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irtica Hareketi Bir Sene Evel B şla 

ca T esebbüsünün 
A yas a • • 

ıye 

Devrış Mehmet Menemene girerkc?n . " Halile Abdülmecrt 
beklıyor ! ,, dıye bağırmıştır 

Hadisede Adanadan firar eden Abdülkadir Kemalinin de 

a ' • 
hudutta bizi 

~ 

parmagı var 
Ankara, 29 Telefon) - Millet Meclisi bugün kısa bir içtima aktetti. içtima

dan sonra bir kısım meb'uslar meclisin kıraat salonunda toplanmışlar, Menemen 
hadisesinden hararetle bahsediyorlardı.Bu sırada Jsmet Paşa da geldi ve meb'uslar 
derhal Paıat\ın etrahnı sararak b:r musahabe yaptılar. Söz arasında Denıı.li 

meb'uıu Haydar Rüştü B. Menemendeki müşahede ve tetkiklerini anlattı ve bu 
musahabe neticesinde hadisenin karanlıkta kalan bazı cihetleri daha aydınlandı. 
Aziz şehit Kubilay B. evvela kurşunla vurulmuş, sonra bir bıçkı ile başı gövdesin
den ayrılmııtır. Bu 1000-15()0 kişi huzurunda tehlil ve tekbir sedaları arasında 
yapılmıı ve 20 dakika sürmüştür. Mürteciler Kubilay Beyi evvelA kelimei şehadet 
getirmeğe davet etmişler, zabit ıehadet getirmiı, bundan sonra hainler ''şeriat 
isteriz,, diye bağırırnşlar ve bunun üzerine Kubilay B. «ben de ıeriat isterim.,, 
diye mürtecilerin üzerine gürlemiştir. irtica hareketi için bir sene enelindenberi 

emin ihzarma başlanmıştır. Dervif Mehmet b ır buçu 'c ay evvel Istanbulda, kendi
sine Kutbülaktap denilen Şeyh Es'at efendiyi ziyaret etmiş, ondan ihsan almıştı. 
diğer tara~anAdanadakıEhali fırkasını kuranApdülka -:t irKemali B.inMenemen hadi
sesi.nden üç günevve1 ortadan kaybo'ması kendisinin buhadise ile a'akadar olduğunu 

göstermektedir.DervişMehmetMenemene girdiği zaman "Halife Apdülmccit hudutta 
bizib ekliyor.Ya Eyyühelmüslimin,kalkınız,müsiümanlığı kurtaralım.,,diye bağırmıştır. 

Haydutlar Menemende öğleye kadar serbest bir vaziyet bulmıya muvaffak o'muş
lardır. Bundan da anlaşılıyor ki mürtecilerin teşebbüsü ayniı.amanda siyai bir 
mabiyetide haizdir. 

Müsahabeden sonra meb'uilar ismet Patadan heyecan içinde, hükfı'Detin 
şiddetli icraatta bu unmasını istemişler, Başvekilde: <«Yarın fırkada, ertesi gün de 
mecliste konuşacağız» demiştir. 

~ 

lsmet Pş. nın ızahatı 

HeYeti vekile dün mü
him kararlar verdi 

Son vazıyet nedir, Hareketi idare 
eden elebaşılar kimler? 

Menemenden son· 
ra lzmir üstüne 
yürüyeceklermiş 
DAH1LlYE VEKİLiNiN 1HT1SASI 

Evelki gün Menemene giden ve genç 
şehidin mezarı başında müheyyiç bir 

hit.abe irat eden Dahiliye Vekili Şükrü 

./) 
&-

lstanbulda tutulanlar 

ugün şe imizden a-
nisaya gönd ril cekler 

. -~------~~ 

Dün gece Bakırköy ve Samatyada 
bazı eşhasın evleri arandı; isticvap

lar devam edivo Ankara, 29 (Telef on) - Başvekil is
met P bugün Jchrimizc döndii, ı~tns
yoada 7ekiller, meb'uslar ve hüku
met erkAnı tarafından karşılandı. 

Gün geçtikçe ehemmiyet ve şümulü 

daha ziyade dikkati celbeden yobaz ir-
, ~.ca. 've enemen faciası tahkikatı tz. Menemen hadisesi nıllnasebc- lerinden Nuri ve Rız~ ~edel~r 
mirde, Menemende ve sair yerde bil- tile şehrimizde yapılan tahki- de bulunmakta, diğerlerini gene 

İsmet Pş. doğru köşküne gitti ,.e 
orada bütün vekilJer toplandılar. Baş
vekilimiz Gazi Hz. le olan tcmaslannı 
bildirdi, Menemen h:ldisesi görüşüldü 
ve mühim kararlar verildi. 

yük bir sür'atle ilerlemekte, hainlerin kata dün de devam edilmiştir. sabık tarikat mensupları teşkil 
itirafları ve zabıtanın itina ,.e meha· Dün yeniden bir çok kişiler etmektedir. 
reti neticesi olarak gizli kalan nokta- polis müdürlüğüne celbedilmiş, Şümullü tahkikst yapılıyor 

bunların bir kısmı ifadeleri alın- Polis müdüriüg~ ü esldden sed· 

MECLİSE VERiLEN T AKRlR 
Ankara, 29 (Telefon) - M. Mr dJ.a 

nin bugünkü celsesinde Mazhar Mü
fit B. (Denizli) ve kırk arkada-:. . \ir 
sual takriri vererek hükumetten Mene 
men hadisesi etrafında i7.ahat istedi
ler. 

)ar birer birer meydana çıkarılmak-
tadır. dıktan sonra serbest bırakılmış· dedilen teklce şeyhlerinin elyevm 

lardır. nerede bulunduklarını ve ne iıle 
Menemen ve civarından gelen f»on 

haberler irtica hadisesi etrafında, giz. Dünkü istiçvaplar meşgzl olduklarını da tahkike 
li kalan noktalan birer birer işaret et- Dün polis müdürlüğüne geti- başlamıştır. Bunlardan Menemen• 
mektedir. Ve mevsuk bir haber Mene· rilenler arasında Ortaköyde mül- deki yobazlarla alakası görülen-
men hadisesi dolayısile şimdiye kadar _ga Yahya Efendi dergahı mürit- Lütfen s:ı} ıfayı çe\irinizJ 
hvk~~una~ann ad~inin ~tw~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s 

Hük6met bu takrire perşem cel-
sesinde cenp verecektir. 

SON MALÜMAT Ş·hlt Kuib14y beyJn yeni bir resmi 

. yaklaştığını bildirmektedir. Haricıye Vekilimizin beyanatı 
DÖRT KADIN 1\f EVKUI<' 

Ankara, 29 (Telefon) - Menemen Bunlardan dördü faillerin kadınla· 
hldfsesi tahkikatı derinleştirilınekte- menfi propaganda yapmış ve hu suret ndır. Alaşehirden getirilen Şeyh Ab
dir. Tahkikattan bugüne kadar alınan le irtica tohumlarını ekmeğe başlamıŞ- dülkerim, ceza hiıkimliğint'e tevkif e-
netiee şudur: tır. dilmiştir. 'J'evkif kararlan dokuzdur. 

irtica hareketi bundan bir sene e- Son hareketin ele başılarından biri Menemenin Bozalan köyünden 70 kişi 
vel başlamıştır. Harekete evvclii şeyh de şeyh Esat Efendidir. Bu adam mas· getirildi. Bunların dördü hakkında tev 
lıiz Jbrahimle, şeyh ı-:sat Efendi tara- l~ıp Şeyh Sa idin adamlarındandır. Bi· kif kararı verilmi~tir. Diğerleri neUt· 
frndan teşebbüs edilmiş, bir seneden· rıMusul Süleymaniyesinde, diğeri de ret altına alınmıştır. Faillerin bu köy 

lstanbulda "k" ;1 · d ·u· d w • 
• 

1 1 og u 'ar ır. .ı az ıgı ' 3 de akrabaları vardır. 70 kişi yataklık-
---:;:;;:;;;:t;:-;;;;:;;;;::;---ı sıyetnamede şeyhliği Jstanbuldaki oğ- la maznundur. Failler, bu köyde 7-8 

luna IHrakmaktadır ·· k 1 1 d 

Ankara, 29 ( Telefon ) -
Bugünkü •ekiller heyeti içti· 
maında alınan kararların ma
hiyeti malüm değildir. Ancak 
mahalli b=r idarei örfiye ilan 
edilmesi, mücrimleri muhake
me edecek divam harbin ka
nunu mahsusla ta rin edilecek 
bazı fe•kalade salahiyetleri 
haiz olması ihtimali kuvvetli
dir. 

. · gun a mış ar ır. 

Tahkıkatın bütün merkezi sikleti bu 'Ilı d .__ k. · t k.f d·ı · .k. h ·· · d n enemen e 111:Ş ışı ev ı e ı mış-
1 · ı şey. uzerın e toplanmaktadır. tir. Bunların te,·kifine sebep faillerin 

lzmırde yalmlanan şeyh Halil de k k" d d ı • ki ·· dlikl · .. . so ·a .ar n o aş.ı · arını gor erı 
bunların muhım uzuvlarındandır. !<'et- h ld 'hb t 1 ·d· B 1 

I . ıd·w· n e ı ar e meme erı ır. un ar-
hi B. zmıre ge ıgı zaman bu adamın . . . . 

.· d misafir kalmıstı. dan bmsı Mdıse esnasında el çırpmış, 
CHll e :,; t x~ ·ı j . d b" d•W • 

B 'ise üzerine vekl' 1 t . amavu ilmı smın e ır ıgen de u .. a e emrıne f .11 • • t• . 
1 l\ı nemen ka ... ·makamı 1 . • aı ere ıp vermış ır. Dığer mevkufiar n ınnn e " n n ) erme .. . .. 

Urla kaymakamı tayin edilmiştir. muezzın ve daha 2 kışıdir. Menemen-
Bundan evclki Mani a valisinin tek de Saffet hocadan başka nezaret altm

kelere ve şeyhlere müsamahakar dav- da k~lan. yo.kt~r. ~um~i~eyhin e~i ta
randığı doğru değildir. Bu zat elyevm harn edılmıştır. Kendısı henilz ıstic
K ütahya valisidir. vap olunmamıştır. Yaralı Zeki Mehmet 
1DARE1 (~RFI iLAN EDlI .. ECEGl ifadesini ve serseriyane saçma1annı 

beri Manisada irticaa muhit ''e zemin DOGRU DEGIL düzeltmektedir. 
hazırlanmıştır. Hadise münasebetile alfıkadarlllr- ( Alt tarafı 7 inci sayıfada ] 

Beykozda tevkif edilen !az lbharim dan bir zat bana dedi ki: 

Tevfik Rüştü B. harp şa· 
yiaları için ne diyor ? 

" Türkiye evvela muhitinde , sonra elinin eri
şebildiği her yerde sulhün iyiliklerini 

müdafaa etmektedir ,, 
den ve son siyasi faaliyetlerin• 
den bahseden bu beyanatın mü
him kısımlarını alıyoruz. Temk 
Rüıtü B. kendisine sorulan muh
telif suallere cevaben demiftir ki: 
Türkiye ve Akvam Cemiyeti 

bir sene evel l\lanisada alay müftüsü "- ldarei ürfiye lüzum yok. fJan Gazı· Hz. Tevfik Rüttü '1. 
idL Bir gün vaız ederken ileri geri söy- edilece: · de doğru :eğildir. Benim şah 
len•l, mahkemeye ''erilmiş, fakat be- si ka:ıantime göre yeni bir kanun ha· Reisicümbur Hz. dün sa- Hariciye vekilimiz Tevfik Rüı-

- Cemiyeti Akvam müesse
sesine ka.rşı daima sempatik 
bulunduk, ve Cemiyeti Akvam 
fikri bize çok uygun gelen bir 
şeydir. Ancak BUyiik meclis bu· 
zurunda geçen sene izah etmit 
olduğum gibi, Tükiyenin az veya 
çok bir taahhüdü istilzam ede
bilen, herhangi beynelmilel bir 
müesseseye iştiraki, kendisine 
müsavi muamelenin teminile 
mümkündür, ve Türkiye kuvvet• 
lerinin sevk ve idaresinde söz 
sahibi olabilmek ancak BüyUk 
P..iıllet Mer.lisi huzurunda mes'ul 
olanlara aittir. 

raet etmiştir. İbrahim müteakiben zırlan. ·ıdır. •n • • koruma 1 ~-u- tU Beyle Muhit mecmuası mu-
latanbula gelmi. şeyh Esnt Ef. He te- nuna şiddetle ihtiyaç ve zaruret vnr· raydaki dairelerinde meıgul harrirlerinden birisinin yaphğı 
lllUa başlamıştır. Bu bir sene zarfın- dır.,, olmuşlar, hiç bir yere çık- miihim bir mülakat, mecmuanın 
da İbrahim birkaç defa l\lanisaya gi- Benım haber aldığıw. r,öre bu kanu mamışlardır. ___ 

1 
son sayısmda intiıar etti. Harici-

dt, ~lmit günlerce köylerde kalnrak ııun ~ıl • ...r bir gün meselesidir. '----------- ye vekilimizin son seyahatlerin- Alt tarafı 7 inci saııfada 
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ler derhal tevkif edilecektir. Gizli nisa hastanesi ima.:nı lbrahim 
gizli faaliyette bulundukları his· Ef. nin müstacelen celbine lüzum 
sedilenler hakkında kanunun en görüldüğünden kendisi evvelki 
şedit ahkamı tatbik edilecektir. gUn jandarma refakatinde Ban-

Mevkuflerm isimler-i dırma tarikile Manisaya gönde-
Şehrimiı:de şimdiye kadar tevkif rilmiştir. 

edilenler 8 kişidir. Bunların ba- Diğer mevkufJar da bugün, 
şıada Erenköydeki meıhur şeyh süratle nakledileceklerdir. 
Esat Ef. bulunmaktadır. Diğer Şeyh Ef. hastalandı 
mevkuflar da Esat Ef. nin oğlu Yalnıı mevkufların başı Şeyh 
tütün inhisarı memurlarından Ali Esta Ef. dün tevkifhanede has
ve Esat Ef. nin evine devam et- ta lanmış ve tevkifhane hasta
tikleri anlaşılan Filorina muha· nesine kaldırılmıştır. 
cırlarmdan Horosköylü Hazım, Es at Ef. iyileşetiği takdirde 
Ali koç, Mevl i'ıt, Y akup oğlu perşembe günü Manisaya gön
Ali, Ragıp oğlu Osman, Midillili derilecektir. 
molla Hasan oğlu Ahmet usta· Esat Ef. fesat tertibatını 
dır. Bunlardan maada Gelibolu- idaremi ediyordu ? 
da da Naşit isminde birinin tev- Şeyh Esat Ef. evvelce Şeyh 
kifi için emir veriJmiştir. Sait ile bulunmUJ, Kürt isyan-

Tevlrifabn şekli lanna dahil olmuş, fakat sonra 
Bu tevkifJer, Manisa müddei- ihtiyarlığı dolayısile Erenköyüne 

umumiliğinin ve Manisa tahkikat gelmiş, orada me,hur beyaz ko· 
hakimliğinin iş'arı ile yapılmıştır. najı alarak güya inzivaya çe
Bunun için gelen şifre üzerine kilmiştir. 
müddeiumumi Kenan B. polis Esat Ef. nin iki oğlu vardır. 
miidürHe temasa geçmiş, bir bu- bunlardan birisi kaydedildiğine 
çuk saatlik bir mülakattan sonra gör~ Irakta amali milliye aley
ısimleri bildirilen eşhasın ikamet- hine çalışmakta, diğeri de lstan· 
~ahlan tesbit olunmuş, birinci bulda babasının şöhretinden is
~ube memurları derhal bu adam- tifade ederek fesatçılıkla uğraş-
tan evlerinde yakalamıılardır. makta idi. 

Filorinalı muhacırlar Manisa· Esat Ef. Halep, Şam, Irak tekke-
nın Horosköyünde iskan edil- lerile oradaki oğlunu vasıta 
miş\len bundan on gün evvel yaparak temas ediyor, gizli her 
şehrimize gelmiıler ve Esat Ef hangi bir hareketten onu haber-
ile temas etmişlerdir. dar ediyordu. 

İfadeler Beyoz tekkenin eırarı 
Mevkufların verdikleri ifadeler Şeyhin Erenköyündeki evi ara-

parça parça ve §İfreJi telgraflarla mrkeo bir çok yabancı ıahıslar 
Manisa tahkikat hakimliğine bulunmuş, Bursa, Menemen, Trab
bildirilm~kte, oradaki tahkikat- zon, Erzurumdan gelen muhte
tan alınan neticelere göre bura- lif eşhas ~as~~~siJe buralarla mu
dakilere yeniden sualler sorul- habere edıldrgı anlaşılmıştır. Bu
maktadır. nun için Şarkta bazı tevkifat 

Bunun için Müddei umumi yapılması çok muhtemeldir. 
bizzat lstanbul telgrafhanesine Es at Ef. Erenköyüne yerle
gidcrek makine başında Manisa şince şöhreti çabuk duyulmuş 
ile görüşmektedir. beyaz konağın az zaman sonra 

Dahiliye vekili makine esrarlı bir tekke olduğu anlaşıl-
başında mıştır. Polis buraya gelenlerin de 

Dün akşam müddei umumi Is- isimlerini tesbite baı!amıştır. Bu 
tanbuldaki mevkufların son ver- maksatla dün o civardaki baıı 
diği ifadeleri Menemene bildir- evlerde oturanların ifadesi alın· 
miş, Dahiliye vekili ile makine mıştır. Müritler arasında genç 
başında görüşmü,tür. kızlar ve evli kadınlar da bulun-

Bulunan vesikalar maktadır. Şeyh Esat Ef. tevkif 
M k fl l edildigw i gece rok tel ~ .. a düşmüş ev u arın ev erinde irtica ,. ~ 

ve sadece: 
hadisesinin anlı hatlarını tenvir _ Mukaddes hükumetimiz be-
edecek mühim vesikalar bulun- ni takdir etmelidi, diyerek hiç 
duğu, ıifreler, parolalar, mek- bir ıeyle alakası olmadığını söy-
tuplar elde edildiği söylenmek- }emiştir. 
tedir. Dün geceki taharriyat 
Tevkif edilenler bugün Ma- Polis müdürlüğünce dün ak-

nisaya gönderilecek ıam Samatya ve Bakırköyünde 
Mevkuflar hakkında yapılan bir iki evde taharriyat yapılmış, 

tahkikat dün akşam bitmiş, bun- şüpheli bazı eıhas aranmıştır. 
lar lstanbul tevkifhanesine sev- Asalsız bir habar 
kedilmişlerdir. Yalnız sabık Ma· Dün akıamki gazetelerden bi-

Terkos suyu içilebilecek 
halde değil 

Ankara, 28 - Nafia Vekale
tince tetkikatı yapılmakta olan 

lstanbul Terkos şirketinin vazi
yeti şimdi de sıhhiye Vekaletine 

intikal etmiştir. Sıhhiye vekaleti 
Terkos suyunun kabili turp olup 

olmadığını tetkik etmektedir. 
Bazı zevatın fikr ve kanaatlerine 
göre T erkos suyu içilmiyecek 
bir haldedir ve lstanbuldaki has

talıkların bir çoğuna amil olmak
tadır. Sıhhiye Vekaletinin vere· 

ceği rapor ve karar bu mesele-
yi halledecek ve şirketin tesisab-
nın satın alınıp alınmaması me· 
seleıi ondan sonra Nafia Veka· 
letince tetkik edilecektir. 

Ferit H. 
Londra Elçimiz memuriyet 

mahalline hareket etti 
Londra sefiri Ferit B. dünkü 

Avrupa ekspresile memuriyet 

mahalline hareket etmif, istas· 
yonda şahsi dostları tarafından 

teşyi edilmiştir. 

Ferit B. hareketinden evvel 
gazetecilere demittir ki: . 

- Memleketime merkezi hü
hiımetten vaki olan davet üzeri
ne gelmiştim. 

Bu vesile ile Büyük Reisimiz 
Ga:ıi Hz. ne olan sonsuz hür
metlerimi bir kerre daha arı:a 

ve kendilerini ziyarete fırsat bul
dum. Memleketime geliıim dü
yunu umumiye meselesile alaka
dar değildir. 

Grip artıyor 
S. Müdürü salgın yoktur 

demektedir 
Son günlerde şehrimizde grip 

artmaktadır. sıhhiye müdürü 
Ali Rıza B. bu hususta dün 
şunları söylemiştir: 

- Filvaki grip vardır. Fakat 
salg;n şeklinde değildir ve mik
tarı çok değHdir. Gripten ihtilat 
neticesi ölen de yoktur. 

Yalnız hastahanelerde daha 
fazla Nezlevi musap vardır. 

111m11Unıuumıuımmmmaummmuımmı ımıuuım:ıııawt11UUUUH=uu:mmnannm 

risi irtica hadisesi dolayısile ha-
rice gitmek istiyenlere pasaport 
verilmediğini yazıyordu Polisten 
sorduk, böyle bir şey olmadığını 
söylediler. 

SON HADiSEDEN TEESSORI .. ERl 
Nl İZHAR ETTİLER 

Uşak, 29 (A.A.) - Uşak gençliği 

namına belediye reisi tarafından Rei
ı sicümhur Hz. ne şu telgraf sekilmiş
tir: 

"Türk gençliği Kubilayın kesilen 
başını türk cümhuriyetfnin temeline ila 
ve edilen bir destek daha addeder. 
Türk gençliği icap ederse cümhuriyeti 
nin muhafazası uğruna Kubilay gibi 
başlarını vermcği en büyük bir zevk te
lc1kki eder. Cümhuriyetin büyük şehi· 
dini takdis ederken huzurunuzda ye
min eder ve deriz ki: "Her Türk genci 
birer Kubilaydır. Büyük Reis sana ve 
senin eserine fena nazarla bakan baş· 
)ar utansın.,. 

Muğlada zeriyat 
~luğlci, !:.9 (A.A.) - Hu sr.uc ı~ış zer'ı 

yatı olarak teşrinisani gayesine kadar 
240 bin dönüm arazi ekilmi~ ve 350 bin 
dönüm arazi hazırlanmıştır. 

Geçen seneye nisbeten yüzde on 
noksandır. Bu noksanlık zürrnın elin· 
de fazla hububat bulunmasından ve tü 
tün ekiminin f azlalaşmasındandır. 

Türk-Yunan itilaf name 
Jeri medıste 

Ankara, 29 (Telefon) - Türk - Yu 
nan itilafnamelerinin tasdiki kanun 
layihaları meclisin bugünkü içtimaın· 
da Hariciye, Milli Müdafaa ve lktısat 
Encümenlerine havale edildi. 

Yeni kanun layihaları 
Ankara, 20 - Adliye veka

letince uzun müddettenberi üze
rinde tetkikat yapılmakta olan 
kanunlarımızın tetkikatı bitmiıtir. 
Kanunların, Adliye Vekili Yusuf 
Kemal Beyin riyasetindeki umu· 
mi içtimada da tetkik yapılmış 
ve liyihai kanuniyeler bazırlan
mııtır. fcra kanunile ceza usu
lü muhakemeleri kanuni tetki-
katını yapan encümen azasından 
Feyzi Daim Konya müddeiumu
misi Suat Beylerle bu encümen
lerin diğer azası dün alqam 
mahalli memuriyetlerine avdet 
etmiılerdir. Diğer kanun layiha
ları da hazırlanmaktadır. 

Fuhuşla mücadele 
Ankara, 29 - Sıhhiye ve Da· 

biliye vekaletleri müıterek men'i 
fuhut talimatnamesi hazırJamak
taciırlar. Bu ta1imatname hazır

lanıncıya kadar eski nizamname 
tatbik edilecektir. 

Karşıyaka galip 
f zmir, 29 - Midilliye giden 

Karşıyaka spor klübünün Aris 
takımile yaptığı maç Türklerin 
galibiyetile neticelenmiştir. Kar- I 
şıyaka spor klübü, Aris takı-
mını 5· 1 yenmiştir. ı 

Rıhtlm sirketinin . 
mukft velcnanıesi 

Ankara 28 - Nafia vekile• 
tince uzun müddettenberi üıe· 
rinde tetkikat yapılan lstanbul 
rıhtım şirketi meselesi Heyeti 
vekileye gitmiştir. Heyeti vekile 
bu hususta Nafia vekaletioİP 
noktai nazarını tetkik ve hOkO
metin kararını verecektir. 

Mesele rıhtım şirketinin imli: 
yazının temdit edilip edilmeme51 

meselesidir. Nafia vekileti vait
lerini ve bir mukavele ile tensip 

edilmiş olan maddeleri hiç bir 
zaman yerine getirmemiş olall 
nhtım şirketinin imtiyazının teoı

didi aleyhindedir. 
Yeni Nafia Tekili Hilmi B. bu 

tezi Heyeti vekilede mlldaf as 

edebilmek için meseleyi bir de· 
-fa daha tetkik edecektir. Fakat 

bu tetkikatla mevcut noktai na· 
%arın değişmiyeceği muhakkak 
addedilmektedir. 

Kazanç vergisi 
Ankara, 29 - Maliye mnfet

tişleri umumi kongresi 3 kinU" 
nusaoide burada toplanacaktır. 
Hazırlıklara ba~lanmıştır. Bu kon" 
grede geçen sene müfettişlere 

etüd edilmek üzere verilen ka
zanç vergisi tahsil usulü hakkın" 
daki tetkikat raporları okunacak 
ve bir karar ittihaz edilecektir. 
Bu raporların tetkikatı netice
sinde kazanç vergisi tahsil sis
teminde baz• değişiklikler olaca· 
ğı kuvvetle ümit edilmektedir. 

Vergilerde tadil3tr 
Ankara, 29 - Bir müddetten

beri tadil ye tenzili kabil olup 

olmadığı hakkında üzerinde 
muhtelif heyetler tarafından tel" 

kikat yapılmakta olan vergiler" 
den mühim bir kısmının tetki
katı bitmiştir. Arazi, musakkafal 
ve muamele vergisi tetkikatı ne" 
ticelenmiştir. 

Aldığım malumata nazaran 
tetkikat yapan heyetler vergiler" 

den bir kısmının cibayet tanları" 
nın tadili ve tenzilleri mümklltı 
olduğu kanaatini izah etmiştir. 

yeni Malıye vekili Abdülhalik 
B. hazırlanan raporları bugün" 
lerde tetkik edecek \"e ağlebi· 
ihtimal Çarşamba günU Heyeti 

vekile içtimaında bunlar nıevzuU 
bahsolacaktır. 

"VAKiT ,,ın tefrikası: 49 de öldürecek değilim. ten de kurtulmamıştım. Çünkü ka· Amana dönerek: 
Zevcem sızan göz yaşlan ara· rımı seviyordum. Onda gördüğüm - Haydi Beyefendi ıen de dı• 

sından hayret ıüzgünlüklerile ka· nedamete benzer hallerden ümitle· §arıya ... 
nşık bakışlarla: re düşerek bu fırtınayı geçiştirip Onların ani §aşkınlığından he111etl 

- Öldünniyecek misiniz? yine evvelki karı kocalık hayatına istifade ederek odanın bir kapısı~ 
- Hayır. avdet kabil olabileceğini düşünü- dan zevcemi içeriye ittim.. ötek1 

- Ya o elinizdeki silah ne? yordum. kapıdan da Çelebiyi dıtanya kak• 
- Her nevi ihtimale kartı ihti- O anda içinde bulunduğumuz tım.. Karımın zamparuına butı• 

yaten alınmış bir şey... vaziyet üçümüz için de çok elim dan ziyade lütüf göateremezdıın· 
Elimdeki revolver bir tarafıma yırtar gibi sinesini büsbütün bana - Öldürmiyeceksiniz iyi f akn.t ve nazikti.. Biz üç; dram (perso· - 21 -

sarkmış duruyordu. Karım ezgin açarak: bundan sonra karşı karşıya karı ko nej) i uzun müddet karşı karşı Yukarıya yatak odamıza çık• 
ezgin silaha baktıktan sonra kum- - Senaver çek silahını ... Al in- ca namı altında nasıl yaşıyabiliriz. duramazdık. Ne olacaksa hemen tık. ikimizde de biribirimize ba• 
ral bir fıskıye gibi dağılmış ipek tikammı... Bu işkence ölümden ağır değil mi· olmalıydı. Üçümüzü de yüz göz kacak surat kalmamıştı. Ben aerıl 
saçlarının arasından iki avucile yü O anda Çelebi araya atılarak: dir? olmak felaketinden kurtarmak la· görünerek karımı yıldırdıktan ıotı• 
zünü örterek bir müddet durdu. - Mert bir erkek hiçbir vaziyet Her ne kadar açık düşünceli, zımdr. işi kısa kesmek için birden ra yavaş yavaş yumuşamak taraf; 
iki nısıf nur topunu yarı yarıya ha· te kadına kurıun atmaz .. Gece ka· hür fikirli olmak istesem ben de İn· bire parlıyarak: tarı idim. O, yüzünü benden na51 

rice taırracak kadnr açık duran ranlığında zevcenizin harimine r.i· sanım .. Bende de bir kalp bir izze· - Sizi öldürmüyorum .. Niçin? saklıyacağını bilemiyerek ha.§1ıı1 

beyaz göğsünden bir §eyler fıkır· ren benim, mücrim benim.:. Kurşu· ti nefis var. Hiçbir şey yapmadan.l, lıte sebebini anladınız. Ölümden yastıkların arasına sokup ağhyof'ı 
dadığmı gördüm. içinde kaynıyan nunuza hedef olacak vücut bilistih· hiçbir tazirde bulunmadan bir affi ' daha ağır bir itker:c.e ile yaşamak ağlıyor, ağlıyordu... •f 
ateıle hukukuna karşı mücadele e· kak benimkidir. mutlaka, kapınm kpaıımr açarak için.... Bu göz ya§ları neye ali.metl~T 
diyordu. Tuhaf şey üçümüz de fedakar- tutulmuş iki fareyi azat etmek ka· ilk mülayemetimden birdenbi- Nedamete mi? Benden nefrete 1111 

Birden, el1erini yüzünden çeke· hkta biribirimizle yarışıyor gibiy- bilinden hu iki mücrimi nasıl hoş· re bu sertliğe geçiıim ikisini de a· Bu vaziyette cana iıliyen öyle •· 
\"f":.r döküntü saçlarım seri bir baş dik. Nihayet ikisini de kuvvetli bir lıyabilirdim? Aşklarına hak ver· fallattr. Coşkun bir hitapla karı· cı bir :zehir var ki .. Sevda, izzeti tıe 
ti~, e alnından arkaya saçtıktan el zarbesile iterek: mek munsifliğini göstermekle be· ma haykırdım: fia, saadet, istikbal hepsi ayalclı>f 
aonra aeldi kartımda durdu. Şimdi! - Çekiliniz kartımdan .• lkiniı:i raber kendi ıöynüme mağlubiyet - Haydi Hanım ıen yukarıya. (Bitmedi) 
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Istanbul Gençleri Yarın Miting Yapıyorlar 
Adi iyede : ı 1 Bir ıürden çıkan dava 1 
DÜğÜne giderken 

Kaza Davasınaa müddei nmum1 
ceza iıtiyor 

lstanbul ağ1r ceza mahkeme
sinde dün bir mOddet evvel Üs
kndarda düğUn eTine gidilirken 
YUkua gelen otomobil kazasma 
ait davanın rü'yetine devam o
lunmuştur. 

Dava evrakına ve muhakeme 
safhalarına göre, hadise şöyle 
olmuş: $oför Muhtar, bir düğüne 
mnşteri götürüyormuş. T opaneli 
oğlu ile "Millet" bahçesi ara
sanda, otomobil içindeki kadın
ların "Daha hızlı sür!,, demeleri 
üzerine, daha hızlı yol almış. 
Tam bu sırada Kısıklıdan Üs- 1 

kadara gelen tramvayın ön Ye 
sağ tarafına çarpmış. Otomobil 
içinde bulunanlardan Bedia 
H. bu çarpışma netıcesinde öl
nıliı, Hidayet ve Saadet H. ya
ralanmışlar. 

Dünkü muhakemede müddei 
umumi Burhanettin B. , esas 
hakkında iddiasmı serdetmiş, 
ehliyetnamesiz şoförliik eden 
Muhtarın tedbirsizlik, dikkatsiz
lik, belediye nizamlarına riayet
sizlikle ölüme ve mecruhiyete se· 
bep olduğu noktasmdan tecziye
sini istemiştir. 

Muhakeme, karar için 12 Ka
nunusaniye bırakdmışhr. 

"Alpullu,, davası 

·> 

ıımall Safa e; . 
Muhlis Sabahattin B. 

Bir b•tkısının fiirini benim
sedıaı iddiasile dava ediliyor 

Muhlis Sabahaddin B. aleyhine 
yeni bir dava açılıyor ıaliba f 
Davanın sebebi şudur: Muhlis 
Sabahaddin Beyi dava eden 
lsmail Safa B. namında bir zat
hr. Davanın mezuu bir hakkı 
telif meselesidir. Ismail Safa B. 
den aldığımız mektupta diyorki: 

Altı ay evvel· Gül Fatma • adlı 
şiirimi bestekar arkadaşlarımdan 
Ferruh B. Bestelemek üzere al
mıştı. 

Muhlis Sabahaddin B. Ferruh 
Beyde şiirimi görerek haberim 
olmadan almış ve bestelemiş 'e 
KoJumbiya plaklarına ıarkı ola
rak vermiş şiir ve gilfteyi de 
kendi namına satmış ve timdi 
haber aldığıma göre Karadeniz 
turtelerinde - yeni yazdığı bir 

11Son Posta,, aleyhine "Al
pullu,, şeker fabrikası sahiple
rinden Hayri B. tarafından açıl· 
rnı, olan hakaret mahiyetinde 
neşriyat davası, dün üçüncü ce· 
iWa rüyet edilecekti. Gazete
nin saf.ipler:nden Ali Ekrem B. e 
tebligat yapılmadığından, mu
hakeme kalmıştır. 

Fırkada 

Ocak 'ongreleri 
kongreler bıttı, nchiye kor gr e · 

lerinin esasları hazırlanıyor 
Halk Fırkası kongreleri tama· 

men bitmİf, ocak heyetleri seçil
miştir. 

1operete şiirimin başlığına koyarak 
ve ilk kıt' asım da operetin so
nuna ilave ederek temsiller ve
rivormuş. Bu hususta hukukumun 
temini için muteber gazetenizde 
mektubumun neşrini rica ve is
tirham ederim efendim. 

Vılayet heyeti müteşebbisesi 
dUn toplanmış. nahiye kongreleri 
hakkında müzakeratta bulun
muştur. Nahiye kongrelerine iki 
üç güne kadar batlanacaktır. 
Cumadan sonra da her tarafta 
muhtar intibabatına ba~lanacak
tır. Halk Fırkası muhtar intiha
bata için tanınmış, namuslu, ça-
htkan kimselerden namzet gös
termeğe karar Yermiştir. Bu 
namzetler secilmektedir. 

e~·~~yedc -

Muhtar intihabatı 
Bütün mehalleler de yarından 

baf hyor 
Şehrimizde muhtar intihabata 

için yapılan bütün hazırlıklar 
bitmiştir. intihaba bütfin ma
hallelerde yaran başlanması için 
kaymakamlara emir verilmiştir. 

intihabın ıekil ve saatini bu
gün Kaymakamlar tesbit ede
cektır. 
Belediye bütçesi Ankaradan 

gelmedi 
Şehir meclisi taraf mdan hazır

lanarak Ankaraya gönderilmiş 
olan belediye ve vilayetin müş
terek bfitçesi henüz tasdik edi-

lerek gönderilmemiştir. iki vekaletin 
nazarı tetkikinden geçecek olan 
rnüıterek bütçenin bir kaç gün 
daha gecikeceği anlaşılmaktadır. 
Mütlcrek bfitçe dolayısile yapıl-
.,...,, icap eden yeni teşkilat da 

• ır müddet teehhii,r edecektir. 

lsmail Safa 
Davaya mevzu olan şiir şudur: 

- Gül Fatma _,_ 
Aman aman gül Fatma 
Bana çalımlar satma 
Cc! bir içim ~u ol da 
Bağrıma dökul Fatma 

Ah ah Fatma 
-2 -

Defccrinde yok adım 
Tunç sinende solaydım 
O çıplak kollarına 

Hen bilezik olaydım 
Ah ah Fatma 

-3-
Aya hııkdım ay aydın 
Derinı haktan bulaydın 
Yarın düğünümüz var 
:\'işanlım sen olaydın 

,\h ah Fatma 

Ticaret odasında 

Vadeli S\"ltışlar 
Beynelmile vadeJi satışlar ko

miteti tarafından, bir Türk ta
ciri iJe bir ecnebi tüccarı ara
smda vadeli satışa dair tanzim 
edilnıiş olan mukavelenin Türk 
kanunlarına göre ne derece mu-

teber olduğu ve Türk kanuoları
nm bu hususta ne gibi maddeleri 
ihtiva ettiği, ticaret odasından 
sorulmuştur. 

Oda lüz:ımgelen cevabı hazır
lamakla meşguldür, yakında ko
miteye gönderecektir. 

Fethi 13. 
Ankaradan gelen Gümütane 

meb'uıu Fethi ve Kütahya 
meb'usu Nuri B. ler evvelki ak
şam Reisicümhur Hz. tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Poliste 

Bir Alman 
Bir antikacıyı 1000 lira 

dolandırdı 
Evvelki gün çarşı içinde mah

fazacılarda 25-27 numaralı anti
kacı mağazasına (Kepler)isminde 
bir Alman gelmiı , bin 
liralık antika halı, saat ve 
saire satın almıf ve bunları Ga
latada Yuvakimyan hanında (At· 

las transport)mllessesesine naklet· 
tirmıştir. Mal sahibine de bir kart-
la otel adresini vererek bedelini 
otolde vereceA-ini söylemiftir. 
Fakat otele giden antikacı Kep• 
lerin Almanyaya gitmiş olduğu 
cevabım almışbr. 

Dolandırıldığını anlayan mües
sese müddei umumilite müraca• 
at etmiştir. 

Balya çahnn1ış 
Fatih Kazasker mahallesinde 

oturan Kürt Mehmet Nebi na• 
mında bir yük arabacısı dün 
arabasına yüklediği boş ~uya) 
balyalarından birini, farkma var
madan çaldırmıştır. Balyalardan 
birinin gittiğini gören Kürt Meh
met derhal merkeze koşarak 
meseleyi anlatmıştır. 
Ve jctalın tenekelerini 

aşırnıışlar 
Dün sabah Yemişte limon 

iskelesindeki 40 numarah dük
kanını açmağa gelen yağ tüccara 
Hilmi Efendi, kapıdaki kilidin 
kırılmış olduğunu görmilş ve 
içeriye girince de 8 teneke v~je
talin yağınm yerinde yeller es-
tiğinin farkına varmıştır. 

iki dost! 
Evvelki gece geç vakit Ke

restecilede yangın yerinde Kasım 
isminde biri arkadaşı Ramazanı 
öldiirmek için üzerine silah at
mıf, vak'a mahalline gelen po
lisler tarafından yakalanmıştır. 

Yeni t:tlehe yurdu 

l lcdi\'clcr 

Kur'a· bitti 
Nereden dağıblacağı anla

tılınca hediyeler tevzi 
edilecek 

Yerli mallar haftası vitrin mü
sabakasında kazanan mağazalara 
rey verenler arasında kur'a çe
kilmesine dün de devam olun
muş, keşide ikmal ediJmittir. 

Dünkü kur'a Galeri dö möbl 
Yerli mallar pazarı, ıekerci Ra
sim, Hasan Pe!"tey ve Müstecabi 
milesseselerinin vitrinlerine rey 
vermiş olanlar arasmda çekil
miştir. Hediyelerin Ticaret odası 
tarafından mı, yoksa vitrinlerin 
ait bulunduğu ticarethaneler ta
rafından mı dağıtılacağı henüz 
tekarrür etmiş değildir, bu hu
susta aynca bir k~rar veril~
cektir. 

Ticarethaneler tarafından tev
zi edilmesi münasip görülürse 
hediye kazananların kur'a heyeti 
tanfmdan bir cetveli tanzim 
edilerek ai_t olduğ~ ticarethane
ye verilecektir. Ticarethane bu 
cetvel mucibince hediyeleri sa
hiplerine tevzi edeceklerdir. 

Ticaret aleminde : --
Çiftçi için 

Ziraat bar.kası lstanbulda koo
peratifler tetkil ıdlyor 

Ziraat bankası, lstanbul Zira
at mıntakası dahiJinde Koope
ratifler tesisine çalışıyor. Bu işle 
ziraat banka11 müdür muaYinleri 
meşgul olmaktadırlar. 

Bu heyet geçen cuma gtınü 
lçerenköy, MerdivenklSy, Kozya
tağı, Bulgurlu . ve Dudullu köy
lerine giderek Kooperatif teıki
lab hakkında köylülere izahat 
vermişler ve faydalarını anlat
mışlardır. 

Cumartesi gOnü da Mahmut 
Bey nahiyesile Şafre köyllne gi
den bu heyet temas ettiği köy
lerden alaka görmüıtür. Ônll
müzdeki cuma günü diğer Zira
at mıntakaları gezilecektir. 

Heyet tarafından gezilmiı olan 
köylerde Kooperatifciliğe kuıı 
büyük bir alaka uyanmış Ye Ko
operatif teşkiline karar verilmiı
tir. 

Çiftçi için çok faydalı bir te
ıekkül alan bu Kooperatifler 
zürra tarafından tesiı ve hiue
darlar tarafından intihap edilen 
bir hevet marifetile idare edil
mektedir. Her Kooperatif zira
at bankasından sermayeımın 
beş misli istikraz yapabilir, ve 
hissedarJarma da o nisbette pa
ra verır. 

Bütçe açı§ı yok 
Ticaret ve cahire borsasının 

bütçesinde açık olduğu dün bir 
gazete tarafmdan yazılmıştı. 

Bu hususta yapbğımız tah~i
kata nazaran ne ticaret ve. za
hire borsasında Ye ne de ticaret 
odasının bülçesinde açık yoktur, 
bütçeler mütevazindir. 

Es k i i lf e iye bin 8 Sin da 500 y a. 11tnmmnnnmnnnmnmıııımıımmmnııımmmııomıımınmnmımnnınnn111 llllOllllllllUlft ııınuııunııımınnnn•m•ımn 

taklı bir yurt yapılıyor Edebiyatc, ılar toplandı 
Halk fırkası teşkilat heyetinin 

teşebbüsü üzerine Istanbulda Bı·r senede neler yapılmı• ?. fakir ve muhtaç talebeler den y 
ali tahsilini yapanlar için yeni
den bir talebe yurdu açılmasına 
karar verilmiıtir. Heyet reisi 
Ali beyin yaptığı tetkikat lstan
bulda böyle bir yurt açılmasına 
lüzum acil bulunduğunu göster
miıtir. Keyfiyet Reiıicühur HL 
ne de arzedilmiş ve Gazi Hz. de 
bu lüzuma bir ehemmiyet mah
susa atfetmişlerdir. 

Evvelki gün Reisicümhur' HL 
ve heyet azası evvela Kadirga-
daki talebe yurduna gitmiıler, 
taleblerle ayrı ayrı temas etmiş· 
lerdir. Sonra Beyazatta Darül
fnnun arkasmdaki eski itfaiye 
binasına gidilmiş bina uzun 
müddet tetkik edilmiş ve netice• 
de bu binanm yurt olmak için 
gayet müsait bulunduğu görül 
müştür. Reisicümhur Hz. derhal 
binanın Müdafaayi milliyeden 
almaı-ak işe başlanmasını emir 
buyurmuşlardır. 

Nizamname tadil ve yeni idare he
yeti intihap olundu 

Yakında bina tesellüm edilerek 
30000 lira sarfedilerek tamir • 
edilecek ve burada 500 yatakla Edebiyat tubeainin dünkü içtim~mda buluninlardaj; baÜlan 
bir yurt tesis olunacaktır. Ka- Güzel San' atlar Birliği Edebi- biyat şu besile alakalannı mu
dirgadaki 130 yataklı diğer yurt yat şubesinin senelik kongresi haf aza edip etmediklerini sor
eski vaziyetini muhafaza ede- dün akdedilmiştir. Ali Kami B. muş, bu alakayı devam ettirme
cektir. kongre reisliğine, Cevdet Kud- !erini rica etmiıtir. Neticede 

Afgan sefiri ~eldi 
Tedavi edilmek üzere bir 

müddet evvel Berline gitmiş 
olan Afgan sefiri Gulam Nebi 
Han dünkü Semplon ekspresile 
şehrimize dönmüştür. 

Gulam Nebi Han Türkiye 
Afgan münasebatının her zaman· 
ki gibi dostane olduğunu söyle· 
miş, Afganistan dahili ahTali 
tabii ve şayanı memnuniyettir, 
demiıtir. 

ret B. katipliğe intihap edildik- Edebiyat şubesinin doksan bet 
ten sonra müzakereye başlaml- azası olduğu tesbit edilmiştir. 
mıştar. MUddeti bitmiş olan ida- 2 - Edebiyat şubesinin kad
re heyeti azasından Refik Ah- rosu bu suretle belli olduktan 
met B., geçen bir senelik ~esa· sonra az.ama aylak taahbütleri
iye ait raporu okumuştur. Müd- nin toplamlması için faaliyete 
deti hitam bulmuş olan idare geçilmiı, bunda muvaffak oluna
heyetinin yaptığı işler şunlardır: mamıştır. 

1 - idare heyeti, evvelce 3 - Birlik merkezinde bütthı 
Edebiyat şubesinin azası olduğu kış muntazaman verilen müsa
ilan edilmiş olan zevata birer merelerde edebiyat şubesi de va-
mektupla müracaat ederek Ede- ( Uıtfcn sa) ıfa) ı çeviriniz j 
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VAKiT 
"Kara vak'a,. karşısında 

Muasır medeniyetin en yüksek !'C

viyesi olan halkçı ve cümhoriyetçi bir 

... · .. . . Hiklye. · 
Müttehim Cevap Verıyor ! 

rejime sahip bugünkü Türk milletinin Frantızt!adan 
vatanında böyle kurunu vustat kafala- Kıpkırmızı çuha kaplı mahkeme sa- İyi huylu, güzel, elinden iş gelir, akıl-
ra. en batıl zihniyetlere yakışır ~ok lonu ~amiin için bile heybetli bir mu h, bilimli bir kızdır. Eğer arada kara 

YAZAN : Umer RıztJ - 102 -

Çöl seyahatinden sonra akar sular ve yeşil ağaçlar ! .. 
ıenl, çok canavarca bir kara vak'a bitti. Oraya maznun sıfatile gelecek o diken gibi dikilen fıçıcının ağır gölge- Sebe oğlu, bu fikri çok ma- - O halde gidiniz. .. 
nm .nhurunu gözlerime inanmıyarak, ıanlarrn neye uğnyacağrnı da artık siz ~i, azap verici kabalığı olmasa idi, şüp kul gördü: Eşter hemen kalkıp gitti. B~· 
o'rndum.. Kendi kendime utandım .. bulun. Yük~ek arkalıklı geniş koltuk· hesiz evlenecektik. Fakat o, her fır- _ Eıter, dedi, çok doğru tün taraftarlarına emir verdı. 
Yüzüm kıt.ardı ... lçim kan ağladı.. larda peruklü, çatık kaşlı hakim ve a satta aramıza burnunu soktu. Aramm söylüyorsun. Biz Aliye, kendisin- Hepsinin hazırlanmalarını aö~ 

Kurunu vustanın din muharebeleri zalar oturmuşlardı. Hiçbiri kımıldamı bozdu n nihayet iş olmadı, ayrılmağa den korkmadığımızı göstermeliyiz. di. Ertesi gün hareket başlıya 
,j andmr tarzda gayz ve kin dolu hav- yordu. Donmuş, heükel gibi gözleri karar verdik. Ve onu şimdiye kadar nasıl ar- tı. d' 
;alalanndan sudur eden ve bugünkü bo~ değildi. Bilakis bu hadekalann İ· Kızların hali malum. Onlara na- Filhakika, bu adanılan kerı 1 

nedeniyet Alemine karşı yüzümüzü çinde dehşetli birer çift göz karşıla muskarane bir fikirle yaklaştığımı an ~:cku~~:::u~~ti~:: ~~:~:~~~~: başlarına bırakmak doğru ol•• 
'uzarta:cak olan bu çok feci, çok vahşi, rında dikilen genç adama bakıyordu. !ayınca beni ailelerine takdim ediyor- mazdr. Bunlar her halde bir fe-
,ok menfur hareket Türk tarihinin sa Reis, zabıt kfltibine işaret etti. Bir lardı. Biraz sonra mizaçlanmızdaki min etmeliyiz. Senin fikrini tas- sat karıttırırlardı. Buna mani ol• 
ilelerine son bir kara vak'a olara · saniye ~alonun sessizliği içinde karı~ benzeyiş bizi biraz daha biribirimize vip ediyorum. mak için bir an evvel Kufer" 

)'azılacaktır. tırrlan kağıtların hışırtısı duyuldu. Son yaklaştırıyor ve nih?,vet nişanlanıyor Hatem oğlu itiraz etti: gitmek lazımdı. Ali de bütün ır 
Evet, içine girdiğimiz halkçı ve ciim ra keskin, dik, sıtma görmemiş bir ses duk. Ne hikmettir bilmem, kızlar, kız - Fakat Ali bize: gidiniz! karar verdi. Ve Burada bütün ıt 

uriyetçi rejimimizin hütün Türk mil- le katip okumağa başladı. ların aileleri nişandan ewel yumuşak Derse ona ne cevap verecksiniz. }eri yüz üstü bırakarak yola çık· 
'etinin ruhundaki samimi ve Jayezal Bu, istintak evrakı idi ve muhake-

1
tath insanlar gibi, nişandan sonra hep Eşter, cevap verdi; tı. 

irtibatı bundan sonra böyle bir "kara me edilen gencin altı kızla ayrı ayn za si birer birer değişiyirlar. - Gideriz. Oda arkamızdan Ali, Basrayı bırakmadan e~· 
vak'~ daha zuhur etmiyeceğine bir mnnlarda nişanlanp ayrıldığnr söylü- İşte sırf bu sebeplerle gün geçtikçe gelmeğe mecbur olur. vel oraya bir vali nup için do· 
zaman teşkil eder. yor ve yalnız bu kadarla da kalmıya- izdivaç etmeden soğuyor ve yuva ku· - Neden?! • şünmüş, halkın eşrafile gör-Ot• 

Hidayet me.:falesini istikbalin par- rak bunu kendisine iş ve meslk edindi- ramıyacağımızı anhyarak felakete büs - Çünkü Kufeliler ona henüz müf, nihayet onların arzusunu~ 
lak nurunda değil "mazinin zifiri ka- ğini, tehlikeli bir rol oynadığını anla- bütün batmadan, çoluk çocuğa kant- biat etmediler. Onun için bizim inzımamile de kendi amcazade•' 
ranlığında, medeniyetin göz kamaştı tıyordu. Hele bir yerinde müstantik madan ayrılıyorduk. oraya gidip tehre hakim ıolma- lbni Abbuı oraya vali naspet· 
.rıcı 

0

ziyasında değil de, bcdeviyetin ku genç müttehimi meşhur kanarya kaş- Bu meselelerde benim tek başıma mızdan korkar. mişti. 
ronu vustal zolmetinde arıyan bu l"e· h (Landrü) ile mukayese ederek ona ne günahım var? Mesela işte şu fıçıcı - Ya biz Kufelileri kandıra- lbni Abbas, bu makama en ço~ 
fillere zihniyet itibarile nekadar acınır da: herif ki, ilk defa onun kızile nişanlan maz, yahut ıehri ele geçireme'Z- layık olan zevattan biri id1• 

ise, kanlı ciir'etleri itibarile de o kadar - Santimantal Landrü! mıştım, bütün bu gürültüye sebep o- sek... Çünkü Hazreti (Ali) tarafı~" 
ağir ceza gerektir. Sıfatını veriyordu. dur. O, gidip Parisi baştan başa dola- - Siz o yandan merak etmeyi· dan olmakla beraber hiçbir fıl" 

Halkçı ve cümhuriyetçi olan Türk Delikanlı ayakta sakin ve dudakla- şarak beni ve benimle münasebette bu niz onu ben temin ederim. neye iftİrak etmemi§, hiçbir fe-
milleti, . artık yalnız kendi asil benliği nnın ucunda ince, alaycı bir gülüms~ lunanları bulmuş, el alemi aleyhime fış Eıterin bu sözleri onlann hep- sada alet olmamış ve bu suretle 
ni, kenCli yüksek varlığını tanır- Koru yişle bütün bunlan dinliyor ve arada kırtmış ve mehkemelere düşmeme se- sini tatmin etmitti. · herkesin muhabbetini kazan11ııt• 
na TI1Btanın köhne zihniyetinden arta sırada elindeki şapka!'ıınrn kenarlarını hep olmu~tur. Sebe oğlu ile arkadatları bu- tı. 
k&lll\If olan şeyh, tekke, mürit, gibi ÇÜ· sıkıyordu. Onda farkedilebilen heyecan Şimdi de bakınız benden neler isti na karar verdikten sonra bu ka· Ali Kiıfeye hareket ediyorke~ 
rüm6ş, kokmuş mefhumlar.la alakası işte yalnız bütün bu hareketten ibaret yor: rarı hemen tatbik ettiler. Eşte- Leyli Şama doğru ilerledi. Yerıı 
yoktur n olamaz.. ti. Beheri otuz franktan yüz yirmi ye- ri hemen onun yanına gönderdi- bir maniaya uğramaktan kork~O 

.Betbahtlarl sizi yartan, sizi ya lttihamname bitip te hakim: mek bedeli. Onlarda arada sırada ye )er ve onun Hazreti Ali ile ko- kızcağız, yalnız hizmetçisile b~": 
pian, sizi koruyan milletinizden bü - Ne diyeceksin? mek yediğim gerçektir. Fakat ı;ıizi te- nuşmaaını söylediler. likte hareket etmişti. Ke., 1 sı 
yük tıeYh, vatanınızdan mukaddes tek Diye sorunca, müttehim: min ederim ki bunların hiçbirisi 30 de- Eıter durmadan gitti. Alinin bir ata binmiş, sırtına bir ab• 
ke, vatandaşlarınızdan daha aziz mü - Hakim efendi, bana (izdivaç ve- ğil 3 frank bile etmezdi. Kızile yalnız yanma girdi. Ona maksadı an· atmış ve yüzünü örtmüıtü. Mak" 
rit mi olur?.. sile ile dolandrrıcı1rk), (para kopar- altı ay nişanlı kaldığım halde 120 ye lattı: saclı bir kimse tarafındau tanın• 

Sefiller! •• dünkü "esbabı keyif., gi- ~-a~.), (ke~ftine zi.yafet çekti~me) !'.ib~ mek bedeli is~iyor .. Acaba bunun haki _ Biz Basrada fazla kalmayı mamaktı. Yol iki hafta kadı! 
bi uyumak değil, bugünkü (e babı me curumler ısnat ed_ıyor ve ~e dıyecegım~ kate benzer hır yerı var mıdır?. _ muvafık görmüyoruz.. devam etmişti. Seyahat oldukç• 
deniyet) &ibi uyanrnak Jazım. ~?ruyorsunuz. Reıs .efendı, ~en. kuz~ ~ı Bund~n. ha ·ka (500) kadeh ıçkı pa- _ Niçin? maşakkatli geçmişti. Fakat Ş•" 

K ah.11 ! h . . t" . t· bı masumum. Belkt her mucrım sozu- rasr da ıstıyor. Lokmalarımızı sayan _ Çünkü Kufeliler henüz size ma bı·r an evvel varmak ı'steyeo 
ara c ı er .. angı şerıa ı ıs ı- k d' . t• · ·dd' ·ı b b d d k b""tü ·· u d b'l 

1 c: • t .. kt d __ 1 -'-- neı ·en ı masumıye ını ı ıa ı e aş- u a am eme u n omr m e ı e b:at etmediler. Siz bir an evvel d 'd' • 'hk-' yorsun uz • s>ena go e egı , yeruı; 1 f k t ben . h k.k t• ld w . . d"-. b" 'kta b .. ki k Leyla bütiin şe aı ı ıstı 
d. J t . ta . t t ar a a sıze a ı a ı o ugu gı ıçmc ıgım ır mı rı ana yu eme buradan hareket ederek Kufeyi ' ·ı ır. § e senın va nm, ış e o va anm 1 _. 1 t S 1. . • • d • . . . k h d b' etti. Nihayet bir güm yen>fet' 

hlb• 1 b'' .. k .11 t, . t .11 ı· 'Uı an a ayım .• onm e mızı c anmı- ıstıyor. Bu, bclkı anun uzurun a ır ele oeçı·rmelisiniz. b e 
ı o an oyu. mı e ış e o mı e ı .. ı ·· k k . h''k .. .. U .. .. d ~ıı . t k hlAk • Ş o"rUnmUıtn Fakat --~ r • n d 1• . t 1. . . zın us une oyara ıç u munuz ve curum er; dır; a ata cı ve mua~ _Benim Kufe tarafından bir am g • ... J 

t~Q'l8~ e en mec ıs, ış e o mec ısın senın tir.· . t d b d h h ld k k' varmadan birkaç konak evve • 
varhgı· nı korumak için meydana ko"·· :sınız. . . re a 8 ın. a er a e ço çır rn ma- endişem yoktur. Onun için bura-

" Alt ı ı d t .. t 1 1 a l sa rım l k 1 bu küçücük kafile durdurulmuf• Jağu kanunlar .• Bu kanunların mec- -~ nışa~ 1 ~ a a':", . san ım .. n a na ar ge. ır ~ nı .• · . •. da bir müddet ka ara it eri yo· k t 
in ta . t• d -·ı d Landru, tehlıkeh muğfıl dıye anılan be Sonra. ben, fakır bır adamım. Nı· luna koymak halkın ihtiyaçları- ve bu iki kişi hakkında taliki 8 

muu sen va nınrn şerıa ı egı e . . • • , . h d" 1 B ' ı t n dir? nım. Evet hunların ıçınde dogru olan- sanlıma a} da hır c ıye a amam. un nı anlamak isterim. yapı mış ı. • 
e I i~de dığm havasını teneffüs lan yok değil. Filhakika altı kızla ni lar, bilha sa bana para vererek hedi- _Fakat burada kaybedeceği- Leyla, hüviyetini bildirnuf• 

tt-~ b""ytaşaU 
1 

'v • şanlandım ve ayrıldım. Tam~en hep ya aldırırlardı. Onların bedeli olarak • k't 
1
• e pek pahalıya ma Emevilerden Yezidin kızı oldu: 

e ı1pn u n var ıgını onun ı;;ayesın- . -· . . . 1 nız va ı s z - b b dUV ·· bnl ' . _. .. . . . .. bırden degıl. Ayrı ayn zaman ve me- ta hın frank ıstıyor ar. l l ğunu ve a asının gune me . 
de edindıgı~ bu oz _mılletının bu 0~ va kanlarda ve hınnen daima biribirinden Madem ki hesap görülüyor. Hem de 0 ur. · Şama avdet cttigw ini söyleın•f• 
tanınm senın varlıgım korumak ıçin . . . . . . . . . d be . 1 - Zannetmıyorum. r 

d k d w . b k d sonra hıçhır vakıt ıkısıne bırden nışan en arsız şekıllerde şu hal e nım a a O halde •iz bize müsaade onunla iahkikat yapan muha ıı" 
mey ana oy ogn şenatten aş a a · d r l · · ki · d. - • d 
h . t• . t" ., B .. k .. hm sıfatını vermemek şartıle,... cak e ter erımı yo amam ıcap e ı- d·ını'z bı'z gidelim lar yezidin hangi aileden ol u-a ne şerıa ı ıs ıyorsun . .• ugun u v e · 1 b 

• 
1 
ğ d i h tı . Tahkikat evrakından da anJryacagı yor. _Nereye ğunu anladıktan sonra onu 1" 

yepyenı. v~~.1 ının, ~e e~ aya nı~ ~ nız nçhile bu davanın huzurunuza çık 1 - Altı ay kaynataların sa~mala- _ Kufe e'.'.: rakmışlar, o da adamile birlikte 
cap ettırdıgı bu yenı şenat sana kafı ma~ı şu mendebur fıçıcı herifin mü· rını dinlemek bedeli, O d y. . . ne? ıehre girmegw e imkan bulmuştll• 
gelmiyor da asırların köhneleştirdiği · ' . .•. .. .. . . . . . - ra a ııınız • 
kurunu vustal ahUmı bugünkü varlı nasebetsızlı~ı yuzundendır. d . 2 -1 Bı~ım:ı~ ~~nçhk d:v:sınd~:~Y - Orasını zaptederek. Muav!- Leyla, bu tahkikatın yapılmasllJ" 
-a... • . ., Onun kızıle de altı ay ka ar nı~n nana arın su u u arına a a~mu \e yenin oraya hulul etmesıne ma- dan bik çok ıeyler anlaşılnııtll· 
•"'a uyar mı za.~edıyo.rsu_n · . h yaşadım, Allah için söylemek lazım arada sırada mukabele etmek bedeli, ni olmak.. · 

Unet!M bu kohne zıhnıyetı sana ve- gelirse kızının melekten farkı yoktur. 3 - Bu kaba heriflerin gönüllerini _ B · ·· de vermem. Şamda hazılık vardı. Şam bıt 
renlere, bu batıl itikatları sana telkin --·-.. u-UHno111111U11111111nt111m-11m11- oyalamıs olmak bedeli s· d : ~1ı:.~i°s~8: cephe teşkil ediyordu. Bu cephe, 
edenlere. .• yüz binlerce lanet.. bir irşat ve ilham membaı olarak kala 4 :.O 

1 1 te ' d k d .. t·· ız ~ kl'?-1 ~yınız.. Basra cephesinin yıkılmasıodaaı 
A_. ..... ı.·t' · ··· ·· sa ı caktrr - n al' a mas e er en uş u- - e ıyemeyız. ? sonra takviye olunuyordu. De-

:uz ~·• '" senın gogsune P anan •. • , ... . ğüm çukuru anlamaktan mütevellit _ Niçin beklemiyorsunuz. 
ll&lla d~l vatanın bağnna girmis. Ey ınkdabrn muhafızı olan ı urk l ı..-d ı· .. kü" b d h 11 k mek ki bir harp daha •uku L u• 

"'6
1 

• :. 1 .•. , B . "h • t" b k""h e em m: e ı, - Çun ura a a ca arşı k ıı 
:milleti utandırmıs vatanda ları kan genç ıgı... u gerı zı nıye 1• u ·o ne •. . . . • b' b" k d _ lacakh. Leyli Şama giriyor e 

.... ""' ' :- 1 itikatları, bu (batıl) düşünceleri kafa Şımdı muhterem reıs e.re.ndı, artık rezıl olduk. Har ı ız a~an ~ haftalardanberı· ha"at eserinde_!'. 
ağlatmıştır. Buton vatnn e\ l.lt an bu 1 d .1 k , . ''h k hak sizin. Bunların fiatlerını ben koy- gvnnız halde ha§kaları mustefıt " • 
d be . . d d ar an sı ece , onun )errne n~rın a . . k . k h "il · · d · dtdl ar nın acısını can evın en uymuş. k h k.k t) fh 1 k k mag-1 nezaketsizlik telakki ederek efen oldular Onun ıçm çı ıp gıtme ma rum ço er 1çın e geçır .,, u a ı a me um arını ·o}nca · . . Ş b·r 
Jardır. Senin "batılın,, hücumun~ zul- sensin.. dimize bırakıyorum. isterseniz hakkı- mecburiyetındeyız. . günlerin ıshrabmı hissetti. e. 1,1 

müne uğnyan aziz vücudünün hntırası Büyük mürşidin sana tevdi ettiği mı helal bile ederim; fakat şu davanın - Eşler. Sen benı dinle. Ve cennet kadar güzel ve canlı ıdl· 
Tatandan (hak) kın bir timsali olarak (emaneti) ancak ,.e ancak hu uğurda mevzuu içinde asıl hakiki kurban ben beni bekle... Yem yeıil ağaçlar, ıml . f~rı: 
bütün vicdanlarda ebediyyen yaşıyn- ki (kutsi cihadın) ile yerine getirirsin. değil miyim? .. Lutfen onu tasdik edi· - Fakat arkadatlarımdan. ay- akan sular insanda hayat bı ssıP 
cak, mefklıre uğrunda şehit dii~en a- Darülfünun müderrislerinden niz yeter. rı hareket edemme. Onlar gıde- diriltiyordu. . 
sil varlığın bütün Türk gençliği için Halil Ni t 11 h * "' • cekler. Ben de beraber. (Bıtmcdi) ~ 

me U Q ttt111mnııilmmtt11tnttıttt111Qftlllmıınntm1amnnmuıımntunıumntıu1111-Rınmtlll wumııımıın11ıam1umıtQUIUUllllrt1nllltlllllllPlllUllllotıı11111111WUH111Rtllttı.lllttııltttl untm1&1tlmlttlUIUBJlumumtlRLlluaatltQ:l:llDllllltRllUllAUllDUlaUIUIUlllll«I 

zife alarar-;;.-;.;;f~n b~~ ti;t'um;;;;~j;~;,--;de'b'i;t'7ub';-;i rılmıştır. intihabatı yapılmış, reylerin tas· edilmesini teklif etmiş, esasen ıu-
nna konferanslar verdirtmi~, yaz- azası ve ailelerile birlikte Birli- 1 O - Birlik merkezinde mun- nifi neticesinde Hüseyin Rahmi benin vazifeleri dahilinde ola~ 
dıklan tiirleri okutmuştur. Bu ğin diğer şubeleri azaları da Uc- tazaman meccani serbest edebiyat Beyle Şükufe Nihal, Mebrure bu cihete ehemmiyet veriloıeSI 
arada Hüseyin Rahmi, Mustafa retsiz davet edilmiştir. idare dersleri verilmiş, Halit Fahri, Hurşit Hanımların, Sadri Etem hususu yeni idare heyetine ba• 
Şekip, Halit Fahri, Reıit Süreyya, heyeti bu tenezzüh vesilesile va- Refet Avni, ~eşit ~fireyya Bey· ve Refik Ahmet Beylerin idare vale olunmuştur. Bundan soor• 
Refik Abemet Beyler konferans pur veren Seyrisefain meclisi ler ders vermışlerdır. heyeti azahklarına seçildikleri Nurullah Ata Bey, Menemeodt"' 
vermi•ler, Şükufe Nihal hanımla . idare _heyet.i ra_porunda şube- anlaşılmııtır. Nizamnameye ilave k"ı irtica hadisesini mevzuubah" 

Y idaresine ve vapurun kömUrünü ı t h kk d d 
Yaıar Nabi, Cevdet Kudret, nın . ma 1 vaz. ıy_e 1 a an a a edilmİf olan yeni madde muci- sederek Milli müdafaa ve Maa• 

teberru etmiş olan tüccardan ı - t ld kt 
Halit Fahri Beyler şiirlerini inıat Selı'm Beye teıııekku"'rler'ımı· kay- ma uma verı bı «:n sonra «dge- bince idare heyetinde inhilal rif vekaletlerine birer mektup 
tml·ııe lb - ef"k Ah t N · y çen sene şu emız azasın an 'f _ 1 k . . ı .. 

e r, nurr 1 me urı detmekte idi. S ff . z· t - t d' d"J vukuunda vazı eye çagırı ma yazılarak bır asker ve hır rnua, 
Beyı·n bir hikiyesi okunmu•tur. 8 T f k F k a eh ıya orpaga ev ı e ı - 'h • t . t'b d'l k b d l . l d do-"' - ev i i retin ölümü- mişti, bu sene de Mahmut Sadık Uzere Dç ı tıya aza ın ı ap e ı - Jim ay e i mış o masın an . 

4 - Şube azasından Aptül- ı N il h A k f t f nün yıl dönümü münasebetile ve Hikmet Şevkiyi kaybettik mif, Etem zzet, uru a ta, layı teessür izharını te li e oıı ! 
hak Hamit Beyin seksen yaşına f " f k Ah N · B y oı 
girm'esi mnnasebetile bir ihtifal ihti al yapılmış, Aptülbak Hamit, diyerek ölen ediplerin hatıralarını lbnürre i met urı ey- teklif kabul olunmuştur. e 
yapılmıı, lsmail Müştak, lbrahim Halit Ziya, Ruşen Eşref Beyler yldetmekte idi. ler ekseriyet. kazanmışlar~ır: idare heyeti ön~müzd~k~ paı.a; 
Necmi Beyler birer hitabe irat birer hitabe irat etmişlerdir. Rapor kabul ve idare heyeti Ruznamenın son maddesını aza günü saaat onbırde Bırlık oıe 
etmiflerdir. 9 - Birlik merkezinde bir tebrie edildikten sonra ruzname tarafından vukubulacak teklifle- kezinde toplanarak aralanndaJI 

5 - Şube azasına mahsus bir kütüpane tesisine teşebbüs olun- mucibince nizamnamerı~n tadiline rin ?1üzaker~si teşkil. e~iliyordu. r~i~, umum.i katip ve ?1~haıe~d 
çay ziyafeti verilmiıtir. muş, bir çok kitap toplanmış, geçilmiş,hazırlanan proje madde Fıkret Adıl B. ıebrımııe gele- cıyı, edebıyat şubesını ~ft 

6 - Birlik merkezinde bir devlet matbaası netriyatmrn madde okunarak müzakere, mn- cek ecnebi ediplerin G. S. B. San'atlar Birliğinin umumt ıdare 
gece eğlencesi tertip edilmiştir. muntazaman gönderilmesi ıçın naka şa,tadil ve kabul edilmiştir. Edebiyat Şubesi tarafından kar- heyetinde temsil edecek ilç. aıa-' 

Yazın 7- bir vapur SZ"ezin- maarif vekaletinden emir çıka- Müteakiben yeni idare heyeti tılanarak kendilerine rehberlik yı intihap edecektir. 



Şeyh Sait genç Türk hocasının başı 
1'a tabanca sıktığı zaman yeni Türk 
ktiltürünün zaferine kur :1 ununu atmış 
tı. 

Ağnda boğazı telle kıstırılan tayya 
:tecı, doktor aı:ıırlaşmış ,·e nasırlaşmış 
itiyatJann inkılUptan, yeni kültürden 
aldığı intikamdı. • 

Menemende, testere ile başı kesilen 
Rtnç, Türk inkrl{ıbınm ifadesi olduğl' 
için kelle i şer'i şerif bayrağının uct 

~~.irildi. 
!. Bjitiin bu inloHip cephesinin ölült
Ye.ni kültürün, c ki kültürle yaptı 
harbin fedaileridir. 

Biz, i ter itiraf edelim, ister itiı, 
ttıniyelim bugün biz, bir kültür mul 
~besi knrşısmdayız. 

Kanunla fethettiğimiz ülkeleri kül
Uirle de fethetmek mecburiyetindeyiz. 

InkıHip kültürü vatandaşlan nasır 
laşmış, e ki itiyntlara karşı tamamilc 
düşman ve faal bir hale koyuncaya ka 
dar bu kültür muharebesi devam erle· 
Cck. l\liltür muharebe~inin nizam ş11 
dur: 

1 - Sağ temayülJPri i>osliven hiçbir 
teşekkiJ] hürriyt>t havasından ı~trfacl~ 
tdemez. 

V AKIT 30 Kanun evvel 1930 -

Dört asır evvelki yazı bulundu 

Yeni keşif, tarihin boş kalan 
yerlerini dolduracak 

Amerikanın meıhur seyfiyesı ve 
kibarların zevk ve sefahet merkezi olan 
Miyamide işaret memurluğu kadınlar 
tarafından yapılmaktadır. Bunlar sorı 
zamanlarda en son modaya muvafık 
mayolarla vazifelerini yapmıya başla· 
mışlardır. Herkes işaret memurlarının bu son albiselerini gördük
ten sonra hayrete düfmüş ve onları temaşaya dalmışlardı. Resimde 
bunların biri olan jeri Aten görülmektedir. 

1 

Kişe hergün ıaat I2den itibaren açıktır 

TÜRKSPOR 
Bu Perşembe günü çıkacak 

14 üncü sayısını sene başı mü
nasebetile fevkalade bir nusha 
ıeblinde hazırlamaktadır. Renkli 
harikulide bir kap içinde 32 
sahifeyi dolduran münderecat 
meyanında Galatasaray-Fener
bahçe maçını intişar etmemiş 
resimlerle, karikatürlerle, kroki
lerle tekrar seyredeceksiniz. 
Ti.lrksporu sabırsızlıkla bekle
mekte haklısınız. 

~ ~~~~~~~ 

UPfBH~I üHROf nl 
Yarın akşam 

Senebatı Reveyonu 
Sürprizler 
Kotiyonlar 

Sofralarınızı eve iden 

- ~ 

0~~~!:1:~0 ~ 
. ~ 

Onhılde Hançte 

... 

1 ayh~ Kurut 150 
3 .. 400 

b • • 750 
12 

ŞABAN 

1349 

1400 

Bu geoek Ay 

800 

1450 

2700 

Gün dönümü fırtınuı 
Gcınc~rn aoğu~u : 7,25 - barr~ı 
Ayın doğu~u l ı. l 8 - 1Jatı11 : 

16.47 
1 38 

Namaz vakitleri 
Sabah Otle lktndi 

5.56 12,tS 14.35 

Radvo: 

Aktam Yataı 

16.47 18,29 
lnua1r 

15.38 

Bu akşam lstanbulda 
Saat ~ekizden ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinemalar: 
Alkazar - Dünyadan uzak 
Alemdar - Kartal yuvalan 
Artiıtik - Hay Tong 
Aıri - Hacı Fazıl 

Betiktaı Hılil - Rozita 
Etuval - Uçurum 
Elhamra - Kadın isterse 
Ekler - Yunan tiyatro trupu 
Franıız - Kiveli trupu 
Glorya - Bedavacılar şahı 

Hale l Uıküdar) Karanlık mazi 
Kemal B.- Kanlı denizler 
Majik - Garp cephesi 
Melek - Operada yangın 
Opera - Ren kızlan 

Sircyya Kadıköy • Prenses Kiki 
Sık - Dünyadan uzak 

Mevlit kiraati 
Geçenlerde rahmeti rahmana 

kavuşan Taşçı zade Hilmi Bey
efendinin ruhu mUbareki için 
mevlidi şerif kiraat edileceğinden 

kanunusaninin dörclUooü, iJ>aaar 
günü öğle namazınl ttroteakip 

Kızıltoprakta Zi....ıtüpaşa camii 
şerifine merhumun akraba ve 
eviddasmın teşrifleri rica olunur. 

llnn 
Jzmit Br.lediyesinden: 

17 - 12 - 930 tarihli ilan muci-

2 - 1'ürki}enin esas unsurunu te~ Üçüncü bir şartı da ben teklif edi· 
idi eden göylüün refahı devJet siyaseti yorum. Üsküdar HAie 

bince münakasaya vazedilen Baf;

çeşme, Orhan mahallelerine ge

tirilecek suya ait demir boru 
müakasası görülen lüzum Uzerine 
bili müddet tehir edilmiş olmakla 
keyfiyet ilan olunur. 

rıin esas ümdesidir. Daha doğrusu Tür lrtica kanun haricidir. Nerede gö· 
kiye c:Umhurfyetinin köylü için ısiyase rülürse bastırılmalıdır. Çünkü kanun 
ti Jakoben siyaseti olmahdır. Jironden \'atanda~ içindir. Mürteci vatandaş de 
lerin menfaati he ahına ne ziraat ban ğildir. Onu muhakemeye lüzum yok 

Sinemasında ( Karanlık Mazi ) mü· 

mcssili (Lora l..aplant ). llıh·eten: (Yanş 

Kıralı). Her gündüz 3 te gece !} da. 

Cuma günleri 2 de 4 te 9 da, gelecek 

program Praterde bir gece. 

KANSIZLIK~~~ 
k~ı, ne de iktisadi te~ekküler istimnı- tur. 
tdilmemelidir. Sadri Etem 

ı:uizsizlik ıcin ycg~ne dcu k.anl ihya eden SIROP DESCHIENS PARIS 
tn mımtahip eübba tarafından tertip edelmlstir. • 

'E&c -

Villi olanca sesile bağırıyor: Villi olanca sesile bağndı: Ferdinan bu sözü işitince hemen: atılıyor. Matem elbiseli iki kadın bağ-Tefrika numarası : 20 
- Kırk sekiz!... - Bana bak babalık! Eğer yalan - Geliyorum! rışmağa başlıyorlar. içlerinden biri ba 
Vny canına! Parti çok heyecanlı ..... söylÜyorsan eni pencereden aşağı a· Dedi beş dakika sonra aşağı indi. yılıyor. Bayılırken (lpr( den bahi · 

Yaklaşıyoruz. Villi masaya keyif ıle tarım!.. Beraberce yola düzüldük. bir kaç söz söylüyor. 
dayan~ış ~skamh~llerini gösteriyor. Selig bölüğümüzde başçavuştu; bi- Düyük kilise meydanında büyük bir Villi kollarını açarak bize dönüyor 
Fevkalade ıskam.bıller... Halbuki Ya- ze yapmadığı hakareti bırakmamıştı. kalabalık rnr. Aç kalmı · kadınlardan diyor ki: 
tan ten şeytani bır kahkaha ile gülü- ihtilalden iki ay evvel bizim bölüğü mürekkep bir kafile tezahüratta bulu H ! E 1• ti , F'l d 

1 
. 

O · . . • . . .. .. . . • - ey .va ar. an r nra nıs 
yor. nun genış avcundakı iskambil· terketmi ·tı. lzını bır turlu bulamamış narak geçıyor. Ortalarına hır bugday ti b k d k" , 

'
r·ıı· . k"lerden " k .. l . 1'. d . 1 t ~ .. K 1 . . . 1 h ü "kl" 1 pe e urası ne a ar sa ın ... ter ı ının ·ı ~o guze dır. tık. Ja enın an a tıgına gore ıra tacırım almış ar; em s ru uyor ar . 

Şu masa başında ne kadar rahatsız. Gilyom meyhanesini açmış burada bir hem de boş sepetleri ile kafasına vuru (Ha~enştrase) de hır yoku}n ç~r-
l\lasanm ortasına konmuş bir yağ mu· nevi hira "atıyormuş. yorlar. Askerin biri tiyatro merdiveni P.1.~~~.r. loku yere ym·ar~anıyo~ 'e du · 
mu eriyip gidiyor. Karyolaların de· Bağıl'dım: ne tırmanarnk bir nutuk irat ediyor. tugu yerden: (A~ ı herıf ! ) dıye sc le 
mirleri yarı zulmet içinde parlıyor. - Haydi oraya gidelim! Bir karbür lfırnbasının tebeşirli ziyası niyor. 

Y ezan : •Garp cepheıinde •. ,, müellif! 

Erik Maria Remaıgue 

Jüp süngüsü ile kestiği iri pey1'ir Hep birden kalkıyoruz. Yilli diyoı· yüzünde titriyor. 1nce, kesik sc i ya. Yilli ilerlemişken geri dönüyor. Yer 
parçalarını yuvarlıyor. ki: kın kiliseden yükselen organo sesine deki adamın önünde durarak kasketi· 

Va lan ten bağırıyor: - Aman }'erdinandı da yanımıza karışıyor. ne eline götürüyor ye tehditli bir tavır-
- Elli-· almağı unutmıyahm. Onun Şroderden Pi kopos dairesi yanında bir kaJa- la sonıyir: • 
Burada kapı açıhyor. Tjaden f~N·i dolayı Seligle görülecek bir h~nbı bntık ,·ar. Bir otomobil kamyonu bir _ Affedersiniz .• bir şey mi ö~ledi-

atrlıyor. Nefes nefesedir. Heyecan. var. emeleye ~arpmış. Adamcağızın sol ha niz? 
dan kekeliyor: III cağı parça parça olmuş. Şoför küfredi Beriki ayağa kalkıyor. Villiyi yu-

- Se ... ., se.... Kosolcnin evi önünde ıslık çalarak yor. l\fotör dönüyor. Yalnız yarnh ses karıdan asnğı süzüyor ,.e homurdanı· 
Ayni zamanda hıçkırık tutmuş du~- bağı~p çağırmağa başladık. Nihayet çıkarmıyor.. yor: :. 

madan hıçkırıyor. Villi kumanda edı- Ferdman gayri memnun bir tavırla ve Belediye dairesi önünde propagan x ·] b" • . k 
Y h t 1 · k d ı .. 1 ~ A. - v' c ır FıeJ ~o ··-- avaş ynmş ep op nnıJoruz .. yor: ar asın a yanız gom ek oldugu halde da kag1tları tevzi ediyorlar. Şiddetle · • 

Doğrusunu istersen askerin asıl ocağı - Hazırol?... pencerede gözüktü. Homurdandı: esen rüzgar bunlardan bir kısmını a- Yilli cevap veriyor: 
kışladır. Benden kırk bir... Tjadcn ürkerek srçnyor. Hıçkırığı - Daha ilk akşamdan .. Ne oluyor Iarak beyaz güvercinler gibi havada - Taliiniz Yarmış. Yoksa terbiye. 

Valanten alaycı bir tavırla cernp geçti. Ateşli bir ta,·ırla anlatıyor: kuzum?.. döndürüyor. Kağıtlar ağaçJarın çıplak sizlik edebilecek yapıda bir adam de-
'Vtriyor: - SeJigi buldum. Evet Seligi yakn· Villi bağırdı: dallanna takılarak vmldıyorlar. Sent ğilsiniz!-

.Kırk altı- ,ladım.. - Scligin olduğu yeri buldukl Mari kilisesi tarafında birkaç el silah (Bitmedi) 
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& Ilnm~ çifcg 
(

-R ....... o_m_a_n_ım_a_ı_h_a_k_ik_a_t_, -ı 7l /Jtl 
hakikatimsi roman: 28 _J ~ -

ikimizde de birbirimizle meşgul ol
mamak, fakat yan yana bulunma

mak arzusu vardı 
Sener Bedi kendisile beraber 

çahımak üzere bir gazetede iş 

teklif etti. Bunu şimdi söylesem, 
kariler benim kim olduğumu an
Jarlar. Çünkü pek te uzun olmı· 
yan bir maziye ait olan bu müı· 
terek faaliyetimi:ı, o zamanm 
edebiyat hayatmda epeyce bir 
hareket uyandırmıştı. 

Sözün kısası, anlaştık. Faaliyete 
derhal geçmek üzere ayrıldık. 

O akşam eve döndüğüm za-
man Piriyi çok sarhos buldum. 

- Yarın sabah, dedi, artık 
gidiyorum, bak, biletler hazır. 

Bu akibeti o zamana kadar 
öılemiıtim. Fakat bu kadar ça· 
buk tahakkuku beni şaşırttı. 
Çok üzülUyordum. Piri bunu ıör
dü, önce sevindi, sonra o da 
müteesir oldu. 

- Senin, ayrılışından memnun 
olacağını zannediyordum, bunu 
görmemek için, bu akşamın acı· 
lığını duymamak için çok içtim. 

- Zararı yok, Piri... birgün 
ayrılacaktık, bu sahne nasıl olsa 
olacaktı. ister misin seninle "Bi
:ıim Lokantaya,, gidelim? 

- Haydi. 
ikimizde de birbirimiıle meş

gul olmamak, fakat yanyana 
bulunmak arzusu vardı. Elele 
tutarak, konuşmadan. Kırlarda 
gezen, birbirlerinin yüzlerine 
bakmaktan çekinen me ,tepli 
aşıklar gıbi yürüyerek bizim lo
kantaya geldık. Hmca hınç dolu 
idi. lçerde Hazım karagöz oy
natıyordu. Piri ilk dafa gördü
ğü karaı;öze hayret ve merakla 
bakıyordu. 

- Bu ne'? 
Diye sordu. Ona karagözü 

anlatmak uzun olacaktır. 
- Bu dedim sinemanın büyük 

bab tsıdır. 
Karagöz bitti ortalık aydın

landı. Bizim lokantayı doldu
ranlar pek mühim simalardı: 

Aptulhak Hamit, maarif vekili 
merhum Necati, ressam Namık 
lsmait, Hacıbekir zade Muhit-
tin, Peyami Safa. Eşref Şeldp, 
Reşit lyaz, Elif Naci, Çallı 

lbrahim~ Mes'ut Cemil, Tevfik 
Necati, Fuat Beyler ve aileleri 
klmilen orada idiler. 

O aralık birisi: 
- Mesut Cemi! beyden tam-

bur rica ederiz, dedi. 
Meıut reddeden.edi. Arkadaşı ke
mençeci Ruşen beyı de yanına ala
rak babasının pek nefis eserlerinden 

birisini çaldı. Piri kendisi ıçm 
yabancı bu m:ı ikiden pek mü· 
tcessir olmuştum. 

Masanın altından tuttuğu elimi 
tiddetle sıkıyordu. 

- Ah, diyordu, ne iç.in son 
gecemiz bu kadar güzel. Ben 
onu, seni çabuk unutabilmem 
için kavgali istiyordum. 

Tanburanın son nağmesi, de
rin bir sükütun içinde titreyerek 
kayboldu. Mesut ve Ruşen alkış
landı. Ruşen, • yanaklarının k.r
mızısı bir kat daha artararnk: 

- Hay, yaşayasınız diye ke· 
mençesini torbasma indirdi. 

Bu « hay yaşayasınız » tabiri 
o zamanlar, bir zümreye teşkil 
etmiş olur. 8 · 10 arkadş tara-
fmdan selam alarak kullanılırdı. 

Ruşenin sözlerine, Pevami Safo 
cevap Yerdi : -

- Hay yaşasın! 
Her taraftan bu söz tekrar 

edildi. lfte o al<şamdan itibaren 
"hay yaşasan sözü .• "lanıe .. edil-

miş oluyordu. 
Piri dedi ki: 
- Budapeşde de böyle kah· 

veler var. Y almz, arada şairler 
de gelip ıiirlerini okurlar. 

Pirimin bu sözleri Peyami Sa· 
fanın bir vadini aklıma ıetirdi. 
O, buna, amcası Vefa beyin bir 
mersiyesinden bahsetmiş, oku
masını istediğim zaman bir başka 
güne bırakmıştı. Onun bazen 
böyle atlatma tabiatleri olduğu 
için ısrar etmemiştim. O akşam, 
hem vadini yaptırtmak, hem de 
bir emri vaki karşısında bırak
mak için ayağa kalktım: 

- Şimdi, dedim, Peyami Safa, 
amcası Vefa Beyin mersiyesini 
okuyacak. 

O!,. Bravo sesleri arasında, 
Peyamiyi masaya çıkardık, ve 
küçük bir mükaddimeden sonra, 
hakikaten pek nefis ve güzel 
olan mersiyeyi okudu. 

Mersi yenin: 
"Griv içinde sedalar FeriJe gitti dedi,, 

Mısraına ıelince etrafta bir 
kaç kimse ağlıyordu. 

$ $ * 
Vapur Saray burnunu döndü. 

Ben hala rıhtımda duruyordum. 

Necip Fazılı nerede, ne zaman 
ve nasıl tanıdığımı hatırlayamı
yorum. 

(Bitmedi) 

1 1 Dişlere dikkat l 
Diş çıkarn1ak için kulla

nılan .il:içlar ağrı ve 
şış )'apnıaz 

Bazı kimseler diş çıkarmak 
için mütahassısiarm kullanmakta 
oldul ları ilAçların ağn, iltihap, 
şiş, abse ve saire gibi fenalıklar 
yaptığını zannederler. Ve bu 
yüzden çıkarılacak bir hale ge· 
len dişlerini çıkarttırmak iste
mezler. Halbu d bu gibi dişleri 

de ağızda saklamanın bir çok 
mahzurları vardu. 

Halk arasında diş çıkarmak 
için kullanılan ilaca (Morfin) ismi 
veriliyor. Halbuki bizim kullan· 
dığımız (Morfin) değildir. 

- " Efendim, mademki dişim 
bir işe yaramıyor; tedaviside 
mümkün değil; çıkarmak istiynr
sunuz; çekiniz. Fakat ben mor
fin istemem.,, 

- Hanım efendi, niçin mor
fin istemiyorsunuz? 

- Efendim, morfin kulJanılır
sa diş çekildikten sonra ~·eri ağ· 
rıyormu~. 

- Hayır efendim; böyle şey 
yoktur; ağrımaz. Merak etme
yiniz. 

- Efendim; ağrıyormuş; bizim 
komşu hanım geçen gün çektir
miş de yerinin ağrısından iki ge
ce uyku uyumamış. 

işle bizler bu nevi muhavere
leri her ıaman yapıyoruz. Ve 
yerine göre münaıip ıekilde has
talarımızı - sonradan ağrı yapma
yacağına ve şişmiyeceğine ikna 
ederek - dişlerini ilaçla çekıyo· 
ruz. Neticede hastalar, ağrı ve 

sızı duymadığt, sonradan tasavvur 
ettikleri fenalıklar olmadığı için 
memnun oluyorlar. 

Tekrar edelim: Diş çıkarmak 
için kullandığımız ilaçların son
radan ağrı veya şiş, iltihap ve 
saire yaptığına dair olan düşün· 
ce, bir safsatadan ibarettir; 
ehemmiyet verilecek bir noktai 
nazar değildir. 

Diş tabibi: .Sudt lsmaıl 

• 

Harici Haberler 
1 Miting 

Venizelos Belgratta Anıerikadaki bııhran lRTlCA HADlSESfNt TELİ~ 
JÇ1N 1STANBUL GENÇLF.:lll 

Belgrat, 28 (A.A.) - Yunanistan New York. 2S (A.A.)- Amerikanın Pa Y.ARI.N TOPLANACAKJ,AR . 
Başvekili M. Venizelos, refakatinde ı is sefıri M. Er;ge, Parisc dönnıek üze- Son irtica hadisesi ,.e kıymetli ııır 
Umuru Siyasiye müdürü ve katihi ol re hareket ettiği sırada Amcrikada hü- e cimizin schadeti münasebetile ~· 
duğu hal~e buraya gelmiş ve doğruca küm süren iktısadi inhitatın sonu gel· ;i;izdeki :ünencr en liğin bit sııi· 
saraya gıderek kral tarafından kabul .. _ . . .. g ç Bu ,d-

l t mek uzere oldugunu, daha ıyı ve musa- ting yapacaklarını yazmıştık. 
o unmu~ ur. tsll' 

H . 1 l\• 11 . k • it zamanların yaklaştığını söylemiş- ting takarrür etmiş. proğramını Lif anc ye nazırı ... arın O\'IÇ sa- . . . .. . b' de 111 
ııt 18 buçukta hariciye nezaretinde M. tir. M. Egge, I<'ransa ile Am~rika a- ~".' ıçın dun Tıcaret mekte ın 
Venizelosun şerefine bir çay ziyafeti ra ındaki samimi itilafın kuvntlendi- ıçtıma ):a~ılmış.tır:. ıercfftl 
vermistir. M. Venizelos, AAat 21 i o- rilmesine çahsmak üzere Parise avde- Şehrımızdekı yuksek mekte~ it· 
tuzda:. Vivanava hareket etmiş islas· t' d d 1 :.ı ld • d b üçer Efendinin iştirak ettiği içtuna •Mı _ • ' ın en o ay1 memnun o ugunu a e t d"d k' buçur 
Yonda Basvekil Ye nazırlar tarafından t · t• şam ~aa on ye ı en on se ız ·• yan e mış ır. .. .. . . ııtrll 
selamlanmıştır. y [ kadar surmuş, mıtıng proğraın roi 

1 d ·ı t • • d Unan Bme esi esa!'I hatları te~hit edilmiştir. Bu P 
n l 8 ne lCCSln e Atma, 28 (A.A.) - Pire limanında· rama göre talebe yarın saat on ii~tt 

Batavia, 29 (A.A.) - Merapi yanar ki işçiler, kabul ettikleri bir karar su- ha,·anın müsaade ine göre ya Beyaıı•· 
dağının indifdı neticesinde ölenleriıa . d h"'k. t• · ·ı f h" . . .. ·· k' ydtJI 'k h 

1
. h d 

1300 
k. . 1 k retın e u ume ın ışçı er sını ınr ıma ta edebivat f:ıktiltesı onunde ı me 

mı tarı :ı ı azır a ·ışı o ara _ . . · ıo-
tahmin edilmektedir. Bu miktara yüz- ye etmek uzere muhteJıf tedbırler a- da nya Darülfünun konferans sa 
ıerce kaybolmuşlar da dahildir. Vol· lınmasını istemişlerdir. nunda toplanacaktır. . ,t 

ganın faaliyeti devam ediyor, civar mın Ba -.[zyor Burada talebeden hazı Efendıl~~ 
1 

taka tamamile tahliye edilmi~tir. ~ henüz isimleri taayyün etmiyen mudi 
• fı°' •• 1., Paris. 29 (A.A.) - Fransız ş~rk ~a ris Beyler irticaı tel'in yollu nutukla' 

}O I re o ııyor \"a kumpanyası tarafından teşkıl edıl- ve hitabeler !'IÖyliyeceklerdir. 
Paris, 28 {A.A.) - Saat ı:; buçukta miş olan Marsilya - Bağdat - Karaşi B d so ra Taksim mevdaıtlll' 

. . 1 k. "d h 1 un an n ,J " ne:;.redilen tıbb[ raporda Mareşal Joff posta sen·ıi'!ı ·anunusanı e aş rya- . . .. h . t b'd . ,.elfll" . gıdılecek Cum urıye a ı esıne Y 

reun sıhhi vaziyetınde görülen iyileş· caktır. b d d nutuk• 
l • · d t d·-· 1 konulduktan sonra ura a a me e .. er erının evam e me ıgı yazı - [ .. kt' 

S P O R lar <:oylenece ır. 
mıştır. Mareşal, yavaş yavaş kunet· . h ~· 
ten düsmektedir. VOLEYBOL LIK MAÇLARI Talebe murahhasları bu saba 1' 

., · · · · · · sek muallim mektebinde toplarıarJ 
Mareşal Jıffrea ıkıncı hır amelıyat PEHŞEMBEYE BAŞLIYOR - kl' I t b't d eJder· 

. ld ğı h l k d k' h b ı t k · 1ırogramın son şe ın es ı e ec 
~ apı 1 a c ın a ı a er er e zıp e lstanbul Voleybol heyetinden: Yo- · 
dilmiştir. Doktorlar hastanın yanına leybol ma~larına 1 kanunuı:ıani 931 per· d_ır_. _____________ _ 
kimseyi bırakmamaktadır. . J 

P . (A.A ) ,.1 1 J {{ şembe gunü saat 18 de Galatasaray 1 ZAY'LER 
arıs, 29 . - ., areşn o re. . . . .. . ı _ 

ı.· • t ki' . h C ~ 1 t , loknlınde ıcrn edileceğınden kluplerın O 
mcı:ı\a ı n ıYesıııı mu rr aza e~rnc' c· k · T" k oı " 
dır. Maaın:ıf;h, aı1ık gün <lc;;il sa ıt me muayyen saatte bulunmalan rica olu- ~üfus. tez ~re~ı ve ur ol-
selesi mevzubahstır. Mare~alin yarın 1 nur. rettıplen cemıyetınden almıf 
sabaha kadar mukaveıt1et edeceği ümit 1 l\:ANUNUSANl 9:11 PERŞEMBE duğum "310,, No. la hüviyet cilı" 
edilmektedir. ŞU 1\1AÇLAR YAPILACAKTIR danımı kaybettim. Yenisini Çl" 

k. · · h"k U yolr karacağım, es ısının u m Jçki kaçakçzlığz Kurtuluş - Anadolu sat 18 hakem; 
Adnan B. (Vefa). Hilal - Ueykoz sa

New York, 29 (A.A.) - Amerikan t lS,30 h k . p 'd' Ef (I> · ) . a a em , en ıs . era • 
sahıl muhafızlan Eleamor Joan na- . 
mındnki Jngiliz gemisini yakalamışlar Vefa - Beşiktaş saat 19 hakem; Azız 
dır. Gemide tahminen yüz yetmiş bin (Fener), Pera - İstanbul Spor saat 
dolar kıymetinde kaçak içki bulunmak- 19,30 hakem; Sami B. (Vefa), Gala tasa 
ta idi. 11 kişiden ibaret olan mürette- ray - Fener saat 20 hakem; Gırodü· 

batı muhakeme edilmek üzere Ne"' vüski Ef., Kasımpaşa - Topkapı ~a-
Yorka gönderilmiştir . nt 20,30 hakem; Adnan B. (Vefa). 

tur. L~ t1ltı\ 
\'akıt Milrettip TclM "c 

~~~~~~~ 
Pengal1ı ıinemaıınd• .ı 

·ncr• nu ık~aım komlk Şc\"ki 8. tcnı5t 
' ıf ,, 

sabık Darülbeda~·i san'atk:ırlıınndın J'ın 
J r· 

I1. i~tirakilc (idam kııra11) dram 3 t'cdL 
de. Komik Şevki B. tarafından koıoc 
Dans. te~anni, nryetc. 

• ' . . . . -. ~: ~ ~. . -: . ... :. ·: ~ . . . 

31Kanunusani ·1931 de içtima edecek olan 
Türkiye İş Bankası alelade heyeti umumiye 

içtimaına davet 
. 

Türkiye iş bankası meclisi idaresinden: 

Nizamnamei esasf mizin Kırk beşinci maddesine 
tevfikan Hissedaran heyeti umumiyesi 31 Kinunu· 
sani 1931 cumartesi günü saat on beşte Ankerada 
~ankanın merkezi idaresinde içtima edeceiinden 
iıissedaranı kiramın muayyen gün ve saatte bu 
içtimada hazır. bulunmaları rica olunur. 

Nizamnamei esasinin kırk dokuzuncu maddesi 
mucibince Qerek asaleten Qerek vekaleten elli his
se ye malik olan hisscdaran heyeti umumiyeye iş-
tirak edebilir. 

Ancak vekillerin de tahsen "·ssedar ve sahibi rey 
olmaları lazımdır.Hissedaran hamil oldukları his
se senetlerinin miktar ve numaralarını mübeyyin 
bir cetveli ve mezkur nizamnamenin ellinci mad
des · hükmüne tabaan hissedarandan birini tevkil 
suretile heyeti umumiyeyc iştirak eyleyecek olan• 
lar dahi mevzuubahs cetvelden başka merkezi 
idare ve ıubel~rjmizdcn alabilecekleri vekaletna
meyi yevmi içtimadan bir hafta evel tubelerimize 
tevdi eyliyeceklerdir. 

Ruznamei müzakerat ayrıca ilan edılecekti\ 
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A\enemendensonraizmir~;~~~~?s·~:;;::~~.::~·:;y::::;-Tevfik Rüştü . harp ş 
Üstüne yürüyeceklermiş zı~~~~~ir;::..d\~.~::an~.~:::~:\~!e~:,~:~ yiaları lıçin ne diyor? 
---..---------..... ------------------ cak tedbirler hakkında ~u beyanatta --...,----------------------------: 

[Ü.;t tarafı birinci .;ayıfamıda] dakarlığı bütün münevver gençlik l'e bulunmuşlardır: i: iıst tarafı lıırinei :.a~ıfada ] muhayyel hiç bir zafer bir s 
l\aya .B., dün neşrettiğimiz ve hita- türk muallimliği için bir örnektir. - Hüktimet <:ok esash tedbirler al- Görüyorsunuz ki, bu itibarla devrinin iyiliklerini bahşedem 
lıtsinin sonunda: Her derecede bulunan mekteplerde maktadır. Ye bu tedbir deıfoıl tatbik Türkiye teşkilatı esasiyesinin ve ve edememiştir. Dünyanın için 
. r'Bu münasebetle miHete sürülmek bu hafta içinde yurt bilgisi, tarih ve olunacaktır. Her halde miirteciler la- coğrafi vaziyetinin istilzam ettiği bulundu~u iktısadi buhran, i 
ıstemıen leke ve bize karşı yapılan ta. içtimaiyat derslerinde Kubilay beyin yık oldukları cezayı görecekleri muhak hususlar temin edilinceye kadar, sanların evhamını galiba da 
<ltruz ancak o zaman temizlenebilir,, yüksek fazileti ve rnzife uğrundaki kaktır. ,, 
denwş ve geç vakte kadar orada tah· fedakarlığı talebeye anlatılacak ve Paşa Hz. takriri sükun kanununun Cemiyeti Akvam müessesesine çok büyültüyor. 
kikatıa meşgul olduktan sonra gece ya- mekteplerinde bu genç şehit j~in ihti· iade edilip edilmiyeceğfoe dair bir su- dahil olmak için intizar etmek Türkiye evvela muhitinde 
rısı lzmire dönmüştür. Vekil Be};n fal yapılacaktır.,, ale cernben: vaziyetindeyiz. Bununla beraber, sonra eli eri,ebildiği her yer 
dfin tekrar Menemene gitmesi bekleni· Bu tamim dün İstanbul maarif e- - Hayır böyle bir şey rnevzubahs siyasetinin esaslı mihveri sulha yalnız sulhün iyilH<lerini müdaf 
~~rdu. Şükrü Kaya B. lzmire döndü- minliğine de gelmiş ve derhal mektep~ değildir, demişlerdir. istinat eden Cümhuriyet hüku-
gu \'akit ihtisasım bir muharrire: lere l>ildirilmı·ştı·r. İZI\flR GAZETELERİ NE DiYOR? etmektedir. Bir de, kuneti d 

meti, bu gayeye matuf bilumum 
- Hadise çok f~cidir, demiş ve ja~- TARiKATÇILARIN lÇYÜZÜ I lzmirde muYa~~k ve muh:'l!f ~azete- ma sulh tehlikesi gösterm 

darına kumandam hakkındaki tevkıf ler arasındaki munakaşa hala rle,·am teşebbi;satta ve milletlerin refa-
kararile, kaymakamın YekaJet emrine .. Ankara, 29 - Camilerde mev~~t bü- etmektedir, Son posta ile gelen gazete hını istihdaf eden müzakeratta doğru değildir. Zaaf da bu b 
ahnrnasını işaret etmiştir. Tevkif e- tun ba~·~aklarm ka~dml.:ı:rak .. muz~ler· lerde bu münaka~aların hulasa:-;.;ı ~u- Cemiyeti Akvam müessesesile, histe şikayet edilmesi lazımgel 
dilen ·andarma kumandanı l<'ahri Dey den bırıne nakledıJecegı soylemyor. dur: kendisi davet edildikçe memnu- birşeydir. Binaenaleyh, tehlik 

.rtıiirteJcı·ıer Kubilay Be'-·i keserlerken Mene.men_ hadi~esinin şümu. lüne nakşi- (Serbest Cümhuriyet) ile (Yeni A- d 
J b d t k b niyetle teşriki mesaiye şitap et- kuvvetler ve şerait arasın a hainlere ateş açmamış. Ragıp Bey ma· en 1 arı atının ve u tarıkat mensup srr) ayni iddiadadırlar. Birincisi ;;öy-

kiııeli tüfek başına geçerek ateşe başla Jarrnın. vas~ta o!dukl~rı anlaş.ılmıştr~. le diyor: mektedir. Her defa Cenevreye ahengi tanzim ettikçe ve zayıfl 
rtıış, canileri yere sermiş ve hadise bu Bu tarıkatın merkezı evelce Sıvasta. 1· _ lrtieaa karsı en büyük siddetli gittiğimde olduğu gibi bu defa kunetlendikçe azalır. Bu itiba 
s11rtıe bastırıJmr~tır ken tekkelerin kapanacağı sırada Ba- h k t d'I · ~, k t f'k'. .. k 1 da Cemiyeti-Akvamın muktedir la sulhü istiyen milJetlerin h ~ • " 1 . . . • • • are e e ı sın. r a a ı 11 ve a em 

T rkesır ha,·ahsıne inlnJap etmıştır. kAt" · · • · b'lh · t h d k d"l · · d d HAINLERlN MAKSADI . .. . . . . . hürriyetine karşl değil. Yapılan şey bir a ıbı umumısını ı assa zıyare sa a a en ı erını urma 
lzmir, 28 - Menemen ,.e civarında Tarı.kat mu~t~sıplennın .. Bahkesm cinayet memlekete, terakkiye, münev· ettim. kuvvetlendirmelerini faideli b 

tabii sükunet vardır. Tahkikat etra- ve b:mır havaJısınde son gunlere ka- ı r ı'JJetı'n huzuı· ·e detı·ne Tu''rkı'yenı'n takı"p ettı'g- ı· sulh 
d . 1· • . 1 . d . 1 . ver e e, m ' saa 1 A k b l mı·ııetl frnda büyük bir kütümivet gösterildi ar gız ı avın erme e\'am ettık en ta- k . k tt B d h . . ··tıe urum. nca · unun a 

. J - h . k . . d' \r 1· . ~ . arşe suı as rr. un a epımız mu politikasından dolayı ve son d ı.· Ih . . hl'k 1 
iind k ,1 b" fik' d .. akku etmeUe ır. a ı ve ıdare amır f'k' F k t h"d" . h t 1 . arasın al'.;ı su ıçm te ı e o a en at rr ·ır ermeyanı mum- . . . d , . . . ı ız. a ·a a ıseyı azr gaze e erın Türk-Yunan kat'i itilafı mlinase· 
kq .. d -·ıd· "'-~·· t ·ı . k" .. lerının en zıya e mes uhyetıerını mu· t - .b. b .. ··ıt k d - d -·ı sı'la~hlanma yar,111nda huduts .. egı ır. .:ı.uur ecı erın se ·ız gun . 

1 
kt 

1 1 
d yap ıgr gı ı uyu me ogru egı - T h -ı 

kaidıkl B 1 k'' .. d t . cıp o an no a c a rn ur. d' betile şahsımda ürkiye cüm u-
arı oza an oyun en ye mış ır . ., dev-amı müdafaa edeceğimi tab 

kişi nezaret altına alınarak Menemene Nakşibendiler tarikat erbabı arasrn· Yeni Asır da ~öyle dirnr: riyetini tebrik etti. Kendisile mü-
d k h ·ı · f t · d. h t • • b d hatırınıza getirmezsiniz. getiril -1istı·r a en co . ı a e eı ,.e pa ışa eı o anı- F k t 1 t .. l .. .. nase atımız samimi ir • .. :.. • • . • . _ • . ır acı gaze e er a eş pus \.Uruyor· 

Alt .. t . h . . . .. d'.kl . h 1 dırlar. PadışahJarın bırçogu bu tarı· 1 l ı· b k Jd d - d 
t mur ecı aınını gor u en a k t J ar. r ıcam aş a ır ıgı yer e 

de hükumete haber ,·ermiyen ve bu yüz ata mensup u ar. muhaliflik, muvafıkhk yoktur. lla-
deaı tevkif edilenlerin isimleri şunlar- Menemendeki ilk siliihı atan bir mü kikat bütün çıplakhğile meydandadır. 
dır: ezzin olduğu anlaşılmıştrr. Kubilay Samimi cümhurivetci olarak aralarm-

Müezzin Ahmetle arkadası iki Sevit Beyi silah istimaline Iiizum ~örmeden da bulunan gaz;teci arkadasları it-
sabcı hainlere ip veren arn;vut Ka~iJ: Yaka 'mahalline gclme~i felaketine se- hamların en ağırı olan mürtecilikle le-
hainleri alkışlryan Ismail. bep olmuştur. kcJemek istemelerinin manası nedir? 

l\tnnisada yakalanarak Menemene l\lenemcn hakkında burada çok şid- irticaı muhnlif gaıctelerin tahı-i ketti 
getirilen tabur imamr llyas ifadesinde: detli h\il .. ümler \'ardır. Kubil:iy Beyin ği iddiası aldın ve mantığın haricinde-

"Biı .Menemende galip geldikten müdahalesi olmasaydı, irticaın orada dir.,. 
sonra arkada~larımızdan Saffet hoca- tevessü edeceğine muhakkak nazarile lZMlR GAZE'l'ELI<~RlNDE 
yı Menemene kaymakam yapacak ,.e b3lulmaktadır. TAFSILA1' 
İzmir üzerine yürüyecektik!,, demiştir. Aya;::ta da bir hoca tevkif edilmiştir. İzmir gazetelerinin h:idi!'le hakl"ın· 

Alaşehirde tutulan Şeyh Abdülka<ii Bu tevkif l\lenernen hadisesi ile ahika- da verdiği tafsilat İ!"tanhul gctzetele-
:rin de tevkifine karar l·crilmi~tir. dar görülüyor. rinden fazla değil eksiktir. 

HAZİN BlR HAKlI<AT ERZURUMLULARIN TEESSCRO Bunlardan anlasıldığına göre tah-
l\Jenemen, 29 - Menemen ile ha,·n· . ~~encmendel~i cinayet ve irtica hfı· ki}.at esnasında hfldise ile al;"ıkadar mü 

lisinde çok sıkr inZJhati tedbirler alrn- dısc-sı mcmle~.ctın her tarafın~a nef. him iki irtihat mıntakası bulunmu~hr. 
dr. Bu tedbirler arasında viH\yet jan- retle ve te~.ssurle lrnrşılandıgını yaz. YOBAZLARTN lTlRAFLARI 
darına kumandanı Ibrnhim \'C bölüı\I nuı:;;ık. ldDkun de Erzurumdan şu tel- Yobazlard~n iki il asandan biri mü-
kumandanr izzet Beylerin daimi suret gr;ı a 1 

: him itiraflarda bulunmu~ ve d<.'miştir 
~ Menemende meşgul olmaları da ta- <..nurum, 2S Yalut) - M<'nemenc1e ki: 
karrür etti • Yul;u bulan ve bugün haber alman ir- . . . . . 

. .' . .. . tica hıidiseı.-ıini bütün Erzurumlular .. - l\laksadrmrz şenatı ıhya etmektı. 
Adhyenın tahkıkatı suratle ılerk eol· d<'rin t .. f ti 1 1 Ruyalarrmızda 40 - :JO bin ki~ilik or-l'nekt d" ş· . 1 .. h. • " ecssur ,.e ne re ere "arşı-

e ır. ı~dıden a~laşı an mu ım Jnmrşlardrr. duJar görüyorduk. Rüyamızda bu i;;te 
llok~lardan hır tanesı şudur: l\fevzii olmakla beraber mukaddes m~vaffok ola~ağı~r~r da görüyorduk. 

Bıdayette hadiseye seyirci kalan cümhuriyetimize kar'liı aJak takımı ser- N~hay~t bu bı.zde ıtıkat haline geldi. 
halk arasında üç be~ ki~inin el çırptık· seriler tarafından ika edilen bu cirkin Ilır gun 1\lanısadan kalktıktan sonra 
ları ~öylenmişti. harelteti bütiin mevcudiyetimizle ~tel'in Menemene giderekn büylik bir ~ay var 

~ıl~hare .bu alkışrn _ h.ftdiseyi bast_ır· ederiz. Necip türk milletinin kam ~ır. o.radan. ~alk ka)~kla geç~:· __ Ka-
"'_ıya koşan Jandarma ıçın yapıldığı ıd- pahasına elde etmiş olduğu bu k d • ) ıkçı bızde sıluh oldugunu gorunce 
dıa edildi. Fakat şimdi maalesef ta- esere ve dolayısile vatan ve millet: h~~ korktu, biz: 
~akkuk ~diyo_r k.i: ~u al~ı~ zı~~>.itimizin yanet eden ve sırf şahsi menfaati için - . Sana. zararırnrz dokunmaz .. Bizi 
aşı kesıJerek dırege geçırıldıgı sırada yaptıklarına :-;üphe bulunmryan alçakla karşıya geçır, fakat buna mu1rnhıl sa-

Yapılmıştır. nn en krsa z~manda' en ağır cezalarla na mühim bir haber verelim. Şeriati 
.Jandarma 1>U hadh•eden he~ dakik, tedihini istiyen Erzurum halkının bu ihya etmiye gidiyoruz. Muvaffak oJ. 

Sonra gelmiştir. Bu hakikati anlıyan- vatani hissiyatrnr makamatr aliyeye ih· duktan sonra seni 200 lira maaşla bir 
ların teessürleri bipayandır. · hlğ1111 da matbaanızdan rica ederiz. memuriyete tayin edeceğiz, dedik. l\a-

Müddei umumi el'an buradadır Ye Belediye reisi Seyfullah. Erzurum yıkçı bizi dereden geçirdi. 
labaha kadar çalışarak tahkikatı bir an Cümhuriyet Jlalk Fırkası idare re- lZMIR VALIS1N1N REY AN ATI 
~\>el hitirmiye uğraşırnr. isi Rıza ı· · ~ lımir valisi Kazım Pş h:ıdı·se h·ık · , mec ısı umumı azasın· ' · < • -

MENEMENDE ÜRFI iDARE MI? dan Canip, ticaret ve sanayi odası re- kında şu yeni beyanatta bulunmu;:tur: 
. Menemen, 26 - Burada mu:akkat isi Sadrettin, belediye meclisi azasm- "Tahkikat çok kunetıi \'e seri bir 

hır müddet için ürfi idare ihin edile- dan IIulUsi, belediye meclisi aza.ı;;ın- surette yürümektedir. Hıldiseye ehern
teği şayidir. Burada tutulan herifler elan Uahmi, tüccardan Şükrü tüccar- miyetsiz denilemez. Bulunan irtibat 
bugün lzmire gönderilecektir. • dan Ahmet. 

1 noktaları mühimdir.,, 
liAtNLERE YATAKI,JK EDENLER ANKARADA İNTiBALAR MUKADDES MEZAR 
. lzmir, 29 - Bozalan köyünden geti- Menemen hadisesi münasebetile hü- Menemende bir ke~ikba:;; mezarlığı 

!'ilen (70) kişiden beşi hakkında tevltif kumetiıniz farafrndan ittihaz edilecek ::rapıJacaktrr. Bunun için bir mrntaka 
kararı ,·erilmiştir. Diğerleri nezaret tedbirlerin mahiyeti hakkında henüz tayin olunacak Ye hurası milli bir kud
aJtındadır. Bunlar hainlere yataldık kat'i bir malümat yoktur. Takriri sü· siyeti haiz ola<'aktır. 
tt1rıekle maznundurJar. Haydutlar hu kôn kanununun iade edileceği, bütün 

Balkan siysSEıti 
- Balkanlılar arasında bir 

ahenk ve mukarenetin husulü 

şüpheı· z iyi birşeydir. Bu iş ~im
dıJik gayri resmi mahafilin te

şebbüsleri sahasındadır. Atinada 
başlıyan, önümüzdeki sene lstan

bulda in'ikat edecek olan bu 

konferanslar, Balkanlılar arasın· 

daki havanın iyileşmesine çok 
yardım ediyor. Hemen şurasını 

tasrih etmeliyim ki, Balkan an

latması demek, evelemirde Yu
goslavya ile Bulgaristan arasın

daki işlerin düzelmesi demektir. 
Çünkü Balkanlılar arasmda bu

nun haricindeki işler ya hallo

lunmuş veya halledilmek üzere 

bulunmuştur. Türkiyenin hepsile 

münasebeti iyidir. Bunlardan 

Yunanistanla ve Bulgaristanla 
olan hust.si muahedelere bağlı 

mukareneUer artık herkesin ma
lumudur. 

Yalnız şurasını hatırlatmak 
mecburiyetindeyim ki, Türkiye-

nin Balkanlarda olduğu gibi bil

hassa Akd'!nizde ve Karadenizde 

ve hudutları itibarile Garbi As-
yada ihmal edilmiyecek bir çok 

menfaatleri vardır. Belki az çok 
farklı o'mak üzere diğer Balkan

lıların da Balkan haricinde bu 
gibi menfaatleri vardır. Balkan
lar ve Akdenizde Yunanlılarla 
nasıl menfaatlerimiz tevem ise 
kezalik Balkanlar ve Karadeniz

de Bulgaristanla da onun gibidir. 
Görülüyor ki, Balkanlılar ara

sında bir detente temini safhası 
ne kadar kolaysa bunu büyük 

entente derecelerine götürebil
mek, bir az evvel Türkiye için 
bahsettiğim menfaatlerle olduğu 

gibi Balkanları ihata eden büyük 
devletlerle miinasebat ve onlarla 

lccsyde yedi gün misafir kalmı;ılardrr. seyh ve dervi~lerin tevkif edileceklen· Kunduracıların nıüracnntı 
• - olan menfaatler noktai nazarla-

. HIR Ş.AY!A. . -· ~ekli~d çıkan bazı rirnytlerin asılsrz Ayakkabıcı esnaf cemiyeti ti- rını da, ehemmiyetle göz önün-
. lzmır. 29 - lzmır 'alısı Kazım P;::. olClugu tamamen anlaşılmıştır. İrtica c et od ü t d k 
ile Manisa valisi Fuat Deyin de vekfı- hareketine kammuş olanlar bittabi ce- Yar 

1
. S ası~~ md rhacaa. ed erhe. de tutarak çalışılmak itibarile 

~t · 1 ki .d. ı .. "' . _ .. er ı anayıın a a zıya e ı- h l" · · · t•ı emrıne a rnaca arı şayı ır. za arını goreceklerdır. 1 a1nız dun yaz .. • . zamanı ve ay ı mesaıyı ıs ı zam 
CUMA GiJ.Nü YAPILACAK dığımız gibi memlekette inkılap esasla- mayesi için hukumet nezdınde eden ayn bir safhadır. Her hal-

1 FITlF AL nnr yıkınağa matuf görünen bu cinaye tefebbüsatta bulunulmasını iste- de bu vadideki gayretleri daima 
Ankara, 29 - :\fenemende sehit olan tin tahkikat ve muhakemesinin sür'at. miştir. teşçi etmeliyiz. 

l{llbilaY B. şerefine yapıla~ak cuma k intacı için hükümetin Biiyük Mil· Ayukkabıcılar bilhassa A..,ru~ 
tilnkü ihtifal de Maarif v ekiJi Esat. let Meclisinden fe,·kalade bazı sa1:1hi- padan gelen lastik ayakka bıla:-· Har P ı htima li vr: r mı? 
btUsteş.u Emin ve Hamdullah Suphi yetler btiyeceği şüphesiz addedilmekte dan daha fazla resım alınmasını içinde bulunduğumuz medeni 
lleyJer birer nutuk söyli:receklerdir. dir. Ancak hir kanunla takip ve tes- şerait, görülen tehlikeyi gic!er-

l\tAARlF VI<;KfLlNIN TAl\tll\11 bit edilecek bu salahiyetin verilmesi istiyorlar. mek imkanına maliktir. Bu iti-

l{ ~en~m;n ~ftdi.ses~nin büyiik şehidi için .. Da~iliyeYekilin ·t,ahkikatr bitir'.~ j ,ı Doğum ve .~adın hastahkıarlı ll barla, ufukla tehlike hissedilmesi 
tıbıHi) e) ın aılesıne ve mensup ol· Ankara}a aHlet etmı~ bulunması lu- ı ••t bassıs b · d h 'kb' d K Af• k" 

clu ~ kt ı · . .. t b.. ·· .. 1 ı.. t d · llı 1. mu e · ı , em a a nı ın e er. a ı ı gu ıoe ep namına zrnır maarıf mu- zumu a ıı goru me e ır. ı• cc ısc j Doktor lh '"t d" b. 'k h 
d\irlüğüne maarif vekili B. tarafın· sevkedilecek yeni kanunun (inkılıibı , H •• . N •t su d"I mu e~a ıy~~ ce 1ır 1~e 1 ra 
dan taıİYet telgrafları cekilmiştir. Ilü lrnruma kanunu) ismini taşıması müm ı' USeyJD aŞl e 1 meme 1 ve uzumu uzumsuz 
1Un rnaarif eminliklerine de şu telgraf kiindür. l\feb'uslardan mühim bir kıs- Türbe, eski Hilaliahmer binası sarsılmamalıdır. O herkesin isti-
tonderil~.iı;:Ur: mı böyle bir kanuna ı;:iddetlc ihtiyaç ıı ~o. 10 Tel. Istanbul: 2622 J ' fadesine açık inkişaf ve iyilik 

"Kubılay Be) in vazife uğrunda fc· görmekte ve hadise Ankarada (tarika· · -~ 
1 
kaynağı kalmalıdır. Bu a~ırda 

Yıl ba~nnda tasarru 

Kadın birliğinin be3rannam 
Türk Ifadın Birliği yıl ba~ı mü 

sebetile il,i beyanname neşretmeğe 
rar vermi:;:tir. Muhtelif ,·açırtaJa 

Türk kadınlarına dağıtılacak- ilk 
yanneme sudur: 

Yıl ba~ı rnünasebctile türk kadı 
ğına ! 

Tasanuf haftasında tasarrufa 
tecİenlerin vıl hasında barlarda eğl 
meğe, -:ampz.nya içmeğc hazırlanıy 
Jar. 

Aziz hem~ireler. y1l ha~ı gece:si 
bu lüzumsuz israfından 'azgecinız c 
idi tasarruf miic:ıde1esindcyi7~ 

Bizim gibiharpJerden çılrnn ve 
dattan miras ı,:ıJan horçları örleme 

çırpınan bir millet için tasarruf elı<.' 
dir. 

Tasarufa riaJet eden memleketi 
ele ahlilk ) ükselir. 

Yatanda~ .. ütedenheri müreffeh 
şıyan im;anların hu lüzumsuz fıdeti 
ni esir etmeo::in. Birçok fal>rikaları 
milyonlarca varidat memb:ılan var., 
nin ise uzun uzun harplerden yorg 
çıkan bir vatanın rnr. J<~ğJenmeğe \ 
receğin parayı ona yardıma ~alış. 

T. Kadın Birliği 

-vAKIT ın 
K ücük: ilanları 

flı..._ ., 
~ ~ Bar ırün netrolunur ~--11111! 

:••••" ... Tarife••••••••: 
• 1 Defalık lıırus 30 • 
~ . 
: 2 .. .. 50 : 
: 3 • " 65 : 
: 4 75 : . .. . . 
• • ihtivaç luılmavın-· 
: cava kadar ( azamr 
: 10 defa) ilan edil- ıoo 
: mek üzere mahlu • ! Abone'erimiziıı her üç aylığı için 
: bir defası mecc.'ln::n 

: ' Mtırı ~eçen ilAalımn faı:la ~atırı 
: için 'S er ~uru~ zammolunur. • 
Oıeeeeeaeee aeeeeeeeeeaeeeea 

SATILIK UCUZ EML.\1{ 

Tophaneli oğlunda merhum Rahr 
P~. hanelerinin 19 kanunusani 931 p· 
zartesi saat l:l ten 16,30 a kadar f'sl<ii 
dar sulh huJ,uk mahkemesince kafi~c 
satı lacal\ tı r. J'ı r:3atı kaçırmayınız. 

(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. Komsiyon 

alınmaz. istiklal caddesi Par-

makkapu Muhipbey apartımana. 
(5) 



• Cuetemhd• çık.ııD .,:;. "" -ı...ı...to blltlln b&••tn mah,.adw 1 
Guctcye gö•dertlectt mcktuplınn üzerine idare içinse ( idare ) vw ya 1 

at f.se r Yazı J lıaretl konulm,ahdır 

De-ııru ~um lacM.!Ddeıı. ıo,...etı m..Jıadd.....,a melııtupja,a lr.onlll•oı oaral•,.. L 
lıa7bo!muıadııo •• d&alann mllocleneatından idare mea'al detlldlr ij 

En temi:'\ 

\ 

En güzel E n ş ı k 
En süratli, En nefis 

Tabı • • 
ışı yapan 
Yer 

v A K 1 T 
MATBAASI 

DIR 
Tabı itleriniz:i bntnn titizliğinizi tatmin edecek su
rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi iaz:ete -.e kitap formalarınızı 

üç dört renkli klişelerle ayarlı bir surette ve aürat
le hazırlar. 

Mec1Dua ve kitaplarımz:ı istediğinizden üsuın tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir işi deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel ev
veli V A K T E uğrayınız. 

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanız VAKTE 
~ abone olunuz. 

V A K 1 T Haftada bir okuyucularına 16 sayıfalık 
bir mecmua veren yegane gazetedir. 

• 

Tabtakalede Rüstempaşa mahallesinde Uzunçarşı caddesinde 
348 No. h dükkan ile Küçük Mustafapaşada hazne vekili lsmail 
ağa mektebi binası icara verilmek üzere 22 - Kanunusani - 931 
perıembe günU saat on dörde kadar müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin yevmi mezkfırda vakti muayyene kadar lstanbul bele· 
d;ye me ezindeki dairei mahsusada encümeni daimiye müracaatları . .. ,.. 

Beledi keşfi 714 lira 78 kuruştan ibaret olan Koca Mustafa 
paşada lstanbul 28 inci mektep binası tamirab ile bedeli keşfi 
953 lira 2 kuruş olan Şile dispanser, karakol ve hapishane bina-

ları tamirab22-Kanunusani-931 perıembe günü saat on dörde kadar 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin yevmi mezkfırda vakti muay-

yene kadar heyeti fenniyeden alacakları ehliyeti fenniyelerine 
dair vesaikle lstanbul belediye merkezindeki dairei mahsusada 
Daimi encOmene müracaatları. 

Sandalye imali 
Edirne kız nıuaHinı n1ekteJ)i ınu

dirltğinden: 
Mektebimiz konferans salonu için mevcut nümunesi veçhile 

250 300 adet sandalye imal ve mahalline vaz'ı 24 -12 - 930 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni münakasaya konul
muıtur. Taliplerin şartname Ye nümuneyi görmek üzere hergün 
mektep idaresine ve münakasaya iştirak için ce 150 liralık te

minat makbuz veya mektuplarım hamilen ihale günü olan 12-1-931 

p zartesi günü saat 15 te Edirne Maarif eminliği dairesinde mü
teıekkil komisyoiia müracaatları ilan olunur. 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi· Sirkecide 

MühOrdar zade hanı nlonda Tel.lst.27 

Jra~zon itine; postası 
(REŞITP AŞA ) vapuru . 1 

kinunsani Perıembe akıamı 

Galata nhbmmdan lnebolu, 
Samsun, Ünye F ataa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, Hopa ya 
kalkacak ve dönlişte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polatbane, 

Giresun, Ordu, F at.sa, Sam• 
sun, Ineboluya uğnyarak ge· 
lecektir. 

Mersin Pastosı 
(ANAF ARTA) vapuru 2 kA· 

nunaani cuma 10 da Galata rıh
tımmdan Çanakkale, lzmir, 
Külliik, Bodrum, Rados, Fethi· 
ye, Finike, Antalya, Aliiye ve 
Mersine kalkacak ve döntlşte 
Taşucu, Anamur Kuıadasına 
uğrıyacaktır. 

Andifi, Kalkan, F ethiyede 
aktarmadır. 

J ra~zon ~irinci Postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

ıapuru 30 kanunevel Salı aqamı 
Galata rıhbmmdan kalkarak 

Zonguldak, Inebolu, Sinop, Sam· 
sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Görele, Giresun, 
Ordu, Ünye, s ·amsun, Sinop, 
lnebolu, Zonguld ağa ujrıyaral 
gelecektir. 

Hyualık s~rat ~ustası 
( M E R S 1 N > vapuru 30 

kanunuevvel Salı 17 de Sirkec 
den Gelibolu, Çanakkale, Kn
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak Ye dönüş
te Altınoluğa da uğraya
caktır. 

idare leYazım anbarında 
teraküm eden takriben 200 
adet bot saç fıçı açık artırma 
ile sablığa çıkanlmışbr. Kat'i 
ihalesi 6 ikinci klnun 931 
tarihinde icra kılınacağından 
almak istiyenlerin o gtın saat 
16 da levazım müzayede he
yetine gelmeleri. 

. ™----- ::tAVISI HER. YERDi::': .:> KUR.U~ = 
MATBAA \ 1E • DAREHA~E 

IST ANB UL. Babıali. Ao\:ııu caddesınde •VAl\IT YURDU, 

LT~lrfoall~FI :lll ı ! 

= 

1 Devlet dcmlryolları ilanları 
_______________________ __.,. 

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

şma bir daktilo alınacaktır ve buna görülecek kabiliyetine göre 
80-100 lira ıehri maktu ücret verilecektir. T alii' olanların evrakı 

. mllsbitelcrile Ankarada idarei umumiye zat işleri müdürlüğüne 
lstanbulda Haydarpaşa iıletme müfettişliğine müracaat eylemeleri 

• • • 75,000 Adet kain travers kapalı zarfla yeniden münakasaya 
konmuştur. Münakasa 19 • 1 - 931 Pazartesi günU saat 15,30 da 
Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münaka
saya iştirak • edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi'" 
natlarmı aynı günde saat 15 e kadar komisyon katipliğine ver
meleri JAzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira muka'" 
bilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik 
edebilirler. . . .. 

Muhtelif cins matbaa kağıtları kapalı zarfla münakasaya koo· 
muJtur. Münakasa 16 Şubat 931 Pazartesi günü saat 15 de Ao'" 
karada Devlet Demiryollan jdaresinde yapılacaktır. Münakasaya 
İftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı gllnde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu katipliğine 
vermeleri lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mu· . 
kabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden teda• 
rik edebilirler. 

istnn~uı Dnroıtonun nıo~nYHHl ~onıisyonun~nn: 
Darülfünun binası ittihaz kılınmış olan Bayazıtta kiin mulga 

Harbiye nezareti binasında muktezi tamiratın olbaptaki evrakı 
keıfiye ve fenniyesi mucebince kapalı zarf usulile tamirleri mil• 
nakasaya vazedilmiıtir. 

Münakasası 31 Kanunuevvel 1930 tarihine müsadif Çarşamba 
gtlnü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin evrak Ye şartnamesini 
görmek üzere her gün öğleden sonra Darlilfünun mübayaat kO" 
misyon kitabetine müracaatları ve teminat akçeleri mUnakas• 
gUnünden evvel Darülfünun muhasebe veznesine tevdi etmeleri 
ilan olunur • ___,.-

Vakıf akarlar ve mahlOller nıµ.: 
düriyetinden: 

Kıymeti mubammenesi Ziraı 
Lira Kuruş 
80 91 26,97 

Topanede Cihangirde Sormagir mahallesinde Topçubaşı çık" 
mau sokağında 26,97 zira terbiinde mubterik mescit imamın• 
meşruta hane arsası 16 K.evvel 930 tarihli Sah gününden itibare~ 
dört hafta müddetle müzayedeye konmuştur. Bedeli mubamme01 

80 lira 91 kuruıtur. ihalesi 13 K. ıani 931 Salı günü saat oıı 
dört buçuktadır. Talip olanlar konan kıymetinin % 7,5 nisbetinde 
pey akçelerile Istanbul evkaf müdüriyetinde vakıf mahlüller ida• 
resine müracaatları. 
---~~----'-~~~~--~~~~~~~---~·-~~~--~ 

Balya etiketleri için bir mil .. · 
yon kapsül: 

_. ·•n•••••w•u••- •• Tütün inhisarı umumi müdiirliğinde.11 
Y elkenCİ \ APUHLAHI 1 Pazarlık suretile satın alınacak olan bu kapsuııerin nümunesı 

~ 

Karadeniz postası 

Samsunvapuru 31 
kinunueYYel 

ÇARŞAMBA 
gUnU akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zonir'Jl
dak, lnebolu, Samıun, Or
du, Gireıun,Trabzon,SUrmen• 
Ye Rize ) iıkelelerine azimet 
ve aTdet edecektir. 

Tafıilit için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentasına 
mUracaat. Tel. lstanbul: 1S1S 

~tıınw ırnıaıımı •wıı a ı wı 

mubayaa komisyonunda mevcuttur. Taliplerin fiyat vermek üzere 
3·1·931 cumartesi gllnü saat 10 da · Galatada mübayyat komi•· 
yonuna müracaatları. 

~ ı ıl~I !l~llıge 
Büyük Pıyangosu 

- · Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
-_ -~ ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

~---~ Onun için: 

Tayyare pfyanf!o 
alınız 

biletini 

mU11nnnmınıınıı11ıın:nııı l1 --
Y. Murafoğluı -:~ . 

6. 1nc1 keşjde 1 l-kftnunusani-931 dedır· 

Büyük ikranıiye (200,0 JÜ) liradır. 

Istanbul Sultan Hamam j -~ 
. Topalyan Han No: 7 1 ,::.~ 

IJ Iran, Buhara ve peki 
ıJ Halıların en AIA c nsle- 1 

ıı: nni ve ucuzlarıni orada 1 

bulursunuz. ...Jl 

Ayrıca: 

"50.()0(\, ,, 40/'00,, "2 5.000,, "10.000 .. 

liralık ikranı~ye ve "100.0l O,, liralık 

hir mük:\f at vardır. 


