
V AKIT sizin dert or ağ nızdı 
Dertlerinizi, şikayetlerinizi, fikirlerini 

arzuların1z1 yazıp gönderiniz 

14 üncü Yıl 28 Kanunevel (12 lnci Ay) Saymı fl Kurus 
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Gazi Hz. diyorlar ki 
~1ürtecilerin vahşeti karşısında bazı Menemen
lilerin tasvipkar davranmaları vatanperverler 

için utanılacak bir şeydir .. Bu bütün milleti 
n1ütecssir etn1İştir 

lstanbul, 27 (A.AJ - Reisicühur Hz. bugün Büyük Erkanı 
Harbiye Reisi Müıür Fevzi Pş. Hz. ne fU mektubu gönder· 
mişlerrdi: 

Menemende ahiren vukua gelen irtica teşebblisU esnasında 
Zabitvekili Kubilay Beyin vazife ifa ederken duçar olduğu 
akıbetten Cümhuriyet ordusunu taziyet ederim. 

Kubilay Beyin şehadetinde mürtecilerin gösterdiği Tahşet 
karşısında Menemendeki ahaliden bazılarının alkışla tasvipkir 
bulunmaları bütün Cümhuriyetçi ve vatanperverler için utanıla
cak bir hadisedir. Vatanı müdafaa için yetiştirilen, dahili her 
politika ve ihtiliifm haricinde ve fevkında muhterem bir vaziyette 
bulunan Türk zabitinin mürteciler karşısındaki yükıek vazifesi 
vatandaşlar tarafından yalnız hürmetle karıılandığına şüphe 
yoktur. Menemende ahaliden bazılarının hataları bütün milleti 
müteellim etmiştir. 

istilanın acılığını tatmış bir muhitte genç ve kahraman 
zabitvekilinin uiradıj'ı tecavüzü milletin bizzat Cümhuriyete 
karşı bir suikast telakki ettiği ve Mütecasirler ile müşevvik
leri ona göre takip edeceği muhakkaktır. 

Hepimizin dikkatim'z, bu meseledeki vazifelerimizin icaba
tmı hassasiyetle ve hakkile yerine getirmeğe matuftur. 

Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cümburiyetin 
muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilly Bey temiz kanı ile 
Cümhuriyetin hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır. 

~ünkü içtimaa Gazi Hz. , Kazım , 
ismet, Fevzi, Fahrettin Pş.lar ve 
Şükrü Kaya B. iştirak ettiler 

- --
Dahi1iye Vekilinin gazetemize beyanatı 

lst.anbul, 27 (A.A.) - Büyük M. isi Kazım. llaşvekiJ İsmet, B. :Erkanı 
~ecJisi Rei i Kfızım, Haşvekil isme!, Harbiye Reiı;i Müşir :Fevzi Paşala1·Ia 
büyük erkkfmı harbiye reisi müşir 1',ıev Fahrettin Pş. Dahiliye Vekili Şükrü 
Zi, ordu müfetişi Fahrettin Paşalar ım Kaya B. bulunmuşlar ve bu toplantı 
zeratı ve Dahiliye Vekili ŞükrüKaya öğleden sonrn 18,5 a kadar sürmüştür. 
n. bugün (dün) Dolmabahçede Reısi Bundan 

5 
p · cf' · 1\1" · onra arıs s ırı umr, 

cürnhur Hz. nin nezdinde toplana· J ondra sefı"r· F •t J> ı ı B ı· .,, • ı erı , 1ey er e er ın sc-
tak konuşrnu. Jardır. firi Kemalettin Sami Pş. Afyon meb-

lKİ lÇTJ:MA usu AH, Tekirdağ meb'usu Cemil ,.c 
Dün Dolmabnhçe. sarayında Gazi l\lusutfa Pe\'Zİ Beyler saraya gelerek 

~fz. nin riyaset buyurdukları mühir.ı Gazi Hz. nin riyasetinde top1anmış-
ıl<i içtima aktedilmiştir. lardır. 

lçtimnlann birincisinde D. M. l'\I. Re [Alt tarafı2 inci sayıfamızda] 

ANLAMALIYIZ! 
.. JJenemetl hadisesi hakkında lıcr sonra belinden bıçağını çıkararak o 

Oun gazetelere gelen lıabcrlcr türk cf. kalıraman zabiti ı·e müneı·ı•er tür/; 
l.·an umumiyesini teessürlere, matmle- muallinıini boğazlamış, bu suretle 
>'c uarkediyor. Fakat şunu da süylc- kestiği başı çetenin dalcilel bayrağına 
hıck mecburiyetindcyi:: ki bu elim lui· asmıştır! 
~ise bütün memleket ve mlllcti ibrcl JJlazisi bu kadar mülevvcz olan bfr 
•le l!~şi~ndürecek bir maldy~ltedir: lıainin bu derecede cür'ctlc ortaya çı-

Hukumctçe yapılan resmı lallkıl..rtl kıp bu türlii cinayetleri yapabilmesi 
açıkça göstermiştir ki iptida Derdş lıayret edilecek bir şey değil midir? 
&tchnıet ismlle JJlanisada bir dalrill't Vazife basında icap ettiği vakit bir 
tQrikati açan, sonra mclıtii resul ismi· türk zabiti değil birçok kıymetli zabit 
le bir fesat çetesi başına geçerek blt!· lcrimiz seve seve uatcın ve cümJıuri
lletncn Midisini yapan adam lıiil'iycti yet yolunda canlarını verebilir. Türk 
ltrer/ıul bir şerir değildir. 1111 şeririn zabiti, türk neferi için bundan tabii 
l'lfıkt'l .. llil''·l d E • ı e yuz e ı,. er en tc11un ada· ııc şerefli bir şey yoktur. 
~ olduğu ve mütareke esnm~ında Yu- F ı. 1 t b"" 

1 
b" "hct 1 • 

llQ •• . -· • arw a ıı o nuyan ır cı ı·ar n·ı 
nlılara hı .. mct rttıgı leshıl olımmu~ b d 1 d'' l • 

1
- ı. b"t' · t",. H dd' • t d 1. il U 1 b' u a gara ı uşcn 11r urr: za ı ını11 • a ı .. a ın a c ı s <. ı ı ır a- , b. .. · ı d b 

/cı_. b k b' 1 b" ~ . ı:udurmuş ır murtccı tara uı an a-<aen aş a ır şay o mıyan oylc bır . . . -
lıQı' d' '·. :ııl/ • 'b' .. 1 . şı bıçakla kesılerek ırtıca bayragının n ıı· r>ı ıl anısa gı ı muner•ver nr _ 
'>r.11/ıitte başta kanunlanmızın memnu- başına /~kılması, dalıa dogrusu takıl-
111ctinc rağemn dervisler 1,e müfritler masına ımkan bulunmasrdır. Acaba 
to11ıanuş, bunlardan ~ teşkil etiği bir bu imkan nasıl nlmuş ta bzılunmll§· 
Çete Uc Menemene giderek 0 mütlıiş illr? Acaba bu lıususta JJlenenıen mu-

811i kast lıarckctini yapmıştır! Koca lıabirinıizin dediği gibi JJ/enemen lıükii 
1~tnirin bir malıallesi demek olan bu metine ı:e zabıtasına ait bır l1azile lm
lcrıaabada kalıraman bir tiirk zabiti suru olmuş mudur? 
l<.oblau Bcgi eı:vclen kur§unla vurmu§,j .J!.efuHet .Asufı 

Menemenden ilk mektup ve ilk resim 

Hadiseye şahit olan "Vakıt,, m • • 
ırı 

gördüklerini anla ıyor 
Şerirler 

ettiler, 
kahraman zabit vekilimizi nasıl sehit 

' neler söylediler ve nasıl gebertildiler ? 

.. 

ı:\'ienemrnden gelen ilk ruim : Haydutlann leıleri teıhfr edUlrken CX) lıaretliıl dervtı Meh~edin ceaedidir-

flJulıabiri mahsusunmz yazıyor: sellah şahıs başlarını po ularla sarmış safhalarını anlatayım: 
: -3 1• r. ;mutta 1 tc bir gctirera dönü- NASII,; GELDiLER? 

bahı erkenden evden çıkıp çarşıya gi- }orlardı. Elleri mavzerJerinin tetiğin Altı kişi bundan on gün evel Mani 
diyordum; yolda ahaJinin koşuşaruk den ayrılmıyordu. Bunların basların- dan haraket ediyorlar bun1ann dörd 
evlerine girdiklerini gördüm. Birkn~ da bulunan ve kumanda eden Derviş nün adı Mehmet~ diğer ildsinin adı d 
tanıdık bana da dönmemi tav:5iyc elti- Mehmet (J'aktile yiiz ellllilerden Çer- Hasandır. Yani dörtler \ 'e ikner: 
ler. Birdenbire şa§lrnustrm. Acaba kes Etenıirı maiyetinde çalışmış bir ÇARDAKTA ZiKiR 
ne olmuştu? Merakımı tatmin için on mel'un) aralaı·ında geçen arapç.ı İki Hasanlar henüz çocuk denec 
Jarı dinlemiyerek çarşıya geldim. Çar- mükfılemiyi idare ediyordu. Daha yaştadırlar. Dört 1\lehmetlerin yaşla 
şının orta ınclaki meydanlıkta altı rnii- evel hftdisenin bizzat şahidi olmadığım rıise 45 i geçmiş bolunmaktadrr. Der 

Dünkü Vaziyet 

lstanbulda nezaret altına 

'iş Mehmet uzun sakaUıdır. l\fehmd 
ler ve Hasanlar hazırlıklannı ikmal c 
tikten sonra l\lanisadan hareket ede 
rek dağdan dağa yol almışlar Manisa 
ile Menemen arasındaki ormanlıkta 
bir çardak kurnrak zıkre başlıyorlar. 
'l'am on gün bu çardağın i~indc knlnnş 
lar. Recep ayının on beşini beldeme<:tc 
başlı yarak o gün f anliyete gcç.meğe 

karar vremişler. Menemene sabah tıa· 
mazından birkaç saat evel gelmişler. 
Namaz vaktine kadar şehrimizin muh
telif sokaklarını tekbirler getirerek do 
l~mışlar. Müsterih uykulannda bu
lunan halkı uyandırarak korku ve ha· 
şyet içinde bırakmışlar. 

alınanlar 8 kişi 
Dahiliye müsteşarı hadisenin 

. şümullü olma_dığını söylüyor · 

ıstanbulda nezaret altına alınanlardan 

Şevh Esat Ef. 
Menemen hadisesi hakkındaki 

tahkikat ve tedkıkata büyük 
bir dikkat ve itina ile devam 
edilmektedir. 

Gerek lzmir, gerek Mene
menden gelen son haberler 
tahkikatın büyük bir sür'atle 
yürüdüğünü tevkif edilen veya 
zan altına alınanların dikkatle 
isctiçvaplarına devam edildiğini 
bildirmektedir. Şimdiyekadar 
400 ze yakın şahsın ifadesi 
alınmıştır. 

Son gelen Anadolu gazeteleri 
bu yobaz ocağmın memleketin 
her tarafıoda büyük bir nefretle 
karşılandığını, bu hareketin her 
vatandaş tuafından telin edil
diğini göstermektedir. Hadise 
her tarafta derin bir alaka ve 
hassasiyet oyandırmıştır. 

Istanbulda tevkifat mı? 

SABAH OLURKEN 
Tam bu esnalarda da sabah ezıım 

okunmağa başlamı!'ı, halk birer ikişer 
camie gelmişler şakiler çarşı orta ında 
bulunan Kesikköy camiindc içlerinden 
birisini knpıya nöbetçi hırakaral, içeri 
girmişler ve namaz kılmışlar bö) l~ 
müsellfıh adamları gören camidekileri 
müthiş lıir korku istil:l etmis. Yerle

[ LOtfen !:3)lfa), çeviriniz 1 

Anlaşıldığına göre Menemen
de yapılmakta olan adli tahki
katın neticesi Manisada , Kara
side, Alaşehirde olduğu gibi 
Istanbulda da bazı kimselerin tev- ;. 2-2-= -ES-S~ 
kifine lüzumu hasıl olmuştur. Bu 
lüzum üzerine Erenköyünde Nak
şibendi Kutbülaktabı addedilen 
Esat Ef. ile gene meşayihten 
lsmail Hakkı Ef. dün gece tevkif 
edilmişlerdir. Verilen emir üze
rine gerek tevkif edilen kimse
lerin eYlerinde ve gerek lstan· 
bulun muhtelif semtlerinde bazı 
yerlerde tahrriyat yapılmıştır. Bu 
mesele etrafında yapılan tahki
kat çok şumullüdür. Miiteaddit 
kimseler polise celbedilmişler, 

Yeni yıhn ill< günü 

VAKiT 

SAYIFA 
bazı sualler sonılduktan sonra 1 Kanunusanide « V AKIT » 48 
bırakılmışlardır. Bununla beraber sayıfa olarak intişar edecektir. 
p~lis ı_mıhafili~de bu hususta b~- 32 sayıfalık bir mecmua bu 
yuk bır . .ketumıyet muhafaza edıl· meyanda dahildir. 
mektedır. l _ _ _ _ 

[Alt tarafı aluncı sa\ıfımızda] ~ S =-= =-=::: 
J -w-~-



--= 2 - VAKiT 28 KJinunevPl 1930 
rinden kımıldanmağa mecalleri kalma- Be~i ayağından yaraladı. Ayağı ya- Dolmabahçede 1 TELGRAF HABERLERi Türkiye ve keyf verici mış. Yobazlar namazlarını kıldıktan ralanan kahraman znbitimiz geriye 1 
sonra C'amiin bir köşesinde duran bir doğru birkaç adım atarak sahadan~~- dünkü içtima H k d f zehirler 
tarafında (innafctanalcke fetlıan mi!- kilmek istedi, tam bu esnada mel'un arp 6 a cm si lon{ra konferanaı münueb•· 
bina) diğer tarafında ( Ldlldlıc ilUillalt Den-iş Mehmet belinden bıçağını çıka {Ost tarah ı İnci sayıhamızdaj A k 
Muhammcden Resülullalı) Yazılı hay- rarak zayallı Kohilay Beyin boynuna MÜDDEİ Ul\tUl\lt VE VALt 11 araya nakJİ muta- tile "Teymiı" te çıkan bir 
nığı almışlar sapladı ve boğazını kesmeğe başladr. DE SARAYDA Sa vver ba,makale 

D~RVHIŞlTMABEEHSMlEDlN tDeş dDakik_a !olnhra zatbithi~di~ şebhit olmkuş Dün müddei umumi l\enan Yali lu Ankara, 27 (Telefon) - Harf aka- Geçen Teşrin aylarıne1a Lon.1" 
u. ervış ı• e me şe ı ın aşını an . . . .. .. .. . aemisinin buradaki Gazi orla muallim rada keyf verici zehirler iınalı e 

Bu sırada Dervi., :Mehmet camide ları aka alm getirdi ye sancaa-. ~riffo hıttın polıs muduru Ah Rıza B. ler le bi me•gul devletlerı'n murahhasla· 
• ,,. e>• Y- ı ·~1 b. t k 1 1 mekte ne, mua11lm mektebinin de Yıl- " 

bulunanlara bir hitabe irat etmiş. rinin başına geçirerek haykırdı: sad rayKa ge mıB1il er vke ır s.ıasa d a mt ıkş a~ dızdaki harp akademi binasına nakletli rmclan müteşekl<il bir konferaP• 
- Den mchtii Resulüm beni peygam f ır. enan • 8 şam e e raı 1 - • ·· 1 • f 

her gönderdi ortalık çok fena oldu ~in .FEC SAHNE saraya gelmiş yanm saat kalmıştır. ccegı soy enıyor. toplanmıttı. Bu ihzari kon er~nlk 
K k h sın müzakerelerine ait olan 1 

kalmnd!: Şeriat kalmadr. Diz bunla- • :-- an .1ç'?e. aramdır !akat böyle FEVZİ Pş. Hz. Midillide ~laç 1'" 0 

n tekrar ihyaya memuruz. Bizim at- kafır ve dınsızlerln kanını ıçmek helal 1 . 
27 

( . . . rapor Akvam Cemiyeti katip ıgı 
kamızda bu iı:;lerle me 1 bulunacak dır gelin içelim. İstanbul, 27 (A.A.) - B. Erkanı zmır,. A.A.) - Midılhde maç tarafından neırolunmuştur. Ta"ı" 
70 bin kişi v;rdır. H~~di korkma ın Arkadaşları mübarek şehidin başr- Harlilye Reisi Fevzi Pş. Hazretleri yapmak üzere ~areket eden_ sporc~la~ı- mis gazetesi bu münasebet e 
ve kalkın bu sancağın arlm ından ~•..!- na üşüşerek bir müddet kan içtller. ().. bu akşamki ekspresle An~araya avdet mı~ muhalefetı hava sebebıle gerı dön 'Türkiye ve keyf verici zehirler .. 
Iin bu şeriatsız dinsizlerden memleke- rada bulunanlar manzaranın dehşeti v etmiş ve Haydarpa.ı,a ıstasyonunda. ~~g~ me~b~~ ~lml\{.~~~İ· ancak cuma ticareti serlevnasile bir başm~" 
timizi kurtaralım demiş. e fetaati karşısında mephut, dona Katibi Umumi Tevfik, Seryaver Re~m- gunu ~a •"> e . ı ı _ıye varmışlar- kale •aımııtır. Taymis diyor liı: 

Tabii orada bulu n h ll· b 1 kalmişlaraı. hl Bey1er1 meb'uslar, vah n kuman- dır. Yagmurun şıddeth blmasına rağ- , 
na a \ un arın d · d"l · · men kalabalık bir halk kütleri tara "Türkiyenin konferansa iştir~-

ne tlnette insan olduklarını onhyaralc Denis Mehmet bu müthiş faciadan dan tarafın an te~yı e ı mıştır. r d .• t h"' . ki çok şayanı memnuniyetti. fı" 
alakadar olmamışlar. Onlar bond:m sonra tekrar tekbire başlaaı. Karşıaan Başvekil İsmet Pş. Hı. yarın ak- ~: ı:~dı:am~~~ e::a ura.!ı~. kartılan~ kir teatisi çok müfit olduktan 
sonra camiden çıkarak ellerinde san- korka korka ba~an halka hitaben: şam avdet buyuracaklardır. . tır~ , • ç P r gunu yapılac .. --.1\ batka Türkiye atide takip ofu· 
cak olduğu halde tekrar soknldnı·ı tek- - Dunun dın namına yapıldığını DAHiLiYE VEKlLl GlTTt Ank a l'k 's 1 1 nacak· hattı hareketi tayin için 
birler ve daha bir takım il!lhilerJe do- biliyorsunuz. Ben şimdi bu işi ya~ D hir V kT ŞUk U K B ar 1 m~ç. r ve yarış ar 
laşmışlar. Çarşının ortasında ve hükG makJa cennetlik oldum.,, a . .'fyettf le Fı ıhL tt"r p ay~·· . ve Ankara, 27 (A.A.) Dün yapı- de çok yardım etmiştir. . 

orau mu e ş 8 re ın ş. un ge- 1 l'k d ( l"t h i · · Fakat verı'len malu" matın bır 
metin karşısınanki meydanlığa gelerek TENKiL HAREKETi BAŞLADI B d tarikile Menemene hare- an 1 maçın a, ma a 1 aroıye 

h ı · l • 1 1~ ce an ırma Alt d ld d ı· kısmı memnuniyetsizlikle karft" a zı mev u e mış er. .traflarına bir B a kil . ttaf U b k t t 1 lerair mor u manyur una ga ıp B t 
takı kl h Jk t 1 u sıra a. şa enn e ı Y z aşı e e m ş · J i . Janacak bir mahiyattedir. i1za. 

m mer~ 1 .n • op van~rş. Du es- lwgıp Heyin kumandasındaki kalir~ ŞUkrU Kaya B. akşam saat on do· ge m ştır. Türk murahhaslarının verdiklerı 
nada eJlenndekı bayrngr dıkerek hnl- m:ın nskerlerimlz tarafından ihata eai kuz buçukta saraydan çıkmış ve Tokat Anlfara, 22 (A. A.) - Dün maıu· mata göre Türkiyenin b.er. 
ka olmuşlar 1 'kI·t h d l 

n a Jt'b k' di. 1\lUsademe başladı her tarafa ma lryana gitmiştir. stı a aa asın a yapılan 500 sene ihraç ettigw i keyf verıcı 
ura an ı aren vn ayı J·endi mü . • ı· 8r-oo 

••h el 1 t ki a 1. . ldnelı tüfekler vazeBllmiştJ. Kurşun Dahiliye Veldllmlze buraaa mec.ıs metre ık koşuda, Muhafız gücün- maddeler 5200 kilo morfin, :> • 
r- e em e a p e e ım. v if b l a B a • li r· · ıt th •· HALKI TEHDlT ;ag~agn aş n ı •. u esnaua reaaltH reisi Kfizım Pş. Hz._ Der n ~ ırı e den Fazıl B., 4 dakika 25 sani- kilo beroindir. Bu rakamlar mü ı., 

D ı . l\I h t 1 il ı it b bekçımiz llasnn ehnaekf mavzerle pu- malettin Sami Pş. ıle Fahretın Paşa yede birinci g ı . r tir. AkYa:n Cemiyeti mlltehaS" 
eöd:/~\.ı ~I me m m ı n en şu suaa. bulunauğu yeraen Şeyli Melim'!- iltihali etmiştir. 40 ıo·ı t el.mkışbı~".I 1 sıslarından Doktor AnselminO" 

. e : dl a . . _ t k Ki ome re ı ısı t et yarı· dU 
- Ahali, sancnld şerif ç•kmısbr. Dl . a .. eme yollaat. l\lehtllerınln maucu ŞUkrU Kaya B. n bu r;eva geç v~.. ında Ha B l 12 d k'- DUO beyanatına göre biltün Jl" 

ze fltllink edin ben mehtif resuİum be nü goren ifritler akurana ea•letıe irn te kaaar görUşmUşler, Dahiliye Vekuı ş san • ·•. sa~t. . a ı yanın meşru ihtiyacı için lazıtıl 
iti bir kuvvet mağlQp edemez. Şehrin cum ederek zanlh kahraman bekçiyi mlz ve Fahrettln Paşa saat yirmi iki- ka 4 4,5 sanıye ıle bırıncı, Ça~- olan miktar 12000 kilo morfin 
~trafı kuşadıJdı size sant nlntırkn on şehit etliler. Bu esnafta halktan Rıfkı ae çıkarak Seilrlsefaln fıfitımına ya- kayadan Rıza B. 1 saat 12 dakı- v~ 8500 kilo heroindir. Demek· 
ikiye kadar müsaade. Bu sante ka.:r.ar isminde bir vatanaaşımız aa ~tiit naamış olatt Anafarta 't'Rpuruna git- ka 29 4,5 saniye ik, inci gelmiştir. k' T k' d" •ht' dan ıı " ı ür ıye unya ı ıyacın k' 
bu bayrağın nltındnn ge~mezsenlz ve düştU ,.e akablnfte acı çığlıklar içtnae ml9leraır. Vapur 22 yi çeyrek geçe ha Türkiye bisiklet fam piyonu galip yarısını ihraç ediyor. Halbu ı 
bana biat etmezseniz hepiniz kılı~üın bir genç mtandaşrmız ağır surette yn- reket etmiştir. ŞUkrU Kaya B. hare B. de bu yarışa iştirak etmişse Türkiye bu maddeleri imal edeP 
geçeceksiniz. Birkaç saat sonra şeyhi ralandr. Şakilerin Uzerine şark tar:ı- ketin6en evel bir ınuharrirlmize demiş de Ahimes'ut ta kramp olmuş memleketler arasında sayılmıyor· 
miz .~al)·etlntleki ~u,;et.lerle gelecek fından tabiye edilen makineli tilfrk- tir ki: · ve orada kalmıştır. . Bu vaziyet gülünçtür. Fakat T~r: 
-ve butün Tilrkiyeyı dını:;ızJerclcn lınl:ls ler bu esnada yobaz katllJeri kurşun - Bandırma yolile l\lenemene gidi ~I · f } al · • bJ. v • kiye hükumeti, bu işin vüsatını 
edecektir aiye teveffühatta. bu1undu. yağmuruna tutarak ikisini kalbur:ı yoruz. o havalide bir hafta kadar ka aarı ye< ctının te ıgı izah ettiği için te§el<kUre layık" 
. l\lünevver ve inkıliibr benlmsiyen döndUrmüş, kebertmi~tir. Şakilerin Jac&.k, Menemenden başka Manisa -ve Ankara, Z1 (A.A.) - Maarif Yeka- t 
hallumız tabii bunların sözlt>rine kapıl kafaları budalaca şeylerle o kadar ö- civar kasabalara giderek irtica hadise !etinden: ırT~ymis daha sonra şu sözleri 
madı rilirlceklenmiş ki mUsaaemede mUtema si hakkında mahallinae tetkikat yapa- Birkaç gündenberi bazı gazeteler- söyliyor: 

BU NASIL JŞ? diyen tekbir getirerek kurşun yağmu- cağım. ae mektep talel>esinin hariçteki Hayatı- "Rapora ~öre Istanbulda 3 
Saat tam alafranga sekizde ;hndnr- runun üzerine atılıyorlardı. Bu esna- Her ne kadat)lAdl.c• h~ldund• ..... _ nn~ hon~rol altına. :nllnmu:nve natta DU narkoftK maaaeıer raorıKa~ı ~ 

ma kumandanı gelerek mlir!eci ~akile- da Mehmet yaralanarak yere düştU, hallt hükılmete malümat gelmiş lse i:;ıle zabıta taharri memurlannın ve sis edilmiştir. Bunların biri fran· 
.re k::~b~n .. yaphklan ~u müselh~h ha: ,.e henüz çocuk denecek yaşta bulunan de bu hususta mahallinde tetkikatta jandarma kuvvetlerinin al:lkaaar kı· sa lillkOmetinin ellerinden ruh" 
re n ogru almaaıgını ellermdekı ikisi de (Yani Hasanlar) firara muvnf bulunmadan bir şey söyliyemem. Fa- · • satnamelerini aldıg~ı adamlar ta· 
silahları brrakarak teslim olmn1arınr l 1 . . dlld.ğl ·bı ü 1 lınması hakkında maarıf Vekaletinde .. fak o du ar. kat hlldısenm zanne ı gı ş mu · . . . ,. f :.ı •• d t' 'l · tı'r · 
soyJeat. Bunun üzerine Dervis Meh- . . _ li kk kt H h ld yem bır tahmatname yapıldıgını ve ra ınuan vucu a ge ırı mış 
met jandarma lrnmnntlnnına hitab~1ı MÜSADEMEDEN SONRA llli olmaai:lıgı mlu tadbal l ır. 1 er kad ~ mekteplere tebli ğoluııduğunu vazmı~ Raporun dediğine göre bu fab· 
(E _ .. .. cap e en esas ı e r er a ınaca og • ,.. rikaların biri de istibsılibnı fen" Jn el'VeH\ bu sancagın altından geç Musademe uç çeyrek kadar devam d d _ .. li . t' . ... lardır. Maarif Vekaleti ne böyle hJr l 

. • . . ru an ogruya cum urıye ımıze uır .. t bbA h J d 1·stı·ına ve mUslUman ol ondan sonra bıze laf ettı. Halkın saat bıre kadar evlerın- . . ·ı · . talimatname yapmı~ ne de bir karar it- nı ve ı ı usus ar a 
söyle. Siz şapka giyenler kfıfirsiniz.) den cıkmaları menedildi. Vaziyet sü- kast olan lttıca hadl~esı 1 e altlka.c;ı sa . . .. :s • • • ıçın müracaatta bulunmuştur· 
deaı • - ~· · ' bit olanlar şiddetle tecziye edilecektir. tıhazına lilzum gormüştUr. Taleben .. 1 Türkiye hükumeti bu ihracatı 

• kun kespc....... . .sonra mel unları·t . . c d ·k kt d h·ı h · · d ki h k t•1 
Jnndatıx..a l'umn d h i t .. 1 . h. 1 d R lk b. h' Tetkıkatrmı hır hafta zar ın a ı -. me cp a ı ve ancın e are e ı e kontrol altında bulundurdug· unu. m • • n anı u vaz ye u ceset erı teş ır o un u. a · ırer ı- .. _. •. . 

zerine çeldlmeğe mecbur oldu. Bir bö- rer gelerek nefretle seyrettiler. Elde mal edece~ ,.e lstanbula .done~eg.ım.,: yalnız mektep mudilr ;e muallimleri söyliyor, fakat Akvam Cemiye~ı 
JUk jandarma mevcuau olan kasaba- d'I 1 d ,.1 h t ak ~ ŞükrU Kaya Deye DahiJıye 'ekaleb eskiden beri mevcut tahmatname dai- keyf veren zehirler amili bır e ı en canavar ar an n e m ş aöın- . · ıc B r • 
mız zatiılası maalesef bu altı kişiyi te d 1 t l\I kk t t d · · kalemi mahsus mlidilrü E rem ·re 2.· re inde ala.kadar olurlat memleket olmak itibarile TUr1't". . an yara anmış ı. uva ·a e avısı . - • 
dıbe. muvaffak olamamıştı. Bunun ii-. icra edilerek istiçvabma ba~landr. kat etmektedır. Orta tedrı·sat müdürü yenin vaziyeti ile ciddi ve serı 

1 l l t I l k k :s rmuJU1umttıtnuı ı ..... ıtihi•n11nM1111~mmmı-n1111t1191TIMU- b" l l l d 
zerıne mesc e a aya a ese m ş o ar.a l keleri oHluğunu ve oradan müzaharet . ır surette meŞgu o ma ı ır.,, 
bir mil freze asker zabit vekili Fehmi ŞERİRLER NE ANLATIYOR? .. .. . . .. . . y 

1 
h . Ankara, 27 (Telef on) - Orta tedrı· nıııııııııımıınııııı •u•ırıııııııııınnııım•ı•ıııııııııın maıııııruııı ıııınııımıııııınn111_..., 

gorduklerını soylemı~tır. ara ( aı- ... t iri''dU .. c t n . A t 1 z· t B k Kobi1ny tieyin kumandasında geldi. Yaralanan Mehmedin ifadeleri çok . . . D<'l u ru eva · ın vrupa a e- ıraa an ası ve 
F ı v l .. .. .. . . nin Manısada hır amcasıle bu mesc- b ··r . 11• 1 t . :::ı·ı V• •• 1 borçların tecili EHM ~oB LAY HAYDUTLAR gulunçtur. Ilu scrserının ::;afsataları 1 • • e mu ettış g ne ayın euı ecegı soy e 

LA KARŞI KARŞIYA şöyie hul!!'la edebilhim: leüen şUphe altında o~an bazı k!mı:;eler niyor. Ankara, 27 - Ziraat banka•! 
Kahraman zabitimiz ilerhal nıürte- - Arkada~larım ölmedi, onlar bu vardır. Dun~ar. Manısadn Bagc~ kır- Azami tasarruf umum mlldtirii ŞUkrll B. umuru• 

cllerin üzerine atılarak göğiislcriııc! . :. gece dirilecekler. Ölüm bizim için yok- h Mehmet, ilzlim borsa.~nda sımsar Ankara 27 _ yeni sene biit- tecili düyun hakkında ıuoları 
Sar!:::ıp. tur Mustafa ve Manisa civarında Kara- b I ki l k so·'yledi : - · • çesının azar ı an ge ece ay k 111 - Elinizdeki Sfüthları teslim ec.Un l\lehmedin ceplerinin taharrisinde köyde bağcı oğlanın Mehmettir. Uu t l a b't k ve mü k - Bu olsa olsa bir anuo 

ta ·ı t a· h lk · • f 1 ·kt d ı.: • t · t• h b •- k 1 1 d c·· or 8 arın 8 1 ece za e- l Y k b k bö le bit va na ı ıane e ıyorsunuz a ı ıı;- az a mı ar a esrar zunur e mış ır. es as za ı..uca ya a anmış ar ır. un k H yapı ır. o se an a y 
lalden vazgeçiniz. !,, diye bağırdı. Ru Merkum sili'ıhJarı nereden aldıklarını lesinin bu işJe alakaları olduğu tesblt resine başlanaca tır. er velea- karar veremez. Esasen bu k~ra; 
lial karşısında haydutlardan birisi ''e nereden mü7..aharet gördüklerini bi- edilmiştir. let bütçede azami tasarruf yap- rı icap ettirecek bir vaz.ıye 
mavzerile ateş eaerek Fehmi Kobilny rer birer anlatmıştır. Manisada tek- N. Cemal mıştır. yoktur. 
·~~~~===~~~=====~~~~~======~~~§§~~~~~=S=~~~~~~===~~~~~~~~~~ 
-=-"VAKiT ,,ın-t-efrikası: 47 re bir şey dütürdü. Besbelliyap· Ben de kuş gibi basarak, nefesi yarısı misafiri kimdir? Bu saatte 

tığı bu gürültü ile benim iyice u· mi kısarak merdivene yürüdüm .. bir eve ya hırsız girer, ya zaınP~
yuyup uyumamı§ olduğumu tecrü· Ayaklarımın tahtalar üzerindeki ra.. Hırsız gireceği yere tluhllt~· 
be etme kistiyordu. Ben de tat gi- ağırlığım hafifletmek için parmak nü haber vererek girmez. Bu 11"

1
• 

bi bir hissizlik gösterdim... lıklara tutuna tutuna birkaç basa- saf irin ikinci neviden olduğurıll 
Odada elektrik ampülü yam· mak indim. Aşağıya kulak ver· şüphem kalmadı. 

yordu. 0, karanlıkta bir hayalet dim. Hemen geriye döndüm. Ne o• 

gibi dı,arı çıktı. Biraz ara verdik- .. ~~ağıda bir mırıltı ~a~. Zevce.m lur ne ~l~az ihtimali_1e oaad;~ 
ten sonra ben ile dötekten fırla- bırıııle konu§uyor. KımınJe? Bır- rovelverımı aldım.. Yıne ıner • 

dar hiç bir tavrına dikkat etmedi- çinde aşağı yukarı gezinir olmu~- dım. kaç liasamak daha indim. Şimdi venden eski mevkiime inerek at• 
ğim kanının şimdi her kımıldayışm tu. Niçin gezindiğini ve ner~lerdc Evimizin içi l<alal>alıktır. Bü- mırıltıların bir ICı&mı seçiliyor, ke- ğıyı dinledim. Sesi kessilmitti. 
dan belki de her nefes alışmdar. dolaştığını merak etmeyi aklıma ge tün aile efradı biz ofta ve üst kat- limeler vuzuhunu alıyordu... Zevcem hizmetçi kadının ıtıtl' 
bir mana çıkarmağa uğraşıyor- tirmemiştim. larda yatıyoruz.. Alt l<atta iki hız Anlaşılabilenleri anlatılamıyan avenetile içeriye birisihi ahyorCltJ· 
dum. O, benim büyük mi.işaadc- Zaten uykum da pek ağırdır. metçi yatar. Orta ya~ta bir kaam lardan ayıklarsam duyduklarım Demek bu kadın satın alınnııttı·· 
karlığnna, hakkındaki dikkatsizli- Çok defa gece sessiEliğinde onun la on iki on üçünde bir erkek ço· tunlar oluyordu: Taılığın bir köşesinde bir teycJe1' 
gıme, kayıtsızlığıma, nihayetsiz odadan çıkıp tekral' geltliğififleh cuk... Zevcem - Geldi mi? korkuyormuş gibi titriyerek yarı•~ 
itimadıma alışmıştı. haberim bile olmazdı. O saatte ev sekcnesile beraber Bir ses - Geldi.. kör idare lambası geceyi aydıııl•l 

Kendisinde hiç bir şüphe uyan- Şüphe butgusunun beytıimi oy· 8erin uykuda.. Kurtların tahtala- Zevcem - Çoktan mı 1 mak değil karanlığı büsbütilrı •e 
dırmadan onu, bana karşı oynadığı mıya başladığı ilk geceele bermı.1- rı oydukları duyuluyor.. Saat tı- Bir ses - Bir aaat oluyor.. ilimlerle dolduruyordu. it 
komedyalaiinda dc,•am ettirerek tat derin bir uykuya dalmış gH.ii 1--Jrtılnrı ebediyeti saydıklarını i!it· Zevcemin sesini hemen tanı- Bir kapısı aa bahçeye açılır ıs P' 
sadakat:Sizlik hilelerinin subutunn yattım. Uyumadım... tiriyotlar... Gizli fiillerin İ!len- mıştım. Şimdi öteki sesin de sahi katta bir odamız vardır. Zevceb ... 

F ı 
. . 1• 

birer birer şahit olacaktım.. Gece yarısından iki saat soma mesi zamanı, hiyanet, cürüm, ci- bini bildim. Hizmetçi kadın.. a- misafirile orada idi... kisın• ı.•· 
Şunu da söyliyeyim ki karım karım döşeğinden kalktı. Oda- mayel saati .. A,ıkların ağyardan kat bu kısa muhaverenin şekli tu- arada yakalamak istiyordunı·· aJ 

sinir rahatsızlığına uğnyalı geçele nın içinde \jir iki gezindi. Lava· fırsat buma anları ... Zevcem bu da hafnna gilti.... Oeleli bir sa- kin hizmetçi kadın kendi oda.sırı• 
tl yatak odasından çıkarak evin i- boyu karıştırdı. Tangır tungur ye· kikalarda ne iş görmiye gidiyor? at olduğu haber verilen bu gece (Bitmcdı> 

• 
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Yedinci mustantik irtişa 
Acıııyede : 

isim yanlışlığı 
''Sedberk,,~Sadirek,, "Sü
•de,, nın "S~heda,, şekline 

girmesi bildirildi 
Müddei umumilikçe nüfuı me

ınurluklarma yeni bazı tebligat 
Yapılmıştır. 

Mahkemece vaki iıtiliôılara 
2'~len cevaplarda, nilfus kaydın
dan çıkarılan suretlerin hazan 
İ•imlerde yanlışlığı mucip şekil
de görüldllğü, meseli "Sadberk" 
İsıninin "Sadirek,, ''SUada,, is
nıinin "Süheda,, şeklinde yazıl-
dıiı, gelen cevaplarla alikadar
laruı elindeki nüfus tezkirele
ribdeki kayıtlar tearuz edince 
İfi olanların bir bayii uğraşmağa 
lll~cbur kaldıkları izah edilmiş, 
bu gibi yanlışlıklara meydan n..'-
rilmemesine dikkat edilmesi lü
ıumu ehemmiyetle dildirilmiıtir. 

Tıhvil•t sahteklırlığı 

Piyasaya sahte Yunan tahvi
latı sOrmekle maznun Y orgi 
Platyoıla arkadaşı, adliyeye ve
rUmiılerdir. Tahkikat. betinci 
llıüstantik tamik edecektir. 

1 Mahut mesele 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 8. 

Fürman caz 
Dahiliye vekili me•elenin 
ştlr'atle bir karara rapf 
edileceğini şoylavor 

Garp musiki san'atkirları ce
miyeti dün, bir istida ile Dahi-

ll11tk91nın kararı müddeiumumi
likçe temyiz edildi 

liye vekiline müracaat etmi,ler, 
ve Fürman cazbandmm şehre 
girmesi meselesini anlatmışlar
dır. Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
B. mesele ile vekaletin ehemmi
yetli ıekilde meşgul olduğu ce
vabını vermiştir. 

Karısı Ayşe H. ı, başkalarilc 
tanıımaaından hasıl olan iğbirar 
neticesinde 11 yerinden bıçakh
Yarak öldüren balıkçı Hikmetin, 
ağarceza mahkemesince telievvü-
rerı katilden 12 senc!·e mahkum 
edildiği yazılmışt•. 

Müddeiumumi Cemil B. ·, vak
ada teammüt mevcut olduğu 
teklinde iddia serdetmişti. Ka-
...... , Lwİ..l.1 1.. J &uu v!p,"d,gıuJcıu 

laıüddeiumumilik temyiz etmiştir. 

lıtayrettin B., avukathğ'l intisap 
etti 

Bir müddet evci tekailt olan 
e.tbak ikinci müstantik ve sabık 
ikinci ceza mahkemesi azasından 
liayreUin B. , lstanbul barosuna 
kaydolunarak, avukatlık mesle
ğine intisap etmiştir. 

Kıymetli adliyecilerimizden o
lan Hayrettin B., · uzun seneler 
adliye işlerile meşgul olmuş, bir 
çok mühim tahkikatı intaç et
ıniıtir. Bu arada Hacı Sami çe
tesi tabkikatile Kadriye H. tah
kikatının ilk safhası da vardır. 
Çalııtığı yeni sahada muvaffaki
Y•l temenni ederiz. 

Vedia H. ı 6ldürenin ye'ı 

Bir müddet evvel Kml top
*'•lcta kendisine yüz vermeyen 
Vedia H. isminde bir kııı bir 
çok yerinden bıçaklıyarak öl
dürmekle maznun talebe Fikret 
Efendi, on seneye mahkum ol
ınuıtur. Temyiz bu hükmü yaş 
tashihi meselesinin hukuk mah-
lcemesinde halli lazım gelirken 
cinayet davasını rUtyet eden ağır 
Ceza mahkemesince yapılmasının 
Uaule uygun olmadığı kaydile 
bozmuıtur. 

Mahkeme dün nakza uymuş, 
Yaşın hukuk mahkemesince 
tashihi için muhakemeyi talik 
~lrniştir. 

o,,.k müddei umumisi 

ÜŞJak müddei umumisi Hay
tettin Şakir B., mezunen Istan
QUla gelmiştir. 

F'•ntomanın mahkOmiyeti kat'
ilefti 

Balıkpazarında Markar Ef. is
-İnde bir sarrafın kasasını soy-
duğu kaydile ağırceza mahke
~esinde altı sene hapse mah
ttiirn olan Fantoma Mehmet liak
kındaki kararı temyiz tastik et
lllittir. Mahküm tevkifaneden ha
l>iaaneye götürülmüştür. 

Vekil B. bu sözİerile bizim 
haber ve tahminlerimizi teyit et-
miş olmaktadır. 

Biz uzamağa tahammülU olmı
yan böyle bir meselede Şükrü 
Kaya Beyin verilecek kararı tesri 
edeceği zın ve temennisindeyiz. 
Beledlyedc 

Mezbahada 
ltfare nıecl . sı nin lağvine 

k Erer verılai 
. ' 

Daimi encllmen Mezbaha 
meclisi idaresinin gelecek sene
den itibaren lağvine karar veril
miştir. Meclise ayda 1275 lira 
verildiğinden bu suretle bütçede 
senevi 15 bin lira tasarruf edi
lecek mezbaha bir müdUrlükle 
idare olunacaktır. 

Cerrahpaşa hastanesı için 

Belediye sıhhat müdürlüğü 
Cerrahpaıa hastanesine Radyot-
rapi mlitehassısı getirmekten 
vaz geçmiştir. 

Bunun yerine ayda 200 lira 
verilerek iki doktorumuz Avru
paya gönderilecektir. Emanet 
bu hastane için gelecek sene de 
10 bin liralık radyom alacaktır. 

lntaet tahsisatı 

Şehir dahilinde yapılacak in
şaat için beı aylık belediye 
bütçesine 40 bin, şöselerin ta
miri içinde 30 bin lira tahsisat 
konmuştur. 

n ezırlık bekçllerı 

Belediye mezarlıkların muha
fazası için 9 bekçi ve bir baş
bekçi tayin etmiştir. Bu kadro 
gelecek sene büyültülecektir. 

Limanda; 

Karaya oturan vapur 
Jnı r tarı ldı 

Bir hafta evvel Kızkulesi 

önünde karaya oturan RiyoAzo 
vapuru dün kurtarılmıştır. Yalnız 
bunun için vapurdaki 7000 ton 
buğday denize dökülmü,tür. ---Çemiyetlcrde ; 

Beğcıfer birle,iyor 
lstanbul ve Trakya bağcilar 

ve şarapçılar namile bir cemiyet 
yapılmaktadır. Cemiyetin nizam
namesi hazırlanmıştır. 

meselesinin 
Poliıte 

Evelki gece 
Üsküdar merkez memurunu 

yedi yerinden yaraladılar 
Evvelki gece sabaha karşı 

saat 4,5 raddelerinde Erenköyde 
OsJ<Udar polis merkez memuru 
lsmail Rasih B. yedi yerinden 
yaralanmııtır. Hadise esnaaında 
lsmail Rasih beyin babası da 
hafif surette bir yara almııtır. 

kararnamesini hazırlıyor 
1 1 l Gümrüklerde 

irtişa hle•ele•i İhracatımız 

Bu kanlı vak'a ıu ıekilde olmuıtu.r: 

Teşrinisani ıhr2catı gıçen 
seneden 1 O milyon fazla 
GOmrilklcr istatistik müdi:rlü

ğü bu sene TeŞrini~ani ayına ait 
ithalat ve ihracat istatistiklerini 
neşretmiştir. Buna göre Teşri ni 
sani içinde ihracatımız geçen se· 
neye nazaran 10,636,774 lira art

mış ve 17,415,280 Jira kıymcFn-
65,904,271 kilo mal ihraç edil
miştir. Ayni ay içinde ise 1929 
te§rinlsanisine nazaran 3 milyon 
liralık fazla ithalat olmuştur. 

Sabaha karıı odasında yazı 
yazmakla meşgul bulunan lsmall 
bey odanın dııında garip bir 
gUrilltü işitmiş tabancasını alarak 
odasından çıkmıştır. 

lımail bey sofayı dolaşmıı, 
birşey göremeyince aşağıya inmit 
ve bu suretle taharriyata devam 
ederek önüne geldiği hamamın 
kapısının ardında gördüğü bir 
karaltıya ateş etmiıtir. 

Bunun iizerine meçhul adam 
derhal lsmail beyin üzererine 
atılarak tabancayı elinden alma• 
ğa muvaffak olmuş ve bu suretle 
silahsıı kalan merkez memurunu 
yedi yerinden yaralamıştır. 

Gürültüden uyanarak oğlunun 
imdadına koşan lsmail beyin 
babası da meçhul mütearız tara
fından hafifçe yaralanmıştır. 

Carih bundan sonra berabe
rinde getirmek üzere 2 bohça 
içine toplayıp hazırladığı eşya
larla beraber 'pardesü, şapka ve 
ayakkabıları bırakarak kaç
mıştır. 

Ismail Bey tıp fakültesine kal
dırılarark tedavi altına alınmıştır. 

Bir kaza 
'-'Sirkecide KonyJ otdindc lıiz· 

metçilik yapan Modo ismindeki 
Musevi kadını dün sabah müş-
terilerinden Kütahyalı Rifat efen-

dinin karyolasını düzeltirken Rifat 
Ef nin yastığı altında bırakmış 
olduğu tabancayı yere düşürmüş 
ve bu suretle ateş alan taban-
cadan çıkan kurşun Modayı ba
cağından yaralamıştır. Modo te
davi edilmek üzere Haseki nisa 
hastanesine lrnldırılmıştır. 
Bir çocuk kuyuda boğuldu 

Kadıl{öyde Çayır sokağında 
oturan Arnavut Cemalin 4 ya
şındaki oğlu bostan kuyusuna 
düşerek boğulmuştur. 

Seyrüsefer i!leri 
Polis altıncı şube müdiriyetinc 

verilmiş olan seyrüsefer teşkila
tının zabıtadan ayrılması ve tek
rar Belediyeye merbut müstakil 
bir müdüriyet ıeklinae idare 
edilmesi düşünülmektedir. 

Bu takdirde Seyrilsefer idaresi 
yalınız şoförlere değil arabacı, 
kayıkcı, sandalcı gibi bütün na
kil vasitaları erbabı ile meşgul 
olacaktır. 

- ---· San'at Alem nde : 

Yarınki içlinıa 
Güzel San'atlar Birliği Edebi

yat Şubesi kongresi yarın saat 
on üç buçukta Birliğin Gülhane 
Parkı methalindeki merkezinde 
aktedilecektir. içtimada idare 
keyetinin bir senlik mesai raporu 
okunup müzakere edilecek, ni
zamname tadilatı yapılacak, mU
leakiben yeni idare heyeti inti
hap olunacaktır. 

Gayri n1übadiJJere 
tevziat 

Gayri mübadiller cemiyeti 
dünden itibaren 30 bin liraya 
kadar alacakları olanlara tevzi
ata başlanmıştır. 

Tevziatın yavaş yüriidüğüntlen 
şikayet edılmesi üzerine bu işe 
tayin edilceği süylenen memur 
henüz. tayin edilmemiştir. 

Maznunlardan Netfm MazJJyab 

lrtiıa evrakı 
Kararname yazılmak üzere 

7 inci mü•tantiklikte 
Eaki barut inhisarındaki irtişa 

tahkikatı, lstanbul 7 inci müs
tantikliğince ikmal edilmiş ve 

hadiseye ismi kanıan baıı me
murlar hakkında alakadar daire
ce tahkikat icrası için evrak epi 
zaman evvel Ankaraya gönderil
miıti. Maliyece bu memurlar 

hakkında yapılan tahkikat bitti
ğinden, evrak, lstrnbula gelmif, 
kararname yazılmak Uzere tek
rar 6 inci müstantikliğe havale 
eailmiştir. 

O zaman bu tahkikatı yapan 
şimdiki müfettiş Ni:ıım Beyin 
yerine tayin edilen müstantik 
Rifat B., evrakı tetkik ederek 
kararhamesini yazacaktır. Dava
nın Istanbul ağır ceza mahke
mesinde rüyeti kuvvetle muhte
meldir. 

Maarifte 

Hususi muhasebeden maaş 
alan muallimlerin 

tekaüdiyeleri 
ilk mektep muallimlerinin te

kaüdiyeleri hakkında, fen fakül-

tesi müderrislerinden Hüsnü Ha
mıt B. bir layıha projesi yapma-

ğa memur edilmiıti. Hilsnü Ha
mit B. bu liyıhayı harırlayarak 

Ankaraya göndermiştir. Anka
radan gelen bir habere giSre 
bu layihada Muha1ebei hususi
yeden maaş alan muallimlerin 

maaşlarının yüzde beşinin her 
sene ziraat bankasına yatırılma-

sı ve bankanın bir tekaüt san
dığı vazifesini görmesi esas tu-

tulmuştur. Fakat bu işe banka
nın tavassutu pek te muvafık 

örülmemekte ve tekaütler maaşının 
müvazenei umumiyeaen verilmesi, 
bu11a mukabil yüzde beşlerin 
müvazenei uttıumiyeye tevdii 
tas1vvur edilmektedir. 

Vekaletletin noktai nazarları 
alındıktan sonra mesele bir kere 
daha görüşülecektir. -Fırkada 

Ocak kongreleri yarın 
bitecek 

Vilayet dahilindeki bütun 
kazalarda ocak kohgraları yarın 
btecektir. 

Bu meyanda dün de Kalhane 
ve Mecidiye köyleri kongrası 
yapılmıştır. Gelecek haftadan 
itibaren de nahiyelerde teşkilata 
başlanacaktır. ---· ... ~----Zekni B. gidiyor 

Esnaf cemiyetleri 
Mürakipllklerin IAgwini istiyorlar 

Bazı Esnaf milrakiplerinin ce
miyet hesap ve muamelatını tef
tişlerinde haşin davrandıklan ve 
bir takım cemiyetlerin idare he
yetlerini zan ve şüphe albnda 
bırakacak müphem raporlar nr
dikleri iddia edilmiş ve bu bap
ta 1 O dan fa:ıla cemiyet tarafuı· 
dan iktisat Tekiletine tilrlJet 
vaki olmuıtu. 

Bu cemiyetler mOrakiPlltbı 
lağvile komserlerden mOrekftp 
bir heyetin her hangi bir mese
leye vaz'ıyet etmeıini istemek• 
tedirler. --------1 pekçiliğimiz 

Fabrikatörler dün yeni 
kırarlar verdiler 

ipek fabrikatörleri dün sanayi 
birliğinde toplanarak san'atları
nın inkiıafı için bir asri santral 
açılmasına ve bir kooperatif teş; 
kiline karar vermişlerdir. ipek
çiler bu kararların iktisat mllşa
viri Şefik Beye bugün bildire
rek hükumetin mfizaheretini is
teyeceklerdir. 
Vitrin mü•alJakasına ahlan 

reyler bugün ayrılacak 
Yerli mallar haftasında yapı

lan vitrin müsabakasın8a birin
ciliği ve ikinciliği kazanan ma
ğazalara rey verenleri seçmek 
için bugün ticaret odasında bir 
içtima yapılacaktır. Müsabaka 
müddetince 40 bin rey verildiği 
tahmin edilmektedir. Bugünkü 
içtimada bu 40 bin reyden yal
nız 6 mağazaya verilen reyler 
ayrılacak reyler imha edilecektir. 

Aynca IJugün kur'anın nasıl 
ve nerede ne günü çeki1eceğide 
takarrür edecektir. Bunun pazar
tesi günü Darülfünun konferans 
salonunda yapılması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Bir- !irket birı febrika•ı 
yapmak istiyor 

Bir ecnebi ~irket iktisat vekl
Jetine müracaat ederek lstanbul-
da yeni bir bira fabrikası açmak 
için miisade istemiştir. 

Diğer taraftan bira fiyatları
nın indirilmesi için lokantacıla-
rın yaktığı müracaat ticaret mü
dürlüğünde tetkik edllmeğe baş
lamıştır. 

. ee 
lstanbul telef on şirketinden 

Müdüriyet İstanbul santralını 
otumatik şekle tahvil i~in ibza
rata iptidar eylediğini aboneleri
ne bildirilmekle müşerreftir. işbu 
tahvil ameliyatı 1931 senesi ni
hayetine doğru itmam edilecek 
ve bu merkeze merbut abone 
tesisatı yekdiğerini müteakiben 
tahvil olunacaktır. 

Türk hamiller vekili Zekai B. 
bu iÜn Paris'e g~decektir. 

/Müdüriyet biliihare Beyoğlu 
ve Kad.Jl<öy santrallerini de ayni 
suretle tah'.'il etmek fikrindedir. 
Fakat bu ikin<·i teşebbüsün tarihi 

1 henüz tayin edilmemistir. 
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Cevaplar Gece yarısında Flört YAZAN : Ömer Rız1J · - ıoo 

Dünyada arzuların hudut· 
suzluğunu dün bir kere 

daha tasdika mecbur oldum. Bu 
mecburiyet, bana bir ankete 
verilen cevaplardan geldi. 

Rus hikayesi 
" Babamın kim olduğunu anlama 

" Çebof ., dan Nakleden : Haaan Şükrü 
istiyorum ! ,, 

Anket: "Ne olmak istersiniz?,, 
gibi bulanık umumi bir ıualle 
çerçevelenmişti • Merak edip 
cevap verenlerin ae dediklerini 
okudum. 

Ezeli hekikati tekrar eden bu 
yazılarda o hakikatten bqka 
daha bir çok tahaflıklar öğren
dim. Ezeli hakikat dediğim ıey, 
kimıenin kendi halinden mem
nun olmamasıdır. Bu hükllm, 
olanca doğruluğu ile o yazılarda 

İki üç çarpık sokaktan b~ka düz- Camdan kapının öte taraCında iki 
gün bir yolu olmıyan (-B) kasabası gölgeyi görebiliyordu. Lambayı yakt:. 
derin bir uykuda idi. Hareketsiz hava· Ve a~mak için kapıya koştu. lşte şjm
da tam bir sükunet ,·ardı. Uzakta, ~h di sıkınb ,.e üzüntüden eser kalmamış· 
rin ta dışarsında olduğu anlaşılan ha- tı. Artık bağırmak ta istemiyordu .. 
fif ve boğuk bir köpek havlaması geli- Kalbi hrzh hızlı çarpmağa başla

yor ..• Gün doğmasına az bir zaman mıştı. lri yarı doktor, n ufak tef ek 
kalmıştır. zabit dükkkfrna girdiler. Şimdi onları 

Her şey uyuyor ... Fakat bütün bun iyice görebiliyordu. Doktor şişman ve 
lar içinde uykuda olmıyan tek bir iıı- iri kemikli sakallı bir adamdı .. Peleri
san vardır. (B-) deki eczanesini bÜ· ninin hafi !sallanışlarında çatırdayan 
yük bir meharetle idare eden (Tcher- bir ses vardı ,.e yüzünden buram bu
nomordik) in genç karısı ... Üç defa ya- ram ter akıyordu. Zabit pembe yanak
tağına yatmı~, fakat uyumağa mu·rnf· h, matru~. ve ingiliz kamçısı gibi iği
fak olamıyarak tekrar kalkmı~tr .. Bu lip hükiilebilen kadın gibi bir gençti. 
nun sebebini kendisi de bilmiyordu. Eczacının karısı :;;alını göğsünün Ü· beliriyor. 

Mesala bir genç kızın " ne Gecelikleri ile pencerenin kenanna o- zerine bastırarak: 
turdu ve gözlerini uğuşturarak sok::- - Size ne verebilirim diye sordu .. 

olmak istersiniz ? ,, suali karşı· ğa baktı. - Bize şey, şey veriniz .• Biraz na-
sında düşüneceği ıeyleri tahmin Derin derin içini çekti .. Bir sıkıntı ne şekeri veriniz. Ec1.acınm karısı hiç 
etmek kolaydır sanınz. Fakat hissi, üzüntüden kurtulmak için ba- vakit geçirmeden raftan bir kavanoz 
hiçte öyle değil. Birisi : ğırmak arzusunu duydu. Nefesini tı- indirdi. Ve istedikleri şeyi tartmağa 

- Öbür geliıte yakışıklı bir kayan yumruk kadar bir düğüm goğ- başladı .. Müşteriler arkada durmu~ 
tayyare zabiti olarak doğmak sünden boğazına doğru çıkıyor gibi i- lar sabit bakışlarla onu süzüyorlardı. 
ve kahramanca ölmek isterim. di. Doktor azgın birkedi gibi gözlerini aç-

Birkaç adım arkada kocası yatağı- mıştı. Mülazim çok ciddi idi .. Doktor 
Diyor. Gelinde pirincin taşını na uzanmış, tatlı tatlı horluyordu. yava~~a: 
ayıklayın. Kızcağız, erkekliğe Boynunun üzerinde bir pire dolaşıyor. - Bir eczanede ilk defa olarak hir 
üzenmittir, Desek, hükmümüz Fakat o kadar derin bir uykuda l· kadının hizmet ettiğini görüyorum de
doğru olmaz. Çünkü erkek gel- lan bir insan bunu duyabilir mi? .. O: di. 
mek isterim demiyor. Kahra- her şeyden bihaber gülümsüyordu. Eczacının karısı cevap ,·erirken yau 
manlığa yelteniyor, Neticesine Çünkü rüyasında kasabada bulunan gözle pembe yanaklı zabite bakıyordu. 

herkesin öksürüğe tutulduğunu ve on- - "Bu olmıyacak bir şey değil .. Ko-
varsak, gene sarsılmaz bir fikir dan öksürük §ekeri almak i~in koı;ıu- camın yardımcısı yok .. Daima ben yar-
ileri sürmüı olmayız. Çünkü tuklarını görüyordu. dım ederim. 
kahramanlık, nefer, onbaşı, ça- O kadar dalmıştı ki ne top, ne top- - "Emin olunuz ki çok güzel dük
vuştan başlıyarak bütün ordu lu iğne ne de karısının okşaması onu kanınız var .. Mütenevvi ilaçlarınız ol
meosaplanna ait bir mazhariyet- uyandıramazdı. Eczane kasabanın en duğu belli .. Bu zehirler icinde siz hic 

tenha ,.e uzak köşesinde idi. bir kork'u doymuyor mus~nuz? .. ., ~ 
tir. O halde niçin piyade, topçu 

Eczacının karm biraz Herdeki tar- . Genç kadın paketi bağlıyarak dok
zabiti değil de tayyareci zabiti? laları pek ttla görebiliyordu. tora uzattı. "Obtyosov,, pamsını verdi. 

Tercih sebepleri araştırılırsa, Uzakta çalılıkların arkasında bir a- Yarım dakika sükut içinde geçti .. Er· 
korkanın ki bu imreniş, bir gö· teş gibi kıpkırmızı görünen aya baktı .. kekler hiribirJerine baktılar. Ve kapıya 
nül macerasına kadar gider. Bir (Çahhklnr arasından ay daima kızar- doğru bir adım attılar. Sonra tekrar 
başka hanım: mış bir halde görünür.) bakıştılar.. r 

_ Ya l Birdenbire gecenin sessizliği içinde Doktor döndü: mi yoner, ya çerge 
1 

ayak se~ıeri ve mahmuz şakırtıları du - Bana biraz soda verir misiniz .. 
çingenesi yuldu .. Sesleri işitebiliyordu.. - Genç kadın elini yavaşça rafa go-

Diye kestirip atıyor. Karmenin - "Kamptan dönen zabitler olma- türdü. "Obtyosov,, parmaklarını çatır· 
dilber ve serseri hayalini içinin lı,... diye düşündü. Biraz sonra beyaz datarak: 
perdesine düşüren bu cevap sa- pelerinleri içinde iki gölge yaklaştı.. - Dükkanınızda daha başka şeyler 
hibini takdir etmemek elimede Biri iri yapılı n uzun, diğeri Y .. aif Ye bulunmaz mı? Diye sordu. 

kısa boylu idi .. Kılıçları şakırdıyordu.. Mesela .. insana neşe Yerecek, can-
değil. Fakat bana öyle geliyor ki Ve bu şakırtılar arasında konuştukta )andıracak bir şey .. 
insanı bıktıran, yaşamaktan bez- n güçlükle anlaşılıyordu. Eczanenin Mesehi gazoz. 
diren bir hal var. önünden geçerken adımlarım yava~lat - EYet ,·ar .. 

Mevsim hep bahar olsaydı, tıl~r .. Ve pencerelere bir göz attılar.. - Bravo!. Siz adeta bir melek:siniz. 
çerge çingeneliği bir saadet timsali Zaıf adam, Bir kadın değil .. Bize üç şişe indiriniz. 

- Kasem ederim ki eskiden 
Ali ile aramızda bir zevce ile ka
yınbiraderleri arasında olağan 
şeylerden başka birşey yoktu. 
Birbirimize sitem etmek için hiç 
bir sebep bulunamaz. 

Bu sözlere Hazreti Ali cevap 
verdi: 

- Kasem ederim ki doğru 
söylemiştir. Aramızda başka hiç 
birşey yoktu. Hazreti Ayşe, dün
yada ve ahirette Peygamberimi· 
zin zevceıidir. 

36 Hicret yılinin Recep ayının 
ilk günü idi. Hz. Ayşe hareket 
etmiş, Hz. Ali, onunla birlikte 
birkaç mil ilerlemiş, sonra ona 
veda ttmi' ve oğullarına Hz. 
Ayşenin maiyetinde bir gün da
ha yürümelerini söylemişti. Ha· 
san ile Hüseyin, Hz. Ayşeyi bir 
gün daha teşyi etmişler, ondan 
sonra geri dönmüşlerdi. Daha 
sonra Mehmet, hemşiresini ala
rak Medineye kadar götürmüştü. 

Hz. Ayşe, Leylayı da birlikte 
Medineye götürmek istemiş, fa
kat Leylanm Şama gitmek için 
duyduğu derin arzu buna mani 
olmuştu. Onun için Leyla, Hz. 
Ali ile birlikte kalmıth· 

Fakat Hz. Ayşe ile birlikte 
hareket eden Ümeyye oğulların· 
dan çokları Cemel vak'sının 

maküs bir şekil aldığı anda bi
rer birer Şam tarafında il\ihak 
etmişlerdi. Ebu Süfyanın oğlu ve 
Muaviyenin biraderi Ot be T P.vm 
kabilesine iltica etmi~, orada 
yaraları kapandıktan sonra 400 
kişi ile birlikte hareket ederek 
Şama gitmişti. Ibni Amirde ya
ralılar arasında idi. Falrat oda 
kendisini kurtaracak ve yarasını 
tedavi edecek bir adam bulmuş, 
sonra oda Şama gitmişti. Mer
van, bir rİYayete göre Hı. Ayşe 
ile birlikte Hicaza dönmüş, son· 
ra oradan Muaviyeye iltihak et
mişti. Züberin oğlu Abdullah, 
Ezt kabilesinden bir adamın evi-I d A b. .1 d - "Bir eczane kokusu geliyor., dedi. Genç kadın soda paketini bağladı. 

say~ ır 1• mma ıraz 1 er e çer- Öyle değil mi?, ... Ha! .. hatırladım. Ge- Ve kapıdan çıkarak karanlıkta kay- ne inmiş, sonra saklı olduğu ye-
genm çadırlarını yıkan kıt ol- çen hafta buraya Hint yağı almağa boldu .. Doktor arkadaşına döndü. Gö- ri Hz. Ayşeye bildirmiş. Hz. Ay
masa. gelmiştim. Burada ekşi suratlı, çirkin zünü kırparak: şede Mehmedi onun bulunduğu 

En acayip cevabı bir erkek bir adam var. . . .- Enfes azizim enfe~!·: d.edi. (l\fa- yere göndererek onu yanına al-
vermiş: Orta boylusu ha(ıf hır esle cevap deıra) adasında bunun gıbı bır ananas d t Z"b v l d H A 

verdi.. bulmak mümkün değildir. Ne dersin !1rmıbş.11· •ktu eydr otg ut . al. z. yşe 
- Ben cins bir aygır olmak! E . d' K 1 ı e ır ı e av e e mış ı. - ezacı şım ı uyuyor.. arısı < :ı dostum.. A • 1. • h 

isterdim diy.or ve sonra tercihi- d · b" k d d A · • Leyla Hazreb (A ı) mn ane-erın ır uy u a aır. h ... çok güzel Horlamaları isitiyor musun?. Ecza ' 
nin sebeplerini sayip döküyor: bir kadındır. "Obtyosov,, ! cının taptığı yegAne şey uyku galiba. sinde ikamet ediyordu. Kendisi 

- Yem bol, itina çok, rahat - Onu gördüm, hoşuma gitti .. Söy- Bir dakika sonra eczacının karısı evin evladı sayılmakta idi.Bilhassa 
fazla sonra da zevceler tümen le bana doktor. Böyle güzel bir kadrn elinde beş şişe olduğu halde döndü. Ye Hazreti (Ali) nin ona karşı derin 
tümen. o e~ek .çen~li adamı sevebilir mi? Hi!: şişeleri masanın üzerine koydu.. bir muhabbeti vardı. Ali her 

bunun ımkanı var mı:'. Mahzenden yeni çıktığı için biraz hı· k • d" d"k ' 
l•te size bir ctimlede hulasa D kt· · · · kt' a ıam evıne un u çe onu mut-r o ır ıçını çe ı. zarmıştı. k . v 

edı'lm"ı• haya· t n uz f l f ·ı "H · d'"' · d · b · · Ja a çagırtır ve onunla konu•ur-"" ı un e se esı - ayır se\ me ıgını zanne erım... ''0 tyoso,, şışelerı açtıktan sonra: . . " 
Gergin sinirlerini aygır kişne- Sesinden eczacıya acıdığı his ediliyor- - Sus. yavaş! .. dedi. Genç kadın du. Bır gece yıne konuşmuşlardı. 

melerine akort eden bu erkek du. tirbuşonunu yere düşürmüştü.. Leyli ona Manastırda tedavi 
bana herkesten daha samimi - Sevimli kadın pencerenin arka· Gürültü yapmayın kocanızı uyan· olunduğu sırada boynunda takılı 
göründü. Allah muradıni versin! sında uyuyor ... Her halde hararetin dıracaksınız !. bir musga yüzünden oradaki b 

tesirile ağzı yarı açık kalmış .. Ve bir - Peki onu uyandırırsam ne çıkar? rahı'b· k d' · · l t d v aşı 
S .. v v • • • • .. ın en ısını nası ana ı,..ını 

eff'IB ayagı yatagından dışarı sarkmıştır.. - Tatlı hır uvkuda oldugu ırın so.> 0 
J ~ ummnıau111ttuıı111mmwJ11UllWttUUltllttlnamtttttttttm1UllUtilllllt:b flltnmmsanmıut 

--------------- Seninle bahse girişirim ki ahmak ec- lüyorum. Rüyasında sizi görüyor .. :Si - Ne kadar istersiniz .. 
DAVET f zacı talili ve mes'ut biı· adam olduğu- zin sıhhatinizi ve sadetinizi tahayyül - Bir bardağa dokuz dirhem olur-

--------------ı nun farkında değildir .. Bir kadın ile ediyor.. sa kafi .. Jcap ederse daha karıştırırız. 
Edebiyat ve muıiki der ıleri karbonat şişesi arasında hiçbir tercih Doktor gazö:ı: şişesini patlattı: İki arkadas masa başında şarapları 

Güzel san' atlar birliğinden: 

Edebiyat, resim, musiki serbest 
ve mecani derslerine 15 kanu
nusani 931 tarihinden itibaren 
baılanacağından kayt olunmak 
isteyen hanım ve beylerin her 

gün saat 16 dan sonra Gülhane 
bahçesi metbalindeki Alay kö§· 
kilndeki müdüriyete müracaatlari. 

GUlhane hastanesinin senelik 
müsamerelerinin beşinciıi kanu
nuevvel 28 nci pazar günü inikat 
edecektir. 

yapmryacak kadar budaladır. - "Bundan ba.-;;ka dedi.. Kocalar nı içmeğe başladılar. 
Zabit durdu: öyle karanlık Jıadiseler içindedirler ki - "Şarap eğer yalnız içilirse zehir-
- Haydi dükkana girip bir şey ala- onlar için en güzel şey daima uyumak dir dostum. zehir .. Fakat öyle olmaz 

hm .• Belki onu görürüz.. tır.. da bir .. bir .. ,, 
- Bu ne fikir dostum?. Gece ,·akti Bu bardağa biraz şarap koyacak o- Göz ucile eczacının karısına bakıyor 

nasıl olur?. lursak ne iyi olacak .. Tecrübe edeJinı du .. 
- .. 'e zararı var .. Onlar gece de ol- mi? .. ,, "- O zaman ahı hayat gibi kevsr.r 

sa hizmet etmek mecburiyetindedir.. - "Mükemmel bir fikir .. ,, gibi insana tesir eder dostum. Siz çolt 
Aziz dostum. Beni kırma .. Gel gire1im. Bunu söyliyen doktorun karısı idi. güzel bir kadınsınız madam .. Hayalim 

- Öyle olsun!.. - "Iler halde çok güze) olacak .. de sizin elinizi öpüyorum. 
Eczacının kansı perdenin arkasına Eczanelerde rakı, ~arap \"e saire satıl- Eczacının karısı kızarmıstı .. Cideli 

saklandı .. Zil sesini duydu .. Biraz öte- maması ne kadar gariptir. Hatta acı- bir tavır takınarak bu kada/ kafi! de· 
de horlıyan ve güJümsiyen kocasına nacak bir şey! .. Hiç olmazsa ilaç oln- di .. 
bakarak üzerine bir şal attı .. Çıplak a- rak şarap satarsınız dt'ğil mi?. Doktor bir taraftan gülüyor, diğ~r 
yaklarına terlikleri gp: irerek dükk1- - Evet. !taraftan da kaşlarının altından ürkf'k 

ı na koştu. - O halde bize Yeriniz. bakışlarla ona bakıyo~~u. 

ve ona babas1na ait sırlard 
nasıl bahsettiiini anlat 
Ali, bu sözleri ehemmiyet 
dikkatle dinledi. Sonra Leyl' 
isticvap etti. 

- Kızım, sen Medineye g 
lirken baba diye tanıdığın ada 
kimdir? 

- Emevi yezit idi. 
- Bu yezidin baban olrn 

dığma kani misin? 
Kaniim, bunu validem 

bana ihsas ederdi. 
- Y ezidden evvel validerı 

kocası kim imiş? 
- ÜNey-in kocası olduğu 

anladım. 
- O halde senin babak Ün 

olacak. 
- Bende öyle zannediyoru 

Fakat benim validem Arap d 
ğildi. Validem bizanslı bir kadı 
dı ve mücahitlerle Rumlar ar 
sında vuku bulan muharebed 
esir düşmüştü. 

Onu ilk önce kimin eline esi 
düşmüş olduğunu, Medineye rı 

zaman geldiğini ve kiminle ye. 
tadığını Üneyse ne zaman vardı 
ğını bilmiyorum, ancak bunla 
anlaşıldıktan sonra benim d 
babamın kim olduğu anlaşılacak 

- Çok doğru, fakat bunle. 
nasıl anlaşılacak? 

- Validemle Mısırdan Medİ' 
neye gelirken biz Şama da uğr~· 
mıştık. Orada validem çok esk1' 
UCll ı .. uı..tıga {MOl l\U::J/ 4 -Ug•C6":' 

Ye bütün sırlarını ona ifşa etti• 

Sonra ayni ıeyleri Medinede jf: 
şa etmek üzere hareket ett1

• 

Fakat zavallının eceli müsaad• 
etmedi. Validem, sağ kalsaydı 
bütün sırlarını bilhassa size faŞ 
edecekti. Sizi bunun için gör" 
mek istiyordu. 

Hazreti Ali derin derin dii" 
şündü. Sonra ba,ını kaldırdı: 

- Kızım · Leyla! ben sana bit 
teklifte bulunacağım. 

- Buyurun! 
- Ben senin baban olayırt'• 

sen beni bundan böyle bab• 
tanı. 

- Bununla iftihar ederim· 

- Fakat ben bunun yal111ı: 
kuru laftan ibaret kalmasını js· 

temem. Bu rabıtayı tahkim et· 
mek isterim. Onun için seııit1 
hakikaten kızım olmanı istiyoroıO' 

Leyla, hazreti (Ali) nin ne de: 
mek i~tediğini anladı. Hazretı 
Ali, onu oğullanndan birine ııl: 
mak istiyordu. Belki onu hazret~ 
Hasan için istiyecekti. Hazreti 
Hasan, onu geri döndükten son· 
ra görmüş, onun ona karşı dut• 
duğu muhabbet, kalbinde ta:ıe" 
lenmişti. Hazreti Hasan, nihayet 
bu hissini babasına açm1ş, od' 
onun bu teklifini nazarı dikkate 
almayı vadetmişti. Hazreti .Ali, 
bu aile konuşması esnasında bıJ 
meseleyi mevzuu ha bsetmek ;s· 
tedi ve onun için Leylaya o tek· 
liflerde bulundu. 

Leyla, bunu anlamakta geçik~ 
medi ve bu tekliften sıyrılr118. 
için kaçamakla bir cevap verd1

• 

-Siz bana liyakatimin çok fe<J• 
kinnde bir şeref bahşediyorsu· 
nuz. Ben k .. ndimi katiyyen layılı 
görmem. 

Fakat Hazreti 
açık anlattı: 

Al. • • dah• ı, ışı 

(Bitmedi) 
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ı: HARıct K ü ç o K H A n ER L E R 1 M1s1rda Essiyase ga-- i 
~VrUpa •F•I•R•T•I•N•A--•K•~•r•ad•e•n•b•d•e-~•k•aı•1•v•cl•d•w-it•ili•a•r•~-b•ir-h•af•t•a•t•at•il-e•d-il~ zete~kapaflWl Seyrisef ain 

şiddetli fırtınalar Rusya sahillerinde cektkir. KaGlre, 27 (A. A) - Meşruti-
Bzr/eşfyor mu? Yoksa !7iddetli tahribat yapmıştır. Odesada SULU GAZLAR - Son zamanlar- yetçi Abrar fırkası hükumetini 

ıd'ki ~emi kaybkolmuş Ktırım s
1
·ahillerin- da şehirde satılan gazlardan fazla ~i teıyif eder yollu bir karikaür fk • • b • ·z · • • • ? e u~ vapur araya o urmuş ur. . . . · k lye ffil 0 ıznuyor • YENi BİR CEMİYET- Dişçi mek kayet eclıJmıre baş1awnmı:;ı.tır'. Hal!- . ve başvekilin beyanatı hak mda 

. Cenevre, 26 (A.A) - Avrupa tehi talebesi kendi aralannda bir ce- gazlara ı-;u lrnrıştınldıgım ıddıasında- bir makale neşrettiğinden doiayı 
ittihadı meselesi hakkında tet- miyet yapmışlardır. dır. Belediye gaz nümune1eriııi tahlil iki ihtarname gönderildikten son-
kilcatta bulunmak üzere yakında KAZANÇ VERGlSl _Kazanç ver- ettirr. ''C hi'_ : :-:ınlara ceza v_ .. _ ra pazar günü kapatılmış olan 
bir komisyonun içtimaa daveti gisinin tadili için hazırlanan proje on mektedi Essiyase gazetesinin yerine El 
hakkında Belçika tarafından va· güne kadar bitecektir. MODERN .MUESSESELERlMl'ı: Fellahil Mısri isminde yeni bir 
ki olan teklifler Cemiyeti akvam GlZLl EMLAK - lzmirde yeııi- w•. l Kaks r mbaç ismind~ .. gazete çıkarmışbr. Essiyase ga-
katibi umumiliği tarafından neş- den mu~evilere ait 3 milyon lirahk ka Alr.:an Harici_- ra~ı:ı· zetesinin L'lndra gazetelerinden 
red·ı . . B l "k h""k~ ti çak emlak bulunmustur. . ~· . .. , b" · t f d d "kt b dl ı mıştır. e çı a u ume , L 

1 
J at ederek bır eser redecegını r - - ırı ara m an a ı ı as e ı -

lb C SOKO TEŞK LATI - Selim Sır- . J • 1 k 1 · · \te eevel emiyeti akvamın k mıs, bu esere vazılm.<.- l.ı..Gt:•>.! l"'lode~rı mış o an ma a esmı yazan mu 
l:S t tk'k" . . . ld ~ rı Bey An ara Türk ocağında Sokol J • • • harrı'r %em ve kah.ıh cu-rmünden asen e ı ıne gırışmış o ugu teşkilfıtı hakkınGa bir konferans ve .- fabrıka ve sanayı müesse~el :rimizin 
ıneselenin mevzu bahsedilmesini · · 1 · · · t · t· dolayı mahkemeye ''erilmiştir. mi. c:ı bu teşkı·ı ~ t 6~ 1 k 1 ısım erını ıs c_.uş ır. J • :-t• a ın ;) sene eve uru -1 
bzam eylemektedir. duğunu ve azasının G lO bin kişi oldu- İBRAHlM T.ALl Il. - Birinci TJ-
Viyana, 25 ( A.A) - Yeni ğunu söylemiştir. mumi müfettiş İbrahim Tali Bey pa-

Macar Hariciye nazırı Kont Ka- İFLAS HABERLERİ - Ticaret zartesi günü Toros ekspresiJe Diyar-
rolyi, Neue Freie Presse gaze- mahkemesi son günlerde altı ticarela· bekire hareket edecektir. 
tesine beyanatta bulunarak, Av- nenin iflflsınr tasdik etmiştir. HAYVAN SERGİLERİ - Her se· 
rupanın ikiye ayrılmasına her ne ~BDULKADlR KEMAL! B. - .\. ne açılmakta olan hayvan sergisi Ue 
b b 1 1 A • 1 hah fırkası reisinin tegayyübü üzer:- . . . a asana o ursa o sun manı o - zıraat odasının mesgul olması ıcın t~-
tnak lazım geldiğini ve çünkü ne Adanada bazı polis tebeddülatr v t- k ' J 

bk pılnuş, polis erkanrndan bazıları te~ fi- şebbüs yapılaca trr. 
oyl~ bir halin harbi intaç ede- ye edi . .tir. Badema hu sergilerde kümes hay· 

Ceğini beyan etmiştir. SÖMESTR TATİLİ - Sömestr fa. vanları için de ayrı bir pavyon açılacak 
Sulh mııahedelerini tili olarak ilk mektep}H (1) kanunuf'- tır. 
tetkik koni eransz ve 

Yunanistan 
Atioa, 29 (A.A) - Sulh mua

hedelerinin tetkiki için Viyanada 
İnikat eden konferansa Yunanis
tanın iştirak edeceği haberi tek
Zik olunmaktadır. 

Fransız gazeteleri 
barıştılar 

Paris, 26 ( A.A) - Fransız 
gazeteleri mitli federasyonu ile 
Havas Ajansı bir taraftan ve 
Coty gazeteleri cemiyeti diğer 
taraftan meslek ihtilafına ve 
Coty'nin "Ami du peuple,, na
mındaki gazetesinin ihdasinaan 
beri iki grupu yekdiğerinden 
ayıran nizalara hitam veren bir 
İtilafname imzalamışlardır. 

Bu itilafa nazaran Coty gaze
teleri şimdiki fiatlarını muhafaza 
edebilecek ve federasyonun ba
Yileri tarafından sahlabilecel<tir. 

Fransada yalnız on 
bin işsiz var 

Paris 27, (A. A) - Nazırlar 
llleclisi dünkü içtimaında bilhas
sa işsizlik meselesi hakkında mü 
Zakeratta bulunulmu~tur. içtima 
bittikten sonra mesai nazırı M. 
Grinda Matin gazetesi muhabi
rine bazı beyanatta ~ulunarak 
F ransada ancak on bin kadar 
itsiz bulunduğunu söylemiştir. 

Fransa .. Belcika mzza-
• 

hedesinin esasları 

Iktısat vekaletinden : 
Haşarat mücadelesinde kul

lanllmak üzere(25,000)çinko 
lavha, ( 2 O O) adet mu htelifül
cins pülverizatör, ( 5) kamyon, 
(300) kilo sulfat nikotin kapah 
zarf usulile ve tarihi ilandan 
itibaren 21 gün müddetle mü
nakasaya vazolunmuştur .iha
lei kat'iyesi 17 J<anunsani 931 
cumartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır . 

Buna ait şartnameyi gör
mek ve daha fazla izahat al
mak üzere taliplerin şimdiden 
mübayaat komisyonuna mü
racaat ve yevmi ihale olan 
günde de kanuna tevfikan 
yapacakları teklif atı, verecek
leri fiyatın yüzde 7,5uğu he
sabile teminatı muvakkate-

Nişan merasimi 
Is tan bul post ahan esi Haı İci 

mevrude dairesi memurlarından 

Muhittin Beyin kerimesi Naciye 
Hanım ile yarın gazetesi ser 
mürettip muavini Ihsan beyin 
mahtumu Saim beyin nişan me
rasimi cuma günü Mahmut pa
şada yeşildirekte kain Ihsan 
beyin hanesinde icra edilmiştir. 
Tarafeyne saadetler · temenni 
ederiz. 

l\fercedes müessesatı 
6 Modeli makineyi 

MEYDANA ÇIKARDI 
Zarif, metin, gayet sedasız, 

otomatik cetvel tanzimi kabill 
darbe, herkesçe sökülüp 
takılması kabil en müt~kAmil 
yazı makinesidir. 
Vekili ve deposu: Ziyaeddin 
Sait: 

l..:rinci Vakıf Han lstanbul 

ikinci ticaret mahkemesinden: 

Istanbul müskirat inhisar ida
resinin Şeh%adebatında Kalen
derhane mahallesinde Mektep 
sokağmda Ali Şefik beyin 15 
numaralı hanesinde Fehim Ali 
Galip beyin bulunduğu mahalli 
terkle bir semti meçhule gittiği 

hasebile tebliğat icra olunama· 
dığı mübaşir tarafından yazı'an 
terhden anlaşılmış ve mumailey-

he bir mah müddetle ilanen 
tebliğat icrasına karar veriJmit 
olduğundan tarihi ilandan itiba-

ren bir ay sonra yani 1 şubat 931 
pazar saat dörtte mahkemeye 
gelmediği takdirde gıyaben 

tahkikatın devam edileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 

. Brüksel, 26 (A. A)- Fransa 
ıle Belçika arasında aktolunan 
kat'i bir itilAftan bahseden na
ıırlardan M. Carton dö Wiart 
bu muahedenin gizli bir mad~ 
desi olmadığını her iki devletin 
~ukuku hükümranisine riayetkar 

sile birlikte iktısat vekaleti 
levazım müdüriyetinde müte
şekkil mübayaat komisyonu-

1 olunur. · 

ulunduğunu, yalnız mütekabil 
tlıuavenet şartlarını tesbit eyle
di~ .. b 
.. g~.nı eyan etmiştir. Mumaileyh 
0 .zune devamla demiştir ki: 

: - ihlasını tecrübe etmiş, ol-
ugumuz büyük bir devletle ak
etrniş olduğumuz kat'i itilafı 
alihazırda ifşa etmek aleyhimi~ 
~ dönmesi muhtemel bir tehli
e teşkil edebilir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cumadan maada hergün og

tden sonra saat (14-16) de Is
llnbulda Divan yolunda 118 nu
aralı hususi kabinesinde bu
larını kabul eder. 

btanbul:Tel .2398 

na tevdi etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

lı·~~~~~~~~~~~ 
l l>ogum ve J~adm hastalıkları 

1

1 mütehassısı ı 
Doktor· 

1 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliabmer binası 
~o- 10 T!!. Istanbul : 2622 j 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııı•~•••••••••••••• ••••••ııa~••ıocı•ııoı••••••••••••••ıııııaıııı:::•••••••••İi9•ı•••••••••aa--
~ Bu akşam saat ~ 1/2 ta Büyük Gale o larak ~rn!§E 

: Majik Sineması . . . , ~ 
Talep ve arzui unıunıi üzerine her taraf ta takdir lMl 
edilmiş ve parlak mu\'affakıyet]er kazannıış olan 

GARP CEPHESi 
( 4 piyadeler) 

Tamamen Fı·ansızca sözlü muazzam şaheserin 
Tekrar 

\lcrkcz act'ntcsi: Gal:ıta l\öpn.i başındı 
rıern~hı 2:16~. ~ube acentesi Sirkecide 

\ 1 uhürdnr zade h:ıııı altında T d.lst.2740 

Pire-ls~e eriye 
posusı 

.. Galata nhtımından kalkarak 
çarşamba sabahı Izmire 
perşembe sabahı Pire-

ye cumartesi sabahı Iskende

riyeye varacaktır. lskenderiye

den pazartesi 15 te kalkarak 

çarşamba günü Pireye uğrıya

rak Perşembe günü lstanbula 

gelecektir. 

l ro~zon ~irinci Postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 30 kanunevel Salı akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 

Zonguldak, Inebolu, Sinop,~~ ... 1 

sun, Giresun, Trabzon,.S~.:-ye 

gidecek ve dönüşte Sürmene, 1 
Trabzon, Görele, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, 
lnehoiu, Zonguldağa uğnyara1 
gelecektir. 

Hyualıt sürat ıostası 
( M ER S 1 N) vapuru 30 

kanunuevvel Snlı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü· 
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak ve dönüş· 
te Altınoluğa da uğraya
caktır. !' _______ • 

... www ?tK«A i'}'FQ 

Darülbedayi Temsill~ri , 
Bu ak~am 

saat 21,30 da ISTAHBUL BEl.EIJIYESI 

Bj:~:itdf ~~~t~ ~ij~ i 
:!=;~~:: "ıı r 1 

Yazan: Müaahip 
zade Celal B. 11111111 
6 yaşından aşağı çocuklar tiyatroya 

kabul edilmez 

Kişc hergün saat 12den itibaren açıktır 

Sultanahmct bc~inci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Vefatil terekesine mahkeme
mizce vaziyet edilerek takibesine 

karar verilen ve Jstanbulda Sul· 
tanhamamında Kendros hanı 
altmda 46 numaralı mağazada 
manifotra ticaretile meşgul Hacı 
Ağuşzade Refik beyin mezkur 

mağazada mevcut bilcümle em
t~ayi tlcariyesi ile zimemi nas
dald alacağı toptan olarak (Bekir 

Süleyman ve şürekası) şirketine 
devr ve furuht edildiği alakada-

ranın malumu olmak üzere ilan 
olunur. 

l\ütah) :ı hulrnk hakimliğinden: 

Müddei Küçük çarşıda bakkal 
Akif ef. müddcaaleyh Macar te
baasından M. Maldanof aleyhine 

ikame eylediği alacak \'e tasdi
kihaciı: davasının gıyaben cere
yan eden muhakemesinde müd-

dei iddiasını bir lnt'a senedi res

mile ispat eylemiş ve müddca 

aleyhe hukuk U. M. K. 397;401 
inci m. ahkamına tevfikan ve 

ilanen gıyap kararı tebliğine ka
rar verilerek yevmi muhakeme 

olan 11-1-931 pazar günü saat 
10 da bizzat veya vekili hazır 
bulunnfası beyan olunur. 
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lstanbulda nezaret altına alınanlar 8 kişi 

[
_R_o_m_an--ım_a_ı_b_a_ki_"k_a_t-,--, P]J /Jl'J 
hakikatimsi roman: 26 .J a '-2 

S.. Hanımla kocasını evde bırak
tıktan sonra eve döndüm. Server 

Bedi, bir elinde •••• 

[Üst tıı.raf1 birinci sayıfamıda] 

Beş ay evvel 
Erenköyünde tevkif edilen 

Şeyh Esat Ef. nin Kürt Bsat Ef. 
namile maruf olduğu söyleniyor 
ki blSyle bir Şeyhin mevcudiye
tinden ıazetemiz 4-5 ay evvel 
bahsetmif,«E» ismindeki bu Şey
he her taraftan tenekelerle yağ, 

Nuşi, bi~im odada sesleri İ§İtin- rolmasma mini olan da benim. k h k b 
b. _1,: l un, a ve ve şe er ve atta 

ce ır i~ a emi kuruldu zannede- Bir aktör eda.sile söylediğim 
rek gelmiş. bu sözler Samide tesirini yaptı. çukulata gönderilmekte olduğu-

Server Bediin alakası hoşuna Onu eskiden beri hiç değiJmemi~ nu, Şeyh Ef. nin bunların orta· 
gitti, onunla meşgul olmıya baş· bulmakla men;ınun olmuştum. Mek sanda gelenlerin derdini dinleye
ladı. tepteyken, ona bir iş yaptırmak icin rek nefes etmekte bulunduğunu 

S .• hanımı alarak evine götfu·- daima böyle "theatral tavırfar işaret etmişti. 
mek .üzere çıktım. S.. Hanım beni takınırdık. " 
otomobilde bekliyecekti. Ka_pr!ı Sami birmüddet düşündü, son· Kaç kişi tevkif edildi? 
çaldım. Cevap veren olmadı. Bu ra elini uxa.ttı: Söylendiğine göre alikadar 
daha, bir dah~ ~aldım. Kim~~ .~ç- - Pardon, dedi, bu akfam deli makamlar tarafından verilen 
m~ı. ~erak. ıçınde, ~v~en gorun· gibiyim. emir üzerine polis birinci şube 
mesın dıye hır sokak ıçınde duran Vaziyeti anlattım. memurları derhal faaliyete geçe-
otomobile döndüm.. S.. hanıma Sözlerim ona. icinden mırıltı · 1 · ı o d l" d ' - rek icap eden tetbirleri almış ar vazıyeti ~n attım. a tc aşa üş· gelen bir oda kapısının açıldığı za-
tü. ilk planımıı.:ı bozarak eve doğ- man müki.leınenin vuzuh peyda e- Menemendt n isimleri bildirilen-
ru yürü~ük. S .. hanımın l~e~di .a· di~i gibi, tatmin edilmit bir mera· lerin evlerini ansızın taharri etmiı
nahtarı ıle kapıyı açtı. lçerı gırdık. kın memnuniyetini veriyordu. lerdir. Müdiriyete istiçvap için 
Elektri~ düğmesini .çevirdik. Yer- Nihayet onlnrı başba§a bıraka· getirilenlerin 15 kişiye baliğ ol
de, korıdorda, Samı yuzu. koyun rak çıktım. Eve döndüm. duğu ve bunlardan yedisinin bir 
yatıyordu. S .. hanım Samı, yav· Tavan arasından şarkı sesleri müddet sonra serbest bırakıl
rum,, diye bir çığlık kopararak Ü· geliyordu: 

· ld dığı anlatılmaktadır. 
zerıne atı ı. - Server Bedi: 

. <?nu tes~i!1 -:tmiy~ çalı~arak Sa- "Kamayı vurdum yere,, diye Müdiriyette alıkonulanlar bir-
mının kalbmı ~ınledım, nabızl~r~n~ bir şarkı tutturmuştu. birlerile tamastan menedilmişler 
~klad~. Hafı! atıyo.rdu. Bellı ıdı Nuşi "Yay iıtenem, nagyan sep,, ve ayrı ay'rı odalara konulmUf· 
ki Samı, geceki hadıseden sonra, diye macarca bir §eyler söylüyor· Jardır. Müdüriyette nezaret altın-
büyük bir enerji sarfederek bitap du. da bulunanlardan çoğunun sarıldı 
d_ütmüf, batındaki yaranın da wi· 1çerigirdim. Server Bedi bir e· k 
nl.e _bayı1mııtı. Aynı .evde hem Sa- Iinde votka ıti-eıi ötel-i eli havada ve cüppeli oldu ları da rivayet 

h d he b :ır :s edilmektedir. 
mımn, em e nım atımızın dolaşan muhayyel mevcudiyetleri 
yarıl~ra~ bayılmış olmamız~n ga- tutup boğarak bir ayağını yere vu· Vali muavini F ızlı B. dün bu 
rabetı bır an aklımdan geçtı. Fa- ruyor ve mütemadiyen farkı ıöylü- hususta sorduğumuz suale "böy
kat tim~i-bu~un sır~ı ~~ğil~~· yordu. le bir mesele bizden geçmedi 

Samıyı, agır oldugu ıçı~ g~ç h~l Nuşi saç baş darma dağınık, tevkifattan haberim yok,, de-
le kaldırıp hemen or~da~ı mısahr iskambil falına bakıyor. Piri de mekle iktifa etmiıtir. 
odasına, şez longun uzerıne yatır· yatağın üzerinde uzanmış, ibretle Henüz resmi tahkikatın biti-
dık .• S ••• !tanım su ısıttı. Yarasını bu hale bakıyordu. 
temızledım, sardım. Kolonya kok· Server Bedi sordu: rilmiş bulunmaması gösterilen 
)attı~. Biraz sonra Sami kendine _ Ey, ne oldu. ketumiyette büyük bir amil ol-
ıeldı. _Oldu. duğunu tahmin ettirmektedir. 

Gözlerini açtığı zaman ilk gör- Biraz daha oturuo ertesi gün Müddei umurr1 ne diyor? 
d~ğü _ ki~~e, yaşlı gözlerle yanına buluş ak üzeı-e ayrıldık. Polis müdiirü Ali Rıza B., dün 
dız çolanuş olan karısı oldu. Ben Piri ile o geceyi hiçibr kelime öğleden sonra müddei umumi 
arkı:d.C:~ bet:~ ucunda duruyordum. konuşmadan geçirmiştik. Sabe.hle- Kenaiı B. i ziyaretle bir müddet 
Benı gomıuyor.du. . yin kalkmış, giyiniyordum. O, da· 

- Ah, dedı kansına, sana bır ha yatakta idi. yorganı gözlerine görüşmüş, sonra birlikte otomo• 
§ey ?ima~~ mı, o hınzırı geberte· kadar çelani§, siyah iri gözlerile bile binerek polis müdürlüğüne 
medın mı· harekatımı tetkik ediyordu. Yan gitmişlerdir. 

Meydana çıkarak: gözle ben de onu tetkik ediyor· Kenan B., adliye dairesine 
- Merhaba, Sami.. dedim. dum. O dakikada ona acımakla he· avdetinden sonra kendisile gö

Gö:z1eri büyüdü, dirseklerine da- raher ona karıı kendimi pek soğuk rüşen muharririmize polis müdü-
yanarak doğrulmak istedi. görüyordum. ·-···--.. ·-·----- ··--· 

- Sen .• sen; diye haykırdı, ne Ona karşı olan muhabbetim, arıyanlar vardı. 
anyorsun ı_en burada? tıpkı sıcak bir odad, mükel- Bundan başka, Piri ile (konu§· 

. -Ne mı? Fakat karını getir· lef bir sofrada yemek yiyenlerin mak) ihtiyaçlarımı tatmin edemi· 
dım. "dünyada açlar da var, zavallılar,, yordum. 

rü ile gürüımesinin, tamamile 
hususi mahiyette olduğunu söy
Jem=ıtir. 

Kenan B., bazı tevkifat ve 
tahkikat yapıldığı hakkındaki 
rivayetler etrafında da şöyle 
demiştir: 

- Adliyece vazıyet edilmi§ 
böyle bir hadise yoktur. Tevkif 
edilmi5 kimse de mevcut değil
dir. Nezaret alhna alınmak ta 
kanunen varit o1amaz. 

Polis müdürlüğü bazı kimseler 
hakkında tahkikat yapnnf, buı 
kimseleri isticvap etmiş olabılir. 
Belki %abıta da malumat vardır. 
Böyle bir hadiseye dair bizde 
malumat olmadığını size kat'i
yetle temin ederim.» 

Hadiseye ve hadise ile alaka
dar intibalara dair son haberler 
şunlardır: 

Kimler vakı\landi 
~ 

Ankara, 27 (Telefon) - Me
nemen tahkikatına ehemmiyetle 
devam ediliyor. 

lstanbul, lımir ve Manisada 
tevkifat yapılmıştır. Bunlar nak
şi tarikatı yapmışlar, aylardan
beri çalışmışlar, sonunda irticaa 
sapmışlardır. 

Ba lıkesirdel<i mevkuflar 
Bahkesir, 27 (Yakıt) - Dün 

bildirdiğim mevkuflar delaili cür
miye bulunmadığından bugün 
serbest bırakılmışlardır. Babaları 
Şeyh Halil el'an ortada yoktur. 
Dört beş gün evvel lımir hava
lisine gittiği tesbit edilmiştir. 

0dhilıye müsteşarının 
bevanatı 

Ankara, 27 (A.A) - Bazı ga
zetelerin Menemen hadisesi hak
kındaki netriyatı üzerine dahili
ye vekaleti müateşarı Hilmi Bey 
Anadolu Ajansına atideki beya
natta bulunmuştur. 

Gazetelerin yazdığı gibi hadi
se şumullü değildir, mevziidir. 
Bu mecnunane hareketin her hal
de bir mesnedi olacağı düşünü
lerek tahkikat ona göre yapıl· 
maktadır. Şimdiye kadar, mah
dut ve muayyen kimseler tevkif 
edilmiştir. Gazetelerin tevkifat 
hakkındaki neıriyab mübalağa· 
Jıdır. - Ne hakla 1 demesi gibi idi. Piri güzeldi. Hat· Her fikrimi tasdik ediyordu. 

S .. hanım kadar, Saminin hu ta Jorjetten de güzeldi. Ha· Bazan tecrübe için bir az evvel Direktif almıılar ! 
haline ben de şa§ırınıf~m. Beni yır. Pek değilse de hiç olmazsa söylediğim sözün aksini ileri sürü- Menemen, 27 - Burada ve 
tanımı§tı. Fakat bu sert lısan.. onun kadar güzeldi. Yalnız bütün yor, Pirinin ne diyeceğini bekliyor (Ahiler) köyünde tutulan haydut

- Bana bak Sami, dedim, bana kabahati, bana karşı olan za'fını, dum. Bir an, fakat benim farkına lar dün gece sabaha kadar js
böy]e bir lisan kullanacağına af tam bir teslimiyetle gösterişinde i- varacağım kadar bir tereddüt anr 
talep e~en .. lazım, çünkü.. di. Ona malik olmak istediğim hat geçirdikten sonra gene beni ta&· ticvap edildiler ve bu isticvap 

- Çunkü? ta istemedicimi, istiyemediğim zn· dik ediyordu. esnasında bazı kimselerin direk-
- Çünkü Glavani sokağında manlar bile en küçük mümanaat· Onun, beni incitmemek için sar tifferi ile hareket ederek bu ha· 

bana çarpıp yere düşüren, sonrn ta bulunmak şöyle dursun benden fettiği bu ihtimam beni sinirlendi- diseyi yaptıklarım söylediler. 
kalkıp kaçan, beni de karakoldan daha kuvvetli. bir ihtirasla, benim rivordu. Daha açıkçası ben Piri ile Kendilerine bu direktifleri ve· 
karakola sürüklendiren sensin. arzumun, almak, kopararak almak blı- kadınla değil, bir ... bir ne bile· renlerin kimler olduju soruldu. 

- Hüyük Gazinin büyüklüğ 
ne iltica ettiğini ve maksadıl1 
nümayiş olduğunu söyledi. Hai 
ler yarın (Izmir e götürülere 
derhal ağır cezada muhake 
edileceklerdir. 

Manisa valisi ihmal 1111 

göstermiş? 
lzmir, 'i.7 - (Menemen) had 

sesinde Manisa valisini durb 
nane hareket etmemiş olmakl 
muaheze edenler vardır. Eğ 
rivayet c:!oğru ise Meneıne 

hadisesini çıkaran serserileri 
aylardanberi esrar kahvehan 
lerinde faaliyette bu'undukla 
nazarı dikkati celuetmiş ve v 
layet makamına haber veri 
miştir. 

Fakat vilayet makamı b 
serserıleri ehemmiyete layı 
bulmamıştır. 

Yine iddia edildiğir.e göre se 
serilerin Manisadan teğayyü 
ettikleri de nazarı dikkati ce 
betmiş, fakat ehemmiyetli g 
rülmemiştir. 

lzmir gazeteleri ne diyorla 
lzmir gazeteleri had se bak 

kmda neşriyata devam etmekt 
ve mühalif gazelerle diğer ga 
zeteler arasında şiddetli mün• 
haşalar olmaktadır. Dün d 
işaret ettiğimiz gibi bir kısııt 

gazetelerin hadiseyi basit göı 
mesine mukabil bir lcısım gaze 
leler de bu hadisenin çok esasi 
ve ~umuJlü olduğunu işaret edi· 
yorlar. 

En şedit münakaşa 11Yeniasır,. 
ile "Anadolu 0 arasmdadır. 

Mes'uUer kimler? 
« Yeni asır » dün ge!en sorı 

nüshasmdaki Baş makalesiode 
« mes'ul kim » di> e bazı fi kiri 
ileri sürüyor ve diyor ki: 

lnkılabı T urk milletinin hat· 
metmediği iddiasını ortaya atmak 
ancak idraksizlik mahsulüdür· 
Alınan hususi malümat hadisenİP 
cereyanı esnasında lazım geleP 
şiddetli tetbirlerin ittihaz olun· 
madığım da gösteriyor.JandarrP3 

kumandam yobazların yanıoll 

geliyor, ne istediklerini soruyor. 
"şeriat isteriz!" cevabını a:ıocs 
ayrılıyor • 

Müfrezeye kumanda eden mob· 
terem şehit buğazlanırken bun_a· 
da seyirci kalınıyor. Altı serse· 
r:nin şehrin gÖbeğinde beş altı 
saaticrayı mel'anet etmesinde ser 
best bırakılıyor. 

ik;nci mes'uller, Tekkeleri şioı· 
diye kadar görmiyen, meydan• 
çıkarmıyanlardır. E!emle itiraf 
ederiz ki memlekette gizli Tek· 
ke hayatı hala vardır ve yaşa· 
maktadır. Sonra bütün bunların 

Seni, sizi hem bir skandaldan arzumun, ilerisinden vermek, daha yim ben, bir sütnine, bir sokağa 
kurtaran hem de hakikati olduğu detini, kendisinden vermek daha atılmaktan korkan zevce ile bern· Cevap vermediler. Kat'iyetle ke· fevkinde bazı gazete!erin mec· 

·b· I k b h d b" kı ' tum davrandılar. Olınane neşriyatı vardır. Mese!e gı ı an atara ey u e ır s· çok vermek suretile azaltırdı. bermi§im gibi geliyordu. 
kançlığın tesirile hayatınızın zeh- Belki bu kadar muti bir kadın (llitnıcdi) Yalnız yaralı bulunan Zeki: izam ediliyor. Eundaki mal~s~ 
r 

"Vak,,tın Tefrıkası : 44 t':ıdat istendiğine delalet etmesi ti. . -. -~- onun ha~atını. ?''kmııtı. . Çekl!!r 
ihtimali vardı. Garbi Avustural· Bıçare temız, masum ve saf At. azabın musebbıbı Parkerdı. ~ tı · 
ya hükumeti çölde tehlikede kalan ton !İmdi kaşarlanmı' hapisane de o da ıstırap geçmeli değıl ııı: 
her adama telgraf telini kesmek, kaçkınları gibi tüyler ürpertici ca idi. Hayır hayır İ§İ meydana ~1• 
bu suretle imdat istmeek hakkını niyane planlar kuruyordu. karmıyacaktr. Kırık telgraf hattıtl 
vardiğinden böyle hadiseler ekse· - Parkeri ortadan kaldırmalı! dan kimsenin haberi olmıyacı--ld•· 

Yzan: Peter Btlo riyetle olurdu. Bir kere bu iti yaptı mı idi ar· Neticede iş meydana çıkar da kert· 
- 20 - ruyordu. Madam Parker buna hiç Aston Menzies telgrafhanesi· tık karısını ele geçirmek işi çok ko di&in°e sorarlarsa bile ( uyumutıı1tı· 

Aston bu gece Perl telgrafha· bir haberi olmadığı cevabı ile mu· ni bulmak için beyhude yere uğ· layla§acaktı. A?1erikalı ile Şmit farkında olmadım) deyip çıkt"ere 
nesinde nöbetçi idi. Masaların orta ~abele etti. Aston da merak etme- raştı. Kulgardıdan sonraki isto1.•, · bu kadının kendı karısı ol?~guna cekti. . . . a ı· 
sındaki mindere uzanmış, iki aylık ge başlamıştı. Ya, demek Parker yontar cevap vermiyorlardı. Bır şahadet edecekler ve çektıgı ııtı· Hastmg ın defterınde Y ~ 
hadiseleri gözden geçiriyordu. Ha kaybolmu~tu. de Pertte oturan ~imendifer müfet1rap nihayet bulacaktı. lan hatayı düzeltmek için en sahıı1 
yatta ilk karşılaştığı müşkül onu . İşt~ tam bu sırada kuvvetli bir tişine haber vermek kalıyordu. T e· Odanın içinde ?ir deli gibi do· çare bundan ibaretti. 
mağlup etmişti. Bu neticeyi tevek- zıl seaı duyuldu. Bu telgraf hatla· )efona baş vurdu. Mukabele gör· laşıyordu. Muhtehf merkezlerden • • ·~ 
kül ile kabul etmeli mi idi? Haytr rıdndanb. b~rinin _kırıldığına delalet medi. Santral mem~ru hher haldhe ge

1
len f işarke!ler1e . kbulahk dasmıyort, Henüz hattın kırıldığını hşbtf~ 

hayır razı deg"ildi Bu kadın kendi e en ır ı,arettı. uyumu• olacaktı. Bır da a leşe · te gra ma ıne erı ey u e yere ı k · · k.t d Sa .. t ııı 
• ' T d d verme ıçın va 1 var ı. .- . 

karısı behemehal yine kendisinin Yaptığı ufak bir tetkik Astona büs etti ve işte o zaman kafasın- kırdayıp uruyor u. f'"ll r .. t · d Kiınb;ht 
olacaktı. bu inkıtaın uzak mesafelerde oldu dan şimşek sür'atile geçen bir fi. Şezlongun üzerine kendini !-ti. ~ı lk"y P t~0~.e~ı)or f" .. fetişi ete 

Parker hnkkında malumat ah· ğıınu anlattı. Kaza menfez duva· kir onu olduğu yerde c!ondurdu. Düşünmeğe başladı. kafası yıne em: e~ e 
1 

e grat mu 
nm üınidile Albani ve Ku1gardi· nnda az kullanılan bir hattın ao· - Ya imdat istiyen Parker ise? allak bullak olmuştu. Geç;;·diği uy sun an uyanmış '· 11 git 
den çekilen bütün telgraflara dik· nunda vukua gelmiş olacaktı. Ha- Altın madenleri o istikamette sergüze~tin muhtelif safhalarını . As:on tekrar tel~fo~ b~ş:t· 1e· 
kat ediyordu. Nihayet bir tane ya· diseyi derhnl haber vermek lazım· idi. Evet evet bu mutlak Parker o bir bir hatırlıyor, Hasting kapttı. tı. ~ eti~ oydamaga &§ a ~tı 1· 
kaladr. Cimminin brıoı Madam dı. Böyle bir inkitaın tehlikede o· lacaktı. Ha.. demek onu yakala· mn sözlerini duyuyordu. Parker reddut edıyor u. Ne y~pac;.) 
Parkerden kocasına dair haber ao· lan bir altın arayıcısı tarafından mı§b. Nihayet intikam alabilecek onun hakkını gaspetmişti. Parker ( Bıtnıe ' 

_....__.....,. 
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llt olduğunu biliriz Lakin dahilde 
•e harice karşı bütün, memleketi 
rnP.heli Taziyette göstermek, 
0kılabı Türk milletinin hazmet
"1cdiği iftirasını ortaya atmak 
•ııcak ve ancak idraksizlik mah- · 
•ıılü olduğuna şüphe yoktur. 

Hadise izam edilıyor 
d' ''Serbest Cümhuriyet,. şöyle 
IYor: 

k· irticai hadise münaıebetile tev
ıf edilenler, nezaret altına alı
~nlar yirmi beşi geçmez. T ah
~ •kat hadisenin kökünü gizli tek-
~ teşkilatına dayadığını göster

lbııtir. Fakat hadise izam edili
'or. Garbi Anadolu inkılabın en 
b?~v.etli, en yılmaz kalelerindan 
•rısıdir.,, 

Muhalefet ve irtica 
"Hizmet,, iddialara cevap ve

l'erek diyor ki : 
Muhalefete hücum etmek doğ

ttı değildir. Garbi Anadolunun 
htnıen her yerinde halk fırkası 
:eğiJ serbest fırka kazanmıştı. 
h U Yazılar için, iddia doğru ise, 
tr yer müsavi olabilirdi. Diğer 

t•raftan "hadisenin başı Mani
~da,, diyorlar. Halbuki orada 
l alk fırkası kazanmıştı. Muha
. tfeti boimak, esas ve gayedeki 
1
ftiraki çamurla karartmak doğ
~ def·ildir. Bununla beraber 

:1d:seyi basit olarak ta kabul 
etrniyelim. Hadise hakikaten cür
e_t (irane ve şayanı hayrett ir Ne
~ıb olan muhalef~ti müdafaaya 
'••ıl mecbursak cephesi geriye 
teveccüh eden irticaa da o kadar 
fİ :hletli ve hassas olmalıyız. 

}(ara kuvvet, kara hırs 
''Y . A enı asır,.a cevap veren " -

ba.do'u., şedit ittihamlarına de
\'t:u ediyor, diyor ki: 

"ii!dise basit değildir. 0nlar 
fcttete sütu.1ların<fa ıstırap diye 
Gngürdüler. Beri tarafta da irti

~il giz:i tekke!crde her gün 
h Uvvetli bir ümitle beslendi ve 
arekete geçti. Siz ıstırap diye 

~Y:<ırdınız, onlar size "allahıek-
tr,. diye cevap verdiler. 

I DJn kara topraklara gömdük
er, .. Yeniasır,, ın dediği gibi 
:ita mecnunun eseri değil aylar· 
. •nberi verilen ümitle canlanan 
ltticaın mazlum şehitler: dir. 
. Vak'ayı izam ediyorsunuz, ha

dıae basittir, diyen kalemin kah
~•nıan zabitin başını taktıkları 
,/Yrak direğinden farkı yoktur. 
be o aziz baş hakkında kara. 
b 'Yrak değneğine değil bim~ha
• il karakuvvete kara hırslarının 
!~taatile kuvvet veren kalemlere 
'4l~ılmıştır. ,, 

lzmir valisi ne diyor? 
~ lznair valisi lzmir gazetelerine 

1 adise hakkında beyanatta bu-
1~1lrnuş, müddei umumiliğin tah
qkabna devam ettiğini, tevkif 
"~ nezaret altına alınanların yir
~beşi tecavüz etmediğini söy-

lbiftir. 

Ala,ehirden 
~ Alaşehirden hadise ile ala-
•dar olarak istiç vap edilmek 

Gaere Menemene bir kişi getiril
lbiftir. Menemene gönderilenler 
~"ında Manisaya civar köyler-
erı tevkif edılenlerde vardır. 

Sakal bırakmıflar 
Gene lzmir gazetelerin de gö

~dlliüne nazaran son zaman
~da Manisa ve Alaşehir hava
~~de mürteci vatan ha inlerinin 
~tikatine intisap eden ve gizli 
lttic:a teşkiJitıoa dahil olanların 
''lcal bıraldıkları anlaşılmıştır. 

hhit ailelerine yardım 
lzrnir H. F. hadiseyi lcahra

~ilnca bastıran yüzbaşı Ragıp 
ty~ bir Şükran hatırası olmak 

'ıere kıymetli bir hediye virme-

ye karar vermiştir. Şehitlerin 

ailelerine de 'yardım edi 'ecektir. 
Bahkesirde bir sual 

Balikesirde kadınlar şeyhi na
milc maruf şeyh Halil oğlu lb
rahim Sururi ef. ile kardeşleri 
Mustafa Ye Aptullahın tevkif e
dildiklerini muhabirimiz bildir~ 

mişti. 

"Türk Dili,. refikimiz Serbest 
f ırkamn katibi olan bu Sururi 
efendinin farkanın Balıkesir ida
re heyeti tarafından vazifesinden 
çekilmesi için vaktile teıebbü
sat yapıldığını, neticede heyetin 
istifa ettiğini hatırlatarak diyor
ki: 

- Bu talebin şayanı dikkat 
manası olsa gerektir. Acaba şa
yi olduğu gibi Sururi Ef. ogün
denberi babasınm tekkesini dü
şünmiye ve bu hususta tedbir 
almıya mı başlamııtır. Mefsuh fır
ka idare heyeti bu suale cevap 
versinler!,, 

" Türk Dili ,, bu tevkif edi
len lerin irtica hareketinin mil
teşebbi ~i oldukları zannedildiği
ni, bunların mülga tel<kelerini 
yaşatarak müritlerile muhabere
de bulunduklarının anlaşıldığını 
yazıyor. Nezaret altına alınanlar
dan sinemacı Namık efendi işte 
alakası görülmiyerek serbest bı
rakılmıştır. 

Biiyük Millet Meclisinde 
Ankaradan akşam refikimize 

gelen b 'r telgraf, Menemen ha
disesi harbinin meciiste büyük 
bir heyecan uyandırdığı, irtica 
teşebbüsü karşısmda derin bir 
hassasiyet gösteren meclisin hü
kumetin ittihaz edeceği tedbir
lere intizar etmekte olduğunu 
bildirmektedir. 

Meb'uslardan birisi: 
- Ordunun düçar olduğu ma

tem meclisle derin bir teessür 
ve haklı bir teşevvüş uyandırdı. 
Hadisenin mahiyeti, hükumetin 
alacağı tedbirler malum olsun 
meclis kend sine düşen vazifeyi 
ifada bir an tereddüt etmiyecek, 
bütün hainler gelecek nesillere 
de müessir ibret olacak şekilde 
behemehal cezalarını görecek
lerdir.~ 

Diğer bir telgraf ta hükume
tin lüzum gördüğü taktirde tah
kikatı mutat usüller haricinde 
tesri için millet meclisinden sa
lahiyet alınmasının bazı kimseler 
tarafından muhtemel görüldüğü
nü haber vermektedir. 
Tıp talebeg;nin teessürü 
Yultarıda hadiseni:ı her taraf

ta büyük bir teessür ve nefret
le karşılandığım yazmıştık. Ga
zetemize bir çok yerden bu 
hususta mektuplar gönderilmek
tedir. Tıp fakültesi talebe cemi
yetinden aldığımız mektubu ay
nen dercediyoruz: 

"- Son günlerde Menemen
de vukua gelen irtica hadisesi

ni tıp talebesi büyük bir nefret 
ve teessürle karşılamıştır. Bu 
hadise esnasında vahşiyane bir 

surette şehit edilen muallim 
Kubilay Beyin ruhunu bütün tıp 

gençliği hürmetle taziz ederken 
Büyük Halaskar Gezinin yarat-

tığı ve gençliğe tevdi etliği in
kılap ve cümhuriyete, suikast 

için uzanan her eli kesmek ve 
bunu düşiinen batıl kafaları ko
parmak en mukaddes vazife
mizdir.,, 

f tızar 
4C Sonra » roman tefrik&mı z 

mündericatımızın çokluğuna meb· 

ni bugün dcrcedilemcdi . Oku 
yucularımızdan öıür dileriz. 

ADE.V_i f!<T~DAR 
ve bel gcvşekhğine 

kar,ı en müessir deva Seı voin 
haplaradır. Deposu : lstanbuida 
Sirkecide Ali Rıza Merkez ec
zanesidir. 
T:ı~r2ya 150 k uruş posta ile gönderi

lir. l ımirde Jrgatpaz rında~.i. T rabzonda 
Yeni Ferah ccıııncl l'rındc bulunur. 

Çatalca tuhkikat hakim1ıginden: 

Büyük Çekmecenin Kalkıratya 
kariyesinden lbrabim zevcesi Kül
lizar • hanım müddeialeyh kocası 
lstanbulda şehzade başında di
rekler arasında terzi lbrahim 
efendi aleyhine mumaileyhin ev
liliğin tahmil ettiği vezaifi ifa et· 
memek maksadıyla kendısini 

dokuz senedenberi terk ve te
gayyüp eylediginden bilbahis 
boıanmalarma karar itası hak
kında ikamei da va eylediğinqen 
müddeialeyhin ikametgahının 

meçhuliyetine mebni ilanen ya
pılan tebligata rağmen mumai
leyh yevmü muayyende tahkikat 
hakimi huzurunda ısbatı vücut 
etmemiş ve vürut eden müddei 
ise müddeialeyh ile on seneden
beri evli olup on yaşında bir 
çocukları bu:unduğunu ve bir 
sene müşterek hayat geçirdikten 
sonra kendisini terk ve tegayyüp 
eyledigini ve c okez seneden beri 
arayıp sormadığı cihetle boşan
malarına karar itasını talep ey
lemekle beraber jşbu hususu şu-
hutla ıspat edeceğini beyan ey
lemesine mebni mesbuk muame
lattan bahısıa muameleli gıyap 
kararının tebligatına karar veril
miş o'duğundan tarihi ilandan 
itibaren beş gün zarfında mu-
maileyh lbrahim efendinin iticaz 
ile yevmü tahkikat olan 11-1-931 
pazar günü saat on üçde Çatal
ca tahkikat hakimi huzurunda 
ispatı vücut etmesi ve aksi tak
dirde mahkemeye kabul edilme-
yeceği tebligat mekamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Ayancık kazn ı noterl iıı; ndcn: 

lstanbulda Süet makine şirke
tinden 24-3-930 tarihli bir kıta 
bono mucibince 55 lngiliz lirası 
mukabilinde sJtın aldığı mal 
bedelinin borçlu Ayancık kasa
basından Rizeli Durmuş olğlu 
Kadir kaplan tarafından tediye 
edilmek üzere mezkur bono ciro 
suretile lstanbul Felemenk ban-
kası tarafından Ziraat bankasına 
tevdi edilmiş ve bu bononun 

12 baş öküz münakasası 
}Jendik sen1111 dariilistilızarz 111iidiirlii(Jii 11den: 

Pendik sarum Darulistihzarına IUzumu olup 3 l<anunuevvel 930 
tarihinde münakasayi a!eniye ile ihale edıleceği ilan olunan oniki 
baş öküze yevmi mezkürda talipler tarafından t eklif o:unaıı fiat 
gali görüldügünden mezkur öküz!erin ~8 ldinum.:cvv~l 930 tarihine 
müsadif Pazar günü saat ondörtte ihalesi yapılmak üzere aym ı.:sul 
ile yeniden münakasaya konfnnıştur. Münalrnsaya iştirak etmek 
isteyenlerin Defterdarlık binasında mi!essesatı lkl sadiye rnübayaat 
komisyonu kitabetine müracaatla şeraici ögrenmeleri ilan o~unur. 

-----------
1 Devlet dcınlryo ııo rı ildnı:::. ;=cv i 
ı,.._.llllll!lll ________ _.. ......... ._111:11!119mı..liTil•mm~·..,•~'ıı::Pl!!lllm 

])evlet de111iryollarz ı1111ı1111i idaresinden.· 
Anadolu-Bağdat hattında meri Saman nakline mahsus 30-330 

numaralı tarife ten:ıilatının 35 inci kilometrodan başlamak sure
tile daha kısa mesafelere teşmil edildiği ilan olunur. ..... 

Kağıt münakasasına ait 
Muhtelif cins matbaa kağıtları kapalı zarfla münakasaya ko

nulmuştur. Mlinakasa 16-2-931 pazartesi günü sant 15 te Anka
rada Devlet demiryotları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iş
tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu katipliğine 
vermeleri Jiizımdır. Taliplerin münakasa şartnamelerini üç Jira 
:nukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idar veznelerinden te
darik edebilirler. . .. . 

Daktilo aranıyor 
D. D. yolları ve limanları U. idaresi zat işleri müdüriyetinden: 
idaremiz muhasebe dairesi için bilmüsabaka fransızcaya da a

şına b'r daktilo alınacaktır ve buna görülecek kabiliyetine göre 
80-100 lira ,ehri maktu ücrei verilecektir. Tali~ olanların evrakı 
müsbitelerile Ankarada idarei umumiye zat işleri müdürlüğüne 

Istanbulda Haydarpaşa işletme müfettişliğine müracaat eylemeleri 
15ll!Ell:ila:!S!li~~-JJ5!Diiliirilll!lllim1Eliilllllmı ......... llliill 

fstanbuı Belediyesi iJan ıarı 

Istanbul belediyesinden: Aksa~ay yangın yerinde Koskada 
12 inci adada 505,500,494,496,480,481,482 526 harita numaralı 
arsalar arasında 129,21 metro murabbaı arsanın metro ruurab
baına 250 kuruş kıymet takdir olunarak satılmak için açık mü
zayedeye konmuıtur. Taliplerin ıartnameyi görmek için hcrgün 
levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için ihale günü elan 
20-1 -931 Salı günü ~S lira teminat akçesilc beraber encümeni 
daimiye müracaatları. 

Rontken n1alzenıesi : 
Istanbul belediyesinden: Cerrah paşa hastanesi için pazarlıkla 

rontken malzemesi satın alınacaktır. Talip olanların 30 Kanunu
evvel 930 Salı günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. Vezneye teslim edilmesi lazım olan teminat akçesi 
415 liradır. · 

lstanbul belediyesinden: Bedeli keşfi 530 lira 23 kuruş olan 
Ayasofya camii avlusunda kfün lcimsesizler barınma yurdunun 
tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname 
almak ve keşif evrakını görmek için hergün levazım müdürlü
ğüne gelmeleri ve 40 liralık muvakkat teminat makbuzile şart
name ve teklif mektubunu mühürlü za rfa koyarak ihale günü 
olan 19· 1·931 Pazartesi günü saat on beşe kadar encümeni 
daimiye vermeleri. 

KARYOLA 

Nazarı 
ALACAKLARıN 

dikl{atine 

hitamı tarihi olan 24-11-930 ga
yesine kadar t ediye edilmeme
sinden dolayı Ziraat bankası A
yancık memurluğu tarafından 
mezkür 55 adet Jngiliz lirasının 
ademi tediyesi dolayısile işbu 
işbu Kadir kaptanın protesto 
edilmesi talep edilmiş olmasile 
ademi tediyeden dolayı terettüp 
edecek zarar ziyan ve güzeşte 
ve vakima sarfile beraber iddia 
olunabilecek tazminat icapeden-
lerden talep olunacağını nntık Beşik siyah, beyaz ve sarı karyolaların bir 
olan üç nüshadan ibaret pro- çok çeşitleri vürut etmiş olduğundan fabrika 
testolardan bir nüshası muhatabı fiatına satışa başlanmıştıs. Bir ziyare t iddia-

mumaıleyh Kadir kapdan liecelit mızı israta kafidir. Finca :icılar yolrnşu Asri 
tebliğ irsal kılındığı halde gerçi Mobilya Mağazası No. 27 T elefon Is tan bul 3407 
mumaileyh Kadir l\aptana Ayan· ~ -
cıkta iknmet etmekte isede Ayan- ı~·m-v~-·ı-=•..,•1•1m-~ı·e·y·e~t::ııı 'il 

k .1 h' in. , . IE ın "' 8 • 
cı ta mumaı ey ın motöründen 'h~ ı r 
başka ikametgahı olmayıp mo- 1 n t 

1 

törilc lzmir t araflarına giderek ÜÇÜNCÜ KOLORDU SATIN 
avdet edip etmeyeceği ve adrc· ALMA KOM!SYONUNDAN: 
side meçhul bulu ııdugu ve sasen :t- ıt. :;. 

kcndisidc motörci ve gezici ta- Fırl.a 61 Çorludaki kıta·ıt hay,·anatı 

Ferıh sinerrecfa 
P ıı :ık,ıım mu ız am ırc \ :ı bale in 

lımul, "-U\nrc ;, v ıcı incırnd1 (lhzt :ı 

hın Hırdıl ıcak \\ et). :\J ZC\al:ı.r 

ı,a'~ 1 prr ramını lıu ' er c n :ılı uı 
olnr:ık hl1.ırlarnı, '.ıı Cır. 

i) ,....,_ 
kımınd~n idüg i mezkur protesto için 100.0011 kilo ve Tckirclnğı kıtaa tı 
zirine mübaşir tarafından verilen hayvanatı için ~l.l.000 l:ilo a rpa aleni mü 
meşrubattan anlaşılmağla ikamet- nakasa ile satın alınac:ıl,tır. 1halc">i r: 
gahının meçhuliycti itibarile ila-

ikinci kiınun 931 pazartesi saat 14 d(•· 
1 J r "ll c ..,;. J t c.:c O d • 
ıı 

1

Lri 2 d"' ' tc f'/ d.ı, gkcck 
dir. .;artnamt')İ görmek ve pawrlığP- prn aın l'r terde bir gece. 

nen tebliğine lüzumu görüldü-
ğünden tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanı keyfiyet olunur. iştirnk etmek i ti) enler Fırka 61 satı:- • ' ' '" • • • """,.. ... 

a lma ı.omf. yon una miirrıcnatleri. ·uıunumı u ll' \ z J!P~l nw '1 • .\ nuna.1 l 

.... * .H JPIP uuım· !( UJt'.lllH ".1Jl'I Jil (. f .> 

l nt:Jt~.ınw azıwn<>..\atı ııpı pııpuı.ı a (!.ıuı 9 1 ı:ın 1·l 'l1l ıuz d aıızıwn )A•1 ll ı·pı ı , ıp 
ı1myuı'1l apuııod :u n: nanq ıpa \ apzn \' t ı,ı "l 1 ! li .rnn r. ııu .ıt Of.·< t,: 

ı ı qt!!J p.:>pJ.:>Jtl.l.:, :\ ııı 5J amıp.ı l)J ı<HA i Jwtp ıat ' tıll • !I ,)j i·rn L uıuı.rnıun u 

1 ı· ~ııu ıııa•s .Jımı ı <ıp U!J! '!3Wli> ·ın.ın;:;! · ·nı 1 :\ ''l'1tı J \ u ı. ınunw •a\:wnıun 
ı :Ş.[.rnzcd dA U!!~ .ıaq •>Jazn '{aw.ı2~ ı.ı,; quqc~nw ıwıızu.\ ->1.\ıuu~n u.n.mn 



r C.ntemlsd• cıkaD n.IP •e ... lm.leriD blitlbı bek•ı.. eaı.JHda• 

GaMClfC g cl•derflecü mel>tuplarıo üz erice idare lçln•e 1 idare 1 vıı:ıya 
o.it ise f Ynzı J ltaretl konulmalıdır 

o-~ .. r- •elmıDl•nıı ıad-•d-. ı..,.....u mukadder .. ıa melctaplara koau!m .. , pe1e.lana ~ 
kaybolmaamdaa •• !lılnlana mlindencatmdaa ide.re meı'ul d«tlldlr ll 
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EVLENME MUKA VELELERi 
Vasiyetnameler, Borç senetleri, Konturatlar, Vekit)etnameler 

\'e her nevi işlerinizi :veni postahane karştsında 

lstanbul 6 ıncı NOTER 
Göreceğiniz dikkatten, itina ve süratten çok memnun kalaraksınız. 

Gireson 
ı - Belediyemizin 90 lira maaşlı zabıtai belediye 

komiserliği miinlıaldir. Zabıtai belediye mektebinde 
tahsil görmüş ve ehliyetli olmak şarttır. Talip olanla
rın belediyemize müracaatları il:\n olunur. 

2 - Gireson Yilayeti merkez kasabasıı ı ın haritası 

yaptırılacağındau şeraiti anlam<ık ,.e hlzını gelen taf
silatı almak üzere talip olanlarıu IJeJediyenııze uıura

caatları ilan olunur. 

Iktısat Vekaletinden : 

•••••••• Tarife••••••••: 
: 1 De/alık kuru' 30 ~ 
~ . 
: .ı • • 50 : 
: 3 • " 65 : 
: 4 T5 ! . .. . . 
: ihtivaç kalmayın- : 
: cava kadar ( azamr • 
: 10 defa) ilan edil-

100 
: 

: mek üzere malt/u : 
• ! Abone!eriıniı.İn her Uç aylığı için : 
: bir defası meccanen! ! 
: 4 satırı geçen llAnların fazla ~atırı : 
:ıçlo 5 er kuruş :ı:ammolonur. ! 
••••••••••• •••••••••••••••• 

Taksitle 4 ay veresiye 
.%nhitana, memt.rlara Ye ailelcıine 

her nevi eşya vercsiyedir. \'eresiye 
muamcl~ J 5 gün devam edecektir. Jı

tanbul dördüncü Vakıf han içinde 
(3) Union Koltesriat 

-·SATILIK UCUZ EMLAK 
~-

Tophaneli oğlunda merhum Bahri 
Ps. hanelerinin 19 kanunusani 931 pa 
z;rtesi saat 15 ten 16,30 a kadar Üskü
dar sulh hukuk mahkemesince kat'iyen 
satılacaktır. Fırsatı ka~rrmayınız. 

(4) 
Ankara tavukçuluk enstitüsüne muktezi ve nev,i a§aiıda yazıl1 

26 kalem e.tya 20/ 12/ 930 tarihin1en itibaren 10/ 1/ 931 ~arihine ka- PARA KAZANMAK lSTER 
dar 21 gün müddetle ve kapalı zr ·fla ı.1ünakasay.:ı konulmu,tur. M1S1N1Z? 

İhaleyi kat'iyesi 10/ 1/ 931 cumartesi günü ıaat 15 tedir. . Taksitle h~r nevi eşya satmak s?~e-
Şartname lktısat vekaleti mübayaat komisyonundan alınacaktı... tıle ayda 90 lıradan fazla kazanabıhr· 

1:alipl~rin ihale gününde kanuna tevfikan yapacakları teklifin o/c1,5 sini7n 9 - 12 a~.ası~da .. m?racaat: .. 
nıspetmde teminatı muvakkate ile beraber lktısat vekaleti ınubaya· lst~nbu~ Dord~ncu 'akıf han ıçın· 
at komisyonuna müracaatları ilan olunur. de Unıon Koltesrıat. 

Adet 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
15 
10 
1 
1 
1 
3 
3000 
3000 
3000 
6 
1 
200 
1 
5 
1 
500 
5 

3000 yumurtalık kuluçkamakinesi 
5 • 7 beygirlik elektromotör. 
Ana makinesi tesisatı ( !tcak ıulu malcinelerle beraber) 
15 litrelik 50 Sm. yüksekliğinde kuru tavuk yemliğt 
40 litrelik tavuk ve civci~ yemliği. 
Alomin suluk (Otomatik). 
Galvanizli çinkodan ot•Jmatik suluk. 
Hamur yemliği. 
Elektrikli muayene lambası. 
lnki,af kaf eıi. 
Yağdanlıklarla beraber tünek mesnP-tleri. 
Kemik kıran. 
Kırma makinesi. 
Y e§ilke ... en. 
Civciv kısk~cı. 
Civciv kanat numarası. 
Uç renkte selliloit civciv aya.k halkası. 
Üç renkte aelliloit tavuk ly ... k halka.sı 
Yumurta damgası. 
Civciv büyütme kafeıi. 
Metre murabbaı mücerri t madde. 
Yumurta terazisi. 
Kilo kinolzol. 
Yumurta ayırma ma!.i!1esi. 
Kilo balık tozu. 
Ade~ ültraviyole lamba. 

(2) 

BALO MUTEŞEBBIS HEYET· 
LERININ NAZARI DIKKA TiNE 

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

(7) 

lŞ ARIYORU:'.\l 
Herhangi bir müessese veya bir ti

carethanede muhasiplik, katiplik gilıi 

bir iş arıyorum. 
Vaıtta S. F. rümüzüne müracaat 

[ J ] 
~~~~~~~~~~~~ 

BlR DAKTiLO Hm. lŞ ARIYOR 

Herhangi sistem makine olursa ol
sun hatasız çalı~abilir elinde müfetti~
likten musaddak şehadetnamesi me,·· 
uttur. 

Adres: Vakıt gazetesinde Ş. H. 
(2) 

Türk Maarif cemiyeti: 

Büyük Eşya 
PiY ANGOSU 

Yeni Sene için Taliinizi Tecrübe ediniz 
1 Kanunusani 931 de lstanbulda çekilecektir. 

•Jk • l d Doç otomobili Yemek ve salon takımları, dikiş fotoğ-r a m zye er arasın a raf, gramofon makinaları, a!atı ziraiye, hah, tuvalet ta-
kımları, kadın,erkek saatleri ve (Yerli malları pazarmdan) tedarik edilen kıymetli e~yalar vardır. 

Fakir ve zeki çocuklarımıza yardım için biırer bHet ah
l8iletler bir liradır 

Adrea: Ankara Caddesi Orhan Bey Han 3 üncü kat. 

= SAY•~I HIJR YIJ:RL> E b HUHU~ = 
;\l:\"I l3,\.\ \ '\:: DAIU~l 1.\~I~ 

IS1 A.\ n l'l~ Uabııılı. Anl..ara raddcs ndc • \• Al..ll ' L'R!Jl' • 

1••f•oıL7t ı ıııı :uı ı ~. 

1 Jandarma imalathanesi 
l 9480- 21760 takım serpoş ve toz:uğu ile beraber yazlık elbise 

biçki va imaliyesi yenjden pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Pazarlık 
aleni münakasa ile ikinci tcanun 931 12 ci pazartesi günü saat 
14 de Gedikpaşada jandarma imalathanesinde yapılacaktır. Buna 
dair komisyonda mevcut şartname münderecatmı anlamak ve 
pazarlığa iştirak etmak üzere taliplerin teminatları beraberierinde 
olarak jandarma imalathanesindeki komisyona müracaatlars ilaP 
olunur. 

Ç~. 3 No. Jandarıı1a ınektcbi 
diirl liğ·iinden: 

Kilo 
165000 Ekmek 

nıu-

1 - Çanakkale 3. Numaralı jandarma mektebi talebe efra" 
dının 1-9-930 tarihinden 31 Ağustos 931 gayesine kadar bir 
senelik iaşelerine muktazi 165000 kilo ekmek 16-12-930 tarihin· 
den itibaren 24 gün milddetle kapalı zarfla münakasaya vazolun· 
muştur. 

2 - Ekmeğin ihalesi 8-1-931 perş-embe günü saat on beşde 
vilayet dairesinde icra !..ılınacağından ihaleden mektep idaresine 
müracaat eden taliplere şartnarr.eler verilir. 

3 - Münakasaya iştirak t'de.cek taliplerin verecekleri teklif .. 
nameler şartnamedeki şart dahilinde verilecek fiat yazı ve rak· 
kamla okuna biln:esi için açık yazılacaktır. 

4 - Bedili muhammeni % 7,5 teminat muYakkatesi sandık 
makbuzu \•eya hükumetçe maruf banka makbuzu kıymeti muhar 
reresi Uzerinden istikraz dahili tavilatHe qorsa fiatından % 10 
noksanile sair esham ve tahvilatın teklifname ile birlikte ikinci 
bir zarfa koyarak komisyon riyasetine birer makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

- --
Ça. 9 No. Jandarma efrat ıne]{tebİ 
miidiirlüğiinden: 

Ekmek ilanı 

l - Çanakkale 9 uncu Jandarma mektebi talebe efradının iaşes~ 
için yilz altmıt beş bin kilo ekmek 1 - 9 - 930 dan 931 sene51 

ağustos gayesine kadar 16-12-930 tarihinden itibarn yirmi dört 
gUn müddetle l<apalı zarfla münakaıaya vazedilmiştir. 

2 - Ekmeğin ihalesi 8-1- 931 perşembe günü zavaJi saat 011 

beşte Yiliyette icra kılmacağmdan ihaleden evvel mektep idare
sine müracaat eden taliplere derhal şartnameler mektep müdü· 
riyetinden verilir. 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif .. 
nameler şartnamadeki şerait dahilinde Yerilecek fiat yazı veya 
rakkamle okunabilmesi için açık yazı)acakbr. 
4 - Bedeli muhammenenin % 7,5 teminatı muvakkatesi sandık 
makbuzu veya hükumetçe maruf banka makbuzları kıymeti ırıLJ" 
harreresi üzerinden istikrazı dahili tahvilatile borsa fiatmdal1 
% 10 noksanile sair milli esham ve tahvilatm teklifname ile bir· 
likte ikinci bir zarfa koyarak komisyon riyasetine birer makbuı 
mukabilinde verilecektir. 

Bilecik vilayetinden; 
Kendisine şehri 150 lira ücreti maktua ve inıaatı tetkik ye 

proje tanzim eylemek için mülhakata gittiğinde ayrıca harcirah 
verilmek üzere ve büyük mühendis mektedinden mezun olrnak 
veyahut o derecede tahsil gördüğüne dair mezkur mektep 
mimarlık kanunu mucibince tastıknamesini haiz bulunmak şartile 
vilAyet idarei hususiyeıine bir mimar tayin edileceğinden talip 
olanların evraki müsbitei lizimelerini milstashiben Bilecik vilayeti 
idarei hususiyesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

~ ı.llBü!~~~!Y~~ıy~~~os~ 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabiltlir. 

- ~~~· Onun için: 

Tayyare pfyanQo biletini 
alınız 

6. 1nc1 keşide 11-k:.inunusani·931 ded:r· 

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

"so.r.00,, ,, 40.r· oo,, "2 5.ooo,, "ı 0.000,, 

liralık ikranı;ye ve "100.000,, liralık 

hir mükftf at vardır. 


