
Aımalımesçit tefrikamız 
yeni bir sathaya girdi; 

Takip ediyor musunuz ? 
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Memleket için Çok Hayırlı Kararlar Verilmek Uzeredir ----

BAŞVEKiLiMiZ 

-..t P" Hz. Hayclupafala 

Sevimli Baıvekilimiz; : ___ .:t P§. Hz. 
dtinkU ekspresle Ankarac:&n tehri."141-
1:~ r;elmişlerdir. 

ismet P§o Hz. Haydarpqa ist:ıs
Yoaunda Reisicümhur Uz. nam1 a • L 

ti!..· umt!· :t TeY!ik seryaver Rüs:ı1 .i 
... 'Y" Je .Reşit Galip, Kıhç Ali, Rec.? '• 
~flhtü, Recep, vali Muhit~in , li m:r..
'1a.& Fazla Seyrisefain umum m:· -'Urü 

dullah Bey:cr tarafından karşıbn 
1111, ft Sakarya motörUne binuek d:»~· 
tııea Dolmabahçe sarat~.. - gitm;~u " 

Bqvekilimiz Jstanbulda üç dört 
' ·~r kalaca' ır. 

MÜHİM BiR MULAKAT 

Menemendeki Fesat 

·Hadisenin evelden tertip 
edildiği muhakkaktır 

"Bir haftaya. kadar artık fes giyile
cek.Müslümanlık yeniden dirilecek!,, 

Bu •özleri hadi•eclen bir hafta evel bir cevizci 
kadın urfetmipir 

Maniada kendini biraz gtınqe ghterip Menemende batını kal· 
dıran irtica ve taauup yılanmın bap ezilmiftir. 

bugiinkll cllmhurizet ve teceddnt htık<kmetinia demir pençeai 
karp11nda böyle bir hareketin derhal ezileceği ıGpbeden variıte 
idi. Fakat bu hldise kal'fllmda dilfllnmek Ye biç unutmamak il· 
zımgeliyor ki memlekette için için yaııyan ve mllAit zemin buldu
ğunu zannettiği zaman phlanmak ittiyen bir yılan vardır. 

Son hldisede bu ydanm kast ve tertip ile ayaklanmıı oldutu· 
-~k . 

Hadiaeye dair aldıfımız yeni haberi ve tahUAb bildiriyorm. .. 

HADiSE Kim meı'uldür? 
MÜRETTEPTIR Anadolu reflldmlz bir yazı· 

Ele geçenlerin deli AÇ· •mda ne diyor ? 
ma•ı ka bilinclea bir takım Diink8 posta ile gelen lzmir 
•6zler a6ylemeleri Cflm- gazeteleri hadiıenin ve bDyOk 
huriyet ve inlsllAp aley- pbıiyelere ait cenaze alayının 
binde dfitfinflltip taflDıla- tafıilllde doludur. Bqmakale-

Jerinde bu hadiaeden uzun uzun 
rak yapılmıı bir •uİ kut bahıedea bu refiklerimiz badiae-
hareketi bulunmacbima yi mDttefilcan telin etmekte ve 

delalet edemez ismet P§o Hz. diln D ·.nabahçe ~ memlekette b6vle yobazların 
"l.1UI Gazi Hz. ne müllkl olmuş ;, (Mc .n) de zuh6r eden irtica .ıl· arkasından gidecek tek kimae 
~ Yaktı ··=ıdar ko.ıu:;;ı. ··,tur Bu m l· disesi mürettep midir? Tfirk fnkil __ Ar"'t· ._ol..,,m~adıÖ'anı • de lemekdedir, 
G~ffw d.Jaill - ha.Lol .._ __ _._. WWWW&A-._A. . ..... Mr ISllTll("u~o ~ 

\! -· J .. , G~ Hz. nia fikir ' •ita- damlr-r. dOtUnUp t&fnıarak cUmfı·t· a at Sla o .. r mm 
easrnı a .;ır hakikat: Kim mea'uldiir,, Serlev• 

Dö · · 1 il b riyet n~:mi ale_. - - hazırladıkları 
Y1 u umumıye mese es e azı b" . k t 1.. hası albnda dikkate der .. er bir 

t lçjlilderde yapılacak tebeddUIAt ta ır suı as p anının tatbikine teşebh l!-

d·ı · b" k yazı nepediyor. bu meyanda kat1 şekline «frmiotir. e 1 mıı ır Ot il midir? Yoksa esrar- Diyor ki: 
l>unkfi mtillkatta bir müddet Dahili- kqlik arkadqı olan birkaç meczu. ..MuanzJanaıız Menemen ha· 
Ye Vekili Şükrü Kaya B. de bulunma'- bun gösterdikleri çılgınlık tezahura-
:.az lsahat vermiştir. tından mı ibarettir? disesinin mahiyetini tahlile ça-

lamet P§o Hz. akşam flzerf otor.!o Muhtelif gazetelerin necıriyatına ba lııan dünkO makalc:lerinde hemen 
bllle saraydan çıkarak Sultan Ahmet kılırsa ekseriyet bu i§in bi~ tertip ese- müttefikan bir name tutturmut· 
Parkına kadar bir ~enezzüh icra buyur ri olduğunda müttehittir. Yalnız bi : lar. Menemende baı kaldıran 
llluılardır. kısım sueteler htdiseyi ehemmiyetten irtica kuvvetini bir kaç baldırı 

BUGUNKU iÇTiMA düıünnek için daha ziyade çılgınlık çıplağın alelAde ve münferit bir 
Dfter taraftan bugfln sarayda mfi- tezahuratı addetmete mütemayil gö- hareketi ıeklinde g6stermiye kar· 

hJ~ bir içtima yapılacak buna üç bü· rünmektedir. pmızda beliren tehlikeyi m8m
ttlk el~mizle birinci mmtaka mfifetti- Dün yazdığımız veçhile Menemen klln olduğu kadar ktıçnltmiye 
il İbrahim Tali, DayinJer Vekili Ze- hAdisenin mürettep olduğu şüphesiz.. 1 
lrAı :::!eyler ~e ittirak edecektir. dir. Hldise mürettiplerinin eehaJet- ça ıııyorlar. Fakat maalesef İf 

Bunan içın Bqvekille beraber tb-. leri huebile pllnlannı iyi hazırlıyama böyle değildir. Menemende baı 
l'ahiın Tali ve ZekM ~yle~ ~~: ~~hri. mıı olmalan, sonra caniyaae teşebbüs kaldıran kara kuvvet, kelimenin 
lllize gelmişler, Berlın sefm em:ıl"'!. leri akim kalmca ele l'eçeDI • tam manaıile hazırlanmıı, tqki
:: Sami P1- Bozöytik m~b'uu ibra. deli saçması kabi:fnden bir tak~r: llbnı k6kleıtirmiı bir irtica ha-

111 Beyi zly::.:et f;fn Bozoyiikte kal- sözler .:ıı 1 1 ri rtad a.ı h diseainin d8pedüz bir tezahll-
-.,tır -Y eme e o a cum ariyet 

ke~ettin S • p b ..a Lo d ve inloJAp aleyhinde dUştinUIUp ıq1• rlldllr. Bu gllnkü tağkikabn tes· 
ta amı fo Uaun n. · nılarak npılmıt bir sui kast hareketi bit ettiğine gCSre hareketin di-
JJ., Ye Paris sefirleri Ferit ve Münır bulunma 1ri!ına deJAlet edemez.. majı fimdilik Maniaada bulun-
.., lerJe beraber tehrimlze gelecektir. [ Alt tarafı 3 üncü sayıfaımzda ] maktadır. Ayni tqkilltın ta 

M i - US ·--·-il U&a n•a&iiWAllWhtAIMllUi- Alatehir yakınlarına kadar kol 

Tarı.hAı Bı·r Habra budak aaldıiı tezabllr ettiii gibi 
bqka bir istikamette yayılmıı 
olmaıı da varit g6r6lmektedir. 
Gene ayni resmi tahkikat klfi 
bir mahiyette tesbit ediyor ki 
hareketin ele batıbğı ile ortaya 
ablan herifler Menemeni raat 
gele bir faaliyet sabası değil 
fakat Serbest fırkanın belediy~ 
intibababm kazandığı, binaen
aleyh balkın kendilerile beraber 
oldufu kanaatinde bulundukları 
i~ intihap etmiılerdir.,, 

"Anadolu" bundan sonra bu 
meıelenin maddi dejilıe manevi 

Galatasaray - rener maçından bir Mime 

Dankü heyecanlı maç 

F enerbahçe ve Galatasa· 
ray berabere kaldılar 

Her iki taraf ta bütün gayretine 
rağmen birer sayıdan fazla 

kaydedemedi ! 

Gazi Hz. 
Enelki akf8m Edirneden 

tehrimize avdet buyuran Rei
ıicOmhur Gaıi Hz. diln Dol-
mabahçe aaraynıdan bir yere _.._.,..lir.. Gui ......... 
rimizde Uç g&n kaldıktan son· 
ra •eyahatlerine de•am ede
ceklerdir. 

Eclirneclen aynlırken 
Edirne, 25 (A.A) - Reili

cümhur Hz. hareketlerinden 
evvel konserve fabrikasını, jan· 
darma mektebini, barbı umu-
mide Anafartadan avdet ·et· 
tikleri zaman Edirnede kaldık
ları evi gezmiılerdir. Jandarma 
mektebinde denler• girerek 
talebeye sualler aorm111lar, al· 
dıklan cevaplardan Ye gördllk
leri intizamdan memnun kal· 
mışlardır. 

Kazım ve Fevzi 
ı Pş. lar eehrimizde 

Bugün Gazi Hz. tara
fından kabul edilecek 
Bu auretle yapılacak içti
mada memleket için çok 

1 ha)'ll'h kararlar verilecek 
Ankara, 26 (Telefon) - M. 

Mediai reisi Kazım, BDyOk 
Erkl111 Harbiye reisi Fevzi ve 

Fahreddin Paıalarla Londra se-
l firi Ferit ve Paria sefirimiz Mn

nllr Beyler ekıpreıle Jıtanbula 
hareket ettiler. f:aasen B~ıve· 
kilimizde lıtanbulda bulun
maktadır, 

Bu zevat yarın lıtanbulda 
Gazi Hz. taraf1ndan kabul edi
leceklerdir. Buziyaretin Mene 
men hadiaesile alAkadar oldu· 
tunu ıöylenmektedir. 

Berabere kaldılar" Galatasaray "' 
Fenerbahçe dün bir buçuk saatlik bir 
oyun, vUcut ve sinir nriic:adeleıdaden 

sonra berabere kaldılar- 1-1 _ 
Bu netiee ma~tan entki neticedir. 

Yani bu bir buçuk saatlik devamlı mü
cadele; galip, mağlQp gibi bir vaziyet 
ifade etmeden kapandı. hk takım lik 
--~an ftktstiıihuleld ,.... .. 111• 
ne ikqıer sayı kaydederek sahayı ayni 
netice ile terkettiler. 

Fakat bu beraberede, Galatasaraa 
yı daha kazançlı görmek icap eder. 
Maçtan evel bu sütunlarda yudıtt· 
mız gibi Galatasarayın takımı ekslktL 
Eksersiz müsab3kalannda hatta ce
çen hafta Bqiktaşla yaptığı lik matın 
da da görüldüğü veçhile takımın oyun 

[Alt tarafı 7 inci sayfamızda] 
IWl#liii -AUWIWWW Ah ıtaı naa-IWlltllh--

OTELLO 
Bedia Muvahhit H. Yun••· 
ldarla birlikte OJ'lllJ'acak 

1 
( Oarülbedayiden Bedia MufHJlılılt 

Baminla Yunan artiltlerlnden M. -GfN 
rUidia "Otello,, piyesinin prolJtllaruu 
yaparken.) 

Darülbedayi artistlerinden ~ia 
Muv.ahhit Hanım, pazartesi günü, O. 
deon tiyatrosunda onyanan (Yunan 
artistleri şirketi) heyeti san'atkblan 
ile birlikte Otello pi; ::sindeki Deldemo 
ria rolünü oynı) acaktır. 

1 

"":edia Hanım rclünü türk~e oyu. 
yacak, öteki artietler <le ruJMa oyru. 
yacaklardır. Otello rolünü M. Gnd· 
Jidis yapacaktır. ?..... .+.. ·11 ..... . 

. v ... ' linci ., ...... -

meaullerinin lzmir ve Iıtanbulun 
sajlnı ıolunu dOfllnmeden nqriyat 
yapan, her iyi ıeye paldır kDl
dür hiicum ederek onu tahrip 
etmeyi yegine mealek bilen bir 
kıaım gazeteciler olduğunu iddia 
ediyor. 

( Alt wafı "i inct U)ıfada ] 

Anlqddığına gire bu içti
ma neticesinde memleket hak
kında çok ha11rlı kararlar ve· 
rilecektir. Fransız tiyatrosuda oynıyan Yu-

411!•!!iii!!l!!!!iiiili!!l!!i!!!!!!ii!!iiiiiıllii!i!!!ii!ilii!!i!J nan artisti Madaın Kivelli ile M. l'k at 
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1 r yo 
Bir çok karilerimiz ıki üç resim yollıyarak 

iştirak ediyorlar 

Londrada mUnteşir Deyli Eks· 
res gazetesi tarafından son gün
lerde bir milsabaka açılmışbr.Bu 
müsabaka, daktilo makinesile 
resim yapmak müsabakasıdır:. 

Müsabakaya 1000 den fazla 
resim gönderilmiş, en fazla be
yenilen neşredilmiştir. Biz de ay· 
ni ıekilde bir müsabalm açıyor 
Ye karilerimiıe bir nfimune ve 
misal olmak üzere Deyli Ekspresip 
müsabakasında kazanan bir res
daha dcrcediyoruz. 

Okuyuculanmız yapacakları re· 
sim hususunda serbesttirler. 

heyeti çok büyük bir rağbet kazanmı1• 
fırlar. Evelki gün ve ftün tiyatro ki· 
§eSi temsil başln. _dnn evel knpannı • 

tır. ı "' 

Yeni yılm ilk günü 

VAKiT 

SAYIFA 
1 KAnunusanide « V AKIT ,. 48 
aayıfa olarak intişar edecektir. 

32 aayıfalık bir mecmua bu 
meyanda dahildir. 

~-=--=-:ı~= 

Yalnız resimlerin siyah olması 
şarttır, makinelerinde ıiyah şerit 
bulunmıyan müsabıklar resmi ya
parken bir siyah karbonkiğdı 
kullanarak bizim iıtediği!llizi 
beya:ı renkte bir ikinci kağıt üze· 
rinde elde etmiş olurlar. Resim
ler nihayet on gün zarfında ga· 
!ete mize gönderilmiı bulun
malıdır. 

Gazetemiz, beğenilip neşre
dilen her resim sahibine bir li
ra verecektir. Aynca birinci
liği kazanana da kıymetli bir 
hediye takdim edeceğiz. 

Midillide maç 
lzmir, 26 - Kar9ıyaka spor 

kulUbU Dikili tarikile Midilliye 
vasıl olmuştur. Sporculanmız 

havanın yağmurlu olmasına rağ

men halk ve Yunanlı ıporcular 

tarafmdan çok samimi bir suret
te karşılanmışlardır. 

Yunanlı gençler Türkiyeli mi· 

safirleri şerefine fevkalide teza· 
hürat yapmışlar ve: 

Zito Türltiyef.. diye bağırmış
lardır. Akşam Aris takımı tara
fından oyuncularımız ıerefine 200 
kişilik bir çay tiyafeti verilmiş
tir. Çayda Midilli mutasarrıfı, he· 
lediye reisi ve erkanı hükumet 
hazır bulunmuılardır. Ziyafet eı
na1ında dostane nutuklar irat 
olunmuştur. 

TELGRAFLAR 

Ka 
Milli Müdataa ve Na

fıa vekaletleri 
lstanlıul, 2G (A.A.) - .Mustafa Ah· 

dülhalik Beyin Maliye Vekfdetine tayi 
ni üzerine inhilal eden .Milli .Müdaf.ı.a 
vekilliğine Nafıa vakili Zekai "'e Na-

Vakıf, olluyucularının dert oriağıa 

azın 

Ye i Tahrir yap ·~r en 
Hangi noktelar nezerı d kkete alınmelıd.r 1 

fıa vekilliğine Adana mebu'su Hilmi Bir karlimlzden aldığz-;,ıız mektup-· Ve nihayet bu zamları da diğer u 
Beyler tayin :dilmişlerdir. Bu tayin· tur: bir zam dalta iHivesile maliye vel~fll 
ler Reisicümhur Hz. nin ta~dikine ik- lstanhulda yeni tahrir yapmak için tevhit etti 930 senesinde vergj, saJİ 
tiran etmiştir. emir , ·erildi. Komisyon azalan da p2y zikir 1200 kuruş hasılatı gayri safi 

Nerede acaba? 

Abdülkadir Kemali Bey ve 
arkada§lan meydanda yok 

Ankara, 26 - Adanada te
gayyüp ettikleri haber al1nan 
mefsuh Ahali fırkası reisi Ab
dülkadir Kemali Beyle fnka ka
tibi umumisi hakkmdaki tahar
riyat devam etmektedir. 

Müdiri mes'ul olmadığı halde 
Ahali gazetesini çıkaran Abdül
kadir Kemali B. le diier arka
daşları hakkında cümhuriyet 
müddei umumiliğince yapılmak
ta olan tahkikat bitmek üzere
dir. Abdülkadir Kemali Beyin 
arkadaşlarından dört kişi mev· 
cuden Adliyeye verilmişlerdir. 

Adanadan gelen haberlere 
göre Abdülkadir Kemali B. ve ar
kadaşlarının bir müddeti muvak
kate için tegayyiip ettikleri, fa
kat nihayet yakayı ele verecek
leri kanaati umumidir. 

Elektrik şirketi 
Ber mutat zam istiyor 
Ankara, 26 - htanbul Elek

trik ıirketi mlldürU buraya ge
lerek Nafia Vekaleti ile temase 
başlamıştır. Nafia m6slcşan AdI 
Bey bu mesele hakkında dedi ki: 

"lstanbul Elektrik şirketi mü
dürü son zamanlarda Istanbul 
belediyesile aralarında tesbit 
edilmit olan Adalar ve Anadolu 
sahili elektrik tenviratına ait mu· 
kaveleleri getirdi, bunlar Ve
klletçe tetkik edilmektedir. 

Buna nazaran lstanhul Elek
trik şirketi Adalar ve Anadolu 
tesisatını yapacak ve tenvirahm 
temin edecektir. Buna mukabil 
çok az • bir müddet için Adalar 
ve Anadolu tenvirat ücretine 
yüzde on zam istemel<tedir. 

Şirket diğer abonelerine ayrı· 
ca bir zam yapmıyacakhr. Mu
kaveleyi tetkik etmekteyiz.,, 

derpey gclmeli:tedir. lstanbulun müte· seneviyenin (6) mislinin yüzde on 
addit mıntakalara ayrılıp tahrirleri disi oldu hesabı da şudur: 
yapılacağını gazetelerde okudum. Bu 1200X6X0,17 = 1224 kuruş. Şimdi 
tahrir neticesinde, esasen fazlalığından yeni tahririn neticesinde (1200) J\U 
şikayet edilen PmHik vergileri miktarı hn ılatı gayri afiye hiç ş· 
bir kat dnhn artacaktır. he izdir ki (12000) kuruş olacaktır 

Bu vergilerin tenzilinden bahsedil· bunun yUzde on yedisi (2040) kuruş 
dlği bir sırada bu ciheti nazarı dikkate der. Yani bu sene (1220 kuruş ,,er 
almak lazımdır. bir mükellef bu tahrir neticesin 

Hali hazırda emlı'lk vergileri (hası- (2040) verecektir. Bu mesele yalnız 
lntı gayri safiyei seneviyesinin altı tanbul meselesi değildir. Yeni tah 
mislinin yütde on yedisi) nispeti üzeri icra edilen her yerin mUkellefleri 
ne nhnmaktndır. nynl vaziyttcdir. 

Mesela: Harpten evYcl yüz kuruş ay Asıl nazarı dikkate alınacak cih 
lığı olan bir dükıinm hasılatı gayri s.-ı· şudur: .. 
fiyei seneviyesi (1200) kuruş eder w Vergi tahrir heyetlerinin bUtün hU 
bunun yüzde 12 si nrgi olarak alınır nil niyetle hareket edeceklerini ve k 
idi ki (144) kuruş altın para eder idi. mali adaletle emlakin hasılatı gaf 

Ahali elindeki paralar bilahare ktı safiyelerini takdir ettiklerini lmbul 
ğ-ıda tahan-ül ettiği ve kiralar da o tiğimiz tnl<dirde dahi emlAk vergil~1 

nispette tezayüt ettiği cihetle hükOmet nin balfı.da arzeylediğim ve~hile agı 
te Mğıt ile altın arasındaki farkı al· laşacağı tabiidir. Bu da prensip mes 
mak için bu (1200) kuruş hasılatı gay- lcsiclfr. Maliye Vekaletinin bu nok 
ri safiyeyi altı misline 7.arbettiktcn mühimmeye nazan dikkatini celbet11•

1 

sonra hasılı zarbm yüzde (12) si nis- niz ve vergi hispeti olan % (17) "' 
pelinde aldı; bu da (864) kuruş ediyor yüzde on veya on ikiye tenziJi Jazııı 
idi. dır. 

Dilfıharc Maliye veki'tletincc bumik- Ashabı emlakin, ''er~iden maad· 
tar dahi az görülerek idal"ei hususi.re icnrc, belediye 'ergilerile konturat hrı' 
tedrisatı iptidaiye ve s::ıire gibi namlar ve pulları, sigortasını, emlakin eskiıt1 
Ja da bu (864) kuruş vergi miktarına ve tamir masraflarını da hesap etrı1" 
ufak ufak zamlar yaptı. muktazidir. 

Yüzellitikleden kaç 
kişi kaldı Balık esirde 

8 ı d h Ankara, 26 (Telefon) - Yüz ellili!\ 
azı ev er e ta arrlyat 1 d 3 ... k" . . ··ıd··-·· t b'• .:ı·ı~i~ r en ,) ·ışının o ugu es ı. ~.ı.ıı 

yapıldı uı. """' ro..:uu.., ~ ..... ~:.· ._._.,. •• .,.-• 

Bir şeyh ortada yok, birisi lemdnrcı pehlivan Kadri Şaban ağa,,. 
de pasaportunu hazırlamış Ali Nadir Paşa bu meyandadır. 

) D 11111mmıınnnnmtı111ar:ıııımu11wımımmuımnıtumımnımrmuınıaıt~ 
Balıkesir, 26 \Vakıt - ün evraktan anlaşılmıştır. Fethi Be' 

gece sabaha karşı bazı evlerde yin Bahkesirc geldiği zanıart 
yapılan taharriyah milteakip misafir kaldığı ve tekke otduğll 
Menemen hadisesi ile alAka- bilinen Şeyhin hanesinde "nasrurı· 
farından şüphelenen Uç kişi minallab ve fethün karip,, yazılı 
tevkif edilmiştir. Mevkuflar nak- ye~il atlas bir bayrak bulunnıu_ş
şidendi tarikatinden olup kadın- tur. Tahkikat ilerlem~ktedıf· 
lar şeyhi namile maruf Halilin Şeyh Halil tagayyüp etmiştir'· 
oğullandır. Bu iiç kardeıten Tahkikat ilerlemektedir. 
biri Serbest fırka Balıkesir 
katibi mes'ulü ve' Fethi Beyin 
meclis kürsüsünde vatanperverli- l511•,----------b-~ı 
ğinden bahsettiği ıbrahim su- ~ V AKIT,, e a o-

Kenan 

ruridir. Sürurinin Kıbrısa kaç- ne olunuz . 
mak üzere pasaport ihzarına te· 
şebbüs ettiği cebinden çıkan 

"VAKiT ,,m tefrikası: 46 bilmek merakile içi titreyip dum- du .. ikisini de birlikte mektebe ver'mış. Ben hiç farkında olmarlıtn·:. 
yordu. Onun bu niyetini anlıyan ti- dik. Hayatını kazanınası için lcla- Benim kanında ~ör<lüğüm şeY. bl~ 
lesof sert bir işaretle kadını savdı. 1i muallime ycti!tirmiye uğrafıyorM sinir hastahğ't, bir isteriden ıb!l. 
Ayşe odadan çıkınca Hafizeyi, Fe duk. retti. Ortadaki en bariz alamet ~1• 
himeyi, Caizeyi kapı arkasından Büyüdükçe kızın zekası artıyor tık kendini hana ok§atmaktan ~ni 
içeriyi dinlemek için birihirile iti- ve kendisi de fevkalade güzelleşi- vahhuşa düşmesidi. Bu hal~. 
şir buldu. yordu. Bilmem ki bana da ne hal do rahatsızlığının icnbına hanıl 

Kaynana usulcacık sordu: oldu. Günden güne artan bir me- tih. Mahalle kahvesindeki ac1 

- Ne iıittin? yil ile onun cazibesine tutuldum .... çok kaba ihbara gelinciy~ 1 
- Onun da cebinde bir kaç yiiz koydu .. Uğur Ayşe bat örtüsü, kı- - Ben onların laflarını anlıya- Ara sıra onun bana kar§ı olan his- sezdiğim, işittiğim bir şey Ol• 

liraaı Yar... nalı ellerile kahve tepsisini getir- mıyom ki okumuı efendi dilile; ko sini yoldam yn başladım. Kızı pek dı. Fakat bu ilk istihbarımdnn so~· 
Demek ki bu paralrı bitirinceye di. Porsuk şiıko vücudünü titrete DU§uyorlar... mütevahhiş bulmadım. Onda ken- ra karımın bazı şUphe verec~; 

kadar beraber yaııyacaklar .. Fa· titrete fincanları verdi. içeride Ali Sena ver Bey hatla- dime karşı sezdiğim ve yahut ki halleri üzerine gözlerim açıldı. ' ·ı 
kat sonra? Küstahla Yamyam da odaya be dı: seziyorum ıandıiım ufak tefek te· ize birinci ınürncantimdo bunls~tı 

- Sonra yanlarındakini serma- raber girdiler .. Odanın bir kö§e·· - Karımın ahlak ve psikoloji- mayül alametlerinden cesaretlene .. anlattım... Şimdi bundan sonı. 
ye yaparak ya§amak için iki genç. sinde küçük bir minder vardı. Ona ai hakkında ıi~e bazı ınaliiınat ve· l'ek izdivaç arzusuna düştUm. Bir vuku bulnn en mühim vak'ayı Y:. 
çalışmanın yolunu bulabilirler.. yerleşmek için iki hayvanbir müd- receğim. Buna şiddetle lüzum fJÖ" gün kalbimi fclale nc:trm. Kız kızar ni npnçık hakikatle nnsıl karşıltıŞ 1 

- Şehrin hangi kuytu semtine det hırlaştıktan sonra ikisi de bi- rüyorum. Çünkü bu bir kaç günün dı. Bozardı. Ezildi. Büzüldü. Ne ğımı hikaye edeceğim ... 
gizlenerek? rer tarafa kıvrıldılar ... Filesof bu içine eıkı~mıı mühim vak'alar da diyeceğini bilmiyor gibidi. Kati.. Ev\; gittim baktım.. knrın11~ 

- itte hu cihet keşfe muhtaç .. iki küçük mahlukun en iyi parçayı var.. yen ne kabul ve ne de ret çehresi şayindan haberi yok. Ve yahut "9
• 

Beyfendi firarileri bulmak icin iki- kapmak, en rahat yere yerleşmek Zevcem lclal mahallemizde fa· gösterdi. Onun bu halini utnngaç- da yok görllnUyor.. Her halde ';. 
miz beraber Amerika detektifleri için her günkü dalaşmalarını seyn: kir bir yorgancının kı~ıdır .. Cocuk lığına hamlcttim. Aramızdaki yir nu bana göründüğü gibi knbul ızt, 

"b" l ... F k b . . l - · k b k b' ~e~ gı 1 ça ışacagız.. a at enım sız· der dunırdu. nsanlarla hayvanlar sekiz dokuz yaşında iken \'aldeı.i mi beşten zıya.de yaş f ur ına n ·- rnrmda idim. Ben de ona ır.? ·, 
den daha soracaklarım var... ahlakça hazan biribirine ne kadaı· öldü. Babası kızına manen ve mad mıyarak niktlhı kıydım.. Btt vak'a nçmndım. Açılınndım. Oın11l111, 

-· Benim de size dah çok an- ayniyetle benziyorlardı. deten bakamnz bir halde idi. Be· zuhur cdinciyc kadar mes'ut bir de ilk defn tattığım bu yürek ze~. 
)alacaklarım var.. H" · k d k h 1 . • h I ı~ l k b" k k 'b" d'k O b . . . . . r 1 her ı· ızmetçı a ın a ve erı ver- nım emen c a e ya m yaşta ır ·arı ·oca gı ıy ı ... mm ana rını ıçıme sınc ırere t ona c; 

1
1' 

- 20 - dikten sonra dışarı çıkm~k için hem~irem vardı. Nevbcr. Yorgancı sadakatsizli~tini binaenaleyh kt:5· m~mki gibi göriiniiyordum ... P.~t~it 
Filesof bir suhb k hve!.İ ıs- çok nfiır davranıyordu. Çünkü P· nın kızı onunln dü§Up kalkmaya k:ınmayı hiç aklıma getirmiyor- böyle fakat içim mutadın bushtl ~-

muladı. Misafirin önüne cigaralar dilen lakırdıların bir kısmım İ§ite· başlıyarak daima bizde bulunuyor <lum ... Sizin Çelebi ile iş fitili n1- zıddına dönmüştü. O zamana 
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içtimalar -Ayak k~ cı .. ar 
Dün bir çav ziyafeti 

verdiler, dertlerini 
anlatttJar 

Ayakkabı san'atkirlan tarafın
dan, cemiyetlerinin Çarşı!~apıdaki 
U:numi merkezlerinde bir sergi 
açı\dığı yazılmıştı. 

Bu sergiden maksat san'atkar· 
larımızın elinden çıkanayakkabı· 
larının her cihetçe hariçten ge
lenlere faik olduğunu halkımıza 
&ostermeklir. 

Ayakkabıcılar, bu münasebetle 
dün saat 14,5 ta gazetecilere 
serginin bulunduğu yerde, bir 
~ay ziyafeti vermifler ve bir 
hasbübale vesile olan bu ziya· 
f ette bazı dertlerden bahsetmiş
lerdir. Samimiyetle anlat.lan bu 
dertleri şu suretle hülasa etmek 
kabildir: 

it sizlik 
lstanbulda bulunan 2100 ayak-

kabıcıya evvelce iş bulunurken 
bugün 10000 ni işsiz denecek 
'laziyette kalmıştır. Ayakkabıcı· 
lar bunun sebebini Avrupa ma
rnulfttının Yerli mala tercih e· 
dilmesi şeklinde işaret ediyorlar 

Bundan baıka esnafı acınacak 
Vaziyete düşüren en mühim bir 
•milin de yeni gümrük tarifesin
de ayakkabıcıhbın ihmal edilmiş 
bülunması olarak gösteriyor ve 
alakadarlardan himaye ve teşvik 
teşvik temenni ediyorlar. 

Mallarını Avrupa malı diye 
satan ve yerli malı olduğunu 
ilan l!tmek istemiyen bazı fab· 
tikalar müstesna olamk üzere ser· 
giye esnafın çoğu ittirak etmiş· 
tir. 

Azeri Türk genqleri dün 
Toplardı 

Azeri Türk gençler birliği ta
rafından Istanbulda buJunan 
hemşerileri şerefine dün nkıam 
muallimler birliğinde bir çay 
ıiy:ıfeti verilmiştir. 

?!--"-'- ____ ... _ ı. ı.ı. 
0 

..... ~ 

leri tarafından teşkil edilen 
orkestra milli havalar çalınmış 
Ye ziyafeti miiteakipte milli 
<>yunlar oynanmıştır. 

V alıJerın saıahıyeti 

Hadise muretteptir 
[Üşc ıarafı birinci c;ı\'ıf:ınııd~ l 

lrtica hare! efü1in failleri hakkında 
ki son maHtmnt güsleriyor ki mehdi it': 
tesinin reisi olrın ,.e ha<liı:::e t>snasında 

maktul <liiŞ<>n Dcn·iş Mt>hrnet e'~kc 
l\fanisada c\'lcnme memuru imiş. Fi-
1<irlerindeki ve hareketlerindeki r,eri
lik temayülleri n> tezahürleri doln.:nsi 
le işinden cıknrı!rnı" imi . Daha son
ra bundun daha bir ay e\'el l ine ha:ıı 
kanunsuz harcl<etleri yüzünden te\'kif 
edilerek mahkeme:>e vcrilmi , fakat 
mahkfımiyetine kftfi dehiil hulunama
drğr için ı;;aJı,•erilmiş imi~. Sadece bu 
adamın şahsı ,.e mazisi hakkındaki bu 
kadarcık malumat hile hu işin içinde 
bir kast, bir tertip eseri bulunduğunu 
istidliilc kiıfidir. 

lfaldı hi 1\lanisada h:ı.zırlanmış o
lan irtica plfrnının tatbiki i<,:i11 ~ete ef
radının mükemmel surette silahlana
rak dağ yollanncJnn Menemene gitme
leri ve lrnsahanın ic;erlsine girmek i~in 
sabahın alaca karanhğııtı hekliyen!k 
doğruca C'amic gitmeleri irtiC'a teşeb
büsüne giriı;;mezden evet nasıl düşün

düklerini, harelietkrinde murnffak ol
ınak için nasıl kafa yorduklarını ispat 
etmektedir. 

Filhakika mehdi çetesinin efradı ta
mamen Manisalı olduklanna göre lei-ı 
mnne teşebbüsle~ ;nc doğrudan doğı .!
ya Manisada girişebilirlerdi. Esa~en 
Manisah olduğu için buradıı eşle , 
doRtlarr. akrnbnları nrasından kendi
lerine uyduracak daha fazla tarnftnr 
bulabileceklerini diişiincbilirlerdi. Bu 
cihetle mantıki olan hareket bu adam
ların Manisada bir irtica hareketi \l· 

yandırmak istemeleridir. Halhuki hoy 
le olmamıştır. Mehdi çetesi hazırlık

Af \'On n1eh1 usi.ı Ali B. 
" 

bevanatta bulunc.!u 
Halk fır~ a~ıı nahiye kongreleri 

devam etmektedir. 

Evelki gün Eminönü, dün de 

Beyoğlu ve diğer nahiyelerin 

kongreleri yapılmıttır. 

Afyon meh ·usu Ali bey konı

reler hakkında şu beyanatta bu-

lunmuşlur: 

- Cümhuriyet Halk Fırkası 

lstanbul teşkiiatının hazırlık me-

saisi bitmiş ve üç gündenberi 

ocakların kongrelerine başlan .. 

mıştır. EYelki ak9am Sultanah· 
met nahiyesinin iki Mahiye o· 

cağının intibaplarında bizzat 

bulundum. Ocakların kongresini 

idare için aza tarafından intihap 

edilen muvakkat reisler memle-

ketimizin yetiştirdiği muhterem 

ve faziletli iki doktoru idi. 

Müzakere ve intihapların ce• 

reyanını pek büylik bir •icdani 

ı:evkle takip ettim ve TUrk mil .. 

Jetinin ulüvvücenap ve fezaili 

a1liyesi hakkında pek büyük 

gurur \te iftihar duydum. 

Bu mahallelerin Halk fırkasına 
larını Manisada gördükten sonra Me· mensup her tabakadan insanları 
ne .. eno gitml~tir. Hem de nnıarı d .. 
kati celbetmemek için dağ yollaı·ınd:ın 
yürüyerek gitmiştir. Bu gidişin sebc· 
bi açıktır. Çünkü mürtedler .son bele· 
diye intihabatı esnasında Menemende 
Scrhest fırkanın kazanmış olduğunu 

düşünmü ferdir. Orada kendilerine u-

muteyaıı ocaklarına toplanmıt· 

lardı. 

Tam bir 11Halk., ve ••Halkçı· 

lık,, manzatası tecelli ediyordu. 

Herkes büylk bir allka ile ıöz 
yacak mizaçta kimseler hulnbilecekle· söylüyor, ınahaJlelerinin işlerin· 
rini hesap etmi ~ıerdir. Menemende 
ıT..ı-ı;ı ıevJ{nnt . apfHfıgına nazaran hu Jc:n, Jht aÇtıum<fııııı <bahseclfyor, 

ıerbes bir kanaatle, reyi hafi 

ile ocak heyetlerini, mUmessille-

hesaplarında bütün biitiin isabetsiz ol 
madıklnrına !.::. -"tmek te lfızımd . 
Sonra Menemene girmek i~in ~abah na 
mazr vaktinin intihap edilme i doğııı· rini intihap ediyorlar, reiıl-:r de 
ca cnmie gitmeleri şayanı dikkat de- faziletkar bir vakarla müzakere· 
ğil midir? yi idare ediyorlardı. 

Valiler bütün vekaletlerin Bundan anla~ılan şudur ki bu kıt-
•• • • ra "'icdanlr cümf'uriyet düşmanları Istanbulun her tarafında 

. mumessdı olacaklar seriat istemekten bahsedince nam:t7. yapılmakta olnn kongrelerle vi~ 
'.-ılilerin yalnız Dahiliye Vekflletin. 1 kılmak için C'Rmie gelmi~ olan dindar 

değil, blitün Vekftlctlerln mürncssfll va mUslümnnlnrın kendilerine derhal il- layet kongresi nihayet 10 ıllne 
tfyetinde olması için çnhşılmnkttı.d 1r. tihak edeceklerini zannetmisler, o su- kadar bitecektir. 
lialbuki son senelerde valilc.ı·ln al;ihi retle ku\'vet bulduktan som~ harek'!t<' lıtanbulun ihtiyaçları tetkik 
~et~eri. pek azalmıştı. ~ü~kli ,·ıılilerin geçmeyi muvafık bulmu tardır. Bti· 
ltlaıyetır.de bulunan müdurler doğru- tün hu hesaplar bu kitaplar bu he· edilerek mühim kararlar alına · 
<fan doğruya nkaletlcrlc ternastn bu:u saplı ve klt!lph 'hareketler n~zarı dik- caktır. 
~UYorlnr. Ye valiler in :·a~iyeti tala bfr kate alınınca .Menemen hadi ,esinin fa. _C_e_m_i-ye ... t-le.rd_e_; _____ _ 

erecede kalıyordu. )' enı hnzırlan.'n mamen mürettep bir plran mahsulii ol ._ -

M"'arlfte 

Muallimler 
Birlifdcn ayrı ilnıi bir 
hevet nıi kuracaklar? 

~ 

Muallimlerin birlikten ayrı bir 

ilmi heyet veyahut bir kulüp 

meydana ıetirmek teşebbüsün· 

de bulundukluı yazılmıfh. 
Bu hususta yaptığımız tahki .. 

kata naıaran henüz böyle bir 

teşekkill meydana getirilmiş de

ğildir. iş henüz bir tasavvur ve 

teşebbüA sahasındadır .. 

Dün muallimler birliğine mn
racaat ederek birlik içinde böy

le bir faaliyeHn birlilcçiJikle ne 

derece kabili telif olduğunu ve 

bu hareketin birlikçe nasıl kar

ıı1anacağını öğrenmek istedik 

ve şu cevabı aldık: 

- Böyle bir heyetin te4ekkü

lünü ve bir ıube halinde çalıt

masını birlik memnuniyetle kar· 

şılayacaktır. Eaaaen son konıre· 
de de kabul edilen yasanın 
33-38 inci maddeleri bunu müm· 

kün kılmakta ve amir bu'.unmak

tadır. Bu şubeler birliği xafa 
dllttirecek değil, biltkis takviye 

edecektir. ÇünkU bunların ka
rarları gene birlik yolile tatbik 

ve takip olunacaktır. 

Bl5yle bir teşebbüsün içinde 

bulunanlar ıuaamda bir çok mil· 
derriılerle ilk ·n orta zilmrele· 

re mensup muallimler vardır. 

Fakat tetebbUsleri hakkında 

birliğe mUracaat etmediklerinden 

isimlerini kat'i olarak bilemiyo· 

r:u:ı. 

Ga'ataaarıy llseaindekl tıd

riıat ve diğer Jiıeler 

Galatasaray Jiıeainin vaziyeti 

ve tedrisatı son zamanlarda ba

zı münakaıalara .sebep olmak
tadır. 

Bir çok kimselerin, ücreti di-
ier liselerden fazla olduğu için 
çocuklarını buraya ıönderemcdik· 

leri, her mektepte ayni terbiye 

ve tahsil programı tatbik edil-

meai İcap ederken bu lise pro· 
gramının diğer liselere benıe-

mediği iddia edilmektedir. ~,1ıınun bu mnh.:uru ortadan kaldırnc.ı'i dug~u derhal ta dik edilir. t ·te hid1- ''f acirJer birliği 
r Maarif emini Muzaffer ve mu-• senin nasıl hazırlanmıc; Ye nasıl tatbik t . . 

DahiUyc Vekaleti tarafındnh vali. d'l . ldugwu anlaşıİdıkta ı:: stanbul tacırler bırliği, KadıkÖJ avini Fakir Beyler digw er liselerin le . . . .. . e ı mı;:: o • n ~onra ,,. U . 
rın sa1ahıyctlerlr. , tevsıı fcıh yapıl· na C.:' oJ::ın planın (i"'lc 1 ?O va ·Ia sküdar ,.e Anadolu sahili semtlerfoi killtU 't'b 'l G l t d 

ltlakt.ı: ı k. t · fh 1 ·• • J • - • •;;. • r ı ı arı e a a asaray an 
. a o :ın tct .kn nıUium sa a a ··.ı rındaki hir takım C'tıhil, tecrübesiz ihtiva etmek üzere bir Üsküdar §Ube· • • 

tırını ve valilerin ıcvcut sallıhiyetfe. genc-l . i . 1 d w a kanıı t 1. . dun 'Jldukları ıddıasım doğru 
:ti . .. • . • eı·ın ı o ma ıgın a ge ın- si a<'acaktır. Şube riy8!1ıetine tisküdar nın -ırttırılması tnkarur etmıştır. a lir. . ~ , ··. bulmamakta ve Calalasarayın yal-
ıt Hz. nin seyahatlerinde müfctti~lerin ,,,,_ , '-· tacırlerlnden rahfr R. ıntihnp olun- •• 
~ 11ıc!uHe ~"' nız lisan tahsılı noktasından ·aptıkları tetkikatlar da valilerin snn ::::=, · :: : =··----.....:.- #~~~ muştur. Şubenin re/omi küşadı hu haf· 
hiyetlcrinln te,·sff l~in r '1-ıhı mud :: caktır. Elüzize yapılan bu hat ileride ta yapılacaktrr. farklı olduiunu söylemektedirler. 
t Şkil etmektt>dir. Sofuludan Vana doğru gidecek hattın 

ilk kısmıdır. 

Yen•, hatla119 Hat Elazizden sonra Palo istikame
!1 tini takiben Yana gidt>cektir. Bu hat• ~~!:'1lllfıl1lll~ll!l!~I 

tın inşam i~in hükumet yakında Diiylil, B ,. "k 7 p 
Bir mar-tten itıbaren iş1etmiye M. l\lccli ine bir k~nun lfıyihnsı ,.ere- -· U}'U ayyare ıyangOSU 

açılacaklardır ceklir. Fcvzipa:;ndan Diynrıhekire gi ·--~ Hiç beklenilmediği bir ~amanda birdenbire zengin olmak 
.llir mart 1931 tarihinde ~imcndif .!l' den hattın Elfızizden geçmesine arazi- =-_: ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

Cllık hayatımrıda muhtelif yerlerde nin vazı. ~ti imkan bırakmamıştır. Şim • 
~1 kilometrelik şimenctirer hattınc!a di inşantı biten bu kı ım hat üzerıu. := -- Onun için: 
§letrne baslıyacaktır. de 'nhkfm ameliyatı ynpılmnktadır. 

.ı - l\latt 1931 de 253 kilo mertelil; nc,·let Demir} ollnrı inşaat dail'{'· ~ Tayyare piyanQo 
alınız 

biletini l\titahya - Dnlıkesir hattı 101 kilomet s: reisi mühendis Jzzet B. yakında ~fa. ıf!~ 
l'elik Ankara (Irmak) - Çanlurı hattı lat: aya giderel;: tetkikntta bulunncn1.- -_,~ 
~e 2:-,o kilometrelik Fe\'zipaşn Malatya tır. Mnlatyadan Yana kadar olan lem · = 

1 .~t1tı işletmiye açılncaktır. Demiryo- mm tcsviyet türabfyc ,.c imnH\tı sı:ı .i- 6. ınCl kes ide l 1-kitnunusanİ·93 l dcd ır · 
.. nşaatı muhtelif istiknmetlerde de· yer: d2v:ım c' ::-ıt'ktedir. • 

"attı etmektedir. E!fızizlilerin mürnc:ı Bu isler haziranda bitirilmi olact\. Büyük ikraıniye (200,0 JÜ) liradır. 
:u Üzerine Başvekil lsmet P:;. Devl~t tır. 300 ırettelik Firat köprü. ünün inş:ı ~ A vrıcA : 
t~ttıiryölıan inşaat dairesine gider<'k sı devam ediyor. _ J 

evıipaşa hattının EJazize bağlanma- Köprü yapıldıktan sonra suyun k ll' -~"' f) O ' ') 00 000 
~itin umumi şimendifer inşantı üze ı yatağındaki Il<'Icir Hiis~yln istasyo-~ ''5(\ 0(\, ''4()/)0 '' ' .... 5.0 ,, "10. ,. 

tıd<' tetkikat yapmışlnrdır. nunun 1931 senesi sonundn iş!<'trni)e ~':"__ liralık ikranı;ye ve "100.000,, liralık 
ita '.EUızizde Safulu mevkiinde 22 kilo açılması mukarrerdir. lnşnsr taknri' ı ~ .. 
l'ı ttrelik bir hat ile Pc,·zipaşa - Dhn· eden Sn·ns - Erzuı-um hattı 230 kilo- ----_-~, bir mi.ik:if at vardır. 
<t·~kir hattına rnptolunacnkbr. Şim· nıetredir. Ye takriben n3,000,000 lirn· ~,, 
ıı 1kı he.saba göre hir kAr.unusani 19J~ )'n mnlolncnktır. " lll!l!!l!l!lj 
enesinde ilk tren EH"ızize girmiş ola• okuyup mb mb mb mb mbmbrnbmJ nıh • ·ili~ 

Polis haberleri 

Bir otornobıl iki ot 
bıle birden çarptı 

Dün Bomonti civaı ıada şof 

lbrahim 2431 numaralı otomob' 

tile evvelA 2506 

mın otomobiline çarpmıı Ye 

zını alamıyarak o sırada orad 

geçmekte olan 1401 numar 

otomobile de çarpmıf, her ikisi 
hasara uğratmıştır. Şof~ 1br 

him yalanmııtır. 

Bir muallimi dolındırdılıl' 
Dün SOleyınaniye 

lusundan geçen Kayseri liıe 

riyaziyat muallimi Cafer Be 
210 liraaı iki kişi tarafında 

mantarcılık ıuretile dola!Mim 
mıştır. 

EJi sopalı kıdınlır 1 
EvYelki akşam Üıkndard 

Selami Ali Efendi mahalletincl 

garip bir kadın kavgası olm111tu 

Halide hanım isminde bi 

kadın gece iCÇ vakit lcompı 

Fatma hanımı evine davet etmi 
ve aralarındaki bir karyol 

alıp verimini mevıuubahı et 

mittir. Bu ıuretle kaYgaya tu 

tuıan bu kadınlardan Hafid 
hanım komşusu Fatma hanı 

sopa ile döverek yaralamııtır. 

Bir kıza tlerruz. ettile,. 
Cemaf, kardeşi Arif ve arka 

da9ları Muhittin iınıinde 3 geh 

Kasımpaşada Emekyemeı ma 
hallesinde avukat lsrail Efen 

dinin km Sultanıya cadde or 

tasında taarruz etmişlerdir. Q 
kafadar; kızın feryadı Üzerin 

yetişen bekçi Hüseyin ağaya da. 

hUcum etmişler ve d8vmüşler. 

Polisin yakaladıiı bu arkadaşlar 

hakkında adlf tahkikat b91la

mıştır. 

İntihar mı ? 

Galatada Mimar hanına ~tn

rülen bir yaralı polis tarafından 

görülmüf, tahkikat yapılnu9tır. 

Yaralı Hasan Ahmet isminde bir 

gençtir. 

Polise verdiği ifadede kendi 

kendisini yaraladıK"ını ve bu iti 

intihar kastile yaphğını söyle

miştir. Bu ifade U:ı:erine yapılın 

tahkikat neticesinde gencin 5 
arkadaıile birlikte Galata titro

ıuna gittiği, oradan çıktıktan 

sonra yaralandığı anlatılm ştır. 

KR ra 1\li çetesi 
Gebze, Darıca ve civarmda 

muhtelif cinayetler yapan, köy• 

lilnün malını ve parasını gasbc

den Kara Ali çetesinin 7 inci 
ve sonuncu uzvu olan RUstem 

diln şehrimize getirilmiştir. 

Gebıe müstantikliğince istic

vap edilen vt muhtelif cinayet• 

lerinden dolayı hakkında tab· 

kikat yapılan Rüstem; mühim 

itirafatta bultınmu9lur. Kara Ali 

başta olmak üzere 7 haydut 
tevkifhanede bulunmaktadır. 

Haydutlar yaptıkları cinaret· 

ler etrafında birbirine hiç uy• 

mayan ifadeler vermiılerdir. 
Kara Ali çetesinin yıkı~• 

ağır ceza mahkemesinde batla· 

yacak olan mahkemesi pek m .. 

raklı oİacaktır. 
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' Tarihi bir gün \ 

Gaziayıntabın kurtu · 
luş günü münasebetil 
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Umcc Rıza Dün lstanbulda bulunan Ayınta~ M l d 
lılar, Gazi yurtlarının kurtuluş günii· a e . üır a 1 
nü kutJuladılar. Ruhlara çok yerinde .. Edgar AILn Poe .. den C•viren : Macit Nedim Şerefli bir dönüş 
l>ir heyecan hakimdi. Bize bu tatlı \'e -

asil heyecanı verdikleri için Gazi yur- Tepenin en yükı-ek nokta~ına \'al'· .Fakat bir cla!dka ge~meden fırtına 
dunun değerli gençlerine teşekkür e- mıştık. Söz ı-öyliyemiyecek kadar yor başladı. Ye ikinci bir dakikada ema 
derim. Bu münasebetle birkaç hatıra gun görünen ihtiyar rehberim, birkaç biribirimizi görmi~·ecek kadar karar· 
gözlerimin önünde canlandı: Bir .. ~a- dakika dinlendikten sonra (çok zamnn mıştı. 
bah düşman bermutat şehri bombardı- geçmedi.) diye söze başladı. Seyyahla Rüzg:hın. gemimize ilki t:arpışır.
man ediyordu, vizikamı yapmı:ıı, hü- ra bu yolJarda, en genç oğlum kadar da, direklerden ikisi bisakla l•esilmi:;i 
ro ittihaz ettiğimiz yere gelmi~ aayk mahir bir kılavuzdum. Fakat, tam Ü~ gibi denize yuvarlandı. 'Kendisini hu 
\izitesini yapmağa başlamıştım, Bu- sene evel, hiç bir Caninin başına gel· direklerden birine bağlamış olnn za
lunduğum yer avhya ve sokak kapı- miyen ,.e dünyada benden başka bir valh küçük kardeşim de heraber git
sına nazırdı. Kapıdan bir sediye gir- şahidi kalmıyan bir ,-ak'a altı saat sü- mi~ti. Ben de~ ayni akibcte uğrama
di Te bunu birsok sediyeler takip et- ren uzun bir mücadeleden ~onra hem mak isin, tutmakta olduğum trinket 
ti. Bu alışık olduğumuz. her an, he:- ruhen ve hem de \'Ücuden sarsılmış bir yelkenini bırakarak güverteye tırman
zaman gördüğümüz bir haldi. Gell•n halde beni hayata fırlatmıştı. dım, ve provanın altında, köpe.~teye 

leri görme:.. yarnlı iı;;ele ryaralarına Gözlerimi bir müddet uzak ufukfar takılı halkalardan birini sıkıca l<avra· 
hakmak üzere çıktım. Sediyelerin, ar- da gezdirdikten sonra devam etti. dım. 
kası sıra gelen bir mücahitle karşıt . Üzerinde bulunduğumuz tepe bulut Kabaran dalgalar bizi bir müddet 
hm. Rengi adeta yeşildi. Bıyıkları lu Hel:seggen dağıdır. Şimdi, gözleri· su altında bıraktı. O vaziyette, su yut 
dimdikti. ltendisini tanıdı~. Bu ..;t· niz kararıyorsa ~ahlara tutunarak hal ma~ak için nefes~~ıi tutmak mecbur~
narh kahramanlarından bır bombacı kın ve aşağıdaki bulutların ilerisine yetınde kaldım. 1 me bu esnada gemı· 
idi: Memik Ç3\"UŞ faciayı öğrendim: bakın! miz ispazmazn tutulmuş gibi her no\,. 
depo mahaJiesinde otururmu~. sabah- Bu has döndürücü mevkiden ta ile- tasına kadar titredi. Deni sersemles
leyin kansı. iki ~ocuğu, anası ' 'e kız rlere baktım ve genis bir okyanustan tiren bu \'37iyetten kurtulmağa ve et-
kardeşinden ibaret ailesi kahvaltı et- ba ka biı· sev görem;dim. rafta ne olup bittiğini anlamağa çalış-
meğe oturmu~lar. Evlerine i::sabet ede- :ıG" .... "' • .. b·ıd··· k da .1 .· tığım esnada birinin kolunu tuttuğu-

d . . A rozunun gore ı ıgı a r ı eıı . . D . d'" ..... .. 
rek tam ortaların a ınfılak eden on· b k 1 D" d 'b" mu hıssettım. enı:r.e uştugumu zan . . . . a -• unyanın uvarı gı ı u7..anan ·-. .. .. . . .. 
buçukluk mermı ıJe hep~ı bırden "'e· k k . h b" 't .. k . nettıgım buyuk kardeşımı yanımda go-. .. or ·unç, sıya ır şen gorece sın. .. . . .· _ F· 
hıt olmuşlardı... Ben bu akıl almıvan, s· d , , 1 d . D ha be runce kalbımı ~e' ınçle kapladı. a-. . • · . ız, o a aya urrg ı erız. a · _ • 
en fecı hayallere bıle ::sıgmıyan facı· "d h ld k" d l\I k e .... kat agzını kulagıma yaklaştırarak l\los 

- rı e emen yarı yo a 1 e os o ••. . 1 . . .. 1 d""" 

- Bu mektubu gönderen Ha-
nım, yola çıkacak derecede 
eyileşti mi? 

- Evet. 
- O halde ha··dı, hemcr. g·· 

delim ve onu getirelı m. 
Mehmet Hazreti Alinin yanına 

girmiş, ondan bir kaç saat için 
müsaade istemiş, sonra Manas · 
tırın bademesile birlikte hareket 
etmişti. 

iki hasretli yarın mülakati 
çok hararetli olmuş\u. Mehmet 
Leyli.ya vuku bulan hadiseleri an
latmış, sonra onu Basraya gö
türmek istediğini, Hazreti Ayşe
nin de orada bulunduğunu ıöy

lemişti, Leyıa buna müvafakat 
etmİftİ. 

O da Haıreti Ayşeyi görmeğe 
hahitkerdi. Leyla, hemen ha
zırlandı. Kendisi de Mehmet te, 
Manastmn bütün rabipleıine te· 
şekkür ettiler. Baş rahip Meb
mcdin kim olduğunu öğrendik-anın betbaht magdurumu teselli etnıe d d koe girdabı kelıme erını soy e ıgı za-

• ıt d" .. ı · · d d b" ası ır. · · b' d k k · k'l • ten sonra ona rica etfr ge ye en ım, ~oz erımı uvma ı ı· G"" t d"kl . . .. b'l k . . b"" man sevıncım ır an a ·or ·uya. ın ı ap • 
• OS er 1 erını gore 1 me . IÇln U· ııııııımıııımıımıı -nııııuuu111ııu..ı,..ıı_..,,,_ııımn ••-• 

le... tün dikkatimle baktığım esnada ihti· ettirmişti. . ... 
Knr:;.ıda (çıksurut) sırtlarında do· (D d •. d • . "kı··· .. ··ıt·· Bir az sonra etrafımızdakı zıfırı .. · yar: enez egı egışı ıgı. guru U· . • •• .. •. 

Jaşan duşmana . sıkılmış yumruklarını 1 .. "t' ">) d' e sordu karanlık bırdenbıre çozuldu. Berrak . . erı ı>ıı ıyor musunuz. ıy . . . 
uzatarak dişlerının arasından: :. . . .. . . ..t k" bir semanın ortasında şımdıye kadar 

- GA,·ur, alacağın olsun: dedi '•! . ~ehbe~~mın bu sozler~nı :u~~a ıp görmediğim bir büyüklük Te parlaklık 
arkasına bakmadan selam vermedN, gıttıkçe yukselenve Amerıka ag ~rın- in av gözüktü. Şimdi etrafımız tnnıa-

kt ·t · B' '1 1 k da sürülerle dolasan Bizonların bögiir · d 1 t . .. çı r, gı tı. ır ~ı gın ık yapar ·or· .. :. . .. . . . B d h" men ay ın anmış ı ve cıvarımızı gor-
kusile arkasından birisini gönderdim. tus?~e benzerr bır ses ı~ıttım. k edş ah.~ mek kahil olmuştu. Fakat bir saniye 
B k ••·t d • . . ·ı . ka ıcınde ta 'urrgh adasına a ar u . b" d 1 b" . 1 k u oca yıgı ogruca sıperıne gı mı:;1 .. ~ . . . h 

1 
ld sonra cesım ır a ga ızı sema ara a 

mazgalının başına gesmiş tüfeğine ha· !un d~~ız~!1 karma karışı~ hır k~ 
1 
al 1

: dar yükseltti. Ben bir dalganın bu k:t 
şını dayararak sessizce ağlamağa ko- gını gordum. Orada genış su ut e erı dar yükseldiğini hiç görmemiştim. O 
yutmuş... Bundan az bir zaman sonıa birçok kol~ara ayrılarak çarp~:?ıyo~. anda bulunduğum noktadan, vakit 
Çıksurut cephesine bir taa;-ruz yap k?rkunç .~rdablarda yuvarlan~~:; ~e kaybetmeden, etrafa seri bir göz gez
mış \'e dü~man cephesini paramparça b~rde~ yukse~l~~e.. fırhyor'.h 1 ~t e dirdim. Korkunç bir manzara tüyleri 
etmiştik. Hastaneye getirilen ~ehitler ugulcııyor,. kopuruyo~, ve. nı_ a~~t 

1 
ep mi ürpertti. Beş yüz metre ilerimizde 

arasında bu koca yiğit te vardı. lşt~ si başka hır tar~.fa ~·~~~g~_ım ~n t>IU· l\foskoc ~irdabı dehşetler sa$arak bu-
Ayıntap böyle Gazi oldu. lamada~, bn don~ur;ıcii dır sura e. 1unduğumur. yero y3.klnoı,roTdu. 

"' • • şarktakı uçuruma a ıyor u. D, lganın tep!tsinden düserken kcn-
Gazi Ayıntap feYkettarih ve Cevkel- .... Birliıiç ... daldi<a için<le deniz oüshii· dimi rüyamda karlr tepelerden kor

beşerdir. Gazi Ayıntap türk milli mii tün kan~tı. Girdabları~ kayholmağ~ kunç uçurumlara yu,·arlanıyorum zan 
cadelesinin tam bir timsalidir. Batar başladığı bir esnada benı hayretlere du nettim. Suya dalmamızla kendimizi 
yalarla topları yüzlerce makineli tü- şüren beyaz, köpükten i:r.Jer belirdi ~··: girdabın kenarında bulmamız bir ol
fekleri, tayyareleri ve bütün asri harµ uzaklara kadar yayıldıktan sonra h~rı du. 
Yesaiti olan düsman fırkalarına sade- içte diğeri onu muhat iki daire şeklın· lkinci bir saniyede artık içine yu
ce derme çatm~ tüfeklerle mfü:ıellah de toplandılar. Birden, göz yumup a- varlanacağımıza şüphe etmediğim bu 
1000 - 1500 türk dilaveri tam on bir çacak kadar az bir zamanda, hepsi. derin kuyunun basında, can kayguı-u 
ay göğfüı vermişti ve son zehirli lok- kutru bir milden geniş bir daire halini zail olmus yerine" tannnın büyüklü
masını yedikten (Hakikaten zehirli o- aldılar. ği.ine delil olan bu heybetli manzara)'t 
lan acı badem çekirdeğinden ekmek ye Muazzam girdabın kenarında dal- görmek i~in şiddetli bir merak hasıl 
miştik.) }{endi vesaitile yaptığı duma·t ga serpintileriyle, bir kuşak vardı. olmuştu .•.. 
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Uzun tefrika 

Cumhuriyetin mes'ul müdürü 
dostum Agah, çok hoş 

sohbettir ve her hoş sohbet 
adam gibi biraz dalgındır. 

Dün kendisile, bizim iazetede 
çıkan· "Asmalımesçit, 74" tcfri· 
kasından bahsediyorduk. Bu tef· 
rikanın başladığı günlerde ben 
AgAha: 

- Meraklı bir tefrikadır ve 
uzun sürmiyecekl demiştim. 

Dün, benim bu sözümü hatır· 
layarak bana dedi ki: 

- Hani, bu eser için çok sür
miyecek! diyordun? 

- Eh çok mu sürdü? 
- Elbet çok sürdü. Dün ıöy· 

le bir baktım. Asmalımesçidin 
altında (74) yazıyordu ve bitme· 

mişti. 
Yetmiş dört tefrika az mı? 

Yeni bir sofu 
h siyah barutlu son mermisini de düş· Bir huniyi andıran girdabın cidarlan. Girdabın kenarında, gittikçe uçu· 
mana sıktıktan l'Onrn her mahsur kn- ufukla kırk beş derecelik bir za\'iye ruma yaklaşarak, belki bir saat uçar 
leye mukadder olan akıbete de boyun teşkil edecek kadar meyilli idi. lç ta- gibi döndük. Büyük kardeşim kıç ta. 
eğmemiş ve ilk sıra tel örgülerle mii- rafı sudan siyah bir seddi andırıyor- rafta yere bağlı boş bir fıçıya tutun· Romancı ve başmuharrir dost· 
cehhez düşman siperlerini tırnakla.·, du. Yarı feryada henziyen korkunç mus ve gü\'Ct·tedeki her şeyi süpüren tarımdan Mahmut Yesarinin ar· 
dişlerile parçalıyarak huruç yapmı; sesi ıstırabını semalara haykıran l"ii· müthiş dalgada yerini muhafaza ede- tak beş vakit namaz kılacağını, 
ve bu suretle Ayıntap müdafaa kuw<: yogaradan dehşetli idi. bilmişti. buna son günlerde karar verdiğini 
ti düşmana silah teslim etmemiştir. İhtiyara: (Bu, büyük Mael girda- Sancak tarafından sert bir yalpa haber aldım. 
r.ıüdafaa kuvvetinden mnhrum kah\l1 hından başka bir şey değil,) dedim ile gemimiz tepe üstü girdaba yuvar- Bu kararı neden ve nasıl ver-
şehir betbaht birkaç evladmın elile (Evet, böyle de öylerler. Fakat landığı esnada mevkiimi emin bir hale 
düşmnna kapılarını açarken mukaV ,\-!! biz, Norveçliler fırtınanın Moskoe gir koymuştum. diğini kendisine sordum. 
mucibince kaleye beyaz bir bayrak dabı deriz,) diyerek kayna~n sulara. Beni merakla kendine çeken o hey- - Monıer, dedi, uzaktan şöyle 
çekmek icap etmişti. Koca şehirde hiç bir şeyler hatrflamak ister gibi baktık- betli ,.e korkunç anı hiç unutmıyaca- bir tanıdığım bir imam kızının 
bir dükkan, hi~ bir el' bir beyaz bez tan l'onra devam etti. ğım..... Noel gecesi evinde çam ağacı 
parçası vermemişti, \'e nihayet hast:ı- Bir zamanlar, ben Ye iki kardeşim Gemi derin girdabın hemen ortala- diktiğini haber verdiler. 
nenin kefenlik bezi şehrin kaJesine çe· yetmiş tonluk bir balıkçı gemisine sa· rında, büyü ile asılmış gihi, kaldı. Eh, artık he§ vakit namaz da 
kilmiş ,.e şehir düşmanına bu kefenle hiptik. Onunla ekseriya l\loskoe ileri- Genic; bir huniyi andıran uçurumun i~ bize düştü demektir. 
yol vermişti. sindeki adalara kadar gider. halık av tarafı cilalı bir tahta kadar düzdü. • 

Hangi türk vardır ki düşman önün Jardık. Bulutların dairevi catlaklarından ken 1opla :J.q.ne 
• _. Ntıııruınnııuuuu .. ımıınratn111:nıtnhln:Pr .............. -· """'-........ .......,.. 

d.~ hanka~ar .. yaratm~mı~tır ve hangi Bir haziran günü. öğleden iki saat dini gösteren ayın parlak huzmeleri boş fıçdardan birinin yere merhut ipi-
turk şelırı duşmanla karşılaşıp ta .:.ı sonra adalara kadar gitmiş ,.e az biı· girdabın en derin noktalarına kadur ni kendime iyice bağladım ,.e tereddüt 
kahramanca döğüşü yapmnmrştrr. zamanda gemimizi istediğimizden gü- altın renkli nehirler gibi akıyordu. etmeden suya atıldım. 

Fakat son türk harikasının nMıl bir zel balıklarla doldurmuştuk. Geri Etrafımızı saran yarı sis bize, muh· Gemiden ayrıldıktan bir müdd<'t 
tek (Gazisi) varsa bir tek (Gazi şehl'i) döndüğümüz zaman saatinı tam yediyi teşem renklerile bir alaimi semadan H! sonra girdabın simdiye kadarkinden 
~ardır. G~iyi ancak türk m~!leti do· gösteriyordu. Durulan sularda fırtı· civarımızda toplanan gemi enkazından çok vahşi ve seris birkaç dönüşle kardc 
gurur. Gazı Ayıntap yalnız tur~ vatıı. nanın sekizde kopacağını tahmin etmi~ başka bir şey göstermiyordu. ,.im köpüklü sular ara ·ında kayboldu. 
nrnd~. bulonnr n Ayı? tabı. (Gazı). an- tik..... Bu tahta parçaları bana, fırtınanın Ben de akibetimin ne olacağından hi
cak. turk. yapar. Gazı şehır, ga~ı Bir müddet başımıza gelecek felaket bilahare böyle bir~ok enkazı Lofoden haber bir halde iken girdabın meyilli 
ş~~ıt evla~~a~n huzurunda takdıs ,.e ten bihaber, sancaktan esen bir rüz adaları sahillerine se,·kcttiğini hatır- kenarlarının gittikçe ufkileştiğini ve 
hurmetl~ ıglıyorum. garla yol aldık. Fakat birden istika )attı. Ve hu hatırlayış heni. onlarla huni şeklinin küçülmekte olduğunu 

_______ 0.'.·.F_ah_r_i_C_a_n_ metini değiştirerek imdi üzerinde hu kurtulmak fikrine düşürdü. Etrafım- gördüm. Şimdi sür'atli dönüşler ya-
!tlatbaanuza gelen eserler: lunduğumuz Jlelı;;eggenden esmeğe b~!'J dn göri.inen bu direk ve tahta parçala- rnşlamrş. köpükler \'e al:iimi sema 

"U --~ , Iadr. Yol almamıza mani olan bu tc n ihtimalki şimdi Lofoden sahillerine tedricen kaybolmuştu. 
yanış,, mecn1uas1 beddülden canımız fena halde sıkıln11ş gidiyordu. Tahminime göre de gird:ı- Kendimi deniz sathında bulduğum 

"Uyanış .. mecmuasının son nüsha!-ı tr. Bu ,·aziyette en iyi hareket gemiyi hın derinliklerinden sıkmakta idiler. zaman ~emn berrak, rüzgar durmuş, 
mütenev,·i münderecntla çıkmışttr. Bu rüzgara terketmekti. L.\kin bu sefrr Jfarclc~ime )'anımızdan ge~en enka· ay garpta parlıyordu. l\fanrnafih gir· 
nüshada Ahmet lhsın, Mediha Muı:affer, de, fırtınanın pek yakın olduğunu ha zı göstererek ve yapmak istediğimi işa dabın husule getirdi~i cesim dalgaglar 
l layri Aziz B. lerin muhtelif mevzularda her veren bir akıntı ilerlememize mani retlerle anlatmağa salıştım. Falrnt o tamamen kaybolmamıştı. 
yazılın, Hüseyin Necmettin B. in "Rüya oldu. Ufkun, sür'atle ilerliyen, hakır h:ışını ümitsiz hir halde saUıyarak tek Bundan sonra sular beni balıkçı lm
içinde rüyıı,. piyesine, A. Sırrı B. in renkli bulutlarla örtüldüğiinii göriir lifimi ı·eddetti. yıklarının bulunduğu yerlere siirülile.. T. A. T" ye dair tenkitleri, A. Sırn 
B. in "Genç kızlar,, isidi bir hikAyesi görmez bir an evel bir demir mahalli Kaybedecek vakit yoktu. 1\ardeşinı di. Ye konuşamıyacak kadar bitgin biı 
vardır. ne srğınmak istedik- le kısa fakat acı bir Hdai müteakiptalde bir balıkçı kayığı beni kurtardı. 

-Biz sizin kim olc!u~unuru 
meden s;ze hizmet etlik. Biıi 
de sizden bir ricamiz var. 
burada huzur ve sükunet iç'n 
yaşıyoruz. Yeni hUkumetin b 
takım gailelerle k arş1laşdığınt 
bu yüzden muharebeler vukub 
duğunu haber aldık. Biz tar 
dünya adamız. Dünya ile a lik 
mız yo <tur. Şimdiye- kadar na 
hllıur içinde yaşadıksa bund 
böylede huzurumuzun muhtel 
masını istiyoruz. Siz bu husu 
b ize yardım ediniz. 

Mehmet cevap verdi: 
- S ize bir kimse dokunaın 

rahatınıza bakınız. 
Leyla ile Mehmet 

çıktılar Develerine bindiler. 
Basraya doğru hareket etti! 
Bir kaç saat sonra ikisi şeb 
giriyorlardı. Mehmet, Leyli 
doğrudan doğruya hemşiresin 
ikamet ettiği eve götürdü. Ayf 
Leylayı derin bir iıtiyak 
istikbal etti. Onun başından g 
çenler, Aytenin meçhuli idi. Le 
ona bütün macıralannı anlataı 
ve kendisinden ayrıldığı iç 
mütesir olduğunu söylemiıti. Le 
Hazreti Ayşenin yanında yerle 
miıti, Mehmet Hazreti (Ali)nİ 
mayetinde çalıımakta deva 
etmişti. 

Leylanın Şimdiye kadar Me 
metten sakladığı bir nokta oııtJ 
kimin kızı olduğuna ait ıırJard 
Bir gece Mehmet itlerini biti 
dikten sonra hemıireıini ziyar 
te gelmiş, Leyla ona bu noktala 
anlatmış, ve bir an evvel Şadi 
viderek orada Markosu ~ör 
istediğini, Markostan bütGn b 
sırların iSgrenmeğe mUıtak ol 
du~nu söylemi§, Mehmet bu11 

göre tedbir alacağını ve ontJ 
bir an enel Şama gidip bu sır 
ları ögrenmeıini temin edeceği 
vadetmitti. t 

bir kaç gün sonra Ha:ır~ 
Ay9e Medineye dönmek iç• 
hazırlanıyordu. Hazreti Ali, on • 

"bl mağlup olmuı bir kumandan gı 
davasını kaybetmiş bir rebbt 
ıibi değil fakat izıet ve ıe~e 
balesi içinde avdet etmesini 19 

tedi. Onun için Basra eırafı111 

en ileri gelenlerinin zevcelerinde 
kırk kadının Hazreti AyşeY 
refakat etmesini emretmiı, ıoıır 
onun mayetinde hareket edere 
harpta bir hale uğramakt• 
kurtulanlann da Hazreti Ayf ·n 
mayetinde hareket etmelerı 
söylemif, ve Mehmedin henıtire. 
sine refakat etmesinide iıtemiıt• 

Bütün bu hazırlıklar ikmal olll 
nurken Mehmet, Leylinın Haıre~ 
Ali maiyetinde kalmasını isted 
Ona: i 

- Sen Hazreti imamın ın• 
yetinde kal. Ben hemıiremi M 
dineye iıal ettikten sonra avde 
eder, seni onun maiyetinde bO' 

lur ve Şam mes 'elesini hallede"' 
rim. • 

Leyla bu teklifi kabul ettı. 
Nihayet Hazreti Ayıenin h,.'~ 

reket günü hulul etmişti. BiiytJ 

bir alay hazırlanmıfh. Basr•01~ 
bütün e~raf ve muteberaoi, tfaZ 
reli Ayşenin bütün ricali nı!F 
<landa turuyorlardı. Hazreti ~ 1' 

Ayşeyi bekliyordu. Hazreti Ayf~ 
geldiği zaman bütün bu cem1~11 
huzurunda davasının ve kıyanı~1 t 
sebeplerini izah ederek e 

1 
hangisini tefehhüme mahal kalrO 
masanı temin etmek istedi. QnuO 

için Hazreti (Ali) ile vedalaşırk~ 
şu sözleri söyledi: 

(Bitmedl) 
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. ~ ·: liaretler · 
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Öksüzü sevindirmeli 

Kadın sırtları ne kadar ve nereye 
kadar açık oiacak 

Hükumet taraftan gazetelerden iJ. 
lifat ı:örmiyen, ve onlardan hoşlanmı
)'atı gazetelerden bin bir Fransız hü
kumet gautesi tarafından fakdir edil
llıiş. 

Bizimkinin ağzı kulaklarında vira 
gijlüyor. Kocaman başlıkları, kıvrıla 
kı"rtla çöreklenmiş (Le temps) sonra 
altında sütun, sütun yazı Yarının yaz· 
dıiına göre tümen, tümen Tandan Ya
tına, Yarından Tana iltifat. 

l>ehh pehhh .. Kırk bir buçuk kt:rc 
ltıa§allah .. A1Jah bizi ne günlere yetişti 
tdi. Anupaya hoş görünemiyonız diye 
lçill\iz kan ağlıyordu. Tan gibi ağır 
bll§h, uslu edepli. kişizade halis freni, 
l'an Yanna aferin demiş! .. 

Bu aferin eski mekteplerdeki aferin
ler gibi camlanarak duvarlara asılma 
)a l:iyık bir aferindir. 

* • ... 
Bizim bildiğimiz Tan Yarının dediği 

kadar ihtiy:ıts11: değildir. Hatta sessi7. 
liğinden ağzını bile açmaz. Hele lstau
buı muhabiri hamdan nem hapar bir 
~ttir. 

Yarının (Tan) ağabeysi ihtiyatlı fi
l!ndır amma. onun kimi se,·diğini, ki· 
itti sevmediğini hep biliriz: 

Tan bank otomanı se\'er. 
l'an Ali paşayı sever. 
'l'an Türkiyede beynelmilel mali 

ltıuraknbe)i se,·er. 
Tan kapitülasyonları sever. 
'ran adliye imtiyazlarını sever. 

Tan, Piyerlotinin Türkiyesini se'fer. 
Tan, düyunu umumiye hamillerini 

Sever. 
Tan, Fns sultanını, Tunus beyiui. 

Siyam kıralım sever. 
1'an, Türkiyeyi müstemlike halinde 

soyup sovana çc,i ren emperyalist ser
ltıayenin dilidir. Emperyalizmi ~ever. 

'ran, Türkiyede Marseyezi istiklal 
ltıarşı Z"'1ncc1r-ın-; -q·('r, 

Tan, konaklannda fransn:ca konu 
§anları L·'' . 

Tan, Türkiycdcki ashert ve iktısadi 
latila kollarının ileri karakollarını ı;e- ı 
~~~ 

Rus çarından 
neler kaldı ? 

Amiral Kolçakın Sıberyedaki 
kuvvetlerine müttefik devletler 1 

namına iıtirak eden Jeneral 
Janin "Çarlığın sukutu,, unYanile 
bir eser yazmıf ve ıreçen hafta 
zarfında neşretmiştir. 

Jal,leral Janin, bilhassa Çar 
ile ailesinin Ekaterinburgta nasıl 
idam edildikleri hakkında mü
him tafsilat vermektedir. Çar 
ile ailesi idam edildikten sonra 
onların metrukltından bir kısmı 
idam sahnesinden Mançuri hu
duduna aşırılmış ve orada Je
neral Kolçak erkam harbiye reisi 
Jeneral Dtrerihe teslim olun
muştur. 

Jeneral Diterih bu metrukitı 
gömmek istemİf, fakat Bolşevik
ler bu metrukatı kaçıranları ta
kip ettikterinden bütün bu met
rukat Jeneral Janine teslim 
olunmuf, o da bunları Fransaya 
getirmişi ir. 

Jeneral Janin bu metrukatı 
ne yaptığını şu şekilde anlatıyor: 

"Bu metrukatı Patise getir· 
dikten !Onra onları Grandük 
Niko1aya teslim etrnek iıtedim. 
Grandtik, bunların onu ıon de
rece müteesıir edeceğini söylemiş, 
bunun üzerine bunları Fransa 
haric:yesine vermek istemiştir. 

O da bunları kabul etmedi. Ni
hayet bunları kendi ailemin 
kabristanına gömmiye mecbur 
oldum.,. 

Son Çar, Çariça 'e Çareviçe 
ait bu metruk-At 311 parça eş-

li an .ıserbest fırka)1 se,·er. , . 
Tan Tilrkiye demokrasisini ~e,·mez. yadan İoarettir. Bunların hepsi 

'l'an, Mustafa Kemali sevme:ı:. de gümüştür. 
'ran, İsmet paşayı se' mez. """''"""""'',.. '""'"" _"':"' _ _______ _ 
Tan. müspet ilimle düşünen Türkü kıvamına gelmışken berhava olmosına. 

8tl'me:ı:. ahlayıp oflam~ın ,.e seı best fırkanın 
Tan, Türkiye müstemlel<e ol mı~ a- şahlandığı günleri bir zafer gibi gör· 

Menim kış olduğu için kadın· 
ların deniz banyolarında kullan· 
dıkları mayolarm sırt tarafından 
ne kadar açık olacağı meıeleıi 
mevzuu bahsolmaz. Fakat Flori
danın ılık sahillerinde kadınlar 
hila deniz banyoları yapıyorlar. 

Burada kadınların sutlarım lii· 
zumundan fazla açtıkları görül
müf ve bunu bir ölçüye tabi 
tutulması kararlaşmıştır. 

Polisler aşırı derecede açık 
saçık olan kadınların sırtını ölç
mekte ve 11rtları fazla açık 
olanlara ceza vermektedirler Re
sim, polislerin sırtları nasıl ölç
tüklerini gösteriyor. 

Şekspirin bir ak
rabası çıktı 

Meşhur lngiliz dahisi Şekspi
r in neslinden bir kimse gelme
miştir. Fakat ayni aileye mensup 
bir kimsenin bulunup bulunma-
dığı lngilizler tarafından daime 
tahkik edilir ve bu su· 
retle şamn mevhum b ir 
şahıiyet olmLyarak tarıhi bir 
şahsiyet olduf[u ispat edilmek 

1 
iıten'•· Şair Şekıpirin ailasine 
mensup olduğunu iddia edenler 
elen biri M. Georıy Şekspirdir. 
Meşhur Loyit Corca katiplik 
eden hu zat geçenlerde Lond
ranın Şiir cemiyeti tarafından 
dant edilmiı ve onun şerefine 
bir ziyafet verilmittir. 

Geofry Şekıpir, büyük ve 
dahi şııirin akrabası olduğunu 
ispat için bir rapor hazırlamış 
ve bu raporu Haralds kolejine 
veı mişti. Holef bu rapor üzerinde 
bir sene kadar tetkikat yapmış 
ve tahkikatını bir sene daha 
devam ettirmek ihtiyacını hisset
miştir. 

Geofry Şekspir, büyük şairin 
kardeşi Cilbertin sülalesinden 
olduğunu iddia etmektedir. Onun 
beyanatına göre bu ailenin baı
Jıca meraklarından biri şiir yaz· 
maktır. 

Sonra 300 seneden beri bu 
aile, erkek evladına pek büyük 
şairin adı olan Vilyan isnıini ta

karmış. 
....... ınnımnnnııır,ıllf•lllllllfll.-HUll ffUlllnntllwttwallttftlUl#lllJDJlbltnnDIHKllH-

m i yet veriliyor. . 
Istanbulda üç büyük elçıoin 

iştirakile bir de içtima akti muh
temeldir. 

Reisicümhur \1 e başvekil ismet pata bu ikinci •ey~~i 
tinde Reiaicümhur Hazrellerının 
bazı meseleler hakkındaki fikir 
ve mütaleasını alacaktır. Düyunu 

mülakabn başlıca mevzuu 
ne olacak? 

Gazi Hz. ile Ismrt Pı. arasında 
Dolmababçede Yuku bulacak o
lan mülakata bUyük bir ehem-

umumiye meselesi bu mülakatın 
başlıca mevzularından birini teı
kil etmektedir. 

s:: 

:ı:ı kanu nevel Curnarte.si g3o 

Dııh'lcle 

ı ay'ı~· Kur..ıı ısu 
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t) 

ıı 

ŞABAN 

1349 

401 

75(1 

1400 

f lariç ıc 

80 ' 
145 ' 
2700 

Gün dönümü fırt nası 

Güne1ın ooğu 1u ı, 2.'i - ba:ı>· 16, 47 

Ayın dotuşıı 11 18 - ba!ı}ı · l 38 

Namaı vakitleri 
~ aba~ Oi!IP ikini 
5 56 12 ı; 14 33 

Radvo: 

41c,~.., Vı.• 11 
16 47 1826 

Bu al< şam lstanbulda 
~aaı "ekizden ona kndar a l:ıturka 

r :ı • ı l 

Sinemalar: 
Alkazar - ()üO\ adan uz:ık 
A'emdar - Aşk resmi geçidi 
Artistik - Paris damları nltında 
Asri - Kukla tiyatT(ISll 

Beıikta~ H lal - Rmdtn 
Etuva1 - Brod\ ay kukln~ı 

Elhamra - ficlı\l a r mlibarekcsi 

Ekler - Yunan tiyatro trupu 
Fran11z - Kh·e!i trupu 
Glorya - J<:h <da l\l:ıdri t 
Hale Usküdar) LeylAklar açarken 
Kemal B. - !\anlı denizler 
Majik - Çünkü sen i seviyorum 
Melek - Paramont şeref geçidi 
Opera - R•·n kız l arı 

Süreyya Kadıköy • l-0rıki korsan 
Sık - Dün \' :ıdan uz.ık 

Zek:ii B. 

Birkeç güne keder Parisı 
gidiyôr 

Düyunu umumiye hamiller mecH-

. h .. k • t ' · · d J 
4 1 "c sıne u ume ımızın ver ıgı cevap 1\ n 

dilerine tebliğ edilmiştir. 

Dün Ankaradan gelen Düyunu 11· 

mumiye Türk Dayinler Vekili Zekai 

D. birkaç güne kadar Parise gideceği 

ni bildirmiştir. 
'ak diyeni sevmez. mesin de neylesin! . ... . 

Bu teşekkül ince, oynak fransız Z<'· 
Serbest fırlca kapanmadan hirk".•' . . . . .. ( NOS' 1---------. Darülbedayi Temsilleri tU d' b" .. b" 1 k 1t · kasının chnde hır fransır. zaferı halını n evvel ı, ı r gun ır sa ona ·o 1J· ld .1 • • 

iunda IJi•~ "' ~ - ·-,,. .,.n:r.etclcri olan a r. M 1 LT Q N 
aoy]en<ı· . madılar, fakat Fransa orduların, zırh Şarlu' arı: Şeytani cerbezesi, cazibesi, keyif ve ne9'esi ile (g 
bir adam girdi. Ye hiddetli, hiddetli Lfıvrensi İngilizler huduttan sokıı· ~~ ~ 

"- Bu ne namussuzluk... Herifler lıların sokamıyacağı bir programı hu- (g 
~a.k1ı .. Horslarımrzı vermemek ne ele· duttan serbest~e sah-erdi. Serbest fır- ... Beda •• !:icılar -~ahı r ... 

Bir kavuk 
devrildi 

ttlek? . . . ka diye bir yar buldu. Şimdi o yar el- ı fi/ U A?~ i 
Memlekete ecnebı sermayesı gırme· . . . ~ 

d.. b k ı k t ·t· den gıttı onun babasız bır çocugu vıtr Filmini cıdden hakiki bir harika olarak canlandırıyor. -.:rı u borcları verme ·, mem e e e ı ı-

bar getirm;k imkanı var mı? onu bağrına b~s.c;a,_reva~ır. Şimdi T~~ Bu akşamdan itibaren 
Böyle gittikçe A'Tupa bize itimat amca ona aferın gonderıyor, yann hu-

tder mi? kumet baba ~ikolata filan gönderir bir <ilorya Sinemasında 0

• 

iki tal.· 
perde 

3 

Tarihi piyes 

I
Yazan: Mü.sahip ıııııııı 

llunu söyliyt'n ~er be ·t fırkanın ilel'İ knç gün sonra sene başıdır; öksüzü 'J\'. 
zade Celal B. 
Buakıa ıı biletlerdeümuma tenzilat telen adamlanndan biri idi. vindirmeli. 

Tan böyle siynsi bir teşekküliin tam 
~ - ----

Tefrika numarası: 18 
'r azan : "Garp cephesinde .... müellif! 

Erilf Haria Remaıgue 

Sadri Etem 

dam Troıııke yastıkları altına yerleş•i- Şimdilik onun ba~ka düşüncesi yok. dolayı sallnmnktadır. Hayvanıo 
rirken diyor ki: Validesi ise yalnız onunla meşgul. Kil· Hiç olmazsa Liidvig gibi kolumdan alacalı ku) ruğunun tüyleri pırıldıy'11'. 

- Bereket nrıdn yalnız ayaklan çük oğlu Alberin bu halden ıstırap ~ek yaralı olsaydım. Bana bu kadar i~erJc- ibiği kıpkırmızı. Gngasında bir iki 
gitmiş... tiğini asla farketmiyor. insan buna U · mezlerdi... damla kan var ... 

_ Bir şey değil Han~ ... sana güzel zun mi~ddet tahammül ed~hilir mi?. • Onu teselli etmeğe uğr~şıyorum. Yemek yemiş ol~u~u mhnl.de. horosu"l 
ayaklar yapılır ,.e yakında tekrar k.lŞ Benımle ~ıkmasına vesıle olur dı) e F nhat ters ters bakıyor .. Ne desem manzarası bana ıştıha venyor. 
mağa baslarsın. Al bere diyorum ki: k:ınmıyor. Mnamafih bu sözlerim beni Villi ke)ifle han·anı silkiyor ma-

K d "' gvlunun yanınd t . - Alber kışlaya gitmemiz icap edi- lü "' T. cesaretıendiriJor.. dam Homeyer doğruluyor Ye a'a:ı çı· 
a ın o a o uruyot I d ·w 1 • • • k · t 1 

ve ellerini okşuyor. yor. dı' n.saln dı~ekr erdı.n~ ~esekllı etmle ·d~s.e· mrıyo\r/. ıı·ı n d k 1 d ., 
. . 1 k . . .. Hemen: mı ,c::ı ı ·en ısını un·et en ırı .· - ı ı. unu nere e ya n n ın .•• 

Bır şey demış 0 ma ıçın soze karı- - Evet gidelim! "' * ı;: Villi mağrur bir tavırla horosun sun 
şıyorum: Diyor. Dışarda biraz rnhnt hava ,ıı Villinin evine gidiyoruz. OdM. durmanın arkasına girip yaknladıt; ı 

- Evet.. Hiç olmazsa bacakların yoruz. Akşam ııı:lak kaldırım üzerinde karmn karışık. Karyola sökülmiiş ve nı ve boğduğunu ve bunlarm hep~inl 
l=aldı ya!... sükutunu aksettiriyor. Fenerlerin ti· dunun dayanmış duruyor. Boyu b·r- iki dakikada yaptığını söylüyor. 

Cevap veriyor: yaıııı rüzgar içinde sarı::ılıyor. Alhl•r az uıatılncak. ViJJi orduda o kadar Sonra annesinin omuzuna doot~n hıf 
- Onlar da mı giL.;eydi... gözlerini önüne iğmiş diirüyor. Diyor boyJan:nı~ ki karyola kendisine kıtıJ el vurarak ilfn·e ediyor: 
Kendiıııine bir sigara ikram ediyo. ki: ~eli~·or. Yerlerde tahtalar. çekiçl<! - Cephede bunu adamakıllı öğret'· 

rum. Böyle anlarda ne yapılır? rı.;e - Elimden bir ~ey gelmeı. .. Fak:::.t destcreler yatıyor. Bir snndalya il . dim be!... nen rephede bedava yere 
söylense fena tesir yapar. Ins.-ın ne ikisinin arasında oturup annemle onu r inde bir kora ta bale patates "''.11<>' nşsı yamaklığı etmedim! 
kadar hayırhahlık gösterse para t:t- gördükse sanki ı.cndimi kabahatli bu- duruyor. Madam Homeyer di7. çök- Validesi bir çocuk öldürmüş imiş 
mez. Mükaleme tereddütler, 'tizüntülrr layor, ve MIA iki ayağım olduğuna uta müş Villinin ~antasını karıştırıyor.lgibi ,·ahşetle yfü~üne bakıyor. Son · ı 
içinde de'fam ediyor. Alber veya ben· nıyorum. Eğer işlerine ~·arryacağını Villi dış."'lrı ~tkmıs; kendisini bekli) o-! zevcini çağırı~ or. lnler hir sesle di-

ı· den birimiz ayağa kalkıp dolaşıtc:ı.k bil: ~m mnclmemnuniye bir tane~i:ı i ruz. Bt'ş dakika sonn muznffer hir yor ki: 
la·Oppacasına söz söylemiş olduğur.ıa olsa Hans ayaklarımıza meyus, gamlı kestirirdim. - Aynğr ile yere vurdu ~·e ta\'lrla i~eri giriyor. Olanca sesiJe !la- - Oskar gel bak .. Dindimgin horo-
ıtarak, özür diliyorum: "Bilmiyor- bir tavırla bakıyor. Annesinin gözleri nişanlarını' arnçladı - h:ı!,ikatin kal' ğırıyor: sunu öldürmüş ... 

"'-' lfans.,, başını iğiyor. Ayakları de ayni istikamete dikiliyor. Evet hep ştsındn şunlar adeta istih7.a m:ıhiye'in - Ne tali hu be! ... ~u tenrere n:ım· Yilli Mruyor: 
tpatJarda donmuş; gangren olmuş ayaklara bakıyor ... Ayllklar .. Onların de ... lns:ımn kendi yüzüne tütküre- ıedini gördünüz mü? Bu aşkam .ilfı - Bu Binding de kim? ... 
ayet ikisini de kesmek irap etmiş.. var benim artık yok ... Jşte bu ıisle bir ceği geliyor .. Sıhhati yerinde olmaktan tavuk kebahı yi~·eteği:r: ! dileriz.. 
İ\U~ü· . yastık) ar get~'ii~ elan ~fa. bakış. utanıyor. Aıası tam aYdet ettiğinden Elinde bir yaprak sallarmı§ gibi iri (Bitmedi) 
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Romanımcı hakikat , l 
hakikatimsi roman: 25 a7~ ~mw 

·Mer e de lra eke eri vardı • Bu 
ar lı çı an ir kadın ••. 

Polisler şaşırdılar. Onu takip 
edip etmemek için bir tereddüt 
devresi geçirdikten sonra ikisi 
benim yanımda kaldı. O aralık, 
yaralıyı götürmek için bir ~to
mobil bulunmuş ve gelmiştir. 

- Derhal merkeze gidelim, 
dedim. Tamamen kendime gel
mi.şlim. Çok sakin olarak söyle
diğim bu sözlere po'isler itiraz 
edemediler, ve gittik. Merkezde 
Yak'ayı olduğu gibi anlattım. 
Hüviyet vara.kamı - ld 7aten polis 
almıştı - görüldükten, ifadem alın
dıktan sonra, komiser beni bı
raktı. 

Kaçan adamın arkasından ge
len polisler geldiler, kimseyi 
bulamadıklarını söylediler. Beni 
tutan polisi: 

- Bundan iyi curmü meşhut 
olurmu? diye sordum, merkezden 
çıktım. 

Beynimi kurcalayan şey, bir 
kadının feryat etmesine rağmen 
onun da bulunamayışı idi. Bu 
kildın vurulmuş mu idi? Kaçan 
adamla bir münasebeti var mıdi? 

Sözünü bitirmeden ~lektriklcr 
yandı ve Server Bedii kendisine 
siper yapmış olan kadın : 

- Server, dedi, o yabancı 

değil, hem ne teıadüf ki onu 
bulrlul<. 

- A, S ... hanım, demekten 
l<endimi a 1amadı:n. 

Server Bedi ve ben şaşırmış
tık. Yalnız S.. hanım soğukkan
lılığını muhafaza ediyordu, bana: 

- Haydi, dedi, senin tavan 
arasına gidelim. 

- Buyurun, dedim ve ancak 
o zaman, S.. hanımın sol elinin 
bir bandajla sarılı olduğunu gör
düm. 

- Demek, diye haykırdım, 
sizdiniz hn!.. 

Elile susmamı iıaret etti. Çık
tık. Eve geldik. Yataktan Piriyi 
kaldırdım. Oturduk. 

S... hanım anlattı: 
- Ben, Server Bedi ile ço

cukluk arkadaşıyız. Fakat kocam 

Tekrar Glavani sokağına dön
düm. Oradaki acemin kahvesin· 
de beş on kişi toplanmış vak'ayı I 
konuşuyorlardı. içeri girince hepsi , 
sustular, merakla bana boktılar. 
içlerinden biri l<alktı, yanıma 
geldi: 

onu benden dehşetli surette kıı
kamr, ve ona çok kızar. Çünkü 
romanlarındaki kadın kahraman
lardan birisi benim. Bu akşam 

Lamia ile sinemaya gideceğiz 
diye kocamdan izin alıp çıktım. 

Elhamraya gittik, çıkarken ka-
pıda Servcrle Şeyh Memduha 

rastladık. Lamia ile Şeyhin ara
sında bir şeyler var galiba. Li
mia onunla ayrıldı. Tam biz de 
s~rverle Grl~t.•araya dokru yü
rürken karşıdnn kocamın geldi
ğini görmiyeyim mi? Serverle ka

tiyen konuşmıyacağıma ona söz 
vermiştim. Birden bire korktum, 

- Bey, dedi, ne istersen yap, 
bir kusurdur oldu ? 

- Hayrola! 
- Siz herifi vurdunuz zannet-

tim de ben de hiddetle size .. 
Ha, ıu tokatlar mı?. Zarar 

yok.. Borç para değil ki ödeşe
lim. 

Bır kahve içtikten sonrcı çık
bm. Düşüne düşüne yürüyordum. 
Asri otelin önüne geldiğiD} za
man sokağın başından fenerleri 
yanan bir otomobil göründü. 
Sokak tan, ve prejöktörleri gö· 
zümü aldığı için sakınmak üzere 
Asri otelil merdivenlerinden çık
bm. Bir sıa-ara yakmak için çak
mağımı çaktım, sıeara ağzımdan 
yere düştü, almak için eğildim. 
Yerde, beyaz mermerin üzerinde 
kan lekeleri vardı. Küçükken 
okuduğum Şerlok Holmes hika
yelerinde olduğu gibi, ....... ermer 
taıı muayane ettim. Mermerde, 
kan lekelerinin yanında bir er
kek Ye bir kadına ait çamurlu 
ayak izleri vardı . 

Tam bu esnada yerden doğ
rulmıya vakit bile bulamadım 
kapı açıldı, ve çıkmak üzere 
bir erkekle bir kadın belirdi. 
Beni görür görmez derhal kapıyı 
kapamağa davrandılar, hemen 
ayağımı aralığa koyarak mani 
oldum ve şiddetle kapıyı ittim, 
içeri girdim ve kapadım. 

Fakat adam içerde elektriği 
söndürmüştü: 

- Kimsiniz, ne istiyorsunuz, 
diye sordu. Bu ses kulaldarıma 
hiçte yabancı gelmedi. Sesin 
geldfği tarafa doğru kolumu 
uzatarak elan elimde duran çak
mağı yaktım. Sesin sahibi : 

- Yakmayınız, diyerek onu 
üfledi. Amma görmüştüm. 

- Server Bedi, ded;m, ya
bancı değil, benim. 

Hakikaten o idi. 
- Bu yaptığın doğru değil, 

yanımda bir kadın ~"'r, çok teh
likeli vaziyelt~ bir kadın .• 

bizi görmedi zannederek, Tepe
başından bir otomobile binmek 

iizere Gliivnni sokağına girdik. 
F atak bizi görmüş, arkamızdan 
kornrak geldi. Ne yapacak diye 
dUşUnmeğe vakit kalmadan bir 

Seryere, bir de bana ateş etti. 
Kaçtı. Elimden yaralandım. Ser
vere bir şey olmadı. Fakat kö

şe başında kalabalığı görünce 

isknndalden korkarak, Serverin, 
sahibini tanıdığı Asri otele iltica 
ettik. 

Server Bedi alt tarafını ta
mamladı: 

- Bereket yarası hafifti. Sar
dım. Fakat otel sahibi daha faz· 
la orada durmamı:z:ın teblike:i 
olacağını söyledi. Tam çıkarken 
seninle kar9ılaştak. 

Ben de kendilerine, geçirdiğim 
macerayı anlatınca hep birden 
tesadüfün bu garabetine hayret 
ettik. 

- Ey, dedim S .. hanıma, şim
di eve nasıl gideceksiniz? 

- Ben de onu dü'şünüvorum. 
- Fakat kocanız, doğrusu 

pek kurnaz ve diri canlı bir 
adam. 

- Öyledir. Yalnız benden 
şüphe edip takip edişi ilk defa 
oluyor. Beni çok sever. 

- Ben tanırmıyım acaba. Kim? 
- Sami, bankada çalı~ır. 
Sami mektep arkadaşımdı. O

nu nasıl olmuş da tnnıyamamıı
tım. Vakıa onu görmiyeli belki 
altı sene oluyordu. 

S... hanıma gidip kendisile 
görüfeceğimi; meseleyi hal'ede
ceğimi söyledim. 

- Aman, dedi, korkarım ld 
vaziyet daha beter olma!ın. Be-

HABERLER 11 '~~~-~1~E-~_1 _ _:.L_E_,_K __ E __ T_T __ E ____ v_A __ K __ ı_r _____ ::]_ --------
])enize indiler 

Roma, 25 ( A.A / - Stefani 
ajansı bifdir:yor : Villa Kisne
r.'.lstan hareket etmiş olan 13,30-
da Bolemazda denize inmişler
dir. 

a. a aa:rif areket 
ve faaliyetleri 

Franszz derıiz ticare- • 
tini ihya için 

Maarif Emini V AKIT a beyanat ve izahatta bulundu 

Paris, 25 (A. A) - Bugün, 
bir mektep gemisinin küşat 

resminin icrası münasebetile M. 
Damielou, bir nutuk irat ederek 
bahri nakliyat itibarile altıncı 
d~receye düşmüş olan Fransanın 
ticareti bahriyesini ihya etmek 
için fevkalade mesai sar
fma muhtaç olduğunu beyan 
etm ştir. Mumaileyh, Fransamn 
vaziyetinin bu. kadar aşağı bir 
derecede kalmasma müsait ol
madığım beyan etmiş ve tasav
vur etmekte olduğu icraatın bir 
krokisini çizmiş ve müstakbel 
bRhriyecilerin venitinden bah
setmiştir. 

ltavai servisler 
Paris, 25 (A . A) - Harbiye, 

bahriye ve Hava itleri nazırları, 
havai servislerin tanzimi mese
lesini görüımüılerdir. 

Asker dönüyor 
Madrit, 25 (A.A) - Gazete

lerin Valencedan istihbarına gö· 
re, ihtilal teşebbOsü dolayisile 
gelmiş olan " Lojion Etrangere ., 
mensup bir tabur Malaga tarikile 
Fasa dönmüştür. 

Bulgaristanda vaziyet 
Sırpça "Poletika,, gazetesin· 

den: Bulgar Kıralı Boris muha
lif fırkalar reislerile istişareye 
devam etmektedir. Anlatıldığına 
nazaran Kıral, yakında yapılacak 
olan meb'us intibaplarını bir te
merküz: kabinesine icra ettirmek 
fikriudedir. Yeni teşekkül ede
cek olan l{abinede demokrat fır
kasının lideri Maniyofun müb;m 
bir mevki işgal edeceği, aglebi 
ihtimal kabine riyasetini deruhte 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Kıralm huzurundan çıktıktan 
sonra gazetecilere beyanatta bu
lunan meclis reisi Nnydenof da 
kırala hakikati ı.öylemek sure
tile vazifesini yaptığını söylemiş· 
tir. Söylediği luı kikat ise intiha
bın bir temerkür. kabinesi tara· 
fından yapılması lüzumu ve aksi 
takdirde intihabın lzgovor fırka
sının aleyhine nelicelenmeıi ih
timalinin kuvvetli olduğudur. 

ni müdafaa eden herkesten şüp
he ediyor. 

- Canım, dedim, ben Samiyi 
bilirim, ona hakikati olduğu gibi 
anlatırsak bir şeycik olmaz. Doğ
ı usu çocuğun hakkı varmış. Ben 
de karımı kendisile görüşmekten 
menettiğim biri~ile kaçar vazı
yetie görsem .. 

Server Bedi atıldı: 

Adana maarif mıntakasına tabi vilayetlerin maarif müdürleri ~e 
ilk tedrisat müfettişleri 

[ X Maarif emini lsmail Hnbip Jl, 1 - Kız muallim mektebi müdiıı-0 
Mürteza n., 2- J<:rkek muallim mektebi müdürü Fevzi B., Adana maarif müdüril 
Enver 1 IulQsi B. ] tl 
Adana, 22 (Hususi muhabirimizden) ilerlemelerini istiyoruz. Bütün der 

Adana son ;1ylar zarfında bir irfan rimiz meydandadır. De\'asının büt~t~I 
mihrakı halini aldı. Bundan iki uy ev- taallük etmiyen kısımlan teahhurıı .~ 
n'l sıtma mücadelesi için açılan kurs, tiyaı,: hissettirmeden yapılmalr, yeri 
memleketin hirçok yerlerinden gelen de sayılmağa nihayet ,·erilmelidir. 
doktorJarımızın yeni hilgilerlc, taze il- l\lanrif emini Ismail Hahip B. den ~ 
hnmlarln lıulundukları mahallere döıı nemenin muhteveyatını öğrenmek sıt 
melerinc imltfm bahşetti. d~.m. B~na bir hafta e\•,·el muall~ın~A 

Bir ay devam eden Zirnat memur· gonderılen ,.e hazırlanmalarına ıın 
11 tarının kursu da ahiren hitam buldu. lıah~cden matbu müzakere mevadd11 

Memleketin atisi için çok hayırlı neti- verdi, aynen nnklediyoru~. . u: 
celer vermekte gecikmiyecck olan bu "1 - Mekteplerde ta hm ha) ıı 

11 
ne,·i ilmi ye fihri hareketlere Adananın Dersler arasındaki tevazün ve aheııg\. 
mihrnk teşkil etmesi memnuniyet w temini, mahalli tetkikler, me,ktep "1

• 

teveccühle lmrı;ılanmnktnclır. tüphanclcri, talebeyi tctehbüe se\'k dC 

Adana mnn;if emaneti mıntalmsmıı. le"azım meseleleri ve saire. ·s ıı· 
tfthi Jise orta mektep ,·e muallim ml·k 2 - Muallimlerin mesleki tedrı ·ıı 

' 11 · · t k' ··ı ı ·· ders1er1 
tepleri idare ve talim heyetlerinin h~i.· su erının c amu çare eı 1 i· 
nunusani hidayetinde bir kongre halin tcdd us~~l~ri. Bilh~sa :riir~çc ~.:~. 
de topJanncaklnrını duyduğum zaman satında butun mu llımleıe du n 
doğrusu memleketimize yeni bir şeı·c- fclcr. . . vııı: 
fin hah edilmesinden mütevcUit hiı 3 - Mekteplerde terbıyen h~. 

111 sürurla ~maarif ~mini frmail Habip Be> talcb.c tcı.ki.lfttı, me~tep ~crbi.ye sıs~11 
yi ziyaret ctmcği münasip gördüm. Hu lcrinın tctl.ık ve n~Unnka~nsı. Multt f· 

hususta kendisinden (Vakıt) n izahat tedrisat. Tem"iller ve müsamcrclt·ıı 
vermesi ricasında bulundum. l\lum:::. Çocuk ,·eJilcri ile temas. TnlcbC='ıi· 
teyh bana: mektep haricinde takibi, izcilik ,.e f' 

- "Vnkıt,, teessiisünden beri mesle· re. 
1 

. 
1
. 

1 
. . .b t 111"' 

k" · ı · d ı·k d 1 4 - l\lun hm mec ıs erı, ınzı a 
ımız c en Zt)d·n tel a .a ".a. a~.t o ani ve dzn lisleri muallimlerin nöbet isleri, talt' 

man zaman er enmızı su un arın n ' . . . " ~ . cSIC° 
k u·. 1-ı· • t d. ı- ·ı- .. ' he tcrbıyesı ıle al.tim derecelerı, m t 

a sc ııen ır g.ıze e ır. \.~J.\ gun C\· M tesanüt, muhiti faaliyetler. kclirtl 
rnJ emanet mıntal\ası dahılınde hulu- \ . . . .. es:'" 

'lk t ı · t ··r tt· 1 · · ·r derlemelen, hcdhınlıkle mucadele nan ı · ec rısa mu e ıs crını. mnarı 

müdiirlcrini içtiınna da~·et <'tmişth1 . in~. 
0 1 

··ıh k c\ı:ii 
· 1 · l A ı d t ,) - rta m ktep ere mu a m . Temmuz hıc nyetınc e n \ara n op . . . . . cıt~ı 

ı 'f · I" · J g s"ındc 1·ıı· pansıyonlar ışı. fakır cocukların ııı .. anan maarı cmın ,,rı ,on re ' . ~ . . 
tedrisatı ;ılı\kadar eden me,•zulnrınlmekteplcrde sıhhat t'f}1crı ,·e saırc;" 
ne kadar ehemmiyetle tetkik edildiğini. " 
günlerce bunun iizerinde durulduğunu 1 
mcmlekekt maarifininn inkisafı için e! 1 Memleket Haberleri 

birlifi ile !;alışmaktan h:ışka çare bu- I( I f~ . b' . 
1
et 

!unrn:ıfüğ::~ı izuh cckrcl., m:ınrff r.ıi: onyac a ecı ır cına) 

dürlcrinden. miifctti.,;;Ieıinden dertle Konyanın Yeni kııla 1 öyünd.e 
rimizin açık bir tarzda l\onu~ulması?'ı l feci bir cinayet olmuş, iki şerıt 
istedim. Hepsi, !JUtün miis.llülleı-ini. u·· G 1 . . d O'·rı mmü ii silm ısmın e zenb 
meslekte gördül~leri aksnl\hkları, şehir bir kadını parasına tamaan gect 
\·c l\öy maarifinin inkişaf cclcbilmesi k 
icin neler düşündü: ·orini sö\•lediler. yarısı evinde yorganla boğarB 
ı\rntcaddit şahıslann orta)n ~ttıklal'l öldürmiiflerdir. Katiller yalrnfaP" 
fil;:irler, mcmlck~t m:ıarifi iizerindc n • mıştır. 

kadar titrendiğini izhara )eni hir YC~İ Sope ıle ö cürn Cş'er 
le teşkil etti. Maarif mUdürlcri 'c ı 11\ 
tedrisat miifettişleri, hn!\ilmtin ap a~rh. Barlının Şarköyü ahalisinde" 
münakaşasından memnun olarnl< aynı Hasanpa~aoğ!u altımış yaşlarınd9 
c!ılar. lsmail ile ayni l{öyden Pembe 

Kanunusaninin ildnci günü mmtaha knsabadnn köye ~idcrler' en rneÇ' 
d. hilindel.i lise, orta 'e muaJiim meı.. I hul bir şahıs tarafından sopa jle 
tcplerj muallimleri ve miid.i ·"ri, mı ö!dürülmüşlerdir. 
ıllimJer birliği s..ı.lomında içtima cdr 
cclderdir. Eminler lmngrc ·inde orfa Yık elan en şal~ iler 

- Evet, dedi, ben de öyle· 
yim. Ah, .bilmezsiniz, dilnyada 
şüpheden kuvvetli bir şey yoktur. 
Fak at asıl olan gene şüphedir. 
Ben, hayatimda hiç bir kadına 
inanmam. Hepsinden şüphe ede
rim. Onun için onlardan evvel 
ben onları aldatırım. Şimdiye 
kadar 22 kadın sevdim v: hep· 
sini de .. 

tedrisatı alitlrndar eden mevzulu hak· Bir buçuk seneden beri Yoı· 

/ 
lunda 'erilen l\ararlnr mevzuu bah c 
clileceJ> , .e 1c l>it olunun ı·u;:r.amcnin a· 

1 ırn hntları dnhilinde meslektaşların 

gadın Saanlı liöyü i'e SungurltJ 
kazası mıntak. sında eşkı)'alık 
y~pmakta olan Kürt K•rhı:ss0 

oğ:u Ahmet, Haıno oğlu Hacı "e 
Hüseyin oğlu Şükrii Bi~ck r;örü0 " 

de yaka:anmışlar ve Adliyeye 
teslim edilm"ş erdir. 

Kapı açıldı. Üzerinde Kimono 

ile Nuşi girdi. Server Bedi, onu 
görür görmez: 

- Aman, dedi, ne nefıs şey .. 
Hay yaşaya efendi,.... Piri, Türk· 
çe konuşlujumuz için bir köşcy! 
çek!Jmiş, somurtuyordu. 

(lJitmcdı) 

·fi' irlcrini serbestçe ortnyn dö'.mclcri 
1 İRtenecel tir. Dertlerimizin tc~hiri, d" 

ı 
\'R mm temini r:ırderi araştırılncnl\ 
tır. Y:ıpılan in!\ıJ:ıp rejimlerinin ku\'· 
,·ctJcnmcsi ancnl< irfan un urlnrının 
yekdiğeri ile anJaş'.lrnk ) ürümcJeri ile 
lmbil ve müm'din olur. Biz yarmlti ncs l l lZAl< 

011 lin terbi.resini, :rcti me ini c1 cruhte et· (l\:ıclı .• wz mcml<'l.ct) tefril.~111 r. rn ıı 
rn's in~·rnlar<lan f(!:·n:"'nti nefisle, snr <lerl'catrınızın roldu :unn mchni ııug~t 
sıJm~ ~ im::ın, tiilrcnm"Z g--ıyret \'e ccc-·ı r •lcr('c·l jl<'medi. haı·ileı iınİ.t..l:en c;;:ı 
retle mcfkurclerin Uılmkkukuna doğru I dileriz. 
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-----M--e-n_e_m __ e_n_d_e_;_n_~_i m-i-üd_d __ e~i~m~--ms_il_i~-e-~-id-er_e_k -br,.·~~-~~-ht-.?-.u-hk-ta.-.:-~ik-.-.-yf-.~---)be-.-Y-~-iz-cd_u __ ~-ku-. ~-:--}-~;-::-~-ab-.~~.:~~:: §~;.;!!~~İar~ 
Mes'ul kimdir? bir hafta evel Manisanın Türk- ka ı ıyetı en z m n·amını u ma · en •.•. .. . .; ~ 

_ .. mıştr. Buna mukabil Fenerbah~e an· Ank:1 · bulunan eski kaleci l'h·iniıı • •• • • • .. ~ Ta rl fe •• • • • • • • • 
l Ost tarata 1 inci aımhamı zdaJ men veya Sarınasıblar ~~yu hal·. formdur, oyuncuları tnmnmdı. şehrimize gelcceğh.i ,.e takımın r.1.?r· : ı Det alık ~arns JO : 
Hadıa0 hakkında tafailAt kından üç kadmm kendısıne cevız Takımlar bu icerden görünüşlerine kez m .. avin mevkiinde oynahlacağ ,. : 

2 "Anadolu,, nun hadise hakkın- sattıklarını ve: bakarak, neticeyi ona göre mülaha~:a sö. · Jyorduk. Dün \'al~ıtın spor sü' · : 
3 da verdiği yeni tafsilata göre - Bir haftaya kadar artık fes edersek beraberliğe rağmen GalaL- nunda hunu okuyunca. bize ıülen!cı· : 
4 alta cerirden dördünün adı Meb- · ·1 cek Manitadan dervişler sarayı kazançlı görmek icap eder. Ga· olduğuna JÜphc et111iyoruz. lı'ak-.t : 

... gıyıhel k. 1 M- lü l k' latasaray ne yaptı. Belki ortaya
1
dün kaleci Ch·i mt.;.c;: muavin o:· ,. : ihtlvat; halmavın-lllet, ikisi Hasandır. Bunlar bazı 11:ey er ovu muf. us man ı . . ka .ı k .· ıoı..··h t · ··d • k d 

"' . . . . . .. garip addedilebılecek hır takım çı ı·· :-ı· •. ıcr ez muaHn nı a sag mu · • cava a ar (eza'"' 

• • 
• 
,. • 

§0 : 

100 

• • • 

köylere gidiyorlar. Birinde gece- tek~ar. dırılecek! dedıklermı soy- dı. Zayii taraflarını tamire çaJışh ,·ej me1·kiinde ~alıştı. Sol haf yerinde d,· : 10 d~la) i'.tn t'!dil-
liyor ye köylüden ailih tedarik lemııtır. b "k b . . maçta utra,t11 didindi mağlup olma· eski oyuncu Müçtcta oynadı. : mek iizere mahlu 
ediyorlar. Mehmet'lerin üçünde Yapılan ta kı at adısenın dı. Bu muvaffakıyettir. Yusuf Ziya B. ilaç yapar ~ibi l!l· : Abone'•ilftlzin her ıtç arfaAI için 
lbaner, diğerlerinde de bir ka- esaslı ve 1Umullü olduğunu mey• Bu eksiklik takımın sahaya nasıl bir kın. yapıyor!. : bir <lef111 meccanen 
radağ tabancası vardır. Mehmet- dana ~ıkarmışhr. Anadoluya na- kadro ile çıkacağına herkesi haklı ola Jşte bu defitiklik ve oyuncularw ı1 : , utırı teçen nanııırı n lada ~aun : 

zaran hadise mevkufları (50) ka- rak düşündürecek kadar esaslı tdi. mu,·affali olamamalarına rağm~n 1 a :- • r la , .. er ıuru• ummoluaur .• ler ve Haıanlar bundan sonra d G ı ~ ., • 
dardır. Zan altında bulunarak Burhanı Ruayadan getirtmek kabil ol la, başhl ~ah~ma:arı Un a atasara~ ı :u•••••••• •••••••-•••••• .. 

bir ormanda çardak kurup zik- ~tic.ap edilenler de ( 200) den mazsa Nihat takımın merkez muavini Fenere majlOp olmaktan kurtarnu~ 
rediyorlar. Hadise günü Mene· fazladır. gtbi en büyük yükü taşıyan noktaanı· tır. Zabitana. ınem rl rı ve ıile!cııne 
IDen civarına geliyorlar. Sahte Şehitlerin cenazeai da çalışacak kadar hazır bulunmazr. • • * her nevi tf)• ,cres•) cdir. \·ere~i~e 
Mehdi Emrullah oilu Derviı z 11 K b"l b 1 d' Suphi oynamazsa ve elinizde de bun· D1n yafışsız n afine§Ji bir ~ündü. muamclt 

15 
gun rle\am edecektir. f•· 

M k ğ r ~vlc~ 
1 gh~dn.ç u 

1 
ay. eyke .!- ların eyrı"nı· dolduracak kıymetli ele· Bu, maçın jvj oynanma~u. ze,·kli ,,J. d ehmet haydudu müsellih ar a- e ı ı şe ı ın cenazesı ro mu- .; tanhul dördüncü \'ıl.ıf han için e 

. . . . " manlar olmazsa bütün kunetlerle tec· mr. ı için birinci esas: Sonra fazln ;e. ı dqlarını bir tarafa gizleyerek heyyıç hır ıhtıfalle kaldmlmıf,. m~· mücehhez, biJenmi~ bir bıçak glbt pırıl yirci toplanması lçtn de.. Tribünler. 14) L'nion l\o tesri~ 
kendiai kasabaya gidiyor ve va· zar batında nu_tuklar siSylenmıtt!r. pml ''e kesktn Fener takımının karşı· sahanın etrafı iyice dolu .. Beş hin "· · - SATILIK l 1Cl1Z EMLAK 
ziyete bakıyor. Müsait görünce Burada mllllzım Ihsan bey ez- sına nasıl çıkılır? Nasıl oynanır"! Gala yir<.i tahmin ediyllrum. Takımlar .ıç Tophaneli o;ıunda merhum Bahri 
arkadatlarını alıp getiriyor. Ya- cümle bUyük şehide töyle hitap tasaray takımını tertip nzifesi ÜZ41rin te ~Jkıtlar arasında sahada.. dizildi.. Pş. h:ınelerinin 19 klnunusani 931 P~ 
ıddıjı gibi camide zikre batlı· etmittir: de olan Yusuf Ziya B. takımın mUdafo !eri vakit Galatasarayı fÖyle gördü~ ınrtui saat ı:ı ten 16,.'30 a kadar Cskü· 
yor, kendilerinin eshabıkeyf ol- - Bllyük Türk clımhuriyetinin asındaki eksikliği telafi için yeni bir <;ı ·: Al•ni • dar 9Ulh hukuk mahkemesince kat'iy<:n 
daklannı sayleyerek birbirlerine genç Türk mdkuresinin öz yil- kil dütünmüştü. Ve ÇRJ"§llmba günlai Nihat J'ahyi satılacaktır. Fırsatı kaçrrmaynuz. 

a. rekli, aziz ıehidi.. Kahraman ar• nüshamızda da yazdığımız gibi (Dır MiJçteba Vlvi Mltat (5) &ı1ernuı, Etabiyoş, Kefeş, Şaıenuş, T F k. N cd t Ldtlf R b · 
kadaı, ulu Kubilay. Sen, pis ağız· sürperizle karşılaşacaksınız) diyor. • Mehmet aru ı • . • e ıı -Debemuı isfmlerile hitap edi- Jarında esrar kokan alır, zelil kımı söylemiyordu. Ve defitiklik bo...- Fenerbahçe muavfnı Cevat mUdafa. Gaip aranıyor - Yeni Panr 

YGrlar: k t t• 11 r·ınin namert lukları dolduracak yeni simalar esra·· ada Ziyanın yerinde oynıyor. Dijerle ~tustıfa ~ı\..o ze, ccsi hcrnşiıcm Azlıt 
f 1 Ş h mes ene ımsa e ki d y 1 . b"ld"ğ' . 'b" ı ·ı ı r"n intını"yet - Etra ımıza top anın, e za- il .1 b" Jd S t Al engiz bir 111urette sa anıyor u.. a nız rı ı ı ımır l'I ı: hanımı anyoruııı " en e ı 

~ d k k Ü e erı e fe ıt o un. en a • - - - - Rıza namına Sırkecide Kon~ ı otelcisine haber ae Mecit efendi gel i, ır g · l h k d n'- td· B·· ··k N h 
a a a ar Y KH ın. uyu ıe· müeu.in kabul etmemittir i a- Kadri Cevat ,·ermeleri. Birıderi Aziz (J) ne kadar her fey düzelecek! di- d' k d ı ·ıı t h b ı d b" · ı· d k" t" ıt; ar a aı arın mı e uıurun- yet un ar an m e ın e ı u• Şeldp Sadi Reıat -PARA KAZANMAK İSTER 

Jorlar. da intikamım aldılar. Ruhun ıa- feğin namluıu ile dürterek: Niyazi Aiti Zeki Muzaffer Fikret MlSlNlZ? • 
Hilkfımet badiHyi haber ahn- dolsun. Kalpleri ebedt ve ezeli - Müeızin efendi sen galiba Hakem Harbiyeli Nlyaıi B. Taksitle her neli eşya satmak aure-

ca F ehmf . Kubilay bey bir müf- climhuriyetin feyizk!r ilhamile islim dejilsin. Bir kelimei ıeha· Oyun hatlar ba91alftaz ~alatasara,· tile ayda 90 liradan fazla kazanabilir· 
reze aıkerle aönderiliyor. Fehmi i bba hli det getir bakalım. daha gayretli çah111or. Canla _başdlR •ı'nı··- 9 • l?_ ara•ında müracaat: • çarpan, onun nuran ae r - Demiştir. Bu tehdit üzerine " ,_ "' 
bey Menemende "Zafer,, mek- viyetile mest olan m~deniyet, mu··ezıin korkmuf ve karıılannda topu yürütüyorlar. Bu canlılı~ ~I~ 

1 
a latanhul Dördüntü Vakıf han için· 

tebı" muallı"mlerın· dendir. Orada 't'IA k l d ürO kikalarda Fenerin hatlarının ıyı ış e· d• Union Koltesriat. 1 1 
a, yaşama yo un • Y yen bı'ttabı" t"ıtremeöe ba11:lamııtır. d l F k t b ~ k l k h 1 bn.ı t • ,. meslne mey an ve:-m ) or. a ·a ıı (

3
) ıtaj ı&rüyor ve as ere ta im gençli ' mUsteri 0 

' u en namıaı Bunlar nihayet mDezzil)i tehdit fazla pyretin denm etme8i n bu h-.t 
ettiriyordu. unutmıyacak. Ondan sana selim ile önlerine katmıılar. lan böylece tatmaaı, atıl bırakmuı n BALO MUTEŞEBBIS HEYET· 

Bundan sonra genç zabitin ve payansız hürmet .. " Tam bu s1rada ortahjl ltir kadar devam edebilir?" Bir korner a· LERININ NAZARI DiKKATiNE 
tarularak kesilmesi faslı bathyor. Mefsuh fırka ya n1ensup vaveyJAya vermifler ve tekbir tJ~ında LAtifin bir kafa darbe8i topu Cazbant, ve orlceateraya ibtiyaei 
Ba hazin fasıl yirmi dakika lıocalar aetirmeöe bqlamıflarclır. Bu kalenin on santim üstünden arkaya dü l t n.- •t ra·a.•·e mn-
..Uriiyor. Henüz genç yaş ta bu- tekbir s~dalan Ozerine civardaki şürm~eydi, bu llakfka1arda Galatasa· 0 an zeva ın mu.aı .P. •w u-

Mbfsa,26 (Va~ ... Menemen d b I 1 b .J.--- ra• Mr .... blle yumı• olacaktı. Al~ t· zike tedarik edebilecekleri yegl-lunan hainler bu manzaradan ...... , evler e u anan ar ep ......-ıya ., "· ~ 
hadisesi tahkikatı Manisada inkitaf fırlamıılardır. Bu suretle btıkG· binde Fener de bir korner atıyor Mu· ne mahal Garp Muıikt San'at• 

korkarak kaçmaya davaranıyor- k d' M k fi dl' b zafferin 11utU Kemal Farukintn yüıü· kaArları ccmı"yetı"dı"r. Ko•ıiyon la H ık b. k d d etme te ır. ev u arın a ıyece met civarına epeyce bir kala a- v 
r. a JD ır ısmı a ora an 'f d 1 . 1 d M d B ne ,.arpmaaaydı Fener de bk sarı YMZ· alınmaz. lstı'kl .. ' cadd•·ı· Par-ı a e en a ınıyor, pey erpey e- lık toplanmış bulunuyor u. u , .. ~ 

çekilerek evine gidiyor, bu feci nemene yollanıyorlar. Tutulan iki yedi kitinin arasından ihtiyar • 1t olacaktı. makkapu Muhipbey aparbmana. 
Yak'a biterken yüzbatı Ragıp be· Jıte böyle mütekabil hücumlar, mü· (8) 

fail ifadelerinde vak'anın cereya- biri iki elini kaldırarak bir dua k 
yin kumandasında ikinci bir müf- okuma~~ a baılamıı ve bundan tekabil sayı tehlikeleri (>·az111ış olaca ·. 1 OR_U_M ___ _ 

d nını izah ettiler. Tevkifat devam tr) Jar içinde heyecandan heyecana Ş ARIY reze ha ise mahaltine yetişip d ıonra emittir ki: b ·· b" ti edı'yor ı'fadesi alınanlar an ı"kı"ncı· gec.erek ma,.ı •ayrediyoruz. Biraz son· Herhangi ir mueasese veya ır • -el'un ıa
1

·ı"lerı· tepelı'yor Yaralı · •: - Ey ahali ben Mehdii re• - , ""' · k.a • tik ·ı i 
..., • • t 15 k" · M k ra Fenerbahrede ilk tutukluğundan carethanede muhuiphk, atıp gı • 1 k k 1 h . M h t pos a ışı enemene sev - sulOn. Beni peygamber aönder• , . 0 

ara ya a anan aın e me ' olundu. Hocaların mefsuh fırka- • B eser kalmamısıh. iki taraf ta biribin· bir iş anyorum. d di. Orf alık çok fena oldu. iz :.-lilihları nere en aldıkların,, hangi 1 b" l .... nin üzerine öyle atıhyor ki ... GalatUR Vaıtta S. F. rUmUzUne müracaat ya intisap arı sa ıt o mu ...... r. şeriati kurmaya geldik. Arka-
k6ylerin kendilerine yiyecek ver- MOıait zemini Menemende bul- mızda bin kiti vardır.,, ray kalesi arka arkaya sayı ilrperm"'•' [ ı ] 
diklerini itiraf ediyor. b ki f k 6 k rt g~lyor .. Fener bu, bir feY y~pacnk 

u arı ve orayı muva ı 1 r- Bunu müteakip bu yedi İfİ vaziyetlerle oyunu yUrütUrken. Gah· BiR DAKTiLO Hm. tş ARIYOR Mecruhun Manisada bir am• dükleri anlatılmı•hr. d d b" daı"re teıkı"l ede-
T mey an a ır tasaray devrenin 17 tnei daktkuındft Herhangi sistem makine oluna ol· cası vardır. O ve yakınlanndan Ahmet k "d ld '-1 b a.ı.. 

1 re camı en a ıs arı ayr a• iyi bir hiicum yapı;or. Rebii falsolu sun hatasız ~ahşabilir elinde müfettit-bağca Mehmet çavu9, üzOm zmirde tahkikat ortaya dilunitler ve sancıııiJ ıe· b" 1 t · ırt atıyor Galata 
ır vurat a opu 

1~ .. Trlb .. Un yıkılı: likten muaaddak şehadetnamesi .. ,.. borsasından simsar Mustafa Ef., Bu meaele etrafında ketu- rifın çıkhj"ını ilan eylemitler ve aarayhlara «tin dofdu. 
Manisa ciYarında Karaköy batın- halka, kendilerine iltihak etme• yor- Alkıt balntma- Kıyamet- ıttur. 
da Eme oğlanlı Mehmet namla· miyet göateriliyor lerini teklif etmişlerdir. Ne candan oyınyorlar yarabbim ikı Adres: \'akıt cueteainde S. H. 

lzmir, 26 - Menemen hadisesi lrtı·c'll hadı"ses·ı taraf ta? Ne candan! ... Yirmi iki «ene: (3) rındaki adamlar şüphe üzerine d d D d o -

tahkikatına evam e iliyor. On en kabiliyetlerlntn fevkine çıkarak, kud· ı 
tutu:uyorlar. itibaren tahkikata müddeiumumi Her tarafta nefretle kertılandı retlerlnden daha fazluını yapmıya !'t Dopm ve .,:adın bas~ L._ ı 

Yaralı haydut niçin Meneme• Hidayet B. vazıyet etti. Ankara, 26-Menemem hadi- lıprak oyınyor. Oyun eert ~ok ıeri 1 mütehasaı•ı 
bİ tercih ettikleri sualine, Ser- M · d k"f d"l 13 k" · f-L-t ı llü d-.ı.:ı lkt taraf ta <'a· Doktor 'tnısa a tev ı e ı en ııı sesi memleketin her tarafında .-. ava ~· · N 
best fırkanın orada kazanmıf şimdi Menemene getirildi. Ala- büyük bir aaabivet ve nefret nrnı dişine takmıt alt olmamak için R· Hüseyin aıit 
olmasından! diye cenp veriyor. şehirde iki kiti nezaret albna uyandırmııtır. Her taraftan bu deta parçalanıyor". Devre bu netice i1f TOrbe, eski Hillliabmer hinı11 
Ve bir aralık da "Köroğlu,, nun alındı. Tahkikat etrafında ketu- anbiyet ve nefreti g&sterir bitti. 1

1 

No. 10 Tel. lstanbul: 2622 
kankalesi tefrikasını okuyup telgraflar gelmektedir. ikinci devrede karşılıklı hü~umlerl'l!ı!!!!!i!!i!!i!!!!i!!!!!l!!!!!!!!!!!!IJ!!!!!ili!i!!i!!!!il!!•BJ 

mivet gösteriliyor. M d içinde bir aralık Fenerin yene tuta~ . . . 
ondan ilham aldıklarını söylü- Yakalanan iki firar·ı milrtecı· MUrteciler anisa ciYarın a . Fakat bu de· ~ok serı n aerttı. Fakat temız oynan-·ı b k k 100 ·· olduğunu farkediyoruz 
Yor. Bundan sonra zırvalara baş- ise Menemende Serbest fırkanın ir yere ap

1
anara d şun vam etmiyor. Yeniden ayni sevk avni dı. Hakem tam bir hüsnü niyetle ft 

Lyor : kazanması üzerine hadiıe için tekbirle meşgu olmuılar "· üz gayret... Kemal Faruki Fene; kalesİne çok bitaraCane çalıştı. 
- Bu gece ne olacaksa ola- burasmı daha müaait bulduk- birinci gün Mehmet artık Yabyi topu soktu ama eUe soktu... Bundan T. M. 

e&khr, kıyamet kopacaktır. Me- tarını söylüyor. illhinin nazil oldu§'unu, mertebei sonra oyan daha ziyade Feneri~ hfieum r· ~ER M - · · BAKAI.AR 
.. f b Za va 11 • mu" ezz1· n nübtiYvete erdiğini avenesine laı altındadır. Denenin 1t ıncı daki· Fener - Galatasaray kal"fllqnu .. .. emen mü tüsünU ana çağırın ı k k d 

tepıir edere onlan azaya a• kuında nihayet Fener beraber sayısı· sından evel iki lik maçı daha o)'Ua· Ona her ıeyi aöyliyeceğim. Fa- d bi fi t t · · d I 
L Yobazlar yol a r m ezzlni ve e miftir. nı npıyor- Ali nefis bir şut ıön er- mıştı. ilk müsabaka Beykozla ıta11-
•at size bir şey söylemem, di- lehdlt etmlfler Bu grubun biribirlerinn Mer- di. Kaleci tuttu, zaptedemedi. Toıı bu! Spor kar .ı. ya zayıf bi.· 
Jor. Fakat müftü gelince tek DOnkü sayımızda bu mürteci nuı, Tatarnuş ve saire gibi Muzafferle beraber i~cri girdi. Fene· kadro ile çıkan İstanbul Spor sıfıra 
bir ıey s6ylemeden kendiıini di- yobaılar1D Maoisadan kalkıp iıimlerini koydukları anlatıl- rin golünü daha büyük bir kalabahk kartı bir sayı ile yenillftiştir. 
ile davet ediyor! naııl Menemene geldiklerini mıştır. delicesine alkışlryor. Islrk ve yaşa ~ İkinci ma~ Betiktq ·ve Vefa takma· 

Bu hadise ile alakadarlığından yazmış, tafsilit vermiıtik. yeni Yakalanan müa teciler Mehme- leri bir afultu halinde ... Bundan son· lan araaında eereyan etmlıtir. 01.1· 
tGpbe ediJerek Harputlu köfte- d f b ı din ölmediğini Ye 6lmesi imklnı ra Fent daha iyi "ynıyor, daha hl· nan ilk devl'ffi sıfır sıfıra bitmit. tirin 

Ô al ıjımız ta silita göre un ar olmadığını büyük bir samimiyet- kimane hücumlar yapıyor. Galat L· ci devrede daha düzırUn oynıyan U.k ti mer oğlu Mehmet Hoca is- yolda ug- radıkları bir camiin 1 • k d b .ıı.. ı 
e ısrar etme te irler. saray da unu tutmaga ~a ış1ıyor. İ t ta~ iki sayı yapmıs ,.e marı kaan•rt-

lbinde birisi de tutulmuı, fakat müezzinini de ölümle tehdit Sehidin ailesi Ba beraberllfi bozmak Az1ım ... i ş e tır: • ~ 
bu adam haydutların cesedi ö- etmiş ve önlerine katmıtlardır. • iki .araf ta sanki L - kunet erın Y •• 

lalinde ağladığını inkar etmiş, a- Vak'a töyle olmuştur: ZavelMera rt'tlf baOlınıoık ni hanıyorlarmıı «ibi, bütün pyret· · lKINCI KOME MAÇLARI 
l&kadar olmadığını söylemiştir. Bu müselllh zır deliler orada Ankara, 26 _ Şehit Kubilay lerile çırpınıyorlar. ikinci küme mUsabakalanna dtln S b d Biz seyrederken yorulduk.. Onlar- Kadıköy aahasında den• olwnlftt''9 ı te Mehdi Mehme in cesedi b ı nan halk (M hd · 1) ün Beyin bir refıkaaı ile bir rocuan M 

1 
K 

1 
Al d ı. 

u u a e il reau " a- daki gaJebe azmi dinmedi- Ve salebe tur. aç ar urta Uf 9 tnaor a 
lbalcineli tüfek ateşi ile ikiye geldiğini söylüyorlardı. Hükumet kalmııtır. Bu zavallı aileye hide- azmi dinmeden maç, bu fırtınalı i'aY· Eyüp 3 HilAl O, Almanlar 3 l'era 2 H· 

biçilmif gibi g6r0nüyordu ciYannda bulunan camiin mü• matı vataniye tertibinden maaı rete rağmen her iki taraf ta yeni lıir ticelerini nrmiştir. 
Bir ih&.;;.r czzmını sıkııtırarak kendisine bağlanması için mecliıte bir ce· sayı vermeden neticelendi. Uç maçı da Refik Osman C. lclare 

Manifaturacı Tevfik oğlu Akif bazı lelkinatta bulunmuılarsa da reyaa vardır. Yukarıdaki iCiyledifimiz ribi oyun etmiftir. 

Taksitle 4 ay veresiye 
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Seyrisefain 

l\l erkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2~62. ~ubc acentesi Sirkecide 

Kitap nıUna
kasası 1 \liı hürdıır zade hanı altında Tel.lst.2740 

Yuksek Orman nıektebi Rektör
lüğünden: 

Tahminen 7o formadan ibaret silvikültiir k;tabile 
kimya kitabının ıab'iyesi kapalı zarf usulile mevkii mü
nakasaya konmuştur. Taliplerin şeraitini görmek üzere 
lıergün münakasaya iştirak için de yevmi ihale ola11 
7 kanunusani 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat ; 
ı 4 de Defterdarlık binası dalıilin<le ıniiessesatı iktısadiye 
mübayaat komisyonuna gelmeleri ihin olunur. 

Maltepe Belediyesinden 
Her sene Adalara sıulmakta olan Kartal kazasına tabi .l\taltcpe menba suyu 

yeniden müzayedeye konulmuştur. 18 KAnunu!ani 931 Pazar ırürıü saat 14 tc 

ihalei knt'iyesl icra edileccğfnden talip olanların yiızde yedi huçuk pey akçclcrilc 

birlikte 1\ taltcpc belediye daire.sine müracaııtları il An olunur. 

k!;~a Yüzü ile kuş tüyü yastık 
f!tanbul'da Çakmıkçılar"da kuştilyü fabrikasında ) üıile şilte 12 liraya yüzile 

yorgan 15 liraya yajtlı boya yasnk 5 liraya kuştüyünün kilosu 1~5 .kuru~tan ba~lar. 

Kuş tüyüne mahsus kumaşlar çok ücuz satılır. Tel : f t. 3027 

Sinop vilayetinden: 
Sinop memleket hastanesine muktezi 153 kalem eczayı tıbbi

ye 30-12-930 tarihinde ihale edilmek üzere yirmi gün milddetle 
münakasaya çıkarılmııtır. Talip olanların ve daha ziyade malumat 
almak istiyenlerin btanbulda sıhhat ve itimai muavenet müdür
lüğüne müracaat eylemeleri ve bu baptaki tekliflerini de Sinop 
daimi encümeni riyasetine göndermeleri lüzumu ilin olunur. 

300,000 yarda beyaz kaneviçe 
1 ·-. 
Tiitün inhisarı umumi müdürlüğiinden: 
Mübayaası mukarrer 300,000 yarda beyaz kaneviçeye tüccarın 

evYelce verdikleri fiyat haddi layık görülmemitir. Pazarlıkla alı
nacak olan mezkur kaneviçeye alakadar müessesatın son fiyatla
rını bildirmek üzere 31 kanunuevvel 930 çar.şamba günü saat 
10 da teminat mektuplari)e beraber Galatada mübayaat komis
yonuna müracaatları 

M. M. V. Satın alma ilanları 

Pire-1 s ken~ eri ye 
oostnsı 

(HOtHrHJ r:~~~~v;~ S 811 iô<l~ 
Galata rıhtımından kalkarak 
çarşamba sabahı lzmire 
perıembc sabahı Pire· 
ye cumartesi sabahı lskende

riyeye varacaktır. Iskenderiye

den pazartesi 15 le kalkarak 

çarfamba günü Pireye uğrıya· 
rak Perşembe günü lstanbula 

gelecektir. 

izmir sürat ~ustası 
( GÜLCEMAL) Vapuru 28 

Kanunuevvel pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek Ye perıembe 

sabahı gelecektir. 

BDZCHHdH Postası 
(G E L t B O L U) vapuru 2i 

kinunevvel cumartesi 17 de f dare 

rıhtımından Gelibolu, Lapseki, 

lmroz, Bozcaadaya kalka

caktır. • = ····- -~adık ada biraderler nr rı 

Karadeniz 
Muntazam ve Liiks postast 

Dumlupınar 
Vapuıu28 ~nü ak
kAnunueveıPBZB r ıamı Sir· 
keci nhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 

Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar malan ve nümuneyi heyetimizde gör- z.on Ye Rize ) ye azimet ye 
ınamulatından bin iki yüz elli adet ha- meleri n ihale santinden evvel temi- avdet edecektir. 
taniye kapalı zarfla münakasaya ko· nat ,.e teklifnamel,rile heytimizde ha- TafsilAt ıçın Sirkecide 
11ulmuştur. İhalesi S-1·931 pazartesi zır bulunmaları. Meymenet Jıanı altında acen-
günü saat H,30 da Ankarada merkez * * • talığına müracaat. 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Harita Umum l\füdürlUğü i~in fo. Telf. lstanbul 2134 
Taliplerin şartname almak n teklifle- toğraf cam. kağıt, ve eczası aleni mü -na•n...,..ı wıı w 
nni vermek üzere teminatıarile mezkur ~aka.;;aya .konulmuştur .. ı~a~~si 11 Son sistem albümlük kart 
komisyona müracaatleri ilan olunur. kanunusanı 931 cumartesı gunu saat 

* * * 14,30 da Fındıklıda heyetimizde yapı- posta11ar 
Rumen Jisaniyle yazılmış musahabei lacal<tır. ~~liplerin yirmi . ~uruşlul\ Şimdiye kadar Avrupada ya-

umumiye münakasa Ye mübayaa ka· pul mukabıhnde şartnamesını almala . d' l k 
' ·· . .. . rı ,.e ı"haJe t" d ı t · ti pılan bu kartları şım ı mem e e-nunlanmn 'J'urkçe Jısanına tercumesı saa ın en eve emına a-

31/12f.)30 çarşamba günü saat 14 te Fın riyle heyetimizde hazır bulunmaları. timizde yapmıya muvaffakiyct 
dıklıda heyetimizde pazarlıkla ihale .. .. .. "° "° "° elvermiştir. Yerli malı olan bu 
edilecektir. Rumen li~amna vakıf ,.e UÇUNCU KOLORDU SATIN k ti t "h d' ·zı u A .. . ar arı ercı e ını mumı 
tercumeye muktedır zevatın kanunln· ALMA KOMİSYONUNDAN: . 
n görmek üzere her gün ve pazarlığa Sivastaki merkez kıtaar ihtiyacı deposu Ankara Caddesı No. 72 
iştirak e~ek i~i~ de ihale s:ıati~de;ı için c2zı.ooo} kilo düz kırma un ka- Yeni Türkiye Matbaası. 
evvel tercume ıçın vereceklerı fıatın pah zarf usulile münakaşaya konul-
yüzde yedi hutuğu nispetinde teminat t Jh 1 · 7 k~ · 9 ... 1 . ~ . . . muş ur. a esı ·anunusanı .., tar-
larıle Fındıklıda heyetımıze müracaat b .. .. t d"" tt · ~ 1 ] şam a gunu saa on or e ıcra .ı. 
arı. • * • hnacagından taliplerin (1461) lira 

11ava kıtaatı için yerli malı kışlık (75} kuşur ile birlikte gerek şartna
eJbise kapalı zarrta münakasaya kon- meyi görmek "' gerek münakasaya 
muştur. )halesi 10

1
1j9:ll rumrntesi gii- iştirak etmek _üzere Sh·~~ta Fırk~ 

il t ı ~ t F' d ki d h t• . d salın alma komısyonuna muracaatlerı. n saa ~ e ın ı ı a eye ımız e ya 

Doktor 

· Hafız Cenıal 
Cumadan maada hergün og

leden sonra saat (14-16) de ls

tanbulda Divan yolunda 118 nu

maralı hususi kabinesinde hu
talarını kabul eder. 

Istanbul:Tel .2398 
pıİacaktır •. ~aliplerin yir~i. kuruşlu). ÜÇÜNCÜ KÔLÔRDU SA TIN 
p~I muk~bı.lın~e şart~_ame.'!ını al~~k ve ALMA KOMiSYONUNDAN: 
numonesını gormck uzere her gun .; ~ . ••••••••••••ocoa••••••o••••••• 
"h 1 ti d , 1 t . ti ·ı 1. Sıvasta bulunan merkez kıtaat •Gülhane seririyatı sabık başmuavini: 
ı a c saa n en e"' e emına arı e nr h t ·ht" . . (19r.: 800} k. • ayYana ı ıyacı ıcın . ·>· ı- • ve • 
Jikte teklifnnmelerini heyetimize ver· ~ . : : 1 

lo saman fırka satın alma komısyo- • Ankara merkez haataneai cilt , 
meleri. ı · • j * * * nunca a enı miinakasaya konnulmur : ve zührevi h .. ıtalıl la• müteha11111 , 

Mektep n hastaneler için 11200 met· tur. ihale i 6 ktmunusani 9=ıı salı gü : Dr Ahmet Hamit B t 1 
nü saat on beşte icra kılınacağından : H • 1 h ·· ·· • ı d • ~ r 

:re 88ten kapalı zarfla münakasaya .. .. • asta arını er gun og e en • ı 
. . şartname n ev8.ıfmı gormek ,.e mu- • sonra : Ankarada Adliye sa- " 

konmuştur. lhalesı 12ı1j931 pazartesı nakasaya iQtirak etmek istiyenlerin : k d 5 •t f d' ~ 
'$ rayı arşısın a eyı e en ı c 

günü saat 14 te Fındrkhda heyetimizle (220} Jira (27} kuruşile birlikte ma- ; apartımanında ~ 
yapılacaktır. Talipler(;; ytm:i kuruş· halli s~tın alma komisyonuna mürn- e Kabul ve tedavi eder : 
hık )Hll mttkabilinde şartnamesiai al- caatlen •• .. ••H••••••••••••H•••••••• 

Çekme demir ve ialvanize gaz boruları ve teferruatının ka· 
palı zarfla münakasası 9·2-931 pazartesi günü saat 15 te Anka· 
rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak• 
kat teminathırmı ayni günde saat 14,30a kadar komisyon kAtip
Jiğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini onar lira mukabilinde An· 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Jf. Jf. lf. 

170 ton adi ve 55,5 ton lsveç demirinin kapalı zarfla ikinci 
münakasası 26-1-931 pazartesi günü saat 15 le Ankarada Devlet 
demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· 
vakkat teminatlannı ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 
katipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münak2Sa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An' 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Yenicami helalarının altm ücretli ve dördü meccani olmalı 

iizere idaresi münakasaya vazedilmitir. 
Ücretli olan kısmından alınacak bedel müteahhide aittir. Bu 
hususta evkafa bir gUna bedel tediye edilmeyecektir. Yalnız bel~· 
lann ıureti idaresine ait şartname ahkimı tamamen tatbik olu
nacak ve mecuru hitamı müddette hali asliıindc teslim ede· 
ceğinc karşılık olmak üzere (500) lira teminat yatırarak mecura 
tesliminde müteahhide iade edilecektir. Talipler her gün ıerai!İ 
anlamak üzere levazım idaresine ve ihale tarihi olan 19 - 1 - 931 
salı günü saat ondörttc idare encümenine müracaatları. 

En temiz 
En güzel E n ş ı k 

En süratli, En nefis 
~-·-~~---Tabı • • 

ııı yapan 
Yer 

v A K 1 T 
MATBAASI 

DIR 
Tabı işlerinizi bütUn titizliğinizi tatmin edecek su· 
rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi iazete •e kitap formalarınızı 

üç dört renkli klişelerle ayarla bir surette ve ıürat

le hazırlar. 

Mecmua ve kitaplarınızı istediğinizden ilstiln tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir iti deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel eT

vela V A K T E uğrayınız. 

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanız VAKTE 
abone olunuz. 

V A K l T Haftada bir okuyucularına 16 sayıfahk 
bir mecmua veren yegane iazetedir. 

Mes'ul Müdür Refik Ahme* 


