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V AKIT 48 SA YIFA 
( VAKiT) ın Yılbaşı nushasını 
müvezziinize ıimdiden sipariş 

d. . ' e ınız . 
f 4 üncü Yd No. 466 l 29 Kiinunevel (12 lııci AyJ 1930 Pazartesi Sayısı !) 

Menemen J an a.nı tevkif e 
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Hükumetin Meclisten fekalade bazı sa ahiyetler u ur acı 
isteme i Dahiliye vekilinin tetkikatından J rın de 

alacağı neticelere b ğlıdı leri • 
1 

Ankara, 29 (Yakıt) - Menemen hadisesinin alakadar olduğu suikast şebekesi geniştir. 
Iımir vilayetinden başka Manisa, Balıkesir, lstanbul gibi muhtelif mahallerde şimdiden bir takım 

tevkifat yapılması bunu göstermektedir. Şümulü dairesi bu kadar geniş olan ve memlekette 
cümhuriyet ve inkılap esaslarını yıkmağa matuf görünen bu cinayetin tahkikat ve muhakemesinin 

süratle intacı için hükumetin Büyük Millet Meclisinden fevkalade bazı salahiyetler isteyeceği 

şüphesizdir. Ancak bazı akşam gazetelerinde bugün bu yolda meclise bir teklifi kanuni verile

ceği hakkında intişar eden haberler doğru değildir. Baıvekil Pş. Ankaraya geldikten sonra 

hUkumet vaziyeti yeniden tetkik edecek ve her halde bahsedilen şekilde bir teklifi kanuni 

vaki olmak için daha bir müddet beklemek lazımgelecektir. Böyle bir kanunun meclise sevke
dilebilmesi için Menemen ve haTalisinde bizzat tahkikat yapmak üzere giden Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya B. in avdet etmit olması lazımdır • 

• 
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Şerirlerin cezası 
şüphesiz verilecek 

Fakat bu iş bu kftdar
Ja kalanıaz , kalma -
nlaltd?r, kalnııyacaktır 

Menemendeki u u şehidin mezarında 

ahil·ye ve i i .. 
un şayanı 

ka b·r hita e irat etti 

Başvekil Pş. ile birlikte ayakkabıcı ık 
serfisini Qezdiler ve çok begendiler 

Kubil a3r Beyin başı kesilir· 
ken alkıı tutan Menemen

liter kimlerdir, bu şeni 
hareketi niçin ve nasıl 

yapblar ? 

imdiye kadar Menemen , Izm ·r, Gazi Hz. :ıynkkabıcılar cemlycmıln Çarş\knpıdakt merkezinden ayn'br!ııften 
cadde kalabıılılctıın geçilmez bir hAI almıştı 

... 

lsfanb Ve alıkesirde tevkif Reisicümhur Ilz. dün sabah saray. duralann her clhetçe ecnebi mallaTına 

d • ( J - d f daki dairelerinde meşgul olmuşlar ve faik olduğunu söylemişlerdir. 
C 1 CD eı· YUZ CD 8Z ft saat 15 te refakatlerinde B~<ıvekil Is- eisicümhuı: Hz. bir miiddet is-

Yaz•n : Mehmet Asım ' S h d met Pş. H7.. Afyon meb'usu Ail, Te- tirahat buyurmuşlar. Cemiyet re-
onra a ise mahalline gidil- kirdağ meb'usu Cemil, Reşit Galip, isile görüşerek tüm ayakkabıcı es-

işittik; fakat innnmamışhk. Mene
trıende irtica bayrağını ~eken Derviş 
Mehmet adlı vatan haini, zabit Yekili 
ve muaJiim J{obilay Beyin başını kek
serken orada bulunan Menemen ahali
sinden bazı kimselerin el çırparak al
kı Jadıklarmı duyınu tuk; fakat Türk 
nıınen ı muc "i\ınırrr • ça - yu u 

di ve halk tarafından karşalanıl- Kütahya meb'usu Recep, Kıh$ Ali, nafınrn temennileri ve ihtiyaç.lan hak
dı. Şükrü Kaya B. burada halk- Recep Zühtü, Seryaver Rüsuhi, Riya- kmda hasbuhalde bulunmuşlardır. 
tan bazılarından hadise hakkın- seticümhur Umumi Katibi Fevfik Bey Cemiyet reisi Naci D. Gazi Hz. ne yer 
da izahat istedi. Halk sorulan ler olduğu halde otomobille saraydan li aynkkabıcıbğm bir buhran geçirmek 
suallere sarahatle cevap verdi. ayrılmışlardır. Gazi. Hz. saraydan te olduğunu gümrük tarifesinde Yerli 
Bundan sonra hükumet konağı- çıktıktan sonra tramvay yolunu takip ayakkabıcıhğm ecnebi mamulatın; k~r 

~-~n-a gelinm. Burada bulunan lzmir ederek Beyazıta. l'nsıl olmu lar • .J>tpil· hltnaye. edilmesi lüzumunu a:rzetrni . 
insanlar bulunabileceğine ihtimal ver
nı~miştik. Onun için: 

- Bu mümkün detrildirI,, 
Demiştik. 

da talebe yurdu ittihaz edilecek olan r. 
miiddeiumumisi Hidayet B. ha· eski itfaiye merkezi binasını gezerek Bu sırada Gazi Hz. nin teşrifini 
dise hakkında Şükrü Kaya B. e tetkikat icra buyurmuşlardır. doyan halk caddeye toplanmışlar trnm 
tafsilat verdi. Reisicümhur Hz. bir müddet son- vay yolunu kapatacak derecede hesif 

Fakııt Gazi Hz. nin Erkfmı Harbi- l\IENEI\IENDEKt l\IBVKUFLAR 39 ra ÇaTŞI kapıdaki ayakkabıcılar cemi· bir knlnbnlık teşkıl etmişlerdir. 

ei Umumiye Reisi Feni Pş. Hz. ne 
Yazdığı tazfyename)i okurken gördük 
ki hiç bir vicdanlı '·atandaşın ihtimal 
vermediği bu hfıdise maalesef doğru· 
dur. E,·et, bir takım Menemenliler 
ınehti çetesi reisi derviş Mehmet al~a
ğı Kulıilny Beyi koyun gibi boğazlar
ken, etrafında toplanmış olan bu vahşi 
bynetll adamlar bu nıüthiş manzara 
kar ısında el çırpmışlar, o cümhuri· 
Yet düşmanının misli duyulmamış ~c· 
naatini alkışlamışlardır! 

ınşt yeti merkezini teşrif etmişlerdir. Gazi Hz. Çnrşıkapıdan aynlmaln-
Manisa, 2 7(Vakıt) - Tahkikat dos Büyük Reisimiz, Başvekil Pş. Hz. nru müteakip Kadırgada bulunan ta-

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. 

ynlarile bitlikte Menemene gonder;ıen ve diğer zevat burada cemiyet reisi ve lebe yurdunu teşrif etmişler, burada 
mevkufların auedi 39 dur. Adliy~ ta- idare heyeti a1.ası tarafından karşılan bir müddet kalarak tetkikat icra bu
rafından evleri aranıldr ve evlerinde mıştır. Gazi Hz. cemiyet merkezin· yurduktan sonra Beyoğluna çılmnşlar, 
bir takım mektuplar ve kat;'ltlar bulun de yarım saatten fazla kalarak cemi· Taksim Gazhane yokuşundan saat :7 
du. nunlar irtica hrıreketinin iııkişafı yet azası tarafından yapılan yerli kun ele saraya avdet buyurmuşlardır. 
için kuvvetli birer delil olacak mahi· duralnrın teşhir edildiği sergiyi gez. Büyük Reisimizin daha birkaç gün 

Menemen, 28 (Yakıt) _ Bugün jY<ıttedirJer. Saliıhiyettarlardan aldı· mi lerdir. şehrimizi şereflcndirccekleri, badehu 
saat üç buçukta Bandırma eks- ğım rnah1matn göre vaziyetin ilk per Reisicürnhur Hz. sergiyi beyenmiş· Bursayı tesrif ettikten sonra seyahat 

de i tamamen inkişai etmiştir. l\liir- Ier, memnuniyetlerini iz.har buyurarak lerine devam buyuracaklan anlaşıl
presile Dahiliye vekili Şükrü lec.iJcrin mefsuh fırkanın teşci külün- memleketimizde imal edilen yerli kun· maktadır. 

Vak'a haddi zatında çok iğrenctir. 
Fakat bu leimane hareketin iğr<?nçJi. 
ği derecesini anlamak için biraz daha 
tafsilat vermek Jazımdır. 

Kaya B. ve Ordu müfettişi Fah- den sonra faaliyete geçtikleri, fakat 
rettin Pş. buraya geldiler. Istas· infisahtım sonra tereddüt gösterdik
yonda lzmir valisi Kazım ve leri anJaşılmnkta, son hftdise ile de va 
Fırka kumandanlarından Mustafa kitsiz ve ansızın patlak Yerdiği mey

dana çıkmnl\trıdır. 
Dördü )aı;;Jı ve sakallı, ildsi gene Paşalar ile hükumet ve Halk ~ f Ilugün tm•kif ediJenlcr henüz l\lcııe 

olmak üzere nltı kişiden m ürehhep o- u kı:ısı erkanı tarafından karşı-
) mene göndcrilmemişlerdir, Burada 
an irtica çete i hfıdise günü sabah· landılar. Bı"r mu"'freze asker de 

1 istic,•ap ediliyorlar. 
eyin erken Menemene giri'- orlar, doğ- 1 ~ " se am resmım ifa etti. Vekil * * * 

ruca Menemenli Şeyh Saffet isminde Beyin duyduğu teessür çehresin- Ankara. 2 (Telefon) - Menemen 
birinin evine girip göriişüyorlar, soıı· den anlc>ş lıyordu. Trenden indik· hftdisesinin tahkikatına ehemmiyetle 
ra camie vanyorlar, oradan yeşil hny· t K 1 Ş devam edilmektedir. Şimdive kadar 
l' • 1 en sonra ış a caddesinde e· " 
agı a ıyorlnr, bir kısım cemaat ile Balıkesir, lzmir ''e lstanlmlda tevkif 

ı._ b bitler lrn!.>ristanma gidildi ve 
~ra er dışarıya ~ıluyorlar, \'e (şerht edilenlerin adedi ) üzden fazladır: Es 
1 teriz!) yaygarasile tahrikıitn ha•.- Şükrü Kaya B. şehit Kubilay t.i. fı:ran nzasındnn Şe::ı h Halil Ef. tz-j 
lıyorJar, Bu sımda Menemendeki. ı~- Bevin kabri önünde şu hitabeyi mırde yalmlanmış. llalıkesire gönde
lay kumnndanlığrna hadise haber ve- irnt etti: rilmiştir. Diğer tevkir edilenlerin ço
tiliyor, derhal zabit ,·eltili Kubilfıy «Burada şereflcrile yatan şe- ğu e ki şeyhlerdendir. l\1nktul derviş 
~~yin ~~mandası altında biı' mnng.ı hitJer cehalet ve taassubun feci Mehmet hain çerke~ Etemin arkadaşla 
!londerılıyor. k b d j s· b I rındandır. Evclce çerkes 1'~temle kaç-

ur anı ır ar. ıze un arın hu- · · .. ıı·ı·k ı· d ı . • B. irtica çetesinin bulun- . , . . .. . . mış, ısmı ) uz e ı ı · ıste e olmadı-
duğu yere hu'"k" et 1• • • d zuruı.da tan etıerımı, teessurll!rımı ğınclnn geıi dönmiiştür , um ,onngı cıvarın a . · 
ekiz yüz ağ1.ı deni_len mnhnJle, geli- beyan ederım. En çok ~eessüre Mnni.,.a ,·c l\lenemende yüksek me-

)or, Kalabalığı görüyor. Ynnrndald şayan olan cihet bu vazıfe kah- mıırlnr hakkında da tahkikat ya~1Iı
lleferleri yirmi adım geride bırakıyor. ramanJarına karşı yapılan feci yor. 1Utcliseyc bunların ihmallreinin 
l'aJ b ·ı 1· · b k sebep o)dut:'lı tahmin ediliyor. Hadise nız a ına ı er ıyor. Yazi.}eti ,.iip· cınayet müvacchesinde azı im-
he 1 • • b'I dl;;.· · nin hir ergüzeşttcn ibaret olduğu yo-

s z •H ı mc .-ı ıçin Deı·,,.iş Mchme- selerin lakayt ve hatta tasvipkar ı 
din \'e avenesinin ne )apmak i te<li· b I J d undaki sözlerin pek hoş olduğu anlaşıl 
ılini öğrenmek istiyor, bir irtica ha- u c:h1~ ~rı ır · t b .. .. mal tadır. 
reketi knrşısrnda bulunduğunu an!a- . ~-e ve aassu ~n .. onune Ankarn, 28 (Telefon) - Fethi Ye 
frrıca bu adnmfarı lrnrakola götürme- geçılmıyecck olursa bırgu va- Nuı·i He)lerin lstnnbula gitmeleri l\le 
ie çalı ryor. {;ok fena bir mukabele tanın ve cümhuriyetin de bu ce· ncmen hfıdisesile ah"ıkadar görülmek-
\ h J tediı·. e mukn\•emet görüyor. Bunun üzeri· a et ve taassuba kurban gitme· 
11 lzmir, 28 - Menemen hfıdisesi tah 

e kahraman. ~e~ç tahammiil edemi- sinden korkulur. Bu şehitlere, kil.atı kemali elümmiyetle devam edi· 
~or. Çete reısmın yakasına ) apı ıyor. inkıliiba ve vatana kP-rşı b~ Cİ· ) or. 'J'nhkilmtı idare eden zımt aza. 
Benimle beraber geliniz.) diyor. nayeti irtikap edenler el ette mi hir 1 etumiycti muhafaza ediyorlar. 

(Alt tarafı ikinci sal ıfamızdaJ eczasız kalmıyacaklardır.» [Alt tı.ırafı :- inci s:ıyfıımızda J 

Verdiğimiz haber doğrudur 

ehrimizde tevkif edilen-
ler 26 değil, sekiz kişi 

Müddei Umumi Kenan B. bunların 
~için tevkif edildiklerini anlatıyor 

Müddei. Umumt K"ennn R. 

(Menemen) Mdisesile alakadar ol· 
dukları noktasından haklarında lstan 
buldn tahkikat yapılarak yaknlanan
lnnn yazdığımız gibi sekiz kisiden i
baTet olduğu mütemmim tahkil,atımız 
la kat'i surette anln~ılmıstır. Uunlnr. 
Erenköyünde Şe)lı E at Efendi iJe oğ 
Ju ve }'ilorinn muhacirJel"inden altı ki-
şidir. ·Manisa tahkikat Mkimliğince 
hak'Jnrmda ke ilen tevl if miizckkere i 
infaz otu'narak, teddf edilmi~lcrdi 
lstanbul müddei umumiliği bu sek 
kişi hakkında hazırlık tahkikatı yar 
maktadır. Tahkikat, siiratle bitlrile 
rek, bunlar evrakile birlikte l\foni a
;ya gönderilecekler, orada tahkikat 
müstantiklikçe derinlşctirilecektir. 

Bunlardan haşl,a fanisa hnstane"i 
imamlığından mütekait lbrahim Eef 
di de Manisa müstantikliğindcn gel<' 
ihzar müzekkeresi mucibince me' Cl.i· 

den l\fanisaya gönderilmiştir. 

MODDEf ~MU:MlNlN UEYA. 'ATI 
lstnnbul ntüddei umumisi Kenan D. 

[ LOtfen s:ıjıfa~ı ÇC\iriniz ] 
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Bir türl .. bitemedi 
Dahiliye vekaletinin tah-

Ş rirlerin cezası 
şüphesiz ver'ilecek 

kikab hayli uzadı [Üst taralı 1 lnci sayıhamızdaj 
Ankara, 28 (Telefon) _ lşte bu sırada Derviş Mehmet alça-

ğının cin:ıyet arkadaşlarından biri Ku-
Dabiliye veknleti, Romanyalı bilily Beyi bir kurşun ile arkasından 
çalgıcılar işini lstanbul vilaye- vuı.ı.yot. Ağır suret• yaralanan Ku-
tiodeo tekrar ıormuştur. Tah- bilüy B. hainleri bırakarak biraz ile-
kikat henüz neticelenmemiştir. rldeki camiin yanına doğru gidiyor. 
Diğer taraftan küçük san'atla- Fakat Derviş .Mehmet laini durnu-
rın himayesi ve Türklere hasrı yor, kudurmuş gibi bir tehevvür Jle 

onu takip ediyor. Genç ve kahraman 
hakkındaki kanun layihası ha- zabit veki" ':-i vatan evlatlarının bu va· 
riciyeden çıkmak Üzeredir, ta!'pcrver ''e münevver muallimini tu-
derbal Meclise gönderilecektir. tu:ror, sürükliyc sUrükliye camie dof· 
Bu Jiyiha kabul edildikten ru götürüyor. Üstüne atılarak, ve zor 
sonra bu kabil meselelere lıyarak başım binek taşına yatırıyor. 

d · ı i cektir { Belinden bıçağını çei!iyor. Bir insan 
mey an verı m ye _:.._ _ __ kalbinin tnhammUI eaemiyeceği bir 

dUn nkşam üzeri 1 u·u~e- vahşet ile kesi,,c.r, sinra Kubilay Be· 
yannttn bulunmuştur: ıo yin kesilmiş başın~ alarak_ (İnnafet~h-

- (Menemen) htıtlisecile alal·" iar nalcke~ yazılı yeşıl bayragın tepesıne 

olan eşh:ıs hnklunda ma~am tahkikat asıy';{ k a bü Uk bir al akhk kar· 
hakimli rince verilen tcvkıf karan, l\ta < u a ar Y ç . 
nlSa cilmhurl et mUdBci umumiliğin- sın.d~ oradaki ba~k ne y~pm~ş'l) dıye:: 

y ·~ • ceksınız. Hatıra öyle gehr ki oradakl 
den clUn memuriyetimize tcbhg edıl· h Ik U IU 

1 
- d t" kı··- .. d 

iştir a m s mnn ı&"ID an, ut ugun en 
m Tahkikat hltkimllğinln bu luırnrı. del:ri~: in~nlığtndan bu derecede ~ 
........ '" t "'i 1 ak d.. .,,,., cerrut etmış olan bir nhşt ve canı-i6AUI114YB evu o unar un n~m . . . . •-r l t B a d "'l mn Uzerlne atılarak kendiSını linç et-,. az o unmuş ur. un an ınaa a u a n x 

f~ h ,,. ı fttıaı Jan m··t k • miş olsunlar. Hayır. nayır. vyle de-
n a ... wınes ııJ b u e a -· d b u•t.:· f . .. 
it lbnil:ıim Efendi, hakkında mahalli gıl. Orn a u m wll§ acıayı g~ 

.. •.ı1 ı u ıı··ı d u t t1 renleı·den bir kısmı kaçmış. Bır "'" ue mum ıg n en Y ru e en . 
. . . . kısmı da )) çırparak Dernş Meli· 

ihtar emrı üzerine, dün nkşam l\fanf- ti • lk 
1 

t 
1 

H tta D 
idim t nayc nı a ış amıi ır a er-

~ - -:·· ınış 1~· • • viş Mehmet haini bu alkışlardan 
Durat.a tevkif etlılenlerın mıktan, 1d ~ 1 1 

il , t il d b" dük 
•kiz kişidir. Bunlar Şeyh Esat E ı, a ıgı az a c ~ e e ora a ır . · 

T.} il .... 1 • H k"" ·· kftndnn sicim bıle almış n bu sıcim v 'l0 u e u anısanm oroz oyune . ? • A ~ • A 

•~•...Jı edil • ı F"l · m ha ·r" ıle l\ubılay J. yın başını dalalet hayra· 
mann mış o nn ı onna u cı ıe- w 

1 
• b v) t 

1 
Tr kı b. 

ri,.,.... altı ı:~ic!ir. gı- ı yıce ag amış ır. • a a ır az 
r k~kt d m ur~.ı ... ti i sonra )ine kahraman ordumuzun kiy-•. .ı n n em J.ı ~ m 7.ce . . . . . d . 

1 -'Lkika'"' d aıı 1 ti H ::'I "~ metlı hır zabıb ıJe yanın aki nefer er ..uı ws vazıye e ın ş r. a%ırı1n . . . . d h d 
tah••n . .;:tin h•t •·t k" yetışmış, canının cezasını a a ora a 

AUUI ın ı amını mu ea ıp ev- . 1 d" lk" ik. ·· mil b 
1 b 1. 1 ..ı, i .. \"erT"tı<: er ır. ı şer ı cur e era-

rak a lr ıkte maznun ar nfan saya gorı be .. 1·d .. ü 1 di n· w 

1 
• • 

d ...ıı k1 dl r o urm ş er r. ıger erırun ce-
e, • ec er r.,, 1 d .. h . ·1 kt" za an a şup esız ven ece ır. 

SERBSET BIRAKII NtAR Fakat bu iş bu kadarlıkla kalamaz. 
blğer taraftan blt lm a1<lrğimız mn kalmamalıdır. Kalmıyocaktır. Yar.i

ldınata güre l\feftcmen ltadisesfle ala- fe ve inh.,IU.p ~"lıiJl kahraman Kubilay 
kalan götUlrt!1c po1is mUdütiyetine ge- Beyin başı kesilirken orada bulunup 
tirilen aiğcr bazı eşhası dün serbest ta bu emsalsiz cinayeti alkışhyan Me
timilöİmışlnrdır. Bun1ar polis müdü- nemenliler kimler ise birer birer mey
iij'etinde isliçvap olunmuşlar, Şeyh E dana çıkanlacak ve birer birer 
sat Efendi ile ve birbirlerile muvacehe yüzlerine tUkürülecek, kanunt ce
edfünişlerdir. Neticede tevkiflerine Jü zaları verilecektir. Gazi Hazretle-
zum görülmemiştir. rinin çok güzel dedikleri gibi bü-

lSTICVAP DEY AM EDiYOR tün cümhuriyetçi ve vatanperverleri 
Şeyh ve arkadaslnrmm lzmir ve utandıran bu şenaat karşısında türl\ 

Menemendeki bazı ıokimseler ile muha· milletinin hissettiği çok derin elemler 
bere ettikleri evlerinde yapılan taharri ve teessürler ancak bu suretle biraz .,t; 
J'atta elde edilen mektup ve vesikalar- kunet ve teselli bulacaktır. 
dan anlaşılnuştır, Şeyh ile diğerleri- 111Jımee .A.sıHı 
nin isticvabına dün de polis müdürlJ'C- f{:ıstamonuda intihap 
tinde devam cdlJmfştir. VerUen ifadtı· K t • 28 (A A) U 
Jer üzerine ftUn tiazr kintseleHn yeni· as amonıı · b - mum 
tten tmalumatına müracaat edilmişti,. vilayet meclisi intiha atı yapıl
Tahldkal ilerledikçe bazı kimsel~rin maktadır. intihabat lneboluda 
·.11•'-.. ıı.., ınUdtırı· ı· g t·r·ı 1 • bitmif, Cümhuriyet Halk Fırkası uıuı ... po ı.ı; ye ıne e ı ı ere c ıs- • l . k 
ticvap edilmelerine muhakkak naza . . .!!!!!!!et erı • aıa!.~ ... ır_. __ ....,..,. 
JÜe bakılmaktadır. müracaat ederek bir miting aktine mü 

Polis müdüriyet .. deki mevl...-oflann saade istemişlerdir. 
sfir'atle Menemene sevkedilmelcri mu- Mitingin şeklini ve gününü Darül-
karrerdir. fünun emaneti tayin edecektir. l\faa-

DAROLFO~"UN BiR MiTİNG mnfih banun bugün veya yarın yapıl· 
YAPIYOR ması çok muhtemeldir. 

Son irtica hareketi Darülffinun ta- l\Utlngtc irticai tel'in eder nutuklar 
}ebesini çok müteessir etmiştir. Darül· söylenecek ve sokaklarda tezahürat ya 
fünunlu1arımız bunun için eminliğe pılncnlı,tır. 

rİ yalandır 

Ankara, 27 - 326 senesinden 

evvel muallim mekteplerinden 

çıkan muallimlerden hakkile is

tifade edilemediiinden bunlar

dan bir kısmının tasfiyeye tabi 

tutulacağına dair gazetelerde 

İntişar eden haJ;erlere mukabil 

Maarif Müstetarı Mehmet Emin 

B. demiıtir ki: 

- Böyle bir şeyin kat'iyen 

aslı yoktur. Muallimler arasmda 

en küçük bir tasfiyede bile çok 

hassas davranırız. Bu haberi at
mamen tekzip edebilirsiniz. 

l\temurin kanunu 
Ankara, 28 - bir müddetten· 

beri üzerinde tetkikat yapıl

makta olan memurin kanunu 

yann öğleden sonra B. M. Mec· 

lisinde sırf bu kanun münase-

betile teşkil edilen muYakkat 

enclimende tetkik edilecektir. 

Kanunun tetkiki bitince derhal 

meclis heyeti uınumiyesine gao

derilecektir. 

Tevfik Kamil B. in 
seyahati 

Ankara, 27 - Muhtelit mü
badele komisyonu Türk heyeti 
murahhasası reisi Tevfik Kimil 

Bey daha bir mllddct Aökarada 
kalacaktır. Tenili Kamil B. Garbi 

Tarakyaya martın ilk pnlerinde 
gidecektir. 

Aptülkrıdir Kemali Isken
derona kaçmış 

Adana, 27 - Aptülkadir Ke
mali Beyin firan hadisesi ıu şe

kilde tesbit edildi: Aptlllkadir 

Dahiliye Vekili tiddetli 
• • icraata geçtı 

lzmir, 28 (A.A) - Menemen 
hadisesi hakkında tJSlıkikatta bu• 
lunan Dahiliye Vekili Şükrü Ka· 
ya B. Anadolu Ajansına vaki 
beyanatında demiştir ki "Jandar

ma bölük kumandanı Fahri Bey 

vazifesinin icabını yapmadığı an

laşıldığından tevkif edildi. 

Menemen kaymakamı Cevat 

B. de, hadise esnasında vazife
sini ihmal ettiği görüldüğünden 

vekAlet emrine alınmıştır." 

.t;Jursa - M udun ya hattı 
Ankara, 28 (V akıt) - Kum· 

panya tarafından· hükumete tes

limi teklif olunan Bursa - Mudan

ya hattını sene başından itibaren 

devlet demiryolları mUdürJUğü 

İdareye başlayacakhr. 

Yıkılan camiler 
Ankara, 28 - Edirnede fırti· 

nadan, Erzincanda zelzeleden 

yıkılan ve kısmen harp olan 
minarelerle camilerin tamiri için 

Karilerimlzın gönderdikleri resimleri pek 
yakında neıre baılıyacağlz 

,, V AKIT ,,ın tefrikası: 48 kelimeler .• Hıçkırıklar .. Gülmeye, ni pek tahlil edemediğim garip bir rında kabahat aeVİ§e~lerden ziyade 
ağlamaya benzer fıkırtılar. heyecanla ben de kendimi onlar tabiatındır. Fakat o hangi ınuoıif 

Karısına tapınan bir koca için kadar kabahatli buluyordum. içe- adamdır ki zevciyet hukulrunu at1ı 
bundan ziyadesine tahammül ka- riye girdiğime nadim bir halele h kk f d d b'I k 'Al btl 

. . . a ına e a e e ı ere . 
bil değildi. Hemencecik şarkadak gıbıydım.. Zannederim ki bütün k d b d ziyade sana •ayaıı· 

k d .. h k a ın en en ,. kapıyı açara içeriye atıldım. Kil- unya ayatmda, arısını cürmü d D I f'l fi ... .. ter· 
ük k · · · d 'k" · ı h t h ı· d h" b' k ır . ., eme c ı eso ugunu go• , ç anapenın üzerın e ı ısı cu- meş u a ın e tutan ıç ır oc:\ • 

cak kucağa idiler •. Elektrik atnpu- hareketinden benim kadar pişman sın.. . • bit 
lü odayı aaf bir aydınlıkla gün· olmamııtır.. Senaver Bey fılesofu hazın 

Dpı eşe'iine oturmuş bekçilik ya· men odasına kaçtı. Kapııım ka- düzlendiriyordu. Filesof dalgın dalgın bir cıgara tasdikle dinledikten sonra d~~aıı' 
pıyordu. Onun ufak bir işaretile padı.. Oh ondan kurtulmuıtum.... Kollar çözüldü. Biribirine mez- fosurdatarak: etti: 

karımın zamparası hemen odadan Şimdi yumuıak adımlarla hah- colmuı bu iki vücut hemen odanın - Evet mert adam evet .. Dedi.. _ O iki gencin gözlerinde ele 
bahçeye, bahçeden sokağa kaça- çe üzerindeki odaya yürüdüm. Ka- iki muhalif tarafına atıldılar .. Ka- Erkeklik vahıetinin o buhranı anın kendime karşı hiç bir husuırıetkA
Caktı. pıya kulağıdn verdim. Konuşu- rım bana, yakalanan aşkının bu da dünya lrurulalıdanberi hiç bir rlık okumu ordum.. Melul nıeJ&ıl 

Böyle heyecanlı anlarda yapı· yorlardr. Fakat pek yavaş ... Mü- ürpertisi anında bir haile perisi lca koca sizin kadar insaflı olmamı~· b" 'b' . . y b k d k z yceilJİ 
lacak şeyin muvaffakıyet temini- nakaşalnrmda helecana geldik;e dar güzel görünüyordu.. Çelebi tır ... O dakikada sizin tahlil edeme- ırı ırımı~e a ~yor u · e ıt• 
ne en elverişli olanını düşünmeğe kabaran eslerinden birkaç söz ka· sevda hararctile gözlerinin akma diğiniz karışık hissiyatınızı bf!n en fena hır v~z~!ett~ ~~.al-:'ıar· 
insanın pek vakti olmıyor.. Müla pabiliyordum: kadar kızarmış çehresini ne tarafa size izah edivereyim .. İnsafla bak- tım .. Ortada buyuk bır cüriiın er" 
hazadan ziy de e'\'ki tabiıle lia- Zevcem - Kocamın izzeti nef çevireceğini bilmez bir şaşkınlık tınız ki o iki genç sizden ziyade bi- dı. Uikin en ziyade müctim liiiO ~ 
reket ederek hemen ok süratile ko sine riayet ederek sevişelim .. , almıştı zevç, ze•ce, aşık bütün ribirine layıktır .. Gönülleri şiddet- Ben miydim? Aman mıydı? JCar • 
dmın üzerine atıldırn. Rovelveri Erkek - Aşk hotbindir. İhtiyat dram ve komedilerin bu ebedi üc le biribirine kaymış lakin odada mıydı? Bu günalu munsif ane ~f 

ı . ~~ göstererek eğer vık derse beynini bilmez. ştirak kabul etmez, her e,hası karşı karşıya biribirimize bir zevç hukuku bulunduğu için laımak için bakışıyor, dütiJnw-. 
patlatacağımı anlattım .. Kadın bu maniayı çiğniyerek geçer. ürküntülü ve hemen mahçup göz- ihtimal ki uzun müddet aşklarile ve hatifi bir ho.kim hükıiıüiiii beld"' 
lıllaclidia yılgmlr~ile ~mdı nefes al- Sonra anlaşılmaz fısıltılar .. U- lerle balnşıyorduk.. Biribirimize mücadele etmişler en son mağlüp yor 

2
ibidik. 

m.JY.• •ne cesaret edemİ}'.:erek he- zun öpü§meler arasında boğulan ne söyliyecektik?. O ande sebebi- dü§mü~lerdir. Böyle sevda faciala (Bitmedi). 



o ·arülfünun tekamül ve terakkisi için verilen yeni kararlar 
Maarifte 

Darülfünunda 

Ticaret ileminde : __.. _ _....,_,.._ 

Komiıvoncular 

Gazi Hz. ne vesikes·z meslek
dsflerını ş kAyet ettidiler 

Komisyoncular Birliği reısı 
Tahsin Beyin riyasetinde bir he
yet Gazi Hz. ne seyahatlerinde 
refakat eden iktısat vekaleti 
müşaviri Şefik Beye müracaat 
ederek bazı temenniyatta bulun
muşlardır. Heyet komisyoncu 
vesikası olmıyanlarm muvazaa 
•uretile gümfüklerde asıl omıs

yoncularm yerine ~ş yaphkİaranı 
söylemİf bunun önüne geçmek 
üzere bazı tedabir ittihaz edil-
meıini rica .-tmiıtir. 

Şefik B. bu talebi muvafık 
görerek icapeden şeylerin yapıl
ması için teşebbilsatta bulunaca
ğını vadetmiştir. 

Radvo 
RaAbet güncen güne tezeyüt 

ediyor 

Radyo şirketi müdürü Hayret· 
tin B. dün radyonun faaliyeti 
hakkında bir muharririmize şu 

izahatı vermiştir: 

- lstanbul radyosu normal 
bir şekilde yavaf yavaş terakki 
etmektedir. Bu rağbet devam 
ettil<çe herkesi memnun edece
ğimiz füphesizdir. Yeni posta 
kanunile kaçakcılığm ö~üne kat'i 
tekilde geçilecektir. Radyomu· 
ıun programları hakkında her 
gün Avrupanın muhtelif tehirle
rinden takdır mektupları alıyo
ruz. Demin Hanri imzasile bu
raBan 2000 kilometro mesafede 
bulunan (Kan) dan gelen bir 
mektup ta Türk radyosundan 
metbile doludur. Radyoda müs
tehcen neşriyat yapılmamıştır. 
Bunu hayalımızdan bile geçire-
meyiz." 

K~)zı m paşa Hazretleri 
BüyükMilletMeclisi reisiKizımPş. 
Hz. Ankaraya yarın akşam eks
presle avdet .edeceklerdir. 

l\iünür Bey 
Paris sefiri Münür B. bir kaç 

gün içinde mahalli memuriyetine 
avdet edecektir. Münür beyin 
Devl~t bankası meclisi idare 
reisi .olacağı hak\,mdaki haberler 
şimdilik teyit etmemektedir. 

AdllyeHe: 

Ayetullah 
j I Kadınlara hitap J Kazananlar ! Gümrüklerimizde l 

Akhisar: A.ıun 
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Nefes aldırmayız 

Menemen hadisesi, artık bir 
tarih faciası olmuştur. Şim-

di kıymet hükümlerimiz, vak'a
nın kendisinde değil, onu rerçe
veliyen vatan heyecanı etrafında 
dolaşmalıdır. 

lzmirin yanıbaşmda cümhuri
yete kurulan bu pusu, memleke
ti batta başa titretti. Yeni öm
rUn dilediği de işte bu hassasi· 
yet, bu coşkunluk, bu heyecan
dır. 

Şehitler kafilemize mübarek 
bir tabut daha katan son kanlı 
hadise, değil şuuru anaçlamış 

baılarda, henüz mektep sırala
rında, kitaplanna iğilmiş çocuk 
alınlarında bile şiddetli bir fırtı
na kabarttı. Menemen ufukların
da gördükleri bu kara bulut 
içinde şimşek gibi çakmak için, 
bütün gençliğin keskin bir kılıç 
olmak istediği görülüyor. 

lrticaın nefes almasına imkan 
kalmadığını gösteren, onu bina 
edeolere bu inanış ne yazık ki 
bir şehidin kanına mal oldu! 

Beni en çok sinirlendiren nok
ta vatandaJ kanını içen bu ca
navarların dinden, şeriatten bah
setmeleridir. Yobazlar elinde 
din, zavallı masum din eski bir 
silahtır. Sultan saraylarının tunç 
kapılarını onunla zorlayıp kemik 

kaptılar. Zır delileri onunla mil
letin başına geçirmek yolunu 
buldular. Yeniçeri ve fetva; işte 
saltanat tarihinin iki şenaat bay
rağı. Biri kazan kaldırır, öteki 
bir uelcevap olur,, la cinayeti 
milbah ilan ederdi. 

Bu iki mel'un kan ve alçaklık 
ortağı, hiç bir zaman Allah dü
şüncesi, din kaygısı ile ortaya 

atılmamışlardır. Her kazan kaldı
rış ya fodlayı baklava, ya cüp
peyi samur kürk yapmak içindi. 
Saray, daima bu iki kuvvetten 

titredi. Çünkü o da hain, o da 
mücrim, o da korkaktı. Onun da 
milletin duymasından çekindiği 
cinayetleri, kaim surlar arka-

sında gizlenmiş, kanlı elleri vardı. 
Bu yüzdendir ki, Yeniçeri ve 

fetva devlet terazisinde, kefe
leri sarsan birer varlık halinde 
yaşadılar. 

Fakat bugün arhk bunların 
hiç biri hatta mezar varlıkları 
feklinde bile yaşamıyorlar, ya
şatmıyoruz, yaşatmıyacağız. 

Onların delik deşik vücudu 
bir cenaze halinde kollarımız 
arasında bıraktıkları vatan, ya
ralarını kimlerin sardığını bili
yor. Hainlerin bütün iç yüzlerini 
görilp tamdı. Artık yalanlarına 
inandırmalarına imkan yoktur. 
Gerçi bu heriflerin ciğerleri beş 
para etmez, fakat zaten ne ba
hasına olursa olsun, bu yılanı par
çalamağa ant içmişizdir. Bunu 
hem vatan, hem kendimiz için 
yapacağız. Çünkü onların naza
rında medeni Cümhuriyet vatan
datlarının helal olduğunu bili
yoruz. 

Fırkada 

Kongreler devam ediyor 
C. H. F. nahiye ocakJarı kong

resi dün de yapılmıştır. Ay so
nuna kadar bu kongreler bitiri
lı!rek kaza kongreleri yapılacak 
ve gelecek ayın 15 nde lstanbul 
vilayeti kongresi de yapılmıı, 

bitruif, yeni heyetler yazifelerine 
baılaınıı olacaklardır. 

ecey 
Rııs hikayesi 

• Çehof .. dan Nakleden : Hasım Ş~ 

Dünkü kısmın hulasası murdanarak raflardan birine uzandı 

[Eczacının kRrı s ı bir ı ıirlu uyuyama
mış tı. Pencerenin önüne çıktı. Uzaktan 
bir doktorla b ir zabit gel yordu. Bunlar 
güzel kadı nı görmak ıçin eczane~ e gir
dıler, gazoz içtiler, sonra şarap istediler. 
lçmcğe başladılar. l~czııcı yukarda hor
lı yanık um~ ordu. Soda ile şarabı içerken 
kadına güzelliğini metederek "Flört ,, 
yııpmağa başlad ılar. Kadın ciddileşti. 

Doktor gülerek goz ucile keııdisine bn
kıyordlt.] 

ve bir şişe indireli. 
lki dakika sonra ec1.acının genç ka

rısı pencereden genç zabitin çıktığı!lı 

gördü.. Birkaç adım ilerledikten son· 
ra cebindeki paketi ~ıkararak çamurlu 
sokağa atmıştı.. Doktor köşeden çıka.: 

rak onunla hirJeşti .. lkis.i birlikte kol 
kola ilerlediler ,.c sabah sisi içinde 
kaybolup gittiler .. 

- "Ben talisiz insanım,, 
"Ne şuh bir kadınsınız?. gözleriniı Genç kadın hiddetle kocasına hakı· 

pırıl pırıl yanıyor .. Hem ayni zaman· yor ve kendi kendine söyleniyordu .. 
da ateş gibi çakıyor. Sizi tebrik ede· Eczacı tekrar yatağına girmek için 
rim .. llizi mahcup ve mağlUp ettiniz .. , acele ediyordu •. 

Genç kadın kızarmıs yüzlerine bak Genç kadın tekrar etti: 
ti .. Onların gevezeliklerini dinledi. ve - Ah!. Ne talisiz in anım! .. 
o da canlanır gibi oldu. Neşelendi. Birdenbire gözleri ıslandı .. 
O da söze karıştı. Güldü.. Cilveleşti.. - Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse 
ve hatta müşterilerinin ricasına daya bilmiyor ... 
namıyarak iki bardak ta Ş."\rap içti. Eczacı yatağının içinde söyleniyor-

- Siz zabitler kamptan sık sık in- du: 
mek mecburiyetindesiniz .. Fakat bura - Parayı dışarda unutmuşum .. Şu-
sı ne <.;ıkıcı bir yer? .. lns:ın adeta hu- nu ahver ! ... 
nalıyor .. Öleceğim zannediyorum. Ilir dakika geçmeden eczacının ho· 

Doktor biraz kı7.mış bir halde: rultuları dışarda öten horoslann gii· 
- Evet, öyle .. dedi .. sizin gibi tabi- rültülcrine karıstı .. 

~ 

atın mucizesi olan mahhik böyle J- a- Genç kadın hühi pencerede idi .. 
bani bir yerde duramaz. Yabani insan--------------
lar içinde ya~ıyamaz.. Eh.. dostum 
gitmek zamanı geldi... Tanıştığımıza 

çok memnun olduk. Çok... borcumuz 
ne kadar?. 

Eczacının karısı gözlerini tayana 
dikti. Dudakları birkaç kere kıpırda

dı. 

- On iki ruble n kırk sekiz ''Ko
peck., (Obtyo ov) cebinden para çan
tasını ~ıkardı. Ve ]>arayı uzattı .. 

- Kocanızın uyku u çok tatlı .. Her 
halde rüya görüyor .. 

- "Aptalca sözlerden hoşlanmam.,. 
- ''Nasıl aptalca söz?. Bilakis ı:;ö.r-

lediklerim tam yerindedir.. (Shake:
peare) bile (.Meıs'ut insan gençliğinde 
genç olan in. andır) diyor. 

Uzun uzun konu-;tuktan ve genç lrn 

dının elini öptülden ı-onra müşteriler 

dükfından çıktılar. 

Eczacının karısı yatak odasına ko~
tu ve eski yerine oturdu .. Doktoru, ve 
1.abiti kapıdan çıkıp on heş yirmi adrr1 
kadar tembel tembel gidinceye kadar 
gözlerile takip etti ... Biraz sonra müş

teriler durmuşlar, biribirine bir şeyler 
fısıldıyorlardı. 

Acaba ne konuşuyorlardı?. 
Kalbi hızlı hızlı çarpmağa başladı .. 

Bütün mafsalları titriyordu .. sebebini 
aradı fakat bulamadı .. Dışarcla fısılda 
yanlar sanki mukadderatının hakimi 
idiler. Onlar fısııtıJarma devam ettik· 
çe kalbinin çarpıntısı da artıyordu. 

Beş dakika sonra doktor arkadaşın
dan ayrıldı ve yoluna devam etti. Gen!: 

Yılana dar 

1-rtica yılanı her başını kaldırı
şında genç bir muallimin ba-

şım yiyor. Şeyh Sait muallim Ze
kiyi ö ldUrerek kara gayzım yen
mişti. 

Menemendeki Derviş Mehmet 
de karşısma bütiln gençliğin ir
ticaa karşı gayzını temsil ede
rek çıkan Kubildym kanını içti. 

Yeni ve zinde Türk Cümhu· 
riyetinin taze havasını esrar ko
kularına boğmak ve medeni 
Türk vicdanına batıl hurafelerini 
yığmak istiyenler karşılarında 
milyonlarca Zeki ve Kubilay gö· 
recekler ve bu millet Menemen 
alkışçılarını tel'in etmekten bir 
an geri durmıyacakhr. 

Derviş Mehmet, yaralı bir 
gencin kanını içti. irticaı tarif 
ve tasvir için bundan daha ye
rinde bir hareket olamazdı. 

inkılapçı Türk genci ise ayni 
günde tek ba4ına mefkure ve 
imanı uğrunda kendi kanını dö
kerek tarihe geçiyor. 

Bizim medeniyet nuruna ihti
yacımız var. Onu Uflemek isti
yen ağızları tıkar, ona yan ba· 
kap iÖzleri ebediyen kör ederiz. 

1.oplu j9Ju 
zabı•t ·ıse ger· ·e d"" .. ı·· n· .k. ı . unıııımıımııı ııt onıımnnınnnınnnımmmımnımnııımım .... ııntıt•m-

ıy onmuş u.. ır ı ı ... e-
re dükkfına doğru ilerledi. Kapııy ı\lareşal Jof r öldü 
kadar yaklaşıyor, sonra cesaret ede- Atinadan gelen bir telgrafa 
miyerek bir iki adım geri atıyordu. Ni göre hasta bulunan ve bacağı 

hayet zil hızlı hızlı çalındı.. kesilen Fransız Mareşalı Jofr 
- "Nedir o?. kim var orada?,, ölmüştür. Mareşal Jofr büyük 
Genç kadın birdenbire koca...;;ının se- harbın ipti~asmda Fransız ordu-

sini işitti. su baş\rnmandanhğma tayin edil-
"Zil çalıoyr fakat senin hiçbir şe.r· mişti. Jofr harbin en mühim 

den haberin yok?,, kocasının sesi pel< devresinde ve Almanların en 
ciddi idi.. kuvvetli olduğu bir sırada Fran· 

Eczacı yatağından kalktı. Giyindi.. sayı tam bir mağlubiyete uğra
Ynrı uykuda olduğu için sendeliyerek maktan kurtarmıştır. Foş ve KJe
ve gözlerini uğnşturarak terJiJ-lerini n mansodan sonra Jofrun ölmesi 
ynklanna geçirdi. 1914-1918 harbini idare eden 

Ve dükkfına doğru ilerledi. 
- Ne istiyorsunuz? 
(Obtyosov) şaşırmı tı: 

- Bana, hana şey veriniz şey .. nane 
şekeri .. 

Eczacı daima sendeliycrek ve ho-

Fransız ricalinin en mühimlerinin 
hayata veda etmesi demektir. 
O vakit Fransanm ba~ında bu
lunmuş olanlardan yalnız geçen
lerde hastalanan M. Puankara 
kalmış ol~yor. 

YAZAN : ()mer Rıztı - 101 -

Seni Hasana alacağım, varır mısın? 
- Kızım, sen buna nasıl la

yık değilsin. Billkis çok layıksın. 
Benim oğlum Hasan sana talip
tir. Bilmem kabul eder misin? 

- Kabul etmemek en büyük 
küstahlıktır. Fakat beni mazur 
görünüz. Bahusus ki ben efen
dimizden başka bir istirhamda 
bulunacağım. Bu akşam fırsat
tan istifade ederek bunu sizden 
dileyecektim. 

- Söyle kızım! 
- Demin, size ana ve baba-

ma ait sırlardan bahsettmiştim. 
-Evet. 
- Ben bu sırları istinkah et-

meden. bir kimseye söz veremem. 
Onun için her şeyden evvel bu 
meseleyi halletmek isterim. Kim 
bilir, bu sırlar bize neler ifşa 

edecek? 
- Doğru söylüyorsun kızım: 
- O halde bana Şama git-

mek için müsaade veriniz. 
Hz. Ali cevap vermeden (Ha

san) içeriye girdi, Leyla ayağa 
kalkarak onu istikbal etti. 

Hasan babasının elini öptük
ten ve Leylayı selamladıktan son
ra oturdu. Hz. Ali ona bakarak: 

- Oğlum Hasan! dedi, Leyla 
senin teklifinde bir beis gör
müyor. Fakat onun başka bir işi 
var. Kendisi Şama ~itmek isti
yor. Orada görüşeceği adamlar 
var. Ancak bu sayede onun ne
sebı anlaşılacak, onun hakiki 
babasının kim olduğu meydana 
çıkacaktır. 

Hasan, düşünmeden cevap 
verdi: 

- Leylaoın ann;u muhik

tır. Fakat bu bizim i,imizi ge
ciktirir mi? 

- Geciktirir, Bel ki onunla 
aramızda nikaha maoı olacak 
bir rabıta vardır. 

Hazreti (Ali) nin bu cevabı 
karşısında ( Hasan ) susmuş ve 
Leyla memnun olmuştu. Hazreti 
Ali, Leylaya dönerek ona şu 
sözleri söyledi: 

- Kızım! ben senin Şama git
men için herfeyi hazırlatırım. 
Buradan Şama gidecek ilk kafi
leye refakat edebilirsin. Sana 
bir hizmetçi veriyorum. Bundan 
başka istediğin en mükemmel 
ah alabilirsin. Yol levazımi na
mına ne istersen hepsi mevcut
tur. Sen bu işi yap ve bana il
tihak et. 

Leyli teşekkür ederek kalktı, 
Ali nin ellerini öperek ayrıldı. 
kendisi bu neticeden memnun 
idi. Gerçe kendisi Mehmedi bek
lemek için ena söz "Yermişti. 

Fakat hatırda olmayan her hangi 
bir hadiseye mahal vermemek 
için Şam seferini tehir etmemek 
daha iyi olurdu. .. 

Hazreti Ali Basradaki işlerini 
bitirmek üzere bulunuyordu. Bas
anın beytilmalinde (600,000) dir
hemden fazla para bulunmuştu. 
Hazreti Ali, arkadaşlarını taltif 
etmek isteyerek onlara atıyeler 

vermiş ve hazinede bulunan bu 
paraları onların arumda taksim 
etmişti. 

Ali, bu atiyeleri tevzi ediyor
ken Sebe oğlu ile onun bütün 
taraftarlarine, hazreti Osmanın 
kanile lekeli olan adamların bi
rine bir şey vermemişri. Bunlar, 
bu muameleden çok müteessir 
olmuşlardı. Bunların bir çoğu 
(Ali) ye müracaat ederek onla-

(Bitnıcdi) 

rada hisseler ayırmasam slSyle
mişler, Ali kabul etmemiş, bal'" 
ta onları şiddetle ko~muştu. Bu
nun üzerine bunlar mücteınia11 
harekete karar vererek hazreti 
Aliye gelmiıler, ona: 

- Sen, hem hasımların kant'" 
m dökmeyi bize mübah kılmıyor, 

hemde onların malini de bize haraOI 
sayıyorsun. Bu ne demektir? Biı 
sana hizmet etmedikmi? ve bu 
hizmetimizle bir hak kazanına
dıkmı? 

Ali onlara şu sert cevabı verdi: 
- Biz sizden hizmet isteme

dik. Sizin defolup gitmenizi söy
ledık. Siz ise bize sokuldunuı· 
Biz s izden müteberriyiz. Onun 
için size hisse ayırmadık. 

Bu cevap Sebe oğlu ile arka
daşları üzerinde çok fena tesir 
etmişti. Bunların hepsi birdenbi .. 
r'! (Ali) nin aleyhine dönmüşler
di. Hepsi de onun aleyhinde 
atıp tutuyorlardı. Hepsi de ona 
sürü sürü isnatlarda bulunuyor
lardı . Hepsi de onun hain oldu
ğunu söylüyorlardı. 

Ali, onların dedi kodusuna 
ehemmiyet vermedi. Fakat onla
rı tedibe de imkan bulamadı. 
Çünkü bunlar hala çoktu, -yazi
yet çok değişmiş, ve pek garip 
bir mahiyet almıştı. 

Ali, Osmanın katillerine mu
hasım ve onlardan müteneffir 
olduğu halde elim bir mecbu
riyet s~v:cile kendisile heın· 
fik ir olanlarla harp etmiştı. 

Ali, vaziyeti iyice kavramak 
ve ona göre vaziyet almak için 
Basrada bir müclcl .. t L.almak is· 
tedi. Fakat onun Basrada bir 
müddet kalması, ve Basrah!arla 
iyice anlaşması katillerin iş i .. .! 
gelmezdi. Katillerin bütün men· 
faati vaziyetin müzepzep kalması 
idi. onun için Alinin Basralılarla 
baıbaşa kalarak ifini yo:una 
koyması için tedbirler a ·mdı. 
Sebe oğlu taraftarlarını tekrar 
toplamış ve meseleyi onlarla 
~örüşmüştü. 

Sebe oğlu artık (Ali) nln ken· 
dilerine muhasım olduğunu sak· 
lamıyordu. Kendisi içtimaı şu 

sözlerle açtı: 
- Arkadaşlar, (Ali) bize düş· 

man kesildi. Onun bütün istediği 
bizi mahvetmek için bir çare 
bulmaktır. Basrada bir miiddet 
kalmak istemesinin sebebi bu· 
dur. Kendisi burada bir müddet 
kalmakla halk ile anlaşacak. 
Vuku bulan muharebe dolayısile 
kendisine karşı husumet besle
yenleri memnun edecek, onların 
gönüllerini alacak ve onlara ati· 
yeler ve tahsisat bağlayarak, 
ve fenalıkların bütün mesuliyet\ni 
bize yükliyerek kendisini tem'Z" 
liyecek Onun için biz ona aman 
vermemeliyiz. Onun bir an evel 
hareketini temin etmeliyiz. Ko
nuşacağımız mesele budur. 

Eşter cevap verdi: 
- Sebe oğlu! Ali, bizi zafe" 

rin mükafatından mahrum ett'· 
Onun hedefi, bizim aleyhimizde 
görünerek halkı kendisine ısın .. 
dırmaktır. Fakat biz buna imkan 
vermemeliyiz. Bunun için kendi
sine gidelim ve deyelim ki: Bit: 
Basrada oturmayacağız. Kufeye 
doğru hareket ederek orada ıı· 
hali ile görüşeceğ'z ve onlart 
kazanmağa çalışarak senin aley
hinde hareket edeceğiz. Bu va· 
ziyet karşısında bakalım ne ya• 
par? 



• 
~aret!er 

Tahammül edemeyiz 

Fransada büyük ihtiltle Robupfyer 
hülc:mettiği zaman ölen bir adam meMr 
taşına şu cümleleri yazmıştı: 

• Y o4rcu benim ölümüme aııama, ft.· 
yet ben yaşasaydın sen ötecektin.,, 

Bu söz btitün ihdlAllerin, inkıl&plann 
IPyrini kısaca anlatan bir formüldür. 

Çünkü her ihtilal, her fokılAp bir 
sınıfın o sınıfa mensup olanlann mefaat 
larının si!Ahla müdafaası demektir. 

Her ihtil:ll bayrağı arkasında · bir 
ölüm kafilesi taşır. 

Türk inkılabı bu formüller dıtında 

bir teşekkül değildir. Onu başka bir ~y 

lnkılAplar köklefinceye \'e bütün mem· 

leket insanları arasında bir fikir ve kül

tür tesviyesi vücuda getirinceye kadar 

lnkı!Abın şıan gayet tabii olarak kendini 
göeterecektir. 

Devlet başında bulunanlar ne kadar 

geniş bir hürriyet ha\'asile meşbu olarak 

hareket ederlerse etsinler artta kalanlar 

ıiltha sarılacaktır. Dünyanın her tarafında 

bO\ le olmuştur. 

.\ lısal, biz.. Cümhuriyet il An edildi .. 

Blı memlekene bir sınıfın batıp bir 
ıını · n ortaya çıkması demektl. 

B'r kaç satırlık bir kanunun bütün 
fncanlan Cümhuriyetci yaptığını zannet
tik ve kültür ve tikir tesviyesi hasıl 

olmuş, iş başına geçen sınıf cemiyete 
hakim olmuş gibi etrafımızda geniş bir 
hürriyet hansı dal gıılandı. Hu gayri tabii 
bir şeydi, çünkü istiklal harbi henüz 
bitmişti. 

Bıı hürriyet ha,·asından ilk cesaret 
alan, siyasi bir purup oldu. 

Dediki : 
"-Halifeye icrat salAhiyeti \'erelim! 

Bunu: 
.. _ Te~kilatı esasi) e hanunu ahkamı 

fcryc:den "istin bat olunsun!,, 
Kuranı kerim varken kanun yapmıya 

liı2um var mı diyenler takip etti. inkılap 
yifıüdü, Cümhuriyet ilan edildi. 

~evh Sait hürriyet öszünü mh•vak, 
haC1yağı niyetine yedi. Son aylarda ayni 

hava gene dal~alandı \1e altı aydır alAmetler 
belirdi. Volkan nasıl pat amadan evvel 
gök gürültüsüne benzer gürültüler, sar· 
'ınıılar, dumanlar çıkamsl geri hamltler
de daha e\ \'el taarruzdan e\'vel tenvir 
tabancaları atar .. 

Riz bıı alAmetlerin hepsini RÖrdük. 
Ara,) harfi, ( lnna fetahna) lı bayrak. 
yeşil sancak! Ve arkasında müphem ve 
müşevveş hürrn·et ic;leriz.. \ 'e nihavet 
Menemendeki hadise! · 

Bu hadise bize bir ders olmalıdır. 
Hat ·s inkıl!pcılar bilmelidir ki en ufak 
vıkfalara bile taba mmülümüz. ) oktur. 

Sadri Etem 

''VAKIT,, e abo
ne olunuz 

Yazan : "Garp cephea:nde •. ., müellifr 

Erik Mari• Remargue 

S - VAKIT 28 Klnunenel 1930 --.;; 

Kadın milyonerlerin adedi 
günden güne fazlalaşıyor 

leler inde 
J 

300,000,000 Tark u~ahk muazzam 
oar seruetl&H malıik oltutla,,. 

Leydi Sırinklot Leydi Montbottin Leydi R.onda Madam K11augham Leydi Hoston 
Geçen hafta Londrada M. lngilterede milyoner kacLn ol· lanı Gaparyala Mad•m Y 011e 

Ogden namında bir iş adamı mak ilzere şöhret bulan kadın· Suszukidir "Bittin dhyada şu
ölmüş onun vefatile kızı olan lar arasında Ledi Moathol· heleri ve teıkilib olan bir iş 
Leydi Granari 2,439,974 lngiliz ten, Leydi Runingbam ve Leydi şebekesi kuran 'bu kadının bir 
lirasına tevarüs etmiş, bu suret- Ronda bulunuyor. Leydi Strik- ticaret filosu, çelik faltrikalus, 
le o da milyoner kadınlar gru- land gazetecilik aleminin kıral- şeker, pamuk fabrikaları, bir 
puna girmişti. larından olan biraderi Ser Ed- çok değirmenleri vartlır. Serveti 

Dünyada bir çok kadın milyo- vart Hultondan milyonlara teva- 30 milyon lngiliz lirasını geç
nerler •ardır. Kısa bir zaman rüs etmişti. Amerikalı Madam mektedir. 
mukaddem Leydi Yulenin zevci 
ölmüş ve ona 30 milyon lngiliz Heti Grin 20 milyon isterline Arjantinde de zengin kadınlar 
lirası bırakmıftı. sahip olduğu halde çöpçü bir kafilesinin erkanından biri ıakin-

Leydi Moston namında bir ka- kadın gibi yaşardı. dir. Senorita Decoud namını te-
dına da buna mümasil bir miras Bütün bu milyoner kadınlar şıyan bu kadının serveti 30 mil-
kal mıştı. içinde en çok dikkate şayan o- yon isterlini geçmektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bclcdiy~dcn 4 ricada bulunuyorum 
Tramvay kapıları, bııet par•sınm üstü, kaldırımdın 

geçen balıkçılar ..• 

1 - Havalar artık iyice soğu
duğu halde b-amvaylarda kapılar 
kapanmıyor. Biletçiye ihtar ed:
lirse bu efendiler pek ziyade 
hiddet ediyorlar. Kapıyı kapat
mak vatmanın mı'? Yoksa bilet-

diler. Bu 1 O paralar hiç olmazsa 
bir emri hayre gitmek için her 
biletçide 10 ar paralık HiliJiah
mer bileti bulundurulmasının şır
kete ihtarı. 

4 - Yaya kaldırımından ge· 
çen hamal ve bilhassa balıkçı

ların men'i. Bu dört meselenin 
ehemmiyetle nazarı dikkate alın
masını rica ederiz. 

Havalesi gelmediğinden 2308 li-
ra alacağım kaldı. iki seneden
beri müracaat etmedik makam 
bırakmadım. Fakat istihkakımı 
bir türlü alamıyorum. Hükumet 
koca kazanın yüzlerce mahpusu
nu beı aJtı ay bedava beslettiği 
kilçük bir esnafın resmi mtira
caatlarma şimdi cevap bile ver· 
miyor. Ayni zamanda borçl.su 
bulunduğum bu para için tüc-
cara yüzlerce lira faiz verirken 
diğer taraftan faiz şöyle dursun 
asıl matlubumu bile alamamak
tayım. Allkadar makamları dal
dıkları lakaydi uykusundan uyan
dıracak birkaç satır da bende
nize tahsis etmenizi rica ederim 
efendim. 

Rergamada ekmekçl 
M. Hultbi 

Rontgen 

rvAKIT 
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Dahilde Hariçte 
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ŞABAN 

1349 
Bu geoek Ay 

Gün dönümü fırtınası 
1 Gılneıın aotuıu : 7,25 - hatıtı 16,47 

AJ11n doğuıu 1 I , 1 8 - bahıc • 1 38 

Namaz vakitleri 
saı..ıı OtJe lktndı 

5.56 12, I 5 14.35 

Radvo: 

Ak9am Yattıı lımak 
16.47 111,28 5,311 

Bu akıam lstanbulda 
Saat ı;"ekizden ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinemalar: 

Alkazar - Dünyadan UIQk 
Alemdar - Kartal yuvalln 
Artiettk - Hay Tong 
Asri - Hac:ı Fazıl 

8etiktat Hılll - Rozita 
Etunl - Uçunım 
Elbemra - Kıtdın isterse 
Ekler - Yunan tiyatto ınpu 
FranllZ - JOveli trupu 
Glorya - Bedavacılar taht 
Hale ( Uaküdar} Karınlık mazi 
Kemal 8.- Kanlı denizler 

1 Majik - Garp cephesi 

1 

Melek - Operada yangın 
Opera - Ren kıt.lan 

1 
Sireyya Kadıköy· Prensas KMd 
Şalı: - Dünyadan uzak 

6 tablo 6 
perde 

azan : T oleıtoy 
Tercüme eden 
Reıat Nuri 8. 

6 yaşından aşağı çocuklar tiyatroya 
kabul edilmez 

Kişe her~ün saat I 2den itibaren ıçıtktır 

r 



mallıım<e~çit : 
.,._R_o_m_a_n_ı_m_sı-~-ak--ik_a_t-,-ı PJ! /l/ı 

bakikatimsiroman: 27 .J fi ~ 
Çıkmadan batan Pcnfamoh Qoze
tesi~ Meserret kıraathanesinde ... 

- - - =,.....,....,...........-
Giyindim. Kapıdan çıkarken 

Piri: 
- Arbk beni sevmiyorsun, 

ded~ ben gidecegim. 
Birinci lusmınıhJrakarak söıle-

nnın ikinci kısmına cevap 
Ytrduu. 

- Ne.reye gideceksin? 
- Haleple bir angajman 

teklif ediyorlar, daha !kabul 
etmedim, sen ne dersin? 

- Burada boş oturmaktansa 
kabul etmeni tavsiye ederim. 

Gayet soğuk bir tarzda söylü
yerum. Piri hiç bır cevap verme
den yorganı yüzüne çekti. Ben· 
de çıktım, Sener Bedi ile bu· 
Juımak üzere Meserret kıraata
nesine indim. 

Kendi kendime, tramvayda, 
linet ediyordum. Nasıl bu ka

dar katı yüıekli olmuıtum. Nasıl? 
Ôyle zaunediyornum .ki herkes 

benim yüzümden içimden geçen
leri anlıyor Ye bana ters te;rs 
balıarorlardı. Sirkecide indim. 
Gramofoncu dükkanlarından bi
rinden eski bir Fransız şarkısının 
a6zleri geliyordu: 

.. Git.. Bır Q.aşkası inttkamımı a1acak_ 
Git.. Arkana bc}hudc dönme, git,. 

Aman yarabbi, ne kadar "şu-
ridedil,, olmuştum. Bu şarkıyı 
cliDlememek için hızlı hızlı yürü
dtlm. Fakat o, "git .. ,, diyen se
Iİll ıaripliji kulaklarımdan bir 
taılü gitnaiyordu. 

Meserrete girdim. Server Bedi 
t1ıaha ıelmemişti. Köıede, mat
baaha bütün taommıt çehreleri 
toplanm11, münakaşa ediyorlardı. 
,.izameltin Nazif anlatıyordu: 

- EYet, eğer bugün hepimiz 
k İfe karar verir ve bir anonim 
li,rket yaparsak bu i?'azete çıkar. 
-Ôyle ya, hem bizden başka ga-
zetelere yazı yaz.an kim var? 
Hepimiz birden bire çekilelim, 
bitGn taıHDmlf muharriler bir 
gazetede yazmıya başlayalım ve 
o gazeteyi 100 paraya satalım, 
lllmallab ortalığa duman attırırız. 

Mahmut Yeıa~i, ağzında em
zik gibi nnrğilenin marpucu bir 
taraftan önüodeki çıgılı kağıda 
tefrikasını yazıyor, bir tarafatan 
bkıs gtılüyordu. 

Nizamettin bir kiğıt çıkardı. 
- isimlerinizi yazdırınız, dedi. 

Herkea hem kendi ismini, hem 
de bu işe gireceğini zannettiği 
arkadqınm İlimini yazdırdı. Baş-

ta Nizamettininki olmak ılizere 
Peyami Sefa, Retat uri, lılala
mut V eaar.i, Necip Jf azd, Va-Nu, 
Ahmet ıKutai, Sadrı rEtem, e-
malettio Şükrü, Oamaa CemfJl 
ıve daha fimdi Khna lhemeıa 
gelmiy,en l>ir ,Ok arkadaılarm 
.ıami daha ~azıldı. ş, oldu ibitti,., 
<!en"lcli. Fakat bir.isi: 

- Gazetenin ismi ,ne olacak? 
diye sorunca hep •Pli~ !kaldık. 
Her kes bir şey ıiyledi. Niha
yet birisi: 

- Her kesin isimlerinin ilk 
hecelerinden ve ayni hece teker
rür etmemek şartile 1>ir isim ya-
palım, diye ortaya bir fıkir attı. 

Kalemlere aarıldık ve on da
kika sonra ortaya ıu isim çıktı: 
PENF AMOH. Bu arahk içeri 
Server Bedi girdi. Hep birden: 

- Yahu, seni unuttuktu, gel 
dediler. 
Geldi. Meseleyi anlatbk. isimle
ri tetkik etti, Ye: 

- lyiki, dedi, unutmuısunuı, 
ben P.eyamiain olduğu yere gir
mem. 

Sonra ilave etti: 
- Bu Penfamoh bir gazete 

isminden ziyade hir kurıun ka
~em markasına benziyor. 

Nizamettin atıldı : 
- Hayır, olamaz, bir kurıun 

kalem için en münasip marka 
Kara Davuttur. 

On sekiz cildi münteF, elli 
altısı henliı: gayri münteşir ve 
bülasası birer ciltlik mabaatlı Uç 
kitap li'lti.ndie çıkmıf, sinemaya 
alınmak hakkı " Klakson film ,, 
şirketi tarafından alanarak baş 
rolu Duglas f'erbanksa tevdi 
edilecek olan bir dağ eserin is
minden daha münasip hiç kur· 
şun kalem markaıı olur mu? As· 
Jal Yoktur ve olamaz, hem ol
mamalıdır. Zira ve çünkü. •• 

Mahmut Yesarinin gölgesi gi
bi peşini bırakmayan aktör Kont 
Saffet söze atıldı: 

- Hım, biliriz ••• 
Nizamettin, etraftan yükselen 

kahkahalar arasında vereceği 
cevabı unuttu. 

Hoş, onun bir söz söylemesi 
için hatırlaması da lizım değil
dı ya! 

Server Bedi ile bir köşeye çe
kilerek konuıtuk. 

(Bitmedi) 

Tashih 
Dünkü tefrikammn ikinci sü-

Menemendeki ulu şehidin mezarınd 
[Us.t tarafı birinci say.ıfamıda) 1.8.iiruri. B. dün Balıkesirde tevkif edil ti için rnezkür hant ı e mevzi ibr .. 

Maniaada yeniduı 18 ,.erkek ~e 4 ka mit e !istiklal gazetesin.in çıktığı mat- ti için mezkur havalide mev.zü bir 
dın ~Ykif edilerek Menemeae getirildi baaaa 11a tahariyat 'Yapılmııttr. Fakat met böyle bir karar verdiği takdir 
ler. Mevkuflar fötilfıttan memnu ve bu sabah (Ankara) dan (İzmir) e ge bu karar, teşkilatı esasiye kanuPU 
a7.r.ı ayır.r yeQe Jıa.paıedilmişler4ir. Mür 1ea bir telgrafta İbrahim Süruri Beyin cibinc~ meclisin tasdikine arzolunac 
teciJer Manisadan sıkınca Menemenin Suriyeye firar ettiği bildirildi. llalbu tır. 
Boza.~an köyüne zelmişler ve bu köyde ki bu zat bu dakikada mevkuf bulun· D~er taraftan inkdip ale)hine i 
oa gun kalmışlarıdır. maktadır. 1 • •· ·· ı · · d·t bl ı, .... g 

Tahkik& 4> ıno1rtad • e.nmış curuın er ıçm şe ı r -·· 
,.,,... u· ta .: __ ., L~ ~-kıeh~mmihı HADİSE ŞVMULLODOR ihtiyaç gösterilmekte ve mecliste 
.,ıa• :ver. JY,or. ;uO~an ••Y ıauu uU • • • • te 
baratta lbWIUUDA4iklarm4aa Jh•laa~ IJralr ~_icra efil.ekte olan tah ylJıanın derlıal tanzıma ve mecla. 
ti ffeliJ•ti§ e _,.obaZJan evleria4e ..;. b""katı• fimdild dereceleri .bile Mene- nuniyet kespetme.i elzem addecUllll 
safir eden lbe§ ıpltis tevkif eühaiftir. ılDf.ill faduraı ıika ec1ea •irtecilerin e- tedir. 

\'fıE. '1 NETlCEVE lR suea Miyik lhir ~e merbuti Menemen hadise.sinde ihmallrei 
Canilerin ı&nihlan Pap kijiiDdea )'etleriai mey'8aa ~lllllftır. Bu şıe· rüJea menurlarm ,şiddetle tecziyesi 1 

iedulk tQği anlaŞildı, ~e IP.ap lei)'U beke ıaakfibee4t tarikati salik1eıi a· zu1nu, meclis mahafilinde yalnız 
<len e i§i uv.kif olandL NaaUıa r.asac1a :ve bu tarikatia te§kilitr dai- arzu değil bir karar haJiadedir. 
da teıkif edilenler &aanlda Ukıeıf ta~ _ol~Uça.cenif tertı~ta istinat BüYOK lHTlFAJ., 
bur imamı !ly.as, e ıerıta melde, ki· ettirilmiftir. Bılhaua M.dtse esnaısın-
tibi .Ahmet Efendiler n.rdır. da ılleaemeıulea kaça.itilip ahiren Ma- Ankara, 'ı:1 (Telefon) - Türk ~ 

:Manisada te.'1kif ıedilealer eweli n:isa riliye.tiade yakalanaa ve Mene· lan Ankara merkezinde şehit KubılA 
Manisa müddei umumisi tarafından j. mene getirilen iki haydudun birinin B. için yapılması takarrür edat "· 
fadeleri alınıyor, badehu Menemene ifadatr vaziyeti pek ziyade tenvir et- yük ihtifal önümüzdeki cuma)'& tebJ 
sevkediliyot'lar. IMktedir. Buna nazaran mürtecilerin edilmiştir. 

MANlSADA TA'HARRIYAT İstanbul He. Balıkesir ile, '9.Jakalan FEVZi Pş. Hz. NIN ODUMUZA 
Manisa, 28 (Hu. usO - ıDiln gece mu.ha.kkaktrr. Men.emene gelen mür((' HlTABI 

şüpheli e hac:ıın e,·inde yine thaarriyat cilerdeıı Hasan lstaobula gelip orada .. . ! 
yapılmıştır. Orta mektt>p katibi Ahme_t icap edenlerle görü.mü~ tür, H' yine hu A~kara, .2~ <~:~·) - ~uyük :p;~ G 
tabur imam1arrndan llyas ve Osman Hasan Manisa ile Menemen arasında ~arbıye ~15l Muşır Fe~zı Pt-. !f ı:ıa 
efendiler tevkif edildiler. ye köylerde - Seyyar satıcı srfait1e -· zı llz. nın orduy~ tauy~l~nnı 8 > 

ŞEYH :H.AUL 1ZMIDE TE\rKIF melrik dOkuyarak oradaki istihzalar daki mektupla tebJığ etmıştır: . . 
EDiLDi için haber getirip götürmek varlf esini .. Zabit ,·ekili J{ubilay Beyin fecı bı 

lzmir, 28 - Burada şeyh JWil i'° görmüştür. surette \'uku bulan şehadeti mün 
minde bir şahıs tevkif edildi. Şeyh Ha Maaemendıe Hoca Sfafct Ef. elebaşı betile Reisicümhur H:ı. uiıı ordumu7-. 
1il Balıkesirli ve kadınlar tekkesinin idi ve burasını hazırlamak vazifesini taz.iyetnameleri .sureti yukarıya 3 > 
şeyhi ve ayni zamanda Fethi B. in Ba o .deruhte etmiş bulunuyordu. Saffet nen dercediJmiştir. Bütün kıtaat ~ 
lıkesiri ziyareti güaii intişar eden İs· Hocanın her halta Manisaya giderek müessesatta umum 7.abit ve neferlt 
tiklal gazetesi sahipleri İbrahim Süru- (Hatuniye) camiinde nızlar ,·erdiği 111üucehesinde merasimi 111ahıua il 
ri ve Mustafa ve Abdullah Ef. lerin ve l\fani.<ıada tevkif edilmiş olan 3 hoca okunmasını tamimem ~bliğ ecleri 
'babasıdır • . ile pek sıkı fıkı ahbap o1duğu tahakkuk Yüksek ordumuz hakkında her vaki 

Tahkikat netkesınde Şeyh Halilin etmiştir. Hocanın camide verdiği rn· izhar buyurulan ,.e bu defa bu muhabC 
evvela Somaya gelerek bir ay kaldırrr ızlar tetkik olunJ!1aktadrr. bi re.tte tecelli eden bu muhabbe 
ve lzmirde Aydın .şimendifer kumpan- r su • . d z 

ı d c:o 1.h tt• I k MEB'USLARIN FlKRl ve hissivatı alıyeye karşı or u•u . 
yası memur arın an .-,a a a ın e sı r 1 · '· t ··k ı n Ref.:ıı tayeZ'l ra~ a ve su raıı a · muhaberatta bulunduğu anlaşılmıştır. Ankara, 27 (Telefon) - Meclis ve ' 

1 
. ;ot 1 ştur 

1.:. h il l'l 1 . d E f h 1 h"k• t h f·ı· ~ı h~d· . cümhur Hz. ne wzza an:o unmu .... ey a ı zmır e şre paşa ma a . u ·ume ma a a ı ~· enemen " ıseı-ı· d t 
lesinde tenekeci Ahmedin e\idne u- nf ihmale gelmin.n meseleler derece· Bu kahraman arltadnşımızın ~ha e ' 
zun müddet misafir kalmı§ ve Aydına tıinde ehemmiyet ve asabiyetle takip et den dolayı tee ürlerimi ifade. ed..?rke 
da geçmiştir. Şeyh Halil Aydından :ıv mektedir. hu aziz şehidin ruhunu tebcılen za 
detinde Izmirde yakayı ele verdi ve Me Bir taraftan Dahiliye l'ekileti, di taziyetJe.dmin de bütün ordu arkada 
nemene sevkedildi Ba:tıksirde bir de ğer taraftan makamatı askeriye jan- tarıma iblağını a)·rıca rica edeJ"!• .. · 
Namık isminde bir şahis teVkif edil darma umum kumandanlığı ,.e emniye 
miştir. ti umumiye tetkik ve tahkiklerine de· 

lzmir, 28 - Menemen hadisesi mü- vam ediyorlar. 
nasebetile bir taraftan Adliye, diğer Haber aldığımıza göre hadisenin he 
taraftan da zabıta marifetile yapılan nüz tenevvür etmiyen bazı canlı nokta 
1ahkikat büy~ bir süratle ilerlemek· lan hakkında sorulan ıruallere, hadise 
tedir. nin cenyan ettiği mıntakadaki snlrt· 

Bu hadise ile alakadar olarak sa· hiyettar memurlar, cevap "ermt>l,te 
hık S. fırkanın Balıkesir .şubesi reisi müşkülat çekmişler ve bazı suallere 
••mnuanmı ... 1111111 .. ııuıınuııı•ıı .. _,,.,...,._,, ...... ,,...._,, __ ,, ancak kaçamaklı ce,·aplar verebilmiş-
tunundaki son cümle yanlJŞ ola- terdir. 

rak _dizilmiştir. . . • . . Bu cihetler, tahkikatın dewımr ,.e 
Bızzat mubarrmDln bile hır şey Dahiliye Vekili iJe ordu müfettişi Fah 

~nlıyamadığı bu cümlenin aslı rettin Paşanın tahkikata mahallinde 
budur. Lütfen 6yle tashih ede- Nezaret etmeleri ile meydana çıkacak 
rek okuyunuz: tır. Hadise üzerinde geniş bir tarzda 

"Ona malik olmak istediğim tahkikatı idare eden heyet lüzum gör 
zaman mun.anaatta bulunmak dü/rü e~ha!i:ı tevlcif ettirmektedir. 

şöyle dursun, istemediğim, istiye- lstanbulda yapılan ,.e gizlenmek is 
mediğim .zamanlar bile benim- tenen tevkifat ta bu meyandadır. llu 
kinden daha kuYVetli bir ibti- işte Koynacla da bazı kimselerin dahil 

rasla arzumu, almak, kopararak 
almak arzumu, onun ilerisıne 

geçip kendisinden vermek 
daima daha çok Yermek 
suretile azaltırdı. ,. 

bulunduğu söyleniyor. 
Mec1is maha1ifinde hikim bir ka· 

naatc göre inkılabı korumak için alı

nacak tedbirler meyanında lstik1all 
, mahkemeleri usulünü ihdas etmeğe lü 
1 zum görülmese bile tahkikatın se1:\me· I 

Ba,vekil Pı. 
dün akşam 

Ankaraya dl>ndii 

Başvekilimiz ismet Pata Hı. 
dün akşamki ekspres'e Ankara• 
ya avdet etmişlerdir. 

ismet Paşa Hı. Gazi Hz. ne 
şehirde dün yapbkları ceveJAnda 
refakat ettikten sonra saraya 
avdet buyurmu,lar, on aekiz bu· 
çuia kadar kalmıflır, reisidim
hur Hz ne 'feda ederek moUSrle 
Haydarpaşaya geçmişlerdir 

Başvekilimizin teşyilerinde B. 
M. meclisi reisi Kazım Paıa. , 
Re's!cümbur Hz. namına umumi 
katip T cvfik, ser yaver Rusuhi 
B. lerle, Halk farkaaı tefkilit 
heyetinden Ali ve Cemil H. )er, 
Kılıç Ali, Recep, Reşit Galip, 
vali Muhiddin 8. lcr şehrimizde 
bulunan meb'uılar ve diğer bir 
çok zevat bulunmuşjardır. 

"Vak,,tın Tefrıkası : 45 J miş~ •. Ne kadar ol~ bir ~.:ıdenci ka-• Smit Lon.d~a.d~n ):o1a çıkmış~ .. Ya- .:Amerikalı ile m~am ~arkeri ~ör: 
nsı lldı. Hem de felaket gormüş, dul nında kendısı ıçın hır, Aston ıçın de du. Bunlar kendısıne hıç bakmı)or . . . , ' . ., ........... ?-. . .. . ~-,. c: ,, • "'· 

kalmış !bir hi:ımet~i kanıw. bir kadın getiriyordu. Aston için bir Jar, idamını seyre gelenlerin alkışları-
- Yavrum nen var? kadm... iyi ama onun kadını vardı. ne kızmış görünmüyordu. Gözlerind~ 
- Hiç anne. • • * Annesini gördü. Yalnız o kendisı· 

• '". •; 1 •'t,ıtı-··· .::r. ... -_a.• >ti)'. [· 1'-'' t=.ı' 1-t · ............. ,. .. • 
'Vı~· ~a ,.., ....... "'> ··ı."' .... · ı'· · · 

0 .n..cturıısız:~eUı'. eket ··. ·. · 
. ._, '·. ... ' ••• : ~. · .... ::..: ..... .1,-,.~~t.>.. '.. ~ı· ~ ~ - Saklama. Aston Simon River nehrinde bir ne kızmış görünmüyordu. Gözlriendt 

Y zan: Peter Btlo - Bir şey yok. 'Bir yerde hat Jiı· sandal tuttu. Tenha sahillerde uzun u- hazin bir bakış vardı. 
- Parker ölmeli mi, ölmemeli rıyorlardı. Gitti, baktı. Kravleydi. rı1mış. Yine bir madenci kaza g~ir- zun bir gezinti yaptı. Gerive döner- - Evet anne ben seni aldattım. Be" 

mi? Her ıabahki gibi Kulgardiden, iş miş olmalı. Hadise sinirlerimi bozdu. ken bir sürü koğu kuşu et;afını aldı. biçare kazazedeleri kuı1armadım. Bit 
Odada yine dönüp dolaşmağa başından telgraf çekiyordu: Kocasının ölümünü hatırhyan an· Onlardan kurtulmak istiyordu. San· katil oldum. Hem bunlan aiçin yaY 

batladı. Sonra birden makine bn- "Sabah ,erifler hayır olsun. Na ne bu birkaç kelimenin ihtiva ettiği dalı akıntıya bıraktı. Ilık bir güneş tım biliyor musun anne? Bir kadfJI 
tma koftu. itine yarıyabilecek bü- ıılumz. Burada havalar yine ber- faciayi anlamakta gecikmedi. yavaş yavaş gruba yaklaşıyordu. Bu için. 
ttin merkezleri çağırdı. Fakat hiç- bat. iki telgraf müvezzii Madam - O halde bütün gece uyumamış- manzara bir sinema şeridi gibi yerini Annesi her 1&111anki tatlı aesi il• 
bir miUpet netice hasıl olmadı. Parkerin evinde Amerikalıyı gör·· sındır. Oğlum, dedi. Her halde vazi· başka sahnelere terketti. soruyordu' 

- Ce~ap yok. He~.kes uyuy~r ! müıler. Bu adam artık oradan ay- reni yaptığından eminim. Biçareyi Parker ve Cimmi çölde ölmtişler- - O kadın nerede ojlam? Ne yaf 
O dakikada onu goren olsa ıdı rılmıyor. Kadım unutunuz!,, kurtaracnksındır. di. Kendisini hapse atıyorlar idama tın onu? 
~ çıldırdığına hükmede- Arkada!ı nöbet almak için gel- Anne gitti, bir bardak su getirdi. mahkQm ediyorlardı. Cellat geliyor· - işte orada anne. AmerikaJınıtt 
eekti. Saçlannı yoluyor, başım mişti. Aston ona geceki hadiıe hak yordu. Fakat oğlu cevap vernıedi. du. Dar ağacına götürülüyordu. Ken yanında. Görmüyor muS11D? Nunı•· 
yamrukluyor! kında hiçbir şey söylemedi. Evine Onda bunalan, boğulan bir adam hali disini takip eden kalabalık arasında ra 68! O benim karımdı anae. BendeJI 

- Yarabbi ben ne yaptım, çıl· gitmek üzere telgrafhaneden çık- vardı. Amerikalı ile Evelin de vardı. Hakim aldılar. Gaspettiler. 
clırdmı mı ben? diye döğünüyordu. tı. Kasketi başında bir kursun kül Anne giti, bir bardak su getirdi. ayağa kalkarak kıral namına ilamı Bu sahneleri yine bir kahkaha bo) 

Fakat ne yapsa, ne else boştu. çesi gibi ağırlaşmııtı. Bey~i 11zlı- - Anne, emin ol, bir şe};m yok. okuyordu. llamda vazifesini yapmadı ranı takip etti. Tabii Kulgardideki fi 
Artık vakit geçmişti. Minder üstü- yordu. Anla~ılan çilesi daha bitme Hem ısrar etme. Bu meslekimize ait ğı hu yüzden çölde iki maden arabacı bi. 
ne atıldı, hümmalı bir uykuya dal miş olacaktı. Bunalıyordu. Nefer, hir sır. Bahsetmiyelim, artık. sının nfatına sebep olduğu bütün bun Sinirleri yatu~81n diye sandaha tçr 
clı. alamıyordu. Ne facia idi yarabbı: * • * larr bir kadın için yaptığından idamı· ne arka üstü yattı. Halbuki bir ad•· 

• lf. • Titdycrck c'·ine geldi.• Annesi ken Aston o gün iz.inli idi. Öğleden na hak kazandığını anlahyordu. mm böyle boylu boyanca 11zanmulll' 
Ertesi sabah odayı süpürmeğc di ini kahrnltıya bekliyordu. lçine sonra bir sandal gezintisi yapmak is· Babasını gördü. Kendisine lanet müsait değildi. Suyun kunetll uı11tı 

ıelen hizmetçi Astonu uyandırdı. rom lrnrrntırarak bir fincan çay içti. tiyordu. Evden çıkacağı sırada bir ediyordu: Tomas Astonun oğlu ida· sı arasında döne döne yuvarlanırk., 
Makine baıindan kendisini çağı· Annesi ondaki gayri tabiiliği farket· telgraf aldı. ma mahkum olsun, ha! diye haykırı· (Bitmedi) 

yordu. 
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[ HARiCi HABERLER 

Elmas istihsalatı 

1 SatılıkDansing,sinema,gazino ve oteı....-~~·~~ 
Türkuvaz ~ 

Amsterdam, 27 (A.A) - El
lllaa fabrikaları sahipleri, 1931 
nisanından itibaren elmas istih
aalatınm yüzde elli nisbetinde 
ekıiltilmesine ittifaka yakın bir 
elueriytle karar vermiştir. 

ha.va nezareti 
Paril, 27 (A.A} - Harbiye, 

Bahriye ve hava nazırları arasında 
vukubulan mükilemeleri esnasın· 
da hava itleri nezaretinin taksimi 
ile harbiye ve bahriye nezaret-

lerine raptedilmesine karar veril· 
diği hakkında ortaya çıkarılan 
fayialar bava işleri nezareti ta· 
rafından tekıip edilmektedir. 

J:.( ala esaret mi? 
Cenevre, 27 (A.A.) - Akvam 

eemiyeti meclisi, gelecek içtima
ında Liberyada esaret ve mec· 
burf çalıttarma usullerinin gfıya 

elA'a mer'i olduğu hakkındaki 
iddia izerine tahkikat komisyo
• tarafından kaleme a1ınao ra
poru lngilterenin talebi üzerine 
tetkik edecektir. 

Bir Lort öldü 
Londra, 27 (A.A.) - Lort 

Meldıett, ölmüştür. 

Rangon isyanı 
Rangoon, 27 (A.A.) - Thar· 

raw - Addiden gelen bir habere 
ıöre, asiler son 24 saat zarfında 
birkaç köye taarruz etmişlerdir. 
lnaeinde asilerden 17 kişi ele 

• reçirilmiştir. isyana sahne olan 
yerlere takviye kıtaatı gönderil
aiştir. 

Ağabeysi gibi ... 
ndra, 27 (A.A) - Kıralın 

1 kllçDk oğlu prens George bir av 
eğlencesi esnasında attan düş
müftilr. Prensin omuz kemjği 

çıkmıf, fakat biraz sonra bir 
cerrah tarafmdan tekrar yerine 
konmuıtur. Prensin sıhhi vaziye
tinde endişeyi mucip birşey yok
tur. 

Yahudi kongresi 
Loodra, 27 ( A.A) - lngiliz 

myoaiat birliğinin 51 inci senelik 
konferansının bu akşam açılan 
ilk celsesinde lngiltere dahilin
deki syonist cemiyetlerinin mu
rabba1lan hazır bulunmutlardır. 
Bu içtimada, hükumetle elyevm 
cereyan etmekte olan müzakerat 
neticesinde Yahudi ajansının Su
riyetleki menisine hiçbir müşkül 
Ye mania karıısında kalmaksı%ln 
devam edebileceği ümidi izhar 
olunmuıtur. M. L'oid Georg ile 
Kanada Baıvckili M. Bennette, 
konferansa iştirak eden murah
hulara teveccllh ve muhabbeti
ni bildiren telg:-aflar göndermiş
lerdir. 

[ KÜÇÜK HABERLER 

.& Sinemalarda bir film gosterilirken 
gelecek proğrama ait film parçalan da 
reklAm için gösterilmektedir. 

Defterdarlık slncmalara bir tamim gon· 
ckl'Crek bu rekldmlar için de aynca 
vergi vermeleri ldıım geldiğini bildir
llliştir. 

.& Belediyede yapılan tetkikat netice
linde seyrüsefer teşkilAtının polisten ay-
11lmasına lüzum görülmfiştür. 

.& Maarif Vt:kAletl umumi müfettişle

rinden Ali Galip ve Bahri Berler teftiş 
Japmak ttır:ere Bursaya gitmişlerdir. 

.& Maarif m'üfettlşleri mınt:ıkaları da
bllindeld k6ylerden hangılerinde mektep 
olup olmadığını serian ,·ekAlrte biıdire 

ctttir. 
6 Tuz sarfıyntının azaldığı h::kkındn 

çakan pyıalan Tuz inhl~ar müdürü Hacı 
Rılf B. tekzip ederek bu şene bıl!ki 
tuı sarflyaanın geçen ~eneklnden çok 
fızla olduğunu söylemlşıır. 

Istanbul Emvali Eytam idaresinden! 
Fatma Muazzez Hanımın istikraz eylediği 

mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefa
en mefruğ bulunan Şehzadebaşında Fevziy,e 
mahallesinde cedit 1, 3 numarah maa bahçe 

31 KaaunuevYel Çarşamba 

ŞEN REVEYON 
Yıldızlar: 

DAMVYA 
MOOD 

REN AND BABY O 
YVETTE O 

· 2 Nikitin S! 
Petrof Rus Balalayk11tı :0 
~~ 1.- • 

1 

otel, sinema .ve gazino satıhktır. Mezkur bina 
tramvay durağında ve köşede olup bir tarafı 
gazino ve bir tarafı da sinema ve dans salonu
dur. Dans salonunun methali renkli çini taşı 
ıle döşenmiştir. Dahilinde halası, elektriği, ter
kos suyu mevcuttur. içindeki muntazam sah
nenin sağ tarafında oyunculara mahsus beş 
odayı muhtevi ayrıca inşa edilmiş yarı kargir 

1 

bir bina vardır . Gazinonun ise hem Şehzade 
1 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başındı 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirk~cidc 

\1üh0rdnr zade hanı alanda Tel.fst2740 

Pire-1 s ~en~ eri ye 
postası 

(IA~IPt) Vapuru 30 S' 11 jaaf 
U luıu kinunevel 1 lOda 

! Galata rıhtımından kalkarak 1 
caddesinde, hem de Fevziye caddesinde ka
pısı olup methali keza renkli çini döşelidir, et- 1 

rafı camekanlldır ve dahilinde gene terkos 
suyu ve elektrik mevcuttur. Üstünde bir sofa, 
altı oda, bir mutfak, bir hala vardır. bina ka
girdir. Burası da otel gibi ayrıca kira ya verile-
bilir.Gazino ile salonun arkasında kapısı Fevziye 
caddesine açtlan bir arahk bahçe vardır. 

Sinema salonu 'Türk salonu namile , kıra-
atane ise Fevziye kıraatanesi diye meşhurdur. 

Mezkur mebani ve bahçenin birinci ihale si 
10,000 lira bedelle talibine 27-12-980 tari
hinde icra edildi. Kat'i ihalesi de 12 -1 - 9 31 
pazartesi günü yapılacaktır . Fazla sına talip 
olanlar ve satış şartlarını öğrenmek istiye nler 
o gün saat. 15 buçuğa kadar Adliye binası 
dahilinde lstanbul Emvali Eytam idaresine 
müracaat etsinler. 
t-___ s _P_o_R ___ , 

Spor kongresinde neler 
görüşülecek? 

Ankaradan verilen malumata 
göre 2 kanunusanide Ankarada 
toplanacak olan umumi spor 

kongresi için hazırlıklar başla
mıştır. Kongrede nizamnamenin 

Kütahya vilayetinden: 
Ktitahya ziraat aletleri fabrikası için meşhur markalardan 4 

adet dolu tUpü ve bilumum yedek parçalarile birlikte bir adet 
mticeddet Ye 800 lira bedeli muhammineli oksijen kaynak maki
nesi 14 kanunusani 1931 çarşamba günU saat 15 te ihale edilmek 
üzere alenen münakasaya konulmu,tur. Taliplerin bedeli muham
menenin yüzde 7,5 ğu nisbetinde dipoz:to akçalarile mezkiir 
günde vilayet daimi encümenine müracaatları ilAn olunur. 

çartamba sabahı lzmire 
perıembe sabahı Pire-

ye cumartesi sabahı lıkeade· 

riyeye varacaktır. Iskenderiye· 

den pazartesi 15 te kalkaJ'ak 

çarıamba günü Pireye uğnya
rak Perşembe gfinll Istanbula 

gelecektir. 

lra~zon ~irinti P8st11 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vapuru 30 kinunevel Salı akıamı 
Galata rılıtımından kalkarak 

Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
sun, Giresun, Trabzon, Riteyt 
gidecek ve dönüşte Silrmene, 
Trabzon, Görele, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, 
1 nebolu, Zonguldağa uğnyarak 
gelecektir. 

HAYRON MARSfLYA E&WRESI 
Lüks posta vapuru Patrls J( 6 K 5&lıi 

perşcme günü tam saat 10 da Galata 
nbtımından h:ıreketlc doğruca Pire ve 
l\Jarsilynya gidf'cektir. Üçüncü sınıf yol· 
culnr için yatnkh ve mahfuz mahalleri 
olup her nevi eşyayı ticariye kabul olu
nur. Dün)anın umum limanlan için bilet 
,·erilir. 1 ). A nagnostopulos ve K. Siskidis. 
(~al:ıta Çinili Rıhtımhnn Tel. Beyoğ. 2612 

bazı maddeleri tadil edilecektir. Doktor 1 Kazanmak i.rin.. Jstanbul birinci ticaret mahkeme. 

Bilhassa son umanlarda ademi Hafız Cenıa) ~ sinden: 
muvaffakiyetle neticelenen bazı H ilk şart ilandır H 1 tanbu1d:ı Çakmakçılar yOkuşunda 

C adan ad h rgu··n o··ğ ı: :: 21 numaralı ma"'azada hazır elbise ti· 
seyahatler ve ldüpler arasındaki um ma 8 e - .. •· ... 

1 d t (14 16) d 1 :: ll&nJız kazancı artırmava i! careti ile Ltiga·, ı etmekte iken mahke. 
1 ki "zerinde ·· .. UI ._ • e en sonra saa • e s· :: li · ayrı ı at u goruş eceKhr. . H sava~mak, havttda fa· :: mece irla ına karar verilmiş olan Ser· 

Ankara mıntakası murahhasları tanbu1da Dıvan yolunda 118 nu- H J are~iz uçmıva ço.lış- !! kis YereJegyan ve Aris Lüsigyan 
içtima ederek umumi kongreye maralı hususi kabinesinde hu- H mak gibidir iİ şirketinin a1aca.k1an ile icraen aktet 

verecekleri raporu hazırlamağa talarını kabul eder. ı Ticaretinizde , san'atmızda ii miş olduğu kongordatonun mahkeme 

k ff k 1 k · t' :: rnizce tetkikatı bilicra 18 kanwnuevel 
başlamışlardır. An ara mıntaka- Istanbul:Tel .2398 .. muva a. oma ıs ıyorsanız P. 

n 930 tarihinde tasdikine kadar verilmiş 
sını kongrede Naşit Hakkı Bey ·~~~~~~~~~~ ı gazete ılinma ehemmiyet ve l! ııı §Ejj] ·ı olduğundan keyfiyet gazetelerle Han 
temsil edecektir. Ankara klüp- oğum ve .~adın hastahklm ili . riniz : Gaıete ilAnı ilanların ~ olunur • 

leri de ayrıca birer murahhas mDütekhatssısı : ; ti en ko'ayı, en ucuzu, en te Ü 
o o r 1 n . ı· 'd' ;; 

bulunduracaklardır. H •• • N • fi sır 1111 ır. Ü 
.. userı~. aş~t ' İ ı,te ilan tarifemiz: H 

ADEMİ iKTiDAR Turbe, eski Hıla.lıahmer bınası İ Sonuncu ıa}ıfada Sabn Kuruı 12,5 U 
ve bel gevşekliğine ·~~N;;;;;;;o.~lO~~T;;;o.el~. l~st~a~nb~u~l :~26~2~2~ M 

4
5 ınci .. .. .. 2

40
5 ft 

~_.;;;; li .. .. ,. • :1 

kartı en mUessir deva Servoin Operatör Doktor 

1 
2 " .. • " IOO i! 

haplarıdır. Deposu : Istanbulda 1 .. " .. .. 200 ii 
Sirkecide Ali Rıza Merkez ec· Halil Sezai Reım1 tlAnlar, ıonuncu sayıfada to Kr li 
zanesidir. 

Taşraya 150 kuruş posta ile gönderi

lir. lzmlrde lrgatpazjrındakl. Trabzonda 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur,. 

BASUR MEMELERi 
n ilan memurumuz size fav- ii 
il dalı bir illnın ıekil ve ile- :: 
;: t' . . h' t t y h H Ve cenaht hastalıkları mütehaHıs .Di- :E re ı ıçm ızme e mege a• :ı 

van yolu DoktorEm n paıa sokak No20 Ü .... ~~~!!;11-n•ı•• .. •••;····· .. ··••• .. ••• ....... H n•••••••••H .. ı • ••••••• ••••••••ıın.111111••• .. 

Türk i ~'e iş Bnnkasından 
Sene başı münasebetile 1 kl

nunsanı 1931 pertembe günil 
lshmbul ve Beyoğlu ıubelerimiz 
kapalı bulunacaktır. 

Üsküdar HAie 
~inemasında ( Kar:ınlık ~1ui) mü· 

m~~ilı (Lora 1 nplınt ). il:\\ eten: (Yıırış 
Kırıılı • Her gunCu7. 8 te gece 9 dn, 
Cuma- guıılcri ~ de 4 ce q da, gel cet. 
program Prnterde bir gece. 



Gaact:rc gö.ıderllccelt melı:tuplarıo üı erine idare içinse ( idare ] vazı ya 
ait ise f Yaz.ı J lfarecl konulmalıdır 

o.,_,,,.rao meı.t.pluıa l&deol...ı ... kıymeti m.ııaddereals mMkhplara l<oa•ı •.aı oaralanıı 

l L lı.a~dan •• l&nlan. mG,.derec:atmclan idare mea'al delll!'=cl 

J\ıiuğla ,,iJa.yetinden: 
Vilayet Nafıa dairesi silindirleri için 3786 lira 38 kuruş be· 

deli ketifli inşa ettirilecek garaj ve atelyenin 2500 lirası bu sene 
Ye mütebakisinin senei atiye bütçesinden tesviye edilmek tartile 
ve ikinci Kanunun 12 inci pazartesi günü saat on beşte encil· 
meni vilayet kaleminde ihalesi icra kılınacağından şeraiti lizime· 
yi haiz olup inşasına talip olanların yüzde yedi buçuk teminat 
akçelerile birlikte makamı vil,yete müracaat e)lemeleri ilan 
olunur. 

-lspirto 're ispirtolu içkiler in-hisarı 
un1 um 11ıiidiirliiğünden : 

700,000 adet mantar 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. ihale 10 Kanu· 

nusani 931 Cumartesi saat 11 de icra edilecektir. Taliplerin mü· 
nakaisa şartnamesini almak il2ere Mübayaat komisyonu kitabe
tine müracaatları. 

IVAKITıın, 
1 Küçük ilanları ı 
&. . A 
·----·~ Her ,Uu nef1'o1Dnur • -

•••••••• Tarife••••••••: 
: 1 Def alık turu' 30 • 
~ . 
::ı " • 50: 
: s " 65 : • • • 
: . 4 • • 15 : 
: ihtivaç kalnıavın· • 
: cava kadar ( azamr 100 : 
: 10 defa) il.!n edil- • 
: mek "lizere nıakiu : 
• • • AbonelerimJzin her Oç aylığı içln ! • 
: bir defa'1 meccanen' : 

: 4 ! atı rı geçen il An l ırı n fazla ~acın : 
• l"ID 5 er ı.:uruş zammolunur. • • • • ••••••••••• •••••••••••••••• 

SATIUK UCUZ EMLAK 
Tophaneli oğlunda merhum Bahri 

Pş. hanelerinin 19 kanunusani 931 pa 

... =-.,.,,,..,-==---=-=====-===-=====-====,,.,..,.-===-=-=c----~ r ™-. = SAYISI 11 l:.: R. VERDC: o KURlJ::> = 
l\IA1 BAA V~: l>ARf.Hı\N~: 

ISTAN Bl'I. Bahıall, Ankara caddcs nde • \'AKIT YVROU. 

\ 1 > ı • 1 ed• kut••• 4' 

Erzak 
Ve levazımı saire münakasası 

Yiiksek Oı·m;. rı ~lektehi HcklörliiglindeH : 
Bih' iikdcı·e Bafıc~köviirıde k:\iıı Yiiksek Ornıan nH>~
. . •. ., l . . , 9 3 a ·e~ine teb1le Orman Amelıyat nıekıe lmln ma~'l~ ı gc ~ L 

. ·ı . l kaılalı kadar h:ıkıvesi <•rzak ve levazımı s~urc ı atıyaca ı c 
" 

zarf usulile miirıakasava konmuştur. 

Talipleriıı ~urtnam~lerim gfirmek üzere her gün ,·e 
miina kaşa ya iştirak için de yevmi ihale olan 7 kanufl" 
sani 931 tarihine ruiisadif çarşanılı .1 günii saat 14 de def
t2rdarlık binası tlahılinde 11 . iirsst•sa tı ıkt1sadiye mülıayaat 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur . 

lstanbul Belediyesi ilanları 

1 
zartesi saat ı:> ten 16,.30' a kadar Hskü· lil=~=-= d 1 Devıet demlryolları llanıarr dar sulh hukuk mahkemesince kat'iyen lstanbul belediyesinden: Fatih yangın yerinde 62 inci ada a 

._ _________________ ... _______ satılacaktır. Fırsatı ka~ınnnyınız. haraççı Muhiddin mahallesinde 12,13 harita numarala arsalar 

Daktl•ıo aranıy_or (3) arasında 50,60 metro murabbaında 3,45 metro yüzünde 11 No.h 
BALO MUTEŞ_E_B_B_I_S_H_E_Y_E_T_· arsanın metro murabbaına 2 lira kıymet takdir olunarak sabi: 

D. D. yollan ve limanları U. idaresi zat işleri müdüriyetinden: 
ldaTemiz muhasebe dairesi için bilmüsabaka fransızcaya da a· 

flDa bir daktilo almacakbr ve buna görülecek kabiliyetine göre 
80-100 lira tehri maktu ücret verilecektir. Talip olanların evrakı 
mUsbitelerile Ankarada idarei umumiye zat işleri müdürlüğüne 
lr.tır.nbulda Haydarpaıa İf letme müfettişliğine müracaat eylemeleri 

• • • 
Çekme demir Te 2'alvanize gaz boruları ve teferruatının ka

palı zarfla münakasası 9-2-931 pazarteıi günü saat 15 te Anka· 
rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplar1nı ve muvak· 
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30a kadar komiıyon kAtip· 
Jiğine vermeleri lazımdır. 

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

• • • 
170 ton adi ve 55,5 ton Isveç demirinin kapalı zar 'la ikinci 

münakasaaı 26·1-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 
demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını Te mu
•akkat teminatlanm ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon 
katipliğine vermeleri Jlzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An
karada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
10000 M3 oksijenin kapalı zarfla münakasası 19-1-931 pazar· 

tcsi günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde 
yapılacaktır. Münakaasaya iştirak edeceklerin teklif mektupla· 
neı ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar 
komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

M. M. V. Sabn alına ilanları 

3 K. O. S. AL. Komisyonundan: 
Kırklareli ve Babaeski kıtat ihtiyacı için sıağıda cins ve mıktarlırı ve münakasa 

tekli ve gün ve saatleri yazılı mektılat kapalı zarfla münakasaya konulmuşrur. 
Şartname evsaflarını görmek istiyenlerin hergün ojtleden evvel komisyonumuza 
ve münakasaya iştirak etmek arzu edenlerin Kırklarelinde fırka satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

Mahalll Cinsi Mık tarı 
Kırklareli nısfı arpa nıs- 455000 

f ı yu!Af ve ki-

münakasa şekl i 

kapalı . zarf 
Tarihi Gün saat 

14-1 · 931 Çar~amba 10 

mli en arpa 
Babaeski aynidir 
Kırklareli Kuru ot 

225000 
406000 

kapalı zarf 
kapalı zarf 

14-1-911 

IS · I-931 
.. 15 

Peşembe ıo 

• • • 
Rumen lisaniyle yazılmış musahabei 7..aradaki kıt4aun ihtiracı olan düz kır-

umumiye, münakasa l'e mübayaa kn- on kapalı zarfla münakasaya konulmuş-
nunJannıll Türkçe lisanına tercümesi 
31/12/930 çarşamba günü saat 14 te Jt'ın 
dıklıda h~yetimizde pazarlıkla ihale 
edilecektir. Rumen lisanına vakıf ,.e 
terctimeye muktedir zevatın knnunla
n görmek Uzere her gün ve pazarlığa 
iştirak etmek için de ihale saatinden 
evvel terctime için verecekleri fiatın 
yüzde yedi buçuğu nispetinde teminat 
larile Fındıklıda heyetimize müracaat 

"' "' * Hastane1er için 16165 metre yerli 
malı patiska kapalı zarfla münakasay:ı 
konulmuştur. İhalesi 5-1-931 pazartesi 
gtinU 88.at 14 te Fındıklıda heyetimizde 
yapılacaktır. Taliplerin yirmi kuruş.

lok pal mukabilinde prtnamesini alnıa 
Jan nümunesini görmeleri ve ihale sa

atinden evel teminatıarile teklif-namt
Jerfnl My'etf mize vermeleri. 

tur. ihalesi 31-12930 çarşamba gün.ti ıaat 

ondörtte Askeri ı;aun alma komisyonun· 
da yabılacaktıa. Taliplerin şarmnme al

mak ve tekliflerini \'ermek üzere teml
natlariyl~ mezkOr komisyona müracatlerL 

* * * 
J •:ski~ehirde hir muhabere deposu inşas ı 

kapılı zarfla münakasaya konmuştur. iha
lesi 15 • 1 - 931 perşembe güııil sant 
14 de F.skişehirde kolordu satın nlma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname, keşif, pi!An ve şeraiti fenniye· 
sini görmek üzere her gün ve 984 liralık 

teminatlarile muayyen saate kadar ~:sici· 

şehirde meziOr sa tın olma komlsyonıınıı 
müracaatları. 

LERININ NAZARI DiKKATiNE mak için açık müzayedeye konmu9tur. Taliplerin şartnameyı 
·h · görmek için heraün levazım müdürlüğüne müzayedeye girm. ek Cazbant, ve orkesteraya ı tıyacı ~ t 

· ı ·· için ihale günü olan 21 - 1 - 931 Çarıamba günü 8 lira temına olan zevatın müsait şaraıt e mu· 
zike tedarik edebilecekleri yega· akçelerile encümeni daimiye müracaatları. 
ne mahal Garp Musiki San'at- lstanbul belediyesinden: lstanbul tephirhanesi hayvanabndan 
karları cemiyetidir. Komıiyon bir beygir 31-12-930 Çal'Jamba günü saat dokuz buçukta mU-
almmaz. istiklal caddesi Par· zayede ile Fatih at pazarında satılacağı ilin olunur. 
makkapu Muhipbey apartımanı. 

(6) 

BiR DAKTiLO Hm. İŞ ARIYOR 
Herhangi ı;istem makine olursa ol

sun hatasız çalışabilir elinde miifetti~
likten musaddak şehadetnamesi meY
uttur. 

Adres: Yakıt gazetesinde Ş. H. 
( 1} 

Hali tasfiyede bulunan Ticari 
ve sınai Tfirk anonim ıirkeketi 

heyeti umumiyesinin jçtimaa da· 
vetine tasfiye memurlarınca lü· 
zum gürülmüş olduğundan hisse
daranın 25 kanunsani 931 tari· 
hine müsadif pazar günü saat 
on dörtte Şirketin merkezi olan 
Sirkecide Aksaraylaır Hanında 
dördüncü kattaki 19 numaralı 
yazıhaneye gelmeleri ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Tasfiye muamelatının ica

batından olan husu.sat hakkında 
karar itası. 

2 - Şirketin hali nziyetinin 
tetkiki suretile tanzim kılınan 
mevcudat defteriyle pilançonun 
tasvibi. 

3- Emvali ıirketin indelhacce 
toptan veya suveri saire ile fü. 
ruhtuna ve bu hususta bir 
karar ittihazı. 

lstanhul mahkemesi asliye 6 ncı hukuk 
dairesinden: 

Refia hanımın kocası olup ev
velce Bakırköy Kartaltepe cad· 
deıindeki hanede sakin iken 
halen ikametgahı meçhul Ali 
Galip efendi aleyhine ikame 
eylemiş olduğu boşanma dava· 
sının gıyaben cereyan eden mu· 
hakemesi neticesinde Kanunu 

medeninin 134 üncü maddesi mu· 
cibince mumaileyhimanın boşan
malarına dair sadır olan 12-7-930 
tarihli hükmü havi ilimın bir 
nüshası mahkeme divanhanesine 
talik edilmit olauğundan tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında 
ilamı mezkure itiraz edilmediği 
takdirde muamelei kanuniye ifa 
edileceği ilin olunur. 

Afiyon Viliıyetinden: 
Afyon-Ga%lı ıöl yolunun (24978) lira• bedeli ke9ifli 11-f-450-

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

1- Ehliyet •esikası almak veya kaydettirmek için mllnakaı• 
şeraiti umumiyesinin 1 inci 2 inci maddelerinde yazıh •esaikio 
münakasa gününden liakal sekiz giin evvel Villyet bq mlhen
disliğine tevdii. 

2 - Münakasa tafsilAtile şartnameler sureti musaddakalan'" 
nın Vilayet Nafıa baımübendiıliğinden alınabilecefi. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale ka
nunile şartnameler ve teferruatı daireainda hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarım 7-1-931 tarihinde saat 15 den evvel Villyet enen .. 
meni Riyasetine vermeleri ve ihalenin VilAyet daimi encOmenince 
icra kılınacağı ilan olunur. 

4 - Müteahhidin fen memuru iş hususunda nıllteahhit de· 
recesinde mes'ul olacağından mukavelenameye mftteabhitle be• 
ra ber imza etmeai lazımdır. 

ilavet ncücıeni ilanları 

Bedeli ketfi üç yüz dokuz lira doksan dokuz kuruıtan ibaret 

Sultanabmette Baytar müdüriyeti aygır deposu ahırları tamiratı 

bermucibi şartname yaptırılmak üzre 27 Ki. evvel 930 pazar 

günü saat on beşte pazarlıkla ihale edilecektir taliplerin heyeti 

fenniyeden ehliyeti fenniyelerine dair alacakları vesaikle lıtanbul 

belediye merkezindeki dairei mahsusada encümeni daimiye mU• 
racaatları. 

' lı 111 
w~-! Büyük 1 ayyare Pıyangosu 

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

I J Onun için: 

il] Tayyare 
==-,..~ a 

plyantıo 
l ı n ı z 

biletini 

6. ıncı keşide 11-k~inunusani-931 dcdır· 

Büyük ikran1iye (200,0JO) liradır. 
Ayrıca: 

".:;Ü 000 v • ,, ,, 40.000,, "2 5.000" "10.000,, 

1 ira lık ikran1;ye ve "100.000,, 
bir mükafat vardır. 

liralık 


