
Ustat Halit Zivanın haflrntı .,, 
Şubat iptidasından itıbaren 

VAKiT sütunlarında intişara 
başhyacaktır 

Pazar 25 Kinunaani (1 inci ay) 1951 Tahrir telefonu: 2. 1371 Sayısı n Kuruı 
--==-14 iincii Yıl No. 4687 idare telefonu: 2. 4370 

·Mürteciler hakkındaki iddianame serdedildi 
Karar adilane olacaktır 

Reis Pş. maznunlara şu 
hitapta bulunmuştur : 

Bu vatan ağlıyacağına zalimler 
ağlasın.Mazlumlar kurtulacaktır 

MOrteoiler Menemen r\'u"' hırbl huzurunda 
*enemen, 2' (V:ıkıt) - Bugünküı 

eelsede birinci safhada muhakemelcril 
fota~ edJlerek 101 erkek lC 5 kadın hak 
da ser~edildi. Şeyh Esat. poJi<;;Jerin 
yardımıle reJ in önüne konulan kol· .... 

Saat itte malaaU.e bafladL ... 
Heplnld bara,.. fafmnaktakl mak

sadım tadar: Bunadn evelki çağır
- .. lanmda parça parça ifadelerinizi 

= (Alt ti •l. -t ( """ ~J'fıımm{ıı 

MilJi mücadelede 

Nakşibendi ıeyhleri 
lngiliz parası ile Bozkır 

ve Kctnya iayanlarma 
nual çıkardllu ? 

Bu şayanı dıkkıt yızı silsilesi 
ur.wı 7 ınci sa ıFamu!d:t :r>ı~ ı;or 

Mefhur kitap nasıl yazıldı ? 

Bu eseri yazandan ve bas
tırandan cevap isteriz 

Darülfünun muhtariyetinin manası 
Tıp fakültesinde 0111aıılmamıı mıdır? 

• Ja .. • ldtaha ......... Tıp fakGlte· 
_.. relai SGrena Ali s. 

Tıp faktltealncte Od flziyolojf mtl 
ierrW Yar. Birt Dr. Kemal Cenap B., 
•ileri Talha BeTctlr. Talha B. evel
ee Kemal Cenap BeJtn •aulnl iken 
Mllhan mUdent. olm11ttur. Bu va. 
alete auaran faldllte talebesi için bir 
fid1ol0Jl ldtam 1Uıok llZIDI gelin
• Mrinel derecede Kemal Cenap Be-

[Alı tarafa 6 ıncı ayı Fada ] 

Tıp Fakültesinde 
Divan, riyaset meselesinin 

halli için bugOn toplanıyor 

TarsılAt Jç sayıfılınmızda 

BUCiON 

SAYIFA 
ÇOCUK ıayıfaları 

iç ıayıfalarda 

Yarın davası 
lzmit valiıi 90,000 lira 

tazminat istiyor 
Karar gelecek celMd• 
lzmit, 24 (V akıt) - Arif Oruç 

ve Silleymq T .vfik B. leriD mu
hakeme ı ine 
bugün de de· 
vam edildi. 
Mu hak emed e 
vali B. in ve
killeri Vaıf 
Raıit, Mazıı., 
Rıza ve Ali 
Sedat Beyler 
laamdılir. Mu 
amalara ~tee 
Ruhi B. temail 
ediyordu. Vııua·a ankat'arnı-
llk .aza mOd- dan Vuft Rqlt a. 

dei vekili Vaıfi Rqit B. aldı. 
Ve SOleyman T evlik B. İD vazi· 
ye tini anlatarak Yana sahipleri· 
nio gazetelerinin ıilrOmOnll arbr-

malc makudile ve kendileri cep
lerini doldurduktan ıonra mea' • 
uliyeti zavalh kimaelere yllkle
diklerini, Slleyman T evlik B. İD 
(30-40) liranın kurbanı olduja
nu, ve heyeti hakimeaia kenm.i 
hakkmda biraz iuafh clananma• 
8DU alyledi. Munaalana cGrilm
lerini iapat eden vesaiki okudu. 
Bir .. at allreD iddia ve ittiham· 
da bulunda. Neticede vali B. in 
manevi pbliyetine olan haka· 
retten dolaJI dok .. n bin lira 
tazminat talep etti. 

Bana mDteakip vali B. ha di
ğer vekilleri Mazhar Raa ve AB 
Sedat B. ler de bir -tt• fazla 
.az MSyleyerek maznaıılarm aJrl 
ayn tecziyeleriai istediler. Bun
dan ıonra maman vekili Etem 
Rahi B. Ilı alarak mldafauma 
ıeçmezd• enel mBelddlleri 
hakkında enelce recldeclilea 

[Alt tarafı '1 ind ayıfıda] --
Güzellik kıraliçeıi 

Na9lde H. muallimlikten 
iıtif• etti 

Ankara, 24 (Telefon) - GI· 
zellik kıraliçeai Napde H., ma
allimlikten iatifa etmit iatifuı 
buraya gelmiftir. 

latanbul Maarif emini Mazhar 
B. telefonla vekile bu buaaata 
mDtemmim mal6mat vermiftir. 

Reisiciimhur Hz. 

Bugün seyahatlerinin 
ikinci kısmına başlıyorlar 
Gazi Hz.nin ilk olarak Konyayı 

teşrif buyurmaları muhtemel 

\lal Hs. eeyuatlerinfn ilk lamıında ıereflendirdllderl Trabzonda 

Ankara, 24 (Telefon) - Gazi Hı. yarın (bugün) seyahatlerine 
baflıyorlar. Reilictimbur Hı. niaı doğrudan doğruya Konyaya hare
ketleri muhtemeldir. 

Gaıi Hı. buıtın Milli Mndafaa veklleti harita ıubeıini ziyaretle 
fotopametri dairesini gezdi. Harita umum mndnrn Hakkı Murat 
Pa~dan bazı izahat aldı • 

Gasl Ha. DİD ..,.hatleriae Ş&krll Ka1a 8. iftirak etmiyecelr. Bu• 
racla .._..... kamm ll1ibaları Ye Tekllet iflerile meıgul ola· 
~~ . . 

Iatanbal Umıa firketi mBcltlrl Hamdi B. geldi. Memduh Şevket 
Recep ZllbtD, Salih Be1ler Gazi Hz. nin seyahatlerine iştiı'ak ede-
ceklirclir. 

Jt .. ,,. 
Seyriaefütüı Ep vapuru Gazi lk.nia denizle vaki olacak ıeya• 

batleriade, k .. iaicllmbur Hı.Din emirlerine amade bulunmak ilzere 
baıtıa limammızdan lzmire mDteYeccihen hareket etmiıtir. 

.. 

Müsabakamız 
Türkiyenin en mevzun ayaklı kadını 

pek--yakında seçilecek 

Foto 5ureyya 18) 

Hanımın çektirdiği resmi nqıe
cliyoruz. 

FOTO SUREYY AYA GlTMEKLB 
MUSABAKAMIZA iŞTiRAK 

ETMiŞ OLURSUNUZ 
Güzel bacak müsabakamıza iş\lralt 

tdecek hanımefendiler doğrudan dol• 
raya Foto SUreyyaya (Beyoflunda 
Tünel batında) mUr:ıcaat ederlerse lt
tirak weraitimizi tetkill etmelerine • 
tlyaç yoktur. Foto Süreyya müesıM!llellk': 
mUaabakamım işt4rak için ne yapmak 
llzımgelirse yapacak, hanımef endılerl 
zahmdten kurtaracaktır. 

l - Foto Süren n: hesabımıza. mle 
abakaya iştirak için lazım olan baeak 
f t'ıtofraflannı çekecektir. 

2 - Foto Süreyya: Müsabakamız& 
Jftlrak lçln lazımgclen ölçüyü alacak
br. 

RESiMLERi l\E!\DI FOTOCRA F· 
ÇII,ARINDA ÇEKT!nECEKLER 

NE YAPACAKLAR 
1 - Bac:ılclannın it,i foto rafı. (B• 

(Lütfen Sa) ıf:m ~c\lrınız) 

VAK 1 T 
... 

Gi!zel b~cak müsnbnknsı 

19 - Şayıka N. Hanım 1~ 
Kendiaindea 7 ıenelik tazmi- Gliıel bacak müsabakamız Şıyıkı N H. 

natm abnıp almmıvaceğı tetkik bliyllk b'r hararetle devam et
edilmektedir. ı meldedır. BugUn Şayıka N. 

"'nu kuponu bu l'ı:ınıın:ı reı ''erecek 
okuyucul:ırımız ku\lanab lir'cr.,, 



VAKiT 25 KAnunsC1rıi t931 

Ru~v~aa 
Ameıika ttu&.~_,uun işler:ni 

Tüık konsolos arı görecekler 
Moskovadan Şikakgo Trit.ün 

gaJ:elesine ver len mA 'um ata 
güre Tas Aj msı Rusyada bu
lunan Türk konso osanelcri me· 
murlarının Arn::rika tebaasına ait 
olan bütün m•ame.elerı ifa et· 
me erı ıçm Amerilc11 hiikurneti· 
nin Türk konsoı osanelerine sala
hiyet verdiğ nı tebliğ etmekte
dir. Uu hathhareket Tüuiye hü
kumet inin ve Sov/ et hü fı neti· 
Dlfl hı !'!v H · ı~ Vl? u 1 u'mns'ur. 

Bi <renr 
• z · ı e e ül ıe' 

ı~tedi 
Beya~ Ua m · mar Kasım med· 

reses nde oturan rejı ame s n
deo 17 yoışrıda ihrıban tentür
diyot icerecc intihara teşebbüs 
etmiş ve Haseki hastanesine 
ka1dmlmıştır, 

• 

r 
l -· ~ 

ı 
1 
1 • 1 ____ , ___ _ 
• 1 
1 
1 

1 
' • 
' 1 

t--·. 

(Yarın) ga1 eteı ne 
demek isth oı? 

(Yarın) gazetesi dOnkü nüı· 
basında Ankara muhab' rinden 
aldığı bir telgraf ile beraber 
bir takım mlHalealar De'fr tti. 
•Yarın» bu neşriyatında Ra· 
s m (Bilecik), Ta!it (Ankara), 
Mehmet Emin •Karabisar), A· 

ğaoğlu Ahmet (Erıurum),T ah· 
sin r Erıurum) Beyler gibi 
mefsuh serbest fırkaya dahil 
olan meb'usların arlık millet 
mcc'isine devam etmedıklerini 
meclisle halk fırkasınan kendi 
başma kaldığını gar ip ve mil• 
teheyyiç bir lisanla yazıyor. 

c Yarın) gazetesi ne demek 
istiyor? sabık muhalefet fırka· 
sı hükumet tarafından mı fes
hedilmiştir? o hrkaya dahil 
o lan meb 'usları mecliste ıöı 
söylemekten, btikQmeti tenkit 
etmekten meneden bir kuv· 

vet mi vardar? istiyotlarsa 
gene bir yeni fırka teıkil et
mel~rine muhalefet eden mi 

vardır? zannt~diyoruz ki (Ya
rm)m neşriyatını görecek olan 
ve kendi isimleri meuuubab· 

,;edilen zevat herkesten evvel 
bu gazetenin neıriyahnı tek· 
zip edece'<'erdir. Aksi takdir· 
de bu ı.cvatın meclise devam 
etmeme.eri değil, meb 'us'uk
tan istifa an IAıımgelir. 

Balkan ~onferansı 
IMi1rahhaslar11.aıı1. bugün·erde 

Se aniğe gidiyorlar 
An:<ara, 24 Telefon} -Balkan 

konferansına iştirak edecek o an 
Türk heyeti reisi Hasan eey 
( Trabzon ) , Hamdallah Suphi, 
Reşit Safvet Beyler bugünlerde 
Se1Aoi1e hareket edeceklerdir. 

Se1lnikte Balkan dev'etlerin· 
den 3 azadan mürekkep olarak 
top' ıo lcak 18 kişilik idare he
yeti, Teşrinievvelde lstanbulda 
toplanacak olan Balkan konfe· 
ransmın ruınanıesini baıırhvacak

br. Bu heyete Ruşen Eşref B. de 
iştirak edec-kf r. 

At yon kaça ı<çılığına 
karşı 

Ankara, 24. (Te'.efon) - Af
yon kaçakçı'ığı ile ciddt surette 
miicade!e için hükürnetçe terti· 
bat ahnmuıtı~. Zabata ve gtimrük 
memurlan mücadele için beraber 
çalı4lacaklardır. 

Av upa va g dc.cek 
talebeterınıiz 

Anf<ara, 24 (Te efon) - Av
rupada ıir:ıat ve baytarlık tahsHi 
için g:decl!'!c ta 'ebe'.er şubat bi
dayetiıı ·l e hareket edec :klerd ı r. 

Po1 ıs ta vin eri 
Anlı:ara, 24 (Telefon) - Sa

bık K3yseri poHs müdürü Hami 
B. Sinop poliı müdürlüğüne, 

Karaaenılde kar tipisi Harput ka~ma1f:amı D.mış Bey 
e Va ffi ed· VOr lstanbul po S 4 CÜ şube miidür 

Ifarauenizde bir haftadanoori hü· liiğü le tayin edilmiştir. 
kü msürm~!e olan karayel fırtınası Ankara fır J<a kongresi 
tam~mzn sü~nlıı bulmuştur. Yalnız 

fotoğraflar fotojr~flı:t."~nin mührfü :lün'.ü nüsnamızda y::ı.zdı~'lmtı gibi e- An':ara, 24 (Te-!efon) - fırka 
mühürlenmi' o1malı '•r) jvcl i g~n ... Trabzo~da mevzii ~ir kn.~r- Ankara kazası ı.oogresi yarın 

z - FotoJrafların \onu!dıı;;.u zarf ~a olınu~Lur. Fırtına saat b.ırde ha§· 11 de belediye salonunda topla
n~rine a~a-ıd:ıki izahat ve ölçüle.ı hmı~, on beşe kad:ır devam etmiştir. nacarl. tır. 
yazıJ·v·n!c'n·. Fırtrna esansında rüzgı\nn sUrati ---~-1-~ -

• · . Hendi ve hacı zade vapur an lımanı 
A - Bacak bilc.-.•inin kalııılı.,,"'ı. sanıyede 18 metreye çıkm!ştır. Fırtı· ht k ~ l bı"r ..... tt b . ve n ımı apa~aca ı: V..u.ıyc e U• 

B - Baldır kalmYı, n:ıdan sonra sağnak halinde kar baş Iundo!darın:fan kömür şirketi gemileri 
C - Dizin kahnlıı;-ı, fo.ı:n~iır. limandan çı!mrmndık1aıı için bu va-
D - Baca":ın t·alınlı!'ı. Tel: ·:ıf muh:ıbaatı arızaya uğra purlann acentelerini protesto etmiş· 
E - Bacak bilc''indc'd k<>mfl>ten mrştır. Trabzon telgrallan başka ta- tir. 

(Aşık kemiği) dize kadar, rilile verilmektedir. Bulgar istr n ra c'e~ Ş 1:1tt; b lr 
F _ Dizden baca~ beld 'h t Karadenizde fırtınadan sonra kar faruna olc!u 

s••• e nı aye t' · · b 1 Zo ld k, E ~I[ 
1 k .• d • ıpısı aş amıştır. ngu a ı·eg Bula!11mtanda. da. delışetıt fırtına. 1 

enen emıı:e ka ar azunlugu t b ı k " ktad BU .,... 1 
ve ne o uya ar ya.,ma ır. · ]ar olmu~ telgraf ve telefon muhabe 

ve. .. . tün orta Anadoluda da kar devam et· ratı günlerce fnldtaa uğramıştır. 
G - N~mt musfMT veya ısim, y ted'r · me • 1 

• Fırtına yalnız telgraf ve telefon dı 
Bunlar yapıldıktan S'onra bu zarfı Zcagu'<'ıktı kueya otur en reklerini yıkmakla kalmıyarak trenle-

bir ikinci zarfa koyarak gazetemize! vt pt r r r lirrenı kı-pttttler ri de yoldan alıkoymuştur. Birçok , 
(MiiBabaka) kaydile göndermek kifa· Diğer taraftan fırtına e8nasmda yerlerde trenleron saat teahhürle Sof 
yet eder. ıZo,nguldakta karaya oturmuş olan yaya vasıl olmuşlardır. 1 

Türk - Yunan 
doqtlu~u 

Lozan muahedeainde kont
ro a ait maddeler i!ga edildi 

Cenevre, 23 (A.A) - Cemi· 
yeti A1<vam meclisinde M Poli· 
tis ile Cemal Hüsnü Bey Lozan 
muabedenamesinin Türk-Yunan 
mcsaılinin kontroluna müteallik 
o'an maddesinin ilgasını talep 
etm :ş'.er ve abiren aktedilm 'ş 
olan it laflann kontrola nihayet 
vermiş o!duğunu iler i sürmüşler· 
dir. M. Politis, itimatsızlık dev
resi yerine gayet samimi bir 
dostluk kaim olmuş olduğunu 

beyan etmiş. Cemal Hüsnü Bey 
ile iki memleketin ortadan kalk· 
masını arzu ettikleri husus-ıtm 
artık maziye karışmış olduiuou 
söylemiştir. 

M. Briand'm teklifi üzere tet· 
kikat kom:syonu tarafından ka
bul edilmiş olan mu'carrerahn 
icrası hususunda Cem:yeti Ak
vamın teknik teşkilatına me?urıi
yet ve salahiyet vermeği kabul 
etmiştir. Mec'is harbe mani ol· 
mak çarelerini takviye ma1isadile 
vücuda getirilecek umumi mu'ca· 

veten ıme proj?sini tanzime me
mur hususi b r komite te ş ' dl et
m'ştir. Mecl:s, Cemiyeti A \ va· 
mıo Bu g"r'standaki fevkalade 
komiseri M. Cbarron'un istifası-

Yenı bütçe 
Ankara, 24 ı T elefon) - Yeni 

sene bülçes · nin J 85 milyon lira 
varidat üzerine tanzim edileceği 
tahmin c C:i iyor. 

lngi1iz se·dr i 
Ankara, 24 (Telefon) - fngi-

1 z sefıri lstanbula hart:ket et· 
miştir. 

Va Jiler a rcıstncla 
Ankara, 24 T lef-n) - An

ta:ya va' s · Arif B. Diyarıbekir 

valiliğine, Diyarıbekir valısi Hü
sameddın B. Elaziz valiliğine 
tayin edilmiştir. 

Heyeti ve1<ile : çtimaındn 

Celal Nuri Bef 
Fırka içtimaı.nc.a baZI 11~ 

yat için verdiği ta1'1 

okunacak fır 
Ankara, 24 (Telefon) - Jbf 

lSnümüzdeki Salı içtimaında 
bi:n Alaett n t3eyin açhğ• .. ııı:• 
siyaseti meselesini oıuı• 
edecektir. 

sa' Bundan maada valileriıı 
b. 1 · · t .. d 'r erı ıyet erının evsııne aı 

men ·o bazırladıö-ı teklifler o 

m" zakere edilecektir. 
Bu içf mada ceza usulü 111~. 1 

keme!eri kanununun bazı pO··. 

Jarmm tadilinin teklif edilaıe91 

muhleıneldir. Ceza usulü '°~ı·~ 
k b . •' ı, kemeleri anunu za ıtaı 

0 
vazifeler:ni yalmz adliye nıedl~ 
larına vermektedir. Tadili te t . e 
ediıecek no'.da, bu sala!ııY 
tevsii noktasından müstacel 1118

• 

delerde valilerinde salahiyetle!' 
istimallerine dairdir. I 

Ayı'i fırka içtimamda ~ 
Nuri Beyin bir takririnin de 
nuşulacağı zanned liyor. 131111 

son zamanlarda'.d gazete'er ot 
rivatının meıuu bahsolaC~ 
zannoh1., .,,.., '·t., rl•r. 

-------------------~ Ankara_a D1r t&c.arııı" 
yapılıyor C 

An'<ara, 24 - Belediye S 
beci He Yenişehir arasında 
dö:ıümlük bir fıdanlık tesis t 

me~dedir. Bu fidanlık Ankıı b 
nıu ağ~ç ihtiyacını kısa 

zamanda tem n edecektir. fıd• 
lık sahasında yapılan toP."' 
tahlili ç<ık iyi ne ice v..:rrnjştır• 
Avrapaya gönderUeceft 

memur arın maaşla ti, 
k't An ;ara, 24 - Iktısat ve ıı. 1 tarafından Aarupaya gönderi 

cek 21 efendinin ekserisini 111 

mur oldu: undan kendilerin~.~ 
aşları ver:lmiyec,.t,4:.. çu~I 
keodı erıne ayrıca tahs'sat ver1 
ce'<tir. tl 
Afyon kaçakçıları şidde 

takip edilecek 
Ankara, 24 - Hükumet afY~ 

ve müı elckebab kaçakçılığı 1

1 
çok şiddetli bir surette müc•06 
için lcat'i tedbirler almıştır• 

Anlcara, 24 l ı' ~ lefon) - He- mese'ede zabıta ile gümrük o:ı 
yeti vekilenia bugünkü içtimaın- 'hafaza teşkilatı müşterek b3re 
da ki.'çük san'atlarm Türk taba- ket edecekler ve kaçakçılar ç~· 
sına hasrı bakkındakı talimatna· şedit surette cezalandrrılı'' 
me j!Öt üştilm;~ştür. Jaı dır. 

.. V AKIT._ ın tefril,ası: 7 t -- - ·ı 
drn ka.yrp. Biz bunlann akrabası- 1 Belki değildir. Bu husus macera· Filesof ayağa fırladı. Öt~ 
yız diye nasıl ~eyd~a çıkacağız? ! nın ala~ğı !e~Ie göre taayyün e· de kalktılar. Filcıof sordu: 
Çdanasakta gızleneb1lmek kabil dec~k hır şeydır. - Siz nereye? ,

11 mi? zabıta tahkikatı bize kadar Bekir efendi - Bu ne demel<? Ali Senaver - Biz de siıı 
gelecek .• Ailemize ait bin bir ıu· Senaver - Ne demek olacalc: beraber ... Hem ofihmuzun sıhb' 
al soracaklar... kadm meydanda yok. Kimi boşıya ni öğreniriz .. Hem de belki 1' 

Bekir Efendi Senavere döne- cağını?. elan bir h:ıber alabilir:z .• 
Yazan: HÜ•eyin Rahmi l~::-~ .. rek: . Bekir efendi-Arbk onun mey File!;of _Rakibinizin berb' 

- - Böyle günde iyi do~t acı söyldana çıkacak suratı kaldı mı? kalmasını temenni ediyor '°" 
Maceramn hemen küçük bir mu Ragıp Bey yaralı bulunur. ltalyan ler .. Kırlarda bu kadar aguflarr do Senaver - lcJalin ne kabnha- nuz? . 

harebe şekli ah::ıasma ramak kal- hastanesine yabnlır. l~şmıı. ve şimdi hangi dö,~kt~ ... : ti var?. Haydutl~~ e~Ie.rine dü- Be!.:ir efendi - Elbette .. ı\~jİ 
mı~ken mand:ı herifin o~.:ı-:;und~zı Bu yazdıklanmız, vak•amn kah kımlerın kollan arasında gıttigı şenlen suçlu sayabılır mıyız? · naver o kadar hr~ır bir ko~ d 
kadın kuı-hrılır. Pol;s!er gel' ·. ıvedlerdcn yahudi ailesinden, jan· h~li~iyen b~ ~adının üzerinde Bekir Efendi - Zevcen bir dir. Zevciyet ba:ka, insaniyet 
Vak'a zapta gc:er. Ragıp Be3 e darına ve koruculardan öirenebil hala k~calı~ tddıas~n~a bulunmaklmetrcs hayatı sürerken bu akibete l:a.. r 
Mediha Hanım otomobillerine b:n di~imiz kısmıdır. bu ucu karanhl< tan çekımnıyecek mısın? uğradı. Sen ona hala ısrar ile ka- Filesof - Şüphesiz ki fe 
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Darülfünun divanı bugün Tıp Fakültesi reisini tesbit edece 
Ticaret .ileminde : 1 Ö J Adliyede . ı S ' ~• • d ı - ldiirilcü rekabet - an at .ue~n e 

Tiftik piyasası Halit Fahri Beyin 
B~lediyede 

Ş~krü . Kamil B. 
Bu ıene fıyatlerın daha fazla davası 

yükıelmesi muhtemeldir 
Beledıye ııh ıat iş(er· .. 

Ji~in_e Ş~krü Kamil R. ~ rnufet 
mıştır. Şükrü Kamil B ayın·' 
zifesine başlamıştır. ., Yenı v Yeni teıekklil eden ticareti 

hariciye ofisi faaliyetini arttırmış 
ecnebi piyasalarla temasa başla
mııtır. Ofisin teşekkülünden soo
ra tiftik piyasasında yeni bir can
lılık batlamış, fiatlar hafif suret
te artmıştır. Bradfast ticaret bor-
18sı komserliği de tiftik hakkın
da dün ofise bir rapor gönder
miıtir. Buna göre bu sene Brad
fastta daha ziyade Türkiye mal
lan üzerine muamele yapılması 
memuldur. 

fakat ofisin hazırladığı bir 
rapora görede bu sene memle· 
ketimizde keçiler kesildiğinden 

931 tiftik istihsali 930 a ~öre az 
olacaktır. Ve elyeYm elimizde 

40 bin balya gibi az bir stok 
bulunduğundan fiatların bu sene 
daha yükselmesi muhtemeldir. 

Vebayı bakariye karşı 
Hük ilme t9e rr.eoburi sigorta 
w•z'ı hükOmet9e dütünülüyor 

Aldığımız malumata göre Şark 
viliyetlerimizde ve orta Anado
luda hüküm süren vebayı baka
riye karşı mecburi hayvan sigor
taları yapılması muhtelif müesse
seler tarafından lktısat vekaletin
den rica edilmiştir. 

Vekalet bunun için tetkikata 
başlamıştır. 

Münakaşa berdevam 
Nurettin Münti beyden Hakkı 

Nezihi beye ceup 
Ticaret odası raportörü Hakkı 

Nezihi B. jle borsa kimyageri 
Nurettin Münşi B. arasında An
kara ziraat kongresinde açılan 
münakaşa kapanmıt gibidir, Dün
kil aktam gazetelerinden birisi 
Ankaradan aldığı bir telgrafla 
münakaşanın orada eyi karşılan
madığını Hakkı Nezihi Beye lrnn
grede kimsenin "in aşağı,, de
mediğini yazıyordu. Bu, telgrafa 
karşı Nurettin Münşi B. dün ce
vap vermemek istemiş, sadece 
ıunlan söylemiştir: 

- Bu gibi telgraflan benim 

aleyhime olmak için kendisi çe

kiyor. Esasen bir kongrede "in 
&fağıt,, denilmesinin kongrenin 

nezaheti ile alakası yoktur. 

ı\1atbuat baJosu 
Dün matbuat balosu heyeti 

tertibiyesi cemiyet merkezinde 

toplanarak balo tertibatı hakkın· 
da müzakeratta bulunmuştur. 

Neticede baloda bir piyanko 

tertibine karar vermişlerdir. Pi
yankonun hediyeleri pek kıymet
lidir. 

Balo tertip heyeti çarşamba 

ıünll saat beıte Maksimde son 

bir içtima yapacakıtr. 

Vapurcular hirliif içtfma halinde 

Milli vapurcular 

Aralarındaki heaabaız rekabeti 
kaldırmık için yeni tetebbüs

ler var 

Aldığımız malumata göre son 

günlerde vapurcular arasında 

gene tiddetli bir rekabet başla
mış, Seyrisefain ile olan geçim

sizliği unutturmuştur. Bu yüzden 

lstanbuldan Trabzona kadar gü

verte üzeri 80-100 kuruşa kadar 
dütmüştür. 

Birlik müdürü ne diyor? 

Dün bu husuıta vapurcular 

birliği müdürü Muzaffer B. bir 

muharririmize demiştir ki: 

- Trabzon hattındaki bu re

kabet bilhassa Y clkenci, Alem

dar ve Sadıkzade kumpanyalan 

arasmdadır. Biz bunu kaldırmak 

ve bir itilaf yapmak için yeni 

bir formül bulduk. Ücretler 

böyle 100-80 değil ~n aşağı 
3· 4 lira olmalıdır. Bilhassa son 

fırtınalarda Sadık ve Alemdar 

zadelerin iki vapurunun karaya 

oturması bu kumpanyalar için 
dilşünülecek şeydir. Bunun için 

biz bu kumpanya sahiplerini 
bir içtimaa çağıracağız. 

Millt vepurouluk battyor- mu? 
Evvelki hafta ticaret odası 

deniz komisyonunun içtimaında 
bir aza "Türk vapurculuğu inki

raza gidiyor bir seneye varmaz 

mahvolacak,, demişti. Buna ce-

. vereyim. Bize göre deniz 

tıcareti her ticaretten yüksek 

ve kazançlıdır. Öyle kolay k 
lay ölmez. o-

Suriyeye posta yapılacak 
Biz rekabeti kaldırdıktan son

ra yeni sefer ve postalar tes· . . 
11101 

düşünüyoruz. Bu ciimleden ola-

rak Suriye hattına da posta ya
pacağız. 

Ruı nakliyatı 

Rus limanlara ile olan müna .. 
sebatımız milli vapurcuları ıiil
dOrmüştiir. Birliğimiz ticari nak· 

Jiyatın yalnız milli vapurlarla ya• 

pılma11 için lktısat vekAletine 
müracaat etmiıtir.,, 

Gazeteden batka 

24 Sayıfahk ilave 
Perıembe günü bedava takdim edilecek 

Gnzellik nedir, güzel kimdir? - Edeple. edebiyat alAkadar 
mıdır? _ lngiliz aıilzadelerinin hayatlarındakı rezalet _ Sene
lerce ıırtımızdan nasıl geçindiler? - Dünya nereye gidiyor? _ 
Piyer Lotinin aşk maceraları - Recai Zade Ekrem Beyın ölümil
nUn yılrlloümü _ Halil Nihat Beyin ağaç kasidesi - ŞUkufe 
Nihal hanımın çok güzel bir şiri - HikAye - Tiyatro, Sinema 
iktısat, gençlik ı~ıfaları. 

• • ~ I!· " ' • • • • 1 ... 

Müddei umumi, evrakı mü
taleaya aldı 

Hütçe Q"e!n1t di 
Şubat n:er '' yene .. 

Istanbul ikinci ceza mahkeme· 
sinde «Darülbedayi» mecmuası 

aleyhine ıair Halit Fahri B. ta· 
rafından bir yazıdan dolayı açı
lan davanın rüyetine dün deY&m 
olunmuştur. 

Dünkü celsede, Halit F abri B. 
vekili Fehmi B. le, Neyi re Neyir 
ve Vasfi Rıza Beyler vekilleri 
irfan Emin Beyle birlikte hazır 
bulunmuşlardır. 

Muhakeme, şon şahit Ertuğ· 
rul Sadettin Beyin celbine kal
mıştı. Dünkü celıede kendisinin 
bulunamadığı anlaşılmış, ifadesi· 
nin okunmasına karar verilmişti. 
ifadesi, gelecek celsede okuna• 
cakbr. 

Ahmet lhsaan ve Vala Nuret· 
tin B. lerin ifadeleri, dünkü cel· 
sede okunmuştur. Vala B., yazı
da Halit F ab.ri B. in ismine işa
ret bulunduğunu, Ihsan B., yazı
nın tamamile Halit Fahri B. e 
aidiyetini gösterir telmih mevcut 
olduğunu söylüyorlardı. 

Müddei umumi Ahmet Muhlis 
B., evrakı mütaleaya almıştır. 
Gelecek celsede iddia ve müda· 
faa cereyan edecektir. Muhake
me, 12 şubat sabahına bırakıl-
mıştır. 

Bir hoca 
Üfürükcülük yaptıOı iqin tevkif 

olundu 
Adliyece Ali Rıza isminde bir 

hoca hakkında, üfürükçülük yap
tığı noktasından tahkikata bq· 
lannııştır. Kendisi, inkAr etmek

.diF. Tahkikat devam ediyor. 

Bir mahkum 
Hapiııneye götürülürken ka9tı 

Geçen perşembe akşamı Emin 
önünde bir hadise olmuş 6 se· 
neye mahkum bulunan bir adam 
iki jandarma ile Beyoğlu birinci 
hukuk mahkemesine gönderilir· 
ken bir kolayını bulmuş kaçmıt· 
tır. 

Ohanes ismindeki bu cani 
mahkemeden tevkifhaneye elleri 
kelepçeli olarak göUirllldilğil es
nade Eminönü kemerinin altında 
kalabalıktan istifade etmiş ~aç· 
mağa başbmıştır. 

Mahkumun firarını gören jan· 
darma ve polisler silih atmıtlar
aada isabet ettirememiıler ve 
Obanes bu suretle çarti içinde 
kaybolmuştur. 

Jandarmalar tevkif edileli 
Bu hususta derhal tehkikata 

başlanmış ve Obanesin muhafa
zasına memur iki jandarma diln 
tevkif edilmişlerdir. 

F antomanın kardeıi 
lkinoi oezsda muhı kemeıine 

bat landı 

Ertufrul Muluin B. 

Ertuğrul Muhsin 8. 
Dırülbedayl rejiıörü dün Brük

•!le gitti 
Darülbedayi rejisörü Ertuğrul 

Muhsin B. dünkü ekspresle Brük
sele gitmiştir. 

Ertuğrul Muhsin B. , her sene 
Brüksel darülfünununda topla
nan ve her milletin tiyatro men
ıei ile tarilıi hakkında konfe· 
ranslar verilen kongreye ittirak 
edecektir. 

Bu sene, Türk tiyatrosu hak
kındaki konferans, Brüksel da
rülfünunu elsinei şarkiye profe
sörü ve ınUşteşrik M. Riceu ta
rafından verilecektir. Konferan
sın tarihi S şubattır. 

Ertuğrul Muhsin B. lstadbula 
onbet güne kadar dönmüt ola
caktır. 

Ertuğrul Muhsin B. seyahatı 
esnasında Parise de uğrayacak, 
orada sesli sinema stüdyolarını 
gezip tetkikatta bulunacaktır. 

Muhteht • mübadeJ• d~ 

Yeni reis 
Malum olduğu üzere Muhtelit 

mübadele komisyonu reisi üç 
ayda bir detişmek, riy"aset mü
navebe ile bitaraf azadan biri 
tarafından deruhte edilmektedir. 
Şimdi reis olan M. Hendersonun 
riyaset müddeti, yakında bitecek 
komisyonu riyasetine sekiz şubat
ta M. RiYos gelecekt;r. 

Sefaretlerde 

Yeni Yunan konaoloau 
Yunanistan kilhiimeti lstanbul 

jeneraJ konsolosluğuna tayin edi· 
len M. Pahadaksi yakında ıehri
mize gelecektir. 

Cemiyeti erde; 
-w 

Cemiyetlerin senelik 
kongreleri 

Hamallar, saraçlar, şoförler, 

lokantacıla ve bakkallar cemiye-

tinin senelik kongre ve intihap
ları önilmOzdeki hatta başlıya
caktır. 

... vf ns 
o er Ek verılfce "'" 

Belediyenin be~ ayiıl,. b·· 
h ·· A k °' ·• Ulr• enuz n aradan tas..ıik ~ 

1 . t' s ( d 1 ge memış ır . .,, ubnt maaş d 
olarak verilecektir. 

1 
a avan 

Hususi idare ile bel d 
b. 1 . e •Yen 
ır eşme. ı dolay sile I 

b t k·ı~ b yapı ac 
azı eş ı at eş ay!ık but . 

gelmesine bırakılacaktır. ç 

931 büt9aai 
~~lediyeoin 931 bUtçeai dai 

encumence ta :namen tetk"k 
ihzar edilerek tabedilmek •_ 
matbaaya verilmiştir. Şuba~ 
haftasında bütçe encümeni_ te 
katına başlıyacaktır. t 
Seyrüsefer merkezi kadr 

. 1 o 
genıt ettirileoek 

Seyrüsefer merkezindeki 
men:ıurun 20 ai polis albncı 
emrıne ahnınıılırrdı. Mtiteba f 
memur~ se>:rüsefer işlerini 
edemedıklerı son günlerda 
tetkikattan anlqılmıtbr. 
ye seyrüsefer merkezini ı.-. 
randan itibaren müduriyete llal
bedecek ve kadrosunu da ı•it
letecektir. 

Elektrik ücretleri yeniden te 
bit edileoek 

Elektrik ücretlerini teibit 
mek üzere yakında bir koö, 
toplanacaktır. 

Fırkada: 

Türk çalgıcılan 
Halk fırkısınoan bızı 1tlT'e 

nilerdı bulundular 
Türk çalgıcıları er~ 

tinden bir heyet dün Ha 
kası binasına gitmişler, tefkt 
heyeti reiıi Ali ve Cemil Beyle 
tarafından kabul edilmiflerdi~ 
Çalgıcılar, lstanbulda Tilrk aa 
atkirları ipiz dururken b 
müess.ise. sa~pl~rinin hariçte 
ecnebılerı getırdıklerinden tile& 
yet etmiılerdir. Dahiliye V 
Jetinin son bir emriJe h 
haricine çıkarılan Romen çal 
cıları meseJeai de bu 

b b d.
1 

. ara 
mevzuu a se ı mıt ve R nl 
'b" d'w ome gı ı ıger ecnebi çalgıcı) 

arın 
bundan .s~nra ~emlekete • 
memelerının temıni rica dil . 
t . Tii k , . e mı 
ır. r ça cıların lllOt 

bir şekilde toplanmaları 
miyetlerinin inkitafı ve 
g6rUtUlmüftilr. • 

gazetemize t•t•kkı 
Türk çalgıcılanndan bir " 

dün matbaamıza da zi h 
mittir. Çalgıcılar Ro Y•ret 

men 
cılan meselesinde 
Türk ç~J'1cılannın b::e 
dafaa ıçın gösterdi-. 
t kk

.. gı a 
eşe ur etrniılerdir. 

KÜÇÜK HABERLER 
DcfterderJıkta 

Mefsuh kiprit inhiıarının 
malları 

* TOHUMLUK PATATES 
sat vekaleti Avrupad 
h nn ceti 
umlu~ patatesleri ellişer kilo 

Hali tasfiyede bulunan kiprit 
inhisarı idaresinde mevcut olan 
çakmakların ve tahsil edilecek 
bonofarın Defterdarlığa devri 
tekarrür etmiştir. 

muhteıı.r mıntakalara dağıta 
"' HüK(H\fETTEN AL 

LANI.AR - 927 ve 28 ti 
hükumetten alacağı olanı I' 

lstanbul ikinci ceza mabke
ıin de diln San Mustafa ile Fan
toma Mebmçdin kardqi Abdur
rahman ve diğer iki kişinin mu
hakemelerine baılanmıtbr. --- -----

hat 930 taı·ihinc kadar milr 
yenlerin matluplarının f;9diy 

Kasa kırarak sirkatten 5 sene· 
ye mahkum olan F •ntoma Meh· 
medin tevkifanede kardeşi Ab· 
durrabmanın ziyareti esnasında, 
tevkifanede bulunan maznunlar
dan San Mustafan1n "benim Bo
ğazkesende l>ir yerde taba1'a, 
saat, kordon gibi bazı kıymetli 

terlerim var. Git, bunları al, sat. 
Parasını getir, paylaıalım,, de
diği ve bu şekilde bu ıeyleri 
alıp aatarken Abdurrahmanın 

yakalandığı, davanın esasını teş

kil ediyor. Şüphe üzerine tahki
kat yapılmış, bu tabaka, saat 
ve kordonun bir kuyumcunun 
mağazasından çalındığı neticesi
ne varılmış. 

Maznunlar, mahkemede inkar 
etmiıler, mevkufıardan ve polis 
memurlarından bazı şahitler din
lenilmittir. 

Mahkeme, bazı şahitlerin celbi 
için kaJm11tır. 

kında hazırlan•rn hh iha u~ 
ı;inde meclise sevkedilecetkt.r 

* SE'YY AHLAR - İki da 
şehrimize Britani vapuru ile 
yah gelecektir. 

* MECLiS ALEYHiNE N 
YA'I' - B. M. M. aleyhine 
b~lunan (Yeni Aadana) gazeteat 
h.ıne dava ika mesi icin m clis 
tınce teşebbüsatta bulunul~uttu 

* ARABA - KAMYON _ 
~e, ağı rkamyonların şehir için 
hy1l~t }apmaları men•edilerek 
cıhgın himayesini istiyen araba 

- tdııHfüu kabul etmi.Yecek~ 



iri ayni mevzu 
t açmlf. Bır 

i11119rııa fikirlerini sor• 
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a.,..emilel 61çtiler 
Hakem heyeti 

manfık olanım 
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l'*dallılacakb. 

dinledikten sonra, 
bu İfÜa içinden 
ai çıkabilmesi 
ıelmedi. Mah
llyledim. Ara-

reçti. Ankarada 
S. mada enelce 
... baka ga
Api aamanda 
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~-dlf ettiiim bazı 
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Wr mahzur g6r-
111mı.ın da (V akıt) 
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dır m6aabakası 
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etmek iatediler. 
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•••· Mltabaka bu· , ....... d ..... eeilmek· 

Sıhhat müdürlüğü 

Gelişi Güzel 'Mürteciler hakkındaki idaname Senjorj hııtsne sınde tetk ıkat 
yaptırıyor. Yangın davasının 

aQırcezıya intikali [ Ost tarafı btrlnct uhıfada 1 ki içtimalardan bqlamıt ve 11ra· 
muhtemeldir Hir müsabakanın almı,tık. iddianame okunduktan son -=• P k B 

f d l 
ra tekrar sizinle ıörtitecetim. Sonra ıme ata ay ve ozalan'daki 

Agopyan hanındaki yangın ay . a arı di•anı harp karannı ••neektir. vaziyetleridi ve bu vaziyetlerini 
tahkikatına bqinci müstantiklik- 1931 kıraliçesi hakkında ileri, geri MUtealdben l'uat B. iddianameyi kaylerdeki tekli tezabürünft tu· 
çe devam olunmaktadır. söylenen sözler devam edip gidiyor. okumata batladı: vir ederek göıterdikten ıonra 

M&atantik, dün Emil Istelya- Gazetecinin gazeteciye, müderrisin mil "Pqa Hs. ı Tlrk eUmhiriyetine ve buralarda kendilerine zahir olan 
noı Ef. yi isticvap etmiştir. Mü- derrise acı ve çirkin sıfatlar sanırma- onun tarllılne bir lekeli •11fa illve e- maznunların hadisedeki rollerini 
tebauıalar, raporlannı henü• sından bıktığımız bir sırada bir ıüzel d• lrtlea hldllml badn tam safha- b" b" b B 

.. hakkında dedikodular kulafınuza in- .. dadır. MUtaıea m •rdederken maz- ırer ırer tqri etmiftir. un-
Yermemiperdir. ce saz gibi geliyor. nualardan Meaem• w ..... nl ika e- dan aoara Menemen hadisesinin 

Y anıında zarara uğnyan!ar, Bu tesir albnda Abidin Daver bile denlerden .a.. tatlıer Hbeyidnen haf- bOtlla fecaatile ıekli cereyanını 
benOz mOddeiumumiliğe müraca- kıraliçeden bahseden bir fıkrumda llJMlltm. tafsil etmif, meseleye psikoloji 

at etmemiflerdir. Maamafib, bunlar vezni bozulmamıı bir mısra yazdı. Diyerek vakanın sureti cereyanını noktai nazanadan temas etmek 
tahkikabn herhangi bir safhasın- Bu intihap Nqide Hanıma yan- anlattıktan aonra 101 maznunun bir ıurdile basitten mOrekkebe doğ· 
da o t d b'I ki d' yacak mı, yaramıyacak mı bflmiy• laanunm 141 ma n Menemenlllerle 

m racaa e e. ı ec~ er ır. rum. Fakat, gazetelere yaradı. O saye bir parti mununlann H6 ma madde- ru yOrtıyerek Menemen vak'ası-
y anıan dolayısıle bırden fazla de muallimin güzel olup olmıyacafı nin blrind fıkrasından, dlferlerinin nı menıei hakikisine intikal ve 

6lenler de mevcut olduğundan anlaşıldı. Gene o sayede bazı gazete- de 151 inci madde ile teeziyealnl iste- bundan tatlıcı Hasanm evindeki 
daYa, kasıt mevzubahis olmasa ler Cumhuriyete ahlik hocalıfı etti- dL içtimu tekaddüm eden zeman· 
da, ağırceza mahkemesinda rü- ler. Cumhuriyet te onlara terbiye der iddianamede nakfl tariluıtinin ali- )arda muhtelif mahallerde yapı· 
yet edilecektir. si verdi. meti sakallı olmak oldutu zlkredildL lan içtimalara ve bundan Eren• 

Bu yanaında kazaya ugw nyan- Gene bu sayede Galata postahanesi Bir aralık iddiuame okunurken, kay kapneıinin oynadım rollere 
•· . başmemuru Saffet Beyin yedi ~ocuk teYh Esat, oturdafu yerden baygınlık •· 

l~rdan bazıl~ranın nakl.ı dolayı- babası oldufu meydana çıktı. Bu su- ıöetererek lekenlleden yere dtl§tU. geçerek hadisenin maballt olma• 
sıle, Sen JorJ bastanesınde yar- retle belki hUkftmet kendisini taltif Derhal ptirflen koltala otartuldu. yıp sDmulJO •e vasi saha llzerin· 
dım vasıtalarınm noksan bulun· eder. - ~: Mtlddei .. aml Beyin hak- de cereyan ettiğini ghtermek 
duğuna dair bazı şikayetler or- Yedi çocuk- Allah hepsini bafıtla kmısda okudutu iddianameyi hepiniz suretile maznunlar tebekesini çı• 
taya atılmıştır. fstanbul sıhhat sın. ~aşide Hanıma kıraliçe denlldlfl dlnledlnls. Okunmadan evel demfttim karm.lf Ye bunların devlet haya• 

o f A t ud- 10 W - ne gore kardeşlerine de gilzelllk prens ki bu lddJaname, ... dlftlll harp ka- tiyesi berindeki maksatlarmm 
~e ıç ı~aı tmuavene d~k ur fu, \'e prensesleri demek muvafık olmaz ran deiildir. HepüıJsde bir hüzün ve delAilile Ye anasın cllrmiyesile 

u neırıy~ 1 nazarı 1, ate a a- mı? elem ıörtlyorum. Divanı harbla vere- tetkik Ye tahlil etmiı, vasfı cllr-
rak, tahkıkat, ve tetkıkat yapıl- * eeti adlllne karardan hepiniz emin • milerini ortaya koymuıtur. 
11Jasını Beyoğlu hükümet doktor- Bir ıhtiyat tedbiri labillniniL Bq11n "yann müdafaa Hadisenin birinci safhasındaki 
luğuna bildirmiştir. Netice, ya- ltf . k d 1 ~ d nıs dinlenecek, badeh• divanı harp 
kı d b' d'I k . aıye uman an ı_..n an: ka idi Dedl. yani, Menemen badi&esi Gzerin-

n a tes ıt e 1 ece br. lstanbulda bulunan bazı binalar Uç rannı nreee r. . deki mamunlann ıurtaki vazi· 
- ---- - Şeyh Saffet: Bendenız Çamlık· T 

açık memleketlerinde bile hay- kattan fazla oldutu cihetle merdiven tan .a.ıw htl M h ed f ri t yetlerine temas ederek madde· 
lerimizle üst katlanna yetişmesine im _ıeç"=.~~eldd'---e md e ~k 8 

retle tellkki edilen çmçıplak in- k" b 
1 

k rika mea.ap ,, __ ... _ ..... me e zı re- ten cezai mes'uliyetlerini ıu 
aanlardan mürekkep cemiyetlerin an u u~mama ta ve Ame da 50' clildL Bular ktllliyen hllA.f. Mehti suretle ghtermiftir: 

60 katlı bınalara nasıl çıkılabfldltl mU k ti tan B l d 
hayatlarını neşretmişlerdir. Şim- diriyetimizin hayretini mucip olmak· yiWl a Y.::. iılmam. __.: ıeduç anm he- Vak' ada rolleri itibarile Şam· 
dilik tVakıt) a itiraz ede~ zevat tadır. " PA.ut e taau.... ene er dan Mehmet, Giritli Mehmet ve 
hemen her hafta sinema, varye- Binaenaleyh, ihtiyati bir tedbir ol· eeDJa J'&Zl1DL Adalet lstıerim. slıtçll Mehmet, Emrullalı otlu 
te, tiyatro sahnelerinde canh ve mak üzre 3 kattan fazlasının yıldınl- - Beis: Daha evel söyledim: Bi- Mehmet Emin, Ali oj'lu Huan 
caoıaz çıplak kadın tablolarım ması veyahut bu kısımlarda kimse bu· dm Yeılne pyemiz, adalettir. ve Nalıncı Hasan filin esaı un• 
seyretmekte, hatta çocuklarım Junmaması lüzumu llln olunur. Maznunlann blr kısmı canilerle surunda iıtirak ettiklerinden ve 
ve çoluklarını beraber götürerek 1'>p/ıı 3qu kat'iyen alüam olmadıklannı liyledl- fili doğrudan doğruya iflemit 

onlara da göstermekte biç bir ter. olduklarından hadiıede bemfiil· 
mahzur tasavvur etmemektedir. &eYh EBBdm otla da babunun A· dirler. içtimada hazır bulunan 

mir olmak dola)'ISile Japblı itleri 
Sonra yaz mevsiminde plajlarda kontrol& halda olmadıfanı, LAz lbrahi tatlıcı HOseyin, çırak Mustafa, 
binlerce Türk kadını, genç kızlar mln kendilerini dlnlemedltini, iddia- Topçu Ha .. n, Keçili S&ley\Dan 
açıkta denize giriyörlar, erkek- nameyi iyi anlaıaadıjuıı, mtidafaaaı· Çavu9, Papuççu Ha.eyin otlu 
lerin gözleri 6nllnde sahillerde Yazan : Salih Mum nı yapabilmek için bunu tahrire• ya- Ali bir taraftan azim olmak iti· 
kumlar ve kumsallar üzerinde Bunu biliyor muaunuı. 77 pacafını liyledL barile bemfill, diier taraftan 
oturuyorlar, yatıyorlar. ARZIN HER TARAFININ KAYA- Llz İbrahim, Cemal Hakkı mani- 65 inci maddenin birinci ve ikin-

Bnttin bu manzaralar, bu vazi- LARDAN lBARET OLMADIGINI faturacı ve birkaç maznun da ayni ci bentlerinde menuubahia c:Or-
yetler abliki mıdır? degw il midir? NASIL BIUYORUZT talepte bulundular. mlhı İfleaa.ccğinc dair talimat 

u w ka ynt h--ı-d-u d ı k dı-i · vermelerine ve arkalarından si• Kadınlann gayri ahliki addedi- .ııı.ın agır ya a IKUR au H an Mehmet boca, •ak' al e en uı nm 
takT'he 3 d f dah -~rd Halbuki l JAL-- ı d-~ y 11 llblanıp geleceklerini Yadetme-lecek tekildeki kıyafetlerine bak- 1 n e a a ... ır. u a a -- o ma ... aı, unan ı ar-

k arzın nsati kesafeti suyun vuaU ke- dan çok lziyet çektifinl, Türkiye elim- lerine nazaran fer'an zimethal 
ma ve bunu boıgörmek te gay- safetinin takriben beş buçuk mislidir. hurlyetinln kıymetini bildltlnl, fY1 ya· bulunmaktadırlar. 
ri abliki olmak lizım değil midir? Bu halde arzın içinde kayadan atır flllda olmak dola)'llile vatana ihanet- Maznunları araba ile cetiren GI· 

Darülfünun müderrislerinden . ve cıkmış cevherler var demektir. ten ne fayda elde edeceiini beyan etti. ritli Mehmedin bacanaiı posta ıürücfl 
bir takımlan (Vakıt) ın müsaba- ARZIN MERKEZiNDE ALTIN Maznunlardan Fatma, kardeşinin sü kllha İsmail ve Paila · 'iyden maz. 
kasını boş gördüler. Diğer bazı- BULUNDUCUNA DAiR NAZARiYE kocasuu denftllfe anketmelll Uzerine nunlan evinde misafir ellen Giritli 
lan°g6rmediler. Milderrisler ara· NEREDEN ÇIKMIŞ? tocumm Jmb111 etmedtifnb Mehmet Mehmedin bacanağı Ahmet •e Giritli 
ıında bu ibtilifı nazarı da ahlaki Arzın sathındaki eçsam Uzerinde ya Eminin eYde dkrettiiinl möyledL Mehmedin Rukiye, yemek veren ve 
tallklri b" . d pılan kimyevi tahliller kayalara pek a.· Her mlaUlman Allaha iba kulübe tesis ede nBozalanda siltc8 

. y~tdl!1!~1',I .!r •.narıı ev- az•miktarda ağır cevher bulundufu· det-ecteeektir. Bu bir bor~ur. Ye- Mehmedln damadı koca Mustafa ve 
reaAı hgleiçkır ıgını .gosterır. d b' nu gösteriyor. En atır ce•herler altın. ter ki bu maske' altında da...rlerlni kardefi hacı İsmail ve hacı lsmail o-

noktaı nazarın an ır 1 .. i ' .... ~·11 H"--ı H . _ . pat n, totfeatendir; filhakika arz at lllllrlem..ıa mamunlardan birkac kiti au an _,,.n •e asan ve maznun 
kadınm bacagı de kolu ararmda hında ağır cevherlerinden pek u P· daha mtldalunuaee•ni yaptıktaa son· lar Bozalanda bulunduktan 11rada 
ne fark var? Niçin kolunu aç- kanlar ve bundan dolayı bu cnherler ra teYh Esat llÖylenmeie bqladı: hareketleri itibarile müzaheret vadin
ması gayri ahlaki değildirde ba- kı:rmetlidir. Bu nazariyeye göre arzın _ 80 eenedenberl ibadet, tat ve de bulunan yine ayni köyden Osman ot 
cağını açması ahlllrsızhktır? Ya- müzap halinde bu atır eevherlerin ilim '" irfan yolunda pl1f17onm. Bu lu Mehmet oflu Ahmet, . Bozalandan 
but bacağın dize kadar olan kıs- ~erk~~e toplanması ihtimal dahtllnde eözler bana rtlya pllyir. Dotnı delil Manlsaya giden iki kl§illk heyetten 

k hl k
"d d . . görüluyor. diı HUk6metimizln men'etti.r.ı zikir rolleri itibarile maznunlara ittlraklerl 

mmı açma a a ı ır e nıçın • a.• ı h ı ·ı· h · . inin ıu · · · K . . ile tarikatı men'ettlkten 10nra yapma· o an acı smaı ın emıues zı 
dızlerın görU_n~esı ahlAksızhktır? açakcıhk JÇID don. Herk• kabahati biM atfediyor. Fatma, hacı Ali oğlu Mustafa ve Gö-
Bugünkll ahlakı dUstürlarımız ar- y • tali tn l battan Bea ldmee ile airtlflaem. Sabıkam yok reel k6yilnden Abdülkerim n Mene 
bk gökten inmiş kaideler olmı• e~b m~=· .:ı• k tur. Evime ınilaflrlerfm gelirler ku- menden Aptullah oğlu hafız Ahmet 
yacaktır. Ahli'c nazarında fena 1

0 
.. aren ece . ran okurlar, ibadet ederler. Fabt si- " Menemenden isiler içine katıldığı 

olan her hareketin mutlaka içti· umrOkl~rde ~çak~ı.h~•. m~m si temin ederi• ki, mabatla lctima- ve mahallltı dolaştıtı anlaşılan Ra-
mat veya ferdi bir zararı me _ olmak ve ticareti dahılımızın m• lar yoktur. miz ve keza bilere kanşıp zikrede
nuniyeti makul gfisteten 'bir =- kişahnı temin etmek Ozere yeni Rahatsızım, uykum yok. Yemek rek sancak altına giren Hapultu Meh-
bebi vardır. Çocuklanmıza bu bir talimatname ~azarlandığını 1'1em1Jona& 8Js, beni blJI• tetkik met ve SUnbUllU Mehmet, tabanca 
hllkl do tO 1 lk' d yazmıştık. Bunan ıçin ttıtekk&l etmeyin eklblre sorun onlar söyle- almak suretile lcrayl pdlmanl eden 

ab b 
1
1 .r a!" hte 

1 
ın ed erk

8
en eden komiayon don bqmOdOr sinle~ ' ' Abbas, halkı bayrak altına davet .. 

u ıe ep erın ıza ı izım ır. u S fi B . . . d ,___ • ıa n--tm, ha k i,.in çuk r ka••• • . . . ey • ın nyaıetm e top11111111ıı Rerls: - Yana da ılstnle konup· .. .._. yra :ı u --
ı~barla . Dar~lfünuncul~nmız~ ve talim.11tnameoin 1 Şubat pazar catız. Ondan aonra karanmızı vere- arabacı Hüseyin, §ehit zabitin ba~· 
bır mübım. v~zıfe. terettüp edı- gOnilnden itibaren tatbik eclilme- ceiiz. Veril• karar da aon dereee •· nı bayrak üzerinde durdurmak içm 
yor. TOrk ıçbmai ankılAbmın ah- sini kararlaıtarmıttır. dillne olacaktır. Bu aziz .atana hl· aancak direjinf elektrik dlrefine bai· 
ilk dUstlirlarını tesbit ve izah Yeni tayinler anet edenler eezalannı göreeeklerdlr. lamak üzere ip ge~irmek suretile mad· 
etmek vazifesi Iat b 1 g6 Okl • llt ı' milyon n8fu tapyan bu .atan al· deten fttirak ettiii anlaşılan Yusuf ol 

D rtll~ • 1 k d 1 an u mr en muame bya-.. ~na zalimler .&lasın. lu Klmll, Asilerin bütün ef'alinl tu-
a nınuncu anmız a an arın mlidllrü Muzaffer bey Bandırma ...,... - vl ._.. bi tte l rak ika 1 

b ki d. 1 . k Manmlar kutalacaktır karanmı p-r r sure e çırpa a fa-
aca annı ız en g5runece gümrük mOdOrlOğtlae ve ondan • · mak suretile su~lanna fttlrak ettikl~ 
kild k • • ı · · · b"l 1 d • çok dlttin•nk, cok tetkik ederek ve-ıe e • açı gıyınme erı gayrı ın ı a e en me~unyete de le- reeetimisden çok adlllne olacaktır. ri anlaplan Menemen halkından ibra 

abllkl 11e neden dolayı böyle vaıım mOdOriyetı mtlmeyyiıl Raik Jddl ilim oflu lsmafl, Cinath Stil.,._.. n 
olduğuna umumi ablAk prmsip- bey tayin edilmiflerdir. 8 D8me çiapne Ali, bakkal Ali, Mulamald 
!erile izah etsinler. Yoksa sade- rına mOstenit bir milli ahllk Mlddel .......s maaYİDI Fuat ve mueYI Ya1ef ve ıöllükll Ali, 
ce fU hareket fenadır, bu hareket mecmuası vOcuda ıetinialer. &e, mlbalaUll'UI Mea ..... hadi• [Dezamı 8 inci sayıfada] ,. 

iyidir, diye keyfi hOkftmler ver- işte bizim bekledijimiı ve itte- ıeıini ika eden mamanlann Ma- iTiZAR 
meıilller. BugOnktl ve yannki diğimiz budur. ni .. dan hareket ettikleri gtlnden •Kızdgamlek,. tefrikamız münderec:a-

D~ i'ia ~ıl ve mantık ewla· .Jtdluı .,c,,. ~ e.tllca ~ .~.. =~==·:o~: = 



Tefrika numarası: 40 
Yazan · •Garp cepheı nde ..• müellifi 

Erik Marıa Remaı gue 

çe muzlım dalgalar a -- 77?51 rum. ratına dahyo- layı utanıyorum. Mazeret makamında bozulmuştur. Çatlaklı ince derilerin- d,. Bütiin gece ağladım. Sabahleyin 
F k diyorum: den ma\'f damarlar fışkırmış... 1 tc A<lolf Detkc :.eı.i güclüklc teskiı cd .. 

. a at -~yumuyo~m. Bir §eY ebik. _Nasılsa ağzımdan kaçtı .. Cephede bu eller benfm kin çalışa çnh~a bu hn bildi. O sırndn len üz on sekiz l aşında 
Bırnz e"e duydugum bir şey .. Hem böyle sözler kullanmağa alıştık ta... le gelmiş. Harpten evel buna asla dik· idim \e bu, hil'inci tanrruzum idi. 
Uıtlı hem madeni ve muttarit b' ,.. i t' ıı t ı ı · · ~ . . ır seda. • .ı.,,e yaparsın anne cephede aramızda kat etmem Ş ım. "larp en e'"e ço \ 1 a' n ça ellerımı evirip çevirioyrum. 
~~\~Ş. >~'-aş .§uurum~ topluyorum. kaba konuşurduk. Fakat sözümüz özü gençtim. Hiçbir şeye dikkat etmez · Temmuz iptida ınd cephe ··anmı te-

.?z .. en~~:~ı) ~rum. \ ald<'m kaf§lmda müz doğru idi.. dim. Şimdi bu z:waUı meyus kadlJlın c l' 'l.. rlc ÜI' acl m öldür-
yuzu :o kı . r b~ hald~ korkak naıar- E:::?r:mi saçlarımın al'MJDd&n geçi nazarında neden cihanın diğer bilt:.in düm. Onlar bütGn ., demir tellere 
Jarla a ) 0 ' .. ndişe ıle kalkıp soru- riyor ve düğmelerimi dü~-neliyorum. ıuıkerlerinden farklı old • ımıı anlı) 0 a ılı ka .ıılar J>atı 1 , an ·• · yorum: . • ,, "lerm "'" ruz 

, Sonra sigara anyonım. O vakit valı· rum ... Ben onun oğlu:yum.. r.:ırı ) umu amış kolhrrını ·ıllı ·ordu 
- Nen \ar canım? Hasta mısın' demin bana Mil baktığını ve ellerinin Onun nazarında asker olduğum sı- B ı,olln.. h"zan t 1 cl't' .• '1 ~ .J • 
• d' · "d f " · • d Oh b' ·l"d ' " eı 1 

t. Jazan ,.:ı 
Ken ını mu a aa ediyor: titrediğini görüyorum. H:"'r~tle duru rada bıle evladıy ım.. nr 1 e' .t •· istirh ı a~ r b'r L ı k d" d l · · k b" .. .. 1 ı . a espe '.1or u c 
_ Hayır ... Hayır_ Fakat .. 

1 
d' yorum. Sonra kendisine sarılarak dı- nın hayatını tehlıl,cye so an ır suru 'er· inin snrla f 1 ·.d. 

g
"in so'"zler soy ' •· yoruk kı" • canavarın hücumu halinde ~örme •e 1... • ·, 'rı ır nmıs 

1 1

; .. • c · ıından n ·' d D t 
Dü Unüyorum ... Acaba d . - Fakat anne bu me:;ele o kadar alıştı. Fakat hiç hir ''akit nkhn:ı gel· •· . 

1
"

1
• c:ı u. ata sonr ı 

ne edım- . ··ı.:ııı . . 1. b t hd"t d'I k 1· ) ırmı ınctr(' m a!cc!cn bi .. bomba. n· 
di? .. Ha e\et •• Karl dayı hakkın ehemr.ıiyet ,·erecek bır şey degı ur. memıştır ,ı u e ı. c ı en. ç~c:u < ı • b' . . • A, . • • • • 
lçim rahatlıyarak gUIUyorum ve d~a.. Askerlerin hepsi böyle konuşur... ğeı nnaların evHid.ı i~ın \'nh.. hır c:nna · • lı,z. z .. ı .. ını.1 ıkı bacagını 
nım ki: Yo CC\·ap veriyor: vardan r ırkh değıld bıı surette uludu. 

_ Haydi anne •• Bu kadar - Ent .. Evet.. bilirim .. Jo"akat sen.. Nazarlanm . ~nun ellerinden he- ~. -. _bası : dn ağzı ~paçık kaldı. 
1 K 1 d Ük 

hassas sen de ha ı !- nim r 'll ime gıdıpr. Ilu el lcrle 1917 at tıgı 1 ollnrını ) cı c d~yamı.tı. ' ü 
o ma.. ar ayı m emmel bir d 1 · d" h d'' .. · e 'd' B u be • k d a a Gülmeğe başlıyorum. Jçimdep: "Ta ma) ıt;ında hır uşmnn nnrerledim. cu unun u t kı mı hir fok balığı arkası 
' recı ır.. un nım a ar sen d k h • · 'b t" ki · biliyorsun ya!.. e bii ben de I,, demek arzusu gc~iyor. Kan, müste ·re 'e f:"t"• r-ırmak gı ı umse cnmı~ti. 'Kan haybederek 

Fakat birdenbire susuyor ,.e kolumu Jar un ü:-"rinden '.ı) r'iu. n"" i e az zamnnda öldü. 
Daha sö)1enmez küfürler ila,·e edi· Hafif ııeda ile cevap veriyor: çekiyorum. içimi büyük bir teessür kap bir bo haYa odasına diişünceye kadar Şimdi i ~ \alidemin, ağ'amağa ha· 

1~~m. Sadam ~ğzımda pamuk ,·armış kat~~:~d~~~e!~i:~:~~yordum .. Fa. lamı§tır. Toplanmak jçin kanapeye O· du:m-. · •um. Düşman derin bir zır duran \aliclemin karşısındayım. 
gıbı çıkı ııyor. \ orgunluk hala heni ezi . turuyoru. 1. hır· '1 r- elini yaralan.uı götürdüğil O, benim fena ~ö:r.ler kullanacak ka· 
yor. Yavn~, yavaş, düşüyorum ve etra· 

1 
"(ü? 1nkhıt yarı uyur~en sarf ettiğim Karşımda endişeli ve korkak nazar zaman l{endf,f tufamndım ve elinin dnr 1\ baln~mamı bir türlü anlıyanu-

rn r er ntırıma gehyor Val'd · . . . · B .. • J ğ d t · n il · fımı zulmetlu sarıyor. Nihayet s;iUik- önünde bu sözleri kuHandığım~a emdın lar fırlnt.-ın hır ıhtıynr. ı\?' ın __ ,·ar ... k~ ... u tdızcr. '~~m1 ~ n b e1vam e_ tımb. 1un yor. afıf sa<la ıl C· ~ ki: 
n o kadmın buru~k ellen ış gorme wn nn sonra gon um u num :n :ış :ı- ._!Jitnıcdi) 



- 6- VAKiT 25.KAnunsani 19~1 

Maı nasıl kıymetlenoarııır : 
Yana ; Sadri Etem 

Bir mektep arkadaşım var. Zavallı mekteplinin" Sonra Aözüne devam et
iyi çocuktur. mektepte iken de hayli ti: 

Dıhilffe 

1 ayla~ Kuru, 1 Sf, 
j .. • 400 

b • • 7Sll 
12 • • 140() 

Hariçte 

eon 
14~0 

2700 
çalışkandı. Arabiden, farisiden, türk- •- Efendi aiabey .. Mal iyidir. Sen 
çeden iyi notlar alırdı. Zamanına s• dediiime bak arakladığım adam ka· RAM Az AN 
l"e mektepte ona "kuvvei kalemiyeai" lantordu. Sen mekteplisin diye sana 
yerinde bir kAtip olacak derlerdi. Gel ı iki papele veriyorum. Kaleme dikkat 
taman, l'İt zaman bin bir işe girdik, ettim bu kal m ( Votermen) taklidi 
lİn bir diyara başvurduk- Biribiri- postahane ön:nde yetmiş kuruşa sab· 
nzden aynldık- 1 kal 1 d b" · id' Otesi berisi 

G .. k d' . .1 Bab ·ı ·d an em er en ırı a. 
.eçen gun en ısı ı e ıa ı e b' U kk be b la mıa.. kalemin 
1 B. . k" ı . .:ı. • • ıraz m re e u n Y7 

.arşı qtım. ızım es ı -tıp yıne mus 
1 

k 
11 1 alah konuşuyor Edası mü ·• uca ile biraz yuı yuı mış a anı· 

• nşı bi k ı •-· · diye tane, terkipleri yerinde, arapça kelime mış r a em loCl9ın yapanı . -
ı.~r tecvide muvafık •• Sözü sohbeti ule l'tlektepli iki lirayı verdi- Ve kale-
rı1aca, amma ve lakin bu dostumun bir mi aldı. 

1349 
Du geoeki Ay 

1

, G~rn JOfufu : 7.18 - 6at1>1_ 1~ 

Namaz •akitleri 

1 

Saba" oıı. lldod• 4'kt&ID Yetıo lnua'c 
1.53 12.26 ıs.et ı:-.ıs 11.50 5.35 

Radvo' 
Bu akıam btanbulda 

!\11•uru var. Ost baş pillim pillim" Ar Ben mektep arkadqımın çaldım, 
llasında bir palto bin yama içinde. A arakladım demesine rağmen onda bir 
}"atındaki kunduranın ne ökçesi, ne d• hırsız hali göremeditimi size itiraf 
ı>ençesi var. · edeyim. Bu çoeafan böyle bir şey yi.p Saat "ekizden ona kadar ale9Jrlca 

fa.sıL 
Arkadqım zayıflamış, şakak lan fır masına bir defa imkln yoktur. Sonra 

Sinemalar, lıyarak. avurtlan blribirine göçmllf, yaptıktan aonra da ben bana ~ldım 
gözleri isli bir idare kandili gibi par- demesi hayli gariptir. Gözleri yUzUniln 
hyor. Saç sakal biribirine karışmış.. hatlarında çaldım derken öyle yalan Alkuar - Kadl kim t 

•- Birader, dedi.. Memurdum, ~k· pantrlar peyda oluyordu ki mektep ar A'emdar - Caz kızlan, H.ıcı Murat 
tım. Şimdi boştayım. İki çocuğum var. kadqmun saf f etlnden ffipbe etm• Artletlk - Çikos BarOneı 
Bir anam var-. dim. Aai - Şan ve teret yolunda 

·- Karde§im dedim, sana it ~ala- "- Nipn dedim MD bu kaemlerl Betiktat H IAI -Asrt uhne tems,ilieri 
hm-. Tabii bu bir tesel~i idL Gerçi a- yine . portada satm;oraua? EtuYaJ - Kraliçenin gerdanlığı 
radım, amma, kendisine doğrusu " ış Elhamra - Namusun için 
u ı. b ı d Ahba 1 d ld k - Orada olunea iki lira kimse ver il''-' y ıııııır 119 u ama m. p ar na o u • ıı:.&1er - unın operet trupu 
~ para tutar biri vardı. Hayn hase- miyor- · Franan - Samarct operet trupu 
natı da severdi. Ondan birkaç defa Konup, konup ilerledik... GIOIT• - Güzellik kıraliçesi 
harçlık filin da uydurduk. Fakat bu Artık iflerlnln biraz dflzeldfjtnden Hale 1..Uaküdar Milyonlar peşinde 
klfi defildL Nitekim bu tedbirin kifi bahletti. Dedi ki: "Her etin bir kalem Kemal B. - Korsan fövalyc 
pl91edfiini anasıra aldığım münfiya- satıyoruın. lki, iki bu~k bra alıyorum. M.,Jlk - Kanh Venedik 
H mektuplardan pek ili anlıyordum. Sermayesi altmt kuruş?,. Melek - Kalbimin prkı• 

Nihayet paralı dostum dedi ki: * • • Opera - 8q belaları 

===- Asmallımesçit 
r' Romanımaı hakikat , L hakikatimai roman: 4.7 74· 

Fransız kadını, samimiyeti ya 
fakat yalanı samimi kadın .. 

Cevap bile vermeden )·UrUme
i'e batladı. Bu gayet resmi ve tık Paristen aynlacaktım. 
mUıtehzi sözlerimden Sade ağ- kendisi için mühim. lstanbulcll' 
layacak gibi oluyordu. Israr et- cek bau işleri vardı. Bunu 
medim, oteline girinciye kadar rılmadan evvel söylemişti, bd 
arkasından yUrüdiim, sonra dönüp dan ev,·el döneceğim için bu 

. halline delalet edeceğimi 
°Conpole11 a geldim. tim. 

BtUOn neıem kaçmış, gecem Aramızda geçen hadiseye 
berbat olmuıtu. Keşke dostumun ehemmiyet vermemekle berabel'• 
davetini kabul etıey=lim. Sade- gidip kendisini görmeği ve 
nin b6yle yapacağını nereden· ak- ği doğru bulmadım, yahut 
hma getirebilirdim? i~·i hatırlıyamıyorum. 

Hadiseyi unutmak ve sinirlerimi ya Yalnız kendisine aşağı 
tıştırmak Uzre garsondan kağıt kalem metinde bir mektup yazıp otel 
iste i azeteye bir yazı yazmaya baş tup kutusuna bıraktım: 

ypg "Sd 
tadım. Epey dalmıt. yazıyordum. Bir a e Hanım, 
aralık bqımı kaldırdım. Karşımdaki lstemiyerek sizi sinirlen 
masada iki gtizel (poule) oturuyordu. çin affınızı talep ederim. Buad 
Birisi bana dikatle bakıyordu. içim- zat söylemekliiime cesa 
den: mani oluyor. Fakat bir tirk 

- Tam, dedim, yağlı müşteriyi bul sıfatile bir kadından, ka.-..~.; 
dun, ve yazıma devam ettim. Bir müd olsam, mazur göriilmeklijinıi 
det aonra yanımdaki masadan: vazif~ telakki ediyorum. · 

- Gece yansı bu ne meşguliyet, di- Ya'?n Istanbula ~ö~eceğim. 
ye fransızca söyliyen bir kadın sesi tubu sıze arzı veda ıçın de 
duydllm. Başımı çevirdim, karşıda otu ltstanbuldaki işleriniz için de Jıılı 
ran kadındı. Fırsatı ka~ırmadan sor- niz varsa onlan maalmemnanJ1t-
du: ki edeceğim ve hu aramızdaki 

_ Ne yazıyirsunuz? unuttuğunuzu da bana bildi 
Kısa, mtlkilemeyi devam ettirmiye Yann öğleden ı;ınnra burada ol 

cefimi hissettiren bir tavırla: Hürmetler .. , 
"- Şu zata biarz eermaye verece- Enelki O'ÜD ona Divanvolunda ru Siren• Kadılcl, -Aşt jsteylnce 

• " Ô - Görüyorsunuz, diye cevap ver-
jim. Sokakta kifıt. kulem, filin sat- geldim. Hızlı, hızlı ilerliyordu. Sik - tüme karşı Mektubum revapsız kaldı. 

11ı..-öiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliii8liiiiiii-.iiiiiiii!I ~. yazı-

• • • 

1111. "- Kaçak mal getiriyoruz dedi.. 1 1 Aldırmadı, pişkin bir tavırla: . • :ıı * 
- AIA, AIA dedik, çocuk ta bu iften Bu defa onun gözlerine dikkat etme- Memleket Haberlerl - Her halde, dedi, bir aşk mektu- Pansten aynhyorum. Gece. 

•emaun oldu. Ve mUnşiyane bir eda diın. Paltosunun önünü açtı.. Bir cınayet bu değil, bir iş mektubu da değil. bel ~· MonpRrnaflta (Coupo 
ile: " Bak dedi -rada -n..... bir (Dome) gene dolıı. Yf'r huJınak 

"- Kiri kiap ile namuak!rane ha- 1 - k ıİn ası v;;. Yüz :ıu kuru Berpmanın Hocabezli k&yiln- li, çizip, bozup tekrar yazıyorsunuz, müşkül. 
-tımı kazanırım!- raam 0 

Y ' d b. li t L...!ıd f • Ve d:ıvetkir sordu: 
.,_ ver de ana vereyim! en il' ma ye a1U111 arı ecı Bar ve kahveler Albertinlerl• 

Dedi. • .. Jd im T - Ecnebi misiniz? 
Onu birkaç giln aonra poetahanen• ~~ldflP.t ~JWI W'& ~ turette 1 Drll llftlr. ahailda- - Evet. Bunlarla ne kadar da çabuk 

lnthtde bir işporta başmda g8rdtlm. Şlfenia markam yena•• idi... ,;::et· k1111 A lslt bek• C ... A ikal ., olunuyor. Karşıdan bir hsall•t. 
'i--L. .. i.:. c· MAJ' b b0 

- enulll mer r mı. bı'r i.:..-ııret, bir kok'-y. ·----qpurtMIDcla ietilo taklitleri mlirek- Eve l'lttfrdUm, açtım, baJis terlcuf • - • uaa,_un se e ı ;.._ -:r- - -·-
taL-!t...a_:....__ t l diıolı. (200) lir Derhal meeeleyi ka'Vradım. ~nubi t bil h h ....: ka -ı kepli kalemler, defterler, ve kart poe Hiddetlendim. .....uuwa op • ._. a- o omo , er an5 • pısnaı r-

tallar -·dı. dır. Hain bekri bu n.rayı ele AmerikaJan P~nise birçok mirasyedi- b' tel U .. U .. ed'M ı. 
·- r r- 1 r B ı kse . ti b" "k ır o ' y zun gonn l5ın .. 

"- Nuri dedim, işler iyi gidiyor Hiddetlenmekte haklı değilim, geçirmek için zanlb tahsildarı ;ti: :ı..P~==lne çoc:~~dır. :~ pıcı~ın uzanan eli, bahşiş, her 
•a? çbkl fıkara yapmak için malw an iple bon..Uf ve pUAJI alarak a dek ı dL Y uat 

- AJlü afiyet versin!- Henllz iki cak böyle kıymetlendirir. •- lan ölUp mirasa konunca bütün mal- ynı or u 0 anm 
ka kaçmlfbr. . .._ ___ --•- 1 P . 'd' 1 b' - "Cherl" haydi (CouDDı'> 

tule lem attım.. Altmışa aldım, Sadri Etem ·-~ --r ar, anse gı ıp geme ıı· lim 
altmış beşe göç halle verdim. Bet on Ferk•J• tekrar girmek bilet aldıktan sonr bü.an paralan o- _ Ben yorsunum .. 
tane de defte M h k•t iatemit, fakat .• d 1 b' • r- ef Ur 1 ap rada yemek a eta on arca ır an an• _ Oyle ise ben gidiyorum .. 

Ben, daha fazla konuşamadım, çtin lzmir ıazetelerinden biriıi httkmlne girmiştir. O gün üzerindeki Hesap. Daima memnuniyet · 
idi etraftan fllkoelar başladı: nasıl yazıldı "Yeni Aaar,, gazetesi bqmubar- elbüıenin biçimi, ve rengimin esmer o- kadnıdan, behimiyetin ta 

~r~=!ar;an sokaklara ka· [O. tarafı l inct sayfada] riri lamail Hakkı beyin C. H lu9u, mUşterl anyan fransız kadı:11na, mütevellit muvakkat nefret. 
pn adamlar gözüme iliftL yin ve ildnd dereeede Talha Beybı ha fırka11na avd~t etmek iıtediiini beni onlardan biri zannettirmişti. her şeye rağmen, her gece 

İki abdal belediye memuru ayak tıra glmesi tabHcllr. Kemal Ceeap B. fakat mDracaabmn fırkaca kabul MUstezhl, cevap verdim: otomobil seyahati yapan bu 
atıalanm hallaç pamuiu gibi etrafa bukitabı keneli bqına yazmaz da ken· edilmediğini, rivayet olarak yaz- Aldanıyo:sunuz matmazel, ben da muhakkak bir cazibe 
avara, eanra seliyordu. Onlar yfiril disine bir arkadq illtene b11 da Tal· maktadır. (peseta) memleketinden değilim, bila- ma bilmenin cazibesi. ço_ 
dik~ aeeelr kesildi. Yalnız uzaktan ha B. olabilir. Yunıniatın• k6mür it:.r . oı- kis, r-rası franktan daha düşük bir bir cazibe. Aldatddığımzı bil 
teki pllk utan bir gramofonun tistUn Halbuki fakülte talebesi i~ bir fi. tımtz artayor prk dlletfndenim. halde kapddığınız bir cazibe. .. 
den Morla Şönlye hım, h~ nyhaut zyolojl kitabı yazmaz menubahao- Birinci klmm ayında Zongul· Kadıncağız, düşüncelerini anladığı ğı veya en çirkin kadında bil• 
Mr ba11U1811s cfbi bağrnyordu: tunca her nedense böyle olm17or. Ke- dak madenlerinden 148767 ton mı anlamış ve çok mahcup olmuştu. konuşmanın güzelliği, sihri 

Parl Jötem... mal Cenap Beyden aonra lldnd dere- Fakat demin de Sadeye söylediiğm gi- Fransız kadmr. Samı'mı'yetl 
H ..L. ..ıı ...:hı .1-.a.ıd F T Ih B. f•- k6mDr iatihaal edilmif, latanbal, e~es ~· YBVl'WIU •• -.• ı. a cede bir mevkii olan a a u.70- bi ne de olsa f ransızdı. Bu yanlış kat yalanı samimi kadın. 

kat benim doetumun ayaklan da ara lojile bir alüas bulunmamak llznn Danca, lzmir limanlanna 73890 teşhisini ve mahcubiyetini afefttirmek kü~üklüğUnden beri cinsiyet 
W terkipleri, farial milrekkep 11fatla- gelen kimya mua1Umi, Rasim Ali B. ton k6m0r aevkedilmittir. Yunan için benimle konuşmaya devam etti. ri öğretilen kadın. 
n ıtW ajır ezgi fıstıkı makamdır. Adı ile blrle,erek kitabı yaayor. Ortaya npurlaranada 23000 ton k6mDr i ı ı ı 
mmı atmadan .yakasını uzun boylu f-'"lllt emlderrlslerint atandıracak bir Kendisine, şehre inm ş köy ü er g K:ıdına burada niçin ( 

- verilmiftir. Yuaaniatana k6m8r bl reli ld .. .ıı.... ı tt ı memurun eline verdL.. eser meTdaria çıkıyor. ne o ııaaumu ana ım. tavuk) denildiği derhal an afi 
lfportası ile birlikte onu aldılar Kitabı yumak vazifeal ildaci dere- ihracatımız geçen aylua pre - Ne itle meşgulsünüz, dedi. • • • 

sltlrdiller .. Galiba ağırca bir ceayl cede ehliyeti olan bir fizyoloji IDÖ· gıttikçe artmaktadar. Bundan ma- - Gazeteciyim. "l..a cigogne" alçak, dekora 
uldl de kestiler. derrisine, onun vasıtuile de fldyolo- ada lngiliz Yapurlan 953, ltalyaa Albertin - Onan ismidi - rahat sı ile kırmızı yazısını yakJYol'• 

• • • ji denile bir allkau ohnıyan dlter bir Yapurları 5199, Frauazllr 176, bir nefes aldı ve memnun: ' uzakta (Jungle). Karşıda ~ 
Bir MDe kadar var ki, mektep arka muallime inıikal etmiştir? Kemal Ce laveç vapurlan 493, Romanya - O, dedi, o halde sen de bizdensin şöhretini (Couple) a terketaalf 

4lqrm beni aramıyor. Ben de ona so- nap B. bu kitabi yazmak teklifi kar· vapurlan 939 ton k6m6r alm1t- demek.. Gazeteci, artist... hep bizden· ı (Rotonde) un üts salonunda 
bklarda filin rasgelemlyordum. şı11nda mazeret mi beyan etmifUr1 larcl1r. dlr- · çiftler gözüküyor. Kırmızı 

Onan ya hastalandığına, ya grip- Talha Bey de kitabı kendi bqıaa yaz. Ne? Demek gaze~i, artist ve, aman çıplak ayaklar, sarhof, ~för, 
ten, ,.. sattlrreeden, yahut · ta verem· mata cesaret edemefinl için Rasim A il. Smetavir dilim de varmıyor, ışte onlar hep birl 

1
• ıuı..- tomou• 

d k. 
ıs, ....., uzun yass1 o _. 

da öldütUne hUkmediyordum.. il Beyin muaveneUml mi latemfttlr? Bir mllddet evvel mezuniyetle eme h fif te 
Mamafi Albertlnle aramw.da bir ne ı süren ihtiyar, ( a ) gue Mlmkiln detildi ki o bu kadar za. Haber verelim ki f§ln cereyanı biy memleketimize ıelmit olan Yu- j başı muntazam taralı dar 

maa meydana çıkmasın? le olmamıştır. Kitabın yazılmasından goalavya jeaeral konao:oau M. şe cereyanı teessüs etmişt'- gençler geniş golf pantoloolll 
Geçen cuma gUnü matbaaya gelir· Kemal Cenap Beye kaflyen haber Albertin ganıona bir bira rsmarla- j • • daf• 

ken, Sirkecide tramvay daratnıda o bile verilmen,i,tir. Doirudan dofru- Smetavir Lazaraviç dtin ıebrimi- dı. Hiç te masraf açmak niyetinde ve l~~· ı.nce uzun .amerlkalı kı 
f T ıh 0--1.tıı.. n ... ı •e d•nmOttOr. --n kabiliyetinde olmadı"-m i .. in,lgozlüklü amerikalı kadmlar-1111 bir mektepli ile konuşurken gir· ya bu vazi e a a ve ._.... ucJ ere • v - a• ~ 

dlm, başnıda bir kasket, mrtmda ya verllmiıttr. O halde fizyoloji kitabı- ve hiç olmazsa bu "bizdenlik., hadise ( 
kası kalkmıı nki bir palto vardı Yanı nın yazılmasına IUzam gören ve bu e- Boatanoı 6nllnde infılak sinden istifade için: 
na yaklaftım, o mektepliye anlatıyor· seri gizlice ildncl derecede bir fizyo- Din aktam aaat 16 raddele- - KUçUğUm, dedim, aman bende VAKiT 
da: sizin gizlice ikinci derecede bir fldyo- rinde Bostancı iinlerinde bir aneak 35 frank var, mahlm ya, biz, j A 29 d • t dd 

"- Ktl .. tik bev, .. u kalemi tramvay loji mtlderrisl ile bir kimya mailimi· --teciler.. yıo n a sıze gaze e ~ " u mot6rln infilak ettiti haber e-
da bfrlabün cebinden aldım, hani kelli ne ha.ate eden kimdir. Sonra darillfil· Albertin pldU: 
felli bir efendi idi.. Dıtardan alayım nuaa muhtariyet verilmesinin hikmet ahnmıftır. - O, dedim, bilirim, merak etme 24 desen on bet liradan qatıya vermu- ve hedefi bu ilim mUesıeeesiade lhti· dile nasıl telif olunabilir? Nihayet bende bir (mavi) var (100 franklık), 
ler .. Zarurette kaldım, haydi iki Ura su kıymetini her mlllhuadan lsttin tıp faktllteei idaresinin bu hareketi da mllsaade et te bu akşam benim davet· 
ver de sana vereyim- Bak ne de ,.U.l tutma olduiua gire kltabna yuılına· rillflnun muhtariyetinin heniz bu Um ol, 1ende de olduğıı zaman- Sayıfalık bir illve takdim 
yUl)'or- aında takip edilen hattı hareket darfil muhitte auuıuı anlqıllll&llllf oldafu • * * 

llektepli onun ıuratma baktı. O f tlnun mulıtar'1etlaln )'llkaek maki&- na kanıW Wr deW delil aldir? O ıtlndeabtri SadeJI ıörmedim. 



==~,. Milli Mincndeledc Pola NeQri 

Nakşibendi Seyhleri 
Bir dıhe evıanmeye t6be etti 

artık yalntz 9ıhtaoıkmıtl 
1-I n rp ın i "! 

Rus f1arbiye nazzn Sovyetler alc,·hinc 
müthiş $eyler haznland1ğ1111 söyliiyor Jneiliz parası ile Bozkır ve Konya 

isyanlarını nasıl çıkardılar 1 
-1-

----
Moskova, 23 (A.A.) - Harbiye N:ı- ı miitecaviz mcınllket araz;sincle ecre. 

zan Ceneral Varoşilof, komiinist yan etmesi H ınillivcfc chmmh et \er 
gençliğinin bir içtimaında söylediği mc:• l:'izım gcldV,ini he) an et mis , e 
nutukta, Alman cenerali Lud<.'ndorf miistnl, l;cl lı-ırbin c' 3 h·ı z·, a ·c hir 'm·ı
qn kitabına temas ederek, Sovcyt Uus !.ine harbi olaca·· ı ı il he cd " s , . 

Menemen hadisesinin bapnda 1 
Nakşibendi şeyhlerinin bulunma· 
•ı bundan evel yine Nakşibendi 
feyhlerinin tahriklerile çıkmış 
olan isyan ve ihtilalleri herkese 
hatırlatmıştır. Mücadelei MiJliye 
devrinde zuhür eden Bozkır ve 
Konya isyanları da yine böyle 
Konyah Nakşibendi şeyhlerinden 
Zeynelibidin ile kardeşi Şeyh 
Rifat ve Şeyh Ziya Ef. gibi ta
rikat mensuplarının eseri oldu· 
ğundan bu çok şayanı ibret ve 
dikkat hareketleri bir kere göz 
önünden geçirmek faidedeu hali 
değildir. 

Dini ibadet cemiyetleri olan 
tarikatler nasıl olup ta vatan 
aleyhine hiyanet tetkilatlan ha· 
Jine girebiliyorlar? 

Mücadelei Milliye senelerinde 
ki Bozkır ve Konya isyanJannın 
içyüzü biraz tetkik edilirse bu 
nokta koJayca anJaşılabilir. 

Konyanın Şeyhzadeleri 
Oç kardeı nakıibendi pyhi 

Genç isyamnı çıkaran şeyh 
Sait ile en son Menttmen hadi
seıinde ele başı olan De"İf 
Mehmet nasıl birer nakşibendi 
şeyhi idiseler Konya ve Bozkur 
isyanlarım tertip edenler de Kon
yada (Şeyhzadeler) unvaniJe şöh
ret alan üç kardeş idi ve bu 
kardeşlerin iJçü de nakşibendi 
şeyhi idi. Her üçü tahsillerini 
medresede ikmal etmiı oldukları 
için ulümu diniyede miltebahhir 
oJdukları hakkında umumi bir 

Poll Nesri 

Pol! Negrinin, kocası prens 
Medivani aleyhinde açtığı talik 
davası bitmek flzeredir. Kendisi 
artık Prenaea Medivani diye de
ğil, eıki adı olan Poll Negri di
ye tanınacaktır. Poli, Londraya 
hareket etmiştir. Deyli Ekpres 
muhabiri kendisile görüşmüş, şu 
beyanab almııtır: 

"Büyük aşkım Valanünonun ö
lümile ölmüştür. Artık bundan 
sonra aıklı meıgul olmıyacağım. 
itimle, gücümle mef P olacağım. 
Bundan sonra koca filin istemi· 
yorum. Yalnız çahıacağım. ,, 

~ara karşı filhakik amüthiş bir harp yet kom:inist g<.'ndi1ini 'atanın mtld:ı 
hazırlandığını, bu takdirde harbni faasına d:\\'et C.} lem"< tir. -

Bu ne r ! 
Nevyork civarında havada kııyrııklu re ate$ 

renginde bir yuvarlak göriiniiyor 
New York, 2-i (A.A.) - New York ve ateş renginde bir yuvarlak gorun· 

ile Kanada arasında bulunan birçok müşttir. Heyet :"ılimlel'İ bunu ceni 
yerlerden gelen haberlere göre haçada bir hadise olduğ uzannında bulunmak 
san - kırmızı kuyruklu gayet büyük tadırlar. -
lşsizler bir açlık alayz ı ~u kur~unlar ~imseye isabet etmemi~ 

tır. M. Secchı bundan sonra silahını Mücadelei milJiye esnasında 
Konyada üç isyan vak'ası oldu. 
Bunlardan biri Bozkır isyanıdır. 
Bu iıyan lzmirin Yunanhlar ta· 
rafından işgalini müteakip mem· 
leketin her tarafında olduğu gi
bi Konyada ve civarında yer yer 
teıekkül etmiye başhyan kuvva· 
yı milliye hareketine mani olmak 
için yapılmıştır. Fakat ilk kuv
vayı milliye teşkilatı tarafından 

derhal bastmlmı~tır. 
ikinci isyan kuvvayı m'lliyenin 

icbarı ile lsiunbulda bir mecl:si 
meb'usan toplanmış olduğu bir 
zamanda gene bu maksat ile 
dütilnüJmüş, bütün ısyan terti-
batı, en küçük teferrüatına 
kadar hazırlanmıs olduğu 
halde tatbikata geçilmezden bir 
gjn evel haber almdığı için ıs
y.ııı hareketinin paUamazdan e
vel öniine geçilmişf r. 

ÜçünçO büyük konya isyanı 
ise J 6 mart lstanLul işgalini mü
teakip meclisi meb'usaı m Ingiliz
ler tarafından dağıtılmasından, 

ve Ankarada büyük millet mec
lisinin toplanmasından, Yunan 
işgal ordu!arına karşı ordu teşek
küJ ederek mücade!eye geçilmesin
den sonra olmuş, isyan mürettip
leri o zaman cepheC.:e harbeden 
milli ordunun erzak ve levazım 
ambara hükmünde bulunan Kon
yayı eUerine geçirerek bir taraf· 
tan bu orduyu ıaşes.z bırakmak 
diğer taraftan Yunanhlara yar
dım ıçin milli orduyu arkadan 
vurmak emellerini takip etmişler· 
dir. Fakat büyük millet meclisi 
hükumetinin vatanperverane ta· 
"-ayyüzü sayes nde pek büyük 
bir tehlike şekJini alan l>u son 

bllynk isyan da bertaraf edilmiştir. 
labir bale bakılınca tarikat 

demek Allaha ibadet hususunda 
bir takım adamların Şeyh islDİ 
verilen bir reise intisap etmeleri 
ve ondan alacakları vesayaya 
tevfikan zikir ve fikir iJe meşgul 
olmaları demektir. Bu itibarla 
hiçbir tarikatin herhangi bir şe· 
kilde zararlı olmaması lazım 
gelir. 

Halbuki işin iç yuzu böyle 
değildir. Bunu ispat etmek için 
bu tarikatlerin adabını ve erka
nını bir ilmi ruh bir ilmi terbi· , 
ye mütehassısı sıfalile tetkik et
mek kafidir. Fazla o arak mem
leketimi2in geçirdiği müş <ül mü
cadeJe senelerinde muhtelif ta
rikat mensuplerinin aldıkları va
ziyetler zahirde ibadet cemiyeti 
teklinde görülen zaman zaman 
Yatanda hiyanet teskilatbrı hal"ne 
. k j 
ın ılip ettığı artı'< rugün en 1 
açık bir hakikat olmuştur. 

yapmak istediler ! kendisine doğru çevirmiş ve kendisini 
. . ağır surette yaralamıştır. Yaziyeti 

SarreJ ruck, .23 (A.A.) - Bınlerce endı'şey·ı· mucı· ı 1 1 k f . . . • . p o an >u yara ı mev u 
ışsız bır açlık alayı tertip etmege teşeb hastaneye kald ı t 
b:ı- ... • 1 dl p 1. .. . • . ı.rı mış er. 
wı e.mıı, er r. o ıs numayışe manı 

olmu~tur. Sabahın dokuzundan öğle Londrada bir delinin Poli Negrinin sözilnü tutup 
tutmıyaca~ı yakanda anlaııhrl vaktine kadar şehir dahilinde ıııüvari ya tzn · l 

karakolları doıa,mıı,tır. p ~ l cznaye 
kanaat vardı. 

Üç kardeşten en .büyükleri· 
nin ismi (Z€yoelabidin) ortan· 
calarının ismi (Rifat), en küçük- 1 

· Mis Cermani F d k b 
, b h Londra, 24 (A.A.) - Londranın 

ranSB 8 fJ lne U .. cenubu şarkisinde bulunan Blackha· 

b 'f d • th civarındaki bir gezinti yerinde ranz l me l dün ıııabah 18 yaşında olduğu tahmin 

!erinin (Ziya) dır. 

Şe) bzadelerin babalanndan 
mevrus olan bir çok müritleri 
vardı. Bunların ayrıca (tekke) 
leri yo"<tu. Mllritleri ile beraber 
tarikat ayinlerini Konyada bir 
cani içerisinde yaparlardı. Şeyh
zadeler Nakşibendi tarikatinin 

(Halvetiye) ko!una men!lup ol
dukları için ayinleri şu suretle 
olurdu: Şeyh ile m6ritleri bir ' 
cami içerisinde toplanır, Şeyh 
ortaya geçer, etrafına müritleri 
bir halka şeklinde dizilirler, el
lerine teşkil ettikleri HaJka bü
yüklüğünde bir tesbih alırlar 

Paris, 24 (A.A.) - M. Doumergue, edilen genç bir hizmetçi kızın cesedi 
!yan, meb'usan meclisleri, maJiye bulunmuştur. Bu cesedin bazı azaF;ı 

encümenleri ve muhtelif gruplar reis- ıııakatlanmış veya koparılmıştır. Bu 
lerile istişareye devam etmektdir. Ye cinayet failinin timarhaneden kn~mış 
ni kabine); kimin teşkil edeceği bu ak- tehlikeli ve tetehevvir ve azgın bir de· 
pm belli olacaktcr. Gazeteler, M. Do- 1i olmasından korkulmaktadır. 
umerguein yeni kabineyi teşkile bu· 
giin M. Lavali yahut 1\1. Barthouyu 

memur edeceğini zannetmektedirler. 
Joumal gazetesi, açıktan açığa sağ 

cenah veya sol cenah fnkalarma men 
sup kombinezonların uzun müddet ya 
fılmıy8eifnun l!ıOn tetı1lbe ile anla~l· 
anasına göre merkezden cenahlara doğ 
ru bir ekseriyet teşekkül etmeıııini te
menni eylemektedir. Petit Parisien ga
zetesi, sol cenah fırkalarile komünist 
)eri ve J~yikliğe muanz bulunan sağ 

bu tesbihi çekerek sessizoe i ~ Almanyada yapılan güzellik cenah soslayistlerini hariçte bıraka· 
ler'nden zikrederlerdi. ç U b d b M' ( cak, cümhuriyetçi fırkaların geniş bir o·- m sa akasın 8 U sene ıs n• mikyasta anlaşması esa~ına dayana-

ıgcr . taraftan şur u da kay· grid Ritard kazanmıf ve Mia cak bir kabine teşekkülünü tahmin ve 
~etmek ıcap eı!er ki babaların· Cermani namile Parise gönderil· arzu etmektedir. Bu gaıete, böyle 

an. İrsen şeyh olan bu üç kar- bir kabinyin ba§ına M. Briandın 
deş n Konyada kendiJerine mah- miıtir. yahut M. Lavalın geçmesi muhtemel 

sus evleri, tarlaları vardı. Kend" •••••-••••11.lolduğunu yazmaktadır. 

Darülbeclayi Temsille,.; ma~ş~tler~ni şeyhlikle değil, hu~ 
susı ışlerı.e tem.n ederlerd:. B 
itibar ile Zeynelibidin, Rifat v: Bu alqam ISTAftBUL &ELEOIUS 

Teslihat kon f eransz 
gelecek sene topla

nacak Ziya Ef. Jer haddizatında Kon- ıaat 21,3!> da ~~ t~ ~~ 
ydaannını'dnı .. amuslu. ve iyi insanların· 1 

YOMURCHK 
Cenevre, .23 (A.A.) - Cemiyeti Ak-

Derken (10) Tem muz inkı:abı \1lm meclisinin gizli içtimaında umu· 
oldu Abdülham·t t' k ı ı mi tahdidi teslihat konferansının 1932 · • meşru ıyet omed· 3 pl!'ıde 
usulünü kabul etmek mecburi· il il senesi şubatında içtimaa davetine ka-
yetinde kaldı. lstanbuld~ 1324 Nakılleri ; M. rar verilmiştir. Konferansın içtima e· 

meclisi meb'usanı toplandı. O ~:::.,ıs~~=: lllllf JI deceği şehrin ve reisinin intihabı me 
vakit Ayasof)ada, bilihare Fan- selesi gelecek mayısa hırakılmıştır. 
dıklı sarayında içtima eden mec- !\işe hergün saat 13 den itibıren açı~tır h indis tan da siyasi 
!isi meb'usan azası arasında Altı yışına kadar olan çocu'>lıı.r mevkzıf far' tah fz'ye 
Konyalı şeyh Zeynelabidin Ef. tiyatroya kabul olunmaz 
de bulunuyordu. _ .. I edilecek 

Zeynelabidin Ef. bu mecliste Ye~i Delhi, 24 (A.A.) - Umumi 

Yarın davası 
[Üst tarafı 1 Jncl uyıhamızda J 

gayrı mevkuf olarak muhakeme 

kararınm arbk bu son safhada 
bOkmen bittiğini, ıimdi tekrar 
gayn mevkuf olarak muhakeme· 
lerini istedi. Diğer ceLıelerde 
olduğu gibi gene müekkillerinin 
masum olduğunu iddia ve heyeti 
bakimenin Adil karannı bekledi
ğini s6yledi. 

Etem Ruhi B. in mildafaasın
dan sonra müddeiumumi B. Rur 
hi B. in söylediklerine temas 
ederek mumaifeybin kararname
yi iyi tetkik etmediğini, muhake· 
me safahatına nüfuz edemediğini 
müdafaasının maznunların heman 
serbest bırakalarak, müddeileri 
hapse atmak şeklinde olduğunu 
anlattı. Etem Ruhi B. in itiraz
larına birer birer cevap verdi. 
Süleyman Tevfik B. in gazetede
ki vazivetine temas ederek mnd
dei vekillerinin arzuları gibi mu
maileyh hakkında heyeti baki
menin de şefkat ve merhametle 
hareket etmelerini rica ve gay· 
rı mevkuf olarak muhakemeleri 
teklifinin reddini talep etti. 

Heyeti hakime muhakemenin 
hitam l;ulduğunu, gelecek celse• 
de kararı nihai ile tahliye hak· 
kında da bir karar verilecea;ni 
söyledi. 

baş lı batına bir Yarlık go"stermı·ş lanan mecliıi meb'usan iı-inde ı· ı 'k' .. Y va ın n ı ı gune kndar siyasi mevkuf-
değildir. Bu meclisin feshine ka- bir hızıp hadisesi oldu. O za· lann serbest bırakılması hakkında bir ·-----~---•Omğmı•ı:z;•• 
dar ismi ve şahsı hariçte nazarı manki Balıkesir meb'usu Aptül· beyanname ne~retmesine intizar olun no ıor 
dikkati celbetmemiştir. lziz Mecdi Et. ile baz• arkadaf· maktadır. Bazı eyaletlrien hUkiimet· Hahz Cemal 

Yalnız ahval ve harckah 
0 

va- I k Jeri bu mevkuflnrın bazı kaJ t ve şart· O h I arı ittihat ve tera ki cemiyeti lam tAbi olarak mı, yok!iın mutlak su- a i i hasta ıklar tedavihanes 
kl't ittihat ve terakki cemı"yeti az d ve M ı· · t 'k t" cum d ı h asın an e amı arı a ı rette mi salıverileceği meselesini nrta- 3 :rn m:ıal :ı er glin oğleden con 

merkezinin hoşuna gitmemiştir. müntesiplerinden Miralay Sadık ya sür•ü~lerdir. ra ~aııı ~ den 4 de'! bdar erkek 1'a 
Bunun içindir ki meclisi rneb'u· B ·1 b l k /ı dın \'e çocukların dnhılhc hast:ılıkln 

.• e ir etere meclisteki ye- B.'r ıalyan memu- o· sanın feshinden sonra yeniden rını l\aıı~olunda 118 numar:ılı hu· 
nilik ta raf tarlan aleyhine hare· su~ı kabin , . d d 

Yapılan intihapta Zeynelabidin cunıın yaptzXz ı'ş . e ın e (( 3\1 cd r. Telero 1 
Ef. ittihat ve terakki mebu'slara ket etmiş'erdi." ihtimal ki bu ha· 'cJ ı ıanl>ul 2J98 

,. 1 reketler arasında Konyalı Zey· Kahire, 23 (A.A.) - latlyanın Js ,•••••w• "*" --
arasında mecııse ge memiştir. k d • k ı h · 

K d 
nelabidin Ef. nin de alakadar ol- end erıyel onsko oskanesı . memurln j fil~U~~-~~~~--iiôöiiiiid• ::---

Fazla olarak on ya a oturması _ .. " rın :ın o an "e aça · su rt>tıle 400 kilo ogum ve ·" a ın hastalıkları 

0 
zamanki idare nazarında mab- cugu göruJınuş ve ondan dolayı 'tsrar getirilmesine Jardım ettiğinden mütehassısı 

zurlu telakki edildiği için oradan bilahare ittihat ve terakki ce- dolayı son günlerde tevkif edilen M. Doktor 
uzaklaştmımıştır. miyeti merkez! tarafından ona 1 Secchi, istintak h:ıl<iminin yanından Hüseyin N aşit 

H 
ı d 12 ü (10) I' . çıktıktan sonrn rl'binden hir reroln~r .. atırıar a u u .~ ze~e <arşı alcylıtar bır vaz ye alınmıştır- çıknr.trak ref u lıı.dc bulunan polı's· Turbe, eski Hilaliahmer binası 

temmuz inlolabım muleakıp top- 1 ı 1 N 10 T ı f (Bitmedi) )erin üzerine be~ el kur~un atmıştır.j '' o. e . slanbul : _ ~6~2 
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teciiler hakl,ındaki iddianame Darülfünunda 

Divan torı nıyor 
[ 4 üncü sayıfadan dcıvam) jbıtasmı tesis eden halifeler halifesi millete parlak bir istikbal hazırlryan öğrendiğime göre bir de ulUmu dini· Tıp fahü \ef; reısli • İf~ 

tütüncü Haydar, Kerim oğlu İbrahim unvanını taşıyan imam lbrhaimdir. genç türk cUmhuriyetine karşı ku ho_lye hocası vardır. Niğdede hocalık yn biran eve ha li lflıı:ı'~ 
fiilde fer' an zimethaldirler. Diğer Uz lbrahim evvela Manisa da hastane caların harekAtını nankörlükten ba.c;. I pan hu adamın hatıra defterinde hü· Dar ..iltünun d vanı buguo "'r 
mnznun ve hadiseain elemanlarından imamı iken bu teşkilata başlamış ve k b" k 1. .1 ·r d d . -· ~ lkumet aleyhine bazı notlar bulunmuş· tat ı"ç'ımaıııı aktedecek .. e ,bg 
b 1 h . - ı . . . · a ır e ıme ı e ı a e e emıyecegım. . d K "d k" ·h ~ u unan oca Saff eıt efendı oyna<lıgı orada muhıtını hazırlamış ve muhi· . , . . . tur. Aynı zaman a ayserı e ı şe) d 
~olde _fi!lde azim olmak dolayısile fa- tim temin etiği nümaşatkar vaziyet- ~edıkten sonra mes uhyet.i ~ezaıyelerıjMustafa ile aralarında şeriat işleri bi ıht mal geçen dıvan n O' 
ıli aslıdır. . iten istifade ederek merkezt faaliyetini nı ve maznunların iısimlerını ~u suret· hakkında cereyan eden muhaberat ev miiş!~üı bir vaziyet ihdas ~~ 

Bu saydığım M maznUİı.dan hem- l\fanisaya hasretmi~ hemen bütün faa· le göstermiştir: rakı da eled edilmiştir. Tıp fa~ültesi reis!iği iııt~el 
fiil ol:ınların harekatı Türk ceza kanu- 1 liyetini oraya teksif etmiş. Burada fiilde azim o'maktan ibaret Kubilay gibi genç hir hocanın irtica mese!esi h:ıl<kında kararın• 
nunun J.16 ıncr maddesinin birinci fık-j l<endisine haylica tarafatar kazanmış. I J d Ş b E t hareketine başını feda etmesine muka celdir. ft , . o an maznun ar an ey sa ve . . . . h 1 d b" 1 p 
rasın~ fer an 1.lmethal olanlann d:ı Ve muhiti faaliyetini tevsia çalışarak -ı M h Al" , .!!. lb h" bıJ eski uliim udınıye oca arın an ır Malum olduğu üzere 1 ..t 
. ı r-. dd 1 . ·ı . . C 1 ı:ı l .• .. og u e met ı, ı....az ra ım, t . t· ·1 un b l m sı la ,,. yıne mez•ur ma e erın ı nncı ı >rası e1oroz coyıuıe kadar gitmi~ bu köyün . _ za ın ır ıca ı e mazn u un a 1 illtesi rıyao;eti inti'ıabatın ılı 

na, diğer maznunlardan olup asıl maz
1
yüzde seksenini tarikate koymuştur. imam llyas ve Rıtat og!u Mus- bütün muallimler ordusunu müteessir derr:sl,,.r ikı gru~a ayrılıtılftıı' 

nunlarla fiilde iştirakleri tesbit edil- ' Orada bu uğurda bir cami bile yaptır- lafa, Süleyman ve harıp Cemal etmiştir. Tev.k Recep bey 20 rey, s•_,, 
miyen ve yalnız silah verdikleri anla- 1 mıştır. Fikri fesadını bu camide akı ve boca Hehmet Ali, Mao fatu- KARALAR NASIL TASDiK 81111'". 
şılna Gi_rilli Maıltrmaki, İbrahim oğ-: tan Hlz İbrahim bir aralık haletJ huri- racı Osman, bacanağı Murat Mus- ED1 LECEK reis Sür ey ya bey 

13 
rey ·re' 

!a !smaıl ve bıçakçı ])fusta.fa~ın l!)() ı yesini.n bir ifadesi olmak üzere inkrlıtp tafa ve R'gıp Rey ve Hoca Hak- lzmir, 24 - Maznunlar hakkındaki lardı. R eyler sü's:mı el~ser• rıt 
ıncı ve evelce maznunlara ıştıral\ enen aleyhınde bulunmuştur. Ve bütün va. k H h Ah t T t' 1 f dh·anı har ptarafından verilecek kn- temin edemediği cihetle bil t 
Çakır oğJu Razaman yoldan kaç:ırat. ızlannı da bu vadide yürütmüş ve in- 1 8 ı _ me ' a 1~1 asan rarlar örfi idare amiri Fahrettin Pa· tice Darülfünun divanına se:li" 
kasteylediği fiile ef"ali icraiyesinin ih- 1 kılabın hakiki düşmanı olduğunu gös- Has.ey.n og!u M~hmet Lutfu De şa tarafından tasdik edilecektir. Yal· dilm ş, fokat intihabatın şe. ,.t 
tiayrile vazgeçtiğinden 61 inci madde- 1 tcrmiş ve burada halkı mürteci bir fj. denın Halil ve fırıncı Mustafa nız bu kararlar arasında idam hükmü ait Uizıın gelen ma!ü'llat ve.rı 9' 
sinin son fıkrası delaletile kendisine İldrJe yetiştirmeğe çnhşmı~tır. Horoz oğlu HOsl'!yin oğlu lbrah m Etem olursa bunlar da M. Meclisinin tasdi- eliğin den dıvanda geçen içtılfl hl 
tamam otan lnsım için ceza verileceğinlköyünde ve avdette Manisada muay· ve Ahmet Çavuş, kurabiyecı Ah- kine iktiran ettirileceldkir. da Tıp fakültesin.ten bu cı .. ıı. 
d~n ~unun harekfıh sui __ ~iye~le . fesat l y~n ~şha.:!:ı.. fçtima!a.r yaparak bu ta- met oJfo Abdi, Hüserin Hoca MEV.KUF KADI~LARIN A~EDt l'!rİn rnm: m ·sın a karar ver,°'~ 
~~etıne lı:ıber vermedıgınden ıbaret\rıl<a~ın T~rkıye dahıhnde neşir ve ta- Esat Laz lbrah mle sıkı teması lzmır, ı.ı - lzmır Ikiçeşmehkte Ifo Bu meselede divanın roıli ~ 
aa. maktadır. mimıne ugraşm1~trr. Manisada ta.bur d . . .. lnfat camii hatibi hafız Ömer Ef. tev tt b" . . l 'h etoıe 

Maznunlanıı köylerine geldiğini ve imamlığından tekaüde sevkedildikten · ol u :r.u ve Manısa ıle ko~k ara- kif olunarak Menemene gönderilmiş· namze en ırıs ':1 
A ~r.c tnsdi~ 

uzun mUddet knldrklannı ve kulUhclsonra serbest hayata atıtmaeından is ıında muhabereyi temin ettiği ve tir. Bu adam şeyh Esadm lzmire gnö ve bu kararı'lı v ... kaLtın ,J' 
tesis ettiklerini bildikleri ve maksatla-)tifade ederek Anadolunan hemen her nıhnca H-sanın üzerinde çıkan derdiği adamlarına ,·a'.•tile yardım et· ne arzetmek olmakla beraber f( 

nnt tabiatile gördükleri halde hiiku· tarafını. Karadeniz sahili, Kayseri, ve Talat imzasını taşıyan mek- miş olmakla maznundur. Aynacı E· arasındaki fark ve için iç'n de 11' 
te ha~er v~rmc~cleri . fiildel i sul ni· ı Bursa, Balıkesir ve Manisa havalisini tuptao nalıncı H sanla teması mine isminde bir kadın da zabıtaca is· ran eden şic'detli decibocll., 
yetıertne hır dehi teşkıl eden Bozalan dolaşarak bu tarikatin kök salmasına ld v I 1 . T t.icvap edilmiştir. Menemene .. muhte- l arşınnc!a n:ühtelif fal<ülte '_,. 
heyeti ihtiyariyesinden muhtar Ah \'e teşkilc\tım demirlemeğe çah§mıştır. 0 u~u ~o a~ı an terıı alat v~ hf_ yerlerden mevkuflar g.etırılmekte· tarından terekküp eden d \1•4 
met oğlu Mustafa, l\zadan Mustafa Türkiyenin hemen her tarafından ge- Halçı Husevın Ye nalmcı Hasan d M k f ı d l ı t (24) tUJr 
·ı t f d G" · ı· M h d ır1··- lev ut m 1.:. a~ın mı·i·a1rı e lıayh müşkil vaz:yele d ş .. tr 

O)( u Mt1stafa .Mehmet oğlJI İ·'r.ııi!, len nakşiben<li şeyhleri, bunların ev- ara ın an ırıt ı e me in şey· ba ıg o muş ur. ı.enı getırı en mev- ·' N' k" 
11 

İY-. 
Mehmet oğlu İbrahim, Halil o ;u Ha leıin<le vesaik ve lc\z Ibrahimin bUtün hi olduiu söylenen ve maktul kuflar arasında Dahkesirdcn iki hoca, muhak aktı. ıte ım geçe -

1 b k • Ah t ·ı 1 • • .. k' D .. f·· e!J' ean a 0 çı mc o.,. u Hüseyin. k:ı· cira:ıtını ifatle eden ve Burs:ı seyaha- riritlı Mehrr.e·'in fııerinde Ahmet Urlanın denizli köyünden Bursalı Hüs ~aı mutca Rp "t arbuı ı_mu0r 11511ı' 
nu~un 279 uncu mnd le ı del." ktilc m' finde fnnliyeHni ~Ö3teren !leylıe yaz- M nil hoca \'ardır. Alaşehirde tevkif etli· muammer dŞI eyıo c·. bW 

ıd • ı d • uhtar imzalı nf shası çıkan ve mur 0 uı• nnn an 2:>1 inci malt;J dığı mektup ve ~&yh Es.ıdın halen hak- len hafız hanım tahliye ettilmiştir. Ankaraya hareket ctmesı :. 
•az"ra alın•-k ı ı ı i · •d ı .• d t h il t ı Ala41~hirden Manisaya O'eldig-inde etll'" 
&< .... ,. ..... ) nc ncı nıacı run :ı a • :n ynpı mnkta olnn Kara- " & clDAREt ORF1YE TEMDİT ci!tetten bu mi:şl\ülü ima .. Af 
nin birinci fıkrn ına ve maznunlar hi nr nbık müftisi hnd An1i Efendiye uıun müddet Mebmedio ev nde EDlLECEK , • D ··ıf·· 1 l' 
Bui ııiyetle h bcr v~rmhen Bozalan \, azdı!ı (Hndimu··ırakı"r ...... c .. ·du·· M-·ı._ . f k ld .. l 1 Al , o .uyorc.u. aru unun emın ~ 

'J ~ J \:Jl mısa ır a ıgı an aşı an aşe- İzmir, 24 - ldarei örfiye altı gün l· arada bir hafta kalarak 
1
., 

dan Hüse~ il\ o .lu T! r:lb·rn. Ahr!l t o ınet E at) imzalı mcldctup, keza buna hir ıeyhi Ahmet Muhtar ve gı'ne b"t kt· F' ı t d h 1 · :ıç" sonra 1 ece . ır. a <a a a ço { iŞ çok mesele' er iizeıinde tecıı a---
Ju Mt.hhnı~t !\bnı " ..,.., l\cçıci ~.ııe, :egc'\ne hir dtlildir. Şc~h Esaılın e- Şeyh Esat •e Liz U:rab·mıe te- oldu~u için örfi idarenin on beş gün yapmışt ır. Bu'>"Ün şehrimize d

0
: 

man, a ız o ... lu ~rn<ra.r katibi Must 1 vinde çıkan ve dos) a meyanında bulut d ,.e yahut bir ay temdidi çok kuvvetli :. .I'" 
ta ve P~cuıl.ö. ·nden ~ima,·Jı Mustafıı nan "·rakı arasında bütün mektup- teması oJ u;;u ve bunların ııyasi ihtimal dahilindedir. me'<tedir. Acaba Muammer • 
bakkal Mehmet o lu Abd~rrahnııı" a-

1
lar, Ycsaik mesela bunlardan (Evra- maksatlarının husu.üne çalıştığı KUBlLAYlN ANNESİNiN BlR şit beyin bu seyahatı, yuk8'

1 ı• 
rabacı Bekir, .. Ah~ı t Eyüp ,.e h<><:o dı Esabir me!ctubat) nam eseri. nakşi· Llı lbrabimin Menemene gelir- EMELİ VAR işaret eltiğ miz müş!dl mesel~~e' 
H· an oğlu Huyesın ,. el\kncmenden bendiyc ait mühür ve IAz lbrahimin e ken kendis.oe yazdıö-1 şayanı ... 1 f · b'' ··k h"d' halli üzer:nde de müfit ola 1 

• 
ı • d "k' r. 1 h d ~ . a n enemen aıcasının uyu şe ı ı _,11., 

va.i a an 1 ·ı gun eve .,. u a; oldugu vınde yı_-:ın ~eyhllğe ait defter ve yine dikkat mektupla ve ıehadetle (Kubila ) in ·etmi ·aı;ında bulunan cek neticeler vermiş midir, bV:-:1 
şehadetle anlaşılan Raşıt oı.r1u ibra· Ibrahımın bu sahada faaliyetini aös- • . Y • ) ş ) \ . ef" 
him .. ~wusu d k 151 . . dd t . Bu "' anlatılan Manısamn ra.ıman'ı ı. ö- annesı lzmırde oturmaı•tadır. Harı- ancak bugün oğrenebileC • 

~ :> n a eza ıncı ma e ermı~. r!:a seyahatinden bahis yaz • • • d d - · d"l • ter 
nin ~irinsi fıkrnsına uygundur. Bu dığı ~zun mektup nak!'lfbendl tarika- yünden Hafız Ali, Osman ve Ak- kulade ıstırap uy ugu ·~~r~t ~ 1 en iki gruba ayrılan müderrıS (.• 
macf..lere göre ve yn~ları nazan iti· tine ait ~ualler ve• bu vadide tevabiin· hisar Şeyhi Hacı Halil Efendioilu bdu muhi teremh nn~e ken1dısını .. zı1yar.et iki grupa mensup olanları ı.jl 
ba ] -•· ı·ı 1 H·· F h . k d" . d _ e en b r mu arrıre şun :ın soy cmış· d. b 1 • k l .,1ı~ ra a ınmilA sure ı e ceza arının tn d~n olnn ~eyhlerin evlerinde ,.rican uıeyın e mının en ısıne yaz ıgı . ıvamn u mese.eyı o a, t 
· · · i t" 1 ~ tır · da yım~ı. s ıso~trm. . . . , • . mc!ituplnr en niyabet oğluna hitaben mektupta teşkilata dahil olduğu :_ Kubil:l . im bu sene )irmi beşi- hali edem 'yeceği mütaleasın ıO 
Fıılde ittıfak ettiklerı ,. hil.-umeti yazdı ~1 vasJyetnamede (hizmeti şeri· 1 1 Ş h H'l . . k ( y) Junmaktadırlar. Maahaza di\l~tlbit 

sui niyetle haberdar etmedikleri anl nt ve t ril:ati size ve sizi de Allaha an .•şı .~n ey ı mının arc et· ne basmıştı. Aydında on sene munl· 
§Ilamıyan maznun Mehmet Emini. tevdi cdiyorum)yolundaki ifadesi §eyh lerı Turk cezıs kanununun ı 46- limlik etti. Sonra 1\lenemene gitti. As bu intİlabı feshederek ikincı et' 
validesi Hasbiye ''e knrısı Emine ve Esadrn bu tarikat yolunda takip etti"'i ıncı madd~sine Ye diğer maz· ker oldu. Zabitliğini Menemende ya- intihap yapı masana karar lf ff 
in ka d ,., ı d l l pıyordu. Yavrum beni o kadar sever· mes·ı yahut her şeyden e\le • z r eşi Halide ve Fntrna ve Makbt siyasetin mahiyetini bize pek güzel ifa nun ar an o up yalnız tari catlere d'ol 
Je, sütçü l\fehmedin tansı füzbanın de etmektedir. faz lbrahim propas:an menıub.yetleri anlatılan Man sa- di ki ... Her perşembe gelirdi. Akşam çok tabii olarak rey ade O( 

da beraetlerini isterim.' ! dasını yaparken Erenköyü kbanesi- dan Hasan oğlu Ayan Mehmet, üstü büyük oğlum işinde;ı dönmüştü. nazarı dı kkate alıo Tevfik .I' ~ 
. Müddeiumumi bu safhnya fı:t:ım ve. nin kudsiyetinden, kuş lüyleri ~içinde! Halini bc~enmedim. Hanım ile konu· cep beyi r yaset ıçin terdb e ~ 

dıkien sonra .asıl bu safh ... nın m nşe oturan şeyhin ilmindea fazlından bah- Kara Ahmet oğ u Ali, Mehmet ~urken bir şeyler i§ittim. Kulaklan· . k r I E ısı"' 
ine, evveliyatına doğru çıhmış n h '~derek ona ilahi bir kudret hiMl edi- oğlu Ali, Akmemet o.YJu Memet, ma inanmadım. Sordum inkar etti. mesı uvvet 1 görü üyor. 

0 d•' 
safha), hazırhyan yani Menemen fa yor. Ve buna kanan bir stirü insanla· Ahmet oğJu Halil, Kiri oğulla- Boynuna sarıldım, yah·ardım, söyle- kil cihetini bir reis int habd'I ,. 
fHerini yetiştiren \"e tarikat perdcs· rın tarHmtine girdikleri şeyhlerini gör rmcan Mustafa oğlu . Mehmet, di. ıi •ade, fa' ülte müderrisleri ~' 
arkasında faaliyete geçere~' hal ., iğ.imek üzere aldıklan müs:ıadef mahsa- Bektsşıkebir mahallesindan ha- Zeynep Hanımın şimdi taşıdığı tek sındaki huzur ve tes"nüdii tt ~t 
fal eden ve na.kşibcndi tariki nnmile lsa ile lstanbula kadar gidip kA.~nned• tunı"ye bir emel vardır: Torunu Vedadı ya- etmek no :et asır.dan a 'an bıJ. b'' 

1 zu ~ cımii müezzini Hasan d b l d k K b'l· · · ortaya sUr.dükJcri tarikate halk. ı ba.'1-
1
zuv-var için sureti mahsusada ayrılnırt nrn a u un urma · u 1 ayın yerı- rışık mel$~. eyı di vanın en iY1 tJI 

J h t b ti ah Oğ'u Hasan Muradı"ye ko'"yu""nd ne onu b:ıg-nna basmak, ona sarılarak • ·ıd ı 1 t · · ı·ı1e ıya ave. nı a.ye .u sure e z ıren ıs- 1 misafirha.nede kalarak kuş tüyleri ' ' en şe .n e ıa. e mes m samırt1 ı 
m d nt b ta il t 1 h A 1 Ş b • Ç k k ·· Ü d ağl:ımak. en, ı ır r m • as en ve ru en içinde elini öpmek suretile arıt ubu· san l an, er ez oı n en temenni ediyoruz. •' 
onun gizli olmnk vasfında mündemic.ldiyet eylemektedir. Nitekim Kıırahl· Ômer oö-1u A'ımet ve Horoz ko"- VESİKASIZ SEYAJ:IAT EDENLE· T f k··ıt · · · · bf 

1 "' ı t ıp :: u esı H ''S'i'ID ... t 
&izli ve muzir bir teşekkül ile ç:ılış sar sa.bık müftisi hacı Ali efendinin yünden Nurett n ve Mu~lu 0 -_ıu R N M KTARI evvel int babı ilk safnada Jb' 
mıya başlryan hadfocnin elemanları 9:10 tarihli şeyh Esada yazdığı mek· Halit, Horoz övündeo lbrahim İzmir, 24 - Şimdiye kadar vseika· derr s Kemal Cen<ıp B. le 'f• Jı 
maznunlar şcbc!-:esine intihnl etmiş ve tup bunu ifade eder. sız seyahat ettiklerinden dolayı yaka· oıı-' 
demi~tir ki: 1 Bundan so:tra maznunların Mani· oğlu Mustafa ve Hor o Mustafa lanıp divnnı harbe verilenlerin adedi! ve Rnsım A'i beyler arM

1 ?-
Aşağıda dclaillni birer birer gös· sada içtimalannr birer birer göstere·I oğlu Şadi ve ayni köv r~en Ahi· yüzü geçmiştir. l\fenemen zabıtasınca hadis o:an .. Bu nasıl kitıtf ol' 

tereceğim bu ~ebele.enin başında sabık lrck içtimalardald faaliyetlerini izah e-. din Tahs' n, Yas n o · lu Küçük şimdiye kadar (7:J) kişiye seyahat ve·! M•selrs le eler hal meşgul ~ 
Manisn askeri h:ıstanesi imamlığından clcrek içtimada Jtazır bulunan m~sun·. Osmao, Zenu oğlu Ha.nn, ve sikaoıır verilmiştir. Evinde beş büyük ması lfüımge en bir maksrtl ııl 
mütekait llmth 'm Ef. vardır. Bu a lan şebekesini meydana çıkarmış bun- Abmet oğlu lbrahim, Nec'p oğ- tcsbih, fısa ve sair evrak bulunan ve , uzun müddet boş kalır acr;ıı5~-
d E k .. ·· d ş k' p ı . - d t 1 1 1 kaçan Emrfüilem istasyonu mcmuru j t t · 1 v d b rÇ am ren O) un c ev ı nşanın hOŞ an sonra op anı,; arın n maznun &· lu Mev!ut ve Ragıp 0 'jfo Osman em n e mış o ~ Caf,m an t ı 
k .. d t h E d b ı t 'k ı "fh t· • · .:. İrfan Ef. Jzmirue yatalanmıştır. d .. r~ un e o uran şey s:ı a mer u tur. rın arzı ı rar arının ı am et ıgı. ne Muhtar ogv :u Hacim. Muhittin mü rrisler intihap işinin sıı -"' 
Bir de bunun oğlu l\fchmet Ali Ef. ticeye göre bire rbirer i:ı~ah ·etmiş ve "' YENİ BiR lCA'l' EDEN BİR ŞEYH j l>itırilmesinı haklı o.arak tefll"" 
vardır. Bunlardan ~eyh Esat Ef. kö neticede Menemen faicasını doğuran oğlu Alikoç, M dılıili Hasan oğ:u Halep, 2-1 - (Valnt) Mardinin şar·ı ni etmektcdir:cr. 
künde farik:ıt mensubini arasında kut-11Az Ibrahiın ve lı\z tbrahimin Ahmet, Ya up oğlu Ali •e Sa- kında Hardi köyünde ild senedenberiı 
pülfıktkap \'e lrnthillatam nam ile ya· faaliyetini aldıir ayni tarikate libatlin oğlu Nıttidin tekava ve tekke açarak §eYhlik perdesi altında 1 

dedilir n bütün mcnsubinin pre!itişkA · men9'ıp maznunlardan mürekkep bir ıevayanm sedcine dair o'an ka- halkı ihtilal ve alej himize tahrik eden/ 
n elan bir ~eyhtir. Oğlu M. Ali Ef. şebeke ·tarafından Menemen faiJJerinin Duna muhalefetle tari'.<ate inti ~eyh Ahmet isminde bir mürtcei altı 
dt §eYh zadcdir. Ye babasının miişa· yetiştirlldfğini delail ile bu iki şebeke- ay e\·el hudutlarımızdan tebit edimiş
vfridlr. Uz lbrahim dt halifeler ha· nin asileri bünyesinden nasıl çıkarmış ıap ederek, şeyhlik, müritl·k, ti. Du adam yeni öğle namazı isminde 
Jifesi olarak tıı.nınmaktadır. Kutplil· j olduğunu sarahat ve kat'iye'1e ortaya halifelik yapt1kJarı şehadet, tv· bir namaz icat ederek iki rekat namaz 
Aktap tarafından ortaya sürtilen n ni l atmı~tır. Ve tarikatte maınunların ta- terinde zuhur eden vcaaik ve kılmakla bütün milcrimlerin ,.e katil-
hayet maldm nakşibendl tarikinin ta lkip ettikleri siya5t maksatlannı, ye- ikrarları ve zabıtvaraka!arı mün Jerin günahlarının aHedileceğini söler 
mim ve teksfrine memurdur. Tarika- 1 tiştirdikleri müzrenfn milrteciane hare d ı mi .. , ve bu civarda ne kadnr katil ,.e erccatı dall anlaşılmış o.duğun 'j 

tin vasfı mümen;zi gizli luılmak ''e ıketlerile if:lde etmi~tfr. Bu şebelienln dan bun '. arın hareketi de meı- ·ı hırsız ve cani varsa bu suretle etrafı· 
§ekli har~dsi itibarile sakallı olmal\· j hasında halife olmak sevdasına dU~en na toplnmı§tır. 
tan ve ~eyh Esada imnn dmekten ib:ı· \'e bu yolda akıttığı zehirli tohumdan l ı iır kanunun bırirıcı maddesinin Ahiren bunun müritlerinden bir 
rettir. Bu tarikat mensubinlndcn İs· yetiştirdi~i ağacına d:ılbudak '·eren. ikinci fıkrasına uvgun.Iur. kısmının ayni irtica faaliyetine haşla· 
tanbul haricinde bulunanlar şeyh E- 1,imdi bu ağacının zehirli mey,·a~ını Hepsinin mez ur maddelere dıl'l:ırı anln~ılm1~tır. 
sat tarafından n:ıkşfbendl miihrilc ' huıoru adaletiniıde nMıl nmelidir. tevf kan cezalarının tayinini iste- Bunun müritl~rinden ve halifelerin 
basılmıf fermanlarla nrusbcdilen silsi l1 Bugüne kadar her biri!'line ~aaş tAh· · den dört t:ınel!li ermenidir. nm.,, 
lel tariklye ,., tertip ve zikir nak~i· sis etmek, vaizlik. hatiplik, imamlık Altı ay evel t~bit edilen ~eyh Ah· 
bendi tarikati namı,.daki talimatla tevcih etmek n her birine ilmi bir NlGDELl BiR MAZNUN met, son günlerde Fransı~lar tına· 
macehhez 'eyh ve hafeJere mensup· paye vermek suretile bilnyt"iıuft yaşı- Ankara, 24 (Telefon) - Divanı har·ıfındnn serbest bırakılmış ve telir:tr kö
turlar. Buh alif eluin eeyh f;eatla ra ,ran ve aazlnJn mülevnsatını atarak be sevkedilen maznunlar arasında yüne avdete munf fak olmu!:'tur. 

• • • O' 
Ankara, 24 (Telefon) - ;ı 

rü.fünun Emini Muammer ~~ ( 
B. Maarif vekili Esat beyi ıı~ 
ret •e lsanbula hareket e il 
Daı ü tün un butçesi esas itıb•'1 

tasvio ed ' lm"şli r. 
__,/ ---------- "'" ft ır. ar c.. c: ıerı \ie y pı 

nLıru pı oje~eri tıaı~r ~I' 
Mimarlardan müteşef. kıl ıf' 

miS}'On mımar or:!aları ve 1 ( 
k · · · bS~ anunu p : ors nı tamamen r•' 
lam ş ır. Proje yalurda Aoİi'bet 
} a göncerılccektir. Projede tP"' 
beledi> enin bir imar prok1' C" 

• O't 
fehir pıl5m tanzim cdı)mesı ~ti' 
Lurıyelinın konması istenı:ııe 
dir. 
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Herkese elzem bir lamba 
Fennin en ıon icadı olan 

(LUCIFER) 
Elektrik cep 14mbası hiç bir (Pil)c muhtaç olmak · 
sızın içindeki mekanizma vasıtasilc 11Anihaye yanar 
ve asla sönmez. Türkiye için umomr vekiherf BE· 
HAR ve FRESKO Botten han, htanbuL 

V. aatın •lıma neyetı 
il Anlar• 

latan'bul yollama müdürlüğünde 
mncat Sarım romorkörü 261l.j931 pa· 
zartesf günü saat 14,5 te Fındıklıda 

heyetimizde pazarlıkla tamir ettirUe
celltfr, 

Tall)J:erin prtnamesini heyetfmiı· 
de Ye yapılacak tamiratta Tophanede 
lstanbul yollama müdürlüğünde gör 
meleri l'e ihale saatinden evvel temi· 
natlariJe hazır buJunmalan. 

••• 
Jstanbul yollama müdBrlüğünde 

mevcut 3 numaralı at kayığı ile 12 nu 
maralı mavuna ayn ayn şartnameler 
le 26 kAnunusani 931 pazartesi günü 
aaat l:U ve 14 te Fındıklıda heyeti· 
mizde girmeleri ·ve ihale saatinden e· 
vel temlnatlarfle hazır bulunmalan. 
-------- ---- -

Maarif V eka
letinden: 

A) Adana, K.ataıronu, Samsun 
Trabzon, Eskiıehir Erkek lisele· 
rinde Fransızca, 

B) KayHri, Erzurum, Eskite· 
bir, Etlrek Uıelerinde Almanca, 

C) duraa, Samsun, Erkek li
aeler nde lngilizce, 

D) Adana, Bursa ve lzmir kız 
muallim mel. tep'erinde Fransız 
ca muallimlıkleri münlıaldir. 

Kanuni prtları haiz Türk ve 
Ecnebi taliplerin ıstidalarıoı Ma
arif idarelerince tasdikli fit ve 
sıhhat raporları de birlikte doğ
rudan dojruya Maarıf ve\Aletc
ne ılndermeleri llzımdır. 

30 6·930 tar h ndc içtima eden he\ eti 
umumi) e~c feshine ka ar 'eı ilmiş olan 

' ZA YILER ' 
Gümrük imtihan komisyonun-

dan aldıjım S0-9 numanb maiyet 
karnemi ı.ayi ettim. Yenisini çı
karacağımdan eskisinin bükmll 
yoktur. Mehmet Sadi 

§Resim tahtası ve aairenin kat'i 
teminatı olarak Yüksek mühen
dis mektebine yatırdığım 330 
lirahk Türk Sanayi ve Ticaret 
bankası mektubuna ait mektep 
vezneainden alclıfım ıs· 9- 930 
tarih ve 1-14 numaralı makbuzu 
zayi eyledijimden zuhurunda 
hükmü olmıyacağı ilin olunur. 

F abri katcir Şe\'ki -------
Uskudar Tapu idaresinden 

Hazineye ait olup hiuei işti· 
rıtk mukabilınde emllk banka11-
na devri bildirilen Beylerbeyinde 
8ostancıbatı Abdullıh ep ma
hallesinin gazhane solcağında 3 
No. lı bostanın tasarruf kaydı 
bulunmadıfından senetsiz taur
rufata kıyasen muamele ifa edi
leceğ"nden mahalli mezk6ra ta· 
sarruf iddiasında bulunanlann 
tarihi ilandan itibaren 10 gün 
zarfında vesaiki tasarrufiyelerile 
birlikte Üsküdar Tapu idareıint 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

G:ı} ri mub:ıdillcr takdiri kıymet .ko. 
mis} onundan 
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Galata rıhtımından kalkarak SU be S j n den : 
çarfamba sabahı hmire 3 

perfembe sabahı Pireye Satılık Emlak 
cumartesi sabahı Iskende-
riyeye varacaktır. lskenderiye· 
den pazartesi ıs te kalkacak 
çarıamba Pireye de uğrıyarak 
perşembe Iıtanbula gelecektir. 

Byuallt -~rat DUIYll 
f M E R S 1 N ) vapuru 27 

kanunusani Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
A1valağa kalkacak ve dönüt· 
te Altınoluta da uğraya· 
caktır. 

Eıaı No. Mevki ve- nevi Teminat 

244 Yetilköy Şevketiye mahallesi Salih Ef. sokağı 19 40 lira 
numaralı arsa. 

260 Yeşilkôy Şevketiye mahallesi Bulvar sokaiı 15 100 • 
numaralı arsa. 

245 Y eşilk3y Şevketiye mahatlesi Bulvar sokağı 20-22 100 » 
numaralı arsa. 

251 Beylerbeyi Çamlıca caddesi 75 No. 1ı arsa. 45 • 
256 Bny&kıda Cami mahallesi Çakır çıkmazı 16 53 • 

No. ı. arsa. 
256 Rume1ikavajı dere caddesi 52 No. h natemam 20 • 

hane 
239 Kadık6y Hasanpaf8 mahallesi Nahit 8. sokağa 37 • 

Trabzon birinci poıUısı ile 13 No. h ana. 
Karabiga ve Bandırma arahk Balada muharrer emlakten 244, 260, 245, 251 esas numarah 
poataları it'an ahire kadar emllk sekiz takıitle ve diğerleri pazarlık suretile bilmilza1ede 

vapılmıyacaktır ı satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 5-2-931 pertembe ıı&n& 

~~ h~~ l~H ~s•u•t•o•n•a•~•ıd•a•'•ub•e•m•iz•e•m•il•ra•u•a•t•la•~~~~~~~~~• 
Tllrkiye ıeyrisefaia idareain( lstanbul Belediyesi ilanları 

ait Haliç fe-nerinde klin 4924 lıtanbul belediyesinden: Beyazıt yangın yerinde 55,88,86,105 
arı•• murabbalık fener fahri· harita numaralı arsalar arasında 4,40 metromurabbamda 4 lira 
ka ve lnuk mahalli ve mit kıymet takdir olunarak bedeli sekiz sene ve sekiz müsavi tak-
temilltmın heyeti umumiyes sitte ödenmek üzre açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin prt· 
bedeli üç senede müsavi tak· nameyi görmek için bcrgün levazım müdürlü~üne müzayedeye 
sitlc ödenmelt ilı.ere 26,0 )f girmek için ihale günü olan 26-2 931 perşembe günü saat 15 e 
liraya talibi ubtesindedir.Bun· kadar encfimeni daimive miir:ıcantları. 
dan f azlaa11aa taJip olan varsa 

Eskişehir vilayetinden: 

l\1ndeni E5va Fahrikası 

Yunanis' anda müsakkafat Gar
bi T rakyada mal terk etmiş gay· 
ri mübadil Türklerden mahna 
mabaUen kıymet takdir ettırmek 
istiyenlerle talimatnameye aare 
bu auretie kıymet takdiri talebi 
hakkı olan araai sahiplerinin ni· 
bayet 10 Şubat 93ı tarihine ka
dar buna ait evrak ve vesaikile 
bizzat veya vekilleri vasıtaaile 
lslanbul Galatada Daniip hanın
da takdiri kıymet komisyonuna 
mllracaatlan. 

binayı görmek Ozere her gOn 
ve mOıayedeve İftlrak etmek 
Orere 26-lkinci klnun- 51 ta· 
rihine mOaadif puarteli sl•I 
o-'ı 1 O teminat akçalanna mOI· 
tabaiben leYazım mOcllrlltü· 
ne ıelmeleri. . .. 

Simbilar. Hamidiye yolunun 3+500- 4+500 tlncti kilomet
rol•n aruaada bir kilometroluk ıosenin müceddeden İDf811 7582 
lira 93 kurut bedeli keıifle ve kapalı zarf usulile 6-1-93ı taribiaden 

ff. 1·9'1 pıurteai pnü saat on beşe kadar mUnakuaya 

koamuttur. 
TA Şirkeıinin tıırarımıza tevdi edil· 

miş olan tasfi)e muamelAn iniaç edılmif 
olduğundan mezkOr şirketin h sse e ine 
sahip olan ve şirkt'lı mezl.Orcden aı ~ ca· 
ğı bulunanlımn hi se senetler nı \E' hu· 
k•ku salrelerlni ıhz ve mıra C) lemde 
üzere şlrkedn merkezı olan Rızapaşa yo· 
kuşunda 28 34 No. dı kain fabrika)• 
9 2 981 ur hl e kadar müracaat eyleme· 
JCti Uta olunur. 

......_ __ _ Tasfiye memurlan. 

Kütahya ba imi t ntlen 
Kntabyada pepı Mehmet Ali 

oğlu Ahmet kar111 Minire ile 
lberkum Ahmet ara11ndaki bo
ıanma davası net ceainde Abme• 
din ceraimi mDkerrere aababın
dan Haysiyetlİz oldutu cihetle 
yalnız Botanmalanna ve Hali fi· 
rarda olup mahalli ikameti meç
hul bulunduğundan Haauaab Hİ· 
resinin atiye talıluna kabili tem
yiz olmak Ozere 27-ı2 9~0 da 
verilen karar teplir makamına 
kaim olmak Oıere i in olunur 

lhblf' ve hllvlyet vırıkılır 
Tayyare cemiyeti Yillyet ve 

kaza tubelerinden, piyanıo mD· 
dOrlOtG kiıelerinde ve ba· 
yilerde 1ahlmaktadır. Tayyare 
Cemiyetiaia baahrdıiı evrakı 
kullanmak auretile aynı zamanda 
lbemlelretin bava mOdaf aa1111a 
Yardım etmlt olurmaus. 

lif' k6pek bulunt'u 
Emin&nDnde bir kapek bulun· 

du, fa adrue mOracaat edinis. 
Kıra«(imrükte kar bat mahılksinde 
Akbu&ı ıok ıında ~o 9.4 hanede 

Ahmer Faik 

Ka lıko) sulh lk!nci hukuk~e 
mc~ rıden: 

Kadıköy Bahariye cevizlik Ha· 
cı Ahmet ef. sokak No: 8 ha· 
nede binbaşılıktan mlltekalt Ha• 
mit Hamdi bey aezdinde muki• 
Naile biati Oımana a,.U baa .. 
de aakin bllylllc biraderi Ahmet 
ef. nin nli ta1la oluadap aJa. 
k•d1rana mal6m olmak 01ere 
ilin olanur. • 

Bandmna aaliyı hukuk mahktm.,ladıan: 
Bandırmanın haca 1unf mahal· 

le1ınden Hına kerimeai Mihriye 
hanım ıle koca.. Şeiki otlu O.. 
man ar•lanndaki botanma dava
.,nın icra kalınan muhakem• 
netice1inde taflillta ubbnda Y•· 
zıh oldutu Dıere tarafeJD be,_ 
yinlerinde tiddetll l"e~mıııllk 
olduju tehadetle anfatalmuana 
binıen taraf eynia botanmalarma 
kabili temyiı olmak Daere 4-5-
930 tarihli verilen karan ha'fi 
dlm merkum Oımanın malaaW 
ikametinin meçhul bulunmuaaa 
mebni teblir edilemeditlnden 
bir nuahua mahkeme divanlaaae· 
ıine a1ılmakla tebliı makamma 
kaim olmak Gzere keyfiyet illa 
olunur. 

Dr. Horhorunl 
CUt, Zlbrevl •• Be'V19e 

Tedavıhaneli: 8e1otlu T.,btlaran 
yanında Mektep ıolcalc No. !5 
muayene her ,Oa akıama kadar. 

Tel B. O. 3152 
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Para kauamak iıter misiniz?
Tıblde her ne•I eu• satmak suretite 
ayda 90 lfndan fazlı bzanabilirılnla. 
O 1! ara11nda mOracaat (5) 

l1tabut 4 ündl Valı:ıfhanda Onron 
Koltesrlat 

TecrllbeU Muhaaip- Matr, dca
ri ve ıınal muamelata ve bazı ecnebi 
liaanlarını vakıf. Gazete jcfaresine M G. 
tnhtında mUrtcaıL (8) 

~ 1 ı 1 : ' 1 1 1 .. 

1 ı ' 1 
• ' • 1 

SAKTERIOLOK 
Dr IHSAN SAlll 

llaktılrlJ9l• laltorahnan 
Umum ıran tahfflttı. Frenci nokıal 

nazanndan (\ aserman teamülü) tan 
k\ireyvıtı sayıl.ması dfo "e ısnma has· 
tabklın rethisı. ıdrar, balgam, cuahaa 
kuuratı ve su tahlilin. Ultra mlkrot 
kopt tle frenıı aranma11. husus! ışılar 
lıtibzan DlvanTolundı Sulran Mıhmuı 

tarbest No: 189 Telefo" iL gar 

Taliplerin bedeli ketfin ytlzde yedi butuğu nisbetinde teminat 

akçeıl veya bu mıktarda bank mektubu veya istikrazı dahili 

tıhvilAtıam tarlfab kanuniye dairesinde teklifnameye leffi ve 
inpabn denmı mftddetince inşaabn nezareti fenniye1ini taabhOt 

ettıpe dair fen memurunun taahhütnamesinin teklifnameye 

npta Jimmdır. 
lnp•t hakkında fazla malOmat atmak istiyenlerin Nafia bq-

mtıheadiılir ıe ve yevmi ihalede Vilayet Daimi Encllmmine 

mlracaat olunma11 illn olunur. 

Maarif Vekaletinden : 
Bahk..ırde lnp edilmekte olan muallfm mektebinin kalörifer tesisata 

8 k&nanuanl 931 den itibaren iki aymüddetle kapalı zarf usulile mUnaka 
A7& konmuttur. Münakasaya i§tirak edecek olanlar münakasa prtname 
si, fenni prtname, proje le mukave-lename suretini tedarik etmek ÜRre, 

bu stbl bflytik teeiaat yapmı olduklarına d ir fenni ehliyetnamelerini ha· 
mil oldaldan halde Maarif Vekildi lnpat dairesine müracaat edebilirler. 

ihale Maarif Veklletlnde toplanacak olare inpat komisyonu tarafında• 
tera edlleeeft.den tallplerfn ihale günü olan 8 mart pazar günü saat 15 te 
mUsayede, mlaakua ve ihallt kanununa göre ihzar edecekleri teklif mek· 
taplannı mezkGr koınlayona tevdi edeceklerdir. 

1 Jandarma ima18.thanesi ilcinatı 1 
9(:JGO adet ekmek torb•ıı ve 6938 adet arka çantası kapalı 

aarRa mabıyaa olanacakbr. lbıle gUnU 4-2-931 çarıamba olup 

1aat oacla arka çaataaa •• uat 14 te ekmek torbası jand•una 
imalltbıneainde llaale eclıleeektir. Şartname imalithaneden verilir. 
Taliplerla temlnatlartnm beraberlerinde gelmeleri llzımdır. 

1 .Devlet demlryolları 116nıarı 1 
16 Şab•t 193ı tarihinde mOnakı111ının yapılacatı illa ohman 

klat Ye kartonl•na mUnalraaaaı diğer bir ilina kadar tehir 
olunmuıtur. 

Mes'ul l\fUdUr Refik Ahmet 



israftan kaçınız 

Türk Kadınla.rıl 
'.· --.... ... c... _....,. ................... ,,,....._.~.--., ............. . 

Aile Saadetinin Ana Direği 

TASARRUF ve iKTiSATTIR 

israftan kaçınız, Masrafınızı biraz kısınız, Hergün biraz para biriktiriniz 
ve sonra müsterih olunuzl 

Tutunılu bir kadının yuvası hiç bir 
zaınan karanlıkta. ka.IınazJ 

Fakat, Şunu Da Unutmayınız Ki; 
Biriktirilen para, ancak emniyetli bir bankaya verilirse kıymetlenir, korkusuzca muhafaza edilebilir 

ONUN 1~1 N: 

1 

Ziraat bankasına gidiniz, orada bir (Tasarruf hesabı) açhnnız, bir (Tasarruf cüzdanı) alıntı. 
Bu Cüzdan ~· en kara Pnierın1zd.e terefinizi, ~atinizi, . rahatuuzı koruyacakbr, kurtaracaktır, 

biricik fakat tiikenmez bır saadet kaynagı olacaktır. 

Türk Anneleri l 
Ge~e unutınayınız ki sizin en büyük bir vazifeniz daha vard!! 

Bu da çocuklarınızı iyi, tutumlu ve muktesit yetiştirmektir. OnJarın eline vereceğiniz ilk oyuncak bir kumbarıı 
olmalidır. Onlara hayat hakkında vereceğiniz ilk malumat tasarruf ve iktısat olmalıdır. 

Hiç tereddüt etmeyiniz, hemen Ziraat bankasına 
gidiniz, oradan bir kumbara alınız! 

liroot ~on~osının kUlplu ve kitoı ~eklin~eki kum~ornlnrı, cocuklnrn Insnrruf itiYB~ı verece~ 
en kuvvetli ~ir te r~iye unsıtası~ır. 

Tüırk Eırkekleril 
T asorruf ve lktısat hiç karar~ 
mayan bir nur kayna.~ıdır. 

israftan kaçarsanız, tasarruf ve iktııat ederseniz, hayatı
nızda kara Qün f Örmezıinlz; hiç bir zaman kederin ne 

oldu§unu bilmezsiniz. 

Onun i'in, linat ~nn~aııni ~ir Uasnrrut ~esı~O a~mıız ı 

lürk Kn~ınlnrı, lürk frkekleri: lürk tocuklorı ! 
iYi ~iliniz ki! Tasarruf ve iktısat Hürriyet ve istiklalin ~iricik kDYD&Dı~ır 

Tasarruf eden bir aile nasıl kimseye muhtaç olmazsa, Tasarruf eden bir millet te, 
kimseye muhtaç kalmaz. Öyle ise hem kendiniz için hem· aileniz için, hem de me111-

leketiniz için behemehal Tasarruf ve Iktısat ediniz. 

lu~ t\İYt l..tl\A~T 
L'qrt~ASI 

}(o.~ Türkiye Ziraat 
Bankiısı 


