je- Himit Nafiz B. ve M. Şapu ve Bu akşam 
llliftir. EYvelA öğle üzeri verilen Bu sözleri söyleyen Mustafa B. oloji istasyonu tesisile ve der- M. Hovaı ile edebiyattan ibra- Gala gecesi zengin varyete 
beyanab nakledelim: akşam üslü bakan ne diyor: simle meşgulüm. him Hakkı ve Himit Sadi B. Ier Mezeya bale heyeti 

- Hadiseyi tetkik ediyorum. - M. Hovas ve Ali Vehbi Daha evvel de bir liboratuvar ittirak edeceklerdir. T 1 YAT R O S 1 NEMA 

'·--------------------------------------------------------------------------Tefrika numarası: t6 böyl~ olmaz. Eğer bir ~Y yapacaks~kıd~r. Evin önün~e d~~~P. kendisini aile-'olsun! ... şimdi gidip Homeyer ailesi ef- ı .... J :ı mı rarJ,edi~orum ... 
'i kendı basımıza yapanz. Her halde sız sıne bırakmak ıstedıgımız zaman kabul radının altı a) dan beri ne ynptığı.u - II -
~an : "Garp cephesinde •. ,, müellifi den emir almayız. Şimdi gör de anla .. etmedi ,.e mücadeleci bir tavırla: ''Ev- tetkik edeceğim. Bir saat kadar umu· Patatcı:. tatlı ı, yumuı·ta 'e sucuk 

Brik Maria Remargue İyi dikkat et bakayım... vela Lüdvigi evine götürelim?., pat:L- mi bir heyecan gösterilir. Sonra )int' yedik. Ne hariku lftde tnam .. İki sene 
lki km"·etli ~ekişle apuletlerini ko· tes salatası ile ailemin nasihatlerine ahlaki antrenman başlar. Anne .:i denberi ne yumurta ne pata tes tatlısı 

pardı: nasıl olsa kavuşacağım!., dedi. bilsen babalık .• Mükemmel bir haşç t· görmemiştim. Şimdi karnımı;,: adam.\· 
- Ben bunu istediğim için yapı:ro· Yolda üzerimizi ba~ımızı temizli.ro· vuş olurdu,. Jhtiyarın altın gibi l.ı i ı kıllı do) muş ol d uğu halde )emek od.ı· 

rum.. Yoksa s izin arzunuz böyledir ruz. Ailelerimizin bizim bir kayga ge- kalbi var fakat granit taşına gömül ii .. sında bib ük ma anın elrnfında otur . 
diye değil. l.üdvige gelince o bizim çirmiş olduğumuzu bili erini istemiy~ Yalnız olarak yoluma deYam edi· ) o ruz. 
mülazımımızdır. Apuletlerini çıkarmı- ruz. Lı1d,•igin yüzünü siliyorum. v .. yorum. Cihan değişiyor. Kulaklarım Lfrntba ıanmıE; kanun·a ötüyor· sa
yacaktır. Ona el sü~eni~ vay haline annesinin birdenbire ürkmemesi i~in bir ırmak akarmış gibi uğulduyor. Aı· ba sıcak ... Köpeği'm \ olf

0 

masanın ~ltt· 
Çolak bu hareketı başıle tasvip etti. sargısının kanlı tarafını mümkün ol· tık eve gidinceye kadar başka bir şey na uzanmış uyuyor .•. Bundan güzel n«• 

Yüzü deği mişti. Mırıld~n.dı : duğu kadar kapatıyorum. Her halde duymuyorum. Yavaş~a çıkıyorum. Ka- olabili r? .• pederim soru) oı·: 
- Ben de cephede ıdım babalık.. sonradan pansımanrnı değiştirtmek i· pının üzerine bir ''hoş geldin!,, asıl- H ·d" v. t 1 . .. ·d·""" ,·· 

~ b"li · k k . . . i . - a) ı r.ı ns ne eı goı uguı u Her ne oldugunu ı rım or ma... çın has taneye gıtmesı cap edecek... mış.. Yanına bir demet çıçek takılmıs. b" b" 1 t 
S k · k 1 11 k ·ı · B k b" h ' d. 1 d t1d · · · :. ıze ıraz an a .. onı'3. esık o unu sa ıyara ı a· aş a ır a ıse o ma an L vıgın Geldiğimi görmüşler; hepsı orada .. ' 'a· .... 
tt . · Eli · · · k · · d. · Du unerek ce,ap \ eri) orum: ,.e e ı: enne ''arıyoruz. erımızı sı ıyor at- hdem ileride mer ıvenın yanında dt.-

- Verdünde yirminci fırka... lesinin oturduğu daireye ~ıkryor. Villi ruyor .. Arkada pederim ,.e hem~ireıe· - 'e mi gördüm.. Doğrnsunu hıı· 
Villi kısaca: ye soruyorum: rim var. Geride yemek odası gÖrü:i;- tersen bir ~) görmedim-. l\~ütemadı· 
- mz de orada bulunduk ... Haydi.. - Birkaç haftadanberi ona ne olciu yor. Yemek kokuyor: her tarafta bir yen harhedıyorduk ... Bu eraı t altında 

Allaha ısmarladık! anlıyamadım.. şenlik hali \'ar ... soruyorum: ha) atın ne ini görebilirdim ki.. 
dei. Fakat krımızı hamailli adam LuJ Villi cevap veriyor: - Neye böyle mecnunca masraftn ~c kada r ara tı r am bi r şey bula-
' 'ig önünden geterken "hazır ol?., - Dizanteriden olacak ... yoksa Lud- bulundunuz~ Çiçekler.. yer.tekler ne· mıyorum. Sivillerle cephe me elelerl-

l{alabalık her tarafa dağildi. ViUi \'aZiyeti aldı. Bu hareketini biz anla· vig öyle gürültüye pabuc bırakacal•- ye yarar bu~ .. o kadar ehemmiyeti ytık ni konuşmakta ne mana rnr? .. na~~-· 
~~lltip zabit ceketli adamın yanına dık ; o ne üniforma)ı, ne de harbi :;e- lardan değildir. Langemark taarruzun ki-. Fakat anne neye ağlıyorsun? .. n~ı. bildiğim hi r şey de yol\.,, Mazeret m.ı 
t~ıcli ve daha sükün ile dedi ki: l :imlıyordu ... Cephe arkadaşına selant da ne yaptığını hatırlarsın )&?.. işte avdet ettim .. Harp bitti .. ağlıyacal\ kamında diyorum ki : 
)}· - Simdi sana bir şey söyliyeceğim. veriyordu.. Tasdik ediyorum. Villi il fın• edi· bir şey yok ki... - Şüphesiz iz benden cok razl 
>ı.''I. de sizin kadar bu işlerden bıktık.. * "' yor : Birdenbire kendimin de ağladığını ı müs iinüzclür.-

t'tık; sonunu bulmaeı Le.zr~ 1'.,akı t Yillinin evi hepimizinkin en ~akın· - Hepi düzelir. lla)di taliin a(ık ve tuzlu 1eöz yn:.larımın yanaklarımı ( /Jalıası ı ar 
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A allım<2! ~füt: 
(

_R_o_m_a_n-ım_a_ı_h_a_k_ik_a_t_, -ı '7J Dfl 
hakikatimsi roman: 23 A {.{ cı.ç 

Piri ve daha başkaları Jorjctc acı
maktan ziyade ona kızıyorlardı 

Salda Piri, yanında iki gün sonra bahıedeceifmiz arkada.tı Nuti 

Behçet beyin sıhhati 
Tütün ınhisar müdürü umumisi 

Behçet bey gıttikçe iyileşiyor. 

Dtın de kendisini birçok kimse
ler ziyaret etmiş, hatırını sor
muşlardır. 

Behçet beyin bacağındaki kur
şun, şimdilik daha zayıf olduğu 
için çıkarılmıyacaktır. 

Behçet bey bir haftaya kadar 
hastaneden çıkacaktır. 

manda nefsime itimadım da artmıştı. 
Zekaları kafalrından ziyade ::ıyak1 ı· 

nnda olan artistler de, bana e~a~ ı 

kendilerinden gelen emniyetim karşı

sında şaşırıyorlar, harikulfideye, esı ·- -
rengize olan meyillerile sözlerimi, ar
zularımı bir nassı kati gibi telakki ea~
yorlardı. 

Bunları söylemekten maksadım b:.. 
haleti ruhiyeyi tahlilden ziyade, ya:n· 
larımı okuyanlara, kendi hakkımr ~ 

bir ".züppe üzentisi,,, bir (Don Ju:ıı. 

müsvededsi) hissini vermemek hakika-
ti, olduğu gibi anlatmaktır. · 

1 Piriye "ne yapalım?,, diye sorduk
! tan sonra, Piri şöyle cevap vermişti: 

- Bir tek çare var: UNUTMAK. 

Sadaka değil 
' 
maaş! 

Bunu dullara, yetimlere, mütekait• 
lere maaş veren memurlara 

ihtar ediyoruz 
Vatandatlara fena muamele yapan memurlara 

Cümhuriyet makine•inde yer olmamah l 

Sanldım. Piri devam etti: sonra kurtulması ihtimalinden bahJC· Ben de: 
- Selanikten geliyorum, Jorjetin diyorlnr. - Unutalım, demiş, ve beraberce ta-

yaıımdan.. Başım önümde, müthiş bir azap i- van arsına gitmiştik . 
.:... Hiç benden bir şey bahsetti mi? çinJe ne yapacağımı, ne yapabileceği· * * • E Ik' ü V k t t · · 1. b k ld ~ b' 'k • ıard"' . d .. .. .. d · vve ı g n a ı gaze esının ıı- ıra mış o ugu ın mış para 

- O halde değil. mı Oudşunk~kayodr ub~· d ··ıd·· b·ı· Piri bana samimi bir kız kardeş gibi rind numarasından beri devamlı oku· Bu devirde bu muamele yakışır 111•:~ 
_Neden" a ı a, ır a am o ure ı ır· 1 d' d E 1r. t f d 1 . . . • .. . .. cı,. _ · d' G il . . . 1 • . . . mu:ıme e e ıyor u. vve a e ra ım ::ı u yuculanndan bırı olan bır dostumuzla Çok muteessır oldum. Bu ma...,-
- Çünkü hastanede tedavi edili· ~ı:ı. er ~~ş sınır erımı tatmın ?Ç'~ eğlence arkadaşlarım birer birer u- konu!"luyorduk. Bu zat havanın soğu· ma faciasınnn bütün tafsilatını , 

yor?. ~;rb~~o;obıl~ ~ar:r~~a t~•Ph?n~ gu zaklaştırdı. Yalnız, eski ahpaplarım o- duğu~dan bahsederk;n birden bire anlatsam, siz de benim kadar müt_, 
- Hastalığı? 

1
1
• ed~ ır ~mk. nuhm le 1 a e 1 yıyedı;.- lan Lili ile Bandi kaldı. müteessir oldu ve: sir olursunuz. Neden böyle oluY"' 

K k . 1 t H .. ır ırr .. ~ · :ı ·at un ar neye yarar ı. . . . d • 'ld' • ~ 
- o aınman o muş u. er gun en 

0 
• •• • • . . . • Lili ile Pirinın arası pek ıyı egı ı. - Kış bastırdı. belki kar da gelecek. Neden bu memlekette esen medenı · t 

az ··r gra al d K d' · k Ben . 'lanıge gıdebıhr mıydım, Jorı · l .1. b . 1 d .. d ··ıd· . . b' k d' · .. u~ ı:n ıyor u. en ısıne o a- . . . . . . ., Hoş JI ı enım e e ıyı egı ı. Bızım akrabadan bir ihtiyar kadm va ır maaş memuruna, en ısıne 
dar nasihat ettik. iki defa polis onu tev- tı kurtarabılır mıydım· Hayır. O hal- Her fırsatta bana J orjetten bahse- var. Kimsesi yok; benim de hiç vaktim racaat eden bir vatandaşa böyle f~ 
kif etti. Fakat o, kimseyi ' dinlemiyor- de_. • . . derele beni zımnen ittiham ediyor, t>u müsait değil. Bu kadının kocasından muamele yapmanın büyük bir suÇ 

1 

du. Nu~nr:ısını yapar~en en cüretkiı" ~~vk~lad~ -~~_" gayz~n ancak vere·. · suretle ayn: zamanda bana karşı c .. kendisine bir maaş bağlanmıştır. l\fa- duğunu anlatmıyor? Bunu etrafb·t. 
ve tehhkelı hareketlen yapıyor, her- lecegı hır aksul,ımelle · lan kendi hissiyatını da tatmin etmiş him ya bu maaşlar üç ayda bir verili- yazasınız diye size gelecektim; fa~ 
kesi olduğu yerde heyecandan titreti· - Piri, dedim, ne yapalım? oluyordu. yor. Bu maa:ıu verebilmek icin mazba- siz muvafık bir gazetesiniz, onun 1~ 
yorlka. Çok büyük bir muvaffaki:·et Kadınlar ve bilhassa artistler düt.· !'.lamafi, Lilinin bu hareketi, mu- talar, ilmüh;berler '" s. yi ~bir tarafa belki yazmazsınız diye düşiindünt· ,.. 
kazandığı için, bar müdürü, her akş.'1m yanın en kıskanç ve kalpsiz m:-'ıllıkl.l· hakkak I.i ~ene bana olan muhabb:?ti' bırakalım. Fakat, bütün muamelesini ki bu, sizin için bir prensiptir. 
tekerrür eden sknndallnrma rağmen ndır derler. Öyle. Piri, ,.c daha baş?•·· den idi. Leyh ,.e aleyhte olsun, her h .,. tamamlatan bu kadın, bundan hir müc! • • • 
onu çıkartmıyordu. SeJanikte onu ta- ları, Jorjete acı~.aktan ziyade o.:'\' reket · alfLkaya delalet eder. det evvel elinde maaş cüzdanile şuh~- Bu okuyucumuzun sözlerini şur.ır 
nımıyan kimse kalmamı~tr. Şehrin se· kıskanıy:-rlardı. Kımden? Benden. Bu Pirinin yaşayış tarzımı intizama ko- sine gitti. Orada bir gün kendisine: ğa kaydettik. Evvela bir zihabı ta~ 
fih insanları ona her gün koltain geti- çok garip bir haleti ruhiye idi. Bakın r. yuşu, her sabah ilk tramvay kampan~· - Bugün günü değil! dediler, fakat etmeklazım. , 
riyorlar H, onu.n deliliklerine bakarak anlatayım. sını duy ... adan .. yuyamıy.1n beni, sa- kendisini üç, dört gün beklettikten Gazc. ·-= muhalif değiİdir, f~ 
eğleniyorlarch. Nihayet bir ak:.am, bn· Ben ne bir Valantnno, ne de bir Rıı bahleyin erken kaldırmağa kadar m~- sonra... bir vatandaşa ]ayık olmadığı mtıll,., 
ra gelmedi. E,;ne gidip aradılar. Yok- çil.'im .. r:eşhur bir ~dam da dei;;ri!= vaffak .olmuştu. Bu sur.etle, fransız · ~ . ~ir baş~a gün bu kadın, gene kalk.lı, leyi yapan memurlara haddini bil~ 
1u. Biitün artistler onu aramağa çık- / .. tl:t hıç ... Landru kezza. çıkan bır akşam gazctesın~e çalışm:ığa gıttı. O gun akşaı:"~ kadar . ~ekled~- mek muhalefetin değilı bilakis mu~ 
tık. Bulamadık. Müthiş bir endişe için· Fakat Jorjet, artistler arasında ç.> başladım. Ak~am gazetesınde muhe.r- tenı memur efendının kendısıne bın katin borcudur. Bugün bizimle ıı. 
de idik. Hepimize karşı fena muamele müstesna bir şahsiyetti. Sonra çok g..ı· rirler saba.~tan öğleye kadar çah~ı~· tür~ü .eziyetle verdiğ~. beş, on parayı a· kanaati besliyen bir fırka iktidar ~ 
etmesine rağmen onu seviyorduk. Sa- zel bir kadındı. Garip hareketlerile ııa· lar. Her gun saat 8 de gazeteye gıc.ı- l~b~ldı. Fakat hu yuzden hastalandı, kiindedir. Biz bu fırkanın memıeı;; 
baha karşı, bar direlttörüne, onun !>u· zarı dikkati çekiyordu. Maecraperest- yor, 13 e kadar çah~ıyordum. Sonr~ hala yatmaktadır. hayır ve refah getirmek maksadile-' 
lunduğunu polis haber verdi. ti. Bö··le bir kadının intihar edecek· .a. saat 17 de asıl kendı gazetemde, yanı Kendisini ziyarete gittim. Kadın ~a cuda getrdiği prensiplerine mull ~ 

Jorjet kendisini denize atmıs, biı dar k~vvetle sevişi, sevdiği kimse icin Vakıt'ta işe haşlıyor ve 21• 22 ye kad!lr na orada gördiiğü muameleyi anlatır. olarak hareket eden memurlara hÜ 
sandalcı kurtar.11ak istemiş, f'ak '; birçok fedakarlıklar yapışı, benim ş~h- da orada çalışıyordum. ken kendini tutamıyarak ağladı. etmekte herkesten ewel da,•ran•ıs: 
Jorjet onun elini yüzünü tırmahyarak siyetim etrafında büyük b!.r llk ·:ıı.:;ınlar, uzun bir zevk ~l~min- - Aman evladım, diyordu, Albh Onun için diyoruz ki, mütkaitlcr d~ 
muhakkak surette intihar etmek iste· aHika uyandırıyordu. d~n .sonra, çalışmak hana pek ~yı gel· muhtaç etmesin, günün birinde el açıp far, yetimler bütün bu zr.v:ılhlar ... .ı1 
miş. Sandalcı bağırmış, halk toplan nu sebepten herkes beni tanım"k mıştı. Fakat sonraları yorulmaga baş- dilenirsem bundan daha fena muame- milletin alicenaplığına bırakılmış ~ 
mış, zorla denizden çıkarmııı: lar. istiyordu. Ben adeta, esrarengiz :. ladım./şten lm~ıy?.rdum •. ;aba~~~r le görmem. Her. ~e~ur. bir ~·eli~imf!t alardı~. l\fillet hazinesi onlara P~ 

J{arakolda, Jorjet yırtıcı bir kapl:ın kuvvete maliktim. Bu hadiseyi bileni ~· çalıştıgım g.azctede, oncelen - 0 da .. ua, ve her maaş sahıbı hır dılencı. Bır da- vermege nekadar mecbursa her " 
gibi önüne gelene atılmış. Nihayet de tavan arasının hikayelerini de işitincl' sonralan hır saate kadar çıkan geç yak eksik ... Hiç kimseye (siz) denilmi· mur da onlara hürmete mecburd:., 
Jirdiği anlaşılınca hastaneye götürmü~- daha fazla meraklanmışlardı. kalma la~ ba~la.~ 1:. • • y~r, .hep (Se.n !) lm~retten fodla alan lyi bilmeli ki bir mütekait: bir dul, ti. 
ler. Şimdi on gündür orada, ld:nse ı:e Vak'alann bu teselsülii, birçok gU- T~hrı.~ mu~uru de - kı dostum ı mıskınlere ~ıle bel.kı bu kadar fena y~tim .yüz~?e .ters ters .. ba~~rıla.ca~~ 
görüştürmüyorlar. zel l:adınlar arasında alaka uyandı~._ ve elan oyledır - suratı a:stı. muamele edılmezdı. dılencı degıldır.. Bugunku zıhn~ I 

- Doktorlar... mış olmam, itiraf edeyim ki benim gu- Nihayet oradan ayrıldım. Benim aldığım beş, on para sadal~a taşıyan bir hükumet makinesi içıt 
- ... uzun bir "denistoxication,. dan rurumu okşamıyor değildi. Ayni za- (Sonu var) değildir. Rahmetli kocamın senelerce· böyle memurlara yer olmamalıdı~ 

lEZ2 
"Vt!kıt,, ın Tefrkası : 42 tan yüreği yanan Parker belki sile birlikte yola çıkmasını, çık- !ediği lakırdıları iıitmiyor, 8 _. 

kendi ini sıka bir kaç saat daha mazsa onu oracıkta bırakıp gi- lamıyordu. Parker oracık .. ' • ,.• a • 

., · Kaelınsız M~mıekeff•", 
,. . • .. ~-~ .... ......._ .... • • . - t _.. .... - ....... ""'~ • .. • -~" .... , 

- Hayatımızı tehlikeye koy .. 
mıyacak kadarını alırız. Haydi 
artık vakittir. Yola çıkalım. Ya
nımıza bir haftalık erzakla 
altından başka birşey almama
lıyız, anla yor musun? 

Cimmi heybesini gizlediği yer
den çıkardı. içindeki altınları 

Parkerin torbalarına boşalttı. 
Artık yola çıkabilirlerdi. Burada 
bırakbkları madene gelince el
bet gene gelirler ve ne kadar 
altın •arsa hepsini alır, götürür
lerdi. 

Parker arkadaşını hali tabii
sine iade ıçın çok uğraştı 
mahvolmak üzere bulunduklarını 
biliyordu. 

Çölde susuz kalan bir insan 
mutlak ölür. Parker daha bugün 

altın avına çıkmıyordu ki bunu 
elbet biliyordu. Faktat ölmek is
temiyordu. o... O ölmek istemi-

Yzan: Peter Btlo 
yordu. 

Eskiden belki ölümden pek 
fazla korkmazdı. Fakat şimdi bir 
karısı vardı. Şehirde onu mes'ut 
bir yuva bekliyordu. 

Hayır, hayır, ölmiyecekti. 

-19 -
Parker ile Cimmi, arkalarında 

deve, iki gündür su ve insan 
bulunan bir toprak parçasına 
yetiımek ıçın mütemadiyen ko
nuşuyorlardı. Hava pek ağırdı. 
Zahmetle adım atabiliyorlardı. 
Tam iki gündür bir yudum ol
sun su içmemişlerdi. Yiyecekleri
ne gelince biraz konserve ile 
bisküvi kırıntılarından ibaretti 
Parker susuzluğu geçsin diye 
Cimmiye biraz ot çiğnetti sardal
ye kutusunda kalan yağı içme
sini söyledi. Fakat Cimmi habire 
su istiyordu. Nihayet kumlar 

üzerine yatlı, uyudu. Susuzluk-

yürüyebilirdi. Fakat Cimmi? Onu deceğini söyledi. Yalan söylU- uyuşup kaldı. Uykusunda ta• 
ne yapacaktı? yordu. Maksadı arkadaşmı kor- bir rüya görmeğe başladı. Stl 

Adamakıllı yüklü olan deve kutmaktı. eli tasavvura, hayale sığmaz ~ 
birkaç adım ötede duruyordu. yola çıktılar. Deve önlerinde şekilde uzayor, uzayor ve ta Sı 
Onu 11Abdullah,,diye çağırırlardı. gidiyordu. Fakat 0 bile yürüyü- Rimer nehrine kadar varıyor' 
Bu ismi yalmz Cimmi beğenme- tünü ağırlaştırmıştı. Parker ken- du. Bu nehirden elile su alar' 
miş, değiştirerek " Babi ,, adını dini pek yorgun buluyordu. Ak- içiyordu. 
takmıştı. Parker şimdi «Cimmi» ıama doğru yalnız bir parça Birden uyandı. Cimminin kO' 
nin 

11
Babigoon!,, diye bağırdığını, bisküvi geveledi. Cimmiye ge- lunu bütün kuvvetile çekmekti 

bu haykırmayı bir değnek gü- lince artık 0 bir lokma bir şey olduğunu gördii. 
rültüsünün takip ettiğini duyar yiyemiyordu. Parker zaman za- - Ne istiyorsun, Cimmi? 
gibi oluyordu. Ne mazlum hay- man onu tutmak, yürUmesioe - Cennet ve cehenneııı: 
vandı bul O kadar dayak yer de yardım etmek için yanına gide- mevcut olup olmadığını şilJl 
yine ses bile çıkarmazdı. 

rek koluna giriyordu. Susuzlu- öğrenmek istiyorum. 
Sesini tatlılaştırarak bağırdı: 
_ Abdullah! ğunu unutturmak için muttasıl - Elbet var Cimmi. 

lakırdı söylüyor, hikayeler anla- de var, cehennem de. 
Hayvan başını çevirdi. Efendi

sine baktı. Gözlerinde Parkerc 
yaş gibi gelen bir şeyler vardı. 
Gitti, boynuna sarıldı: 

- Abdullah diye mırıldandı. 
Sen bizi bırakmıyacakıın değil 
mi, bize yardım edeceksin, de
ğil mi? 

• * * 
Parker gece bir dakika olsun 

gözünü kırpmadı. Ertesi sabah 
uyanınca Cimmiye hemen kendi-

tıyor, satın almağı kurduğu bü- böyle biliyor. Benim timdi sa 
yük otele dair projeler uydu- katiyetle söyliyebileceğim clU 
ruyordu. yanın mevcut olduğud~r. Şiıı> df 

• * • onun üzerindeyiz.' Ölünce 

Bir dakika geldi ki artık dur- doğru cennete gideceğiz. 
dular. Sıcak kumun üzerine ya- - Hepimiz mi? 
tınca Parker yürümeğe değil ya Evet Cimmi 
kımıldanmağa bile mecali kalma- Annem de gelecek mi 1 
dığını anladı. Yanına uzanan Tabii. 
Cimmi hızlı hızlı soluyordu. Elleri Ya babam. 

buz gibi olmuştu. Parker'in söy- O da. 
(Bitmedi) 
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1 Poliste 

• Mevus aşık 1 
'------------===:ı..---~!.---...:~~:&----~=~~-·--~~:!.:~:..-,--.!:~~~----------Jıl i'.•nd i a ı ne yuz vermıyen sevgi-

i lııin ı bı9sk la ycraladı - - -

REN KIZLARI 

Solda Moris Şövalye, Paramunt resmi geçidini 11Joinvi0e11 ı:.tnd

yolarmda çevirirken. 

Yukarıda: Ayni filimden Sen Graniyer, Über Deks, Şarl dö Roş
fort "Kibar Aleminde bir resmi kabul,, sahnesinde. 

Paramunt Şeref Geçidi 
-Melek'te-

- Operada - lan,, koyarlar. Ren kızlarını bir akşam 
dULASA: kulüplerden birinde yeni ~ir azanın Bu filmin ismi yanlış konulmuş. Esasen bütün revü Moris Şövalyenin 

Bu şarkıyı söyliyenler kemancı sa- kab~lü münasebetile yapılacak eğle · Moris ~övalye resmi geçidi demek da- üzerine kurulmu;;;tur. 
:rı~ın ı •t , , . 

1 
M' • 1 ce ıçin çağırırlar. Kulübe yeni gire 1 .,. :.- .or, gı aracı ıyana ı ızzı, zı H V ld f . . h d ~ 1 d Çu" nkü. 1 •. d ı>arnmunt balet heyetı' p"'k gu"7.el ,, .. 

ci B 
1
. ,

1
. G t 'k . H az:ı ans a ro ısmınde son derece a ogru o ur u. m r evu e ._ · ;ı" 

er ın ı re e ,.e armonı çı a~ıı · kı ki b' . .. . .. . 
burg'Ju tızedir. ya şı ı 1~ gençtJ_r. Amenkalr yıldızlardan ve Şövalyeden cak1ar gosterdı. Modern danş dersı,.n 

.. Bu genem zengın babası Almanya.- . . 
Fakat bunlar. oyle bar kızlan zaı..- nın me~hur kimyevi ce t 1 . öteki kısımlar güzel olmaktan çok tı· dekı ayak oyunları yapan ba;;; artıst 

lletmeyin. Genç kızlar darülfünun ta. d d :. ıa uccar arı . • . , 
Jeb ·d· T h ·ıı .. tak" k an ır. zaktır. harıkulade hır sanatkardı. 

esı ır. a sı erını ıp etme - ve Hans 0 akşam san~ın bir kızla ta . 
Ceç:amek için paralan yokturGecebrl !O:tr. Kız darülfünun talebesi olduğu~:, Oyle zannediyorum kl Paramunt Bir kelime ile, rövüde Parnmunt'un 

~u :azinoda çalgı çalarlar •. ~:fündüz rle ;öylcr. lki genç kalbi bir ibirine ka,-- resmi g eçidinin fransızca niishası ye- Paris stüdyolarında alelacele yapıl
e tebe devam ederler. Dort kız bu nar ve uzun zaman yekdiğerlerini u-

ı.iı_kilde çalışaraktan epeyce J>ara birık nutamazlar. rine asıl nüsha~ı getir ilse idi çok dah:-:. mış kısımlar olmasa daha çok iyi olur. 

tidr1er. Ve tahsillerini de bitirirler. Bir akşam Han!'ıın arkadaşlarındr.n güzel bir revü seyretmiş olacaktık. (Bir miras meselesi) nin soğukln-

Bir gece karnaval mevsimindeki Ja· biri bir ziyafet verir ve Ren kızlan . . .. · · • • 
blardan birinde sarhoşlukla bütün pa da çalgı takımJarile çağınr. Oarad : Sen Granıyenın şohretı ıle Roşfor un ğunu (Av borusu havası) nın tablola-

talannı bitirirler. Hans1a Lore karşılaşırlar. cambazhane pehlivanı tipi fransız si- n kurtardı. Nansi Karol, Klara Bo,·, 

:ıe yapsınlar? o zaman akıllan:.a Hans Lore ile derhal evlenmek is· . . . . . . .... "~yle b'r ~are ı· D" d" d b" 
1 

t B b • . 1 F k t t' 1 nema artıstlerı hakkında fena bır ıntı- Lılyan Rot ıyı ıdıler. 
ll" ı ~ ge ır. or u e ır ça · er. a ası manı o ur. a a ne ıce t o 

gı heyeti etşkil edip eski faaliyetlerine Lorenin alelade bir çalgıcı kız değ:l , ba bıraktılar. En son renkli kısım güzeldi. 

devam etmek. faL;r d:işmü; kibaı 1 ·r ailenin yavruŞll 
Çalıcı tnkımının adını da CRen kız- olduiu meyda·na tıkar. 

BELALAR MUBAREKi 
- Ellıamra'da - tırmak üzere otomobille ayni şehre gi-

llOLASA: den Billi Li'ye tesadüf etmiş ve, sevjş-
Babası birlaç sene evvel vefat et- mişlerdi. 

?nişti. Haydutlann, afyon ka~akçıları- Çocuğa ameliyat yapacak çinli dok 
llın düşmanı idi. O zamanlar bütiin tor kaçakçılar tarafından kaçınlmıştı. 
San Fransisko haydutları ondan kor· llarold hem doktoru hem de kaçakçı
ltarJardı. lan ele geçirmek üzere faaliyete b~la 

llarald nebatat mütehassısı olacak· dı. Bir gün bir çinli çiçekçi dükkanrn
tı. Bir gün tesadüfen bir polis merke- dan aldığı bir saksı içinde bir mikt~r 
~inden knçan bir haydudu yakalamış, kaçak afyon bulunduğunu gördü, ve o 
\'e polisler arasında şöhret kazanını~ d

0

ükkunda taharr iyata başladı. Dill<
tı, Sir Valton kendisini derhal <'ağır- kfının mahzeninde bin türlü maceralar 
tarak afyon kaçakçılarının yakal;nma geçirdikten sonra çete reisinin validen 
$ına yardım etmesini , .e babasının is- başka kimse olmadığını anladı ve ele 
lltini ihya etmesini rica etti. Harold geçirdi. Yalinin evinde de doktoru bu
trenle San Pransi koya gelirken yol- lnrak çocuğun ayaklarına ameliyat 
da tren bozulmuş ve. etrafta g ezinir- yaptırdı ve bu suretle Dilli Li'ye ken
~en kardeşinin ayağ ı:!.:t !:rneHyat yap- dini sevdirerek mes'ut oldular. 

Yukarida: Ren kizları filminden bir sahne 
Solda : Belalar Mubareki filiminde Haro!t 

Loit 

Dün Ka:sımpaşada bir cerh vak'aı-;ı 

olmuş. 16 yaşında bir genç bir genç 
kızı biçakla muhtelif yerle rinden yn
ralamı;;;tll". 

l s l1.ender caddesinde 39 numaralı 

dükkanda kömürcül ük yapmakt a olan 
16 yat"ındaki Ali Ef. kendis ilc ayni 
semtte Emeli:yemez maha llesinin Den· 
şah sokağında otu ra n J,. yaşındnl.i 

Mel. Klaraya fışıktır. 

Al i Ef. her gün gördüğü l\tel. Kliı 

raay aşkını itiraf etmiş, fakat ) ü z h u 
lamamıştır. 

Meyus aşık dün ~okakta tesadü 
ettiği Mel. J{lfı.raya yine aşkından bal 
setmek istemiş, genç kız dinlemeyinc< 
biçağmı ~ekerek üzerine hücum etmı 
muhtelif yerlerinden yarnJamıştı r. 

Genç kızın feryadı üzerine etraftan ) e 
tişenler tarafından Allinin elinden kur 
tanlmış, Carih yakalanmıştır. 

Mel. ınnra Ilıllnt hastanesine kal-
dmlmı;ıtır. 

·I KÜÇÜK HABERLER 

Muhtar intihabatı Klnunusani
nin birinci cuması yapılacaktır. 

'f Tevfik Kamil B. An kara
dan avdet ettikten sonra Garbi 
Trakyaya hareket edecektir. 

• Hükumet namına borsa 
komiserlı~ince alınan tahviller 
imha edilecektir. 

• Y elkencizadeler tarafından 
Pake kumpanyasının 2,800 ton
luk Suriye vapuru satın ahnmış
br. Vapura Erzurum ismi veril-
miştir. 

'f Limanımızdaki transit faa-
liyeti harbi umumiden evvelki 
nisbete yaklaşmışlar. 

• Seyrisefain idaresi inhisar 
memurlarına da devlet memur
ları gibi tenzilatlı abonman ve-
recektir . • 

NiŞANLANMA: Askeri mü
tekaitlerinden Mehmet Namık 
Beyin :kızı, Muammer Fatma 
Hanımla tahkikat liakirtıi 
Talit Turgut Beyin dlln 
Sultanahmetteki evlerinde nişan 
merasimleri icra edilmiştir. Her 
iki gence ıaadetlcr temenni 
ederiz. 
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Oahilde 

1 aylı~ı Kurut 

3 .. • 
6 .. .. 
t2 .. 
ŞABAN 

1349 
Bu gecek Ay 

\50 

400 
750 

1400 

1 lariçtc 

80tı 

1450 

2700 

Gane~ın aoğu1u 7.25 baiı~ · 16,46 
Ayın d0Du1u 10.52 - batı11 : 23 14 

Nama1 vakitleri 
Sabah Oilr lkıo ,f 4 kta,, Ya : 11 lmu'c 

5.52 12.11 14 31 16 .• 3 18 22 531 

Radvo: 
Bu akşam lstanbulda 

~:uıt ~ekiıd~n ona ,kn'i:ır alıımrka 
fnsıl 

A.lkazar - Dün' adnrı ıı zak 
A.1emdar - A~k rcsmı geçidı 

Artiıtik - l ln\" ıanJ!; 
Asri - Kukla tiyntro~u 

Beşikte' H lil - Rom n 
Etuvııl Brod\'11\' k ıık' :ı c:ı 

Elhamra - Belı\lnr muh:ırckc(i 

Ekler - Yunıın ti\ :' tro trupu 
Fransız - J\h·e lı trnpu 
Glorya - EIHda l\lndrit 
Hale Uaküdar l .c~ laklnr :ıç:ırkcn 
Kemal B. - l\;ırılı denizler 
Majik - Çunkiı scıu ~e, i~oru'll 

Melek - Pnrıımont şeref geçidi 
Opera - il n k ı7.ları 
Süreyya Kadıköy • Z ır:ı'd ga rson 
Sık - Diırn acbn u1.Jk 

;ı 

k 
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Valilerin salahiyeti artmalı mı ? 
Anketim"ze bugünden 

itibaren başlıyorUz 
Eski Siverek meb'~ Kadri Ahmet 

Bey ne diyor ? 

Eabak Siverek meb'usu 
Kadri Ahmet B. 

su Ahmet , Kadri Beyin mütalea.sını 

dercedi.ı o ruz: 
Valilerin salahiyetini artırmak lüzu 

munu hissetmek için bir müracaatçı 
vtıı.iyetini takınmak kafidir. Herhangi 
bir memurun bir vatandaşa c.-ümhuriye 
tin terbiyei faziletkaranesine muvafık 
muamele yapmadığı ve mağduriy('ti 

müeddi bir harekette bulunduğu dü· 
şünülürse hu haksızlığın telafisi için 
sürntle, masraf sızca hukukun teslimi 
iç.in kmi hatıra gelir? İlk hatıra gelen 
rüesayı mülkiyenin böyle bir sallhiye
ti var mıdır? 

Devlet işlerine vakıf bir insan gözi· 
le de bakılırsa bugünün teşklatı me
yanında işi, gücü, bir memura suHl 
sormak irnei tarik hakkı ve bir memu· 
run mafevk makama şikayeti halinde 
hüsnü netice alması mümkün olmıyaı. 

bu sebeple halka faidesi görülmiyt:n 
bir makam sahibi varsa o da rüesayı 
mülkiyedir. Rüesayı mülkiyenin sala
hyeti tevsi edilmeli bu zevat bulundt.;k 

Mühim bir mesele olarak ortaya a- ları dairenin icraya muktedir müfetti
tı1an valilerin salahiyetleri artırılma- şi olmalıdırlar. Bilhassa hürriyeti bir 
151 etrafında okuyuculanmızm fikirle· taraflı hilen ve kullanan kimselerin 
rini neşretmeğe karar verdiğimizi yaz de,•let işlerine ahştmlmasr elzem o:
mıştık. Buıünden itibaren olmyucul::ı.- duğu hu zamanda .. fakat bu işlerde 

nmızın mütalenlannı fırsat düştükçe kemali m~_cllem vali bulmalıdır. 
neşredeceğiz. Sabık Siı-erek lJleb'usu 

ilk fikirolarak. sabık Siverk meh"ı ı· Kadri Ahmet 

Yakıt, okuyucular·ının dert ortağıdıı 

Bize Yazın 

Merhum bir zabitin yetimleri 
Uzun senelerden berı uoğlann.ıyan maıt yüzünden 

perı,en bir haldedir. 
341 senesi 7 eyliilündc vefat eden Balattaki muhallebici dükkanımız-

uvcim mülazim lbrahim Yııkup BeJ e da uzun senelerden beri tatlı mevsimin 
aft maaş muamelesi el'an intaç edil('- <le aşure boza \'e saireden maada nefis 

medL . .. ı-ıra da imal eder ve satarız. Her şcy-
Üç kız bir oğlandan ıbaret dort ço- den olduğu gibi şırnmızdan da müteaG 

cuğumla maaşımızı bekliyoruz. S on o· . . . 
ı k t · 1 . h b k 1 . . dıt defalar muayene ıçın alınmış ve 
ara za. ış en mu ase e a cmı vı- b d 1 • f · · · · 

JA , d ? 4fl l l930 t "h a e mua;> ene ne asetı tasdik edılmış-•Yh masasın an - an ' 'C 

793 numara ile (75) parçadan ibaret t ir. Bir h~fta ~ukaddem yine .. ayni -:~· 
olan evrak tomarı müdafaai milliye ramdan bır mıktar muayene ııçn alın 
vekaleti tekaüt şubesi müdürlüğüm: mıştı. Bir kaç gün sonra belediyed~n 
gönderildi. Duglin zat işlerine uğradık. biı" ecza ihbariycsi aldık kabahatimizi 
Muhasebeci beye tekidini ı·ica ettik, anlamak için gittiğimizde şiramıza bir 
memurların bulu -nadı[ m Ye anc.--<ıl• miktar da şeker koyduğumuz blttahlil 
bir hafta sonra tekit edi\'ereceklerini anlaşıldığını söylediler. Bu gülünç ka
söylediler. Kış, kıyamet, kömürsüz, y~ - hahat karşısında ne söyliyeceğimi şa
yeceksiz, dört çocul:'1lmla titreşiyoruz. şırdım. Ve bütün şiracı esnafına n 
Acaba bu gidişle daha bir hafta ::;ağ hall\a soruyoruz: 
kalacak m~yız? Ve .acaba bu memurla- Şekersiz şira olur mu? Ve şeker 
nn ailelerı de ayna akıbete maruz de· sıhhate muzır n cezayı müstelzim bir 
ğil midir?. madde midir? Şekersiz sira şarap ., 

Mevlcinckapıda sakin lur buna müskirat idaresi müsaade e

Fethi B. 
Spekülasyon iddiasına 

cevap veriyor 
Fethi 8 . in apartıman hikayesi 

netriyah arasma yeni bir iddi· 
anın karııtığım dün yazmıştık. 

Buna nazaran sabık Serbest fır
ka lideri düyunu umumiye itilaf
namesinin akti ve yeni bir fırka 

teıekkül edeceğinin anlaşılması 
üzerine Paris ve Istanbul borsa· 

larında yapılan iki spekülasyon 
ile alakadar gö~teriliyordu. Fethi 
B. bu iddiaya şu şekilde muka
bele ediyor : 

- Biraz daha gayretle devlet 
esrarını ecnebilere teslim ettiği-

mi de iddia edecekler... Anlaşı
lan bugün şikAyet edilen bütün 

ahvalin mlisebbibi benmiıim gibi 
tasvir etmek istiyorlar ••• 

Düyunu umumiye itilafname
sinin imzası için telgraf gelince 

ben ondan bilistifade bazı adam
ları tavsit ederek borsada spe-

külAsyon yapmışım ve binlerce 
lira kazanmışım, öyle mi ? Hal-

buki itilafnamenin aktioi müte
akip düyunu umumiye tahvilleri 

herkesin intizan haricinde olarak 
yükseleceği yerde düştü. Eğer 

ben böyle birşey yapmış olsay
dım yüz binlerce lira kar değil, 
ziyan etmiş olacaktım. işte bi
rinci yalamn mahiyeti budur. 

ikinci yalana gelince: Serbest 
Cumhuriyet fırkas1nm teşekkülü 

şayi olur olmaz düyunu umumiye 
tahvillerinin yükseleceğini tah-

min eden ve bundan istifade 
etmek için Serbest fırka te,ek

kül ettiği sıralarda mezkur tah
vilatı satın alan müzahir her 

kimse pek akılla bir zat olmalı
dır. Serbest Cumhuriyet fırkası 

teşekkül eder etmez ecnebi bor
salarında düyunu umumiye tah

vilatının yükseleceğini keşfe 
mtaktedir olan zatı tebrik etmek 
lazımdır. 

Maalesef ben taoıdıklarımdan 
kimsenin bu suretle zengin ol
masını tebrik etmek fırsatına 
nail olmadım. Muamele, denildi· 

ğine göre Istanbul borsasmda 
yapılmış, ohalde kimin tarafm-

dau yapılmıştır ve ne miktar 
kir temin etmiştir 1 Borsadan 
tahkik olunabilir. 

Bu zeklveti gösteren zatı her 
kim olursa olsun öğrenecek o
lursam kendisini tebrik etmek 

Salimc 

Şiraya şt'ker ko
yan cezamı verir? 

der mi ve biraz sonra şarap olnn şıra- isterim. 
yı da kimse içmez. Rica ederim böyle 

kabahat olur mu? Mübadil ve gayri mübadil · 
Balatta muhallebici 

Matbaamıza yazılıyor: Osman 

Kazanım k meçini Fakir talebeye yardın1 
•Jk t •J" d :: Kastamonu, 24 (Valut) - Bu
l şar ı an ır n rada ilk mekteplere devam eden 

114nsız kazancı artırmava H 200 faldr talebeye, vali Murat B.in 
savaşmak, lıavLJda ta- U teıebbüsile öğle yemekleri veril
) are~iz uçmıva çalı~- ğ meye başlanmııtır. 

mak glbıdir İl Kastanıonuda f ırlca işleri 
Ticaretinizde , san'atınızda ·ı 

muvaffak olmak istiyorsanız h Ankara, 24 (Telefon) - VılA-
ii yetimiz fırka teşkilatına memur gazete ilinma ehemmiyet ve 

riniz : Gazete iJAnı ilanlanr !j Nafi Atuf •e Refik b"yler yirmi 

k , te ~.i. gündür bu işle me•guldurlar. en o ayı. en ucuzu. en 7 

airliıidir. il TaşköprU ve Daday teıkilltı bit-
jl miş ve klmilen gençler iş ba•a-

Jcte ilin tarifemiz: .. 7 

Y :: na geçmiılerdir. 
Sonuncu ıayıfada Satın Kuruş 12,5 =i 

5 ınd .. .. .. 25 ii Adlı ye tebligat dairesinde 
~ : : : : ı~ U yolsuzluk 
1 .. .. • " 200 ~~ Ankara, 24 - lstanbul adli-

Reımt tlanlar, •onuncu sayıfada 10 Kr iil yesi tebligat dairesinde yapılan 
ilin memurumuz size fav- iL yolsuıluklar vekalette büyük bir 

dalı bir ilanın şeki ı ve üc- !il alaka uyandndı. Bu işte alôka· 
reti içinhizmet ctmeğe ha- ~i ları görülenlerin derhal işten el 
zırdır. =ı k · ·1 · b.ld" ·1 · t• 

.... .a." .............. ~··ı···················ll:"············ı· 1 re tırJ meıı 1 ırı mış Jr • ................ ...... ................................... "' 

ler haklarını alacaklar 
Anka~a 24 - Dahiliye veka

leti mübadil ve gayri mübadiller 
için tamamen tatbik edilmek 
üzere bazı esaslar ve bilhassa 
vckllctçe umumi tasfiye kanunu 
proj~sinin hazırlanmasına başlan
mıştır. Umumi mazbata kanunu 
iskin itlerini umumi ve kat'i bir 
şekilde halledecek. gerek mü· 
badiller ve gerekse gayri müba
diller haklaranı alacaklardır. 

lstanbul gibi emlAki az olan 
mıntakalarda mübadil ve gayri
badillere bıraktJkları emlak mu
kabilinde bono verilecektir. 

Alınan grubunun 
teklifleri 

Ankara, 24 - 50 milyonu 
fİmendifer, 60 milyon lirası da 

yol inşasına tahsis edilmeğe 

matuf Alman grubunun tekJif

Jeri nafıa vekAletinde tetkik 
edilmeie başlamıştır. 

Ha Mt:neuıen • 
sesı 

Fak [ Ust tarııfı hirinci :':ı) ı famızda j lim olmalarını tc!d if etmiştir. 
lah irtica ~ctcsinin Mani~a tarafından ~eri rl er camiin içine girerelt ve n1i~ 
geluiği kaydedildiği malümdur. ( A· re ine <"ıl.aral\ bu t eklife s ilahla ınu~ 
caba mürteciler nicin l\Jcnemene gel- bele etmi !erdir. Bunun üzerine rnu 
mişlerdir?) bu tarzda hatıra gelen su- reze de silah ve mitralyözle mukabe 

· d ·d ı ı· b . ·· deı ale o havaliyi bilen bazı zevat ~u ceva· etmış, nra a şı l et ı ı r musa 
bı veriyorlar. Diyorlar ki: başlamıştır. 

- ihtimal ki mürteciler l\leneml.'r· Bu esnada cami jandarma müfrc 
de kendilerine fazla taraftar hulacnk- s i tarafından nhlukn edilince içerdı 
tarını ümit etmişlerdir. Çünkü son şu ses ler i~idil mi~tir: 
intihap esnasında Menemende serbest "- Mehdiye 1-.urşun islemez. .• A> 
fırka taraftarları lrnzanmışlardır. Bu ve s ureler .... 
gün de belediye meclisi tamamen o va- Mü ademe esnas1nda müfrezeye , 
ldt serbest fnka namına kazanmıs o mandn eden küçük zabit ile kır bekÇI 
lan kimselerin elindedir". Eğer mürk- Hasan şehit düşmüşlerdir. Mürte 
ciler böyle bir kast ile gelmişler ise ya lerden üçü ölü, ikisi ağr yaralı ol 
nıldıklar~nı nnlnmnış olac:ıldardır. rak ele geçmiş. diğerleri kaçmışl 
Çiinkü Menemende ne halktan, ne hii dır. 

ku: •. etten istedikleri hüsnü kabulü ·m TAHKiKAT BAŞLIYOR 
lamamışlnrdır.,, lffıdiscnin hnber alınması üzerine 

Etim hadise hakkında dün gelen mirden bir zabit kumandasında 
mütemmim malumatı şundan ibare · miifreze gelmiştir. Yali muavini S 
tir: n. ve müddi umumi de buraya gclıt1 

Menemen 23 (Vakıt) - Bu sabrıh ter, tahkikata başlamışlardır. 
lzmirde, Menemende bir irtica hare· Yaralı olarnlt ele geçirilen mürt 
keti olduğuna, zabıta kuvvetıerile mi:r arkadaşlarının i imlerini haber ,·er 
teciler arasında müsademeler vul~u ğinden :.unlann takibine başlanmışt 
bulduğuna dair bir şayia deveran ecli· Bunlann çau':lk ele geçirilecekleri 
yordu. Topladığım mah1mata göre hıi- hakkak addediliyor. Halktan da dÖ 
dise şu şekilde cereyan etmiştir. yaralı vardır. 

ELE BAŞI KlMDlR? Hadise hakkında tahkikat devaırı 
Manisada nakşıhendi tarikatına mektcdir. işin elebaşıları tevkif ed 

mensup eski bir tekke şeyhi olan Der- mi tir. 
Yiş~ Mehmet i~minde biri öteden~e~i in: Tevkif edilenler arasında Manisı 
kılabın aleyhınde bulunmakta ımtş. E bazı kimseler de vardır. 
sasen Deniş Mehmet ötedeAheri inkı· 
hlp aleyhtarlığını kendine şiar edin
miş bir mürtecidir. Son zamanlardaki 

Se~yah diyor ki 
bazı neşriyat bu adamı teşçi etmiş. Dil Dü::ıl ü gnzetele.-de iki fena hnb 
hnssa harf ve şapka aleyhtarlığını çdt \'ardı. Biri, kendi kanında boğul 
ileriye götürmü:;. Müsademede yaralı Menemen hfıdis sidir. öteki bunun 
olarak tutulnn mürteci, kendilerinin dar ehemmiyetli değil, fakat dnsi 
neşriyattan mübhem olduklarını ve bu barile ona yakında.1 bağlıdır. 
iş için yirmi gün dergfıhta zikrettiklc· Izmirin yanıhaşmda böyle bir hlı 
rini itiraf etmiştir. se başka yerlerden çok göze batı)' 

Bu cihet tahakkuk etmektedir. Çünltü e\·vela lzmir. memlcl~ctin u 
PROPAGANDA nık bir parçasıdır. Sonra ilkılüba 

Irticakar erkar ile m2şhu olan M~h onu ynpan iclar~yc bu vatan içinde 
met yaranını böylece hazırladıktan son c;ok borç ve minnet duymaı::ı lazım 
ra tekke hayatını gizli surette ihya et- len hir belde ölüsüdür ki, sinirler 
miştir. acı )(csl<in sancılar uyandırıyor. 
Derviş Mehmet bununla kalmıyarak insan kanına '.ulanan hiç bir ~ 

halk arasında irtica lehine ve cümhu· ehemmiyetsiz sayılnma:r- Fakat hu 
riyet idaresine karşı bir kıyam uyaı1- disecle ferdin hcyatını unutturntn~ 
dırmal< istemi:.' \'e zemini iskandil et• dar derin bir man:ı ' 'ar. Bütün ha~l 
meğe başlamıştır. Den·iş Mehmet ·• ! siyetimizi sarssa yeridir. 
arkadaşlan bu hareket için :Manisayı Vaknnın kendisini. etrafındaki • 
muvafık gö~üı; le.r \'e l\fenemend~ bır bcrleri, yaralıların ağzı .. dan çıkan ~ 
harekete geçılmesıne karar vermışle.·· leri dikkatle okudum. Bir terkip )' 
dir. mak tazım gelirse, son merhalede I! 

S~NC~KI ŞERiF IIEZE!ANI cinnete kadar çıktığı görüli.iyor. 
l\llirtecıler bu karatr veı·dıkten son ·v· . be •• eli nündii2 

• . . d .1. • ı ırmı ş gun, gec ,,. 
ra bırer ma\ :ıcr ve kurşun te arı .. et- • d d k "k tt"kten son • hır o n n apanıp zı re ı 
mışler ve yola ~ıkmışlardır. . t b 1 1 dcl"ılı" k]eri . bu cınayc e :ış ıyan ann 

Derviş Mehmet yanında beş ~ :?rscn t ? n için' 
b başım sene aranır mı. unun 

olduğu halde sa ah erken Menemene . . . .. . .. ·r n a wııd 
gelmi~ ve elinde (lnnafetahnaleke) y ki yıne a;> nı sozlerı s?y 1> e g 
zıh bir bayrnk olduğu halde doğruca (Bu hususta haz1 neşrıyattan dn ırı 

h 1 kt l ') "b" h" hükmün nal halkın namazda bulunduğu camic gi· em n mı ı '· gı ı ır .. .. 
dild "ğ" • ·· ü h f"f e gulumseırı derek içeridekileri (şeriat istemeğe) da- ı ını gor nce a 1 ç 

vet etmişlerdir. Derviş Mehmt c.-ami- ten kendimi alamadım. 
dekilere: Bunun içyüzü tabii anlaşılaG 

- Ben mehdiyim snncağı şerif ~ık- ve birkaç çı lgının küstah ciiretine 1 
tı, ne duruyorsunuz, İnüslümnn olan- bağhyanlar da varsa meydana çıl 
lar bu bayrağın altında toplansınlar.,. nlacaktır. 
diye bağırmış, bu kabil daha bir ta. Şu hadise, gerçi bizi vazife ~ 
kım sözler söylemiştir. şındn can \'eren bir kurbanın matCj 

Balk bu serserinin ıııötlerine ehen.· ile yaraladı. Fa!tat bu matemin afı 
miyet vermemiştir. Yalnız birkaç yo- sında içimizi ümit ve itminanla dold 
haz Mehmedin etrafını almıştır. ran bir teselli de var. Hadiseden ı 

Ahaliden bazıları derhal cam.i kan netice şu ki, bu memlekette il 
terkctmi~, evlerine çekilmiş, :,ir c.-a, bir fikir cereyanı olmaktan Ç 

kısmı gidip vnk'ayı hükumete ihbar et mış, bir cinnet sarasından başka 
nıiştir. Göğüsleri, bağırları fişcldcr· kill erdc tecellisine imkfrn kalmamışt 
le dolu olan irtica çetesi erkam halkı Snr'a nöbetleri ise işte Menemende 
da takibe başlamıştır. Hal km bir kı~· duğu gibi ancak dnkil,alarla yaşı> ı:ı 
m1 dükkanlarını açamamı;;lar. e\'Jen- lir. Genç inkılftp için bu netice çok 
ne çeldlmişlerdir. mit verici bir hal sayılsa yeridir. 

Fft~DAK.AR BiR GENÇ lkinci fena haber de şu: 
Serserilerin hu hareketlerini gören Bir ahmak, yeni yazı ile dikil 

ihtiyat zabiti muallim Ragıp 1\ublay me1.ar taşlarına musallat olmuş. ~ 
B. kendilerine yaptıklan şeyin fen.t- haşlar gibi mezarlıklarda dolaşnrl 
lığından bahsederek bazı nasihatte hu- taşları. km) ormuş. Belki fazla btıl 
1ununca Mehmet ve arkadaşları der- caksınız, falrnt bu nebbaşlık beni 1\1 
hal gencin üzerine hücum ederek ken- n('men fadası kadar mliteessir etti. 1 
disini öldürmüşlerdir. Şerirler hunun· nu yapan hangi serseridir hilmiyorll 
la il\tifn etmemişler gencin başını tes- fakat bu hareketinden hepimizin 
tere ile keserek ellerindeki hayra.~ın r:ır cekmesi ihtimalini bir türlii :C 

ucuna gçirmişler: nimdcn silemiyorum. 
"- Kanı helıildir diye bağırmrşh~r Jnsan, hiç bir zaman taşa, toprll 

ve kanını içmişlerdir.,, harfe <lilsman olmaz. Bu mel'Ufl 
.JANDARMA GELiYOR ğun içyü;,ünde imanın şiddetle ytı-J 

Bu sırada cami meydanına bir jan- ettiği haya ızhğın en korkun~ şekli ~ 
darına miifrezesi geJmiş ve scrserile· liriyor. Zavallı t:ışlann ne kabalı• 
rin toplandıkları meydanı abluka etmis var. l{mlacak şey, nsıl o işleri ,._ 
tir. tının sersem kafasıdır. 
1 l\lüfreze kumandaw mürtecilere tesl Se~ 



Ha~ici 

Tahdidi te_ı::;lihat 

içtiınaları 
Viyana, 24 (A.A.' - Viyana 

şah eti tahdidi tes!ihat 
kon o g ec k sene Vıyana 

da .<: •• nmağa davet etmeğe 

karar vermiştir. 

Londrada kesif sisler 
Londra, 23 ( A.A } - Kesif 

bir s;s Londrayı ihata etmiştir. 

Bugün, Kroydon tayyare karar
gahından hiç bir tayyare hare
ket etmediği gibi, gelen de ol
mamıştır. 

lngilierede işsizler 
Londra, 23 {A.A) - 14 Ka

nunuevvelde işs:z!erin adedi bir 
hafta evvelkine nauran 7,370 
noksanile 2,299,592 olarak tesbit 
edilmiftİr. 

Rangonda iUtişaş 
Rangon, 23 (A.A) - Dün ge

ce, Tharrawaddy, civarındaki bir 

köyde meçhul bir sebeple wku 
bulan iğtiıat esnasında 3 kişinin 
öJdilrüldUgü riYayet edilmektedir. 
Vak'a yerine polis takviye kıta
ab gönderilmiştir. 

Yeni Yunan kabinesi 
Atina, 24 (A.A.) - M. Veni

zelos, yeni kabinesini teıkil 
etmiştir. 

Kapanan bankalar 
Nemv-York, 23 (A.A) - Me\'

duattan bir çoğunun dün istirdat 
e~mmesi üzerine City Bank Of 
Miamie bugün açılmamıştır. Di
ğer 2 banka dahi kapılanm ka
pamışlardır. 

Mzszr gün1rü(}ii ve Yafa; 
portaka)ları 1 

Kudüs, 23 (A.A) - Mısır hn- 1 

kiımcti tarafından Kudüs itha-

latına vazedilmiş olan resmin 
tezyidi, bilhassa ve ciddi ~rette , 
Yafa portakallan tacirlerini mü- 1 

teesıir etmektedir. Filistin ziraat ' 

müdürü Mısırı ziyaret etmiı \re ' 
Mısır hükumetini meseleyi yeni
den tetkik etmeğe ikna etmeğe 

çalışmıştır. Mısır hükümeti, pa
muk buhranı dolayısile meyve 1 

1 
zerizatini teşci etmeğe karar 
v~rmiş olduğunu s6ylemiştir. 

Macaristanda bele
diye intihabı 

Peitc, 23 (A.A.) - Cemiyeti 
beldi} e . tihab.ıtında Burjuva fır
kaları kat'i bir zafer kazanmışlar 

ve 150 azalıktan 112 sini elde 
etmişlerdir. Sosyal demokratlar 
ancak 37 «izahk ka%anmıılardır. 

Belcikada bir tevkil 
' 

Brüksel, 23 ( A. A. ) - 1928 
borsa komisyonuna dahil bulunan 

aberler \ 1 

Monte kar lndaki 
tevkitat 1 

Montelrnrio. 23 (A.A) - Pren- ı 
sın muvHalatı esnasınde ..:Uku 
1>uJan nümayişlerden dolayı tev
kif edilenl~rclen 7 Monakolu ck
ıerisi tecile tabi oJmıyarak muh· 
telif hapis cezalarına mahkum 
edilmişlerdir. Celse esnasında 

hrç bir hadise vuku bulmamışlar. 

Bir bnnkerin intihan 
Baltimor, 23 ( A. A. ) - M. 

Edvard Hambleton, bu sabah 
başında bir lrnrşun yarası oldu
ğu halde ölü bulunmuştur. lnti
horın hususi sebeplerden ileri 

:~r rıl ıı' ikinc: icradan 
'\.) r ve lr;ak Sioıı ,.fendilere 

930-4034 numaralı dosya ile 
bo:-t; u lst ., uldn Çarşulu handa 
34 numarada iken el evm ika
ınetgahı meçhul Y asef Eskinazi 
efendi mahH'ımün bih borcunun 
üç giine kadar öciemediği tal<
dirde mahtuz ve furuhtu mukar
rer Viktoriya ve Perle markalı 
ipekli ve yün yumak ve iplik 
ve tireler 31-J 2-930 Çarşamba 
giinü saat 12-14 de Is. Çarşılı 
Handa 34 numaralı dUkkinm 
önünde bi!müzayede satı 1acağm

dan talip olanların müracaatları 

ilan ohım,ır. 
-

Beyoğlu sulh hukuk mahkemesinden • 

Hasan efeadile Huri hanımın 
şayian ve müştereken mutasar-

geldiği zannolunuyor. Hambleton rıf olduklan Şehremininde saray ı 
and Company pankasmın meclisi meydanı börekçi sokak 9-11 No 
idare reisi olan müntehir zev· lu bir bap dükkanı müştemil 
cesini bofamak üzere bulunuyor- kargir harap miababçe hane 

du. hükmen izalei şuyu zımnanda 
Tayyare gidemedi ateni açık artırma ile 1abhğa 
Keitra, 23 (A.A) - Balbo fi- çıkarılmışhr: 

losuna mensup bir den;z tayya- (1) Gayri menkulün arsa kıy-
resi harekete muvaffak oalmıya- meti (350) ve bina ve mfiştemi-
rak limana çekilmiıtir. !atının (450) liradır. 

l (2) Gayri menkul iki katbr 
Bahri inşaat mese esi birinci katında dnkkan taşlık 

Paris, 24 (A.A) - Petit Pa- bir oda heli Ye aralık üst katta 
risien gaı:eteıi, bahri inşaatın 4 oda iki küçllk sofa bahçesin-
F ransa ve ltalyada muvakkaten de aynca bir kulubeyi ha'tidir. 
tatili mftddetinin uzatılmaaı hiç (3)tapuca müseccel ve gayri milsec
bir •eçbile mevzuu babsolmadı- cel hak sahipler tarihi ilandan iti-
ğmı, Fransa bahriye nezaretinin baren20gnn zarfında enakı mtis-
mecliılerden geçen inşaat prog- pitelerile mahkemeye mtıracaal 
rammı tatbike karar vermif ol- etmeleri lazımdır aks takdirde 
duğunu temin edebilecek bir sataş bedelinin yabnlmasından 
vaziyette bulunduğunu yazmak· hariç kalırlar. 
tadır. Yine bu gazeteye nazaran (4) Arbrmaya ittirak edebil-
Fransanın Londra deniz itilifına mek için ~7,5 teminat gaater-
iıtiraki artık derpİf edilmemek- mek lazımdır. 
tedir. (5) Gayri menkul mezkflnın 

'f' tamamı tarihi ilandan itibaren 

Seyrl .. sefaın· ' .bir ay zarfmda yani 26-1-1931 
pazartesi gtbltl saat 14 de Bey-
oğlu sulh mahkemesinde. sabla
cakbr. 9310-1202 No. ile mu~----------------------..,; Merkez acentesi: Galata Köprü başınd3 

Beyoğlu 2362. ~ube acentesi: Sirkecide 
kayyet • 

Şartname herkesin g3rüp oku-
\'lühOrdar zade hanı alnnda Teı.lst2740 •. .._ ______ ...ı ______________ _ 

Mersin Pastası 
(KONYA) vapuru 26 kA

nunevvel cumalOda Galata rıh-

tımından Çanakkale, lzmir, 

Küllük, Bodrum, Rados, Fethi
ye, Finike, Antalya, Aliliye Ye 

Mersine kalkacak ve dönüşte 

T aşucu, Anam ura uğrıyacaktır. 
Dalyan, Marmaris, Fethiyede 

aktarmadır. 

ya bileceği surette açıkbr iş bu 
gayri menkul kiymeti muhamme
nesi üzerinden ve en fazla bedel 
veren zabn uhteaine bırakılır 

ıhalesi ilstüne icra kılınan zat beş 
gün zarfında artırma bedelini ver 
meğe mecburdur aksi takdirde 
ihale feıh ve m6teakip muamele 
için ihbar olunacak masarif ve 
zaran ziyan ve faiz andan tazmin 

! edilir talip olanlann mUracaatlan 
' ilan olunur. 1 
1 

rstanbul Beşinci icra dairesinden: Tra~zon it1nci postası ı : Mahcuz ve Furubtu mukarrer 

Istanl)ul barosundan: 
6 Kanunuevvel 930 tarihli beyeti umumiye ıçtimaının de 

27 Kanunuevvel 930 tarihine müsadif Cumartes· ı;rilnü Hat 
beşe talik edilmiş oltfuğundan rüfekanın yevm ve saatı 
da Baroya teşrifleri rica olunur. 

Ruznanıei müzakeı at: 
1 - idari r:ıpGran kır:ati. 
2 - 931 Bütçesinin kabulü. 

En tema~ 
En güzel E n ş ı k 

En süratli, En nefis 
Tabı işi yapan 

Yer 

A K 1 T v 
MATB.AASI 

DIR 
Tahı lflerlnizi bittin titizli[ a· · tatmin edecek • 
rette bamrlar. 

Rotatif tabı makineti ıazete •• kitap formalarmm 
~ dlrt: renkli ldifelerle a,arh bir surette ve drat
le hamlar. 

Mecmua Ye kitaplannızı istediğinizden istin tabeder .. 

Matbaacılığa ait her hangi bir iti deruhte eder. 

Yapılacak tabı iflerini bir yere vermezden enel ••
Yeli V A K T E uğrayınız. 

Her pyd• haberdar olmak istiyorsanız V A K T E 
abone ohmuL 

V A K 1 T Haftada bir okuyuculanna 16 aayıfahk 
bir mecmua Yeren yegine ıazetedir. 

( KARADENiZ ) vapuru 25 
i l müteaddit karyola, komodin, ma- lstanbul Omnlbtı. w Otobtı. TIJJ'k 

sa Yesaire 31-12-930 tarihine Anonim Şirütl Unıumlgeal Sinemama da 
LEYLAKLAR AÇARKEN 

kAnunenel Perşembe akşamı ,, 

Galata rıhtamandan lnebolu, I 
Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, ı ı 

Giresun, Trabzon,Rize,Hopaya 
1

, 

kalkacak ve dönüşte Pazar ı 

müsadif çarıamba gflnti aaat 9 İstanbul Omnibiie ve Oiobiie Ttirk 

Rize, Of, Trabzon, Polathane, 

Giresun, Ordu, Fatsa, Sam

sun, lneboluya uğrayarak ge-

dan itibaren Galatada Topçular Anonim şirketinin 20 kAnuauevel 930 

caddesinde 149 No. lu Kocae· içtimaı mukarrer olan heyeti umumi· 
li ve Karamilrsel oteli derunun- yesinde ekseriyet ftk1 olmadığmdan 
da bilmüzayede sablacağmdan bermucibi nizamname 12 kbunusanl 

. talip olanlann yevmi mezkUrda 1931 pazarteal glntlne talik edflmfştir 
' mahallinde hazır bulunacak me- Binaenaleyh yeYmi mezkGrda saat 

muruna mllracaat etmeleri ilin 11 de BeyofJunda ttlnel dftnnda Bot 
lecektır. 

Mtımeaaili Kolen Moor 
Gelecek program 

KARANLIK MAZI 
Hergiin gllodlk 3 te gece 9da 
Cuma gtinleri 2 de, 4 te, 9 da 

ve bir memurla biliştirak gayri 

kanuni hareketlerle her biri en 
aşağı 50,000 franl~hk bir menfaat 
temin eden 2 kişi te•kif olun
muıtur. 

1 olunur. ter hanında M. Jofredi yazıhanesinde 
ı---D-OZ-C-"8-"~!l-Po-St-ıs-I____ ısıanbuı sınc1 icra dairninden: içtimaı aktedeceflnden akaıır on hisse 

D U UU U Bir deynin temini zımnmda mahcuz hamili hlsaedarlann hUD' bulunmala-

PANGAL Ti SINEMASINDA 
Bu alrfalll 

Komik Şevki B. 

Kabinedeki boşluklar 
Paris, 24 (A.A.) - M. Steeg, 

kabinesindek'i boşlukları doldur
muştur. 

Fransa -lspanya 
Paris, 24. (A.A.) - Fransa ile 

ispanya arasmda gümriik mese-

leleri hakkında cereyan eden 
mllzakere lspan}'a murahhas heye

tinin itilafa yanaşmaması ve pe
çeta kıymetinin dilşmesi yllztin
den milıkül bir safhaya girmiıtir. 

(G E L 1 B O L U) vapuru 27 ve paraya çevrilmesine karar verilen n lüzumu ftAn olunur. 
kinuneYvel cumartesi 17de idare 39 takım elbisenin Mahmut Paşada lr- Ruzname pdur: 

faniye çarşısında 27-12-930 tarihinde cu ı - idare meelfsi raporunun okun
nhbmından Gelibolu, Lapseki, martesi günü saat 10 dan itibaren mam. 

Imroz, Bozcaadaya kalka- (11-12) No lu diikkanda furuht edile 2 _ Hesaba.tın sermayeye gerek ge 

TEMSiLLERi: 
Hafız Burhan B.ln riyaseth;de 

aabnede konaer 
Heyeti tem.Iİliye tarafından 

k cektir. Taliplerin mahaUinde hazn· çen sene gerek 3'1 deki sermaye tenki-
_ca __ hr_. ---~~----• bulunacak memu\"na müracatleri ilin si hususunun nisabı llzimlle bugün tas GOlonçlü operet • 3 - perde 

27 kAnunevyeJden itiba~n olunur. . . ki" "d ·ı-<ı.. hakkınd ==============11111•1 
OBUR ARiF 

8,30 da 8Uytlkadadan tekmil ------------- dıkı veya P 1 1 are 1 a-a• a kan ve kanuna tevfikan mtinfeslh M• 
Vekili umumim bulunan avu- karar ittihazı. İdare meclisinin ibrasi. dolunmak icap e~~ .. den tasft•e me-Adalara ugv nyarak Köprüye A d p · b · ı· •-a&.a& "' 

kat n re nm eyın meşgu ı- 3 - Şirketin tasfiyesi için meclise murlannm tayini • 
aktam K6prüden 

16
•
2

0 de yetine binaen vekiletimden ala- salahiyet itası veya tasfiye memurlan 5 _ Mtiraklbln tecdidi menımf1etl. 
tekmil adalar ve Kartala uğ- kasını katetmiş ve ben de ka- tayinL lçtimaa iştirak edeeek hissedın'Ja. 
rıyarak Pendiğe iki sefer ili- bul eylemiş olduğumu beyan ey· 4 - Halen sermayei firketin 1931 nn milli bir bankaya veya nıeellll ıtJa 
ve olunmuştur.Köprüden 17,30 lerim efendim. liradan ibaret bulunmasına ve şirkd setine teslim ederek içtima gtinllMleu 
postası Bnyokadaya kadar gi- Şişlide Bulgar çarşısında kAğ thane sermayesine nuaran bu mlktann tiçte evel on gün zarfmda bir ftlakhas alllllf 
decektir. c:addesindc 88 numaralı e\•de ikisinden dun olduğuna nazaran kanu bulunmalan lüzumu beYan olunur. 

mukim Mehmet Cemal nu ticaretin 422 inci maddesine tevfi- 2Z-12-8M 
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v A K ı T Diıtere dikkat Gene Darülfünun m'iinakaşası 
Af d k b k Eksik dişlerin mahzurları 

yon istasyonun a a a Ağzında bazı eksik dişleııi olma!, KaA N . 8 . H 
nasıl satılır ? birçok noktalardan mahzurludur. mı zım amı . ın asan 

Bir takım iataayonlann phirdea uzak kalmam 
ikbaadt bir ka•ur tepll ediyor 

Yok.. lfte •İı onu affeder•i· 
HidiltaD cevizinden kabak 

.,.,._ımak ı.tanbula mabam ne• 

.,.. .. ~ bir un'attır. Evet buralarda 
•~~lU• pek beceremiyorlarlarl. 

Ne İle efendim, ben Afyona 
1aeceiim •• kabafın aluım da 
w•lrd• yiyebileceğim için iatas· 
....... aLı 't'Vİfte bulunmadım. 
f...,. eldapreaiJe geldiğim için 
...... seç kalm1Ştım, vakıt be
- laemen Abab, yahtıt sabaha 
..... 11-W bir fe)'di. Bir araba 
...... edip tebrin yoluna tut· .... 

Şuracıkta initraden bir nok
ta,a lraydecleyim ki, bugllnkll 
.... clt buhranın 1ebeplerinden 
lılll de 1ltuyonlann ıehirlerden 
.... yan, ft hatta boan bir 

t oakta ohqudur. Biliyorum, 
Aa1lk dalaaeler .. Yok arbk de
..... .... filan, diyeceksiniz 
•••de eclila de tecrlbeme 
W..• .. yle,im cie bana bak 
.wlD; iN bir yahut yanm A
.-aı yol 1c1n ararabacılar İDAn
... •••ana niklh lclfıdını, 
,Matta biç olmaua, lıtanbul· 
._ .. ,. kadar olan tren 
lcntlDin mJuu iatiyorlar. Efen· 
el• U11lm11, yalan mı ıllyliyor
••fW?. Artık ne olsa, iktiAdi 
......_ Mbebleri meyanma 
i6al edilmek moda oldutu 
itlll. bea de ba11t1 illve ettim, 
fabt blabatln aebepliz değil!. 

Çamarha caddedea. sarsıla aar
... fellre pdlk. Afiyon .erapa 

zulmet içinde idi, arabacıya şehir· 
de elettirik olup olmadığını 
aordam, Yar diye ceYap Yerdi 1. 

Peki, o halde? 
Meter burada elettirik tice 

yanmadan 80Dra, Aat içe kadar 
yamyormUf, ondan sonra, iaraf 
olmum diye ıanduruyorlarmlf
Braw Afiyon belediyesine!. 

Bir otele indim Ye ~cenin 
m&tebaki kasmam orada geçirdim. 

Otelci pek &mllr bir tipti, 1an· 
ki Pariate filhca bDyllk otelin 
direktartl idi; elinde kalem, p 
zilnde gazl&lde, gayet mDtefek
kir bir taYarla masasına oturmUf. 
&nlindeki deftere rakkam d&kft. 
yordu. Halbu ki hesaba kıtaba 
ne hacet.. Gece otelde yatan 
benimle beraber topu topu Oç 
kiti idikl. Bu llç kiti bukadar 
zihin yormağa değer mi, a otel· 
ci efendi?. 

Ertesi gün ıehri dolqhm, te
hir hakkında ıize, Yiliyet salna· 
meleri m:aillCi, istatistik malt\ma· 
b Yerecek değilim. Fakat g3zll
me bir hayli minare, bir hayli 
kubbe ilitti. Anlqılan buraaa 
kadimen sofu bir kasaba İmİfl.. 
Villyet konağı, belediye dairesi 
ve bilbaua li.e binası çok p 
zel. Buradaki orta mektep, bu
.ene liıeye kalbedilmiı.. BOyG· 
cek bir bina.. Cephe davan çi
nilerle allaltt... Sonra, bir kemer
li kapının hthde bir llvhaya 
tesadlf ettim: Aaan atika depo
m!.. Aaan atika mlbııeai dejil ha.. 
Depo ba L. Ve Afyonhılann bu 
hareketini çok beiendim, Bç bu
çuk yanm heykelle tabii mlze 
açılamaz. Fakat ba llç baçak 
heykel, bayle bir depoda malla· 
faza edilir de, ileride mevcut 
eserler zenginleşirse, o zaQaan 
bir mhe açdmuı doğra olabi
lir. 

Fakat her ıehrin bu Usule ria· 
yet ettijini zannetmiyorum. ÇDn
k& Anadoluda mllzesi olan ıe· 
birler, aon zamanlarda epice ço
ialdıl.. 

Elli lirahklanmıa .O.lllyen Af. 
yonun meıhur dajmdan babaet· 
meme"- biç kabil mi?.. Şehrin 
orta yerine doğru sokulan bu 
dik, yGbek ve yekpare hiuini 
veren kaya yığım, inaana korku 
veriyor. Daha hiç bakadar yük
sek bir dağ parçuile, bayle 
etek ete;e, diz dize ıelmemi,
tim. Fakat Afyonlular, bqlannm 
ucundaki ba tqtan deve, biç 
metelik Termiyorlar, korkmiyor
lar, ve içleri rahat rahat dolqap 
duruyorlar. 

Dikkat ettim: burada bu dai
dan baı'sa, hemen ayai fuala. 
larla d&rt tepe daha Yar, fakat 
alil bllylliODden uzaldaıbkça 
tepeler kOçtU8yor, ea aonuacuaa 
ancak bir tepecik halinde .•• 

Afyonda meyYa mebmL. Hele 
keatanelerinin irilipe biç diye
cek yok •. Gice bayabna gelince: 
MOzik namına dawlandan mr· 
nuandan batka biıfey olmaJan 
bir ainemua var. 

Afyonun her ıeylni beiendim. 
iyi, g&zel, bot... Fakat çamuru 
dayamhr gibi detD: bani latan· 
bulda Bahkpazan, Y emif, Zfn
dankapı falan gibi yerlerde da
ima yapıtkan,lllzOcetli, pia bir 
çamur •ar ya.. ftte Afyonun bO· 
tlba aokaklan, caddeleri, yani 

kere bir dişin nol..sasıniyeti yemeği 

çifnemek hususunda bir ziyadır. Sani f ır....h • 8 b 
yen o noksan olan dişin iki tarafındaki c mı eye ceva ı 
dişler 'Zamanla onun boşl:ığuna doğru 

ilerliyeceğirıden dişlerin iyi çiğnem«!4.;i ''R• • k l k" • h kk d 
için lazım olan dişlerin karşıln;ma ve ıyazıye o utan ar aınat a ın a 
kavuşması haleldar olur. Yani dişler f 1 fj b• kt . d• l 
flst flste muntazam kapanmaz ve bu e se ır no aı nazar e ınemez erse 
yüzden yemeği çiğneyemez. !;undan ne . . . . ·d· 1 ? 
başka bu boşluğun karşı çenesind:?ki nın rıyazıyecısı ır er." 
bulanacak makabil diş te bu boşluğa 
dofru uzanır ve gitgide uzayarak dU~ A~izi?' Hasan Fehmi, ~dan dofmq olduğu için, hepsini~ 
mek istidadını göst.arir. .hnncı yazını (VAKiT) ta okudum; müşterek bir noktası vardır. llimlerı 

iki tarafındaki dişlerin yaklaşarak v~ ~u.!.azında seni bu~dum. Sen benim bu vahdetini. felsef~ taharri ve temine 
bu boflağa kapatmasından dolayı bfr gınştıgım mücadelenın . dı§lnduın; eder. En basıt bir nyaziye dersinin mü 
mtlddet llODra bu boflaia diş te ya"Jı· sonra ~n şahıslarla değil . mUesaeee- derrisi dahi, bu vahdeti nazan dikkate 
lamaz. lerle ugraşıyorum. Onun içın ben bu alarak, dersini takip ve tedris etme-

Onun için,ir ki bazılannın yaptıfı sefer senin yaptığın gibi, sözleri d lldir. Beni edebiyat fakültesinin lehin· 
gibi tedavi edilebilecek bir dişi çektir· cümle cümle abp ta cevap nrmiyeee- de n difer faklltelerin aleyhinde tab. 
mek için ısrar etmek doğru değildir. ffm. · rik eden baflıca sebep budur. 
Bfı dişi mümkün oldatu kadar muha· Ben riyaziyattan anlamadıflmı ev· Defil dartllftlnanda, liselerde dahi, 
fua etmek lAzımgelfr. Fakat. uzu·ı velki cevabımda da söylemi§Um; yal· bu vahdetti noktanın her Uba ıabesin· • 
mfiddet ihmal ve teeeyyüp yüzünden nız riyaziyattan değil, halddle bakılır· de tezahür etmeei ve talebeye de fel· 
veya her hangi diğer bir ... uretle dişte- ~· hiç~ir şeyden anlamam,; her şeyde- eeft bir inisyasyon 'Yticude getirmesi ll
davi edflemiyecek bir hale geJirs~ o kı cehhmi muterlfim. Dedijin gibi, zımdır Useler ilim yeri değil terbiye 
zaman o diŞin çkilc:esf bir zaruret ha· bütün ~ilgimi, şu frenkçeye medya. yeridk. DarlllfGnun terbiye feTldnde, 
lin iabr. Bu takdirde de fazla gedkmi num. Şımdlye kadar neşrettiğim Jirmi daha ihtı···- bi k d f J n · b" · f d ..ı dir ~ r no ta an, e ae 
yerek yerine dit koydurmak icap eder. ese?° on ın ransızca an çenrme ; bir gaye ile tedrisat yapan ve iJml • 

Not: Karilerimlzin dfte ait soracak· gen .kalanlan da orijinal lnymetind~a ınılleri llTeterek ilmi slye yol apa. 
lan suallerine ve miitktillerine bu ı • aridır. Fakat ne de olsa, ben de kor. bir 6 1 1 d 
tunl.-rda cevap nrmefe çalrpeağrz. ler memleketinde yqıyan tek gözlüler m e8Be9e 

0 
ma 

1 ır. _ 
tabibi den blriyl.m, sammn. Bundan dolayı ipe, azizim, (benim oy1e şeylere ak· s':!t lsmaU kendi:-:ıl dar6lf6n11n hakkında, uına 'lif bm ermez. Ben mesele hallederim.) 

Talebe kongresi 
mahiyette olmak üzere, söz söylfyece\ diyen n kara tahtayı dtlsturlarla doı.. 
sallhlyette görtiyorum. duran mtlderrisler, hakiki lıir darllUl

Benim cehlimi ytiztime 't'llnlJ'Ol'llUn; nun m6derrW deifldir. Mılli Tllrk talebe birliği kon
gresi riyasetinden: 

10-12· 1930 cuma gftnll tehir 
edilea M. T. T. B. kongresi 
26 -12 - 30 cuma Aat 14 te 
TOrk ocağanda toplanacakbr. 
Murabbaslann tqrifi rica olunur. 

hakikatlerin JfizUme karp eiylenme- DUştin ki dtinyanın en btlytlk moeo
sinden çok mem . ı kalmm; onan i- fa Descart, meseli bugtinkll Berpon. 
çin sana tepkidir ediyorum. Fakat ay. zamanlannm en büytik riyaziyecilerfn.. 
ni zamanda, hakkınızda dil uzatmata den idiler. Riyaziye okumıyanlar kiJ. 
cesaret ettiğim zatlann da, benim gi- nat hakkında felsefi bir noktai nazar
bi, fransızcadan terc6me etmekten bat edlnemezlene, nenin riyazlyecq.ldi~ 
ka bir py yapmadıklannı alylUyor· ter? 

sun. Gklerinl tahusilrle öperim karde-
Mat"ıaamua qeltn eurler ~·:mnm sonlannda (darfilftkıunt-.r. §İm. 

Reeimli Şark Jiibelmeslne gellnee:,. ibaresini takip Kdzun Nami 
. ti eden uzun fırka bunu vazıhan anJatJ. Hamiş· Fen raktlltesinin diğer ziim 

Besimb Ay matbaası ~lel tara· yor. Bununla nihayet beni tasdik edi releri hakkmda da söyliyeceklerim ça~ 
fmdan nepedilen 'ft -3 uıet roman· yi d ektir 
cmm Malımat Yesari Bey tarafmda.1 mm em • . tur; fakat ben, böyle zümre ztimre de-
Jdan olllll&D Resi•H Şark wmuam- Sana sormak ısterim kf riyaziye fil, 11JD11111i79t noktai nuanndan mü
DDI blrinei .,._ ~tı. Nefis renkler ztlmresi mezun " mtl~avimleri ~11? talea ytiriltmeii muvafık görüyorum. 
" kıymetli makalelerle shlll olu ba 88zlerfmden neye rencıde oldular. n-. Tekrar edeyim ki p.ltıslarla zerre ktı· 
meemuayı taftiye ederiz. yazfye demek, hesap, hendese, eeblr dar alüadar değilim; müderris nya 
.:ı:ıı:ıı:ıı::ı:===cıı:ıı=ııcı:ı:ı:ı=ıı::ıı::c::ı::c:ı:ı::ı:ıı=========:ıı:ıı:::. meselelerini halletmekten ibaret mi- muallim olarak bu fakültenin muhte-

dir? _._,__ d 
1 
~ bi lif pbelerinde ~pn zatlann itinde ayak basacak her noktası bu ne

vi çamurla artnın.. iki dakika 
yağmur yağae, dllnya çamura 
gark oluyor. Afyondan Uıaka 
hareket edeceğim. 

Birwuum ava ar uguonmek, ce r 
hilelerini bili meselelere tatbik et- lstatlanm, arkad8?lanm, h.~tta tale-
. p . hem vardır. Kendılerine hurmet ve 

mek, hatta riyazlyatın en y~k dere- h bbet L--l • 0 · · ·· ' · 
1 rf d h b 1 • mu a .,_ enm. nan ı~m o run 

ee e n e ep un an yapmak, rlyazıye d id 1 kta ki i h k' . en rene e o ma msen n a "' 
m&derrisi olmak için kAfidir zannmda 1 -.a.-. -Jt 1 k b . ti · 

<i6k ICIJva 
isek aldanınz. o amıyae-.uu -Y eme mec unye nı 

. hlSHttim. 
Zfhnı salim, zekAta orta herhangi 

bir kimse, riyaziyatı, en llisine varın-• • • K. N. 

Akhisarda caya kadar pek güzel takip eder ve en J!l/l/ll------------ı-. 
girift meseleleri halle muvaffak olar • 
Fakat, rica ederim, riyaziyecllik Je
mek bu ilJe, fahiş surette aldanılıyor. 

32 KAnunu evvel 930 

Borsalar C. H. F. tetkılatı 
tamamlandı 

Riyaziye tedris eden muhterem mil· 
derrislerimizden her hangi biri, okut-ı .. -----------~-..,-.ıu11""!""'tl 

Aklılaar mılluıblrimlzden: tuğu dersin felsefi mahiyetine Tllaf 
Akhisar fırka teşkflltını teftio l(in mıdır? meselii filin dersin müderrisi, 

buraya gelen Hakla Tank ve Osman o dersin zuhur ve tekimül tarihini bi· 
Beylerin Akhfaardaki iolerini bitirerek Ur mi? Muhtelif riyazi ilimler arasrn
cumartesi süntl posta trenile Maniaya daki münasebetlerden haberdar mı. 
ve oradan da Kasaba ve Alaşehir ve ., . . 
E tarafl gidecek) · il tah dır. Bunlann nhdetını yapan şey ne-
ı.e':~r. anaa en m 

8 
dir? Ve riyaziye bilmekten gaye bu 

_ mudur? 
Hakin Tank Beyin oeakta gençliğe 

" miinener tabakaya vermiş olduğu Vaktin g~en perşembe günkü ilA· 
konferans " hitabe muhitlerde hüsnü vesinde Hilmi Ziyanın merhum lzzet 
tesir bırakmqtır. Beye tahsis ettiği makaleyi okudun 

• • mu? Ben İzzet Beyi şöyle uzaktan ta· 
Bır dervış yakalandı · nırdımı eserlerini okumadığım, kendi· 
İbrahim Etem isminde ruf al taril :a sile ilmi münaseb~tte bulunmadığım i· 

tine mensup bir şeyhin Gördeste tek· çin hakkında esaslı ve açık bir fikrim 
ke açbfı ff hUk6mete muhalefet ve ir yoktu. Felsefe müderrislerinden bir ar 
tlcal propapndalar cUrınile maznu:ı kadaşım bana bu makale)i taYsive et. 
olarak Gördes mtiddeiumumtliği tara· ti; onu okuduktan sonradır ki . lzzct 
fmdan Manisa atır ceza mehkemesiııe Beyi tanıyabildim. 
elleri kelepçeli olarak sevkolunduğu 1 t Be d f 1 f . . . . zze y e garp e se esmden ıs-
allkadar makamdan ıstıhbar olunmuş ' ı 

ta i.ifade etmiştir; alman Cilosoflannı o-
r. k . umuş, onlardan feyz:ılmış; fnkat h!.I 

Ba oya hazırhk kadarıa katmamış, nıman rnosohı 
Spor yurdu ge!!l:; yd başm<':. ~choJUngin pantci•t pronoi"lerlne is-

1 muallimler birliği il müşetrek bir ai· tinat ederek bir nevi içtimai vahdt;tı 
le balosu ve ayni yine tayyare si prensipine nrmıştır. 
ne:::ıasmda aynca bir mfisamere \'er- Merhum Ziya Gök Alp te böyle yap· 
111ek saretile halkımızın o geceyi nt- maciı mı? Diirkhaym ietimaiy:!tım, 
dh ·.e fell bir tanda geçirmeleri için TUrl. içtimaiyatına tatbik etmedi nıi 
'>liyiik bir faaliyetle çalışmaktadır. ~ o esas dahilinde bir Türk içtimai-

.tık mflsameresini çok büyük bir mu yatı tesi.~ine çalışmadı mı! işte benre 
vaffakıyetle bundu iki ay evvel ver.·n bir müderris için aranacak haşhca ıne 
spor yurdu gençlerinin bu müsamere· ziyeı, öğrendiklerine kendinden de bir 
de daha fazla muvaffak olaC'akl:mnn <-.ey ilave edebilmct,tir. 

Karnbyo 

l lnafhz llruı Kr. 
M T.IA mukabili ()olar 

. • . • 
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• • 
• • . . .. • 
• • . • .. • 

hınk 

Liret 
Belıtı 

Dralım 

Js. Frank 
Len 
Florin 
Kuron 
Silin~ 
l'ezecı 

Mark 
Zloti 
l'engl\ 

211 l.ev 1\ uru, 
ı l ürlc lirası nınar 

\en·ooec 1\ uru 

Nukut 

ı lsttrllo Clnl(lll7.I 
ı llolar Amer ka 

.ıJ 1 rıınk 1 r.ınsız 
lO Lırel hal) a 
o ı rank 1 clçlla 
ıo l>r:ıhml \ unın 
O 1 ran 'Is\ içre 

!O l.eva Bul aı 

ı 1 lorln [ 1 elemen!( 
ı o Kuron ~ elcoslo~ a 
Ş ılınıı A' nstur) a 
ı l'eı:cıa , l~pan} ı 
ı Rıyşmuı.ı A iman J 

ı Zloti ı ehı~ıan 

ı Ptnr;o l\lac:arlstan 
2 l.c) Romanya] 
20 Dinar Yuııoslo\ \a 

ı Çc,·oneç <:cV'\ er 

Altın 
Boru 
harici 
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.J 
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emini&. flim1erln hepsi ayıncı şeylerdir; ''ertdlye 

Aaım Halbuki hepsi beşerin fikri tefahhasla ~2•8.•n•ıc•oiiıınoıııiıt _________ , 



-yu slam tarihi ~ 
Asra Saadet - Sadrı İslam 

a . 4 bin sayfa 9 cilttir. eski harflarladır. 
Yazan: lslam akademisi. - T erceme e.ien: Ömer Rıza Bf. 

Fiyah: Bez ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. 
Posta ücreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruıtur. 

Bedelini bir defada veremiyenler taksitle de verebilirler. • 

.... •• Neşreden : Asarı ilmiye kütüphanesi ~ .. 

Yüksek mektepler mübayaat ko
misyonundan: 

Hakimiyeti milliye ıehir yatı mektebi talebesi için muktezi 
kundura malzemesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Talipler şartnameyi görmek üzere her gün öğleden sonra Fın
dıklı'da yüksak mektepler mubayaa komisyonu kitabetine müra· 
caat edebilirler. ihale 31 kanunuevvel 1930 çarşamba günü saat 
3 tedir. Teminatı muvakkate yüksek mektepler muhasebesine 
Yabrıldıktan sonra makbuz ve teklif mektuplariyle beraber iha
leden e•vel komisyon riyasetine tevdi edilmelidir. 

[ M. M. V. Satın elma ilanları 1 
88 Kalem Teşrih marazi altın Saat 13,30 da 

102 ,. K!m}a • 14 de 
127 .. Bevliye ,. 1 .ı,::\O d 1 

Sıhhat işleri dairesi için ayrı ayrı şartnamelerle üç nevi alAt kr pa'ı :zarfla müna· 
kısaya konmuştur. ihalesi 3-1 -931 perşembe güniı hizalarında ya7.ılı saatlerde f<"ın· 
dıkJıda heyetimizde ynpllacaknr. Taliplerin yirmi kuruşluk pul mukabilinde şarmı· 
lllclcrini heyetimizden almaları ve ıhale s:ı:ıtinden e' \'el teldifname ve tcminatla
rile birlikte hazır bulunmaları. 

* * * 

' VAKTln, 
Küçük ilanlarıı .. . ._ .. _ ••• Her •tın n•trolunur ~--111=• 

• ••••••••Tarife••••••••. • • .. 1 Def alık ı.:uru' 30 • • : .ı • • $0 : 
: J • • 6$ : • • 
: 4 • • 7$ : 
: ihtivaç kalmayın- : 
: cava kadar (azam' 100 ! : 1 O dela) il4n ed;l- • 
: mek ôzere maklu : 
• • 
• AbonclcrJmlz.in her üç aylığ'ı için • • • • bir def au meccanen'. • • • 
: o4 11urı ıı:eçen 114nlann fazla ~•tın : 
• lçl.n :1 er kuruş zammolunur • .......................... : 

PARA KAZANMAK iSTER 
MlStNIZ? 

Taksitle her nevi eşya ı:ıatmak sure. 
tile ayda 90 Jiradan fazln kazanabilir
siniz. 9 - 12 arasında müracaat: 

Jstanbul Dördüncü Yakıf han i~in· 
de Union Koltesriat. 

(5) 

SATILIK UCUZ F.MI~AK 

Tophaneli oğlunda merhum Bahri 
Pş. hanelerinin 19 kanunusani 9:U pa 
zartesi saat tn ten 16,30 a kadar Ü~kü· 
dar ımlh hukuk mahkeme ince kat'iyen 
satılacaktır. lı'ırsatr kaçırmayınız. 

(7) 

Taksitle 4 ay veresiye 
Zabitana. meaıur\ara ve ailelerine 

her nevi eşya vercsiycdir. Veresiye 
Merkezdeki kıtaat ,.e müesscsatın natlarilc mezkur komisyona müracaat- muamelt rs gün devam edecektir. 11 . 

liyacı olnn un kapah zarfla müna· leri. tanbul dördüncü Vakıf han içinde 
saya konmuştur. ihalesi 27/12 930 (6) Union Koltesriıt 
rtınrtesi günü &"'at 15 te Ankarada * * * -

erkez satın alma komisyonunda ya Rumen lisaniyle yaztlmış musahabei BALO MUTEŞEBBIS HEYET-
1acaktır. 'J'aJiplerin şartname alma!. umumiye, münakasa n mübnyaa ka· LERININ NAZARI DIKKA TiNE 

tekliflerini vermek üzere teminat- nunlnnnın 'l'ürlH·c Jisanına tercümesi 
ile mezkur komisyona mürncatları . 31/12 930 çarşamba günü saat 14 te Fın Cazbant, ve orkesteraya ihtiyacı 

dıklıda heyetimizde pazarlıkla ihale olan zevatın milsait ~araitle mil· 
* "' • edilecektir. numen lisanına vakıf ,.e zike tedarik edebilecekleri yega-

tadal i kıtantın ihtiyacı için düz ktr· terciimeye muktedir zevatın kanunla· ne mahal Garp Musiki San'at
l un kapalı zarfla münakasaya kon· n görmek üzere her gün ve pazarlığı.. kArlara cemiyetidir. Komıiyon 
ştur. lha]esi 31-12·930 çarşamba iştirak etmek için de ihale saatinden alınmaz. Istiklil caddeıi Par· 
ij saat 00 dörtte Askeri satın alma evvel tercüme için verecekleri fiatın kk M h' b 

tı' , . ylizde yedi buçuğu nispetinde teminat ma apu u ıp ey apartımanı. 
ı yonunda yapılacaktır. '1 alıple- 1 •1 :F d ki d h ı· . ·· t (10) 

.. ~rıname n_ımak ':e tekun~rini ,.~r .:~.e ın 
1 

' a ·eye ımıze muracau ~~lll llll~l 1~,~I illlı il ~~ lı 11 m~ı lfımlı ~illi!~!~ 1 
, ti< bzere temınn~lanle mezkur koıııı - • "" * K• l k 1 .\ . · h 
Otta müracaatlerı. lra 1 {tlJ gır ane Ve 

Rıhhat işleri dairesi ihtiyacı için S:.l 
• • • kalem bakteriyoloji a1at ve edevatı ka· dükkan 

Ordu iit.tiyacı için yerli f'ahrikalar pah zarfla münakasaya konmuştur. 
ttarnuıatından üç bin metre kurşuni ihalesi 1711 931 cumartesi günü ı:;aut 
'enkte kaputluk kumaş kapalı zarfla 14 te Fındıklıda heyetimizde yapılacak 
~Uttakasaya konulmuştur. ihalesi tır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul mu 
1·1·931 pazar günü saat 14,30 da Anka kabilinde ~artnnmesini almaları ve 
lda merkez satın nJma komisyonunda miinakasayn girmek için de temmat ve 
lı>ılacaktır. Taliplerin şartname ul- teklifnamelerile ihale saatinden evvel 
llk ve tekliflerini vermek iizcrc temi heyelimi~clc hazır hulunmnları. 
~mııı ı ııııııııııınu cnıııı uımııı: ı ;, rı tır.nııııııımı:ıırıı ıııttııııııımıııımnııım 1:ıffi1!!1ıt:ıııımnıııırnıııınmıt11J. 

ı ııı ıuı llJlllll ı ııııııuuıı uııı ıııuıııı:ıımıı:ıı:ıı uııııııuııııaı.ııııuııu uııııı:ııııııilllllıl!ıllıUı;m 

DA ü ALiM ~• 
VE H FIZ BüRHAN BEY ~ 
Hevet!ni, Veznecilerdeki salonda Cuma gecesi V" Cum~ 

,11111111ij1::n"ruıı günleri müsamerelerine başlıyacaktır. <a:ı:=• 

Betiktaıta Akaretlerde 46 nu
maralı hane ile 19,32 mükerrer 

32, 41 numaralı dükklnlar bil
müzayede icar edileceğinden 
ıehrihalin dokuzundan itibaren 
yirmi gün müddetle aleni mllza
yedeye çıkarılmıştır. Talip olan· 
ların ve daha ziyade malumat 
almak isteyenlerin Kanunuev
velin otuzunzu Salı günü saat on 
üçe kabar mahalli mezkürda 54 
numarada Mütevelli kaymakam-

hğına ve yevmi mezkurun saat 
on Uçünden on betine kadar Is
sanbul Evkaf Müdiriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri. ............. o ... e•v•ı•e~tm1:1d•e..:ırrı11mılray•o,..ı.ıa•r•ı .. 11ma•n

1 
.. ıa_.r.• ........ ._I 

. Pendik istasyon büfesi bir sene müddetle ve aleni müzayede 
ılc icara verilecektir. lsticara talip olanların 27-12-930 cumartesi ı~lt Sene başında 4~ 
günü saat 5 te Haydarpaşa işletme müfettişliğinde hazır bulun- ı/ DR ~ • ı · C k 11 
nıaları lazımdır. l: es 1 m 1 ya r 1 

Bu hususa ait şartnameler itletme kalemindr,n alına bilir. 
Taliplerin mczayedeye iştiraki için 200 lira teminat tevdi ' ~-.Mecmuası çıkıyor 4 --

•lmesi mnTii ~ il ~ili ınıı~~ ı~[ ,ım~ı ~ı~ 1 ~~~li~~l~f !~ 1 Maaı cüz:~~~~E:tbik müh! 
B •• •• k 7 p =~ rümü kaybettim yeniıini çıkara-

U y U ayyare ıyangosu -~ cağımdan hükmü yoktur. 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak - - Tahin ka ·makam M:ıhmm Celdl R. 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. ıe\'ce~i Ayşe 

Tayyare piyanfo biletini 
alınız 

6. ıncı keşide 1 l-kanunusani-931 ded1r· 

Büyük ikranıiye (200,0 )0) lir~dır. 
Ayrıca: · 

"50.000,, ''40.000,, u25.000,, "10.000,, 

lirahk ikram;ye ve "100.000,, liralık 

hir mük:if at vardır. J ~1@ 

111ı~r' 

1 
Doğum ve-:~;dın hastafıkfarı 1 

mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiabmer binası 

No. 10 Tel. lstanbul: 2622 

Doktor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada hergün og

leden sonra saat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu-

maralı hususi kabinesinde hu
talarım kabul eder. 

lstanbul:Tel .2398 

-------~ 11 - VAKiT 25 Kanunevel \130 -· 

Erzak müna 
\' ii k sek l la y t a r n 1 ~ k t :. h i re k t i.H · I ii-

ğii nda n: 
Yüksek baytar ve ki.içük sıhhive memur mekteplerinin 5 aylık 

et, ekmek \'Uairesi 7kanunsani 930 tarihinde kapalı zarf usulile 
ihaleleri icra kılınacağından talip olanların defterdarlık binasında 
mliessesah ikllaadiye mübayaa komisyonuna müracaatları. 

Tamirat m'' a s Si 
Ist<1 n bul ziraat nıe ı~ t e b i 
ti11(leı1: 

r ı ı ii d ii r i ve-
• 

Bedeli ketfi 9085 lira 15 kuruştan ibaret olan Halkalı'da 
kain lstanbul ziraat mektebi binas:nın tamiratı olbaptnki keşif
name ve şartnamesi mucibince 14 kanunusani 931 taribine mü
sadif çarıamba günü saat 14 de ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin ıeraiti münakasayı 
anlamak için bergünve münakasaya iştirak için de yevmi mez
kürda Defterdarlık binasında müeesscsatı iktısadiye mlibayaat 
komisyonuna müracaatları. 

Çrl . .3 No . .Tan<larrı1a n·ıckte))İ 
dürliiğünden: 

Kilo 
165000 Ekmek 

.. 
lllll-

1 - Çanakkale 3. Numaralı jandarma mektebi talebe efra· 
dının 1-9-930 tarihinden 31 Ağustos 931 gayesine kadar bir 
senelik iaıelerine muktazi 165000 kilo ekmek 16-12-930 tarihin
den itibaren 24 gfin müddetle kapalı zıufla münakasaya vazolun· 
muıtur. 

2 - Ekmeğin ihalesi 8-1-931 pertembe gfinü saat on beşde 
vilayet dairesinde icra ~.ılınacağmdan ihaleden mektep idaresine 
müracaat eden taliplere ıartnameler verilir. 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin vereceklui teklif
nameler tarlnamedeki ıart dahilinde verilecek fiat yazı ve rak
kamla okuna biJır.esi için açık yazılacaktır. 

4 - Bedili mubammeni % 7,5 teminat muvakkatesi sandık 
makbuzu veya hilkQmetçe maruf banka makbuzu kıymeti muhar
reresi üzerinden istikraz dahili tavilatile qorsa fiatından % 1 O 
noksanile sair esham ve tahvilatın teklifname ile birlikte ikinci 
bir zarfa koyarak komisyon riyasetine birer makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Ça. 9 No . .landarn1a efrat mc~l{tel)İ 
ın \jd tiri üğiinden: 

Ekmek ilam 
1 - Çanakkale 9 uncu Jandarma mektebi talebe efradının iaşesi 

için yüz altmıı beş bin kilo ekmek 1 - 9 - 930 dan 931 senesi 
ağustos gayesine kadar 16-12-930 tarihinden itibara yirmi dört 
gUn müddetle kapalı zarfla münaka1aya vazedilmi,tir. 

2 - Ekmeğin ihalesi 8-1- 931 perşembe günü zavali saat on 
befte Tiliyette icra kılınacağından ihaleden evvel mektep idare· 
sine müracaat eden taliplere derhal şartnameler mektep müdil· 
riyetinden verilir. 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif· 
nameler şartnamadeki ıerait dahilinde verilecek fiat yazı veya 
rakkamle okunabilmesi için açık yazılacaktır. 

4 - Bedeli mubammenenin % 7,5 teminatı muvakkatesi sandık 
makbuzu veya hükümetçe maruf banka makbuzları kıymeti mu· 
harreresi üzerinden istikrazı dahili tahviliitile borsa fiatından 

% 10 noksanil~ aair milli esham ve tahvilalın teklifname ile bir
likte ikinci bir zarfa koyarak komisyon riyasetine birer makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Afiyon ViJiıyetinden: 
Afyon-Gazlı iÖl yolunun (24978) lira bedeli keşifli 11-j- 450-

14+898 Ki. inşaatı 18·12-930 tarihinden itibaren 20 gün müddet
le ve 7-1-931 tarihinde saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı 
zarf uıulile mfinakasaya konuldu. 

1- Ehliyet Tesikası almak veya kaydettirmek için münakasa 
ıeraiti umumiyesinin 1 inci 2 inci maddelerinde yazılı vesaikin 
münakasa gününden laakal sekiz gün evvel Vilayet baş mühen
disliğine tevdii. 

2 - Münakasa tafıilatile şutnameler sureti musaddakaları
nın Vilayet Nafıa ba,mühendiıliğin en alınabileceği. 

3 - MUnakaaaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale ka
nunile ~artnameler ve teferruatı dairesinda hazırhyacakları teklif 
mektuplarını 7-1-931 tarihinde saat 15 den evvel Vilayet encü
meni Riyasetine vermeleri ve ihalenin Vilayet daimi encümenince 
icra kılınacağı ilin olunur. 

4 - Müteahhidin fen memuru iş hususunda müteahhit de· 
recesinde mes'ul olacağından mulcavelcnameye müteahhitle bıt
raber imza etmesi lazımdır. 



af ak çaylarının yeni çıkan 
20 dirhem ;ı5 kuruşluk 
pa etlerini tecrübe ediniz 

, lfôbrek, karaciğer:mide 
fta atstıhğına ve 
liaz ~ msızlığa karşı f 
tanınmış bir SJ!.QU ti.: 

HER YER 
BULUNUR 

Defterdarlık ilanları 

SATILIK KOTRA Kasımpaşada Valde k ızağı ya
nında yarı batmış kotra talibi t:ırafından çıkarılmak 
şartile müzayeddye konulmuştur. Tahmin edilen be
deli 150 liradır. Satış muamelesi açık artt1rma 28 kft .. 
nonuevel 930 pazar günü 15 te Deflerdarhkta(H-448) 

* • • 

üs~ü~nr nınl nıUüriHün~en: 
SATILIK BAHÇE No: 24 Arayıcıl>aşı sokağı Os

man ağa mahalleEi Kadıköy: Mesahası mıktarı 7 50 zi
radan ibaret olup ebniye inşasına elverişlidir. Tahmin 
olunan 7 50 lira kıymet iki senede iki taksitte verile
cektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden yüzde 7bu
cuk peyakçası alınacaktır. Satış muamelesi 29-12-930 
pazartesi glinü saat 15 te Üsküdar l\lal müdürlüğünde 
aleni müzayeda usülile yapılacaktır· R. 

lf "" lf 
SATILIK ı\RSA No: 54 Kandilli sokağı Kandil-

1-lilaliahmer Kar<1hisar maden suyu toptan ve 

Ji denize rıhtım ve kısmen kargir temelleri mevcut 
olup ebniye inşasına elverişlidir. Mesahası mıkdarı 
2000 ziraJır. Tahmin .edilen iki bin lira kiymet iki 
senede iki taksitte verileceltir. ~lüzayedeye iştirak 
edeeeklerden yüzde 7 bocuk pey akçesi alınacaktır· 

Satış muamelesi 29-12-930 pazartesi günü S:lat 15 te 
tskiidar mal müdürlüğünde aleni müzayede üsuıile perakende satış yeri : 

Postane kar ısındaki sokak No. 20 yapılacaktır. R 

• • • 
EVLENME MUKA VELELERi SATILIK .ARSA No: i6 Türbe sokağı Hasanpaşa 

mahallesi Kadıköy. Kuşdili çayırı karşısındadır. Ta
rafeyninde apartıman ve bir tarafında hane mevcut 
olup euniye inşasına elverişlidir. ftlesahası mikdarı 
167 ziradır. Tahmin edilen iki yüz lira kiynıet iki se
nede iki taksitte verilecektir. Müzayedeye iştirak ede
ceklerden yüzde 7 bucuk pey akçesi alınacaktır. S3-
tış muamelesi 29-12-930 paıartesi giinii saat 15 ıe 
Üsküdar mal müdürlüğiinde aleni nıüzayde iisulile 

Vasiyetnameler, Borç senetleri, Konturatlar, VekaJctnamelcr 
ve her nevi işlerinizi yeni postahane karşisında 

lstanbul 6 ıncı NOTER 
Göreceğiniz dikkatten, itina ve süratlen çok memnun kalacaksınız. 

1931-8 inci sene 
Mahmut Ragıp Beyin 

Bu en doğru ve en güzel takvimi 

Kanaat Kitaphanesi 
Tarafından neıredilmiştir. 

Güya (Takvimi Ragıp) m 931 senesine mahsus yeni tab'ı 
olduğunu ilan ve tamim ederek yeni "Ragıp Takvimi,, unvanlı 

i
. takvimi çıkaran kitapçıdan dava edilmiştir. ffi 

Bayilerimize ve müşterilerimize Mahmut Ragıp imzasına ve ~ 
kanaat kütüphanesi ibaresine dikkat etmelerini tavsiye eyleriz. ~ 
~~ Mücelledi 35, eczası 25 kuruştur. <:S~ffi 

Nafıa vekaletinden: 
Yüksek MUhendis mektebinde Hükumet namına okuyup 

memurin kanununun 64 Uncü maddesi mucibince mecburi hizmete 
tabi oldukları halde Nafıa vekaletince tayin edildikleri mahallere 
gitmeyen Mühendislerin ve btınları istihdam edenlerin nazarı dik
katlerine: 

1 - Hizmeti mecbureye tabi olan Mühendislerin istifaları 
kanunen makbul değildir. 

2 - Hizmeti mecburiyelerini ifa etmek istemiyenler tahsil 
masraflarını faiziyle beraber ödemeğe mecburdurlar. 

3 - Mecburi hizmetlerini ifa etmeyen mühendislerin diplo
maları mevkuftur. 

Mühendis ve mimarlık kanunu mucibince diplomasız olarak 
resmi ve hususi müessesatta çalışamazlar. Çalışdıkları sabit olan
lar ile bu gibi şabadetnamesiz ve mecburi hizmete tabi mühen
disleri kullananlar hakkında (Sclihiyettar mercilerin emirlerine 
itaatsıılık) edenler hakkındaki cezai ahkam tatbik olunacaktır. 

En makbul hediye 
nedir? 

ŞUPHESIZ BiR 

PATHI 
9~5 

dünyanın en miıkemmeı Ye en 
ucuz ev ve aile ıinemasıdır. 

Filimleri tutuşmadığı cihetle yanğın 
tehlikesi de yoktur. Fotoğraf leva

z ı m:ıunı sntan mağazala rda \'iatılır. 

Türkiye Acenta11 
]AK 1~1. BARZILAY 

Galata Aslan J Inn T el. B. O. 3205 

Son sistem albünılük kart 
postallar 

Şimdiye kadar Avrupada ya· 
pılan bu kartları şimdi memleke· 
timizde yapmıya muvaff akiyet 
elvermiştir. Yerli malı olan bu 
kartları tercih ediniz! Umumi 

yapılacaktır. R 
• lf. • 

SATILIK EV No: 21-6 eski tiyatro yeni temaşa 
sokağı Jcadiye mahallesi Üsküdar. Zemin kat bodruın 
birinci kat bir oda, bir mutl>ak, bir hala. ikinci kat 
üç oda bir yüklük, bir hala, iiçünçü kat iki büyük 
oda, bir ufak sandık odası, iki daracadır. Bır nıiktar 
balıçesile mutbağında sarnıç bahçesinde kuyu olup o
dalarin cesameti takriben 20 metro ebadmdadır. Et
rafının meydanlık olması lrnsebile nezareti kamileyi 
haizdir. Tahmin edilen 1500 lira kiymet defaten ye ... 
rilecektır. ~Jiizayedeve iştirak edeceklerden yüzde 7 
lnıcuk pey akçesi alınacaktır. Satış muamelesi 29 ... 
12-930 pazartesi günü saat 15 te Üsküdar m~I nıÜ"' 
dürlüğliı ıde nleni müzayede üsulile yapılacaktır. n 

~---~~~~~---~·~~--------~~~~~~--___,,,, 

l~rnval metruke mlidirliğinden= 

Satılıkmaa dükkan hane 
deposu Ankara Caddesi No. 72 Topkapıda Bayeiitağa mahallesinde meyhane sokağında esk~ 
Yeni Türkiye Matbaası. 8,8 mükerrer yeni 8 numaralı maa dükkan, ahşap hane, bedeh 

Operatör Do-k-to_r___ dört taksitte ödemek üzere 900 lira bedeli muhammen ile 13-1-931 

Haıl•J Sezaı· tarihine müsadif salı günü saat 14 te bilmüzayede satılacaktır· 
Taliplerin yüzde 7,50 teminat makbuzlarile lstanbul Emvali rnet-

BASUR MEMELERi riike satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 
~urrahlha~al~lanm~~hM~ı.D~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nn yolu DoktorEm n paıa ıokak No20 Mes'ul Müdür Refik Ahmeı 


