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Manisa ve Menemende idarel ör11ye 
başiadı ! Bir Divanı Harp 

Teşkili Kararlaştı 
Şerirler hak ettikleri cezaları 

sür'atle görecekler 
Ankar.a, 3o (Telefon) - Fırka gurupunun 

bugünkü içtimaında idarei örf iye i1Anına 
karar verildi . Şinıdi öğrendiğime göre hü -
kornet geç vakit idarei örfiyeyi resmen ilan 
ettı. ldarei örfiye yalnız Manisa vilayeti ve 
Menemen kazası hudutları dahiline inhisar 
edecektir. 

Ordu müfettişi Fahrettin Pş. bu mıntakaya 
fevkalade salahiyetle menıur edilmiştir. l\'la
nisa ve l\1enenıen mıntakalarında dıvanı harp 
teşekkül etmiş, reisliğine Af ıyon Kolordu ku
mandanı 1\-tuğlah l\1ustaf a Pş. tayin olun
muştur. Hükiınıet idarei örfi~·e kanununu 
hazırlamıştır, yarın nıillet meclisine arzede
cektir. 

ldare ı ö cfiyen :n nıüddeti iki aydır. Şerjrler 
bir an evci adalet in pençes ne teslim o~una
caktır. 
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.. -' F Th rı ~· l"I. '4 . 1 Jıo. """C ~ iS Grupu 
Dün Menemen had·se.sini gözden 
geçirerek hükume+in aldığı tedbir

leri t sv·p et ti 
A1'\ara, 30 (Telefon)- Başve d 

lin dftn mcb'uslara söylediği, gi
l,i, H. F. meclis grupu bugün 
q.,ı,. birden "birer ve üçten de geç 

••lde kadar iki içtima yaptı. 
lfer iki içtima da çok hararetli 
le heyecanla geçti. içtima açıl
••tı zaman evvela Başyekilimiz 
Menemen hadisesi hakkındaki 
"-mi raporlara okudu ve al.na
tak tedbirleri izah etti. Bundan 
loilra birçok meb'uslar söz aldılar. 

küçük bir t elckccilikten ibart 
olmadığını, inkılaba ve cümlıu
ri11ete sui k c::.st olduğunu söyle
diler ve hül(ümdin cezri tetbir
ler almasında israr ettiler. 

Grup azasının müttefikan 
üzerinde durduğu esas fU oldu: 

Hükumet yalnız bu had:se 
karşısında değil, bundan sonra 
buua benzer vak'alar zühuru ih
timalini de düşiinerek 2zami şid
det göstermelidir. 

[ Alt tarııft 7 inci sayıfada ] "'Hatipler bilhass-ı , __ hadisenin 

T ahkikatiıi son neticeleri 
M•diıe bakında hazırlanan raporlarla Da
hlllfe Vekilinin temasları bir çok hazin ve 

feci hakik atları 'meydana çıkardı 

fllllllerden U9'l Cortada yaralı Mevkuflıı.rdan müezzin • hmet 
Zeki Mehmet) ve seyyar satıcılar 

\ı.. 1ı1 • .-en bdiıtesine ait tahkikatr:eçtikçe çok mühi mneticeler-v-er-d-iğ-ini 
·~ aafWQID. ginni§ gibidir. Dun An- bildirmiş. irtica teşebbüsünün arzctti 
~ ... lıbimiz bu 'tallkikatın sıiin ği siyasi mahiyeti işaret etmişti. Bu 

VAKiT YARIN 

SAYIFA 
Vakıt karilarilenden gördüğü 
teveccühe mukabele için yıl 
başı nusbasmı Türkiyede ilk 
defa olarak 48 sayıfa neşre· 
diyor. Bu nusba içinde bir 
takvim, 32 ıayıfalık bir mec· 

mua, bir çok kiymetli 
yazılar bulacaksanız .. 

- - ,_, -= - ~ - -Z-.='== ~===--= ~ 
suretle şümul ve mahiyeti bir kat da
ha artan Menemen faciasına ait tahki
katı mahallinde yapan Dahiliye Veki
limiz Şükrü Kaya B., tahkikatın son 
safhası hakkındaki raporları Başvekale 

te bildirmJ~tir. 

Hainlerden mantaret Hasan "' -
Ş. ifaya B. in yann lzirlirdeİ1 

Ankara}'a hareketi ve perşembe günkü 
(Alt tarafı 5 inci sayfada) 

Gençlik 
Bugün irticaı ·tel'in 
için miting yapıyor 
Yarın da muallimler top
lanarak arka da, lan nm 
hatırasım taziz edeçekler 

Şehrimizdeki yOksek mektep
ler talebesi Menemendeki irtica 
hadisesini protesto için bugün 
büyük bir miting yapacaklar. 

Dün de yazdığımu: gibi gençler 
bugün saat on üçte Darlilfünun 
meydanında toplanacaklar içle
rinden müteaddit hatipler genç
liğin bu eI;m hadise karıısında 
duyduğu teessür ve heyecanı 
ifade eder nutuklar söyliyecek
lerdi. 

Bundan sonra muazzam bir 
kafile halinde Taksime gidilecek 
burada da nutuklar ve hitabeler 
söylenecek, Cümhuriyet abide
sine çelenk konacaktır. 

Muallimlerimizi teessürü 

ifşaat 
Mefsuh fırka taı alından Uskiida 
beledıye azalığına namzet gösterile 

bir hocanın aa rolü varmış 

Şeyh Esat efendi kimdir ve kimlerde 
ne şekilde maddi yardımlar görür 

. . 
- Salnk Yahya efendi derifiı 
Menemendeki irtica h!disesi hak-~ün iizerindetd tekkelerin sabık teYh 

kında dün de fehrimizde tahkikata de- lerl de val'drr. 
vam edilmiş yeniden bazı kimselerin Dün bu suretle Clinlenilen hoealan 
polis müdüriyetine getirilerek ifadele- 20 kadH o1dufn tahmin ecJi!iyor. 
ri alınmıştır. ifadeleri alınanlar me- Polis bilhassa bu şeyhlerin tekle 

d F tiht E i . o~··-·· d erin. figaımıdan 80Dra ne yaptiklan 
yanm a a e m n, ""..aoy E t Ef di il tem ta b 1 m ve sa en ı e • u unu 
Yahya ~f. derglhlan1e. To~kapı, E lftllunma&Uumı tahk"k '*m~ 

lmyülp,k.~diiırn~ak~d' rdAı,,enköyt, ,,!-• DCMd) 1tl0Rbl lP&ilT 
oy , ~s u ar ve mavu av Bmrla!dan Jb«tr llnnmde bir oeyh 

Gazi ve küçük 
mektepli 

Gazi Hz. son Edirne se
yahati esnasında mektepler
den birini teftiş ediyordu. 
llk tahsil sınıfında olan bir 
talebeye ön ayaklarını hava
ya kaldırmış bir vaziyette du 
ran bir at resmini gösterdi. 
Ye sordu: 

- Oğlumı bu hayvanın 

adı nedir? 
- At, Efendim. 
- Bunun duruşuna ne der 

Jer? 
- Şahranmış derler, E

fendim. 
- Peki atlar bazan böy

le şahlanır değil mi? İnsanla
rın da hiç şahlanmış olur 
mu? 

Bu sual karşısında o kü
çük mektepli hiç tereddüt et
meden şu cevabı verdi: 

- Efendim, insanlar dai
ma şahta dır! 

Hakikaten insanların di
ğer hayvanlardan şekil ,.e ha 
reket noktasından farkı dai
ma şahlanmış vaziyette bu
lunmasından başka bir şey mi 
dir? Onun için o küçük mek
teplinin hu ce,·abı Reisicüm· 
hur Hz. nin takdirini mucip 
olmuştur. Daha ilk mektep. 
)erin ilk sınıflarında bu ka
dar zeka e~er i ve tek:\mi.iJ ka 
biliyeti gösteren bu vatan 
yavruları Menemende Tlirk 
Cümhuriyet ve inkıh\bının mu 
hafazası yolunda kahraman
ca hayatını feda eden l\uhi· 
Jay B. gibi kıymetli mu:ıJ 

limlerin elinde hulundukça 
türk milletinin istikb:ıli hnk
kmda bihakkın büyük ümit
ler besJiyebiliriz. 

ayduiumuza. &"Öre eltin mOhim ifp.a 
bulunmuş ._ aynca lntlha1ııaı za. 

manmda melnh serbtıst fırlm tara· 
fınd2ut °(j'ıküdnıl&n phfr medW a· 
aJaıjdta naımıe& ,eınuften cJ1ier 'bir 
fe~ d• fıldlled• eltennıııirefti bir 
R!fl o"""' •bplMiftlr. h 111hin 

Şeyh Esat efendinin torunu babasının 

ve dedesinin nasıl tutulduğunu anlatıyor 

bugün tevkif edilmesi çok muhtemel· 
dir. 

YENİ TEVKlFAT YOK 
Dünkü gazetelerden biri lçerenköy 

imamı Sadettin Ef. nin de tevkif e
dildiğini yazmışsa da yaptığımız tah· 
l<ikatla bunun doğru olmadığı anla· 
ı,ılmıştır. Sadettin Ef. mefsuh ser· 
best fırkanın kendisini Erenköy re
isJiğine tayin etmesi üzerine imamlık
tan çıkmıştır. 

MAZNUNLAR YARIN GÖNDE
RILE CEKLER. 

Şehrimizdeki mevkufların dün İz. 

mire !le\'kleri mukarrerdi. Fakat bu
rada b:ızı muvacehelcrin yapılmıuıı i
çin gönderilmeleri ynnn:ı brraktlmrş

tır. ~imdiye !<&dar ynpılan tahkıltat 

irtic11. tcı~bbüsü merkezinin ~rimiz

de ol6uğu ve bunu şeyh ~t Et-endi 

irtica teıebbüsünden ve mu
aUim Kubiliy B. in çok feci şe
kilde şehit edilmesinden bilhas· 
sa muallimlerimiz derin bir te
essür ve esef duymaktadırlar. 
Istanbul muaUimleri de yarın 
saat on beşte Birlik merkezinde 
toplanarak bu hadiseden duy
dukları teesıürü izhara ve kara 
kuvvetin sinsi yoba.zlarmı tel'ine 
karar vermişlerdir. ~ j 'fil9iiimiiiiiiiiiiii!P~~~=~~~~ 

in bsvip ettiği tahminlerini kuvvetlen 
dirmi~tir. Mürteciler blitün kuvveti• 

LiJtfen sayıfay1 çe\ irin iz; 
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1 TELGRAFLAR 1 
Spor sahasında 

karşı karsıva 
"' 

lzmir, 30 (A.A) - lzmir Atay 
takımı Atinada üç maç yapmak 
üzere bu akşam limanımızdan 

hareket eden Italya ırapuru ile 
Pireye gitmişlerdir. Maçlardan 
birincisi kinunusaninin birinci 

günü ApoUon takımı ile, ikincisi 
kanunusaninin dördünde Atina 

f&mpiyonu Pan Atinayikoz takımı 
ile, üçüncü maç ta Rire mm takası 
şampiyonu olan Olimpiyakoz ta· 
kımı ile ayın betini günü yapı
lacaktır. Bu üç spor takımı Yu
nanistanın en kuv\ etli takımla
rındandır. 

Yakıt, okuyucularının dert ortağıdır 

Bize~Yazın 
icradan 

40 ı~ rayı üç aydan beri aJamı~·orum 

Geçen sene Erzurumdan Istan-1 gidip geliyorum her defasınb 
bul icra dairesine gelen altmış bir müŞliülatla kar.ıılaşıyoru~ 
lirayı tam sekiz ay gidip geldik- icradan para almak mutlaka ,-
ten sonr en nibaeyt Adliye müs- iküyete mi mütevekkiftir? 
teşan beyf endiye şikayet etmek Para "t:a'hsilinde pek tel iş g6"' 
suretile aldım. Bu defa yine teren fora memuru beyler aca~ 
30-9-30 tarihinde Erzurum icra balkın !Parasını aylarca ıne-vk 
dairesine teslim olunan ve 1-10- tutmakta ne gibi bir menfa.ı 
930 tarihinde 13 Nu. ile Üskü- buluyorlar. Adliye vekili bayfer 
dar icra dairesine gönderilen nin nazarı dikkatlerine arıılll 
kırk lirayı üç aydanberi alamı- rica ederim efendim. 
yorum. Haftada bir iki defa Çamlıca Kısı Jı cımii sokak ,.o. 2 ~ 

mtt ınımmuıınu 11tı11tnımnmınuın11ı111m111111uıwnınuutftlllllllll111111unnnı11m ıaı111111n ı1111tı1111111llllnnnımıruunn111wmuuulttlllflllu111DnmBllllUllftlftlllll 

J iNKILABI KORUMA KA!\UNU 
Dişlere dikkat 

Meclisten geçirilmesi tahmin edilen 
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Gazi Hz· Japon Prensini Kabul için A.nkaraya gidecekler 
Adi iyede· 

nk defa ~ahkeme
ye gelen genç 

llahkeme, cezasmm ~
l'llmemeainl kararlaştırdı 

lstanbal ikinci ceza mahkeme-
liae mevcudea ıevkolunan Şa
l.an isminde bir genç, bırsızlık
t.n maznun bulunuyordu. 'Mah
eme huzurunda ıqırmıı, mah-

tap bir tavırla çıktı. 

Topae cİYannda bir kahvede 
1'lr m1lfteri uyu1d'1rkeo cebinden 

• kmufunu allDlf. Mfi§teri, 
11Jumlf, kıyameti kopannq. 
G.ç, «açtım, bir çay içecek 
)'aram bDe yoktu. Nasılsa ıey
'-a uydum, aldım. Fakat nadim 
•W...• demiı, parayı geriye 
~ek istemif. Müşteri parayı 
ll11Hf, likin meseleyi polise ba
\er ftl'mekten vaz geçmemif. 
.C.mm, nzgeç, cahil çocuk. 
"1anlsa bir lcabahat İflemiş. 
fımdi nadim olmuı. Bak, halin
den de belli. Hem sen paranı 
aldm• demişler. "Ille haber ve-
1'9eefim, ben şunu, bunu tanı· 
'IDlrm" demif, kahveci acımış, 
"Ben sana yanm lira <!aha ve
reyim,, demiş. Müşteri, gene 
tintememış , karakola gitmiı , 
Jençten davacı olmtJJ. 
Mahkemed~ evrak okundu. 

1teis fllmit B. , maznuna sordu: 
- Ne diyeceksin 7 
- Dojru , Efendim. Nasılsa 

laa,&e .bir İf yaptım çok nadimim. 
H..a.. GDUll inkir _yoluna 

...,._m ... a laayret ediyor, i>öy

.. Gir iti ilk defa yaptığını an

.. yor, keadisine acıyordu. 
Yaşı ıon1lda. 011 altı imiş. 

ll&t,adil •larak Rumelinden gel
IDiş. Nftfn ted<eresi yokr;ııu~. 
'Mubadele konsyonundaki kaydı 
a.,4e İllrif. Similer arasında bu
...... annesi, çağmldı. O da 
ıı teeaıir bir lisanla öyle dedi. 

~ y9'1ndadw. Ben bilme'lmi
'"" biç 1 Ona doğuran beniml,, .. 

1 

l~lı\eme, mftadeiamuml Rıd
"""" B. in talelti veçhile alh ay 
"•!'is karan verdi. Y •t dO!ayı-
1' ıe m&Cldet bir buçuk aya indi
rikli. Ancak, mahkeme •aınu
flan alnkaıı olmamasına ve na
dim olduğuna düşünerek cezamn 
çek6rilmemesini karar laşbrdı. 

Genç, sevindi, annesi sevindi. 
Simiter de mahlcemenin isabetli 
bir hllkim verdiği mülibazasile 
aralarında konuımağa ba~ladılar. 

Kneretolarm muhakemesi 
bitti 

• ltalyan sigorta ıirketinde 
memur afatüe bu1unduldan sı

nda 7anmamıt -nleri yanmış Te 
aiıorta bedelleri sahiplerine ve
'IİllllİI p göstererek zimmetle
me .... geçirmekle 111amun 
fCw eto kardeılerin muhake
... l.ibniftir. 

lltanW ikinci ceza mahkeme
si. mevkuf buhmaa bu iki kar· 
... ukkmdalri kararım yakında 
bildirecektir. 

Kmnn.lardald taclilit 
Ceza un1il ve ceza kanunları 

tac11 kemisyonlan Ankarada 
.-ishri son safhaya fCtlnniş
*· U Madde &zerinde yapılan 
tadllt bqlıca kelimelerin bir
lelaıea 'Wle ıaman geçmesi ba-

Wllerine aittir. MDtebaki tadilit 
.-lime ve elimle tadBih mahi
yetindedir. Diğec komisyonlar 

Prem Tatamabu ( Otomobftln t.Snd· 
-.clakl at. 

Gazi Hz. 
Japon prensini kabul 
için Ankarayı teırif 

edecekler 
Gazi Hz. lerinia tetkik seya

hatlerinin programı değifmif tir. 
Ayın 11 inde Tiraiyeyi 'Zfyarete 
gelecek olan Japon imparatorunun 
biraderi Prenı Takamatsu Hz. 
lerini kabul için Gazi Hı. Jeri 
Ankaraya gidecelcJer Ye ayın 12 
sinde Prens HE.1erini lcams\ ede
ceklerdir. Bundan •onra, Reisi
cümhur Hz. leri lzmir ve Adana-
yı ziyaret edeceklerdir. w 

Japon sefiri 
Dün geldi, Prenı nezaman 

gelecek? 
Japon sefiri Baron Oşida dnn

kn Semplon ebpıreeiıe Paristen 
ıehrimize gelmif. istasyonda se
faret erkant tarafından karşılan
mıştır. Baron Oşida bir muhar
ririmize demqtir ki: 

- Husuai ba%1 iflerim için on 
gün kadar evel P.ariıe gitmiftim, 
oradan geliyorum. Yakmda Tilr
ki yeyi ziyaret edecelc: -olan Japon 
imparatoru Hz. nin biraderi prens 
Talcamatso getinceye kadar la 
tanbul<L. .kalacak ıve onunla be
raber Ankara ya gideceğim. Pl'ens 
Takomatso !İmdi lt.afyada hulu'l
maktadır, 

Bir iki güne. kadar Atinaya 
gidecektir. Türkiyeye kanunusa-
11iniD OA .birinde deniz yolile 
Yunanistandaa gelecek, o gln 
Ankaraya hareket edecektir. 

Prenı cenapları aym 1n1 iki
sinde btiynk reisicfimhurumuz 
Gui Hz. tarafınaan kabul edi
lecektir .. 

Prens Takamotso Türkiyecle 
cm gün· kalacak tar.'" 

'!ican:_t ilemı'!de : 

Vitrin .......... 
Vitrin müıabakaımda halk ta

rafından veri1en reylerin tasnifi 
bitmiftİI'. Kazaoanlann ~simlerini 
gösteren listeler hazırlanmakta
dır. Bu iş bug'Dn bitirilecek he
diyeler teni edilmek &zere ait 
-oldukları mağazalara listelerle 
beraber bu akfam verilecektir. 

Hediyelsrio tevziine yarından 
itibaren başlanacaktır. 

da mesailerini bitarmek üzere
diler. 

Yıtbaşı tatili 
Sene bap dolayısile mUbtelit 

mahkemeler faaliyetlerini tatji 
etmitferdir. Jngitiz mahkemesi 
reisi M. Haınrih ve Yunan mah
kemesi reiai M. Boik ııneanen 
• emıeketlsine pmiflerw. 

VA Ki ·r ) ın. 

Berlin sefirimiz l Sigorta Gcretlerl 1 
Bugun f&hrimızden Berllne av

det .ediyor 
Berlİll bUyük elçimiz Kemalet-

tin Sami Paşa bugün Almanya• ~ 

ya hareket edecektir. Dün, K-e-1· 
malettin Samı Paşa Dolmabab~e 
sarayına giderek Gazi Hz. ne j 
arn yeda etmişhr. 

Muhtar intihabı . t 
t 
1 

Bugilnden itibaren ~ 
bathyor ( 

Iatanbul cihetinde hugiladea Jt 

itibaren muhtar intibababna haf"' . • 
latıacakbr. Cumartesine kadar 
diğer yerlerde de intihabat bat
byacaktır. 

Beledirede: 

Suii~mal evrakı 
Mflddci umumiHğe verildi 

Belediye müf.ettiıleri belediye 
müe9sesatmı yeniden teftife baı
lamışhr. Şimdiye \adar hastane
ler, dispanserler Ye mezat ida
releri teftiş edilmişti. Mezat ida
resinde şefkat sandığının ısla· 
hına ve hiç bir işe yaramayan 
milli meşherin kaldmlmasına 
karar Yerilmiftir. 

Beyoğlu zükur hastanesinde 
mnfettiş Necip ve Bekir Zafir 
Beyler .tarafından yapılmakta 
olan suiistimal tahkikatı bitiril-
mİ§tir. Tahkikat evrakı müddei 
umumiliğe vet"ilınittir. Sırasile 
diğer eüeaseseler de teftit edi
lecektir. 
Daimi •nciimeain aalabiyetl 

Damimi encümen dön bele
diyede toplannuşbr. Bu içtimada 
Muhittin B. n muavi• Hamit 
l'e .Şerif Beyler de Uzır bu
luam11Şiardır. Daimi encümenin 
salahiyetinin derecei fUIDUll 
konuplmaı ve ibtilifa :mucip 
olan ila mesele llaaDedilmiştir. 

Daimi encUmen zabttai bele 
(Uye talimatnamesine ilive ey
lediği bir madde ile, kalaycıla
rın kurşunla kanşık kalay .kul· 
!anmalarını menetmiştir. 

Hukuk mezunlarının gö· 
recekleri staj 

Dar01ftınun emini Muammer 
Ra~it B. .Ankarada bulunduju 
müddet zarfında Adliye Yekiletı 
ile t.emas .etmiı ve hakuk me
zuolarllllll iki eeoelik mecburi 
staj meselesini söriifmüştür. 

Muammer Raşit 8. bu husasta 
ıunlan aövlemiftir: 

- 'f e,ebbüeabm wekilet tara-
fmdn hüau suretle kaqıland1. 
Vekil :B. iki seaelik staj mec
huriyetinin attı aya indirileceğini 

.1-etti. Bu m6dcletin bir a...ka
anında geçirilmesi tasavvur 

.me'lrtedir. 

llimarfM"m ikon gresi 
Cuma gilnü saat ikide Gftzel 

ıan'at1er birliğinde mimarlar se
nelik konıirelerini yapacaklardır • 
Jçtimada nizamname değiıtirile
cek, mimar odalan kaııwı pro
jesi -okaaacak, yeni idare laeyeti 
intmabt yaplacakbr. 

Ticaret müdürü Muhstn B. 

Tal'ife komiıyo ne 
yapıyor? 

la. Ticaret müdiirii Muhaia 
Beyin izahab 

Şehrimizdeki sigorta kumpan
yalarının fazla Ocret .aldıklan, 
bmaa kaqa tarife komisyonunun 
bir ,ey yapmadığı, esaıen bu 
komisyona lfizum da olmadığı 
alakadar tnccar tarafından şiki
yet ve iddia edilmektedir. 

Bu hususta lstanbul nuata• 
kası 1icaret mldilrft Muhsin B. 
şunları söylemiftir: 

- T atifelerde fazlalık yok
tur. Yalnn eskiden mevcut olan 
gayri tabii ucuzluk ortadan kalk
mııtu. 

Milli Reulirau ve tarife 
komisyonunun tetekkülünden 
enet sigorta kumpa11yalan bat
ka bapa tenı:ilitla it yapmakta 
idiler. Bu basit bir görfişte kArh 
bir İf gibi ~&r.Gnürse de haki
icatte biç ayle değildir. Çünkü 
emniyet ve itimat mefhumu 
yoktu. sirorta firkederinin am
sortan her ıeydea evvel aliıc:ak
ları primleri düşünerek hareket 
ediyorlardı. Halbuki bugün bu
na imkin kalmamııtır. Sigorta• 
cılar ciddi bir kontrol albncladar. 
Tarife komisyonunma lilzumıuz
lağa hakkındaki Sdeliaya geliace 

llmut velı:iletiaia .sigorta 
muame1ibnın 'ehemmiyetine ve 
iktısadi hayatta oynadığı m&him 
role binaen bu iti bir iki me
mura bırakmıyara'k içlerinde 
Darülfünun müderrislerinin de 
4abil olduju .ilmi bir heyete 
teYdi etmiftir. 

Komisyonan tağ•edilmesi meT
zuu babsolamaz. Lüzumu otma
mıı olaydı teşkili cihetine gidil· 
meldi. Bu komisyo• ne aiaorta 
.pketleriaia, ne .de sigorta yap
tıramn nabazltğa _ağrama...ıa
nftl temin ~taek pi nilhim 
bir vnife denihte etmektedir. 

HDAllahmer "falddere balık 
daldtı 

Hililiabmer, fakirlere yardım 
laaliyetiae mwatazam surette de
vam etmektedir. Bu climledm 
olarak ~nelki glill E yipte iki, 
0.küclatıda iki, Kachköyde iiki, 
Bakırk&yde bir, T opkapıda bir, 
Mevlinekapıda bir fıçı balık da-

v ilAyette ğıtılmışbr. 

Şehrin stbhat t'9'10t'UI f Bu balıklar .. bir ltalyaa tacir 
He&usdlba umuai meclisi ya- hesabına ba~ plmif, gGm· 

nn 6ğleden aonra sıhhiye mli- rük resmi illYe ıoimmca llaldc:
dilriyetinde ikinci içtimaını ya- J lamı bndisiae mlllim bir kir 
pacaktır. Bu içtimada, ıehrin temin etmiyeceiftti a.&tJan tacir, 
... umi S1hltt Yaayeti laaklnada babldan aftmrllkten çıkarmanut. 
hazwlanaa rapor okunacak ve HiWiabmer ...-... •aöerdu 
sari hastalıklarla yapılacak mi- ollll'ak fakirlere dağlblmak &Ee-
cadele fddBeri g&iitfilecektir. re almııhr • 

Nushası ( 48) 

Maarifte 

Muallimlerin takaütlüğ 
Proje tamamlmarak Mkiller 

heyetine vwilcfi 
Maarif vekiletince bazırlanmıı 

olan ilk mektep muaUimlerMıin 
tekaüt maqlanna ait la,.ha pro
je.i ikmal edilmit ve icra wıkil
leri heyetine verilmiftir. 

Projedeki esaslara g6re; husu
si idareler her sene ilk mektep 
muallimleri mecmu •ahsiaMuım 
%2 aUai Ziraat ., .. _ ph· 
racak n mitekait ilk mektep 
muaJJimlerini11 maatfan Z°11'8at 
Bankasından verilecektir. 

Her sene Ziraat Banlrııma 
tet"di edilen tahsisattan fula te
kaüt iıtihkakı ~·cak ....... 
bu fazla tahaiaat mliye velDlieti 
ıtarafıoclaa temin eelilecddir. 

Mekteplerae sömestr 
tatili 

Sene bqı ve eömestr ı..t1-
hanlan müauebe~ ,elmmimde
ki bUtün Jiıe ve erta eıelltepler 
bu akıamdan itibaren blll ıecli
lecektir. 

Müteferrik ı 
~ 

ikinci beyanname 
Dün rürk Kadın Birlijiaİll JJ) 

bapnda yapılan masnııflum 616-
ne geçmek için Tlirk Wmhfl
aa hitaben ikinci IK:,.•Mıae 
neşrine karar Terdijinl beyan et• 
mit ve birincisini dOn yazmlffdr. 
Bugün de ikincibe71naame,i •er 
rediyoruı: 

Vataııdq, 

Unutma ki hakimiyeti mllye 
milletin her ferdinin pmlıl ve 
mllsbet hareketile kaklqir. Ba
pa tuarraf edecejia para ile 
yana memleketi.ia aenetim bir 
kat daha ilhe etmif elael.l•n. 

Vatanm refahı cenin ellaae
dir, Bu kudretini biL Her hare
ketinde bir vataa m•futl ı•· 
ratacajım dllıliilleNk i1118ı1D 
kaç •• 

israf milletleri izmltllle 41-
ıtıren en zalim bir d6fmamc1ar. 
Bu yılbap ae~eöıba ilnafma bD--
dini kapbrmL 

\Tataadq. _ 
fktıaat mlcacleiEmilla a'-1 

ıenin g&tereceğin g&Jlflteftn
cejin ehemmiyete bağhchr. Ta
sarruf kurtulat yoluanmm 1üi 
bekliyea ea aon ve ... birik 
hedefidir. 

Sefaretlerde Yılt0 p 
Sene bap mlna.e\etle 7arm, 

ecnebi sefaretleri kendi tabaa
lanaa mabsm olmak here 1nrer 
resmi kabul yçacaklarclır. 

1 Polia IMl••lerl , 1 
Kı9ak rıkll_. 

Usküdarda Selimi Ali ef. ma• 
hallesinde bakkal Ligorun dik· 
klnmda OD kile k-.ıık .. kı, 
bakkal Andomm dlMrlnlli\fa 25 
kilo kaçak rakı ve farap, Qni- m 
Jide otuna Haçijin em.a8 el zan 

bir okka kaçak rakı ~ı < 
tur. R.kdar mllMiere ~if, 
sahipleri laa1dmlda talııldbta ' 
baflawmlfl ... 

Keyfe balft htrs1Z 
Dnn gece Beyoğlmada Yeni 

şehir caddaiade Ardqm a.ey
baaeaiae poa meçltul Wr -.ız I , 
SOgramofoa pliğı ile bir 1'111to ' 
çalarak bç11111br. 

Sayıfadır 
O' 
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ftKIT 
Vatan işinde 
Ya:zif esizlikl er 

· V.?rn irtfeaı hareketi esnasın-

. · .Hilciye 
. ~ . . .... . 

Pantalonlu Acem Hikayesi 
üld nmlanndan dolayı kaymakam Bir dietum anlattı: - Eyvah ... Gece yatak odasında 
omt ~il azJile jandarma kur.an- "-Tahran& gittiniz mi?. Gitmedi- Maruşkaya rezıl olacafım .. Mal~m ya 
._ 1"d Beyin tevkifi hUktmetin nizse (Majeetik) barını bilmer.siniz ... benim kadından farkı myok.. Acaba 
Ml:m•ıbde ne kadar ciddiyet ve dik- (Majestik) lranm en asrl, en büyük bir yerden macun falan bulabilfr mf
tıilıt De p.reget ettifini göstermekte barlanndan biridir,. Majestik bannm yi7, .. K~tip biraz düşündü ve l50nta ce
~RllMltaten bu yolda büyük bir ehemmiyetine binaen ötünde tramvay vap nrdi: 
.... t ve d•diyete ihtiyaç vardı. durur ve efyah küIAhh bilet~i bağırır: - Mihracede 35 gram Hindistandan 
~ irtica htld~ yalnız faille- - Haniya Majestik ban .. lnen var getirilmiş en iyi cinsinden Ak amber 

... )hlyetleri ve tarzı hareketleri mı?.. olduğunu haber aldım. Bilmem verir 
~e nuan diki ati ceJbetmiyor. Ben son seyahatimde, yani sekiz do mi? .. Eğer hu otuz beş gram ak ambe
i,.11 --.ada hldise esnasında gerek kuz ay evvel Tahranda iken bir gece bu ri yut.ıcak olursanız bu gece Zal oflu 
'1( m•ıhld halkm, gerek nrlfedar bara gittim .. lçeri girince ilk gözüme Rüstem gibi müthiş bir pehlivan olur 
hll'l....ı erktnmın aldıklan vazi çarpan ~ylerin size kabataslak bir sunuz n Maruşkaya kar§I da mahcup 
llİJlit ~esi dti§lindUrecek bir şekil krol.'\sini yapayım .. Bir köşede Tahra- çıkma~ınız... 
,.. 'lııi.:lifyete gôrtiltiyor. nın m~ur züppelerinden Kasım Pari- Na.lamıh Hanm göderi parladı: 
~izah edebilmek için hl ~ .. H~n °!uruyor. K~ım ~arist Han _Aman göreyim 21eni.. Git.. Mihra-

clileyi kısaca aöz önüne getirelim: Turkıye~ın tf fet Sem ıh Be·yı· ~yarnıda ce çok sıkıntıdadır .. Her halde paraya 
J>errio Mehmet haini ile avenesi dır. Yanı Iranın İffet Semihıdır .. Ken- ihtiyacı vardır. Nekadar iste~e vere

MiMllMJl eamiintiu y~il bayrağt ala- di!İ iffet Semih Bey gibi ayni zaman- ı;m .. Illc o =ı.k .tmbel"I alalım. 
nJr taınıarıta bqJadıklan zaman jan- da ediptir. Birk_aç ~ne .ro?'anı _vardı:· KUibi husustsi mihracenin muıuııı 
danaa Jrumantlanı Fahri B. haber- lran tramvay şırketınde bır daıre ~~- ile Nalaınıh Hıtnm maşaı:;ı &ıra~nda 
cin Q)a_...r Derhal hldise mahalli diridir .. Eh oldukça da fransızca bıhr. kik d k d N"h t 'h ~•ı- • · . . . epeyce me o ·u u. ı aye mı race 
.. .,ı.ı,tır. Fakat mürteciler ile gö- Kasım Pari~t Hanın asıl ısmı Kasım . 

1
. d k ,,._ . . 

• · b f · i ı· · · p · gramını on ıster m en a amuerını l'lltlkten aônra çekilip gitmi~ tel~ Farıst ıken u ans ge ıme~mı arıse • ld (Ot b k 
lftll ile Menemendeki alay kumandan- gittikten sonra Kasım Parist yapmış- satmb ag~ :azıN ol u.h Huz (e35ş. Ogra) ~-~ aı· 

· Eır. am er ıçm ... a nmı an . ....,lACr ı-
~ ifi anlatmı§. alay kumandanlı- tır. ıser ona: • . . . 
ti fanfından da zabit vekili Kubil!y - Nerelisiniz? .. diye soracak olur- nı saydı .. Mı~race.b~eyhaz bıir kAğıtd!çın 

· · · k" 1 k h de ak amben katı ı usus ye ver ı .. ~ emri altında bir manga gönde- sanız sıze (Pers) den ın&ye o ara e- • 
1 ljıı:ÇJtir. Ban dan ıııonra Kubil!y Bey men cevap verir: (Çünkü onun kendine Beyaz Rbeus 1Pe~roüvıçki bu . k~:kocEa-
:maJtm olan oekiJde §ehit edflmi;ı, ve göre grameri vardır) ~an nk am r gor nce r~ngı _a ı... · 
•lriıedler tam sabah namazı vaktin- _ Pariziyen.. ger bu amber parçasını hır ehne geçi-
d• ltibana öğleye kadar Menemen Bu suretle Iranh dostumuzun (Di- recek olsaydı zengin olup gitmişti" 
,.ıtrine hühn bir vaziyet almı§hr. An yarı Perı;) ten mi. yoksa ~~risten mi ol Gramını (10) isterlinden satsa (350) Is 
eak ondan aonradrr ki mürtecilerin :.i- duğunu pek kestıremezsınız.. (Ka~nm terlin ederdi- Uç yüz el1l isterlin de 
lirlne gelen difer bir zabit ile ndtr- Parist Han) lstanbulda da uzun müd- Petroviçki için mühim bir para idi .. 
ter btınlan tenkil edebfJmlştir. det bulunmuştur. Beyaz Rus bu ak amber parçasını mu-

Dftdrat edilir ise burada bir takım Barın bir köşesindeki masada (Mih hakka elde etmeğe karar verdi- Petro 
l!Mfllal nokWar vardır madem ki jan- race Yalam) oturuyordu. Yanında Av- viçkinin bir derdi daha vardı .. O bütün 
4arma kamandanı Fahri Bey mürteci- rupııda ~·eni evlendiği genç f.ransız kı bu kokain ticaretini Maruşka için yapı
ıfttn p.ama k~rkesten evel gelmiştir, zı ve maıyeti erklru vardı ... ~ıhrace bu yordu. Petroviçki Maruçka için para 
"l'fne ·Fahri Bey telefon ile mahal- sene (Kan? d~ Pariste, Nıste, Monte kazanıyorduM l\faruşka Petroviçkinin 
ll alay lnımandaıı1ığma haber verınit- karlo~a. .Bıyançte çok b~lu~du, kumar metresi idi. Bu gece Petroviçkinin yapa 
tU cı hald K bili\ n · k da. muthış para kaybettı, rıvayete ba-

• ..,.u e .. u . Y. eyın uman- kılrrsa bo undaki üç dizi pembe inci cağı iki iş vardı .. (350) gram ak ameb-
dur altında gonderilm~ olan askerl .. yn • • .. . ri çalmak. l\faruşkayı Nalamıh Hanm 
Jnı'Vft't. jandarma kumandanmm emri ile sarıgındaki büyuk pırlanta bıle re- . d k t k 

i d . . Mih . d" H' d" t şerrın en ur arma ·-a:Uııuta ve ••hallt jandarmalar ile bir h n e ımı~. race §Jm ı m ıs r na 
lJbe luateket etmem lbrm selir ibn gidiyor ve Tııthrandan geçerken güzel Fakat bu esnada .~~lamıh aHn. otBuz 

• zevcesini eğlendirmek için (Majestik) beş gram ak amberı uç parça ettı.. u 
na$-.l olayor da artık mahallt Jandar- . . v b' 

· k ~ı · _ _._d hl .. ü ~ barına Myle bir uğrayıvermiş... Uıkın parçalan sıgara k!gıdına sarıp ırer 
ma rn~.::• en viwı a ç gor nmu- :o- • E h p t · kin' 
-~ V .a ... _ .. n ta bah mihrace bu ban hiç beğenmedi, o (Kan bırer yuttu.. yya e rovıç ın ser· 
.T••. • •uı:K .... ,er sa namazı . . . ş· d" b h ·ı· ı· 
...Utieden ltlqe kadar kasabaya hl da Niste, Pariste, Biyariçte ne barlar veti gıtmışt~ .... ım ı u erı ~n e ıne 
kJm Mr .,..~~ atabiliyor? Daha son- görmüotü, ne barlar .. onun için bu İran yalnız sev~ılısı kalıyordu.. Bır. a~alık 
n bıaarn :mtuktye !miri olan kayma ban ile o gece hep alay etti.. ~asım Parıst Han do~tlanndan ~ Am 
kafa Cnat Be,-b, ismi hemen hiç du- Bir m&sada aktan cihanı dolaşmış iki rikahnın masasına gıdere~ sordu· 
~ayor. HAdiae zamanında bu zat dalavereci beyaz Rus oturuyordu... - Şu Maruşka pek adı bir kız de-
aeaha :ae yepınr§tır? İrtica hldiseeıi Bunlardan biri meşhur Petroçkidir ... ğil mi? 
.hr)l~nda asıl mtihlm vazife kayma- Petroçki Tahranda kokain satışı ve Amerikalıların ikisi de earhoştu. Biri 
ka19a du,eıtlen o bu 1ften hiç haber al- kadın tellA.llığı ile meşgugldür. Bir - H:ıkikaten öyle .. dedi, şu Nalamıh 
••ml!D mıdrr? Jan.darına kumaıı.danı ma.~da Tebrizli bir halı tücc&rı var· Han çok midesiz.. Öbür Amerikalı ce
Pahri Bb, ona bfr ~ siylemeıni3 ıw.i- dır .• Bu halı tüccarı yani Nalamıh Bed vap verdi: 
dir? ~ 1Be o ne yapnuştır? Ma ri Han lranın en zengin adamıdır .. Bü -Hayır Nalamıh Han mideaiz değil 
11.l~f btl BQa)Jeze miı:pet btr ısurette ttin lran halılarını Londraya aleldmum midelidir. Midesiz insan olmaz. Dedi. 
u-..p ~rmek ma-A· .. .ı değildir. Avrupaya. ve Amerikaya satan odur ... Bunun üzerine Amerikalılar bahse tu-

Şinlcll '.ka~amm azlinden, jan Bir de baldım bir kenarda meşhur tuştular. 
da:r .. ._Jru•andanmın tevkifinden ou- fransız romancısı l\loris Dekobra etra - aNlamıh aHn midelidir. 
n anlıyoruz ki bu. zatlar kendilerine fına bakıp bakıp not alıyor.. Galiba - Nalamıh Han midesizdit'. 
....eec~ edt1ı:\Vlidteleri yapma.nuflar- buraya dair bir roman kaleme alacak.. Bu bahsi Petroviçki duymuştu. Ma-
~· lllıit__,.e J[ubilAy B. gibi gen.ç, Bir aralık cazbant başladı. Haa şunu saya yaklaştı: 
bir ~. ~ l'atanperver bf r mek- da. söyliyeyim ki Tahranda valen!iya _ Bunun kolayı var dedi, ben bir 
t.ep mpalffınJntn Cfe. hain .mürteeiler e- lar (Suzi) ler, (Fl~r damur)lar, (Ra· apaş tanıyorum. o bıçağı ile Nalamıh 
liiH1e bqı ke8i'lmt$Jne, ırtica hareke- monalar), daha yenı moda olmu~ O ge Hanın midesi olup olmadığtnı muayene 
tlnJa t.evemü etmesine sebebiyet ver- ce cazbant flör damuru çalıyordu. d E tik de budur •annede-i il eli • • •. · e er.. n pra ~Y ., • >• r. . Sahnede ıkı uç macar kızı arzı endam . Eğ b delikanlı bize Nalam Ha-

11Yi.... h 1 k d"I · · ta d G rım" er u MO~ blleJaare diğer askeri kuvvet etti,. Der a en ı erını nı ım.. e- . '---· . t'ri d k ki · 
· . . . • • nm ışkem~ını ge ı rse eme mı-

~;~ .müı;e~ıe;-ı ~nkıl k etmemi~ çen kt§ ls~nbula Garden bara. ge~mı~ desi Yardır. Getirmezse demek ki yok 
y ı ı~. ş .P es z ayma am Ce- )erdi de dikış tutt~ramıyarak gıtmışler mu Ancak meseleyi çabuk halledelim. 

.at B. ile Jandarma kumandanı Fah di- Demek kapagı buraya atmışlar.. ş. . . . 
Jlf Bey:Mrin korkakbklan ile mehti çe- Yay haspalar vay!. Ukin eminim bura Sar~oş Amerıkalılardan birı · . . 
..... verdikleri cüret ve cesaret mem da öyle rağbette öyle gözde idiler ki - Eger bana aNlamıh Hanın mıdesı 
HıilıılMle 1* ;pahalıya :malolabilirdi. Ne- aormayın .. Çıplak kalçalarını çalkalıya ni ~österirseniz (1000) dilar veririm 
*'-'e daha bir~ek masum kanı akabi- ~lkalaya dansederlerken barl az daha dedı ..• 
Hrcli. Menemen irticaı gibi bir h!di·c allmıtan yıktıracaklardı.. Petroviçki bu işi Acem Ali ~sminde 
...,.arada mtflldye memarlan ile jan- B; gece halı tüccan Nalamıh Bedri bir gence havale etti. Acem Ali ls~?
clıat:m kaırur.danlarmm vQıi.felerlni Han kızlardan (Mruşkn) ile pek me~ buldn Galatada uzun zaman kahveeılık 
~ .. ı .. Jan diler lter hangi bir .mes- ruldti- Muuşka da iri göbekli şişman etmişti. lki adam öldürdükten sonra 
... '--r ~t.ıaaeleri ile kıya:s edile- l§lkmm pek yağh bir parça olduğunu Tahrana kaçmıştı. İstanbul polisi 2 in 
..., t'IBti Meaemen kaymakamı ile farketmi~ti .. Dans bittikten sonra Na- ci şube müdUrü onu çok iyi tanırdı. 

.., ..... qp. b•andanı doğrudan dof- lamıh Bedri Han Maru§kayı masasına Ali kendisine havale edilen i~i bq da
~ •lrtedlere itaat etmemiş olsalar davet etti- Dört be§ ~ışe şampanya aç- kikada halletti. aNlamıh aHn mide8ini 
'f.iit .. ıann e.aiyane faaliyetleri önün tırdı .. Nihayet l'll\la~tılar .. l\faru§kanm Petroviçkiye getirip, ve Amerikalıdan 
te -= lr&hH,"1an netice itibari· gönlü olmu~tu .. Be~ macar km bu ge- dolarlııtrı aldı. Pctroviçki de mideyi bir 
le .. Wldir • ce Nalamıh Hanla beraber girerektir. kese kAğıdına koyarak eline aldı .. Bir 
... da iltw edelim ki Menemen L!kin bir aralık Nalamih Han yüıü koluna da Maruşkayı takıp bardan çık 

_...... a Tllzif elerlni yapm:ı.- alhtk bullak oldu- Maru~kanın a.nlıy& tı. 
# . ._ ~ız lmmlenni zikret mıyacafını bildiği için kendi Jisanile Ertesi gün Petro,içki üç parçaya 
... ~tinhasır kalmıyor. da kltibi husuisine fısıldadı.. bölünmü~ ve kese klğıdına sarı1mre .ık 
j .bf ika aetl- tabft bunlan da bf- nmınmıımıunımıımıımuııınıııınmııım b 1 . (10) d 1 '·-·wi •-kr 

..._ ..,, ••• ~raeaktır. H tdmcm ve onun neticesi bundan so:ı- a~ er en o ar e~ıg ne lAC ar •a lılMııo amıda af pr<k de•letpe ve gerek milletçe h<r mıhraceyc uttı. A«m Alı de aldılı do - r. " &i~ettlerden hl için ibret olmalıdır. tarlarla lstanbula döndü .. 

·a. na J n ı ızı•·~ Ha • • ~ .Aa. '""~' s,.,,. 

YAZAN : Om er Rıza - 105 -' f 
Şam mesçidinde gece gündüz mateJ1l 

Leyli, hizmetçi.ine d~nerek: 
- Sen beni bir handa beklet 

Meseli Caybe tarahndaki handa 
bekle. Ben bir ziyanda bulun
duktan sonra döneceğim. 

Hademe, heman o tarafa doğ
ru yilrndn. 

Leyl4 , dakika fevtetmeden 
(Markos) un bulunduğu Yuhanna 
kilisesine doiru atını aürdü. Bu
raaı, Şamın en muhteşem bina
larından biri idi. Şam fetholun
duktan aonra, kilise ikiye ayrıl· 
mıfb. Bir kısmında müslümanlar 
ibadetlerini ifa ediyor, öteki kıs· 
mında hırııtiyanlar ayinlerini ya
ptyorlardı. Bu iki kısım birbirin· 
den tamamile ayn gibi idi. Bu 
sırada Şamın büyUk mescidi bu
rası idi. 

Leyli, mabedin kilise tarafına 
giderek kapıyı çalmış, kapı açıl
mıı, ibtiyarca bir rahip onu kar
ıılıyarak ne istediğini sormuıtu: 

- Baırahip Markosu görmek 
istiyorum! 

- O halde içeri buyrunuz! 
Leyli, rahip arkasında ilerle· 

miı, onun gösterdiği yerde otur
muı dinlenmiıti. 

Birkaç dakika sonra bir. papu 
gelmit ve onunla konu,muftu. 

- Başrahip Marküsle siz mi 
görüımek isctiyoraunuz? 

- Evet! 
- Niçin? 
- Bunu ancak kendisine söyli-

yebilirim. 
- Fakat, batrahi.p burada de

iildir. lıteraeniz arzunuzu bize 
bildiriniz ... 

- Buna imkan yokttır. Fakat 
baırahip nereye gitti. 

- Kudüıe kadar gitti. 
- Çabuk dönecek mi? •. 
- Bilinmez, buradaki ahval 

onu biraz ııktı. Onun için Kudü
se kadar gitmek iıtedi. Onu çok 
muztarip eden ıey bize mücavir 
olan mabette gece gündüz yük· 
ıelen f eryatlardır. 

- Bu feryat kimin feryadı? ... 
- Camide toplanan halkın fer 

yadı ..• 
Leyla büıbütün merak etti ve 

ıordu: 
- Neden feryat ediyorlar? .. 
- Öldürülmüı halifenin mate· 

mini tutuyorlar. 
-Oımanm mı? 
- Evet!.. Batrahip ihtiyarlık 

dolayııile buna tahammül ede· 
mediğinden Kudüse gitti • 

- Ne kadar kalacağını ıöyle
medi mi? 

- Hayır .. Vaziyetin tebeddü
lüne kadar orada kalacak. Biz si
ze hizmet ederiz. Makaadınızı bi
ze anlatımz. Sizin bize yabancı 
olmadığınız anla§dıyor. 

- Biz geçen ıene Medineye 
gitmeden evvel validemle bura· 
ya uğramıttık. 

- Hatırladım! kızım. 
- Neyi? 
- Validenizi. Kendisi buraya 

gelerek Marküsle görütmüttü. 
- Ne görüttüğünü biliyor mu· 

sunuz? 
- Hayır. Onu ancak başra

hip bilir. Fakat ıen Marküsü gör 
mek iıtiyor ve onun için gelmit 
bulunuyorsan burada misafir ka 
labilirain. Senin validen müslü
manlığa girmit fakat eskiden hı 
ristiyandı. Onun için bizi unut
mamıftı. Biz de sana kartı mih
mannüvubk ıöıtermek huıuaun 
da tereddüt etmeyiz. Mabedimi
zin kadınlara mahsuı bir kısmı 
vardIT. Orada ıeni misafir ede
biliriz. 

- Bunda bir beis görmüyo
rum. Size tetekkür ederim. Fa
kat ben Kudüıe kadar gitsem 
daha iyi olmaz mı? 

- Siz: bilirsiniz!.. lateraeniz 
bir u -~~t ~in~z: _ve dütü· 

nünüz. Ba§rahip kalkarak Leyi!: 
nın yukarıya götürülmesini e~o 
retmi§, Leyla da bir hade111eıı1 

arkasıodan yukarı kata çıkJıl1f 
tı. 

Yukarısı tarik dllnya kadıll" 
lara mahsustu. Bunların batıll" 
da bulunan kadını Lihi yan:' 
oturtmuş, Ye Leylayı yalınız l" 

rakmııtı. 

ı: 

(Bitnıed;y 

,• 

Siituıllarda Seyahiil 

Milyoner kadınlar 

Dilnkii "Vakıt,, bir resim -~ 
ve uzun rakm zincirleri 

neşretti. Hepisirıin üstüne de 
kocaman harflerle milyoner ka• 
dınlar,, başlığı konmuştu. MilyO" 

ner kadın, terkibini görli~C: 
ne saklayayım hayret ve seTln 
birden duydum. Hemen gazel~ 
ye sarılarak okomağa başladılll-

lnsan kalbinde hiç bir seviof 
bu kadar çabuk doğup batoır 
mıştır. Şimşek aydınhklanod• 
görülmüş manzaralar gibi bu sr 
vinç te çabık geçli ve ıimıek• 
!erden sonra karanlık nasıl dab• 
siyah olursa düştüğüm kedet 
çukuru da daha derioleıip, dab• 
berbatlaştı. 

Evet bu kadınlann bepsid• 
sahici milyonerdi. Fakat çalı( , 
mamış, kazanmamış milyoner" 
lerdi. Çoğu, kahrederek vakit" 
siz öldürdükleri zavallı kocalaıl' 
nın, bazı 1arıda babalarının, alll' 
calarımn miraslarını yiyerek mif 
voner kesilmişlerdi: 

içlerinde bizim paramızla 3~ 
kere milyoner olanlar da vat• 
Hatta en zügürdünün gerdan!ıi' 
birkaç milyon değerinde imİf· 

Tahaf bir tesadüfle ayni nOI' 
hasında "Vakıt,, "Ruhsar,, bt' 
nımefendinin bir konferaoııol 
yer vermişti. Dıkkatle okud~" 
ğum bu fikirler arasında iyi dil" 
ıünülmüş noktalar vardı. Hel• 
israftan şikayet eden sabrlat• 
tehlikeli yolları iyi sezmiş, güı~ 
göstermişti. Fakat ne yazık Jıi 
değil yılbaşı gibi cihan!, hatt• 
Noel gibi ümmetlik günlerin bile 
ailelerimiz arasında bir israf .,,
sıtası olduğunu gördüğüm içİO 
Ruhsar hanımefendilerin nasibat
larinden bir netice çıkacajıOI 
ummuyorum. 

Dünya yüzünde milyoner k•: 
dınlar bulundukça, iktısat işleriıııO 
ciddiyetle konuşulabileceğine na
sıl inanılabilir? istediğimiz kadar 

propaganda yapalım. Kad~o~ 
kazanmadığı paranın kıymetıD:• 
onu muhafazadan doğacak mel -
ut hayatı tanıtamayız. 

Değil böyle milyonerler, ç6P" 
çü Mehmet ağanın karısı, im•lll 
efendinin kızları bile israfla bıs
tadır. Onların da, sofralan diye"' 
mem amma, kıyafetleri hallerioi$1 
kat kat üstündedi • 

Bana öyle geliyor ki şu iktı~t 
meselesi kendi kazancı ile ınıl
yoner olmuş kadınlara ka\fll~
cağımız güne kadar halledilm•"' 
yecektir. Kendi emeği ile geçiııeo 
kadınlar işte gözümüzün önnode. 
onları hem makul, hem muktetit, 

hem fazla süsten m\Ueneffir 16: 
rüyoruz. Kadının çalııması i~ 
batlı bir hayırdır. Hem gehfl 
çoğnlır. hem israf musluklarılll 
bkar. 
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Kaybolan tayyare 
Asaclir, 29 (A.A) - Dakar

tlaa ıelen ve Tunusa gitmekte 
olaa ve Amerika postasile ara-
1.rmda Futaki ltalyan konıolo· 
n btdaaan 3 kifiyi hamil olan 

a1'1r ticaret tayyaresi 26 Kanunu-

T.ırlka •amarası ı 21 
Yasan : •Garp cephesinde •. ., müellifr 

&ile Morla Remaıgae · 

da 
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Müdürü: J. LEHMANN 
Bu ak,am 

SENEBAŞI REVEYONU 
KOTIYONLAR zaran bu ıirket inhisarın tesisi 

için 10 milyon tümen sarfede· 
cektir. 

SÜRPRiZLER 
H:> Sofralarımu evciden tutunuz H.r'-:....,.~-;t;~lt • 

Kosole birdenbire Viilinin kolunu tu- gah arkasında birf doldurmakla met- Patron likör kadeh1erini doldurur-
tarak diyor ki: guldür. İri yumn ları altında bar- ken diyor ki: Fcrdinan tezırah b. na dönen Ko 

- Beni dinle .... Eğer mesele dayağa daklara kumral veya esmer bira ak- - Tabii... Heh m:ıa1memnuniye... seleyi gözlerile aggl ?fapi r, gdıl 
\'8.nrsa bana bırakacaksınız. .. Duna söz maktadır. Şi~i gözlerini kaldırıyor. - Son i~tiğin zamanı hatırlı;> or mu gıcırdıyarak homurdamyor: 
verir misin?... Yüzünde keskin bir te~üm dola~- sun? - Şroderi gömdü tim z S1r d 

Yilli razı oluyor: yor. -Hayır... herifin naıııl r m ko tu nu h 
- Pek ala!... - Merhaba! Siz de ge1diniz ha! Kosole tezgAhm önünde çit arkasın dıkca ne olu;> orum bılır m n z ? 
Ve kapıyı arkasına kadar a~ıyor. Ne istiyorsunuz beyaz mı? l!liyah mı? daki huğa gibi bir 'aziyet alarak ba Rird,,nbire susu or TJa ~ : 

• • • Tejaden haşin bir tavırla cevap n- ğıny4)r: - Canım kendina h n kııp ma 
İçeriden gürü1tü, duman ve ziya riyor: - Fakat ben h3tırhyorum .. Nasıl di)or ... 

yüzümüze doğru sıçrıyor. Kadehler - Beyazından olsun baş çavuşum!. Şroder adını hiç duymadın mı? O eırnlarda ıleri 
şangırdıyor, kurma bir piyano (Lus Herif bizi gözlerile sayıyor. (Villi) Patron lakayt bir tavırla diyor ki: yıkılmış sı~:ın y 1 ı v 
tige Frav) un marşını çalıyor. Tez diyor ki: - Şroder mi? O kadar rok Şroder- smda idik. But n ece 
g:ihta mumluklar parıldıyor. Su fıçı - Yedi tane... Jer gördüm ki.. cak büyiik bir çu ur l 
sının yanında iki genç kız hem boş bar Meyhane sahibi bu sefer Ko~oley<' Kosolenin artık tahammli1ü l<alma· 1eftilt .. Çukuru çok de ın kaıam 
daklan yıkıyorlar hem de kahkahalar- dikkatle bakarak tekrar ediyor: dr. Herifin üzerine atılmnğ:ı hazırdır. duk çı'nkü biraz k nca u kı 
la gülüyorlar. Sağda nsoldan şakalar - Evet altı kişi bir de Ko!!iole yedi. \ il1i onu yakalıyor ,.e zorla hir i:ı;kem- Bulunduğumuz toprak adeta ko u hır 
saçılıyor. Su serpiliyor. Topcunun bi Ferdinan tezgaha yanaşıyor. Yum lc~e oturtuyor. Sonra tezgı\ha doğru çamur tahakas ndan i arett · R 
risi bir (Turne) rakı ısmarlıyor ve hiz- ruklarmı tezgahın kenarına dayıya hağmyor: \ eııtling. K~ole (ukuru"t d varın ı 
metçi kızın kalçasını çimdik1i)'or. He- rak soruyor: _ Evvell içelim ... Haydi çabuk ye- tnnr.im edıyorl rdı. Dizi r me a 
Jecanla bağırıyor: _ B:ına hnk Selig, sen de (rum) da di beyaz... yntan re tazeleri toplıyor çukurun ha 

- Nasıl Lina .. Bu mal harpten ele· \ar mı? Kosole bir şey demiJor. Rir mMa· zır olmasını beıkrke onlan sıra ılı 
. . le ait mağsuş olmıyan mallardan de Meyhaneci madeni tabaklarını dü- y~ oturuyoruz. Patron bardaklan biz yere diıiyordul. 

Kllçiik hir bah~yi g~ı:,oruz.. Ve ğil mi?.. :zelterek ce\•ap nriJor: zat getiriyor ve di)or: Onbaşımız Alber Broske cenazele-
Kıısl Giyom meyhanesi onune varıy~ Salona dalryo uz. (Villi) ı - Tabii... (Ram) olmaz olur mu? - S hhatinize... J rin üzerınd i. mftq cuzdanlarile kun-
na. )feyhanenln asıl i mi hu iken u- - l te burada... Kosole onu yukarıdan a~ı süzü Tjaden cevap veri or: }e tenekelerina alıyordu. Bunlann ba 
lftbae yallı boya ~ekil:::'.-; Vt ~~ni imi Di or ... Yenleri kıvnlmı. gömleği yor: _Sizinkine... ı·ısının yizft simmyah olmu~ tef h 
~ (Daycer Hol)... aç l, yüzünden ter akar, ensesi kı- - Keyfinin istediği ı adar ı(ıyor iç yoruz. T. 3finı arkaya dol etmi~ti. Riitubetli n) huda ciıvutJ 

VWi bpnuıa tokmagına yapşyor. zarmu ıamlı bir halde bar u.blhi tez su deiil mi? 1 na atarak di70r kh ( Bitm«li) 

• 
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Asma ımesçit: 
Roman•m•ı hakikat , 
hakikatimai romanı 29 74 

Fakat bir az sonra o köıe tamamile 
Necıp Fazı ın olmuıtu 

Ona zannedersem Peyami Sa- ıında, ince, ls'koçyalı tipi olan 
fa amtnile tanıdım. bir talebe. 

Mütemadi bir surette hareket ilk günden itiba!"'en Edit ile 
halinde bulunan, tiklerle dolu aramızda bir flört batladı. Gil· 
JldDclea çıkan bağlar gelip be- zelliğinden ziyade, yana ablmıı 
Dİ taTan aruındaki odamda bul- beresi ile giyin şi h<>tUm• g;den 
•11fl11. Edit her gittiğimiz yerde nazarı 

O zamanlar Necip Fazılın, ben dikkati celbediyordu. Yalnız 
pir, ft "6r6mcek ağı,, isimli bir Neciple aramızda ıarip Ye ıeuiz 
ueri olduğunu bilmiyordum. bir mücadele bqlamııb Ed•te 

Sebepsiz bir surette arkadaş kartı olan hareketimi JÖr· 
olmllfhık. mesine, Madam Razanm da 

Tavan arasaadaki odamın do- kendisine karşı olan lafını hia
lap ıibi bir yeri vardı. Burası 2 aetmesine Necip, Editle fazla 
metre murabbaı gen'şliğiode alakadar oluyor, ona, kendi 
idi. Oramın alaturka bir köşe o- flh )erinden bahsediyordu. Şür
larak hazarlamışhm. )erini -ııördüm. Madam Rozaya, 

Ônlinde bulunan bir perde bir biçimine getirip Nec:ibe 
icabında kapawr ve tamamen yükleterek Editle yalnız xezmeie 
ayn bir yer olurdu. Necip Fazıl baıladım. 
ba klıeyi çok severdi. Necip mUtb'it surette kızıyor, 

Ekseri akpm bana gelir •• fakat belli etmemeje ~yorda. 
orada kalırdı. ~aim, Editle, ı0adan. aita)'İfkb 

Fakat biraz sonra artık o köıe. bir lisanla babaetmeme a.uabil 
tamamile Necip Fazılın olmuştu. 0 Editi yalnız bulduğu zamanla, 

Necip F azh ondan sonra ta111· tıpkı bir çocuk gibi, kendi be
c1ım. Burada kendisinden bahse- deni kabiliyetlerinden, bir atlet 
clİfİmin sebebi beraber geçirdi- olduğundan, benden kuvvetli 
timiz uzun bir zaman içinde, ha- olduğundan dem Yuruyormu. 
yahmda nisbi bir sükün olmuş- Edi~ dinliyor, sonra bana 
tv. Onun, yanımda daimi suret- veliP: 
te meTCUt oluıu beni, yeni bir _ Ne garip arkadapn var, 
macerada mencdiyordu. diyordu. 

Necip Fazılla tam manası ;ıe Ben de: 
l»ir bohem hayatı geçırdi~. - Öyledir. diyordum, bUtnn 
0,Hiç bir ictimai 'kayt dinlemez- pirlerin tabiatleri g .... tir. Bir 

~81111-· - • kea~ıs'ne borçlu akşam, gazeteye Server Bedi 
zannederdi. Nıcip küçük bir ae- geldi: 

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

içtimaına davet 
Türkiye 

. 
lf bankası meclisi idaresinden: 

Nizamnamel esasfmlzin Kırk beşfnci maddesine 
tevfikan Hissedaren heyeti umumiyesi .31 Kinunu• 
ıanl 1931 cumarteıi Qünü ıaat on Mşte Ankarada 
bankanın merkezi idaresinde içtima edeccfindea 
hlssedaranı kiramın muayyen fiin ve saatte bu 
içtimada hazır bulunmaları rica olunur. 

Nlzamnamel esasinin kırk dokuzuncu maddeai 
mucibince ferek asaleten Qerek vek&leten elli his
seye mallk olan hiııcdaran heyeti umumiyeyc •ı· 
firak edebilir. 

Ancak veldllerln de tahıcn hfıı~dor ve ıahtbi rey 
olmalan l&zımdır .Hissedaran hamiJ olduh ları Jıfa
IC senetlerinin miktar ve numaralarını mübcyyln 
bir cetveU ve mezktl.r nizamnamenin ellinci mad
desi hükmüne tebaan hiısedorandan birini teYktl 
suretile heyeti umumiyeye iştirak eyleyecek ola...., 
lar dahi mcvzuubahs cetvelden başka merkezi 
idare ve ıubelcrimi.zdcn alabilecekleri vekAlefn•• 
meyi yevmi içtimadan bir hafta evel ıubelerimi.ze 
tevdi eyliyec:eklerdir. 

Ru%nameı mazakerat ayrıca ilct.n edilecektir 

hepten huysuzlanır ciddi ha· - Yahu, dedi, ih'"klfa mı çe-
lfıe er karşısında ıahsiyetini kildiniz, nerdesiniz? Emniyet Sancbğı mü- Mütercim aranıyor 
unuturdu. - Sen giirilnmilyorsun, bia: dürJüğünd~n ! Türkiye Sanayi ve Maadın Bankas• Umum 

•Kaldırımlar» isimli eseri çık- Neciple her alqam Bizim Lo- Seae hesaplan kapablank 
' ı aman herkes onunla kaldı- kantadayız. Müdürlüğünden: 

1 • d yeni seneye devir muamelem Jnmnanla Bankumza Almanca t'e Fransızcadan Turlcçeye ve Türkçeden 
-n aran fBlrİ iye e0 lenmi•ti. - Btrak allahını 'RYen'in •n- b til dı" k' ı ırn •1-.a.. 

• Y :r milnase e e aan ıamızıte e- mezk6r lmnlmı tercümeye ınnktedır bir miıtıercim alınacaktır. Ma• 1.,., --.ur. 
lbuki onun yegane .anlatılma- rasını oraya artık ,ıitmiyoruz. ırinin 1 Klmmmani 931 :Perwem· Jmdban 10-1-~1 urihiRde icra edilecektir. Tali olanlann veıikalannı " nüfus 

1 
-' tarafı da budur. Ar.amızda· - Neden? tezkerelerini -ysnlanrıa :alarak '8 · 1 • 1931 akşamına kadar memurın 111udtirlqtimtbıe 

k Hmimiyetin en kuvvetli oldu· - Neden olacak, geçen ak- be gtintl kapalı olduğu muhte- müracaa[ .ıecmeleri .. _ _________________ _ 

iu bir sırada, AsmaLmesç.it 74e ıam .oturduk, Pariatea geJea rea- rem m&şterilerimize illn olunur. .Fatih Htinci sulh hul.'llk mahkemesinden 

Romanyalı bir ana, l<ız geldiler. sam arkadaılar •e dijıer talebe- ----··--14WO= •• n --·-· MOddei Lutfu efendinm kan-
Bwalar, Kolotvar ıehrinde otu- terle kODllfUYoruZ. Derken gra- - lfte.. taralarda 47 N.~ı Dnkkinda 

-AL--•- diıye on lira gisterdi. •e ilive I..!!- M--· .. L f ndid ı · ran ft oranın ,ua'5e& bir ailesi- eofon batlada. 11 Sastur if'IDU,, AtUll -a.-. e e en • acagı 
ae •e111ap aeyyahlardı. Jstan- dedik. ••Burası edebiyat cemiye- etti: olan 270 liraıHn tahaı1i daYası 
balda bir iki ay kalacaklan için ti,, değil diye cevap verdiler. - ., Hayat,, mecmu .... Wr tlzerıne tastir kibaan -da•etiyede 
tesadGfen bu pansiyona gelmit- Tam dokuz kitidik. Bizden bat- fiir aathm. -•ileyhia ikametglh1n1n meç· 
lerdi. Şehri gezmek, öteberi aa- ka yabana 2 kiti vardL Biz de Server Bedi sordu: 9aliyeti mlbqiri •e mahallesi 
bn 1 k • tarafıadu .-aa ftt'ilerek bili 

ama istiyorlardı. kalktık, artık gitmiyoruz. - Hangi fiirini? telM.i' iade edilc:liji giriihn&ı ve 
F.v nbibemiz, m"safirleriıain - Nereye çıkıyorsunuz Neap IUStu. 5erftl' Bedi n- ber mucibi talep bir mala miid· 

al a?Jmamalan için bana gelip - Tokatlınm arka aalonuaL rar etti: ~e ~liaea tebliıat icr .. na ka· 
alcd clalllfb. Kendileri hakkmda - Ey bu akıam? - S3ylesen el rar verilerek yevmi nıuhakemesi 
_...._ aldıktan sonra onlan - Bu akıam para yok eiz de Ce.ap ,ok. 7-2-931 mt 14 de talik lalm-
Maat ~zdireceğimi söyledim. Yar mı? •lf •kl•;-dan 18'111Nrileyh Muı-
T -'- M da - Yoksa Cnmhuriyetin ede-

Kadıkov sulh icrasından: 

Ahmet efendinin fUleYİll el. 
'Zimmetinde alacata o1aD melta• 

liğin tahsili için tanzi• klhaaa 
ödeme emri zirindeki aepubata 
nazara• 111U1Dail.,wa .a,.na ne
rede bulu•duju mata. ol•adıjı 
.anlaplmakla keyliyetia ill.ea 
tebliji liwnuaa k.,.. • .,u.-. 
.le tariiıi iliadaa iti.,.._ 31 
zarı.da bir itirutan _.. .... 
bea veya tabrirm 11.,- eclllu 
si •e abi takcfll'ft •••ehi 
kanu11iye ifa Wmac:ajl illa ola-

aDlflm. a m Roza K... otuz Necip bir an d«İfli9d0: tafa yevm Ye saati mezk&rda 
bet ,..lanada, geııç i ini bütün - Durun, dedi, '"8di on lira biymt sahifesi için Peyami,e ver- gelmediğiniz Ye yalnrt bir vekili .... w __ . ------------
hayatiyeti ile aubafaza 'eden bir hulacığtm. diğin tiir mi? kanuni g'8ndermediğiniz takdir- edileceği tebliğ makamına kaim 
bdmcla. Ktzı Edit K ... 16 ya- Gitti. On dakika sonra geldi. (Bitmedi) de muhakemenin rıyabea .riiyet ohnak here Mil ulum. • • 

----··--------------------------------------------------------------- --• l'M.,tın TetrıkaJı J 4ti ıuı•a. Develer alaca karuthk ;çinde - Ne diyeceğim. FiU.akika -çok ge aen develerden Wri 1* M.piUI 10.._ 
•eli clbi kotıaafa .._..dar. Kum çldik. Fakat Wr ciMttea isabet te el en on bq adım ilıelııle d -... 
homnnlanm k3Mıraa fımna çölü du. Su onlara bizden evel yetişti. Al tıya doğn1 yürltll. 
süpürüyordu. ıaı- illayeti- Hiç fiplaetıis ıim•ı Onlardl. T4I w:! 'I 

Geiderl artık gön.es ıolmuştu. ls- güalerden beri vadddaıı .,-o W bel iirtıtinJa a1t.c1a _.,. .... _,. 
tikameıi tayinde ariifkülit oeldyerlar- bulmqtar•r. Y.qıywlana tabii- n eHal ••eri 

Yzaaı P.eter Btlo dı. Ya~a~ yavas rüzg,lr keJ1ıldi, )ilerini Yağmar devam edi)'orda. Y.alnız ..... lir...._ 

~ 

Kadııisız LMemleket · · .·. 
'.1 . 

lılr•ea devrildL. Suyun tisttinde açı- veden mürekkep bir imdat ileydi 70la bir başka belaya, ,ağlnura terbtti. gök yiiriatiıl hir tarafı açdlr cibi el· fimilllr. 
Jlla baflak kapudı. AsUm, 68 numa çak111" iNalunu)erda. Çdgınbkta gök yere rekôet .etm~ m•pı. wlE ld -ağda. Ö' 'Jf' 
Dil ..Aatoa Simoa JUveria sulamaa gö Bu heye& aUaha kadar apey stlrat- başlamştı. - Saat iç. Tan \et mt ,..,_.r secbe ~ -
alWI. le yel aldı. Fakat ciindü •lunca fit rik gürleme&in41e ıelneler <0ldulı. altmda ılteklıea•ps. Hayti lımnllld e- adar. V11cuc11n6 --
Artık .... kiMle muhakeme edetniye artık eski aürattea eser kalmadı. Gii- Jarı 'Yerele dardalar. .8tivariler ,ere in deli& i1iktan 90llT8 istin& iri-• 

ak, ftZilellÜll y.apmadıj't için kims neş toprak üstünde bir cehennem mu diler. Diz ıÇiken develerin yama o- Denıleriae iainclHer, tekrar yala .çik 
- .e...ı,eeekti. zarası husule ptirİJQrd.. ilerlemek turdular. Çadır bezleri11e ..... ıa a - 'tılu. Gök slrtiltiileri. fimşekler, es- Padııer ~ ..a 

Aatoa t.bmininde yanılmYştı. Te çok müşküldü. lki adam arkadaşlan- nndıtar. kisi kadar şiddetli olmamakla 'beraber aıctm. 
ı... ....... Nn'd ifer mü ıu bir an evel .kutan.bilmek için bU- Az sonra tufanı andıran bir yal- yine ....... Arilk .almnı etmiyerlar, w ..._. 
feUltl a)'llmUJorda. M ~nuıdıy tUa pyretleriai, bütiia kanetleriai mm llopiMIJ. Sulu oluklardan akar telcraf iireklerilli Ukip Merek JDI al la etiler. 
•••'• ..._ om111a ı sarlediyorlardı. ta.bilir ııHallılar gibi boşanıyordu. Şi-.elder •e .ak mağa bakıyorlardı. Zaten mbm KmwMe -blllllllC 9111-
A frwntlde belki de ölmek üzeaıe iclıler. prültileri Mckletlerinl ,_..ct,e ka lan lcdar •lanmf...._ Sa .... ilde- )4IUılıiMıla ._.._ 
a ..._...f B tün mitkillt, .. tikleri mtlfalt dar bayii -- ..rti. rine seçmişti. Bidlılıc mt aı.a ileıı-; Dwlı•a& -. .. ır 

tahmhıen ye mezmiş gibJ hlm wua .afukla Sfivarllerden "'ri arkadqıaa I••• ae eJrz" maki! Bil•• 
•lr • ,.aa olft. n. biç te laayırh ._.i: leri tııııinlıhWlidedi. 

---•lı f aab e i buk netice bir allmet fftil& *"'IH tıil!lmıc .. - e abilik. Da ..._ iı& AIM 
.._ JWI iki adam ile iki d• kaa PSJ8••• - ' ..... .al .__. eJacakl,.rcb. Bit-
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Bu arada bazı meb'uslar Is- YUYARLAK l\IASA KONFERAN
.tildiJ mahkemeleri teşkili lüzu· SINDA MÜSLÜMANLARIN HAK· 

mundan bahsettiler. Fakat bu LARI 
fikir grup azasından bir kaçına Londrada yu\'arlak masa konf eran 
münhasır kaldı. smda müzakere edilmekte olan ıHindis 

Btına mukadil Başvekil ismet tan me:seJesi son günlerde mühim bir 
safhaya girdi. Bunun sebebi Hindistan 

Pt-Hz.lstiklil mahkemeleri teşkili daki müslümanlann hukuku meselesi
fikrinde değildi. Fakat umumi ni rniizakere olunmasıdır. 
sarette hakim olan kanaat mahalli Hindistamn başlıca iki unsuru 3-000 
bir idarei örfiye ilioı ve bir de kasta .n)Tilnn Hindu <ekseriyeti ile 75 
inkılabı koruma kanun l· milyona vaı-an müslüman ekalliyetidir. 
masıdır. B k hu . ya~ı Müsliimanlar Hindistanda bil' ekalli· 

.. hükn. 0 annunu avı 0 a· yet teşkil etmekle beraber Hindulara 
cagı um h ·· lA d ~·ıd· . .. . enuz ma um egı ır. nispetle çok derli toplu, çok kuyvetli 

ldareı orfıye1 teşkilatı esasiye bir unsurdurlar. Du ekalliyet asırlarca 
kanununa nazaran memlekette Hindistana hakim olmuş, askeri kabiH 
fevkalade ve gayri tabii bir va- yet itibarile bütün llindistanr idare '"c 
ziyet karşısmd 'tt'h hil- zapta muktedir olduğunu ispat etmiş 

8 1 1 az ve t• 11· d' d l ~ı· 1 kiımet t f d T d'li ır. ın t!"tan a ngı ız er olmasa 
M .. . ~a ın 8~ 1 an e 1 r. l\fös1iiman1arm gene bütiin Sind vr 

ecus •~bma halmde bulunduğu Ganj ıı1ldiferinc, Hayber geç.itlerinden 
zama hükumet bu kararını azami Kalkütaya kadar uzanan bütiin sahn· 
hır hafta zarfına Meclise arzeder. Jara hakim olmalnrı işten değildir. Bel 

içtimada ekseriyet kazanan bir ki kiicük bir mücad~le neticesinde mqs 
cihet de şudur· 1Umanla1· tekrar Delhiyi, Kavunpur '\ e 

Alı k. db' 1.ıalmavi ele ge irirler. 
• - . naca te ırler ve müc- l•'akat hugün mesele 3·alnıv. Hindu 
rımlerın cezalarının en kısa müd- ım· ile l\füslümanJar .arasnırla değiJ
det zarfmda tatbiki. dir. Bunlar, aralarındaki meseleleri 

l~tima esnasında, Menemen Tngilterenin gözii önünde halletnıek 
ve havalisinde bazı kadınların mecburiyetindedirler. Onun i~in Hin

eski harflerle ders verdik1eri de diı;;t:ın müslümanları ~asuniyetl.erini 
mev b h" d") . . B d temın edecek lıaklnrr ıstemektedırler. 
ö z~ a ıs c, 1 mıştır. ~.ara a Bunlarm ş;mdiye lmdar "stedikJeri ayrı 

s z a:~n m~b. uslardan bırı şun- inülıap ·ıc kendi meh'uslarınr intihap 
lan soylemıştır: etmeleri Pencap. Bengal ile Sint n şi 

- Memleketin bazı aksamında mali garhi vilflyette ekseriyetlerinin :ta 

bir tekke faaliyeti var. Bu an· nmmas• mer1 e7J h"ycti teşriiyede biı" 
laşıldı. Bu faaliyete iştirak ed _ ~ülüs derecesinde temsil edilmeleri, 
ferin bir I· · . A 1~.

0 ıdare 'e sb asi işlerde ayni nisuetin na 
1 d' Al ~.~~ı .samımı mute ... ıt- 7,arr dikkat alınmasıdır. 
er ır. tı e ermden dolayı bu En mühim ihtil.U müslümaı;.ılann 

t: SPOR 
Bır 'kongre 

26-12-930 tarihinde Kasımpaşa 
idman kulübünün senelik kong· 
resi in'ikat etmiştir. Yeni heyeti 
idare şu zevattan teşekkül et· 
miştir: 

Reis Ethem Izzet bey ( ~ehir 
meclisi azalarından ), ikinci reis 
Nail Bey ( Bahriye kaymakam 
mütekaitlerinden ), Umumi katip 
Mahmut Bey ( Marelli şirketi 

memurlarından), Umumi kaptan 
Nuri Bey ( Müskirat inhisarı 

memurlarından ~' Muhasip Sadi 
ıBey ( ltalyan ticaret mektebi 
talebelerinden), veznedar Kerim 
bey (Telefon firketi memurların· 
dan), aza Feyzi Bey ( Ooktor ), 
aza Zeki Bey ( Müteahhit ), 

.Mothaamıza t!tlen eserler - ...,..,. 

Resiınli Av .,, 
'lle imli A,·,. ın bugün yeni nfısh:ıs1 

r~P yenı bir ~ckildc çıktı Ailenin her 
uzvu bu mecmu:ıd:ı kendileıi iç n rayclalı 
"e e~lenceli ) ıızılar hulabfürlcr 

Reşimli Ay bundan böyle on beş 
günde bir defa çıkacak;ır. ffatı 25 
kur~tur. 

Doktor 

Hafız Cenıa 
Cumadan maada hergün og• 

. eden sonra saat (14-16) de ls
tanbulda Divan yolunda 118 nu

maralı hususi kabinesinde luu
talarını .kabul eder. 

lstanbul:Tel .2398 

.. .. .. 
azanmıa.1 -
i k şart ilan :: 

1 :: 
1:: llansız kaz.ancı arıırmaııa 
:: 
!E savaşmak, hav.ada ja · 
:: ,. are~iz uçmwa çatış..; 
:: ii mak gibıdic f= 
i' Ticaretin\zde , san•atınııda :i1 

İf muvaffak olmak istiyorsam~ f~ 
;; gazete ilanına ehemm yet ve ;: 
ti riniz : G:ızete ilanı ilfinları 
f~ en kolayı, en ucuzu, en te 
:ı . ı· 'd' :: sır ısı ır. ii işte ilan tarifemiz: 
it Sonuncu ıa.>ılade Satın Kuru1 12.5 
f! 15 ~nci " .. 25 
~! 4 ........ 40 
:: 2 .. .. 100 
.. 1 200 i= .. u •• ,., :: 

i~ Rcamt illnlar, lQnuncu U)ıfada 10 Kr !! il 
~i ilin memurumuz size fav- is 
H •• 
:: dalı bir ilanın şekil ve üc- f: 1 
Il reti için hizmet etmeğeha- fı·j 
!: zırdır. · ı. ==··················-····································': l ······••y•••············································· 

Darülbeda yi Temsili eri 
Bu akşam 

saat 21,30 da 

Yaşayan 
Kadavra 
6 tablo 6 

perde 
\"azan: Tolu.toy 
r er~üme eden 
Re§ at Nuri B . 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~~t~ ~~u 
l ı ıı ı 1 

IHHIB 
6 ya~ınrlan aşağı çocuklar tiyatroya 

kabul edilmez 
'Kişe hergün ı:ı.nt J2den itibaren nçıhır 

Bu a'kşam üniform:ı1ı 7.:ıbltnnn bilet· 
lcrdc tenzilat vard r 

yola girmişlerBir. kendileri için ayn intihap istemeleri ii 
Bir kısmı iıe siyasi mevzulara zerinde 1tasıl olma tur. Hindular hunu 

lcanşanJardır. Birincileri takip istemiyor ve intihabatın muht.elit olma 

etmek doğru değildir. Hükume- smı müdafaa ediyorlar. 'F.akat müslü
tin faaliyet ve taldbab ikinci manlar muhtclit intihabın kendilerini 
.ıkısım politika serserileri hak- zayıf diişüreccğine kanidirler. Gerci 
kmda olmalıdır. Vicdani iş ere l~indular, müslümanların sa~,sr nisbe 

En ucuz En temiz 

k M tınde onlardan rneb'us cıkarmağr kabul 
arııamayı%. aamafıh bu kana- . - .. ·· at · t' k d etnıektedır. Fakat bu da muslumanla 

de _1§. ıra e enler çok a:r.C:mr.Vic· r.ı tatmin etmiyor. Çünkii Hinduların, 
w ~nı ışlere karışmak doğru de- müslümanlar içinde :bulunan kuvvetli 
&:l.Fakat bu iki türlü faaliyeti bir unsuı·l rn değil. fakat en :zayrf ndam
b ~ ~de-ı nyırrr.~k güçtür. larn rey vermelerinden ve bu suretle 

l ekkeler mü~adır. Tekkeleri kendi dav~larının knn·etle temsil olun 
ilga eden kanunun mamasından l.orkuyon:..r. 

m:ması sa· 11 tTf h~ı· d · 
dece tekke kapılarının kapan· h 11 tdı·ın u_ a buelvam ed1) or Ye mese]e 

d 
~ 'ld' H h ıı e ı rnmmş nnuyor. 

ması egı ır. ~er alde tab'· 
1 k

. 
1 1 

• 11 S'm :günlerde ilıtilaf had bir devre 
a ıvalde ı harı un.ar de ı"rtı' .. ~ e g' · l\ır M. kd ld ınt·ı· f ·· ..- y ırcuş, '• a ona ı a ın mun 
haklundaki takibat yürütülcınez. hasıran HintHler ıaı·asında olduğunu~ 
Onun için fırkanın bugünkü iç- onun için vatandaşların bir- t esviye 

timaında fevkalade bir kanunun bulmaları icap ettiğini .söylemiş, konfe 
f"zumu et;afmda kat'iyetle ı1srar ransm azalarından bir.coklan dn ayni 
edenler oJmu~tur. Bir meb'us: fikirleri müdafaa etmişlerdir. 
"Çok itidal zarar verir, .şiddetli Bununla beraber müslümanlnnn ay 

bir adalet Jizımdır.,. diyor. rı intihap üzerinde israr edecekleri. 

A 1 
ve neticede .Hinduların bunu kahul e-

n arada, bazı gazetelerin ve d ecelderi anlaşılıyor. 
ne 'yatrn efkarı umumiyeyi ifsat Londrnda bu müzakereler cereyan 
ve !hı hrjk ettiği kanaati umumi- ediyorken Hindistandn daha başka ma 
dir.. Bunu mİ!:aller ve madc!e1er· lhiy tte hnfüseler nıkubulilu. Rir Hint 

le İspat edenler var. Tevkif edi- Ji, Pençap ~ali ine ateş etti. Daha ev 
lenlerin .-e isticvap olunanların ,·el }{ali utnda bir :İngiliz miralayı ıkat 

bu mesele etrafında açık itiraf- lcilildi. Bundan başka lngiltereye kar 

lası var. S. fırka macerasının da şı boykotaj hareketi devam ediyor. Tay 

fikirleri hüsbüfün anarşiye gö- mis, bu hadi~eler müna ebetile yazfüğı 
türdüğü şimdi daha iyi anlaşılıyor. bir makalede şu sözleri sörlü~or: 

auınmıll!tııııııı!ttl' nınııı ııııııııııı wıı: f "Bu hadiselerin hedefi, Hindistan 
- miUiyetpen-erlerinin İngiltere h\iku 

nıctilc ıınlru:ımasına mfmi ' olmak 
tıı-. Kalkütn dnayetile Lahor suikasti. 
Londra ı~onfcransımn çalışmakta oldu 
ğu bir zamanda vu"ku buluyor. nu gibi 

fothişler konferansın rne:saisine ym·dım 

,,.. ı etmez. fakat onu akamete de uğratma 

Ömer Riza 

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

Tabı • • 
ışı yapan 
Yer 

v A K 1 T 
MATBAASI 

DIR 
Tabı işlcriniı:i bütün titizliğini:r.i talmin edecek su· 

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi gazete •e kitap formalarınızı 

üç dört renkli klişelerle ayarh bir surette ıve sürat

le hazırlar. 

Mec111ua ve kitaplarmızı istediğinizden üstün tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir işi deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel ev· 

vela V A K T E uğrayınız. 

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanı:r. V A K T E 

abone olunuz. 

V A K 1 T Haftada bir okuyucularma 16 sayıfalık 

bir mecmua veren yegane gazetedir. 

: 1 • ~ • ··' ' , ~.; ..i.. . ~., . '. ' .:ı \ . ı 

' 

31k 'nurıevei Çl!rşa.mba Y!JO 

1 il~ ,..,, Kurı 

; 

f) .. .. 
il 

ŞABAN 

1349 
Bu g cek Ay 

~te 

t5U 

401 801 

750 1450 
14 )0 2700 

Gün dönümü ıfırt nası 

C..ün~ınaoğuşu. 7, •5 - ba:ı~ 16.47 
Ayın doJu§U 11.18 a•ıp l . S 

[ amaz vakitleri 
C:ab•'> Ôfle llrlnd Aktan Ya•• lmH'ı 

5 56 12 !!5 14.35 16,47 18 76 5,3S 

lladvo: 
Bu akşam lstanbulda 

a:ıt ı;-ck"zden na kada,. arm:-ıı 

inemalar: 

Alkazar - Apaşlar kralı 
Alemdar - l\nrtal \ll\ n 
Artistik - P:ıri d mlaıı a ındı 
Asri - Tacı Fazıl 

:Be ikteş H ini - Rozit:ı. 
Etuvnl - Cçurum 
Elho.mra - K:ıdın ister!>e 
Ekler - Yunan tı) arro trupu 
f ranıız - Kh eli trupu 
Glorya - Bedu\acılar ~ hı 
Hale Usküder J\:ıtra lık mnzi 
Kemal ıB. - K1 met 
Majik - Garp cepl esi 
Melek - Operada yangın 
Opera - pnrıs damlan altında 
Süreyya Kadıköy - Pren es K'kl 
Sık -- Ounvad:ın uz:ık 

T. A. T. 
Şchzadebaşında 1 IılA1 tıyatrosunda 

'Perşembe gunduz 3 tt' umuma \e 
talebeye· Kop rın b eğ m' - piyes 3 
perde. ~:ı abhe m eba c: q • \"Od\il 

C) p rde. 

1 tanbul ıkinci icna memurluğundan: 
Muhtelif likör esanslarile ec

zayi -tıbbiye 3-1-931 tarihine mü
sadif Cumartesi günü saat 1 den 
itibaren Istanbulda Sandal be
destan nda ikinci arttırma ile sa
tılacağı ilan olunur. 

ti) atro ınema 'e snıre. 

"k 
r B ' cı 

Üsküd~r Hale sinen: csmde 
{ Pratcrdc H r ~ece ) ıla e w ev· 

gıli Gazimizır' ~ n An:ıd lu s 

)'eni Neşrivat: 

l\1uhit 
Her ay daha nefis ve daha 

mükemmel olar.ık cıkan hu mec• 
muanm 27 inci saysı hakil,aten 
fevkel.de b'r nü hadır. Yüksek 
kıymette şiir ve nesirler, .değeTli 
makaleler, sarı derece enteresan 
h'kaycler, ferı 'n en on tarak· 
l<iyah, enf\:s 'tablo.ar, yü:derce 
.ıesimler münderecalmı teşkıl eder. 
Tek fırka çok fırka münakar.ası
Kemalizmin F.aş'p;m ve Bo eı;"zm 

ile mukay0 sesi musababesi ~ay t 
dikkate ltlyıkhr. 



ün inhisarı Umum 
·nden: 

- 11..-..ı Elektrik bataryua ve tefenlab 
157 1dlo Tirfoa 

., perçin flYi 
Somonla " 
Hamauhtar 

" Pftaa demir 

Mü-

-. lllJaam Ye nizam motlrlerlnln ealrl ma1dnelerl. 
Ja•; linZam ubanncla bulunup idaremizce lmllanılmıyan 

pazarlıkla aablacakbr. Talip olanlann bu malları 
.;ıllırdallt• IOlll'a 50 lira teminat akçeleriyle beraber 7 Kl-

llılıi911Mll ~aba stmG aaat 10 da Galatada Milbayaat ko-
___ .._caatlan. 

o. Jandarma mektebi m Ü
den~ 

Kilo 
165000 Ekmek 

- Çpalrhle 3. Numarah jandarma mektebi talebe elra· 
l·t.!'58 tarihinden 31 Apatos 931 gayesine kadar bir 

_.&ılKflleriD1e maktazi 165000 WJ9 M tk l6-lı·9SO taribiıl· 
~..-4---~ mlddetle ku"' ~J1U~pqa11 YUolun-

•• ilWeai 1-1-951 peqembe gllnll uat on bqde 
9111Wl ... Pllliıılde icra !..-ılmacajmdan ihaleden mektep idaresine 

taJipleie prtnameler verilir. 
•11111..,,a iftirak edecek taliplerin verecekleri teklif· ..... r-• prt dabillnde verilecek fiat yazı ve rak-

:•111111 lcha apk yazılacaktır. 
•ham•eili "- 7,5 teminat muvakkateai sandık 

·amtmetp maruf banka makbuzu kıymeti muhar-
_.ililı··.;"11.,..llhılll lptikru dahili ta'filltile qoru fiatından % 10 

m hYillbD teklifname ile birlikte ikinci 
omia)'oa riyuetine birer makbuz mukabilinde 

' 

BALO MUTEŞEBBW HEYET· 
LERININ NAZARI DIKKA 11NE 

Cubant, ve ork-..1• ih~ 
:nnba mlult ..n.ftle mi-

• tedarik edeWleceklwl Jeıl
•• ...... Gaip ......... ~ 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galala Köprti başıt1da 
Beyoğlu 2362. ~ube acentell Sirbclde 
ühUrdır zade hanı altında T eLlst.!7 

irili iMll • 
(REŞITP AŞA) npma l 

klnanaani Peqembe akta• 
Galata nlabmmdan laeltolu, 
Samsun, {Jnye Fatsa, Orcha, 
Giresun, Trabzon,Rlze,Hopaya 
kalkacak Ye d&nlfte Puar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya ujnyarak l'e
'ecektir. 

Mniı Pllll 
(ANAF ARTA) ••para 2 iri· 

ıunaani cuma 10 da Galata mı. 
tamından Çanakkale, lzmlr, 
Killlnk, Bodrum, Rados, Fethi· 
ye, Finike, Antalra, AWye •e 
Menine kalkacak ve dlnllfte 
Tqucu, Anamur Kupdamna 
uğnyacakbr • 

Andifi, Kalkan, FetldJede 
aktarmadır. 

Satılık fabrika mahalli 
T&rkiye aeyrlaefain idare· 

aiae ait Haliç F enerincle aalül
de klin 4924 UfU1 murabba· 
bk Fener fabrika 'fe lmak 
mahalli Ye mllftemilltama he
yeti umumiyeai bedeli llç se
nede m8Avi tabitJe ldeamek 
lzere 26000 liraya taUW ala
telhlcle6. Badaa 'fi&•ı 
talip olan nna biuJJ p 
mek tlzere her glba •• mlla
yedeye ittirlk etmek ...... 
26 ikinci klmm 951 ........ 
mtıaadif pazartai shl "10 
teminat akplanm •llatu· 
bibea le'fuam mldlrltll ... 
gelmeleri. 

. ... ,,. 

Çekme demir ve l'alvanize pz 'horulan -.. t•f.,..tnu• 
palı urfla mlDak ... ı 9·2-931 pazarteai gllnl ı 
rada De'flet D,.mr,ollan idaresinde yapllacaktır. 

Mbnakuaya iftirak edeceklerm teklif mektuplanm ._ maYak
kat temlna,ıanm ayni gllnde aaat 14,30a kadar komiayaa kl~ 
litha• .,_...ıeri ilamdır. 

Talipler mllaakua f&rtDamelerini onar lira mukabilinde ~ 
karada Ye Haydarpllf&da idare Yemelerinden tedarik edehiJirJıw. .. .. . 

170 toa adi ve SS,5 ton la•eç demirinia kfP8lı zarfla ikflliııl 
m ... aauı 26-1-931 pazartesi gilnll aaat 15 te "A.karada O.-. 
clemirJOllan idareainde yapılacakbr. 

MIDalt-r• iftlrak edeceklerin teklif mektuplarım ft 

nltkat temlnatlannı ayni gllnde uat 14,30 a kadar ~ba 
kltipHtiae vermeleri llzımdır. 

Talipler mGnakaaa prtaamelerini beter lira mukabilWe Arft. 
karada Ye Hayclarpqada idare veznelerinden tedarik edeblllrler. 

• • • 
10000 M3 obijenin kapah zarfla mUnakuuı 19-t-931 pu..,. 

teli shl•at tS te Ankarada Devlet Demiryollan iclar••• 
yapılacakbr. Mlnakauaya iftirak edeceklerin teklif mektupla
'* Ye munkkat teminatlarını aynı gGnde uat 14,30 a 
komisyon kltipHtiae yermeleri IAzımdır. 

Talipler mhakau prtnamelerinl bet lira mukabilinde ~ 
racla Ye Haydarpqada idare Yemelerinden tedarik edebllirler. 

.. • -at 
Anadolu • Baiclat hattmda mer'i saman nakline mamas !b-S!O 

numarah tarife teadllbnın sS inci kilometreden bqlamak _.. 
tile dalla • meufelere tetmil edildiği ilin olunur. 

Emvali metrôke müdürlüğünden. 

Satılık hane hissesi 
Kadaklylnde Ztlldpap mahallesinde atik feaer ca ....... U.. 

raaiye aokaimda eski 17 yeni 21 aumarah kip h--h .. 
IÜIH itibuilt- hazineye ait iki biaıeai, bedeli sekiz tabltte ...... 
mek 8'•n 201-5 lira bedeli muhammen ile 19·1•951 ...... 
mlladif puanteli slhal ... t 14 ele bilmlzayede abla 
1'91;19ila Jijde 1,~ ~ emiaat mak\mlutle ı.taadal l.nıi'I 
metrtke ubf koaüayonau mlracaat eylemeleri. 

Ça. 9 o. Jandarma efrat mektebi 
müdürlüğünden: 

Ekmeklllm 
1 - Çaullkale 9 anca Jandarma mektebi talebe e&a• r 

içla ,as all1'1• bet bin kilo ekmek 1 • 9- 9!0 elan "1 ._ıııııl 
apatoa p1eaine kadar 16-12-930 tarihinden itibara~ 
... mldcletle bpah zarfla mllnakuaya vuedilmiftir. 

2 - Ebaella ihalesi 8· 1·931 perpmbe gtlnl zawal 
IMıtt• 9UAJette iaa kalmacajmdan ihaleden enel mekhp .... 
8İlle mlracaat eden taliplere derhal prlnameler mektept_.i& 
~ ...... 

S - Mlaakuaya ittirak edecek taliplerin yereeelıı.t W.. •amel• prtaamadeki terait dahilinde Yerilecek fiat JUi ..,. 
nldı..ı. obaabilmeai için açık yazılacaktır. 
4 - ıledeH mubammeaenin "7,5 teminab muvakbt81i .... 
makltaa ••1a lalktmetp maruf banka makbmlan 1aJmeti 
~- lleriadm iatikrua dahili tah'filltile boraa 
"10 aobaalle Mir mili eaham ve tahvilatm teklifDame ile 
lilde ildDci bir sarfa koyarak komisyon riyasetine birer ..ı_.ıa 
Mbhlhtle 'f'erilecektir. 

B yalı 1 ayyare Pıyango 
Hlf ltekle.U.edijl hir zamanda birdenbire zenıin 

ucak tanare piyanıo bileti almakla kabildir. 

Tayyare plyantto 
alınız 

ıncı keşide 11-kAnunusani· 1 

Büyük ikramiye (200,000) lir•CJ1•~-:: 
Aynca: 

''40.000,, "25.000,, " 
apıiye ve " 1 oo.naı1ıkı~ 

ktfat w*811\I 


