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Büyük Reisimiz Gazi Hz. Edirne e e 
Vazife şehitlerine ( 

hürmet! 
Menemen hadisesinde şehit düıen 

vatanpercer Türk muallimi, fedakar 
Türk zabiti ile mutavazı malıalle bekçi 
sini tebcil edelim; çünkü bu muallim 
ve zabit, bu bekri Türk milletinin mad· 
dl ı:e manet'i istiklcilini tenısU eden ka-

Büyük müncimize 
tekrar kavuştuk 

Dün gece yarısı halkın samimi te 
zahürleri arasında şehrimize geıd· 

nunlarımızın masuniyetini muhafaza R • . .. h ıı d .. · · 
1 

nd • h ti f d t . eısıcum ur ız. un gece saat :..ı nm ellerını sıktılar, hatırlarını 
yo u. a azız . ?ya/ a"!nı .

1
.ceta. c. mbı~· te Trakyadan şehrimize avdet etmiş- rak iltifatta bulundular. 

lerdır. Onun ıçın zmır vı ay ının u 1 d. 
vatan şehitleri için bügiik bir ihtifal er ır.. . . . Gazi Hı: trenden indikten sonr 

, . . J . d '· . b' l Gazı Hz. ve maıyetlerındekı zerntr tasyon binaı,l .iinüne geldiler Otom 
tertıp ctmesı, zmır et\ı me us arımı· ~ . .. T\ • 

. ., 1 . • k • . ,1 hamıl olan hususi tren dun akşam on lerine binerlef. en vaktin geç olma 
nn bu ılıtı a e ıştıra · ıçın • cnenıene d. b b k"d 

. k . d d' ye 1 u~ukta Ba ae ı en hareket et- rağmen i tasvon önünde biriken k 
gıtmesl ço · yerın c ır. . 1 .. . d k" h . ta 

1 

· 
, ·~rlmn uğradıklan manlıa ile menemen arasındaki köylerden biri E y •• k- 1 d b · mış ve yo uzerın e ı azı ıs syon- bnlık halk kütlesi tnrafından şidd ger nuun ·un o say ı u azız §<'· d . kk f . . 1 · f , 

h . 1 . h kd" t '· . . b.. a tela u etmışler le aha ı tara ın· alkrşlandılnl'. 
ıt erın ru unu ta · ıs c me,.. ıçın U· • . • 

Menemende bastır) lan fesat 
tün Türk mü/eti tek bir vücut haline dan ~ıdd~t~e alkışlanmışlardır. .. Reisicümhur Hz. doğruca Dol 

. . . . . Sırkecı ıstnsyonu da aksamdan us b h . •t • ı d. 
gelır, onların c(!naze merasımıne ıflı· . . .. _ . . . a çe sara) rna gı mış er ır. 

. J' .. ,, b' .. t l lenmıştır. Reısıcumhur Hz. nı ı:-tıkbal G . l-1 . '·- • • rak ederdı. c boyle tef\ ır vucu ta· t k .. 1 t d H lk azı z. ıle berallCr Dahılıye Ve 

fl d . . :r. 1 • / r·· k .11 ı· . 1• e me uzere ge en ze.,·a arasın n n · """'k .. .... B k d"l . h 

VAZIYET a ısenın tıne ge mış o an ur· mı e ının ını· F k t k'l•t 1 t" d Af ~u ru nava ., ·en ı erme seyn a 
l . . .. h . b··ı·· t ı·tı ır a-.;ı e~ ·ıa ıeye ın en von • d fak. t d kr.ı tl üft aa ı hıç şup e.sız u un ı•a an eı· a a- b' Al" T k" d • b" ·c rın e re ·a e en ve a e r m 

f ·ı "' ld . ed d. me usu ı, e ır agı me usu e· 1 • d·- , 

CID Dl DIR ta Sl atı nna şu go a hıtap er ı: . .1 1 t b 1 h' 11.• . B 1 erı. ıger zeyat ve 1 rakya seyah 
. . . • . b k mı , s an u me usu useyın ey er 

-Şerıat ıst~riz, dıye. sızın u. ·a;· le Vali Muhittin muavini Fazlı lstnn- ne iştirak eden 3 üncü kolordu ku 
Bu .. yü.k. hastalıklar ku··. Menemende bir irtica hadisesi dr.0 'erinizi şehıt eden /ıaın ı·e canılerın b 1 k k ' d S . 'r . danı Sükrü Naili Ordu müfetişi ekseriya ld y b h k r . . . '· u mer ez uman anı, • eyrısc aın u- ·.. ' 

ba. o ugunu yazmış ve unun a • din ve şerıat Ue hıç aUikaları yor.tur; .. d .... S d 11 h 1. ..d .... Sait Paşalnr ~ehrimize gelmişlerdi 
ÇÜk arızalar ile başlar; bu arıza k d d"· k"' lk' - k'" .. . . . 1 d" mum mu uru a u a , po ıs mu uru ,,.. 
•~n ehemmı·,·etsı·· bir baş ag·nzı, ' 'a· ın a un u ve evve ı gun u Cumlıurıyctın adalet elı on arın ın rıt Al" R D ·I . J •· b ld b 1 Reisicümhur Hz. ög~leden sonra 
c.a " .. " l d b' kt t f 'lit '·/ b" .. k . ı ızn e' er \e sı.an u a u u-
hut hafı·f bı"r hararet ... "Ükselmesidir: sayı arımız a ır mı ar a 51 şeriat namına yaptı" arı uyu · cına- ı • ı · b ı d gün şehrimize gelecek olan n~s'\'C " · f k B 1 h k . .. . .b nan me >us ar u unuyor u. -:. 
VUcudun her hangi bir şekilde bir ıstı- vermış 1 • u mese e a • yetin cezasını .emsalınc _en. mucasır ı · Hususi tren tam saat 24 te istasyo- miz ismet Paşa Hazretlerini kabul 
rap hı'ssetmesı'dı·r. Bu gibi arızaların kında elde ettiğimiz fazla tafsi- ret olacak şe.'>üdc vcrmıştır re uercck- ld"Y• n·· .. k R . . . h deceklerdir 

ı·t b - d" . . na ge ıgı zaman uyu eısımız u- · 
bir kısmı(intani) mahiyette olmadığı i· a 1 

• ugun arze ıyoruz. tır." _ lundukları ,·agonun penceresine gele- Büyük Reisimiz kaç gün müdde 
~in kendi kendine gelip ge~er.fakatba Hadıse nerede hazırlanm.ş ... - -- - - - rek mütebessim bir sima ite istikbal1e- şehrimizi şereflendirecekleri kat'iye 
tan da olur ki zahirde ehemmiyetsiz Mağnisada Arap oğlan mahal- K . J rine gelen zevatı selftmladllar. Tren· malum olmamakla beraber şhrimi 
görtilen anza ,·ücudun her hangi bir lesinde Mustafa isminde biris'nin açan .serır er den indikten sonra birer birer hepsi· üç gün kadar kalmaları muhtcmeld 
noktasına yerleşmiş semli bir mikro· kahveden bozma esrar tekkesinde Jandarmamız tarafından 
hun faaliyeti eseridir. Bu gibi ahval· (Alt tarafı 7 inci sa)fada) yakalanddar 
de anzanın ;;ekli ne kadar küçük, !le ouı111 ......... L_"'"AA'"'-K"" .. "'A"'"""' '5un'"aııınz•RB •L"" .. -l ..... K_,.... Menemende bir irtica hareke-
kadar ehemmiy~tsiz olursa olsun dn· A ' tine kalkı•an meczup serseriler-
ha ilk andan itibaren azami derecede Y 

den üçünün öldürüldüğü ve iki-dikkat ve itinayı icap eder. Aksi tak- •IL&l'l....._:.___ _ k ldük 
dirde ihmal edilen o küçük arızanın r.::l VA R I N s inın kaçmağa muvaffa 0 

-
bir .saman sonra tehlikeli bir Af et ha· g . lan bildirilmişti. 
li.Qi aldığı görülür. Hatta hastalık , ... *"'...,. Kula mnbabırımizden ldığımız 
bUttin avanzı, bütün netayfci ile mey- •fağıdahi telgraf bu iki serseri-
dana çıktıktan sonra alınacak tıbbi (Yarın) gazete•ine göre nin de tutulduğunu haber ver-
tedbirler hazan faydasız olur. . Menemen hadiaeai yoktur mektedir: 

(Menemen) de zuhör eden son hli.dı· Kula 25 (Vakıt)-Menemen ha-
seyi biz bu ikinci ne\; hastalık alfıimi- Menemende elim bir irti· disesi kahramanlarından firari 
ne benzetiyoruz. Çünkü bu hadisenin ca hadisesi oldu. Her gazete bu Mustafa oğlu Hasan ile Aktanca 
içyüzünde bir takım gizli fesat mik· hadise hakkında mümkün oldu- oğtu Hüseyın yakalandığı Mani· 
:roplan hissediyoruz. Cümhuriyet ka· ğu kadar fazla malümat almak sadan bildiriliyor. Haydutlar A-
llunlan hiç bir kimsenin dini itikadı· için çalışırken en sebepsiz vesi- biler köyünde jandarmamız ta-
na, ibadetine kanşmaz. Herkes iste- lelerden istifade ederek Halk rafından yakalanmışlardır. 
diği şekilde Allahına ibadet etmekte fırkasına Ye hakümetine karşı 
hürdür. Nitekim şe.riwt istemek i~in Başvekilimiz 

Dün akıam Ankaradan 
hareket ettiler 

Ankara, 2:> (A.A.}- Başvekil lsmet 
Paşa Hazretleri bu akşam ekspre le 

Neşriyatimızda isabet sabit oldu 

Bu husustaki tahkikat 
id bir şekil aldı 

Şehrimizdeki musıki teşekkül 
cemiyetlerinin bir teşebbüsü 

haber verilmektedir 

ve 

Memlekette gizli ve e&rarlı bir 
şekilde sokulan Romanyalı çal
gıcılar hakkındaki çok haklı yat-

maz ve iddialarımız ayni hareket 

ve alakayı muhafaza etmektedir. 
DUnkü nüshamızda, (Vakıt) ın 

bu yoldaki neşriyatının hariciye 

ve dahiliye vekaletleri tarafından 
ciddi bir ehemmiyetle karşılan

dığmı karilerimize haber vermiş

tik. Bu neşriyat arasında, Anka

rada yapılan tetkikabn mukabe
le bilmisille neticeleneceğini de 

[ Alt tarafı 6 mcı sayıfada ] 

Ptfanisadan Menemene giden müsellah muhalif neşriyat yapan Yarın 
fesat çetesi de oraya ,,.ardığı zaman gazetesi dünkü nüshasında bu 
herkesi camie ta planmış, sabah nama· hadise hakkında hatta Anadolu 
tı kılanken bu1muştur. Bununla bera· ajansı tarafından tebliğ edilmiş 
her bu mürteciler kendi hallerine ya· telgraf haberlerini bile koyma
Şıygn bu masum halkı cümhuriyet ka· mış. l~anbula hattkd dmi~e~i~ h~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yonda Büyük Millet Meclisi Reisi Kft· Noel ag\J acı modası llunlan aleyhine isyana teşvik etmiş- Binaenaleyh bu gazeteye gö
tir. Kendilerini cümhuriyet kanunla- re Ankaradan gelen bir telgra
l'ına Jtaate davet eden inzıbat kunet. fın üç kelimesi istisna edilirse 
lerine ateş açmıştır. Bir zabit ile bir memlekette böyle bir hadise ol
hekçinin kanını akıtmıştır. Sonra bu mamıştır. 
kara vicdanlı insanlar kendilerine na· Acaba her gazetenin büyük 
&lhat etmek istiyen genç münevv'l:!r bir dikkat ve ehemmiyet ile ta
lrıektep muallimini öldürmek, başını vü kip ettiği bir hadiseyi bu gaze
tudundan ayırarak şeriat namına aç· tenin bukadar ihmal etmesinin 
tıkJarı bayrağa takmak, sonra kanını ruhi saiki nedir? Hakikaten bu 
helAJdir diye içmek vahşetini göstermi~ nokta merak ile tahlil edilecek 
lerdrr. Bu adamlann din ve şeriat na· bir şeydir. Dün bu suali irat e
tnına irtikap ettikleri bu vahşet ve ci· den bir arkadaşımıza diğer bir 
ttayetler hangi din ve şeriat kaidesile arkadaşımız şu elimle ile cevap 
~lif ediJebiJir? verdi: "Yarın Menemen badise-

Her halde Manisa gibi memleketi· ıini yazmıyor. Çünkü muvaffak 
"_llzin nisbeten en münevver bir muhi- olmadı 
tınde bir takım kimseleri kendilerinin , .. ıuıuııımıınmıııuıı'.;.,,,nanuıııııııuııımuınnıı•ımımııımıııırıııııum"ııınıuınnuıın 
din ve kan kardeşi olan en kıymetli va zade bir hadise \'ardır. Şimdiye kadar 
taa evlatları aleyhine bu derece merh:4- el altından hükumet aleyhine dinsiz
ttletsiz bir \•ahşete ve cinayete sevke- lik propagandası yapan adamlar elle. 
den amilleri alelade nazar ile görmek rine ~ilah alarak meydana çıkmak ,.e 
docru değildir. de,·letin ınzıbat kuvvetle ine müse11a-

Fethi Beyin Serbest Fırkası faali- han k şı gelmek sareti ~ gös~ermiş· 
l'ette bulunduğu, hususile belediye lredir. Bu nziyeti ço dikka eheın
itıtihabatr mücadeleleri olduğu sıralar- miyetle mütalea etmek n ona göreted
da ıurada burada ye~ bayrak çekil· birler almak :ıarureti Yardır. 
ttı~, din perdesi altında propaganda Vakıa hfldi~eyi bir iki mec:r.ubun 
l'-&pılmak eklinde buı şikA.yetler ga. cinneti eseri gibi telakki edenler gö. 
tete sütunlarına kadar aksetmişti; rülmektedir. l<'akat böyle bir tetakki-
1akat fırka mücadeleleri arasına knıı· ye kapılarak işi tamik etmemek ve 
k1t bu şikayetler sırf fırkacılık gayn- ona göre e.c:ıısl tedbirler almamak bizi 
tile icat edilmiş uydurnıa sözlerden i· bir gün tamiri imkAnsız olmllfa bile 
baret·olmak üzere gösterilmek istenil· çok mü~kül tehlikeler k ısındR brra· 
~İşti. Halbuki şimdi ortada müsbet .kabilir. ı.r t-6' 

ır hakikat. her türlü şüphelerden a· ~ .A&uH, 
J 

zım Paşa Hazretleri, ı.·ekiller, meb'us 
Jar, Londra Büyük Elçimiz !Ferit, Pa· 
ris Büyük El~imi;r. Münir Beylerle 
umum Jandarma kumandanı KflZım 
Paşa ve nkaletler erkanı tarafından 
teşyi edilmişlerdir. 

ıj: * * 
Ankara, 2:l (Ynkit) - Buradan ha· 

reket eden ismet Paşa, lstnbulda Gazi 
Hazretlerine mülaki olacaktır. Du mu· 
15.kata ehemmiyet atfedilmektedir. 
Bunda Mi11i Müdafaa Vekfıleti i~i ve 
hükömetin yeni icraatı mevzuu hah·,o 
lacaktır. ismet Paşa bir iki giin sonr.t 
Ankaraya avdet edecektir. 

irtişa meselesi 
Bu husustaki dava latan

bulda görülecek 
Ankara, 25 (Vakıt) - Barut 

inhisarındaki irtişa evrakı Heyeti 
vekileden Adliye vekaletine gel
miş ve evrak lstanbul müddei
umumiliğine havale edilmiştir. 

Bu şayanı dikkat olan muha
keme şehrimizde cereyan ede
cektir. 

Ankaradan lstanbula 
Ankara, 25 (Telefon) - Ve

kil.ZekAi, lbrahim Tali B. e e 
Kemalettin Sami Pş. lstanbula 
hareket etmiılerdir. 

Güzel 
adetin 

çamlarımızı harap eden bir 
aramızda yayılmasına 
mani olmalıyız 

Noel Hazreti 
lsanın doğduğu 
gündür. Bugün 
Hıris ti yan la rın 
dini yortusu ol
duğu için Hıris
tiyan aileler 
evlerinde çam 
dallarından No-
el ağacı yapar
lar ve.hu ağacın 
dallarını çocuk
lar için hediye 
olabilecek ı•y
ler asarak slls
Jerler. Noel a-
ğacı bu itibar 
ile Hıristiyanla
rın dint bayram-

• larına bir nevi 
timsal olmuştur. 
Bununlar beraber şayanı hayret
tir ki Noel günlerinde evleri Noel 
ağacı ile ıüslemek itiyadı ıon 

seneler zarfında lstanbulun bir 
kısım semtlerindeki Türk aileler 
arasına &irmişlir. Buaileler Noel 
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M··sa iZ a b t g ··.ru·· yor .,. !Ul!l\\.eıoıçit, 'li!ı 1 Dişçilerin kongresi 1 TELGRAFLAR 

Bugünden itibaren Asmalı- Cemiyet yakında faaliyete Muhı• Bir \.Ok ka_r_i-le_r_i_m--iz-~ik-i~ü-ç_r_e_s_im- yollıyaı·ak 
mesçit, 74 tefrikamız yeni bir başlayacak • d J 
aafhayn dab·l o!muştur. ilk Salı günü saat OD beşte Da- iştirak ·e iyor ar 
karakterin· muhafaza etmek- rülfünun diş tababeti şubesi ta· Değişeceği şayiaları 
le beraber memleketimizin ta- lebeleri bir talebe cemiyeti teş- tekrar b ş~adı 
nm111ış muharrir ve san'atkfir- kili maksndile bir kongre katet- Ankara, 25 (Telefon) - Vali· 
larlnın husuc:i hayatlarını müs- mişlerdir. Kongre riyasetine B ...ı 

ır niz Muhiddin . in aeğişeceği 
tear vey- jegıv ·ştirilmiş isimler· mektep heyeti talimiyesinden diş k b h. 

qAJ şayiaları te rar mevzuu a ıstir. 
le anıatacagv ız. tabibi Suat lsmail B. ve katip- M h dd B . f · · d u i in • m mü ettışı um · 

Memleketimizin "boheme,, liklerine de talebeden Samiye miliklerden ve yahut münhal 
hayatını da bu seretle tefri- H. ve Mahir B. intihap edilmiı- meb'usluklardan birine getirile-
kamızda anlatmış olacağız. tir. Evvela Reisicümhur Hz. ne, ceği, lstanbula teçrübelf ve garp 

Baıvekilete ' Meclis riyasetine, lisanlarına aıina bir vali tayin 
TOL PEÇELER YENiDEN MODA ve Sıhhiye vekaletine kongrenin 

oı UYOR olunacağı söyleniyor. ' tazimatını mutazammın telgraflar 
Son haftanın kadın modaları arn

suıda, eskidenberi kadınlarca makbul 
bir şey olan ince yüz örtülerinin ihyn 
olunduğu görülmektedir. Bu yeni or

tüye, göz örtüsü deniliyor. Şeffaf hir 
dilden olan bu iirtünün ince bir kenarı 
var. 

Bir aydanberi deveran eden 
keşidesine karar verilmiıtir. Bun-
dan sonra merhum muallim Ha- bu şayiaları Dabiliyenin tekzip 

lit Şazi ve diğer merhum meı-

Jekta~lar için bir dakika sükut 
edilmiştir. 

Bunu müteakip hazırlanan ni
zamnamenin müzakeresine geçil
miştir. Ni7amnamenin mllzakere
sinden sonra idare heyeti, teftit 
heyeti ve divanı haysiyet intiha· 
batı icra edilmiştir. 

Cemiyet, resmen teşekkül et

etmemesi liutiun bir eınri vaki 
olacağını g8steriyor. 

l>olıs n1ekteplerinin 
tevhidi 

Ankara, 25 (Telefon) - JstanbuJ, 
Konya, Trabzon poli mekteple•·i tc,._ 

hitt edilerek Ankarayn. nakledilecek
tir. Bina bulunur bulunmaz bu hu
susta hemen tatbikata geçilect!ktir. 

•-=ınııın•n """"'11111-nıu uıı ııınıııın "' ııı ' ınııııtuııınııuı tikten sonra yakında faaliyete 
ağacını bir nevi mevsim eğlen- başlıyacakhr. 

lran maslahatgüzarı 
cesi şeklin<le telakki ederek hiç 
farkına varmadan milli an'anamız 

arasına bu ecnebi adetini sok
mağa başlamışlardır. 

Bir kere bu tarzda bir itiya· 
dm dini mahiyette olmasa bile 

Türk aileleri arasına karışması
ıtı kat'iyyen doğru bulmayız. Böy-

le bir cereyana karşı gelmeği 
bilakis milli bir vazife biliriz. 
Eğer maksat hakikaten bir 

aile eğlencesine vesile bulmak 
ise senebaıı olan l Kanunsanide 
bu ihtiyaç pek ala temin oluna
bilir. Binaenaleyh Noel günü için 

ll bu yolda bir mazeret te kabul 
edilemez. 

Maamafih bundan başka mese· 
lenin bir ele iktısaal bir cephesi 

vardır. Halk arasında Noel ağa
cı yapmak itiyadı genişledikçe 
lstanbulun muhtelif semtlerinde-

ki çam ağaçları o nisbette faz
la tahrip edilmektedir. Mesela 

Balta limanı taraflarında son 
hafta zarfında bir takım kimse

lerin bahçelerine mezuniyetsiz 
girerek çam ağaçlarını kesenler 
olmuştur. 

Memlekette bir fazla ağaç ye
tlıtirmek için binbir çareye baş 

vurduğumuz böyle bir zamanda 
tamamen yersiz "Ye hatta mılli 

an'ana noktai nazarından zarnrlı 
bir itiyada ıelirimiz8eki yetişmış 
çam ağaçlarının kurban edilme
sine karşı mUsamaha göstermek 
asla doğru değildir. 

Fırkcda ·----
l~ugün Beyoğlu tara~ınela 

kongrelere başlanıyor 
Bakırköy, Beyazıt, Fatihte ocak 

kongreleri devam etmektedir. 
Bugünden itibaren Beyoğlunda 
da kongirelere başlanacaktır. Se
çilen mmtaka heyeti mUteşebbl
seleri kongireleri teftit etmekte
dir. On gün zarfında biltüu ocak 
intihabat ve kongreleri bitirilmiş 
olacak, ondan sonra nahiye ve 
kata kongirelerine baılanacaktır. 
---- ----------
Ktızanınak için .. 
i~ ilk şart ilandır i~ 
•• •• .. .. 
:İ· llansız kazancı arlırmava :: 
1 ~ 
:: savaşmak, havada ta· :: 
H 'are5iz uçmıva çalı~- H 
g mak gibidir İİ 
i·: T .ı 
j icaretinizde , san'abnızda :İ 
.. ff k 1 ] . . ı. Ei muva a o ma ~ ıstıyorsanız i! 
:: gazete ilanına ehemmivet ve !: .. ., ·: 
!~ riniz : Gazete ilanı ilanlarır i: .. .. .. k 1 •• :; en o ayı. en ucuzu, en te :: 
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Ankara, 25 (Telefon) - Iran 
maslahatgüzarı Tevfik Rüştü B.i 
ziyaretle arazi mtlbadelesi mese
lesini görUştü. Iranla hükumeti
miz arasında yeni bir mesde 
yoktur. 

Yeni polis kanunu 
Ankara, 25 - Dahiliye Veka

leti bu sene polis teşkilatını ala
kadar eden mühim bazı esaslar 
hazırlamaktadır. Polis müdür
lerinin maaşları birinci, ikinci ve 
üçüncü sınıf kaymakamlar dere
cesinde olmak üzere ve baremin 
ahkamına uyğun bir surette tes
bit edileceği gibi merkez memur 
landa sımflara taksim edileceli:tir. 

Merkez memurlarına 2500, 
3000, 3500 kurut asli maaş tah
sis edilecektir. Polis müdürleri
nin de maaştan ayni derecede 
kaymakamların maaşlarına mua
dil olarak tesl>it edilecektir. Bu 
suretle polis ve meslekten yeti
şecelderle yetişmiş olanların mes· 
tekleri dahilinde terfi edilmeleri 
imkanları daha kolayla§mış ola
cakbr. 

Yeni kanun tasdik edilince vi· 
)ayetle polis kadrolarında mühim 
tebeddülat olacaktır. Kanun la

yihası bir aya kai:lar Devlet Şü
rasınn tevdi eClilmiş olacaktır. 

l{ulada teşkihit 
Kula 25 (Vakıt) - Manisa ve 

bavalisin C. H. F. teşkilatını ya
pan mebus Hakkı Tarık ve Os
man Beyler buraya gelerek halk 
la temasa baıladılar. 

Londrada mUntcşir Deyli Eks- Yalnız resimlerin siyah oln11ıst 
res gazetesi tarafından son gün- ~arttır, makinelerinde siyah ~eri~ 
lerde bir müsabaka açı lmıştır.Bu bulunmıyan müsabıklar resmı Y8 

müsabaka, daktilo makinesile parken bir siyah karbonkfığ.d~ 
resim yapmak müsabakasıdır. kulJanatak b~zim istediğirn•tl 

Müsabakaya 1000 den faıla beyaz renkte bir ikinci kağıt üze" 
resim gönderilmiş, en fazla be- rinde elde etmiş olurlar. Resim" 
yenilen neşredilmittir. Biz de ay- ler nihayet on gün zarfında gıı· 

ni fekilde bir müsabaka açıyor zete mize gönderilmi~ buluır' 
ve karilerim ize bir nümune ve n. alıdır. 
misal olmak üzere Deyli Ekspresip Gazetemiz, beğenilip neşr: 
müsabakasında kazanan bir rcs- dilen her resim sahibine bir lı-
aaha dercediyoruz. ra verecektir. Ayrıca birincİ" 

Okuyucularımız yapacakları re· liği kazanana da kıymetli bit 
_sim hususunda ıerbesttirlcr. hediye takdim edeceğiz..:..__--' 

Vakıf, okuyucularının dert ortağıdır 

Romen ça Qıcıları ve o uyucularını1ı 
Usulsüz bir _Şekilde memleketimize girtrek l.entii san'afkfirforımızın rnzatı(lfl 1 

mani olan J<.omen calgıctların çıkarılması ıçln mücadele edıroraz 0 :11ru· 
cularımızdan bırisı şu mektubu "t!{}ndenrelr. bizi teşv.b. ediı or : 

Usulsüz. bir şchildc memlckctim'izc tubu göndererek bizi teşı.:ik ediyor: 
girerek kendi san'atkdrlarımızırı ka· Efendim, 

zancına mani olan Rumen çalgıcıları- Muhterem gazetenizin bir kaç giW 
nın çıkarılması için mücadele ediyo- elen heri Romen mızıkacılar nle:flıi"t 
ruz. Okuyucularımızdan birisi §U nıck nçtığı mücr ·•leyi kemali iftihnr tt 

==;;,;......,_;;..;::;....;=--=··=~ mcmnuniyetİe takip ccliyorum. tiirilb~ 
idnıan ittif aki riyet fda:resinde artık iltimas ve Jttll1~1 

Ankara, 25 - tdman ittifakı yeleritt mahası olmamalıdır. mı\tıı~ 
kongresi 2 kanunsanide toplana· bu himayckarltklar vatan çoculdtı~ :; 

lcyhine olursa bunu cinayet teJııl• caktır. Hükumet kengre için 4 etmeli>iz. 
bin lira tahsisal verecektir. ı11· 

Benim \'atandaşlnnmı kendi tol' 
1 Muhtelif mahallerden 63 mur;ıh- ı rırı 

ğma sokmıyan bir milletin cvliıt ıı 
has kongreye iştirak edecektir. b'i' iil' 

ke:ldi topnığımClan kmcınak en r • ıı · 
l\1i<lilliyc giden hakkımdır. lşte bu suretle efktırı t 

fut bolcu ı~ r mumiyeyi hihnkkin temsil eden k•' r~e 
il Yakte çok çok te ckl<ürlc mücıı c.1. lzmir, 25 - Karşıyaka birinci bı 
yi znferle başarmasını temenni ,-e . 

fubol takımı bir maç ynpmak ret. 
,·esile hUrmetlerinti arzedcrlı\1 e 

üzere bugün Midilliye hareket dim. 
ediyor. Havanın kapalı olmc.sı 
oyuncular arasında teessOrU 
mucip olmuştur. 

J(arilcrınhdeP .• 5 
Ayazpafa rt0• • 

~1.i~~ 
lclalin üzerine sıkıca göz kulak ol lamıyorum.. söylilyorsıınuz? 1' 
maları için bunların hepsine ayrı Filesof saçlarımn tepesinden - lclalin soyunda intihar ede 
ayrı tenbihler etmiıtim... sakalının ucuna doğru ağır ağır yü ler var.. ., 

- Bu kadar kalablığm arasın- zünü kaşıyarak düşündü. Aradığı - Olsun .. Soylnrında münteh1
• 

dan, üzerine dikilmiş bu kadar şey guya bir yerde yazılı imiş gibi ler bulunanların mutlalta kendile~: 
gözlerin dikkatinden kurtulup tn gözlerini oraya buraya dolaştırdı. nin de intihar clfneleri lazıtnge 
İclal Hanım nasıl sıvışabilir? Nihayet: mez .• 

- Gece yarısı herkes uykuda i- - Beyfendi de<H bu kadın yal- - Çelebinin de bu niyete diif~ 
ken kaçmıf.. nız: baıınn kacmadı. Onu Çelebi rek bahçede sağlam dal ar•d• . 

ladı: _Haritada hepsi yazar... - İkiniz bir döşekte yatmıyor J~açırdı. - söylenmiyor mu? Dünyada birle~. 
Ali Senaver - Aman fileso- - Siz zevcenizi evden başka m11ınız? - İkisinin gaybubeti arasında- melerine ihtimal tasavvur ede~ .• 

fum.. bir yere kaçırmamıı mıydınız?. - Bir odada fakat aYI? döşe~- ki bu fasıla ne oluyor? .. yen gençlerin romantik bir '·~~t 
Fileıof merakla: - Kaçırmıştım.. lerde yatıyoruz .. Karımın ısrarı U· - Bu fasılanın sebebini bul- yetle dudak dudağa vererek 0 , 

- Ne var efendim? - Nereye? zerine dötekleri aytrmak mecbul'i- mak güç değildir.. dünyada kavu§mak saadeti ar~U' 
- Dün gecedenberi kanın ka- - Emirganda dadımın evi vdr yetinde kalmıştım... - Söyler misiniz? · ları İ!itilmemiş hadiselerden 

yıp.... oraya götürmüştüm. Lakin çok - O, odadan çıkıp giderken - Çelebi eveln kaçti... ğildir... ~ 
- Benim oğlum yedi sekiz gün: zorlukla gitmişti. Yine lstanbulHa- hiçbir pıtırtı duymadınız ittı? Sevgilisini barındıracak bir yer - Beyfendi söyleyiniz. Ha~ 

denberi ortada yok.. ki hanemize avdet için yalvarıp du - Hiç.. hazırladı. Sonra onu da kaçırdı .. firarında yanına paı-a almış ııı1 • ·~. 
- Beraber kaçtılar desek buruyordu.. -Tuhaf ıey .. Emirgan gibi ten _Bu yer neresi olabilir? - Dört yiiz elli lira kadar P~~~·· 

iki gaybubetin arasındaki fasıla - Zevceniz, dadınızın evinde ha ve yarı kırlık l>ir kariyede gece _ Bunu tahmin zordur. sı vardı. Onu tamamile götürııt~~ 
ne olacak?.. tarassut altında addolunabilir miy ırtsr soka~a fırlıyan genç bii' ı-.~ - Aklıma fena şeyler geliyor.. - Öyle ise müsterih olunuz•~' 

- Aklınıza neler geliyor? ... • di?.. dm yalnız baş1na nereye gidcbi- _Ben ne bileyim. tihar edecel kimse yanıtta patı' 
- Biribirirli tutmaz türlü !CY- - Evet ... Çünldl ev kalabalılt· lir? - ikisi sarmaş dolaş romantik maz. ile 

ler.. tır ... Dadımın oğulları, kızları, da-ı - Bu suali ben de kendi kendi- bir intihara atılmış olmasınlar... - Sizin mahdum dn parB 
- intihar falan?... matları, geliQleri, torunları vardır. me soruyorum da hiçbir cevap bu· - Bunu hangi ihtimal üzerine mi kaçtı? r) 

- · ' (Dahası ,·:ı 



lı~....,t müd'ürlüğünde; 

Bir ihtil8f 
s·gıortaJar kon1isyonuna 
lüzunı var mı , yok mu? 
Aldığımız malumata göre dün 

toplanan ticaret mlidüriyeti si
gortalar komisyonunda ıayanı 

dikkat bir ihtiUlf çıkmıştır: 
Komisyon azasından maruf si

';!'ortacı Piyos Ef. bilhassa tarife 
işleri!e uğraıan bu~ komisyo

nun lüzumsuz olduğunu söylemiş 
daimi olmıyarak senede bir iki 
defa toplanmasını teklif etmiştir. 

Polis haberleri 

~, :ıtman Mustafa Ef. 

·Fen fakültesin-
deki hadise 

~feci s dün hararetli 
bir içtinıa vaptı 

Fen fakilltesi müderrisler mec
lisi dün öğleden sonra toplanmıı 
ve hayvanat müderrisi M. Hov!'s 
ile müderris muavinJerinden A
dem Nezihi B. arasında çıkan 
malum hadise görüşülmüştür. 

•• ~.J.--:..ı.ıt. ... _ -·-· ~-·· ... ·--
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f ec:zfyeıl İltenflen pon• Ahmet EC. 

Cem lyetlerde; 

Esnaf 
Cemiyetlere girmeğe 

n1ecöur mudurlar'! 
Esnafın muhtelif ce~etlct 

liaydolunması yllzDnde 
ihtilaflar hakkında ti 
iktisat vekaletine tik 
lunmuş ve esnafın hangi cem 
yellere girmesinin mecburi tutu 
lacağını sormuıtur. 

Vekilet Clün buna 
ticaret odasına yaıılan tUccarl 
esnafın arzuları hilifına hiç bi 
cemiyete alınamıyacağını bildir 
mittir. 

Bu fikre diğer bir aza da il
tihak etmiş, :teklifin acele mn
ıakeresi istenmiştir. Buna aza
dan müderris Zühtu B. komis
Yonun sigorta işlerinde hayati 
bir vazife gördüğünü söyliyerek 
İtiraz etmiş ve ayni zamanda 
t&ccar arasında çıkan ihtilaflar· 
da da hakemlik ettiğini işaretle 
teklifin nazarı dikkate alınma
hıasım istemiştir. 

Müşteri mi, yoksa 
deli mi? 

Hadisede alakadar olan mü
diirrislerden Ali Vehbi ve M. 
Hovasın iıtirak ettiği içtima üç 
saat devam etmiş ve çok hara
retli olmuştur. Neticede verilen 
kararı içtimaa riyaset eden Mus· 
tafa Hakkı B. şöyle anlatmak· 
tadır: 

- Mesele görüşüldü. İki mtı
derris arasında esasta bir ihtiJaf 
olmadığı anlatıldı. Y almz mese
le artık matbuata aksetmiş bu
lunduğu için neticelendirilmesi, 
layıkile tenvir edilebilmesi için 
benim riyasetimde olmak üzre 
fakülte mUderrislarinden mürek
kep üç kişilik bir heyetin teıek
k ülüoe karar verildi. Heyete da
hil olacak diğer iki müderrisi 
ben intihap edeceğim. Bu heye• 
tin vereceği karar fakülte mec
lisinin bir ay sonraki gelecek 
celsesinde müzakere edilecdktir. 

Kaba taştaki 
vak'a 

Gazi Ayintap 
Dlln kurtulutunun nJ dö 

nllmll te•'it ecWdl 

Neticede ihtilaf büyümüt ve 
Iktısat vekaletine müracaat edil- ' 
lllesi kararlaştırılmıftır. 

Çam yağmuru! 
M 11<.l~nya ve Bursa or
manlarından gelmiş 

Noel ve yılbaıı mUnasebetile 
Beyoğlunun hemen her sokağı 
batında külliyetli miktarda çam 
ağaçları satılmaktadır. Şehir da
hilinde ve Adalarda çam kes
mek memnu olduğu halde bu 
kadar çok çamın satılması bele
diyenin ehemmiyetle nazarı dik
katini celbetmiş, bu çamları sa
tanlar ve kesenler hakkında e
ıa!lı tahkikata başlaniıştir. 

Neticede bu çamların Mudan
ya, Hursa ve cıvarındakt orman
lardan kesilerek şehre kaçak 
ıuretile ithal edildiği anlaşılmıştır. 

Evelki gece ıehre bu suretle so
kulan çamlardan 500 tahesi mü
sadere olunmuş ve belediyece 
müzayedeye konarak 800 liraya 
satılmıştır. 

Yalnız bu çamlar belediyece 
kurıun mühürle damgalanmıştır. 
Sokaklarda satılan çamlaa dam
ıasız olduğu takdirde derhal 
müsadere edilmektedir. Gayet 
aıkı kootrola rağmen Adalardan 
da çam kesildiği m~ydana çıka
rılmıştır. Bunları kesenlerden ce
za alınmıştır. 

1 laanın ·doj'duğu gece ] 

Noel gecesi nasıl geçti ? 
Eve11d ak~am Noel yortusu idi. Her 

&ene daha akşamdan kapıları kapanan 
b&yUk lokantalarda az kalabalık ,·:ır
dı. 

TokalJiyanda Ye Gardenbarda an· 
tak 26 - 2:> masa \'ardı. Kala'bahk ola
tılk TUi'kuvaz ile Maksim Yardı. Bil· 
laassa Makırlm çok kalabahktı. 

Fattt geçen senelere nfsbetle bu 
lalabalrk hiç de fazladeğildi. 

Gece yansı Noel yapanlar killse~'e 
tlttilet Ye dint merasim yapıldı. 

Beyoğlu caddesi sabaha kadar ha· 
•tketini muhafaza etti. 

Bir adanı bır vatn1ani 
vazifesi başında vurup 

kaçtı 
Evelki akşam Koskada Hasan 

paşa karakolu cıvarında garip 
ve mühim bir cerh ha<lisesi ol
muıtur. Saat 22 de Sirkeciden 
Topkapıya sefer yapan 90 nu
maralı tramvayın vatmanı mus
tafa Abdurrahman efendi hen Uz 
tutulamıyan biri tarafından tram
vayda bıçakla karnından ağır 
surette yaralanmıştır. Cerrahpa
şa hastanesine kaldırılan mec
ruh Mustafa ef. hadiseyi şöyle 
anlatıyor: 

Bayazıta yaklaıtığım zaman 
Bayazıt durak mahaİliııden az
berideki benain satış maiazası· 
nın tam karşısındakı hat üzerin
de bir otomobilin durdutunu 
gördüm, otomobile yaklaıınca 
tramvayı tevkif ederek otomo
bili çekerek tramvaya yol ver
mesını şoförden rica ettim, bu 
rıcamı iyi karıılıyan şoför de 
derhal otomobili işlederek bana 
yol verdi, geçtim. Fakat liunon 
üzerine otomobilde olan iki ki
şi dışarıya fırladı, bunlardan 
bilhassa otomobilin sahibi oldu
ğu anlaşılan Saim isminde bir 
ıahsı bana küfür etmiye baıladı 
diğeri de "ben sana g6steririm

11 

tarzında bir tehdit fırlattı. Ben 
bunların . hiç birine mukabeleye 
lüzum g6rmeden Bayazıt durma 
mahalline geldim ve yolcuları 
alarak Koskaya doğru hareket 
ettim. Koskaya doğru inerken 
tramvayın arkasından birinin koş
tuğunu duvara akseden gölge· 
sinden farkettim ve binmesi 
ihtimalini dütünerek arabayı a
ğırlattım. Hakikaten arkadan 
gelen bu zat tramvaya atladi ve 
derhal kamayı kalbime sapla
mak istedi, mani oldum, bu de
fada karnıma saplamıya muvaf· 
fak oldu ve atliyarak kaçtı. Bu 
adam ne ıoför ve ne de otomo
bilin sahibi olan Saim değildir. 
Otomobilde Saim ef. ile bera
ber bulunan arkadaşıdır. 

Zabıta don Saim ef, beraber 
Maarifte diğer bir maznunu yakalıyarak 
Ma yı~;tan itibaren hastaneye getirmiş ve Mustafa 

ef. ile karıılaştırmıştır. Muıtafa .. ilet mekteplerinde okumı-
ef. Saim ef. yi teşbiı etmiı iıede 

J•nlı .. hi9 bir ite kabul diğerinin kendiıin yaralıyan ol-
edilmlyecekler 

Öhtimflzdeki mayıstan itibaren res- madığını söylemistir. 
1, gayri resmi müesseselere yalnız Mustafa Ef. nin 4 il kız, ikisi 
hıet m~ktepleri mezunlan alınacaJ,. erkek olmak üzere altı çocuğti 
t. Hademe dahi olsa millet mekf(:p. vardır. En büyükü 11 yaşında 
t'bltlen ,ehalletnamesl olmıyanlar hi~ olup kızıdır. 
l" işe alınmıyacaklardır. iki otomobil kazası oldu 
•tınbulda 'ıhadetname alanlar Dün iki otomobil kazası olmoı-

Sehrimizdeki millet mekteplerinden 
I\ sene 125,000, ikinci sene 36,000 kişi. tur: 
e şehadetname verilmiştir. 1 - Koskada Cumhuriyet ca<lde-

:btı seneki mezuıWt:r henüz tesbit ainden geçen 1906 numaralı otomo 
dilrniş değildir. bil Çukurçeşmede Taıhanede otu-

~tüddciumumi, polisin ce
zalandırı imasını istiyor 

Dün Gazi Antebin dftşıtıanda.n ku 
tuluşunun dokuzuncu yıldöntiın'1 i 
Bu münasebetle şehrimizdeki GaıJ A 
tepliler öğleden sonra Bayaııtta Cü 
huriyet Gensler mahfelinde t9plannı 
lar, kurtuluşu tesit etmişlerdir. 

Anlaşıldığı üzre ihtiJif yoktur 
denilmesine rağmen meselenin 
fakülte meclisinin bir celsesinde 
halledilememesi ve bir heyet ta
rafından tetkikine lüzum görül
mesi hadisenin idClia edildiği ri· 
bi eliemmiyetsiz olmadığını, mll
derrisler arasında da münakaşa
lara sebep olduğunu göstermek
tedir. 

Ticaret ilem"nde : 

Baı;kh'ane blnasında tamirat 
tiltmiyecek mi ? 

lstanl:iol ağır ceza mahkeme
sinde dün öğleden sonra polis 
Ahmet Ef. nin katil, balıkçı Ba-
haettinin cerh maddelerinden 
muhakemelerine devam edilmiş 
tir. 

Dünkü . celsede maznun vekili 
Nuri B., Kabataşta maktul san
dalcı Kara Hüseyinin, kavga 
üzerine o civarda havaya silah 
atan rUsumat muhafaza memuru 
Mehmet Ali Ef. nin kurşunile 
mi, yoksa müekkilinin kurşunile 
mi vurulduğunun . tesbiti için, ye
niden tatbikat yapılmasını, ehli 
vukuf dinlenilmesini istemiş, müd
dei umumi Cemil B., "Bu cihet 
ehli vukufla, keıifle, tatbikatla 
anlatılmu. Bunu meydana çıka
racak, 'adliyenin tahkikatıdır.,, 
demiş, mahkeme, mliddei umu
minin mütaleasına ııtirak etmiş· 
tir .. • 

Bundan sonra Cemil B. , esas 

Balşkhane hinas itıh tamıri aylar· 
danberi bitirilememiş ,.e tahsisat bit· 
tiğinden üst katı yapılamamıştır. 

hakkında mUtaleasını söylemiş, 
"Kara Hüseyinle Bahaettin kav· 
ga etmiılcr, Hüseyin, Bahaettin 
tarafından yaralanmıf, ııokta 
memuru sıfatile mUdahale eden 
polis A.hmet Ef., yaralı HüsP.yi
ni hastaneye götüreceği yerde 
Bahaettinle birlikte 5nUne kata-

Dalık~ılar cemiyeti binanın bir an 
eni yaptırılmasını Iktısat V'ekıiletin· 
den rica etmiştir. 

ran Hüsniye hanıma çarpmıı ve 
yaralamııtır. Şoför yakalanmıJbr. 

2 - Çemberlitaıtan geçen2052 
numaralı otomobil Mahmutpaıa
da oturan ikbal H. ismindeki 
bir kadınla 3 yatında oğlu Ya
şara çarpmıt ve yaula mıttır. 
Şoför Ömer yakalanmııhr. 

Hıraızİıklar 
1 - Bayazıtta Okçular batın

daki Kunduracı Panayotun dilk
kAnına hırsız girmiş ve muhtelif 
cinste 24 çift ayakkabı çalarak 
kaçmıfhr. 

2 - ŞelizaC:lebaşında kundura· 
cı Mığudiçin dükkanına girerelC 
13 çift ayakkrtbı çalan Sabıkalı 
HüsnU ve arkadaşı Mesut kaçar• 
ken gCSrlllmUş, HOsnO yakalan· 
mıştır. 

Bu aanehk benimdir 
Dün Galatada GümrUk ko· 

musyoncusu Andon ef. lstilCial 
caddesinde 402 numaralı göm
lekçi Kostantine gitmek üzere 
hamal AtimeCle teslim ettiği bir 
aandık komaıı, hamalın 6ntine 
çıkan biri, bunlar benimdir <f e
yerek elinclen almı,tır. Zabıta 
bu ceasur dolan<lıncıyı aramak
tadır. 

Mantarcılilt 

Dün sabah Kntabyalı IBrahim 
isminde birisinin dün sabah GOi
hane hastahanesine giderken iki 
kişi tarafından 49 lirası mantar
cılık suretile dolandırılmıştır. 

rak karakola götürmek istemiş, 
)>u sırada Hüseyinin yanından 
biraz uzaklaşmasından kaçacağı
na zahip olmuş, peşinden yokuş 
aşağı koşmuş, bir el silih atarak 
baıından vurmuı, öldürmüştür. 

Polis Ahmet Ef. , "Ayağım 
taşa takıldı, dftftOm,, diyor, fa
kat şahitler aksine şehadet edi
yorlar. E'er söyfeBtği g1bi yere 
dUtmUş ve sillh o uman patla-
mış olsaydı, kurıun\ın seyri aşa· 
ğıCJan yukarıya olacaktı. Halbuki, 
yukandan aıağıyadır. Binaenaleh 
iddiası varit değildir. Ahmet Ef. 
nin katil kastı olmadan kasten 
telefı nefse sebebiyetten ceza 
kanununun 452 lnci maddesine 
glSre tecıiyesini, slndalcı Baliaet
tinin de maktulü, taarruzuna uğ
rayarak cerhten eıbabı muhaf
f efe ile tecziyesini isterim. 

Muhakeme, müd;afaa için baş· 
ka güne bırakılmıştır. 

E~rarı ifşa davası 
Kürt isyanına dair barı yazı

lardan dolayı, Birinci umumi mU
fettişlik umuru tahririye mlidürü 
iken muttali olduğu lf~eri es
rarı ifıa etti~ kaydile Muzaffer 
Muhittin B. aleyhine açılan da. 
vanın lstanbul ikinci ceza mah
kemesinde rüyetine ba9lanmı1, 
mUCfdei umumi yazıların çıkbfa 
"Yarın,, gazetesi mes'ül mndnnı 
hakkında da dava açılması lüzu
muna işaret etmiı, bu talep üze· 
rine evrakın tekemmlilü için 
dosya müddei umumiliğe iade 
olunmuıtur. 

Toplantı), Hukuk talebesinedn Me 
met Tevfik Bey bir hitatie ile a~nıı 
sonra yine hukuktan 1\litat R. Ante 
harbinin şerefli tarihsesini canlandı 
mış, müteakiben Tıbbiyeden l\luza 
fer Canbulat B. de kurtuluş hatıral 
nm nakletmiş. bu arada Dr. Kilis 
Rifat U. de Gazi Antep hamlisinin .. 
Türk olduğunu, Arnp harsile daim 
mücadele ettiğini ı-öylemiş Ye ~iirle 

okunarak te:-it merasimine nihayet " 
rilmlştlr. 

Askeri n f ve teci 1 
lüvıhası 

Ankarada Adliye encümeni 
askeri af ve tecil \A.yiha&ının 
müzakeresini intaç etmiştir. En
cümen namına mazbatası da ya
rın hazırlanarak taba verile~ek 
ve layiha gelecek hafta lı~y'eti 

umumiyede müzakere edilecektir. 
Encümen, layiha üzerinde ancak 
bazı kelime tadilleri ~apmıştır. 

Layihanın birinci maddesinin 
askert mUkcllefler \ıakkındaki 
ıon kısmı aynen ş8yledir: 

Firar cürümleri meyanınCla 
askerlik mükellefiyeti kanununun 
86, 89, 90, 98 ve 106 ncı madae
lerinde zikrolundu§u veçh'ile 
cezalı hizmete tabi bulunantarın 

fiilleri dahi bu tecile dahildir. 
Kantınoı\ her mahalle ve k&yde 
neıir ve ilan o]uhduğu o maha.l
lin idare hey'tince ve ecn•bi 
memleketlerde bulunanları i~in, 
mıntakalarında bulunan l onsolos 
veya bunların yerine kai~ siyasi 
memurİarca tutulacak 7allıt va
rakaslle tesbit olunduğu tarifı\en 
itibaren Uç ay :zarfında delıalet 
ve sicille kayıt ıçin bi'tiracaat 
edenler dahi tecilden iıtifaae 
eCletler. Ba mn~~et uifıl\Cla 
dehalet \re müracaat e\meyen
lere, müddtin inkııaaındaıı iti
baren geçecek rnUddet için 
ahkimı kanunive tatbik olUllUr •• 

Piyasada; 

En çok fınd ı k üzerine 
murmele y&J? ı lıyor 

Piyasada son haftalarda alıt 
veriş C:turiunlaşmıttır. En ç.ok 
fınaıl< muamele görmüı ve fiat
lar 1 ÖS lrnruıa kadar çıkm!!tır. 
Bilhasaa tiftik, yapağı yün nat
lan çok dlitük ve muamele aı· 
Bır. 

Manifatura piyasasında Trab
zon tiz~rine mfthhn sa~lar ol
mdıtur. Buna mukim Adana ve 
civanbdan yapılan manifihh-a 
siparişleri yan yan ya· ant11utttr. 

Adana mıntakaı;ında bu sene 
mahsülün fena ve az olması bun
da başlıca imildir. 



. . . . .. .. 

Sütunlar~~ ,Seyaha· ~ 

9ünahkar kas
ketler! 

- Vali B. e ithaf -
Pazar içinde: "Götürelim, gö

türelim!., diye etrafımda danen 
çocvğun hali , içimi ıızlatmışb. 

Islak, soğuk taşlar üstünde uçar 
gibi konup kalkan küçük ayak

ları çıplaktı ve benim parmak
larım eldiven içinde bile sızh· 

yordu. O insan yavrusuna karşı 
duyduğum his, tırmalayıcı bir-

ıeydi ve içimi acıtıyordu. Gö· 
züm ayaklarmdan ayrılıp ta ba-

şına yükselince, bu acıya bir de 
hayret katıldı. Çünkü bu mini-

mini küfecinin başında solmuş 
bir lstanbul lisesi kasketi vardı. 

Paketlerimi verdim. Beraber yü
rüdük. Pazar yerinin iÜrüJtü
sUnden uzaklaşınca: 

- Çocuğum, dedim, sen han
gi mektepte okuyorsun? 

"Göz kapaklarım sevimli km
ııklar içinde bırakan bir gülilm
seyifle: 

- Ben çalıııyorum, mektebe 
naııl giderim? 

Dedi. 

- Peki, amma fU batındaki 
kasket ne? 

- Annem alıverdi. 

Eve Yarmıştık. Daha fazla ko
nuşamadık. Fakat o gün 1en son
ra tetkiklerime bir de şu kasket 
meselesi karıştı. 

Şimdi geçtiğim yollarda çocuk 

baılannı araıtırıyorum. Meğer 

haberdar olmadığımız neler var
mış!... 

Bu kasketleri kah Iustracıların 

kulakları üstüne yaslanmış, kih 

boynu mendilli, yengeç yürüyüşlü 

bıçkınların perçemlerinde çarpıl· 

mıf gördüm. Meseleyi karıştır

dıkça daha fena şeyler çakmağa 

başladı. Hele Galatasaray lisesi
nin kasketleri daba feci aki
betlere uğruyor. Birtakım müna-

sebetsiz genç erkekler yolunmuş 

katlan ve boyalı yanakları üs

tüne bu kask.etleri giyiyorlar. Bazı 

düıkün kadınların parmaklarına 

takbklan nikah vüzilkleri gibi, 
bu kasketlerde o sefil yarahhş

lar başında bir teminat şeklinde 
kuUanılıyor. 

Gene bu kasketler, bazı yer
lerde kadınların peşine düşen, 

sokaklarda türlü hayasızlıkları 

yapanların baılarında görülüyor. 

Bunlann hiç birisi mektepli de

ğildir. Fak at bunu ancak işin 
iç yüzünü bilen bizler farkediyo-

ruz. Halk yalnız o çirkin küstah
lıklari görüyor ve kasketlerin 
ifadesini belliyor. 

Memleketin temiz irfan yurt· 
!arını bu lekelerden kurtarmak 
hepimize borçtur. Hem işi baıar

mak ta pek kolaydır. Bütün lise 
talebesinin ellerinde fotoğraflı, 

damgalı hüviyet cüzdanları var. 
Şehrimiz polis merkezlerine bir 

tamim yapılır ve kesketlilerin 
cilzdanlan yoklanırsa ortada ıim
diki çirkin hallerden eser kalmaz 

Her iyi, doğru teklifi candan 
karşıladığını gördUğümUz Muhid-

din Beyefendiden böyle bir ta
mim il~ hem çocuklarımızı, hem 

idare ve tedris heyetlerimizi kur
tarmaamı rica eder~ 

t' A.lAN ; Umer Rız/J - 98,. Golf panta.lonu nasıl icat edildi? • 
Noel bikiye9İ 

Con llopkins sabahtan kepenkleri Terzi daha çok dehşetle korkmaya 
yukanya kadar kaldırdı. Yalnız bir başladı. Çünkü mezüreyi eline alıp tn 

Sen Ayşeye karşı 
gösteriyorsun ; 

fazla hürmet 
halbuki ... 

1 
müşteri, bir haftadır hiç mi, hiç iş adamın vücudunu ölçmeğe başladığı Herkes bunu konuşuyor ,·e bunu dü- tinden kovmağa söz vermedin ıni! 
yapmıyor~.u .. Bunun için N~I günü zaman hayretten dona kaldı. şünüyordu. _Fakat bir r ki?'se kat~i bir - Söz '·erdim ,.e kovdum. dt 
herkes dukkanlarını kapadıgı halde "- Oh Allahrm diye bol bir nefes cevap ,·ermıyordu. \ azıyette hır te- - O halde bunlar nasıl peyda ol 
(?on Hop!dns) . ~a~ışmıya gitti. Ilekle- aldıktan ;onrn aldığı ölçüleri güç hal· şevvü~. ,·~rdı. Basralılar~. bu t~~e\'V!ı.~ lar? . 
dı, bekledı... Nafıle ne gele n\'ar, nı! le kaydetti. Elinden kur~n kalem bir- perdesını sıyırıp atan sozler soyj,enu- - Bılmiyorum. 

'd • d ··ıı d" o 1 .. b h örııı" gı en... . . kaç defa fırlayı. fırlayıverdi. kaydet· yor cgı er ı. n ara .gore u. arp: - Sen bunları maiyetinde g 
~erke~ gezıyor,_.to~uyo~: F.~kat kı~~- tiği rakamlara bakamıyordu bile. ~~rşı taraftan g~~en bırkuYVetın. es~r~ din mi?.. .. .. .. 

senın aklına Hopkınsın dukk.ınına gır- G",;. ··. 'k' ... 1 "d (4) f 
1 

ıdı. Basrahlar, bu!ı_ a Hazretı . 1. - Dun ve bugun gordum. 
, k lb' 1 ak 1 . • d 0 0 u:s ı ıncı o çu en pus aza t f d A. ..,. 0 d.. . ., me , e ı e ısmar am ge mı)or u. 'd" p t 1 lı . .k. . .. 1 "d ara ın a )Şeye so6 en, nu yere u- - Bunlar nasıl gelmışler... 

1 ~ ti t'k 1_, k' . f ı ı. an a onun oyu ı ıncı o ~u en .. k .. . h" 1 • k . •-._aa er geç ı çe -.op ınsın canı ena 4) f 1 'd' k 11 t . k' .. 1 .. şurme , onun uzer.ne ucum e.- te l'l· _ Yemin ederim ki bunların rı 
h 11 k 1 • b 1 d ç·· k" k pus aza ı '• o ar emın ı o çu· t'. d 1 .. d''kt O ııet a c e sı ı maga aşa ı. un u 3 • d (<>) f 1 .d. ı)en a nm ar gor u en sonra sma· geldiklerini bilmiyorum. Bunlar 
. . ki . d n 1 " en - pus az aı ı... k t''l . . . ı . t ı ·ı ... -şam ) a aşı) or u. u gece noe a.,a· X r d . nm a ı. erının ışe ... arış ı • arını 'c halde ı:;onradan ve kimseye goruıtll'" 
cının altında bekliyen çocuklarına, l<a ~ eşe1 ,1 1~ danı t. d d' t b' Hazreti (Ali) ile birlkte f;arel<et et~ik· den gelmi5' olacaklardır. 

b. 1 .. t.. k ı · d - e" os um, e 1 am on ır 1 · · 1 1 d F 1 t 1 ta f =- ; rısına ır şey er go urme azım ı. b kt lb' h 1 . .. ennı an amış ar ı. a m mrşı r,. 0 h ld b f . . k" 1 rirı ~ ,. k k K b' .1. b"I d.. uçu a e ıse azır o acak, 1e duk· 1 b . k ld • d b' k' - a e u acıaya ım e 
~o·. yo ... asaya ır şı ın ı e u~ • .. .. • ga e eyı ·az.-ınmış o ugun an ır ım b b'. t d·;· 

1 1 
. 

medi. Halbuki, türlü, türlü mum al- kandan dışarı yurumege başladı. se açıktan n~ığa bir ittihamda buluna· e ıyc ver ıgı an aşı ı.}or. _, 
mak. fener almak. cam almak pasta Dlikkirnın önünde 0 artık tabii bir mıyordu. Basrnhların bütün cesar:11ı - Ben de ayni fikirdeyim. Bu a~ıı r· 

• ' d d t bo · ı b' · 1 b' · f b' .. ktedılt almak, oyuncak almak, hulasa birçok a am 1• or a ) u ır ınsan. kınlmıştı. Sonra onların başına ge«:ı!n ar ızı ~na ır maceraya sur 
şeyler almak lazımdı. Terzi hayretinden donacak hale gel zevattan yalnız Hazreti Ay)ie kalmı~- Fakat olan oldu. fili 

Gerçi lngilizler için hüt~eli adam· mişti. h. - Si.z hiç olmazsa bu adaın~• 10 
lar, hesaplarını, kitaplarını bilirler Dükandan ayrılırken neşeli adam: Hazreti A:rşe, harp vukuhulduktan başka bır rezalet yapmasına maıll 0 

derler amma bu söz Hopkins için de- "- Ur ölrü .... e de uyan bir elbise ve kendi taraftarlan dağıldıktan ~o . · nuz!.. ..t 
, , ,. ... .; • G t t b 't S · • • f iı ,. 

ğildir. Çünkü kazanan bir İngiliz de- yap ... Anladın mı dedi •• Ben bu üç öl- ra Basrada misafir olduğu haneye çe· - ay~ a 1 • ızın nıye ın 
ğildir. Dükkancığında ~alışır, kansı- çüye göre de rahat, rahat giyeyim,_ kilmiş ve matem tutmuştu. Olen adanı- merkezdedır? • ... ~ 
nı ve çocuklarını, kendini eh şöyle böy Al sana şimdiden beş isterlin vere- l~rın ıstır~bın~ yakı.ndan duynn Haz!·c· .- Ben. Med .. ı~eye avdet edece.ı,'11!1 
le geçindirirdi. Bütçe böyle adamın yim. ti Ayşe, hır kımse ıle konuşmıyor, ve evıme çekılecegım. 

· · • * * , kendi odasından çıkmı ... ·ordu. - Siz bilirsiniz va1ide. nesıne.- ... .; 
Akşam saat yedi ... llopkins arhb. Nereye çıkacak ve kiminle konuş l· Ali, ayağa kalkarak Hazreti ~~ 

Terzi düşünmeğe başladı. . d Jpr 
dükkanını a~ık tutmaktan utandı. çün - caktı? Bütün Basra bir mate:-:hane i- nın elini öptü. Onun duasını ı 
kü konudan. komşudan gezmeğe çıkan "- Bu şeyt:ınmı, insanmı?- di. IIer evden feryatlar yükseliyordu. Ye dışarı çıktı. Evdeki matemzede ).i: 
Iar: "- Şeytan olsa bu paraları adama Dullar kocaları, öksüzler babaları i- dınlar onu yine ağır sözlerle teşyi ,tr 

"- Hopkins, diyorlar-dı, sen bugün verir mi? çin ağlıyorlardı. tiler. Fakat Ali, onlara yine cevap "'r 
hasisliğini ispat ettin.. -ln!'ıan olsa böyle bir anda kiiçii· (Ali) şehir haricinl:e üç gün kaldık· medi ve hükumet konağına doğru fle 

"- Para kazanmadıkfan başka bir lüp, büyür mü? tan sonra şehre girdi. Bütün halk ya· ledi. 
de elalemin takazası... Diye söylene, Bir türlü halledemedi ralılar bile ona biat ettiler. Bitaı·af Burada onu birçok bekliyenler ~t 
söylene dükkfrnın kepenkelerini yarı- Aldı eline makası.. kalanlaı, onun muvaffak olduğunu an dı. Bunlann içlerinden biri ona çı1'Jşır 
ya kadar indirdi. Dükkanının içine Ç~· "-~u pantalonu sekizpus uzun mu ladıktan sonra şehre gelip ona ifa:.ıt gibi sözler söyledi: 
~i~di.: Ç~kildi, a~ma. ne beı~ba.t h~l~le yapayı.,.m, yoksa seki7. pus kı!'ıa mı, edeceklerini bildirmişlerdi. _ Sen Ayşeye karşı fazla &üf11''~ 
ıdı. ~ılsenız. 'akıt bıraz daha bo.}lc yoksa ikisinin ortasını mı diye hayli Ali herkesten biat aldıktan sonr:ı gösteriyorsun. Onun etrafındaki ~ 
geçtı.. dü!;ündü. Ya herif kısa kalmak ister- Hazreti Ay~e ile görüşmek istedi. Haz dınlar seni söğüp ı:ıaydıklarr halde ıt 
Dükkanın önünde bir ~yak pı~ı~tısı .. se :.paçalar ne hale gelir •.• Ceketin kol- reti Ayşe, Basranın en büyük konağın· bütün bu hallere tahammül ediyo~~ 

Heme~ koştu: .. Üç tane ıns~.n, .~ırı _çob. lan ne tuhaf düşer, babasının elbisesi· da misafirdi. Ali, mescitten çıkarak o· Biz buna razı olmayız. Kadınların 
şen, eglencelı,. kı~kırmızı yu.zlu. agzın ni giymiı çocuk gibi olur. nun evine doğru ilerliyorken yolun iki Jerile mağlup olmayız. , 
da k?.cam~n hır pıpo tutan~ b.'.r ~damd~. Paçaları jartiyerlerini kapatmaz, tarafındaki evlerden akseden çığlıkla- Hazreti (Ali) hemen ayağa ka11't·. 

. Gozlerı ~ıld_ır. fıldır m .. n hır elek- ceket düdük gibi bir sey olur. ' rı duydu. Hazreti Ayşenin içinde bu· - Herhangi kadına bir tek ı;öz ,Jf 
trık mpulU tnbı yanan adam, s J11ndu.;;. .. lulnodo lia.la .. la. ~ :.:.u.ı,. .. ""· 1 • • ~ •· u· 1.: ..,:.-.-" · · Bl h 11 d.. 1 ti·· ' -re nlliayec Clik· "' ..,. __ ..,.,,... _ ......... p·-- ·: - 111· 

"- Dostum dedı, sen galiba terzı- . r ay u l n u.. JryorJardı. Bunların biri (Ali) nin, bi· bir eve girmesin. Hiçbir kimse 1'td . 
. tı .. hazırladı. . . f d "d" tk· · d • kt 1 .. .. 1 d "1' sın... rı Ayşenın sa ın a ı ı. ·ısı e ma u ların tecavuzune maruz ka sa a, dt 

Hopkins sevindi: ken.di ke~dine: . • * * düşmüşlerdi. E,·in içi, acı feryatlarla dmlann bizi söğüp saydığını duyil3 ~ 
"- Allahım dedı, benı tecrube eUı. On bir buçukta üç adam tekrar gel inliyordu. Bunların ze,·celeri, çocukla onlara cevap vermesin. Biz, yalnız il' . 

işte şimdi kısmetimi buldum. diler, dükkanın kepenklerini rr, vak'adan henüz yeni haber almış· lüman kadınlara değil, müşrik k21d111 

Neşeli adam terzinin yüzüne baktı. "- Tık, tık vurdular._ )ar ve mateme girmişlerdi. Bunlardan lara bile hürmetle mükellefi7.. 
"- Şu:. ~.edi, koltuğu.,mun altındaki Hopkins yine kork.tu... Şeytanlar Abdullahın karısı (Ali) nin. e~~ gi~~i- Demişti. 

kumaşı goruyor musun· Bunu bana geldi Allahım sen benı bunların şer- ğini görür görmez acı acı ıçını dok- T b d "k" d ff·~ıetl 
. . d . t " ·t' b'l' ·. . . . .. • am u sıra a ı ı a amın - ..ı gece )arısına ka ar ye ış ıre ı ır mı rınden kurtar dıye dualar okudu. mu~ ona· A . "k t u··· h k dar li' . ., ' • yşenın ı ame e ıgı aneye a ,. 

ı:;ın · Neşeli adam dükkanın bir kenann· - Dostları öldüren ve aileleri tarü- derek orada söylenip durduklart Jı • 
Terzi sevindi: . da yeni elbiseyi giydi •• Ve biraz sonra mar eden adam. bizim çocuklarımm ber verilmiş, Ali, hemen Ka'ka'ı g'ôll 

":- l~ayhay ~fendim, dedı, hayhay .. golf pantalonlu ve kabartma kollu ce- nasıl öksüz bıraktınsa Allah ta senin dererek onları tevkif etmiş ve onI•" 
l"eşeh. ad~m · .. .. .. • ket giymiş ma,·i gözlü müşteri Hopkin çocuklarını öksüz bırabın ! dayak attırmıştı. 
"- Şımdı hemen olçumu al, eger . . . d h d' U k d . d r 
. . . . . 1. . se beş ısterlın a a ver 1• ç ar a aş Demiştı. Bu vaziyet karşısında herkes e t 

yetıstırebıhrsen sana on ıster ın \:tr ... d"'kk4 d ki t l 
Terzinin gözü açıldı Yerlere ka· u · an an uza aş 1 ar.... Ali, bu ağır sözleri sükunetle dinle· le harekete mecbur olmuştu. . 

d ~ ildi· .. • * * miş, hiçbir cevap vermemi~ ve içeri gir Tarihte ' (Cemel) vak'ası nıtıt"''' 
ar eg · · · H t" A (Al') · k la ı ,ıf "- Teşekkür ederim efendim, dedi. Hopkins bugün Londranrn en meş- mıştı. azre ı yşe, 1 yı arşı · meşhur muharebe bu şekilde baş saı 

"-Haydi öyle ise ölçümü al" hur terzisidir. Şüphe mi edeceksiniz. yarak onu kabul etmiş, ve onunla ko· ,.e bu şekilde neticelenmiştL 
Terzi ölçüyü aJdıve işi bitti. Fakat çünkü kral baş canbazını saat altı bu- nu~muştu. .•. .. • .., .* 

ölçüsünü aldıran adam dükkandan bir çukta çağırıp: AH, eve girerken dinledı_gı .. sozler- Levl~"'l rahiplerin manastınnd• 111
1 ·· · d' B t .. · nu anlat .; u.; ı • adım bile atmadı, terzi: "-At sana şiı kuma~ hediye ediyo- d~n muteessır 1• u eessuru · rakmıştık. Onun yarası yeniden ~~ti-

"- Efendim dedi, ölçü tamam.. rum, bu kumaşla kendıne bu gece on tı · . · . . 
1 

d 
0 

mış ve yeniden tedavisi lıizımgelfll1#rt' 
Neşeli adam gülümsedi. ikiye kadar bir elbiı:ıe yaptıracaksın... - S~fıye, bızı .fe~a k:;:r\~ ı. nu Leyla, yeniden yatağına gird~t ır 
"- Hayır, dedi •• Sen tekrar bir öl- Ve bu elbise ile hem uzanup, hem kısa çocuklugundanberı gorme ş m. sonra Hazreti Ali ile birlikte bu]ostdl' 

çü alacaksın.. lacak, hem tahiii halinde bulunacaksın Hazreti Ayşe ona anlattı: . ğuna şüphe etmediği Mehmedin ond ti 

Terzi şaşırdı. Fakat mezüreyi eline ve hiç bir potu görülmiyecek demişti.. - On~n kocası Ab~~ll.~h ... benımfo Jip aramasını bekliyordu. LeyliY1• ~ 
aldı, hayret etti... Canbaz o gece saat on ikide Hoı•· berabe~dı. ~uharebede ol~u. Kocasın~n manastıra ı.okup Mehmedi bulnı~ 

11 Göğüs (.t) pus fazla ... Boy (4) pus kinsin diktiği elbise ile hünerlerini gös kardeşı ~~nı.~le beraberdı. O da senm ona vaziyeti haber vermeğe 11~~1 
fazla... Kollar E2) pu5' fazla.!.. . terdi. lstedii:ri zaman vücudünü kısalt· ~-frnda oldu. Ev baştan başa matem Mes'ut dakika fevtetmeden vazi~ tr 

. "- Allah, ~ll~h bunda b~ı- ış ,·ar~. tı. Iste~iği zaman .• ,·üc~dunu uzaltb. ıçı~e. T • ifa etmi,, fakat Mehmet, Hazreti ~d' 
Dıye adamın yuzune baktı. 'e baktı!~· Istediğı zaman tabu hahne soktu... 'ah, zavallılar. nin maiyetinde harekete mecbur 01 ıı· 
tan sonra korktu. Çünkü adam irile·. /. M. - Oğlum Ali! bu muharebe neden ğundan onun yanından aynlanıaf111f 

1
, 

miş ve uzamıştı. ''~k~buld~? Biz .. s~.lh üzerinde ı;özle~- Halbuki Leyla, babasının kim old1~ 
"-Bu galiba şeytan dedi.. Korka, Venizeloıun yeni Av- mıştık. Bız bu sozu nakzedecek hiçbır nu tahkik etmek için Şama gitnıerf , 

korka mezüreyi elinden bıraktı. h f harekette bulunmadık. Senin Basraya şünüyordu. Onun için Mehmedi gl~ 
"-Tamam efendim, tamam .• Diye- JUpa seyya a l gelip bi~~mle k~nuşmanr bekledik. Tal· rek ona. bu arzusunu bildirmek ;sti~ 

rek söylendi.. Gelen haberlere sıöre Yunan ha ve. Zu~eyr. ıle ~onuştun. Anlaşlı· du. Günler geçiyor, fakat :Mehıne tli' 
Adam olduğa yerden yine bir adım Başvekili M. Venizelos yeni bir nız. Bız hır kımsenın zerre kdaar hası bir haber gelmiyordu. Leylı\, sabtl . 

atmadı, durdu. A vrupa seyahatine hazırlanmak mane hareketlerde hulunmaması için kendiği zaman b:ı.§rahipten rica etti~. 
"- Hayır. dedi .. Hayır, bir defa da tadır. Yunan Başvekili bu seyya- en ~at'i tenbihlerde hul~nduk. Siz dl' - Yazacağım bir mektubu ad~Jllde' 

ha ölçümü al, ondan sonra bana göre aynı harekette huJunmaga karar ver- rınızdan birile Basra tarafına g61l 
bir elbise yap... hatte evvel emirde Belgrata uğ· diniz. Buna rağmen nasıl oldu da hu remez misiniz? 

Terzi: rayacak, fakat orada ancak iki muharebe koptu?!... _ Bunda beis yoktur kızıın! , 
"- Bu muhakkak şeytandır, Alla· saat kadar kalacaktır, oradan - Aziz valide! biz de bütün taah- Leyla mektubunu yazmış ,.e 111•11',, 

hım sen bana para vermedin, bir de Viyana ya, Viyanadanda (Varşo- hütlerimizi yerine getirdik. Hiç hir tınn hademesine vermişti. }ladelS' t' 
başıma şeytanı muı:ıallat ettin .. Du in- va) ya geçecektir. Burada resmi kim~enin aleyhinizde bulunmaması İ· Basraya kadar gidecek, orada "MeJlll' .ı. 
san şekline girmiş lhlisi laindir. Kur- mülakatları nihayet bulduktan ~in veya her hangi husumet düşünme· di bulacak ve mektubu ona ve~~ 
tar Allahım, kurtar diye içinden dua sonra (Roma) ya uğramak sure· mesi için ~n. k.uvvetli tamimler~e b~· Hademe, hnrp sahnesinden ır~;,. 
ediyordu. tile Atioaya dünecektir. Yunan lunduk. Bırımız de muharebeyı dl•· Basraya girmiş, orada Mehnıedı eff 

Neşeli adam: şünmüyordu. :Muharebenin nasıl k(\p· mış ve ko1ayhk1a bulmuştu. ~eh111 ~ 
k·t · h d ' Başvekilinin bu son seyahatine • b d b'l · B h .. deP'" "- Usta dedi, \'a ·ı ge~ırı:ne. ay ı tugunu en e ı mıyorum. u sırrı mektubu okuduktan sonra .. 

~abukol. on isterlin ~azanmak istemez hususi bir ehemmiyet atfedil- ben de anlamadım. sordu: 
sen başka- mektedir. - Sen Osmanın katillerini maiye· (Bitmedi> 
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· işaretler . Mekke müezzinleri Radyo- l~?}S,~-;7"'~~-=-~iiıe;~ ı· 
saat 15,3:> da ISiAhilUl nElEDlvtS 26 kluıuı evel 

Şeriat isteriz! dan istifade edecekler ! ve;:,;~: .••. ~uu~t~ı''~~l,} 
C r.ra g30 

l )a' ı ' de 

ı ay ı~ı Kuru 1) 1 

i 40 

l lariçte ~ 
Menemende bir şeh efendi almış Bir kavuk lJJflT rllJ 

bt>rağı eline, takmış silahını omuzu. Şikago Tribun gazetesinin Cidde· le intihabın doğru olmadığını ve feslıı devrildi ,, I I 

11 
na, dalmış camie!.. den aldığı haberlere göre Nect ile Hi· lazım geldiğini iddia etmiştir. Maam:ı· iki tablo 3 
. "- Şeriat isterim demiş! bu yeni caz, biribirine radyo ile bağlanmıştır. fih vilayet meclisi hile karışmadığını perde I l l l I 

hır ı~z değil! Mekkeile Riyaz arasında telsiz muhn· nar.arı dikkate a1arak ~apkanın dola~- . . . . 
Striat isterim şartka faciaların kal- bereleri cereyan etmektdir. Bundan tırılmasını intihabın feshi i~in kafi ,:;c- l anhl ~ıye . 

ltanr, cinayetlerin kalkanı, hırsızlıkla- başka telsizle ders vermek için terti- hep görmemiştir. ly ıızan: Mu_ıahıp 
?'IJt kalkanıdır. bat alınmış, Mekkeden okunan ezanhl· J zade Celal B. 

Fa · 1 k d ki rrn birçok verlerde duyulması idn 1 S P O R \ l tı ya~ınrian a~ağı r;ncuklar ıh ntrm :ı . cıa ar onun ar asın a sa - anır, . • . J • • 

CJı.ayetl k d k 1 . ıcap eden tedbırler alınmıştır. B k 
1 

kabul olunmaz er onun ar asın a mas e enır. • • • • 

,,;7°zlıkıar onun arkasında mübahla- Ne garip mera •••••ımıı~ 

11111111 

iL 

ŞABAN 

1349 
eu gt'oek Av 

15 45 
1400 l70l ı 

1-f k ugun u maç ar Ki~e sabah ı:aat 12 den itibaren dı;ıktı 

ÜSKÜDAR. HALE lı Seriat şaraba dökülen tuz gibidir. Bir kimysger maQezılara G } k 
Gurıeşın aoğu1u ı. ~5 - ba·ı>• 
Ayın dogu1u 1 O 52 - batı1ı ~3.14 

11aranu helal kılar. Ondan bir lokma bomba etmekle vakıt ge9ir1yor a atasaray ta ımının Sinemasında 
aı.ı- ti k ğ LEYLAKLAR AÇARKEN '-1"'111'L mı en büyük_- cinayeti y_ap_ rn, Fransada Liyon şehrinde iki sene· ne sure e Çl aca ı K M 
O{ l\L.._ Mümessili olen oor ~~1, ~~· ılık ınsan kanı. ~çın ... denberi anlaşılmıyan ve yapanı mey- meçhul 

Nama2 vakitleri 
-eheb Oilt· lkln-f 

5,52 12 il 14 3 1 

Ra.dvo: 

4kta'11 'ı'at11 

16 43 ı8,22 

• rlan tarıhınde bu macera eskıdır. dana çıkarılamıyan bir takım sui ka t B .. G 1 ta 1 L' b h Gelecek program 
• .. .. . . .. .. ugun a a saray a r ener a çe KARANLIK MAZI 

. Şenat sozu. her zaman eskının ye- ter oluyordu. Ara sıra en buyuk ma· karşılaşıyor .. Lik madarı fik~türü dün 
1Ye hücumunda bir bayrak gihi orta- ~azalardan birinin camekanı bomha de yazdığımız verhil; daha ikinci haf. Hergün gündüz 3 te gece 9da 

bu akşam lstanbulda 
Ya .. k t ·ı d·ı· d L" ~ Cuma günleri 2 de, 4 te, 9 da ~• mış ır. ı e parça par~a e 1 ıyor u. ıyon tasında senenin en mühim maçını kar- ---==-~-~~~--~·.---
. Osmanlı imparatorluğunda mer~e- z~bıtası iki !!~ne ara~~ırdı~~~ sonıa şımıza getirdi. 8arı kırmızı n Sarı FERAH SiNEMADA 

~:ınt ..-ckizden ona kadar alanırka 
fil •ıl 

tıyet mücadelesi başladığı zaman, ım- nıhayet bu suı kastlerm faılını elde et- lacivert bugün senelerden beri kim bi· Bu akşam bertarafta medhini 
~ratorluğa hücum edenler: meğe muvaffak olmuştur. Mücrim J.i lir kaçıncı defa olarak müsabaka heye duyduğunuz MEZEYA muhte-

"Seriat isteriz diyorlardı. yo~ polis l~boratuv~rı s~~ık _kimy.ager canı içinde karşı karşıya geliyorlar.. şem balenin şuh ve sevimli nu-
lınparatorluk teessüs etti. Tarihi ro lerınden hır gençtır. b~ ıı:m_ı yedı ~a- Maçın neticesi etrafında erdedilen maralarını muhakkak görünüz 

liillU yaptı, meşrutiyet ilan edildi. ş~nda olan ~u _genç ta ıatının. gara ~- tahminler, iddialar yarın halledilecek Ayrıca: SiNEMA TlY ATRO 
p . . . . . tınden dola> ı ışten çıkarılmıştı. B • n herkes bir bucuk ~aatlik macın C«'· 

eygamber ıdaresı oJmU)Or dıye im· nun üzerine bir maruf kimya hlbora· . ~ . . ~ r ' 
Paratorluğa kızanlar imparatorluğ:ı . . . . . reyanını ,.e netıcesını zevk ve heyecau . 
llt • . ·-· • . . tuvarı açmış ıson ınfılaklardan hırının la gürüp anlıyacak.. T k 
t§rutıyet yenılıgıne karşı muhafaza yukuunda: "Bundan sonra infilaklar . . . · · . ur uvaz J)A 

'lınek istiyenler birleştiler. Hep bir 3 • v• •• •• Fenerbahçe kunetlıdır. Bınncı tn 
hıd b v d ı cuma degıl çarşamba gunu ,·ukua gele kımların içinde en muvaffakiyetli oy-an agır ı ar: . 1 

" . . . . • cek !,. demesı zabıtaca haber a ınmı::;> myan o .. Dün Zeki Rıza B. gazetemize 

Si11emalac : 

Alkazar - Dun\ adnn uzak 
A 1emdar - Aşk re mi ~er;idi 

Artiıtik - Par·s daml rı nltındn 

Ani - Kukla tivatrosu 
Be~iktaş H lal - Rozita 
Etuval Brod' av kııkln~ı 
Elhamra - Bel:\lnr mubnrekcsi 
Ekler - Yunan li}atro ırupu 

Franıız - Kiveli trupu 
Glorya - Eh eda 1ndrit 

- Serıat ısterız .. Dervıs \'ahd.?tı . d b k" · t b' t• d k' 
Abdülh~midin avcı taburla;, bunların ıse bee unhu ımy.agerın a ıa ın e ı verdiği beyanatta bilhassa bu noktaya 
fedail . . gara te amletmış. işaret ederken Galatasarayın da ı:ayıf 

eri ıdı. A b" b .. .. b .. ilk' - •• 1 . . F"lh k"k 

Yarın saat 16-19 ara
~nnda Çocuklara 

Hale Usküdar) Le\ l~klar açarken 
Kemal 8.- Kanlı denizler 

B . .. . . . .. . z sonra ır çarşam a gunu uy oldugunu soy emıştı. ı a ı ·a fa. 
Uyuk Mıllet Meclısı teşekkul ettı. . - · .... d . k 1 b ·· k"' k d b k · l>e . . d" bır magazanın onun e hır bomba patlı ·ım arın ugun u a rosuna a aı-

Ygamber zamanı gıbı olmuyor ıye . . · b d ' F~ l h · 
j... - . • 1 yarak yüz hın franklık hasar yapınca sak vazıyet u ur. ' e ener >a çenın 
... paratorluga ıçerhyenler, kanun arı . . . . . b k . ı· F' k • 

Noel Ağacı 
Majik - Çünkü seni eviyorum 
Melek - Pnramont şeref geçidi 
Opera - R ·n kı7.lnrı 

f• ... ı . . 1 v zabıta kımyagerın kımyahanesını bas· kazanmasını e lemek azım. a aw 
-. a yapsın dıyenler ımparator uguı1 . . , b f k ı l 

llgaa. ·· .. d · ak d" d'l b mış n orada patlıvan bombaların ıçın· Galatasaray azan en zayı ta ım ar a 
..... onun e yıne ay: ıre ı er, as· . •. . . ff k" r 1 .... 

Hediyeler, sürprizler, eğlenceler 
2 Orkestra 

Süreyya Kadıköy - Zoraki korsan 
Sık - Dün yadan uz:ık 

tılar narayı! dekı mevada benzıyen mevat bulmuş- bıle en mU\'~t'ba ıyet ıtoyun_ a.rı o~.n •• -
tur Kimyager her ne kadar cürüm· mıştır. Bu ı ı arla za en sınır mucıı- ııım 

0 
~ 

• . b .. k ·. h tr lllıılll1lflıımıınımmtımıııııımıııın 111utrmııımııınm1ıııımııınmın1ınıın ı ı ııı ıııııııınıııı ııı ı illi ın )erin faili olmadığını iddia etmiş ise delesı olan u lllaçın o gun u oyun a· ",uııuıııııı111111ııuıı nıumı~ uıuııııuııı111m111111uııınuuıııııuıunııııılllllııı ıı IJllll utıııwnııııııuıuıııııoıımuııııaı ıımıııı 1 llJııııııll "- Şeriat isteriz. 

llilAfet ilga edildi. de hemen tevkif edilmiştir. ,·asına ve gösterilen enerjiye tabi oldu _' J L. T L. T J L. T L. T o C"' 
Asn saadet delisi imparatorluk bu- • b" .dd ğunu unutmryalrm. l l ,. .N N. • .N .N ~ 

J)aratorluğa hasret çekenler, teşkilat• Garıp ır 1 ıa Karşılaşmanın şayanı dikkat diğer ~~I nım ııım ıınu ı ıımuıummıı ııııımın 
ts&siye kaaunumuz Kur'anı kerimdir Pransada ahiren bir belediye reisi· bir tarafı da Galatasaray takımının "'-
diYtnler ayaklandılar: nin intihabı dolaynıile çok garip bir bugün sahaya ne vaziyette çıkacağı rr===~=~~=========~=:!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

"-Şeriat isteriz!... hadise zuhur etmiştir. intihabatın ic· keyfiyetidir. Galatasarayda Burhan. J e'f'e PIVER 
Seyh $ait bunların fedaisiydi. rası esnasında reylerJntihaba i tirak Suphi, Nihat oynamıyor.. Bunu söy- L ... 

" rBleJik ortadan kaldınldı. edenlerin en yaşlısının \13Pka ı içinde liyen Yusuf Ziı·a Bey ayni zamanda DA W-.JS 
Aşar ilga edildi... toplanmıştı. Belediye reis muavini da size bir !'Ürpriz yapacağız demekte· r~ 
Borçlar meselesi ortaya çıktı... şapkanın masanın orta yerinde bırakıl dir. Bu sürpriz ne olabilir? Devem" 
Ve borçlunun hapsedilmiyeceği bir mıyarak etrafta dolaştırıldığı cihet- eden muhtelif rivayet ve 1tahtmık'nlere kail 1 •1-. d'ld" --nıııııuıııuıııaımıııııııınıumıııımınmıınımwttt11mıım111111-- bakılırsa Galatasaray ev,·e ce a ımın 

un a ı et.n e ı ı. d "k 1. - d d 1 ı 1 d . . . dağlara ka ar yu se ınce o aşagı a, a yer a mış o an ve son zaman ar a 
dalAsn ~det. deh~!' ·~~~rato_rl~~ bu- cami avlularına kadar indi. Belki ı(e lstanbulda bulunmadıkları jçin oynı

am, multezım duş~un.u, esırını ~a- işini kaybeden bir aşar mültezimidir, yamıyan birkaç oyuncusuna takımd:ı 
~isten kaçıran ~fecı, ı~paratorlugu belki de bir tefeci! .. Neyse hepsi ayni yer verecekmiş. Bu cümleden olarak 

YUp sovana çevıren kapıtalist el, ele, • , eski kaleci Ulvinin ismi de zikredili-
diı d · •· ·· B l Ağ d k · şeJ .... 
f d ıze. yuruyor. un ann rı a 1 Eğer bu şeyh efendi borçlu dava· yor. Fakat Ulvi kaleci olarak değil 
t ailen: sında şeriat namına kandırılmış bir de lsviçredeki gibi santrhaf oynıya-
"- Şeriat. .. isteriz. Derler. meczup dersem, ve Menemende müsp•:t cakmış.. Sonra Mehmet Nnzifin de l'S 

Suriye hududundaki fedaileri: kafalı Türk çocuğu ke~en testerenin ki yerini alacağı söyleniyor. Fakat hıi 
Tıpkı Menemendeki şeyh efendi ~i- hir ucunun Pariste bir bankada bulun- tün bunlar takımın iistündeki esrar peı· 

bldir. duğunu söylersem belki yanlış söyle- desini kaldırmak değil hatta aralamı· 
~enemendeki şeyh efendi çok tahmin rim, fakat yalan değil, ~ünkü bugünkü yor bile.. Ilugün sahada göreceğiz .. 

tdıyorum eski ve sunturlu eşkiyad · ·.1 seriat isterizin manası bundan başka Bu maçtan eve] Beşiktaş, mefa ile 
biridir. bir şey değildir. ondan evel de Beykoz, İstanbul Sporlıt 

Dağlar temizlenince, cümhuriyet Sadri Etem karşılaşacaktır. 
"'s::: = 

Porfümöri L. T. PİVER 

1774<2• te'sle edllmlttlr • 

POORA•ESANS 
t<OLONY A SUYU 

A. Ş. ' 

LOSYON: 

Pompeya 
f'loraml 
Vlvits 
Fetiş 

Revdor 
Şlpr 

Fujer 
Kinin 

lstanbul Şubesi 

Şl~ll Ahmet Bey sokak No. 56 • Tel. Beyoaıu 3044 

Tefrika numarası: 17 olmuşlar. Ancak bu suretle erzakı ge- gar çarptıkça sallanıyor. Küçük bahçe• Dur belde, ortalık karardı, sana liışı ile sokağa fırlıyorum. 
çirebilmişler... tekrar gözüküyor. Arkamda ailemin l;\mha tutayım.. ıı: * * 

?T3 

Müşavir Playster ağustosta kasabat tatlı haraertile, emnü sükun ile dolu Ya rabhi ! şu birkaç nyağı atlayıve- Enelfı. ".Alber Troske,, nin evine gi· 
Y •zan : •Garp cepheıinde .... müellif! 

Brik Mari• Rem111 gue iltihabından ölmüş... Doktor (Knot)un odayı hissediyorum. remez miyim ki ... Ben obü çul urları diyorum. Yalidesinin gözleri ağlamak· 
köpeği sokakta yakalanarak fabrikaya Göğüs geçirerek: "Bunların hepsi arasında pis sıçan yollnnnda; ortalık tan h,zarmış. Her halde bu ka' u rna 
götürülmüş n onunla sabun yapılmr~. geçti,, diyorum \"e pencereden dönü· zifiri karanlık iken, obüsler yağmur teessüründen olacak. Maamafih Albcr 
Matmazel Mantrupun bir çocuğu ol- yorum... gibi yağarken yolunu bulun adam de· değişmiş .. Bu ltarnşrna gününde bir 
muş. .. Margerit halanın ikinci kızı ge- • • * ğil miyim? •.• Maamafih sabırla bekli· az daha şen durmalı idi. Ilü) ülc birade 
çen ay bir süvari zabiti ile evlenmiş... Fakat içimde bir endişe ,·ar. Bu ton· yorum. Validem lftmbayı getirerek ı · ri sofrada oturuyor. Onu görmi.) eli ne 
"Ne dersin Ernst! ... ,. dişe gittikçe büyüyor. Pek az zaman· şık gö:stcri)or. Sanki )arı zulmette be· kadar cok oldu!. .. Yalnız uzun müddet 

- Ne diyeyim ... Ben çok sfruri za.- dan beri arkadaşlarımdan ayrılmı~ ol- ni okşuyormu gibi bir hal •.. Onun en- hastanede kaldığını duymuştum. Adc-
biti gördüm ... Ölülerini bile... makta ber:ıher şimdiden onl:ırı tekrar di~eli küçük yüzü abajurun döktüüi.i ta şişmanlamış, ) anaklnrı pembe pcı•,. 

Son iznimden beri olu biteni anlat- "Örmek arzusundayım. Kalkıp hemcr. ziya ile sanki altın hir tülle örtülmü- be ... 
mağa devam ediyorlar. Dinliyorum ... oldukları yere koşmak hevesi içimi şe benziyor. Arkamdan bağmyor: - Merhaba Hans! toplandın haı .. 
Fakat düşüncem başka yerde •• Harp- kaplıyor .. ArtJk ailemin yanına geldiği· - lhtiyath ol Emst.. Lıir knzay' Madam Troske hınçkırarak dı"<lrı c;ıkı· 
ten evvel bunların hepsinin benim i~in mi bir türlü zihnim almıyor: yarın. uğramı}asın.. Bilir mic;in bu kadar tt>hlike) i atlata· 
bir manası olabilirdi. Fakat bugün be- on beş günde ,·eya daha sonra tekrar o Duruyorum: rak sağlam gezebilmek ne mutlu! ... 
ni neden alakadar etsinler? muz omuza yürümeğe, ağzına gel1>ni - Canım nnne, ırnlh zamanında, Anlaşılmaz bir şc) ler mırıl danı) or. 
Ayağa kalkıp pencereden bakıyo- söylemekle beraber, mutavaatla yan yurdumuzda ne tehlike ta avvur eder- Madam Troske nçkırarnk dışarı çıl ı · 

rum. Küçük bahçede ip üzerinde bir yana yol almağa mecbur olacağ1z his· sin? yor. Alber bana gözilc işaret edi.} oı. 
don kuruyor; gecenin yan ışığı içinde si hala içimi kaplıyor. Kim~eye göster- Ha.} retle tebessüm ediyorum. Fakat Etrafıma hayretle bakınca Hansın s:-ın 
bir çamaşır lakayt bir surette sallanı- meden saate bakıyorum. Şuraya gl'l<'li hird~nhire heni garip bir helf'can hıı> dalyesi yanında bir çift koltuklu deı · 
yor. Dışarda hareketli ve berrak bir iki saat olduğu halde hen Yilli, ılc lQor .• Adeta bir elem- Acaba ~u yn- nek konmuş olduğunu görüyorum. So-

ll'llhakika da öyle ••. hemşirelerim ak zulmet var. Birdenbire manzaranın ar Lüd,·igi iki enedenberi ~örmcmiş rri· J\ın mazi hakikatte geçm :\miş mi? Den ruyorum: 
"-yemeğini temin için ne gibi hilele- ka tarafında, çok uzakta duran bir göl hiyim .. Nihayet kalkıyor \e gidip dı- htda merdin~nden incrl en ışığa muh· Tamamen i)ileşmedin mi?-
l'e nıUracaat mecburiyetinde kalmış ge gibi başka bir görünüş peyda olu- şardan kaputumu alıyorum. Validem taç olan lıfr ~ocuk muyum? .. Soknk tn Cevap veıi)or: 
•lctuklannı anlatıyorlar. Jandarmalar yor. Rüzgarda sallanan ~amaşırlaı·, hana soruyor: başına bir fd{ıket gelebilecek olan hir _ Ne demek! ... 1yb im. Geçen hnf· 
i\ı defa istasyonda kendilerini te,·kif akşamın süktinuiçinde bir armonik se- - Oğlum, bu akşam bizimle kalmı· sahi miyim? O geçen zamanlar ha)al ta hastaneden cıktım ... 
~clerek ellerinde ne varsa almışlar. Bu si, ortalık ağanrken bir yürüyüş, sol · yor musun? ve efsane mi idi?... Dt-ğnekleri alıyor , .e tanzim ettikten 
~1l1t üzerine ~u~urta~a~ mantolannın gon kaput~u~. ~ud~klan patlak, göıleri Yala~ söylüy~rum:. . L.-'ım~n~ın ziyası kemerime takılın· sonra iki sıçrayışla '"obanın ):anına ~i· 
~ tarafına dıkdıklerı bır cebe sakla- kanlı zencı oliilen... - Y\.r!'laya gıtmek ıc:ıp eıhyor.. ca kenclımı topluyorum. Ben nrhk c:o- diyor. lki uyağı dn yok .• Sag taraftı 
~ifa, sucuktan önlükleri altına yer- Bu görünüş bir lahze fa~ih hir !'U· Onıı hakil<ati söylemcğe cesaret ed•·· cul< değilim. Arkamda üniforma var. demird<'n bir comal\ de tel~ ısol taraftı\ 
d~Urmefe, patatesleri •tekl~kleri altın· rette gözlerimi dolduruyor. onra d.~1· miyoru~: !.3enim1e beralıer merdivene Hemen merdh·enleri üçer üçer atlı- bir demir destekle bir ucunda hir R) ıh 
ilki takma cebe doldurmaga mecbur galanarak kayboluyor. Do htıl~ ruz· kadar yuru)or: yarak arkadaşlaı·ımı tekrar görmek te ı ahı ... 
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===CA /A llnmm~~~lit ~ 
Siltçü!er 

r-R-o_m_a_n_ım_s_ı_h_a_k_ik_a_t_,_ '77 flA 

L halcikatimsi roman: 24 ..J a ~ 
Artık b ı t rıulT ara 

tafıye.c klar 
Sulu süt satılmasının önüne geı: Paris, 25 (A A) - M. Poin-

mek için belediyece bnzı esa::ılar düşü·\ care'uin sıhhi vaziyetinde his· 
nülmcktedlr. Bu meyanda ütlere solunur det ecede bir salah gö· 
mah us bir merkez tahJilhanesi vilcu- 1 ritlmilştür. Lo 

ta 
Bizm 
faDI$ 1 

net·ces· 

erver B di ile 
f!arip bir vak, a 

vkif etti er 

da getirilerek siitlcrin burada tahlil· fptidaf lisan tanhi 
den oııra piyasayn çılmrılması tasa\· 
\'Ur ediliyor. Londra, 25 ( A A ) - Matuf 

Sütçülerin sulu süt satarnlannm beşcriyat alimi Smilh, Cinden 
-----mı:------.- önüne geçmek için, Bulgaristanda ol· . ptidai lisan tarihini fcvfrn 'ade 

ln5an zevk ve gece hn)atınııı bır ~~- gun ınu~~madıyen ben de kal~ı~tr. _ duğu gibi satıcılara yelmasakk gömlcl~ alakadar eden bir takım dosya-
fa tatiını tattı mı, artık ondan gu<; Bu muddet zarfı~~n onu~ ıç.ın ug· giydirilmesi düşilnülmektcdir. Hu tıık· 'ar getirmiştir. 
kurtulabiliyor. Fakat ben, Jrnrtulmak raşhm, çabaladım. Ili ıhavct foO lıra ay· a· tJ I üt ta ··ı "leıin koln•,. 

1 
- - . ır e su u s sa n su çu J - lt l 1 .r.·z i~i11 hiçbir gayret sarfetmiyordurn. Çürı Irkla, hem de Ileyoglunda bir ış hul· l l kab"ıl ı"lacaktır 8 '7811 lBV8 ll 08ll •• • 

1 
en an aşı ması • . J 

kü ltu hayat benim hoşuma gidiyordu. duk. Dun avans olarak hır aylık alı r. Roma, 25 (A.A) _ HaJıhnzır-
Oncılnn kurtuhnaklığım jçin bir sebep Bir saat ev\'eline kadar beraberdik. Ba- lnhlsarlıırda: da Villa C •snerosda bulunmak-
yoktu. lşte bunun için kendimi, sabah· na_ "sen ~it, şimdi geliyorum,, dedi. Llma;; 'irketi müdürlüğüne ta olan Jtalyan hava filosu bu-
Je)'ıin erk~nden knlk~ıy~ mecbur ecle- Halfl . gchyor.. Muzaffer B. mi getirilecek? gün Porte!< iz Guinesine müte-
cek olan ışten affetmışhm. Şc.)h atıldı· . h . Liman şirketi müdürü Hatndi B. ir. veccihen hareket edecektir. 

Yalnız, oradan aldığım parayı, bas· - Tamam, dedı, muhakkak Rn mıye .. h 
1 

b 1 ki d b" . 
· . . . mun a me us u - ar an ınne nnm· Yeni bir ltalyan kruvazörü pazar 

ka "ir yerde çalışarak kazanmam lii ~ıtSrnlş veBtemd_ızillenmltştiir. U B b ·ı·d zet gösterileceği haberi kunetlenmek· 
zımdı. erver e ı e er es g n a ıa ı '! t dl günü Uvornada denize indirilc-

Tesadüf bana yardım etti. .ılcserret kıraathanesinde buluşup bir e llr. tlik t h kk k tı··· t k celcfr. 
S · · · · ·· ·· k ·k ı;:·· 1 t"k u namze a a u e ıgı a -o zamanlar, De\ oğlunda utera'l.I 15 ıçın gorUSCC(' ·tı -. o..:UZ eş 1 • a· d H d" B . . ,, 1 Def1'ne lJulıındu · : ,, · · " · · d b" "" dd t 1 ır e am ı . m yerıne apurcu ar 

sokağında Rn ıt Rıza Hı.tım Lokanfa.o1 Bızım Lokanta,, a ır mu e c a· b. 1 .• 1 .. ,..1 ff A ı·ı ll · t i 
. .. d.. ır ıg reıs1 u uza er c ı . ın ay Kahı're 25 ( A A ) ·ı·elle ismi le bir ... lokanta açmı tı. Dır nl,sam ha oturduktan sonra e"e don um. . "t 

1 
ö .. 1•• ı ' · - · 

.. 1 b b m muıı eme g ru U.) or. d it b ki d oraya gittim. Tavan arasında Pin ı c era er, san amarnn tı a m çu u arın an 
Beni Şeyh Memduhln Yanlı Saf:ı ..,açlı, mnvi gözlü şimdiye kadar hiç _ Siliıhını ver! dedi. · 1 ve ufak Lirtakım heykellercen 

götürmüştü. Oturduk. Bir az sonra i görmediğim bir kndın varaı. Piri tnk- Gittikçe şaşırıyordum: mlirekkep bir define bulun-
çeriye, zaif küçük ciddi. arkasında İ· dim etti: _ Yahu, ne !ö!ili'lhı, diyebildim, ben... muştur. 
yi kuma:.tan yapıh ve kübik bir biçim· - Nuşi, bu sabah Budapeşteden gel Polis sert sert: [d 
le dunm spor ceketli, büyük başh ,. ! di, eskJ mektep arkada;;ım. - Su~. bundan ıll{l cürmümeşhut I ara p o ll 

Pma gözlüklü bir genç girdi. Şeyh :Memduh Yarım)amalak fransızca~ı ile Nusi mu olur. Buenon Ayres, ( A.A) 
ile Vnnh onu ~örünce: . . ile konuş::'a.ğa b~şla.dık. ~ok neşe!i bir Derhal mesele.) i knvramı~tım. Sol\r h hri zelzele net cesinde tama-

-Hay yaşayasın gel bakalım dı.) e kadındı. Bırnz ıçelım,, dıye teklıf et· ta iki el silah ntıldıktnn sonra ko<:\:· ınen hat ap olmuştur. 
dant ettiler. . . ti. Fakat Piri, hem kendi yo~gunlu- anlar, ırerde yutan bir adamın üz:ri· J{fn1 refS Q{8CDk f.' 

Genç, bu hararetlı davete salon bt\i· ğundan, hem de onun yorgunlugundan . !Jfl ·1:2 l1>" IJaQknsını .-.örünce <fcr-
d h . .. . d'I b" nl' ıg mı:t ır ~ b C 

nn an ıç umıt e ı meyen ır co:sgun· bahsederek reddetti. h 1 k t b"" la k b · k t"I enevre, 24 (A.A) - Akvam . 1 a ve pe n u o ra em a ı 1.an· 
Jukla mukabele eth ''e ma amıza otur Artık. hu kadar tahakküme kızmai:':ı t · ı d" cemiyeti 1 atibi un.umili<ri, mec-
d u d" · ı 11 h · • ne mış er ı. <> 
d u . .n.~n ısıne soru an sua ere ıç a · 1 ımşlıyordum. O akşam ilk defa olaral, 'l'ophınan halk da beni dö,·meğe kal- lisin gelecek içt ma devresinde 
ırma ... an: . .. .. . . ~iri}i azarl~dım. za,-alh kız, mUtees· kışmı tı. Polis, üstümU aı·adı. 'J'ahii M. fon Curtiusun riyasete in-
- l ahu, dedı, burada hep olu gıbı sır olarak nglnmnğa başladı. silı'lhım olmadığı için bir şey bulama· tili&bını im bul etmi;ecğine dair 

oturuyorsunuz, biraz canlanahm, şim· !mo.ntndndıreh nö- iadikV •• '! dı. 
d . N i ı k • ı d bazı ecnebi gazetelerde çıkan 

ı ec P ~e _ece , dU a i~m 011 a pam Hiç a"'hyan bir kadına tahammülüm - Muhakkak bir köşeye atmıştır a- haberler hakkında ademi ma'fı-
.a.r, eğlenınz. yoktu. Derhal şapkamı alarak sokaga 1 rayın, dedi. 

Bu gelen genç Server Bedi idi. fırladım, ve hızlı hızh. ne eye gittifi- Şimdi etrafımda Jmlabalık gittikce mat beyan etmektedir. Al<vatn 
Server Bedi ismini tanıyordum, fn mi bilmeden Gnlatasarnya doğru yÜ· bliyüyordu. üç polis daha gelmiş. biıi· cemiyeti meclisi relsliğin"n aza 

kat o gUne kadar kendi ile görU!';lnıc riimeğe başladım. si, elinde ceplerimden çıkardığı evra· devlet mümessilliği -ile habili 
miştim. Beni ona, onu b:ınn tanıttılar. Tam Glavanl sokağının b, mnn gci- kımı tutan in beraber heni muhafaza al· telif olduğu bu münasebetle 
Be .. dakikada arı adaş olduk. diğim zanınn sokaktan kamçı şaı,ıar tında bulundunırorlar, ötekiler de, beyan edilmektedir. 

Server Bedi, uznktnn genç görünme gibi üstüste .iki ~eş ve arkasından hlr ~·erde ' 1alcti katli,. arıyorlardı. -
m ırtüktibil ~a ından hal.ılınca :ıl· kadın tığ ı<r optu. e oldu diye hı:ı:- - Beni <linleyiniz. ben •• diyecek ol Aleni tt:şcldd.1r 

ızdnisa 

it odu 
[ L'sı tararı lıirinci s ) ıfamızda t 

nyrıca işaret etmişti k. Hül fıtT1e 
merkezimizdeki ala '.adar ırıa· 
kamların sorih bcyamıtları, bil 
adamların memlekete tarnarlle~ 
usulsüz bir şekilde girdıklerio• 

·ık spat mekte olduğuna göre, 1 

günlerde şehrim;zdeki bazı zefll" 
• ....ı-

lın hadiseyi tevil yolundakı so 
lerinin gara beti kendiıiğinc!~ıt 
meydana çıkmış o'.uyor demektır· 

ıd • ı· OiQ-er taraftan haber a ıS! 
0 

•• • • d k" "kile mızn gore, ;;ebrımız e ı musı 

alakadar olan teşekküller ve ce
miyctl~r (~akıt_) m ne~riyah b:: 
yük bır alaka ıle takıp etıne 
tedirler. Bu teşekküllerin de, bil 
usulsilz hareket' erin bir daha te· 
kerrür etmemesi maksadile alak;" 
daalar nezdinde teşebbOster e 
bulunacaldanda ayrıca ifade fe 

lemin edilmel<tedir. 
Bizim bu bahisle asıl memnll" 

niyetimizi mucibolan nokta hli~ 
. . d k" ... bel• kümetın ne~rıyatımız a ı ısu 

takdir ve ona göre tetkikat• 

girişmiş olmasıdır. 
0 Ankara muhaöirimitin dünk 

nüshamızda verdiği haberlercfell 
anlaşıldığına göre memlekete 
karışık yollarC::cın sokulan bil 
Romanyalı çalşıcı efendiler btJ
radan defec.ilmelerinin atifeslnd.~ 
bu'unmahtadırlar Eu hususa aı 
dün gece Ankara muhabiri01iı: 
deh aldığımız telgraf berveh• 
ati dercediyoruz. 

Ankara 25 (Vakıt) - Çalgı· 
cılar işine Dahiliye Vekaleti ~~ 
emniyeti umumiye müdtirlUgil 
ehemmiyetle tahkik etmektedit• 
Veka:etin tahkikntına göre çttl• 
gıcılardan ikisi Romanyalıdtr· 
Bunların vaziyeti tetkik edıJmelc: 

B ·• · · · oe~1 

tedir. u ıKı çaı gıcmın 1a 
çok muhtemeldir. nında ancak düşünceni· ,·erchilcccgitıa sokağa qcnileccğim anda koşan bır dum. Şehit ıarl,adnşın11z muallim O man 

çizgiler görüniiyordu. adamla birdenbire kucak kucağa gel· - Su.;, dediler, merltezde an1atırsm . 5inasi Ill'yin cena1.c merasimine kadın 
1 Belc<J ı ye;:Oc 

Vnkın, o akşam onun hal\kında :ıe· dik ve ikimiz birden yere yuvarlandık. Kimse yerde yatan adamla me:.gul rn erkek i~tirak ctmclc ve merhumun 
men bir hükUın vermemiı;;lirtı. Yalnız Şa gın bir h:ıHle a)ağ:ı lml!•tım. Da olmuyordu. mezarı basında bizimle beraber göz )a Numeretej işi rıı' 
nereden geldiğini bilmedli:rim bir hisıc na çarpan adam yerde yatıyordu. So· - Yahu, diye bağırdım, ~u adamı 1 dökmel .. suretile mmıllimlcrine karşı Niimerotaj \'c sokak le' hnln~1ır 
kayna~mı. tıl\. kal.tan kulnb:\Jık ko~uyordu. Bir pu· knldınn da hep beraber gidelim, ben :samimh·etıc meı but olduldarmı bu de· talikfiçin müteahhide verilen ~,u a 1 

· "h • t· d b·t ktcdır. v ~en•er Bedi benim de gazeteci old· - lis ihHyntlı n<lımlarl:ı ilerliyor, ve her katil değilim. frt da islmt eden muhterem J{asımp:ışa bu .,,.ın 111 a}e ın e 1 me . i~ 
ğumu öğrenince alnkadar oldu. Mat· ihtimale lmrşı, ·rnk'n mahalline g~r, Gene terslendiler: hnll ınn tesekkUr borcumuzun gnzete-llmç mahal_'c. müs~c na nümero~~J,cı 
buat aleminden bahsetmeğe ba .JaclıJ, ~el mel isti~ ordu. - Sen nzifemize knnş!11a, biz hiti niz vasıtasilc fümını rica ederim cf en- mal cdilmı;;;tu-. \nlnız muhtelı ra''' 

Biz lftfn dalını ken içeriye Elif Jfa. Yerde yatan adamın iğildim. aB!;oı ri7.. dim. Beyo•;lu üçüncii ml'klep terde solml, lcvh:ıları çoculd~r ~ dt" 
zi de girmişti. Şimdi tam bir heyet. ·ııa Bristol otelinin lmldırımmın keskinli· Nihaye!., bir otomobil aramağa haş· Bnşmua11imi Zihni elan IHrılnu~tır. Uunlnr ycnıleıılc 
linde eğleniyorduk. ğine dayalı :l atıyordu. Her halde dü~· ladılar. Bütiin şoförler, otomobillerfni * • * ğ'iştirilcccJ·tır. 

öteki masalarda hep tanıdık sima· tiiğii esnada şidtfctll bir yara almış han lekelerile pislctmemek için ı;;avu§ · Zevcinı ve l: nbnmız Kuruk ah- istcnbul rehberi hszırler:ıyor}I 
lar vardı, ve ekseriyetle bunlar muhar· ''c bayılmış nlac··' tı, Dol1ruldum. O muşlardı. veci Mehmet efendinin vefatı lstanbblun yeni elen '.) apılacal> r\. 
rir, gazeteci, snhne \'e mu iki an'nt· ındn yüzUme müthiş bir tokat, onu Adam, :rerde, elim kıpırdanmadan beı i için belediyece tetkikat ynpılnt0 

karlan idiler. müteakip bir tane dnhn indi. yatıyordu. dolayısile gerek bizzat ve gerek tndır. . il 
O akşam, Server Bediin geleceğini Ne olduğumu anlamadan Ali ahtan :Rirclenbire yerinden fırladı ve heı·. telgrafla taziyette bulunan ze- Paris , e Beri inin rthbcrleri get1 ~111 

ve parası oldugunu bahsettiği Nedı> poiis ycti~ti: kes ne olduğunu daha nnlnmadan Ka- vata teşel<kür ve minnetlerimizin miştir. Ikhb~rin cebe girebilece~ ·r· 
gelmedi. Server Bedi: - Bırakın, dedi, kanun elbet onun sımpaşaya doğru sapan solmktnn aş:ı.· gazetenizle bildirilmesini rica Ş:?kilde ) apılmnsı takarrür ctf111 .:::t;ıt 

- Zaten ümidim yoktu ya, dedi, c ceznsını verir. ğı ok gibi koşmıya başladı." ederiz. Bu işle belediye ml'l·tupçu u oı::nt 
her vakit böyledir. Fakat son on beşi Sonrn beni yakamdan yakahyaralt: (Sonu var) llayıiye, Dtiıdune, Sclahnttin. lluh1c;i Bey in ş~ul olmaktadır. 

1
• 

- • - • - ... o - o o C> c «> • - - o - - - - - - • - - • - • - - - - .. - • - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - ... - - - - - - - - - - - - - d• "Vakıt,, ın Teftl<a'Jı : 4S Cimmi beş on adım ya ilerledi, Allabm belası yerlere "Gelinmiyen bne amtş, bunun bir ucunli kclet1"e 
ya ilerlemedi. Durdu. Artık bacalc- memleket,, demezlerdi. koluna sarmıştı. Bu suretle ç 

- Babamı istemem. Babam 
beni çocukluğumda çok döverdi. 
istemiyorum onu. 

Zavallı Cimmi sayıklıyordu. 
Parker artak lakırdı söyleyemi
yeceğini hissetti. Başının içinde 
dayanılmaz bir acı vardı. Yorga
nını sırtladı, elli adım uzağa gitti, 
orada yattı. 

Cimmi'nin kendisini çağırdığı
nı duyuyordu. Fal!-at cevap ve
re•edi. Uyudu. 

••• 
Ertesi sabah Gimminin yanına 

gitti. DeYe bir iki metre iler
sinde idi. Sanki ona nezaret 
ediyordu. Parker Cimmiyi uyan
dırmak için epey sarsmağa mec
bur oldu. Nihayet gözlerini açtı: 

- Oh çok şükür yarabbi di
ye mırıldandı. Parker yanımda
sın, ha ? Demek 1-ıooi bırakıp 

gitmedin? 

larını kımıldatamıyordu. Yei·e yu- Deve hala yanından ayrılmıyor, onu da sürüklüyordu. . ıı 
varland,. Parker ba.~ka çare olma- ötesini beHııini çekigtiriyortlu. Ne Kuvvetleri çabuk tükcndı. c}.tf' 

dığım görünce arkadaşını sırtına yapmalı idi? yatıp k::ı.lmnlı, ölümü ıra uyku bastırıyor, dcveniJl sl\ 
Y.~klendi. Ev~ela ikisi birden dü~- beklemeli. ıni idi? Şu deve luıda.r sılması ile kendine geliyordu. ~~ 

Yzan: Peter B•lo tuler. Park~rın d.~ ba~~lart tut- nıüteveh:kı~, on:·n l:ad r ooğuıc tık yerinden hiç lnınıldamıyan t is' 
Parker onu bin zahmetle aya- mıyordu. Bır muddct dort nyal<: l anlı olahılseydı. miyi unutmuştu. Susu:c:lufiu da h fi 

ğa kaldırdı. Fakat boş. Duramı- ~stiindc em~klc~iktcn sonra ~v;>.- - Abdalı hamı yardım cdecelf l1""tmiyordu. Yalnız bütiln vüc\ldı.t 
yordu. Tekrar yuvarhındı. g~ k.alkt~. Cımmı ne k~~~r hafıfle- ınisin? da bir uevşeklik duyuyordu. ıl 

- Parkerciğim sana ya'varı- mıştı. Bır ~ey yemedıgmden ola- Hayvan bir hom\ rdanma i!c Ne tuho.F ..• Güneş gökte P°':r 
d cak Parkerın kulakları çınlıyordu cevap verdi Parker kendini to•J- . ı 1 I~ lb k" ge'"C old 

ram, bırak beni burada, iye sız Sanki ileride, kumdan bir tepenin lamaya uğr~"tı GUç bela ayafra ~:ıı ı par ıyodr: .n d u G~zleti ıııi i'' 
landı. Sen ancak bu suretle k d b" b d ı ...1 E ~ · ., gunu zanne ıyor u. e' 

ar asın n ır an o ça ıyorau. - kalktı. Aı·tık büsbütün ltendini d' ? n: d b"'tUP t 
kurtulabilirsin. vet evet bu muhakkaktı. lşte ses kaybeden Cimminin ydnma gil i. r~~ıyordu, ne ır ·cı· ,r 

1
en

1
_ ~dı, 6oıl 

A .. 1 d Parker onu k arittikçe yakmlae.ıuordu. Hem ken- D d Ü ' b b ı· el 1 ıle (Abdulla) I} e ıay ~ı ve: g ıyor u. u- " . :t J 1 eve e onuma er er "e ıyor u. . k f:j ıldı 
d . d w• h 1 d an ca ı- ... b • 1 d den geceı-c y • • cakladı: 1 sev ıgı ava ar 1 c ım • ·. Parker onun ne yapacagına dıkkat ra <:en m • • ,ol" 

- Cimmi iki gözüm ! Diye 
cevap verdi. Çıkar hatırmdan 

onu. Sana yardım edeceğim. Bi
raz cesur ol canım. Sana bu 
çölde kaptanlık yapacağım, seni 
sahili selamete çıkaracağım. Çöl
de kaptan... Hah ... Hah ... Hah .. 
Ne tuhaf şey değil mi , Cimmi ? 
Hem yavrum, ben seni aldığım 

gibi teslim etmeğe mecburum. 
Yoksa hayatmi:lan mes'ul olurum. 

Yilrilmeğe başladılar. En önde 
çöl gemisi, arkada kaptan, onun 
kolunda tayfası geliyordu. 

nanlar ! Muhakkak yakınlarda bır etmeğe başlamıştı. Hayvan arka- ve b:ı"ını çcv. rcrek bahı v~ :utiı~ 
mızıka vardı. daşına ylcalasb. Dişleri ile ceketin- na devam c:tb. Parker ~erd ... ,_ aı~ 

B il 1 b . d b' rl d ~ l n" ordu Ayaldarı tumsc... ıtı u g ze tc.s ır en ırc ur u. den yakaladı. Sdnrn bırak rak ye- . ıy : • . • iı 
Par~er de yiilcıle beraber tekrar re diz cöktü. Bu sırada !!Jrtmth:ı.hi rınde derm ve nıhayetsız J)ır ç 
yuvarlandı. Ve orada uyuya kaldı. torbala;ı tutan ipler bir dügilrnün ç 'ziyordu. .. bJ' 

;v. :t- ,..:. çözillmesi ile düştüler. Cimminin O gün akşam üstü deve bu• l 
Uyandığı zaman deve kolundan yanına ytlvarlnn:hl~.r. P:ırker işte: t~n :ıahit>s!.z ltalac3ğznı anhY~~bİ' 

~ekiyordu. Gözlerini n;tı. Vaziyet o vznma~.alt_ıl ct.h. Cı~mi çok fozl~ ~' old,u. Dort ~~in lmllıtt veükai~1fl 
lerini hatırladı. Artık her şey mah ngır degıldı. O torb larla bcrabeı Jır neı.iadar boyle koştu. B ~,.1' 
volmu .. tu. Hayatlcırı çalm::ığn vel- pek ala devenin sırtına bin~biHr, koşu cok ı;ürmeBi. Biçare ha bi< 
tendikİeri bu hazine gibi tekrar hen~ to.r~aıc:-: .. ke~dis!ne . y~t~~~~i. kö;);.dc e11di, bütün .. hı.~ile 5~r~ bİ' 
ku 1 .. ..1 kf ç··ı . t'k vnzıfesmı Ro ·urdu. Cırnmıyı ouruk cisme çarptı, yere duştu. f'it d~tı~ 

m arla godmu eAche bı. d 0

1 
pın 

1
1 a- ledi, dediP,i gibi yaptı. elgraf direği idi. Artık bir ~· 

mını a ıyor u. u a a ar ı::er. 11rp1 
Ne vardı altın hırsına kupılncı-.k :f. :t. 8f. k:ıl'cam'.'..\dı. Ayağı kırılmış, ç ,ştı· 
hu menhus işten başka bir şey ya- İki gündür gene çölde yol ah· ma telerof hattını da kop~rrtı 
pamaz mı idi, sanki? tevekkeli bu yorlardı. Devenin ı;emerinc bir ip (Mabadi var) 



h [Üst tar:ıfl 1 inci snyıhamızdaJ 
•ıı yobazlar toplanır, Meşveret 

fttecJisi kurar, zikrederlermiş. 
liükum~t bunu haber alarak bir 
11.y ev\ el bunlardan bir kısmını 
Yakalamış ve mahkemeye ver
tlıittir. Bu toplanmaların son 
(Menemen) hadisesine hazırlık 
oldukları meydana çıkmaktadır. 
Irtica hadisesine ön ayak olan 
~ mehdilik iddiasında bulunan 
erviı Mehmet serserisi yanın· 

daki haydutlarla birlikte bundan 
bir hafta evvel Mnğniuya çık
ltlış ve dağ yollarını takip ederek 
Yoluna deYam etmiştir. Bu es
llada bu haydutlar koyun, keçi 
Çalarak geçinmekte ve konakla
dıkları yerlerde goygoyculuk et
ltlekte imişler. Bu esnada omuz
larında Yunan ve Fransız tü
fenkleri bulunmakta imiş. 

l(esc kövünde 
"" 

Menemene gelmeden evvel 
bunlar gene bir sabah namazı 
\takti (Kese) köyüne uğrnyup 
tanıiye girmişler. 

Düzmece Mehdi de camiye 
lirmiş, hatta sırtındaki si!Ahla 
lbinber~ çıkmış ve halka demiş 
ld: 

- Ben Mehdiyim. Müslüman
sanız bana uyar, benim sanca
tırnın altına toplanırsınız. Be
tıinı emrimin tlltmda bulunan 
(70) bin kifİ etrafı sarmıştır. 

Istanbulu, lzmiri çoktan aldık .•• 

Hadisenin tafsilatı 
Menemen 25 (Yakıt) - Ka-

tıanuevvelin 23 üncü salı günü sa
bahı işleri başlatma giden halk 
tnaarif kah•esi önündeki mey
danlıkta tepeden tırnağa kadar 
lllüsellah ve mehH olduğunu söy
leyen Devriş Mehmedin kuman
dasındaki altı şahs ile lCarşılaı
trıışlardır. Bunlar şehre şafaKtan 
t\1vel girerek şehrin muhtelif 
lllahnHerinde tekbirler getirip 
dolaşarak halkı heyecana düşür
•tıüşlerdir ve sabah namazında 
kes ı k köy camiine gelerek içle-
tinden birisini kapuda nöbetçi 
0 1arak bırakmışlar ve diğerleri 
tarnie girerek namaz kılmıtlar 
Ve camide bulunan inna fetah· 
tıa!eke yazılı bnyrağı alıp dişarı 
Çıkarak maarif kahvesinin önüne 
ıelnıişler ve Derviş Mehmet ora
da biriken halka kend"sinin meh
~i olduğunu söyliyerek şeriat 
1stediii:ini ve 70,000 kişi bu işe 

~· 
lllemur olduklarını ve kendisine 
\ıyrnalarını söylemi . Bu vaziyet 
Uıerine halk kam ilen evlerıne 
~açışarak bu beladan h ~rtulmak 
istiyor. Bunların hareketine bir 
bölük jandarma mani olamayor. 
~esele asi<eri alayına aı<sederek 
1htiyat zabiti Mustafa Kubilay B. 
kllrn&ndasında bir müfreze asker 
ile mürteci şakileri tutmağa ge
ı· 1Yor Lu esnada zavallı zabit bu 
dens"zlere yaptıkları hareketlerin 
r~nhş olduğunu ve teslim olma
<ltını Şöyleyor. 

Bunun üzerine de~vişin ave
lıesj kahrarran zabitimize ateş 
~?erek ayağından yaralıyor. Za
~ıtler:nin yaralandığını gören as-
erde çe!<ilmiye mecbur oluyor 

\>e zavallı Kubilay Bey kaçmağa 
t~ş bb"' • k i . .. e us caer en ıunnar mur-

leciler yetişere'c b ·çarenin kafa
'1111 biçakla b::ı gw ırta bağırta kc
a· 1P şehit ederek başmı da bay-
~Clgın ucuna dikiyor L u zamana 
~adar alay kunıandalığmca şa-
IIerin etrafı ihata ediliyor ve 

}'apı'att musademede üçü ölU 
C)larak ve biri yaralı olara~- elde 
'!diliyor. Müsademede Bekçi Ha· 
~tı ile şeriki şehit düşmilştür. 

Ustafa efendi de ağır yaralıdır. 

Hadisenin rf afsilatı 
Şehrimizde vasi tevkifat yapıl

mıştır. Yaralı olanın ifadesi a
lınmaktadır. Hainlerin Manisada 
bir tekkeleri olduğunu ve bir 
çok müritleri bulunduğunu itiraf 
etmiştir. Manisadada tevkifat 
yapılarak mevkuflar şehrimize 
gönderilmişlerdir. Maktullerin 
ceplerinde esrar bulunmuştur. 
Şehitlerin cenaze merasimi Iz
mirden gelen vali, meb 'uslarımız 
vesair zevatın iştirakile muhte
şem bir surette yapılmış gözyaş
larımız arasında metfeni ebedi
lerine terkolunmuştur. lsticvabat 
devam etmektedir. 

Cemal 

~1evl<uf Jar ne diyor? 
Bu hadise münasebetile Me

nemende 14, Manisada 170 kişi 
tevkif edilmiş ve hepsi Meneme
ne götürülmüştür. 

Menemende tevl<if ediltmler 
arasmda Saffet Hoca isminde 
bir ferir vardır. 

Zeki isminde birisi de kendi
sine sorulan suallere karşı, din
den , imandan peygamberden 
bahsetmekte ve dinsizlerin gU
nUn birinde mutlak bir belaya 
uğrıyacaklarm• söylemektedir. 

Ayni haydut: 
- Biz fırka için değil, şeriat 

için çalışıyoruz. Beni ateşe ata
bilirsiniz, fakat yanmadığımı gö
rürsünüz ! Demiştir. 

Bu çete efradının hepsi kılık· 
sız, kıyafetsiz esrarkeş kıhkh 
kimselerdir. 

Muhabirimizin telgrafında da 
bildirildiği gibi bir kısmmın ce· 
binden esrar da çıkmı,tır. 

Menemendeki irtica hadisesi 
tahkikatı ile lzmir vali muavini 
Saip beyle müddeiumurni Fuat 
beyler meşgul olmaktadırlar. 

Tutulan mevkufların ifadeleri 

biri birini tutmamaktadır. Bun
lar müddeiumumiyi de: 

- Sen gavursun! diye imana 
davet ediyorlar. Bunlann birisi, 
( Kıtmir ) ismindeki köpeklerinin 
kendi hayatlarım kurtaracağını 
buna emin olduğunu bile söyle· 
miştir. 

ı\lanisada teessür 
Manisa, 25 ( Vakıt ) - Me

n0men hadisesi Manisa muhitin
de nefretle karşılanmıştır. Mani
sada müsait zemin bulamıyacak
larmı anlıyan serserilerin, uzun tet
kikten sonra Menemen kazasını 
tercih ettikleri mecruh Mehme
din ifadesinden anlaşılıyor. 

Ahmet 
Manisa, 24 - Menemen ha

disesi münasebetile tevkif edi
lenlereen Hacı Yahya caı:nısı 
imamı Hafız Ahmet ve Hacı Hilmi 
Hocalar, simsar Mustafa, eskici 
Ali efendiler Menemene gönde
rildiler. 

Yanlış propagandanin 
tesiri nıi? 

Akşam ref ıkimizin Ankaradan 
aldığı bir telefon haberinde Me
nemendeki müessif hadiseye 
oralarda yapılan yanlış propa
gandaların sebep olduğu söylen
mekte ve Fethi Beyin seyahat
lerinc!en birinde bir tekkeye mi-

, safir olmasının hatalı bir hareket 
olduğu kaydedilmel<tedir. 

Şehidin cennze~i 
Kubilay Beyin cenazesi hazin 

bir ihlifalle Menemen memleket 
hastanesinden kaldırılarak me
zarlığa götürülmüş ve bütün halk 
bu fedakar vatan çocuğunun ar
kasından göz yaşı dö!< müştür. 

Mezar başıtıda nutuklar söy
lerı miş ve şehi t ebedi istirahat· 
gahma tevdi olunmuştur. 

fznıir gazeteleri ne diyor? 
Son posta ile gelen Izmir ga

zeteleri Kubilay B. in nasıl tehit 
düştüğüne dair şu hazin tafsilatı 
vermektedir: 

Müfreze kumandanı bulunan 
ihtiyat zabit namzedi Kubilay B. 
kanındaki hummasınm sevkile 
tek başına haydutlarm yanma 
giderek kendilerini kanun kuv· 
vetine itaate davet etmiştir. Ha
inlerden biri derhal silahını Ku
bilay B. in kalbine tevcih etmiş, 
11 biz bunu istiyoruz ,, diyerek 
ateı etmiştir. Yaralı aslan geri 
çekilirken hainler arkasından 

koşmuılar, Kubilay B. bu esna
da kendilerine: 

- Ben de Mfrslllmanım, öl
dürmeyin ... Demiş hainler ise: 

- Dur öyle ise seni ensen
den keselim de gözün görmesin, 
demişler ve zavalh gencin başını 
keserek ellerindeki sırığa tak
mışlardır. Bu cinayet yapılırken 
makineli tüfek harekete geçmiş 
Menemen halkından Dakar Ali 
Ef., arkadaşlarile, mahalle bek
çisi askeri müfreze ile birlikte 
ateş açmışlardır. Hainler muka
belede bulunmuşlar, bu sefer as
ker ve bekçiler bunları yakala
mak için U:r:erlerine hücum et
mişlerdir. Haydutların kurşunile 
mahalle bekçisi Şevki Ef. alnın
dan, Hasan Ef. de göğsünden 
yaralanarak şehit dtişmilşler, 
iki haydut ta bu sırada geber
tilmiştir. Üçüncü haydut ve ele
başı Derviş Mehmet diz çökerek 
gene deli saçmalarına devam 
etmiş: 

" Biz peygamberiz, bize 
kurşun işlemez,, demiş ve maki
neli tüfek bu haini de gebert
miştir. Buntın üzerine iki haydut 
firarı tercih ederek savuımağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Haydutların üzerinde sustah 
kıçaklar, esrar paketleri bulun
muştur. 

Yaralı olarak yakalanan hay
dut, saçmalarına devam etmiı 
"arkadaşlarım ölmedi, timdi di
rilecekler!,, demiştir. 

Zavallı şehit Kubilay beyin 
bir senelik evli bulunduğu anla
şılmışhr. 

Hizmet Bu gencin ismini Ragıp 
Kalkay şel<lini:le l{ayCletmektedir. 

lzmir gazeteleri Hadiseden bü· 
yük eseflerle bahsetmektedirler. 
.c Yeni Asır» yazdığı bir baş ma-

kalede "koca Menemende bu hain
lerin arkasına takılaca~ bir kişi 
çıkmamı,br. Orast yalnız bi~ te
cavüze uğramış ve sinesinde üç 
muazzam şehide yer vermiştir. 
Memlekette irtica vardır. inkılap 
tehlikeye <lüşüyor, öiye yaygara 
yapmış olanlar l ürk milletinin 
InlnlAba karşı sadal<at derecesi
ni bir defa daha görerek liicap 
hissetmelidirler,. diyor. 
Derviş Mehmet kimair? 
Atık.ara 25, (telefon) - Ma

nisada t~vl<if edilen 13 kişi Me
nemene ıönderilmiştir. Firariler 
yakalanmıştır. Man:sa ve Mene· 
mend~ yeni hacl:se yoktur. 

Bu hadisenin başınöa bulunan 
Der\.'iŞ Mehmel, evelce Manisa be
lediyesi nikah memuru irtıiş. Y o
bazlığı basebile belediyeden ko
ğulmuştur. 

Üç ay evvel Derviş Mehmet 
ve etrkadatları, hafı bir cemiyet 
yapmışlar, her birisi esliabı lie
hifın isimlerinden birisini almış· 
lar. Bunlar, akşamları toplanır, 
mevlüt okur, tespih çekerlerm·ş 
bu se~ epten dolayıda haklarında 
tahkikat yapılmıştır. 

--~ - - - - --- - -- - .... ~ --· .. -~ ;ı. - .. 

25 Kanunu evvel 930 

Borsalar 

VAKJT 26 Kanunevel 1 )30 -~ 

";l',,,, V. aatm eııma ney-etı ı 
ilanı~r· 

Rurne.n lisaniyle yazılmı.., rnusaha~i 
umumiye, münakasa Ye mübayaa ka

D---------A-d'!"'ıc;-,ı--:ı~K-~n-.. -.,,"!".'ıı"ll nunlarının 'l'ürkçe li::-oanına te•cünıesi 
Kanıbvo 

1 lngilız liraet Kr. 
~ T.L mukatııll Oolar .... 
... .... 
.... 
.. " ... ... ... .... .... 

~ r~nk 

Liret 
Beh:a 
Orahmı 

lı.. Frank 
!.eu 
Florin 
Kuron 
~illnı 
Pezeta 
lllark 
Zloti 
Pen;:-ö. 

2o Ley Kuruş 
ı Türk lirası Dinar 

' Çerroneç Kuruş 

Nukut 

1 lmrlln Ctn)(IU7.) 
1 Dolar (Amerlk:ıJ 

20 Fr:ınk [Fraosıı 
ıo r.ıret [lıaıra 
O Frank Belçlkal ıırı 

o Drahmi [Yunan] !! 'io 
20 Frank l ls\·lçrej ~2~ 
20 l.cva Bulgar J ;i ı 

ı l:"lorln [Felemenk] 1 
ıo Kuron [Çekoslovak) 
ş Jlıng A ~·usturyaJ 
1 Pezeta llspanya) 
ı Rayşmark!Alnıınya: 
ı Zloti ' Lehistan 
ı Pengö Macaristan 

20 t.ey [Romanya] 
20 Dinar ' Yugoslovral 

ı (evoneç · Sevyet 

Altın 
Mecidiye Borsa 

harici 

31 

3112 930 ~arşarnba günü .saat 14 te Fın 
dıhlıda h-..) etimizde paza1·1ıkla ihale 
edileceUir. Rumen li"anma vılkıf ı·e 

tercümc>ye muktedir zevatın kanunla
rı görmel-. üzere her giin n pazarlıgo.. 

i~tirak etmek için de ihale saatind~;ı 
evvel tercüme i~in , ·erecekleri fiatın 

yüzde yedi bu~uğu nispetinde teminat 
Iarile l<'rndıkhda heyetimize rnürac·aat 
lan. 

* * * 
Ordu ihtiyacı için 600 adet maa sikke 

tavla halatı kapalr zarfla münakasaya 
konmu~tur. İhalesi 3-l-9:n cumarte..;i 
gUnii saat U,30 da Ankamda merkez 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak ve t.eklifle· 
rini vermek üzere mezkür kom is) oua 
müracatleri 

* * * 
MÜDAl<'AAl MlLLlYE VEKALETİ 

SA1IN ALMA HEYETİNDEN: 
Yerli mamuH\tından on ı,;ekiz bin 

çift terlik kapah zarfla münakasa· 
ya konulmustur. ihalesi 17 kanunusa
ni 1931 tarihine müsadif Cumarte. 
si günü saat on dört buçuktur. Ta
lJplerin Şartname ve nümunesinl gör 
mek iizere her gün merkez satın al· 
ma komisyonuna müracaatları ve mti
nakasaya iştirak edeceklerin o gün ve 
saatinden evel teklif ve teminat mek 
tuplarmı makbuz mukabilinde mer.· 
kfir komisyon riyasetine tevdi eyle· 
meleri Han olunur. 

'-
2

-Bal.nk·o-no-t ________ lllllİll_,, Son sistem a ı bü m 1 ük kart 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata KöprU başında 
Beyo~lu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

1\liihtırdnr zade hanı altında T el.fst.2740 

izmir surat oostası 
( G ÜLCEMAL) Vapuru 28 

Kanunuev•el pazar 14.,30 da 

Galata rıhtımmdan kalkarak 
lzmire gidecek Ye perıembe 

sabahı gelecektir. 

Bozcan~o Vostosı 
(GEL 1 BOLU) vapuru 2, 

kinunevvel cumartesi 17 de iden 
rıhtımından Gelibolu, Lapseki. 

lmroz, Bozcaadaya kalka

caktır. 

27 kanunevvelden itibaren 
8,30 da Büyükadadan tekmil 
Adalara uğrıyarak Köprüye 
akşam Köprüden 16,20 de 
tekmil adalar ve Kartala uğ
t ıyarak Pen<Jiğe iki sefer ilii· 
ve olunmuştur .Köprüden 17 ,30 
postası BUyiikadaya. kadar gi
decektir. 

Tayyare Balosu 
15-1-931 perşembe akşamı 

Maksim'de verilecek Tayyare ba

losunun mükemmeliyetini temiıt 

için dün Tayyare cemiyeti l::.tan

bul vilayet, kaza ve nahiye şu· 
beleri reislerinin iştirakile Türk 

ocağında şube müdürü Hasan 
Fehmi B. in riyasetinde umumi 

bir içtim!! aktedilmiş ve Balonun 

fevkalade muvaffa!ı olması için 

bazı muk:iherat ittiliaz o!un
mutlur. 

Dnl<tor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (14-16) de ls

tant>ulda Divan yo!unda 118 nu

maralı hususi kabinesinde ha:;

talarını kabul eder. 

lstanbul:Tel .2398 

postallar 
Şimdiye kadar Avrupada ya

pılan bu kartları şimdi memleke
timizde yapmıya muvaffakiyet 
elvermiştir. YerJi malı olan bu 
kartlan tercih ediniz! Umumi 
deposu Ankara Caddesi No. 72 
Yeni Türkiye Matbaası. 

DEVLET MATBAASI 
Yeni Neşriyatı 

Umumi Coğrafya 
(Tabii, Beşeri) 

Macit ve lbrahim Hakkı Beyler 
Fiatı 130 kuruş 

Fizik Manipülasyonu 
Defteri 

Kemal Zaim Bey 
Fiatı 65 kuruş 

Ter biye Mecmuası 
Numara 28 

Fiatı 25 Senelik Aboneıi 250 

Beyaz Zambaklar 
Memleketinde 

Mütercimi: Ali Haydar Bey 
Fiatı 55 kuruı 

SATIŞ YERl 
Cağaloklu Maarif Emaneti Altında 

Tl'RKSPOR 
•.ıırksporun ı:ı üncü sayrsı dün mü-

tenev' i m ünderecat ve güzel resimler· 
le intişar etmiştir. Haftanın maçlan 
Auupa vemekteplerdeki on hareket
ler, KızıJcıkh Mahmut pehlivanın son 
müsabakası, makaleler, karikatür, iyi 
futbol oynamanın sırrı ye saire. 

Kongre tehiri 
26-12-930 Tarihinde TUrkoca

ğında yapılacağı ilan olunan M. 
T. T. B. kongresi bazı esbap 
dolayısile tekrar ilan olunacagı 

güne kadar tebir edilmiştir. 
-------

lstanbul ılündi icra dairesinden: 
MuJ,acltleh1a .Ayvah!'arnyda Lonca 

C'ad<le~i atil, Mustafa Pş. mahallesih· 
de t.ın) mül,erl·e · (40)No. hanede mu
kim iken halen il.ametgfthı n\eehul A
lek:-;andır Efendiye. 

E ma Zeliha Hanıma olan (1.)0) al· 
tın liralık borcunuzu altmış gün znr
fında öd~mlmlz lıorcun bir kısmına ,.c 
~ra tamamına itirazınız \arsa aı\ın da 
tarihi ilandan itibaren yedi gün ic;in
de ma.>r.rnriyetimize bildiı·meniz tuzu. 

'

mu ödeme emri mal,annna kaim ol
ı~ak. Uicr~ 'e !~~hıdgfıhınızın meçhu 

J lı~·etıne bıııacn ılanen telJJiğ ol uııur. 



Gaı.e:~e ~derilece k rne lmıplana üzerin: idare lçla~c { idare ] yuı ya 
alt ise r Yuı J lıaretl konulmalıdır 

o-... ,._ --pl•nn ıadumd ... , lu79etl müaclder .. ıs -lııbqılara ........... , ...,.ıanı, 

kaJbolmuuıdaa •• lllnıaı... mlladereeatmdan idare aıe•'"l deillcllr 

r = SJ\VISI H~~ VE~DE 6 KU~U$ = 

•'Palto elbise ayakkabı • 
IPHILIPS 

·._ .... · ' . . ._.... . ' 

(Filips) kasket nıünakasası 
lambalarını 

daima 

Yüksek Orman M. 
15 Adet palto 

Orman Ameliyat M. 
39 Adet palto 

tercih ediniz 24 Takım hare] elbise 39 Takım harici 
• Türkiye Umumi Vekilleri 

Helios .Müessesatı 
Galata - Hazırın Hın 

15 ,, dahili 
24 Adet kasket 
24 Çift f o tin 

39 Adet kasket 
39 Çift fotin 
39 ,, iskarpin 

PHILIPS RADYO 24 ,, iskarpin 
YUksek Orman mektebi RektörlDğünden: ' • 

Cihazlarının tecrilbeleri Te tarifatı meccanen yapılır. Ynksek Orman mektebi ile Orman Ameliyat mektebi talebelerine yapbnlacak palto elbiıek": 
__ .._ Toptan ve Perakende Sahı ~-· ket fotin iskarpin kapalı zarf usulile 27-12-930 tarihine mUaadif Cumartesi gllnil saat 14 de ihaJeldl 
:::mı:=ıc:ttıım:ıaı'lllJC==:moc:=:ıııı~O~• icra kılınacağından talip olanların enaf ve ıeraiti anlamak Ozere hergün ve yt.vmi ihalede Defterdat' D A R Ü T T A L i .M . 1 lık bina11 dahilinde mlleuesatı iktiaııdiye mllbayaat komisyonuna mOracaatlan ilin olunur. _____.,. 

HAFIZ B••RHAN ı§A K T I ~ ( Defterdarlık 116nları ] 
vE u sEv . Küçük ilanları 
Hevetleri, Veznecilerdeki ıalonda Cuma gecesi ve Cuma-.· • Her ..n.. aqrolanar SATILIK ERAZ( VE EV HİSSESi _ No. 5, BekAf 

ır.ııııı• günleri müsamerelerine başhyacaktır. •• 2 nıuuw -ı ·- ı 
:••• •••• Tarife •••••• ••: deresi , Çakal dağı Çenkelköy, 4 dönüm erazili 6 oda 

1 Devıot demlryolları ilanları 1 : 1 Defalık kuru' SO : matbah ve ahırı IDÜŞtemif evin 27 hissede 3 hissesi S3"' 
ld : 2 50 • 

aremiz için mübayaa kılınacak olan 138 kalem muhtelifül- : J • • 
65 

: tılıktır. Mezkur hissenin tahmin edilen bedeli loO lira, 
cins malzeme 29-12-930 pazartesi gUnü pazarlıkla mübayaa olu- : • " : satış açık arttırma 5 · kanunsani 931 pazartesi 15 Defter"' 
nacaktır. Malzemenin müfredat cetveli Karaköy köprüsü kişe- : 4 • • Z5 • -
lerile H. P. Mağazası mübayaa kısmına talik edilmiştir. : ihtivaç kalmavın· : darlıkta. ( M- 65 ) 

Pazarlığa iştirak eylemek istiyen taliplerin yeYmi mezkiirda saat : cava kadar < azamr 100 : lf. • 'f. • 
11 buçuğa kadar tahriren teklifatta bulunmaları ve izahat almak : TO defa) il&ı edil- : .... ATILIK ARABA AKSA~ll - üyükllerede Çayır · · ı : mek ôzere mahlu : 
ııhyen erin (Cumartesi, pazar) günleri mağaza milbayaa .kısmına .• Abone!erimiün her üç aylığı için •. haşı mevkiinde uıevcul 2 adet ağac.ları <.~ürümüş ve talı"' 
müracaatları ve tek'H olunan malzemenin nümunesi birlikte veril-

- medikçe _t_~~f~ın _nazarı dikkate alınmıyacağı ilin olunur. : bır defası meccanen\ : minen 1 OOOkilo demiri Lmlunan arabalar satılıktır. Tail" 

300
-oo·-o d b k . : ~satırı geçen ııanıa~ııı fazla ~atırı: min edilPn bedeli 25 liradır. Satış açık aruırma 17 kA"' 
ı yar a evaı anevıçe :.';=~';1~~;;.r;t;:~:I~;~~·; illi! aııi 93 l pazar lf> Jeflerdarhkla. pi- 10 lSj._ 

T. h d MISINIZ? ' 
.1 Üffin fn l88Tl UmUmf mii Ür/Ü~Ünden: Taksitle her nevi eşya satmak sure· 1 b l b d 
Mübayaası mukarrer 300,000 yarda beyaz kaneviçeye tüccarın tile ayda 90 liradan fazın kazanabilir· S a Il U arOSUil an: 

eVTelce verdikleri fiyat haddi layık görülmemitir. Pazarlıkla alı- siniz. 9 • 12 arasında müracaat: 
k 1 İstanbul Dördüncü Valaf han i~in· 

naca o an mezkur kaneviçeye alakadar müessesatın son fiyatla- de Union Koıtesriat. 
rını bildirmek üzere 31 kanunuevvel 930 çarşamba günü saat 
10 da teminat mektuplarile beraber Galatada mübayaat komis
yonuna müracaatları ---- ~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 

_ 
1Iuğla vilayetinden: 

Viliyet Nafia dairesi silindirleri için 3786 lira 38 kuruş bedeli 
keşifü inşa ettirilecek garaj ve atelyenin 2500 lirası bu sene 
ve mütebakiıinin senei atiye bütçesinden tesviye edilmek şartile 
ve ikinci kanunun 12 inci pazartesi günU saat on beşte encüme
ni vilayet kaleminde ihalesi icra kılınacağından şeraiti lizimeyi 
haiz olup inşasına talip olanların yiizde yedi buçuk teminat ak
çelerile birlikte makamı vilayete müracaat eylemeleri ilin olunur. 

• ı,::: ____,,,,. -

Doğum ve :~adın hastalikları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiahmer bifası 

No. 10 Tel. lstanbul : 2622 1 

BiR DAKTİLO Hm. lŞ ARIYOR 

Herhangi sistem makine olursa ol· 

sun hatasız ç.ahşabilir elinde müfettiş· 

likten musaddak gehadetnamesi me\'· 

uttur. 
Adres: Yakıt gazet~sinde Ş. II. 

( 4) 

"11111~~ıımı. ~ın~ ırmı~~ ~~· .. 
İi~i'Büyük 1 ayyare Pıyangosu -

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

Onun için: 

Tayyare piyanfo 
alınız 

biletini 

(4) 

SATILIK UCUZ EMLAK 
Tophaneli oğlunda merhum Bahri 

Pş. hanelerinin 19 kanunusani 9:Jl pa 
zartesi saat ı;; ten 16,30 a kadar Üskü· 
dar sulh hukuk mahkemesince kat'iyen 
satılacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. 

(6) -----
Taksitle 4 ay veresiye 
Zabitana. memurlara ve aileleıine 

her nevi eşya veresiyedir. Yeresiyc 
muamelr J 5 gün devam edecektir. I•· 

tanbul dördüncü Vakıf han içinde 
(5) Union l\oltcsriat -

Gaip aranıyor - Yeni Pazar 
Mustafa Şnko zevcesi hemşirem Azize 
hanımı anyoru:n. bilenlerin insaniyet 
namına Sirkecide Konya otelcisine haber 
vermeleri. Biraderi Aziz (4) 

BALO MUTEŞEBBIS HEYET· 
LERININ NAZARI DIKKA TiNE 

Cazbant, ve orkesteraya ihtiyacı 
olan zevatın müsait şaraitle mü
zike tedarik edebilecekleri yega
ne mahal Garp Musiki San' at
karları cemiyetidir. Komıiyon 
alınmaz. istiklal caddesi Par
makkapu Muhipbey aparbmanı. 

(9) 
--------------

lŞ ARIYORUM 

6. ıncı keşide l l-kanunusani-931 dedır· 

Büyük ikran1iye (200,0JO) liradır. 

Herhangi bir müessese veya bir ti· 
_- carcthanede muhasiplik, katiplik gibi 

-=:__ bir iş arıyorum. 
- Vaıtta S. F. rümüzüne müracaat 

Ayrıca : [ 2 ] 

lLAN 
Süt müstahsilleri kooperatif şirkt-

-~ tinin tasfiyesi yapılacağından heyeti 
~- umumiyeinin kfrnunueveJin otuzuncu 

j_-= ıs salı günii saat ?n üçte Tophanede sa· ' om -~r )on karşısındalcı aynah kıraathaneye 
&Hj lı11!1 fi? teşrif buyurmaları rica olunur. 

( 2 ) 

"50.000,, ''40.000,, "25.000,, "10.000,, 

liralık ikramiye ve "100.000,, liralık 

bir mük~f at vardır. 

6 Kanunuevvel 930 tarihli heyeti umumiye içtimaının devalll1 

27 Kanunuevvel 930 tarihine mUsadif Cumartesi gOnü saat orı 
beıe talik( edilmiş olduğundan rüfekanın yevm ve ıaati mezkOr 
da Baroya teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei n1üzakeı at: 
1 - idari raporun kıraati. 
2 - 931 Bütçesinin kabulü. 

Adliye vekaletinden; 
Koltuk 
Sandal ya 
Büyük masa 
Küçük masa 
Dolap 
Tahta kanepe 

30 
104 
14 
27 
17 
20 

6 Kalem 

~ 212 Parça 

BalAda cins ve nevilerile miktarları muha'.:-rer altı kalem 212 
parça yerli malı muhtelif mefruşat aleni roünakasa suretile 1110" 

bayaa edilecektir. Mahalli teslim lstanbuldur. Talip olanların ıarl" 
name ve krokilerini görmek ve fazla izahat almak üzere lstanbuld~ 
Adliye Levazım Mümeyizliğine ve Ankarada Adliye VekAletı 
Levazım müdüılUğüne müracaat eylemeleri ilin olnnur. .__./ 

Adliye vekaletinden: 
Adedi 

93 
121 
18 
35 
22 
30 
319 

Nevi 
Koltuk 
Sandalye 
Büyük masa 6 kalem • 
Koçuk masa 
Dolap 
Tahta kanepe 
parça 

9 
Balada cinı ve nevile miktarları muharrer Altı kalem 31 

parça yerli muhtelıf mefruşat aleni münakasa ıuretile müb•Y'' 
edilecektir mahalli teslim Ankarad1r: Talip olanların ıarlname .''' 
krokileri görmek ve fazla izahat almak üzere Istanbulda Adlı>'' 
Levazım mümeyyizliğine ve Ankarada Adliye vekAleti Levaı•"' 
müdürlüğüne müsacaat eylemeleri lllzumu ilan olunur. 

--- ---- ·- ----~--= 
Mcs·uı Müdür Refik Ahntei 


