
1\lenemende vaziyet 
Menemende vaziyet ve tah

kikatın son şekli hakkında ki 
haberler 7 inci sayifemizdedir. 
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~- _ _ 2 K4nun•ani (1 inci ~t93İCUMA Snyun ;) Kuruş 

Başvekilin irtıica hadıisesıine dair nı ühim iZahatı 
ararn mesi 
i ce sesinde 

kabul edildi 

Muallin1ler irticaı tel'ın ve İrf k 
1 d·ı · ıca arşısında 
{en ı erıne düşen vazifeleri tesbit ettiler 

CdtıkG içtimadan bir intiba 

<X. az&aı ikinci _aayıfamızda) 

Gazi Hz. 

Ağaoğ u ::;. F.nın na
sıl dağıldığını anlatıyor 

yor: 
"Aradan bir müddet geçmede nfırka 

nm men§e ve istikameti herkesçe ma
lılm olduğu halde fırka kendisini her 
taraftan akan müthiş bir husumet ve 
adavet mevceleri içinde buldu. 

Bedii 
st ··-U 

Müsabakamız 
en üz 1 

lı H ...... ı ___ _ imdir'? 

Çok lı,esaplı tertip edilen bu müsa
bakada mahremiyete ve nezahate 

azami derecede dikkat edilecel{ 
Hanım Efendi 

Ostro Türk tütlin şirketinden 
70 Türk memur ve işçinin çıka-
rılmış olması şehrimiz tütüncU
leri arnsında büyük bir alaka 
ve endişe uyandırmıştır. Mesele 
hakikaten şayanı dikkattir. Şir-

1$tirak ediniz ! 

hali faaliyette olduğu bir sırada 
70 Türk memurun işlerinden 
çıkarılması sükütla geçiştirilecek 
işlerden değildir. Pün, şirket 
şu sözleri söylüyordu: 

Bize dediler ki memlekette anar~i 
oluyor, hilı\f'etçiler. saltanatçılar, a
rap hurufatı taraftarları şeriatçılar 
hulAsa bütün mürteciler fırka ya top· 
!anmakta ve memleketi anarşiye doğ-
ru sUrüklemektedirler! ket başına Jak dö Boton ismin-

Muhakkak bildiğim ve asla tereddüt de yeni .bir müdirin galmesi aka
etmediği.m bir §eY vardır: O da, ken· binde ve depolarında stok mal-

- Bu memurlara verilen ay
lıklar çoktur. Onların yerine 

[ Alt tarah 3üncü sayıfadı ] ları bulwıduğu, yani tamamile 

"normal,, ücretle başkalarını ala• 
cağız. 

(Alt tarafı S üncü şayıfada] 



AKf 
nihayeti olarnk il,'in e ilccek günden • • 4 _ l\Jedcni cihandaki me\•tdiıtİ 
sonra gönderilcce!, re ·mJer 1 nbul dıı e nıyan \'C istfl,Jıllin i siyasi {ıleıne 1ı 
miyeceğl için şirn did(,'n g .. zt'J bacaldı mak için en ağır fedal:arlıklnrn ~ş 
hanımlanmızın istical etmelerini r .ica nan 'J'ürki)'cde ha li t anzim etme~~ 
ederiz. Ut.hali ' nzırl:ımak için ı" ' 'e fazı~c ~ 

Resimlerin nesri tamamlandıJ{ı za· r icinde bir me!: "t aranmasına ıJll 
rnnn okuyucularımızın reylerine mürıı· yohtur. 

ca:ıt ederek en fnzla rey nlacak baca! •uallı~m er ı•rt "caı te/·n ve ı•rt ica karşısında 5 - Vaziyetin bu fılem ş~mul ~ 
resimleri ilan edilecek ve bunlar da e- 1 1 J kını çiğnemek istiyenlere cün~~; 
limizdeki Avrupa müsabakalarında e- kendı·ıeri· e du•• şe vazı"fe"erı' te~b·ıt ettı•ıer vct kanunlarının hükümlerini su 
sas alınan ölçüye nisbet edilerek ga· n n ~ ...,, İe \'C ciddiyetle tatbik etmek illi 
:r;ctemiz tarafından bir ikinci tasnifc1 lstanbul muallimleri dün Sultan· laşılıyor ki manası çok derin H! fecidir. ıifeleri hnklnnda bizimle hem flkirdir zifedir. 
tabi tutulacaktır. Bundan sonra iyi nhmettcki birlik merkezinde toplana· Hadise 7.ahircn brş altı miitaassıbını ler. Ve şimdiye kadar böyle hareket Fakat bilinmeli ki hu, nihayet ' 
rey tophyan ve ölçüye uygun olnn ba-' rak irtica hadisesi \'e bir muallimin şc şakinin vazifesini ifa etme!< i tiyen bir cdilmişdir, demistir. bir tedbirdir. Asıl ruhlarda ve dil' 
caklar müsabakanın birinci safhasın ı hit edilmesi karşısında duyulan tees· muallim ve zabiti chit etmeleri ve :.u D1GER ~HATİPLER ]arda ve içtimai teşckhül üzerinde -
kazanmış snyılacnklardır. Bununla be sürü izhar etmişler, irtica tehlikesi , arada birkaç kurban daha ı·erilmesi Muzaffer Beyden sonra Kazım Na- essir olacak devamla tedblrJerdif 
rnber müsabakamız neticelenmiş olmı· muvacehesinde muallimlere düşen va eklindcdir. Hakikatte hjldise kurb:tn lmi, mimi Ziya Beyler ve söz alan di· tUrk 1g- . ini taali \'e inkişaf yotıı• 
yacaktır. Bunlar içinden aynca birin· zifcler hakkında görüşmüşlerdir. ların ndedile ölçülrniyecek kadar ,.a. ğer muallimler kürsüye gelerek nutux t hdit edebilecek tehlfüc· ~rdc:ı ~-. 
ci ile ildnci intihap edilecektir. Bu l Toplantıda darülfiinun miidcrrisle- himdir. Bir türk vatandaşı sıfatiJe. lıır söylemişler, ve mualJimlere terttüp yacnl•tır. 
nasıl yapılacak \'e bunda kazananlarla rinden Şekip, Hüsnü Hamit Beylerle yirminci asra mensup hir fert olmal; eden \'azifeler hakkındpki fikirlerini 6 _ Ger.ek Ş(?Yh Sait isyanııt'1 
11tüsabaknmızın birinci safhasında im mnnrif emini Muzaffer Bey \ ' C muhte· itibarile b« Mdiscden fevknl!ıde mü· anlatmışlar. Tekrar kürsüye gelen muallim Zeyi Dündarın hareketi ,·e 
zananlar ne gibi mükfıfatla karşılana lif zilmre mekteplerine mensup muaJ. tee siriz. Fakat bu Mdiseden yalnız flaqıit B. şehit düşçn Kubilay Reyin rek yeni hiidiscnin olanca fecııslf 
caklar bunları da yanndnn itibaren limlcr bulunmuşlardır. Yatandaş değil bir muallim olrnak iti- ailesine bütün muallimler namına be- kurban giden muallim l"chmi J{utıl 
aütUJiılanmızda göreceksiniz. HAMiT BEYlN SÖZLERi barile müteessir bulunuyoruz. yam taziyet edilmesini ve içtimadn yin kahramanlığı Türkiye mualli, 
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Jçtimaa birlik :reisi Hamit neyin . Kurlıanl:~rın başında Fehmi lfobila~· teshit edilen noktaların bir beyanname rinin l;cndile.ine düşr :;ı yazifeyi nt 
sözlerile başlanmış Hamit B. ezcüm- ısminde bır ~~k~daşımız ~ar ... Hnkı· ile matl~u ... ta verilmesini teklif etmiştir sur<"· ' · .. • · ~3t ve fedakarlık,'\ lil 
le şunları söylemiştir: katte ka;'.bet~ıg~mız yal~ız.bır. turk yav Bu tekhf hnzır bulunanlar tarafından ramış olduklannı ifade eder. 

_ A k d 1 1 .1• b' "k" nısu degıl ırtıca, g-erı zıhnayete kar- kabul edilmiştir. Bu arkadaşlarımızı ne kadar te~ r a aş nr >J ıyorsunuz, ır ı ı .. d 1 d k b' f u· ı A 
hnftn C\'el l\lenemcnde çok şayanı dik şı muca c e e ece ır er ır. . IiUB L Y BEYlN AlLE~lNE etsek yine azdır. 
k t b. h" d" tti D h . d. Arkadaşımızın hatırasını tebcıl e- Y ARDJI\I EDILECEI\ 7 C" h . t T"' l. . d" a ır a ı e cereyan c . u a ıse . . . - um urıye ur uyesı me " 
k k d . d 1 b' t h deı·ken \'azıfemızı, memlekete karşı o Bu sırada bir muallim H. Kubilay 1. • ·ı· 

1 
k t t ...ı urunu n ıme e, rnyu ır aassu un . .. . . ye ın asrı ''esaı ıne mem e ·e e eJP" 

h ·· ı ı· .. d·· ·u b" d . d t lan borçlarımızı dUşunmeliyız. Bıze Beyin ailesine yalnız beyanı taziyetle 1 .. k .... 1 f .1 t t .. h rt u t ım sur ug ır evır e cereyan e .. . . . u e yurur \en azı e , esamu ' 
dl 1 d d 'kk ti lb t . teveccuh eden nızıfelerın nelerden ıba- iktifa edilmeyip muallimler tarafından .. d.. k t t 11 .. ·t,J sey o m ar nazarı ı · ·a cc e mı _ . . . . . Mtr.u us şe a\·e , aga up ve nı 
ktf F k t but .. 1 1 tt t ret oldugunu umde halınde tcsbıt et- yardımda bulunulmasını ıstemıstır Hu 1 b •. d t . d 1 t• yecc . 'a a un mem er=e e e\·· . . · "' · g:.\ e esınt e emın e ece• ır. 

l 't tı·;;,· h • d d hfı d' . mehyız. teklif te kabul edilerek yardım şekli- . . "h 1 .. i illf ti 
ı c tc,;ı e)ecan an a \ ısenın an- KÖPRÜ! O ZADENJN SÖZLER! . . . . Bu gayenın ı!'ltı sa ı ıç n m 

. H 't B d J d b' ; f "!" ~e:etı ıdnrece tesbıtıne karar ,·e· biyede, mlinevver zümreyi halktı 
F - Dızden bacafln belde niha- k'"lt a!"' • ley ü~drı s°:nraK~' e . .1,~ü-~ dıı· rılmıştır:. . ayn yaşar bir kütle halinde olnıaııı' 

yetıcnen kemiğe kadar. u esı r~ıs m errıs opru za e Bu muna~ebetle neşredılen beyanne t"l k ti d' k b uııt 
· F t n k"' .. 1 k A 1 • • ~'lr ı e ·uvye en ırece ve u m 

3 - Ete!tlerf n. gaı1 dört beş parmak 
1 

uknt 
1 

• 
1 
d~rsu~~ gbe er

1
e : z z ~es- meyı a aftıya dercedıyoruz: vcrlere ralışan ve cnhşıp refaha errıt 

yakanda olmak üzere çoraplı veya 0• e aş ar. ıye soze a amış ve ezcum- BEYANNAME . . h~ lk . h ~ tı d ld ğ a; · ı d · t" ki • . . . . ıstı.ren a a ış aya n a o u u 
ra_ı>sız bacaklarının ~kı fotolfrnfmı zarf e em8ı§ ı~ ı·· • hr.di . 

1 
k t il l\fen~~.~n h~dıses~nın. fecaatı karşı- dar fikri \'e raht yükselişinde rehbl 

Jçıne koyup daha btiyül bir zarf için· - on ır ıca " sesı mem e e m · sında butun tUrk mılletıle beraber en 1 b'I k 1 b'l" t' . k d a'' ~ · ı ı · · ı k t" · . h t~ . . o n ı me · m ı ıye mı aznn ırac ~ 
dde ~azetemıze ( st~nubl, Ankara cad· kn~vvekr enüntı me.m e e ~~tı hse"e? tet~ 1\u

1
r· derin elem ve t~tr,ı d~yan ."e ~zıfe şe istikamet takip etmeği İstanbul ııı 

esı Vnkıt "azetcsı. (müsnbaka)]ad· u ço m eessır ve mu e assıs e ı, u hidl mı::ıllim Kubıla,•ı tecıl ırin top-
11

• 1 • t ~ • h t• • ~•1 "' . . .. • " ~ a ımerıenva "'"VCo""'· · ., •• ,n,.... 
resine gönderilecektir. allım ıümr leri bu teessure ınuhtelıf Jannn Istanbul muallimleri bu vazifeyi b' d 

1 
k k b 

1 
d 1 4 - Resim (Foto Süreyya) da cek- noktalardan bir kat daha müteessirdir. btittin türk milleti huzurunda ve yeni ır um c 0 ara a u e er er.,.. 

til"ilnıi resim yerine foto~rafahne- Çünkü şehit edilen bir meslektaşımız. nesillere karşl tekrar ederken ı:ıu dü- KADIN BlRLlGlNIN 
nin vereceği numarayı zarf içine ko· dır. Bundan evelkf irtica hnreltetinde şUnceleri de tesl>it lüzumunu h~seder. BEYANNAMESİ 
yup göndermek kdifnyet eder. de bir arkadaşımız şehit edilmişti. Bu 1 - Vak'anın hududu, ve cereyan Menemen Mdisesi münasebetiJe tUt 

bacakların nu ı ölçüle·eğinl BACAU: RESll\fLERINl NEREDE bizim için bir nol,tni nazardan göğsü· tnrzı, Türkiyeyi inkişaf yolundan ala· kadın birliği bir beyanname neşretfll 
gö&teren ıekil AJ~DIRACAKSINIZ? müzil iftiharın şişirecek bir eşydir, çün koyşbllecek şarsıntılnrdnn ve geri ha- tir. 

iŞTiRAKTEN ÇEKINAIEYINIZ l - Bacaklnrmızm resimlerini ken- kü muallimlerin icap ettiği dakikada KctlerGen knrumnk ıçın-yap11maZ1 la J:teyunnamede irtica hAdisesind~ 
111·· b-' . ti k t:i J. t h di fotoğrafçmızda aldırabilirsiniz Yal hayatlarını fedadan! çekınmediklerini zım gelen vazifelerin şumul ve ehemmi nefretle bahsedildikten sonra .,hudll 

'.UZ uıa w'anuza ış ra · c me ( en a· • .. . 1 ğ bf 1 ıat k kitli' 
'ınnıza gclcbllecek lıcr lıangi bir mah nız resimlerin arkasında fotoğmfha- gosterıyor. . )retini bir daha meydana çıkarmıştır. arı u .~na n erce ev ~nı n 11 ~ d ğ _ rtl nenin mühürü buJunmnsı Jilzımdır, Halkı muhtelif vasıtalnrln tcmvıre, 2 - Bu \'nk'n memleJ,ette maalesef. olan turk kadınlığı son şehıtlerine f; 
::~ z:agı a yazc;;:ıımık aş 

4
;." ~ 2 - Bcyo"'Junda Tünel bn.'.jında Sü· inkıl~p mefkitresini telkine cnlı-mnk dini ı;iya~te nlet etme lstiyenlerin hi ve ettiği inkıH\p n iştihat kurbanı J{tıl 

t k~. :;: :~nra ~a a~~. ve_ ı~a ,. reyya foto"r~fhanesinde bizim hesa- munllimlerih vazife idlr. ~ lfı meycut olduğunu ,.e bunlara faali- biliiy Beyin şehadeti karşısında 
e '· ·~ı\. r m ııur e oorcmıye- bımıza aldırabilirsiniz. Foto Süreyya l\fAAR1F EMlNINlN SöZI.ERl yette bulunmak cür'etfnl verecek ge- tün türk analarını taziye ve teselli 

1 

cer.sını... n d ff . . d ·ı kt d" 
Ç

- lı.. ::- b-' . . rc"imleri b:ıcnlt resimlerini büyük bir Fuat ey en sonra mnar emını ri bir zihniyetin mücadelesiz knlclığmı der" enı mc e ır. 
un m mwıa wuımıza ıştırak lçln h . d h. . . ll.f ff B ·· t kt d' 

b• • . . • d . 1 , b'/d' • m2. remıvet :ı ıhnde çekcccktır. Re "uza er .: gQs erme e ır. N . 
ızc, ısmınızı a rcsın zı ı ırmıyc . . : .. . M h ll 

I • • ö d • l. 't , sımlerını foto Surcy)·ada çcl,tırccckler - Fuat n. çok sesash bir noktaya a - Bu geri zihniyet vntnnda5ların er um eca 
:resm.ruzı g n ermıyc uzum yo,. ur. b" .. d kJ . 61 •. 1 . .d .. . d d 1 U h · t ı. 1 il u b bt 

1 
. - ıze gon crece - en çu er ve namı temas ettı. Bu cı den uzerın e uru • c m urı " ~ .. nun nr e m e e o.. ' 

ştırnk şartla.~: . . . mit taar yazıh zarf f~ine fotoğrafhn- mnsı icap eden hir nokta teşkil eder. lnn hürriyetlerden i tifade ile inkıta. Dun hstıreaı yet ve taziz ecll 
1 - Na~ı mu~~r (veya ısımsız) neden alacakları numarayı koymayı ümit ediyorum ki bUtun arl<ada~larım hm hususi ve umumt hayatta açtığı ça- Ankara 1 Telefon) - M~r-
% - Aşagıdalu hstede de ,.e bacnt~ vnutmnmalıdır. Ve bu numaranın ne mektep hnrkinde halka mü-itlik vn· lışma yollannı işlek hale getirmesine h M ''f k"l" N t' B 1·., · d · t d'J ı · bi t ·;.- . um aarı ve ı ı cca ı . 

resmın e ı are e ı en yer en r er· olduğunu kendileri de bilmemelldirler. mfmi olarak esld asırlıırın UrürJ, te- .. .. .. .. _ .. .. . . 
.zi metrsi ile ölçüp santimetrelerini te- l\ICSABAKAl\llZ NE KADAR 't" r,allUp ve itisaf hnyatına rücu edil- olumunun yıl donumq munast" 
simdeki ve listedeki işaretlerile bir DEYAM EDECEK? 1 ıza r meslne mütemnyfl bulunmnktndır. betile bu gijn arkadaılan tara" 
zarf üzerine kaydedeceksiniz. öl~üle- :Müsabnka nihayeti biri aç gün için- Zaruri bazı sebepler dolayı- Umumi harp ferdasında en karan- fından hatırası tazir; edildi. 
cek yerler, şunlardır: de ilfın edilecektir. Müsabıklara şim- sile ((Kadınsız memleket» isimli hk gllnlerfn fecayiine sahne olan bir 

,A - Bacak bileğinin kalınlığı. diden haber verelim ld gazetemize gön tefrikamızı iki gündllr koya- sahadrı bu zihniyetin, huzur ve emni· İnl<1h'lp şehidin1n hatırası 
B - Balc'hr kalınlığı. derllecek ölçü ve resimler kabul edil- rnıyaruz, tefrikamız yarından yeti 1anıan, bir hnilc ikanın çür'd ve Ankara, l (Telefon) _ Dti" 
C - Diz kapağının kalınlığı. lecektir. Resim çektirecek ınü abık· itibaren muntazaman inti~ar rebjlınesi bütün çalı knn, temb: ve r!. 11. k b' de 
D - Bacağın kalınlığı. Jarın bacak resimlerini hesabımıza al- 'f görgülü vatancla lara memleket rnestı gece '-"azi nma ım me te ın 

edecektir. Karilcrimizden öıür · k J.. h'd' K b'l B · h'"-E - Bacak lıfleğfndeld kemikten mıyn Beyoğlunda Tünel başında Sürey lesinin di:~;üm noktasını i§aret etmc!t ın ı ap şe ı ı u ı ~y eyın "" 
(Aşık kemiği) dize kadar. ya fotoğrafhanesi hazırdır. dileriz. tcdir. brası taz.iz edildi. 

~~~~~~~~~~~~======~~~~~~~~~=-==~========~~~~~~~~~~ ~ J "VAKiT nlD tefrikası: 52 'lerek Galatarun izdihamlı, d r, loş dim.. gorunen manzara ne güzeldi. S 
~;:n;~;;=.on;iB~~~~ji~~~İiiif sokalarından kıvrıla kıvnla koşup - Nazarı dikkati celbedecek tarafta Asyayı Avrupadan ayır.-

ta Şişlinin düzlüğüne çıktıktan hiç bir hareket vukubulmadı mı? buğaz mavi kıvrımlarile büyük bi1 
sonra filesof sordu: - Ne gibi? nehir gibi kah görünüp kah kaybO 

- Beyfendi dadmızm evinde - Mesela zevceniz arabayı dur luyor, ıol cihette vahşi, ıssız te~ 
telefon var mıdır? durtup ta her hangi bir ihtiyaçla ler, silsileler biribirini takip edh'o' 

- Hayır... dışarı çıkmak istemedi mi? du. Anadolu ile Rumelinin mantr 

- lclal ne vasıta ile a~ıkile ko· .,._ Hayır... Arabanın yan tara raca bu güzellik yarı!ı bakmak 
1 

nu~tu? fına dayanarak hasta gibi sessiz o doyqlur §ey değildi. 
Firarileri bir kere ele geçire- cek misiniz? Bu sürtüğü oğluma al - Bunu keşfedebilene a~kol· turdu. Bir aralık foför yolu keaer~ 

lim ... Haklannda olacak muamele mak ta sonundan ne çıkacağı ma- Gun... - Arabaya aatıcı, dilenci nevin müşterilerine sağ taraftan bir ııt' 
1İ •onra tayin ederiz.. lum olmlyan bir felakettir. Fakat - Keşfe uğraşacağız .. Bizi fira den hiç kimse yanaşmadı mı? . ağaç göstererek: 

- Beyfendi ~imdi arzettiğim bil Çelebinin aşk indile dolu hılın ka- rilere kadar götürecek ipin ucunu - Hiç kimse... - işte bakınız efendim. G~e" 
yük ır.nhzur!ara, muhataralara

1
fnsma söz geçiremiyeceğimi biliyo- dadmızın evinde arJyacağJz,.. - Zevcenizi Emirgan~ götür· sünkü kaza burada oldu. Gazete' 

mebni hemen ite bqlıyahm. Lakin rum.. Bu tavsiye ettifiim kestirme - Ben aradım. Sordum. Bir dükten sonra ıiz de beraber orada lerde okumuşsunuzdur. Şoför def 
mücrimlerin derdestinden sonra ~urette hareket etmezseniz karını- şey keşfedemedim.. mı kaldınız? hal öldü. Birkaç kiti yaralandı, ıt'O 
tecziyeleri hususunda uzun uzadı· zı nereye kaçırsanız ofilum onu yi Filesof bir tefekkür çatkınlığın - He.yır .. Zevcemi dadımın e· sademeye uğrıyan ağaçlllrın ısorıı!' 
ya diqünmeyc mahal yoktur. 1c- ne arayıp bulur... Onların bu Çll· dan 6onra: . vine teslim ettikten bir Gaat 60nra mu§ kabuklan görünüyor~. ded1

• 

lal aHnımı siz bırakmnnız. Oğlum gın aşklarına karşı kurulacak mn· - Beyfendi zevcenizin ne ta· ben vazifemin başına döndüm.. Filesof iğildi. işaret edilen cihet' 
alır dava biter.. nia ısetlerinin hiç hükmü yoktur. rik ve ne vasıta ile Emirgana götür - Zevcenizin yanında ufak te· baktı. Scnnver Bey 2ihnen yorgıJ~ 

Bu ani teklif üzerine Ali Sena· - 22 - dünüz? fel< eşyıı var mlydı? du. O yerinden kımıldamayı 1'1' 
ver r;ey oflayıp püfliyerek dü=ün- Tahkikata dadmm evinden baş - Yine böyle bir otomobile bi- - Evet ... Birf iki paket, et ç n· .zahmet şayarak hiç ietifini bof 
mcğe ~lar. FiJeşof teklifinin ma• lamak lfızımgeliyordu. Hemen so nerek 1:ara tarikile... tn.sı filan... mc.dı. 
badine devamla: kağa fırlıynrak ilk tesndüf cttikle· - O tomobile binerken ve ya- Bu kabilden d ha birkaç ıual· Araba yine eski eüratini nldr·• 

-:- .Beyf~nd~ ~iç üzü lüp .. b ç~ ·- r i tahsiye atladılar.. Köprüye inip but yol esnasında Çelebi tarafm· d_en s9n~~ -~ic;bir. ne~ice . lamıyan ~ulnkta se.ğa kıvrıl rak Eoıi~ 
meyınız. Kımbıhr ne kadar müd- va~ur zamanı kollanuıya vakitleri d n takip ve t.nrru;sut cdil~diğiniz fılesof sozu kestı. Şımdı asfaltın gan yolunu tuttular .. Dadımın e 
~et, nerel~rde gayri meşru kucak yoktu. den emin midiniz? düzlüğü üzerinde süzülen araba· Emirganla Boyacıköyü arasındn ~' 
veya kucaldarda s::....ta:'iüi bir icadı Otomobil Beyazıttan uçtu Mer- _ Böyle bir ~y aklıma gel~e- mn keyfine kendilerini bıraktılar. pede idi. Otomobil ile hanenin ~ 
m tekrar meşru dö~eğinize alabile can yokuşundan kartal gibi süzü· diii icin etrafıma dikkat etme· Yolun iki tarafına sıra asker gi nüne kadar gidilebiliyordu. 

· bi dizilmiş çınarların arasından (Bitmedi) 
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a 
• Te • s e z rı 

Adliye~: r 1 Maarif cemiyeti P ı ·s Ah t Ef '-Mühim bir teşebbüs 
2 

o 
1 

me • pivankosu 
Kesat olmedarı öldürmekten ü., Tanzim edilen rapor ildısat 
sene dört aya mEhkCam edi1di.,. K6nunusenıde yapılrıoek olan vekfiletine gönderiliyor 

Istambul ağırcezn mahkeme- keşide f marta kaldı Limanın islahı işite meşgul olan 
sinde bir müddet evel To· l·Kanunsani-931' tarihinde çe- komsiyon büyük bir rapor hazır-
panede Hfiseyin isminde bir san- kilecek olan Türk maarif cemi- lamıştır. Raporda liman faaliye· 
dalcıyı öldürmekle maznun polis yeti eşya piyankosu 1· Mart-931 tine bu günkü durgun vaziyetin-

AhmetEf · nin muhakemesi dün bit- tarihine tehir edilmiştir. de iktisadi buhranın büyük tesi-
miştir. Sandalcı Hüseyin, balıkçı, Aldığımız haberlere g8re Er- ri olduğu zikredilmektedir. 
Babaettinle kavga etmiş. Baba- zurum, Trabzon, Muş, Gümllşa• Rapor iktisat vekaletine gön-
ettin, Hüseyini yaralamış. Polis k ·ı· ti ri derilecek ve limanın islahı i,.in Ahmet Ef. ikisini de karakola ne ve Siirt gibi şar vı aye e ~ 

·ı I · · vı'la·yetlerde yakında mühim ve fili tec:ebbüs-götürürken, önüsıra koşmağa ı e zmır ve saır :r 

başlı.yan Hüseyini tabanca ile Maarif cemiyeti idare heyeti ri- lere geçilecektir. 

vurmuş. yasetine keşidenin teehhUrü hak- Tacirler birliğinin şubeleri 
Mahkeme, 452 inci madde mu- kında telgraflar gönderilmiştir. lstanbul tacirler birliği Kadı· 

cibince maznunu katil kash ol- piyanko komisyonu keyfiyetten köy Üsküdar ve Beypğlunda bi-
madan öldürmekten beş seneye haberdar edilmiş ye şark vila- rer §Ube açmağı kararlaştırmış· 
mahkfım etmiş, bazı esbabı mur .1ün Ankaraya giden fırka reiılerinden yetleri ile garp vilayetlerinin bü.. tır. 
haffife görülerek, ceza üç sene, Ali B. yük bir kısmından henüz alına• Bu cümlelerden olara~ birliğin 
dört aya indirilmiştir .. Kendisin- C H F madığı anlaşıldığından keşidenin Madam Bokar Üsküdar şubeleri dün merasimle 
den maktulün varislerine veril- • • • t k rü küşat ediJmiştir. 

1 marta bırakılması a ar r y 1 b • 
mek üzere sekiz yüz lira tazmi- Vilayet ve kazalarda Halk ·ı· tı 1 8ŞI gecesi Borsa hareketleri nat alınacaktır. E I . k etmiş ve merkez ile vı aye ere 

v erı yapaca d ı ·ı · t• k Bu hafta borsaya mühim mık-Snndalca Bahaettin de Hüse- e ma fımat verı mış ır. Selçuk kız san'at me te-
. . h Haber aldığımıza göre, Gazi Şark vı"ll'.yetlerı'ne go"nderileo il .. e tarda kambiyo arzedilmit bun-yım cer ten üç ay, yirmi güne H n binde ver en musamer 

mahkum edilmic:ıtir. z. son tetkik seyahatleri esna- biletlerden bir kısmı kazalar ve . t 
1 

b . lardan 100 bin isterlin konser-
" mnda büyük bir ihtiyaca tekabül Selçuk kız san'at mektebı a e esı. . fı d t 1 br Z ı ya, Halis, Kenen B· lerin nahiyelere dağıtılmış ahvali ha· yıl başı gecesi Çapadaki .mekt~p bin~- sıyom tara n an sa ın a ınmış • 

rr.uhakemesı etmek üzere vilayet ve kazaları- vaiyeden dolavı nıuhaberatta bat sında bir müsamere vcrmışlerdır. Mu- Konsersiyom yalnız Agustoıdan 
T evkifone müdürü Ziya, ha- mızda birer ' 'Halk evi,, tesis · · sa merede istiklal marşı ayakta dinle- itibaren 2,5 milyon lsterlin satın gösteren müşkülat netıcenın a-

pisane müdürü Halis, müessesa- edilmesinin çok faydalı olacağım . l nildikten sonra talebe tarafından (es- almıştır. 
lmması hususunda müessır 0 - ı · ht re tı cezaiye müdürü Kenan B. ler- görmüşler ve bu hususta alaka- ki borç) piyesi temsil edi mış, mu e ı Halı ihracatımı.: _ Son aylar-

}~ diğer bazı tevkifane ve ha~ datlara i~arette bulunmuşlar. muştur. şiirler ve monoJoğlar inşat olunmuş- da hah ihracatımız yüzde alhnıt 
l B h ık ı C Şimdiye kadar hesabatını _gan.· t ~ı~ane memur arının vazifeyi sui u a ev eri ümhuriyet ı- b ur. ı ştır 

ıstımalden muhakemelerine dün Halk fırkası tarafından tesis dermiyen vilayetlerle 1?ese a .. ır Müsamerenin sonunda mektebin _a_z_a_m_ı __ ·--~~-----
b kaç gün evel biletlerı aldıgını fransızcn mualJimi Sadık B. söz al- 1 fı Z •• •• 

sa ah lstanbut ağırceıa mahke- edilecek ve tesis işi fırkanın bü- 1 . . mıs ve Menemendeki irtica hftdisesin; ____ t;,.i_r_~a_...;._U_n _ __;P,.._ __ mesinde devam olunmu~tur. y·u·k Ko · d k lt telgrafla bildiren Muş vi ayetının :ıı • 

"' ngresm e arar a ı ve dig"' er uzak merkezlerin bu mevzubahseder~k n~fret izhar .etm~ş [ Üst tarafı binnci sııyıfada ] 
Dün muhakemenin tnhkikat na alınacaktır. Bu evler bin ve bütUn mqalhmlerın ve talebenın hıs d" ,.e arkadaslanmdı! Anarşi n ir· safoası bitmiş, müddeiumumi beşyüz kişi alabilecek salonları müddet zarfında lazımgelen fa.. ~iyatına tercümnn olmuşt.ur. .. tı'~ma l>"ıze ... mnaş:.nmazdı ı Fakat ısrar o 

Cemil B· , evrakı miltalnaya al- "ht· d k k h ı b ı k b hayırlı te· b ... "r. 
ı ıva e ece ütüp ane, musi.. n iyette u unara u Pek muvaffakıyetle ıt~n musame- lundu; küfür, tahkir şütum y&ğdırıl-mıştır. Bu tahkikat yapılırken ki ve sinema kısımları buluna· şebbüsiin muvaffakiyetle netice- reden sonra talebe ve mualılmler ~ı~b~ 

41
; ,,.tansızhl<la ecnehipe,..slikle it. milietıişlik 150 şahit dinlemişti. caktır. Halk bu tes"s ttan çok lenmesine yardım etmi9 olacak- şı akşamını bir arada ,.. pek oamı~ı ham edildik! ' 

~ Pıuz"' Aoayıu:i, b;~~ek vvokla do· b yük istifadeler temin edecek- ları şüphesizdir. hir ha,·a içinde hasbuhal edere\ ve eg- Nihnyct biz de anladık ki, 1\akika· 
ludul. Tetkikatın esası suretle tir. k" t l lenerek geçirmişlerdir. Jıu arada m•k ten bu hal böylece dcwm ederse. mem yapı abilmesi için, muhal eme ay Ali B. Ankereya gitti Fakir ve ze ı va an yavru a- tebin müdür muu·inleri Nazlı Hanım· lekette anarşi çıkabilir. Zira, hü' .. . 
sonuna bırakılmıştır. G .. lece'< C h rmıp tahsillerinin ikmaline ve la A"tülvctıap n. tarafından Boka- mcti elinde tutanlar, hilkQmetin L ... -1 d üm uriyet Hıılk fırkası te.:.- t" • ·ı · h"" 
ce se e müddeiumumi esas hak- k 1 ~ onları himaye için muhtelif mer• rın şerefine bir akşam ziyafeh \·erı mış tiin rnsıtalarına ahip olanlar, Vi! u-
kanda idd·osmı sövliyece <tir. i fıtma memur heyet mesaisine kezlerde yu:-tlar tesisine çalışan tir. Zi)·afette mektebin sabık \'e esbak ki'ımct etrafında toplanmış nüfuz sa-

Bc Ş'11u:ı vın iuı·ı~ ~\·ı devam etmektedir. Heyet teisi ınüdürleri muaJJimlerdcn Mediha ve hiM birçok insanlar. memlekette anar-
' "T Af 1

- h' b' Türk Maarif cemiyetinin bütün 1 ı d""' k d n ı b Ep !\dd }'Ontı:ara ısar me usu Ali B. Seniha Nafiz Hanım n.r a ıg.er a ı şi olacak ı~anaat.ini. taşıra. r ve _un.u ey mu ettenberi ralıats z • h ı ..:ı_ ffakiyetJ ı 1 b 
h l l dün Ankaraya gitmi~ Tekirdağ mesaı sa a rın\.J.i muva ı·e erkek türk ve ecnehı mual ım er u- kafalarında bir ıdefıks halıne getınr-r~·unan stnnbul müdcleiumumi- b' C 'l B b d k memleket namına temenni ey· lunmuşlardır. ıerse hakikaten anarşi çıltmaması için lıgı .başınuıvinı Ke nal B.. iy.- me usu eını . ura a al-

ecın1q ! mıştır. Ali B. ı'n bı"rkaç gün leriz. hiç hir sebep knlmaz! 
• ,.. ve ın tamına gelmi~tir. Ç h ·· b k ın d 1 k t · ·n n sağlam tn 

B t sonra avdeti muhtomel go"ru··ı- e re musa a amız O hal. e mem ~. e ıç~ ~ • 
aru işindo r işs Daktilo nıusabakanıız • . rik çekılmck degıl :mi ıdi. B~rut inhisarı işinde irtişa mekl•fü. Daktilo ile resim yapma netıcesı - İşte çekll~ik! FırJranın büt~n le~ tahkıkatına ait evrak yedı'nc·ı A i B. Ankerada R · Bundan '·ir müddet cvel açhgımız kilat.tını bozduk ye her ~Y e kı hale müsnbakamız bitmiştir. esım- ,. "' 

müstanliklikçc tahkik olunmak- Ankara, 1 Telefon) - Afyon leri Pazar gününde itibaren çehre mjlsabakasının nctj,:esinde en geldi! 
tadır. Tetkikat bittikten sonra meb'usu Ali B. bugün buraya fazla çehre biJcrck ·hediye kauını:ın Bizi dün anar~J)i tnhıik etmekle 
lrnrarname yazılacaldır. geldi. ı~..:n:.:e:!ş~re:...:b:.:a:::ş:,;;lı;.y,..a.;co:.;.:ğ:.ı~z-·--·--'"""loku)llCUICJrımız şunlardır: . itham ederek bize kiifür ve ştitum ey. 

~,;,;;;;~~,..;;;~~:;;.,:;::;:===:-~ -------------- ....... .._ ___ ııııııa _ _.uııııı-• 1-llans l{ellcciyan !J. 6 poz resqn ll}enlerln bugün bizden memnun olma 
[ s p o R işit i er·imı·z Herman şirketindeki muıevi me· 2 - !tlaltope liseRinderı A. Jorı J(ızım gelmez mi? 

ı murları alacaktır. Üdibi B. .ı Hayır! 
Bu gün Ü doğru j se Biz bir şirketin hususi işlerine 3- /,ıgiliz kıpnektebi11den ''Her mul}it hniz oJ~uğu idare taT-

b , müdahale niyetinde değiliz. Y aJ.. Nllml }lamit IJ, ., zına hak kespcder.,, kaidesi bir ~ere m üsa a aı.. [L ıt t:ır:ırı 1 inci Slll•fad:ı] k . . t t-J'da orta mcktebindrn daha tahakkuk etti. Lı.k ıa: ::ırında v ... fa .. G""lata I nız Ostro. Türk ~ir etı, I~ en Zeyal Şevket B. " Biz, yani ikinci fırkanın adamlan, ... "" _.. Bugün ögw reniyoruz ki şı'rket ' J I birer ı k 
çıkardığı memur arı ev ve ce 5 -Kadıköy hasırcı sokak bu hakikatin fevkine çıkmak ısteme aı ..r kar~ıla ıyor dedigw ini yapmıqtır. Evvelce 120 h · 1 diye · H ,_ J l 

z ~ T birer müta assıs adam ar ı"+ı'o. 48 l(adrıuc . " gibi hay.ali bir .evhama ,mpı maımz a; 
f ~uqüa Ta sim stadyomu~da lira aylıkla çalı ıtırı lan bir Türk men~up oldukları şirket ve da:- 6-lf nan~a6tnda f'luriB, ,. onlar da yani lıiı:e kney gel~nler de, 
utoo1 Jik maçlarına de\•am edi· usta başı yerjne 200 lira aylıklı relerden almışlardı. Bu 70 mü- 7 -/(ız lıauat mektebinden l]u hakikati tam rniidri.I> olrrıalarile, 

lecektir. fil stüre nazaran Ana- Sal<itu isimli bir musevi almış· tahassıs Türk memur ve ışcı, Sühcylli H. ,, kaidenin mukadder olduğqnu müştere-
dol}stanbul spor:a, Süleynıan:ye tır (!) Bunun ,sebebi de şudur: d .. .d w• 8-ErcnfWyümJc G(llip n. .. kcn i"pat ettik! 
Bey«o"'la G l t V f l · bu<Tün, sırf bir mü ürun egış.. 9 _ 11.rcuı"l·ı· zade .,.,nih Hil- Fır'~anın fe. hı"nden sonra benimle .. , a a asaray- e a i e yeni müdür Jak dö Boton R d 1 l maz " n " r-. -kars:ı(aJ: k ·· ·· mesi yüzün en aç <a a · mi B. .. a1ay "'den Yakup }{adri B. dostumuza . .- 7aca , gunun en şayanı Ef m "d' Ik· "" 
dıkkat müsabakası hiç şüphes·z . usevı ır. ınci müdür Ba- Diğer taraftan jak dö Boton 10-P.f!rlcv niunl lİS!!şinden dedim ki: 
Vefa ile G:ılatasaray arasında hayr Ef. ' 

0 
da musevidir. efendinin bu işde methaldar otu· Siilıa Nadir B. ,, - Aramızdaki fork şudur: Biz jpan 

cereyan edecektir. Vefa-Galata eni müdürün, Türk memur· şu hayli şayanı dikkattir. 11-Unkapam hacı kadın dık, ~iz inanmadınız! Biz inandığımı· 
saray•n k d d l.armm aldıgwı aylıgwı çot,,. go··r-up b · d malıallesindtJ Nazime zın ce7.asınr, çekiyoruz, siz de inanına· . • arşısın e aı'ma aleyhte ·~ B ·· c obı· ta iiyetın e · 1. l 

u gun e n.. Cemil H. FJ1r rto onya dımnızın mükafatını görüyorsunuz. bıle olsa az f ki t" ı ı ıktısat yapncag"' ını so"ylemesı'ne ı · i rt "do·· ~· 
ar ı ne ıce er a an olan ve isim erın n o asma " 12- v cf,a nrt!ı. mcfdc/)inden Dostum J-endipe mahsus kahkaha· bir, t.akımdır. Bu. ı"t"ıbnrJ... çok rağmen yerlerine daha yüksek t H n b h 1 d" 1 " u diye bir de asalet ünvam sa ın 212 aspn · " farlı,ı güldü ı·e ana n { ''~r ı. zev.< ı olacaktır. ücretle musevilerı· alnn bu mü· f p t · ı ıı· <'s'n-'<'n ı •r "ht t 1 b" · a dır 

.. almıf bulunan Jak Boton e en· 13 - er cımıyo s ı u :Evet. arı e e \ ır ıman v r 
Boks maçları haftaya dürün 700 lrıgiliz lirası aylığı d Naci Sefa " ki müminlerine hüsran ,.e münkirleri· 

.d Bu akşam Galatasaray klübün· vardır. di lzmirin istirdadı akabin e lb-Jstanbul kı, lisesirıde11 ne de saadet temin etti. 
Re yapılacak olan boks maçları M j '- d Türkiyeden ayrılmıştı. Niçin? Bu Saqdet ff. ., Bu iman serbest cümhurlyet imnnı· om b · aK ö Eoton Tokat hava-

/ 
· 

anfa oksörü Bunyonun 2'el- ı· · d T nu henüz araştırmıyoruz. 1~ -Seyrisef.<1in accn csm· dır!!!! memes h b ~ ıs n e a~ovada ç"lış<>n memur ,.., bU ıı.r .. 
t h! asc ile gelecek hafta- Y ... o.µ Yalnız biraderleri Alber ve de memur ne c na· 1931 senesi için ne diyc}im · 

ya e ır edı·ı .... ·.şt"ır. Ali Ef. isminde bir Tu··rku·· de 1 · d ım H 'llır ı k t t•·..t-J"k amına Y"ga-~ Leon efendiler elyevm zmıı e z • " .ı.uem e ·c 'e Uoi ıı - n " S 1 işten çıkarmış ve bir habere gö· 1 16 - /ılcr,;in Neft sindikqt ne arzu edecefjm e}: (Halk Fırkası) 
p rcu :\ re onun yerine de evvelce, Her· ve Türk tabiiyetinde bu unan mülctiifi F'ilosolf B. hir kitap nın h:idi ele.rden H>rcl aıarnli: ~ a.c;J, 'e 

B •• A. - man Spirer şirketi namına çah· Jak Boton efendinin 1923 senb~· 17 -Ankara emniyet i~lcri ciddi çalışmasıdır! 
ugun nkarada kon b' sinde Türkiyeye ecnebi bir ta ı- müdürlüğü .§Ube §Cf/e- ıım n nnıııım ın 1 ınuıı nı 1 - "''uıı::ıuııııııuını-. · şan ır museviyi almıı:tır. · k a:1,ı· kfi ··k gre erJOJ akted;yor ar -r iyetle avdet etmiş olması şayanı rinrlcn Rauf R. ,. 20-An ·ara gc "'ı çu. A k 1 Esasen söylenenlere bakılırsa 18 _ Romonti istasyon civa- zabit mektebi sınıf 4 n a.r a, (T e!efon) _ Spor H S · k dilck;ıttir. 

kon erman pırer şir etinde de <J,a Arappaşa :;okapm· den 133 Şefik l'ılmaz B. • fı kgresı yarm saat 10 da Halk hissedar o!mı Jak dö Boton Ef., Vilayet tahkikat yapıyor da Nahide H. ,. füu.ananlardan lstnnbulda bulunan 
r asında toplanacaktır. Spor w ı B "kt k h d' ı · · h ·· ··;ı;.ı d oranın agır o an memur :kadro· Dün 'lilayet eşı aş ayma· 19- Kastqmonu erkek mu- larm e ıye ernu er gun o~ e en son-t9ŞkilAhnın t k1'iy i if niz - sunu hafifletmek için Ostro-Turk knmlıgw ına bu mesele hakkında allim mektebi müdiir ro YakJt idan~hnJH~ı::i müsabak..ı. me. 

namede tadılAt '-'&pıt·-..~ ...,.,. k 'f 1 w •• t d ek •Jdıl'nt .. 
J ""'...... '""' şir etinde~i Türk memurları çı- tahkikat yapması için eınjr verı • rcJ;Ui J'clıbi 1/, km mur uguna rnurnraa e er .. ~!'!"·--· stadyom meselesi konuşula""aktır. l Kad · H Jan rica olunur 

" {artmıştır. Onların yerine de miştir. rıuc • "' 

l Ticaret dlcminde : 
Mekteplerde -

Limanın islahı 
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Kendi kendime 

Kapının önünden ardı arkası 
kesilmiyen bir otomobil ıin-

cİ•İ akıyor. Hepsi birer mücev· 
her mahfazası gibi güzel ve 
kıymetli şeyler taşıyan bu pırıl
tılı arabaları pencereden seyre· 
diyorum. içimde sebebini bula
madığım bir hüzün var. Zengin 
bir dosb.ın gönderdiği mektup
tan: ' 1Mntlaka gel, çok eğlene

ceğiz" cümlelerini tekrar tekrar 
oku'yarak gönlümd ki bezginliği 
dağıtmak istiyorum. Fakat içim
de bir ses: 

- Riyakarlık etme, bu halle 
cennete gitsen eğlenemiyecel{sin. 
Bari başkalarının zevki üstüoe 
kara bulut gibi çökme ! 

Diyordu. isteksizlik meğer ne 
f~i şeymiş. Giy'nmek, Kutba 
gitmek kndar gözüme güç gö
rünüyor. Katı yaka; daha tak
madan boğazımda bir boyun
duruk ağırlığı ile daralıyor. 

Gözümün önllnde bezginliğime 
bak verdiren man:zaralar dolaşı· 
yor. Gene o iç sesi: 

- Gitsen sanki ne olacak ? 
Diye soruyor. 
Evet ne olacak ?... Hayatta 

değişen oyun mu var? Ve gören 
gözleri dekor yenilikleri aldata
bilir mi? 

Aynı bolışık, aynı masalar ve 
sonra arta arta insanı boğacak 

kadar sıkışan kalabalık. içki, 
podra, levanta, ter ve ten ko
kularının aca)ip karışıklığı. Son-

ra cazın gürülUisü. Ottada dö
nen çiftler, bunların i~·inde gü
ıelqeıı, ıeyre değerlerden çok 
kabalar ve insana insanlıktan 

ittifa etmek arzuları veren mü
nasebetsizler var. Şaha kalkmış 
yaldızlı bir yılana benziyen sak

•afon böğürtülerinin hemcinsine 
kUmaoda edişi, adım attırışı az· 

mı acayıphr? Fraklı, simokinli 
beylerle kelebekleşmiş hanımla

rın karşılıkla riyakarhkları!lı gör
mek, azaptan başka insana ne 
Yerir? 

Vakit geçiyor, dışarda gecik
miş otomobiller nefes nefese 
koşuyorlar. Komalar telaşlı te· 
lAflı ötüyor. Ben hala karar ver

miyorum. Ne manasını ne de se· 
bebiııi anlamak kabil olmadan 
90kaklar tenhalaştı ve denizden 
yeni ıeı>enin ilk dakikasma gir
\fijimizi haber veren düdük ses
lui gıeldi. Arbk daha fazla dü

fÜmek faydasızdı. Odama çe
kildim. Öyle sanıyorum ki yarın, 
ilk ıııklarla beraber yorgun, zü· 

iiııl: evlerine dönenler yastıkla
nnda da umduklan rahat dinle

nifi bulamıyacaklar. Halbuki o 
saatle ben, hayatı göğüslemiye 
lıaur dinç liir halde uyanmış 
bulunacağım. işte bir gecenm 

Bu mektup benım kar<leş,maen aeeıı!. 
Yazan ; Bekir Sııkı - Kardeıim Sadr• Et me -

YAZAN : Ömer Rız1J 

Leyla şiddetli bir istinaka 
kalmıştı 

-104~ 

maruz 
Eğer yolunuz şimendifer hattından nun görüni.iyordu ikide hir yanrndnn 

uzak, iç Anadolu kasabalarına düştü geçen tanıdık kimseler seıam \·erdik
ise bilirsiniz; oralarda otel ve ahır va çe: 
zifesini gören hanlar ,·ardır: kasaba- _ Aleyküm eJsin ,·ellam .. diye mu- Ahaliden birçokları gömlek üze mer) bile sözünü kesmişti. ~ 
nın öbür evlerinden daha büyücek, hat kabele ediyordu. rinde hüngür hüngür ağlıyorlardı. Leyla mimberin yanına yakla.Ş 
ta hazan iki katır bir bina.. Ya pencere ,, Birçok ahaliden bazılan: sonra durdu ,.e cemaate döndü: 
siz veyahut peceresi tavana yakın açıl Hancı böyle kabı~a oııığamaz bir hal- - İntikam almadan yatak üzerinde - Cemaat? dedi. Siz ve Os1 
mış küçük küçük odalar- Sonra. aşa de iken, yanına yabancı bir adam c;o- yatmayız! katlinden bahsedenler, hadise~ 
ğıda geniş bir avlu ... Bir köşede de, du kuldu: Diye bağırıyor, kimi: müş adamlar değildir. Ben ise, 
varlanna Istanbulun Boğnziçini, Emi _ Hancı Fettah Efendi sizsiniz, de - Kahrolsun lmtillerl diye haykırı vukubulurken onun yanında idi.., 
nönünü, yahut, Kahtane sefasını göste ğil mi, diye sordu. yordu. dise 'gözümün önünde vuku bul l• 
ren nllı yeşilli tablolar bulunan, bicim _ Evet, bendenizim .• Emir huyu- Bir aralık cemaatten kesif bir kütle nun katillerinden birini kendi ett' 
siz ta.hta masalı, havası karanlık ~bir run. yerinden ~alknrak gö~leği~ bulun~u- \:ırdum. Osmam öldürenler, ondf f 
kahve ... Genioıı avluda kamyonlarla oto Ve bacaklarım alt 1 k . ğu yere hucum etmek ıstemış, l\luavıye nın duvn.rını tırmanarak odasına 

.. ına ara garıp b 1 b • k 1 . .. .. . l "ld.. .. 1 d" Ol 
mobillerı manda arabalarile yan yana bir ı:.ekilde oturd - . k 1 d h _ un ara :ıgırara - yer erıne dondur- nıış er ve onu o urmuş er ır. 

.,. ugu ıs em e en e .. t•· l "ld"" .··ı · t. • ı k h._ görünürer. lVe bir tarafta, eskiden ha men fırladı: muşu. o uıu mesıne manı oma 'onuıı 
\'Uzken ı:imdi pis bir bataklık halini a- _ Şimdi siı te . b" . t k h Leyla, mabedin penceresinden bü- larını defetmek istiyenlerin en ~ 

... e mız ır :>a a azır ı·· b h k 1 . . .. ( ''I') "d" Al" ··r 'tl 1 "' lan suda kazlar, ördekler yüzer. Öbür latayım.. un u are ·et en temaşa edıyordu. mı ı ~ ı ı ı. ı, mu sı er ve \:1 I 
tarafta, gübrelikte horozlar, tavuklar _ Hayır .. Hnyır.. ~fuaviye sustuktan sonra As oğlu le uğraşm_ış. onlan dağıtın~ i~lll 
eşelenip dururlar Hancı bu ve ı· .. d..... d h avaga kalktı, ve: den gelem yapmış, fakat mufsıtlet 

. ~ n gor ugu a amı an- · .. .. . . k ·ı · · · • 
Hancı sab:ıhleyin erkenden gelip ta da kalacak bir misafir zannetmi~ti. Me -:- ~srnanı olduren. (Alı? .d\r. Osm:ı atı. ler ~n.u dınlemedıklerınden bu 

vuklara yem verdikten sonra hanın im ~er burada mem b 1 b" k b nın ıntıkamını ondan ısteyınız ... Osma hadıse 'ukubulmuştur. Mesele bu~ 
, ı,; ur u unan ıra ra a b··ı·· k .11 . "b . tt" (Al") · b · t b" Uff 

pısında, yeni doğan güneşe kar;;ı otur sına gelmiş imiş .. Onun için handa kal nın u un atı erı on~nla b~raber ha ı aıe ır. ı nın u ış e ır g 
muş, ikide bir çember sakalını sıvahya mıyacakmı?. • reket edyor ,.e onun hımayes~ne sığını roktur. . . . .. 
rak dü~ünüyordu: Tavuklar son gün- Fettah Efe d' b ..• . . yorlar. O halde yapılacak ış onunla l\Iuavıye ıle Amr bır şey soyld 
]erde ~murtayı kesmişlerdi· neden a o halden~ · un.u. ogrenınce • karı:;ılaşmak ve onun hakkından gelmek ler. Bu sözleri sükunetle dinledi 

, • - nı nıçın arıyorsunuz, t' ~ F k t tt b" · k lkt r1 
caba? .. Yoksa horoz \"azff esini yapamı diye endi"' r ndiı:: I' d ır. a a cernan en ırı a ı ve so 

:ı. e ı e :.e ı sor u. • .. .. . B .. k t"ll ··r · 1 ,; 
yor mu~ .. E\·et, çoktandır ihtiyar ho- Yeni gelen adam: ~yla bu sozler soylenı.rorken ma- - .u?'un a ı er v~. mu .sıt er 
rozu öyle pek tavukların üstünde gör- _ Size kardeşinizden haber getir- ~dm odasından fır~ıyara~ camie in- de? Alı ıle beraber degıl m~? 
mez olmuştu. Kendi kendine: dim dedi. dı. Safları yararak ılerledı .. Onun hu - Evet onunla beraberdır. 

- lnşallah yann şu cenabete biber _:_ K d · d ., hali herkesin nazarı dikkatini celbct- - Ali, niçin bunları cezalandırı" ar eşım en mı. . . w • h' 1 1 . · k 1 
tohumu yedireyim ... Diye ~öylendi, ta- _ Evet, Seyfi Efendiden... (***) mıştı. Herkes ona baktı. (As ogJu ö- ıç o mazsa on .an nıçın ovmuyor 
bü o zaman kızııı;:ır erkeklik vazifesini kas ba d b b d"k B . b llllUU!ımmıııımnıoıınııımnmınumnmuınııııııııınımıııııımıınmııı ııuııunıııuıuuı - Orasını bılmem. 

r , a sın a era er ı . enım ura- k d - b' d - · ö · 
yapmağa baı::Jar o da olmadı mı pıhh . 1 ğ" . - "t" ld amı pe erım, ıra erı canberaberın1 - yle ıse otur. 

:. . , · )a ge ece ımı ışı ınce memnun o u, f d" h ti ") d". b 1 d n k d "I · (J.i 
bıçağa havale .. Yerine pazardan bir . . . . t t " . .. 1 d" e en ım azre erı ıJe aş ıyor u. u ane a ar susan n uavıye 
ba~kasını alırım" te :zıyzıyaöre 

1 
e m .... mı sko~l~ '· . . Fettah Efendi kftğıdı elinde evirdi la) ya döndü ve ona: 

.. a.. Y e mı .• ço a a" çok ıyı.. · d" f k t ih · ti k d b' t•· · S k" · 
Vakıa her perşembe kurulan pazar- y . s c· B lt çevır ı, a a n aye ne a ar ır uı - en ımsını a tay ey ı vay.. eş a ı sene var 1.. k . d .• y "d" k Le 1A 

"'a cins horoz rok bulunuyordu ama yi k' k"'ft h d h" b" h b ld ğ u 0 UJama ı. - Eme\I ezı ın ııı Y -.yırrl 
-. • ;l ' ı, o e or an ıç ır a er a ı ım •. . - . k ıt 
ne de bir tanesi için en asagı" vanm li k4 f d' .. 1 . Sonra da: - 1'ıçın anlarnadıgın ıslere l.l 

:ı: • - yo .u, e en ım, soy emesı ayrntır, nm . • ? • 

ra \'ermek lazımdı. Tuh .. Hay Allah ma, bel._ de işitmişsinizdir: Buradan . - Anlaşıldı. efendım, an~aşıldı, de- )orsun:.. .•. . .. ,_ _ . 
müstahakını versin be horoz!". Şimdi bir kantocu kadının arkasına takıla- dı, meselede hır hata oldugu anlaşıl- - Bıldıgımı .~oylemeoı. ıste_dun. 
bu (ademi iktidar) ın sırasırnı ya. bir k "t . f Be d b"' 1 dı. - Sen b usozlerle ortalıgı kn~ 
iki sene daha şu tavukların hakkı~dan ra ~ı m~. ı. rn e, 0~t na;u!'sukz - Ne gihi bir hata !m mak istedin. Bu kadını tevkif edi .. 

ı h h ] b
. k b k k tocugun ıze uzumu yo ur, ıyere B . . b h tt·~· . "" r· h Bu liadın casustur 

ge sen e .. e e ır ere a şu ta\'U - bir daha ararıı,> sormaıştım, ben öl.~ü - u sııın a &e ıgınız .:ıey ı, er · .. • \1 
lnra .. Masallah hepsi piliç mi pilir! .. bT . , d k . h c k halde benim karde ıınten ta ·<feftı[;'ım :r .Qyla, derhal ve sukunetle tevk ı 

.. " ..• . . .. .. . :::. ı ·- "1 :Jrn, eme Yl\ŞI)Or a... ~o . . . . , . _ lunmuş ve tevlnthaneye goı:urulrrl 
Nah, boy1e gogüs]erı, boyle gozlen, böy memnun oldum doğrusu .• Ne de olsa Se) fı değıl de, başka hır SeJ fı oJacal\, .. 
le knşlan, şey p:ırd~~ .. sahi, tavuktaı:ın efendim, kardeş bulunmuş bir kere.. - Böy~~ şey olur mu hi~?.. tu. Leyla}, teYkif eden memur, onu; 
kaşları olmaz!), böyle bacakları, ın- Bir r" , ıden dog"mu"UZ Keşki 0 do~- - Tabu olur. Baksanaza. Mektubun Od 1 1 .,. I • ~· )' · "' . . odaya kapamıştı. a, çın ı;ıp a• 
sanlar arasından değme babayegitler masaydı! .. neyse olmuş icz bir de!ıı .. yazısı onun yazısına hıç henzemıyor. . h ld 'd" v 1 t · .. d' 
b t. r. • )/ il h ld · d b · k 1 necek hır a e ı ı. ı a nız epesı.· 
ulamıyor da, sen hala naz edıyorsun. Kardeo::. oldu mu insan ne de olsa ' ·'r er a e ımzası a enzcmıyece .. . .. .. .. d b" ,-"' • (J k ' ·v n - bıraz ışık suzuluyor ve yer e ır 

Böyle saçma sapan düşünürken, ka türlü unutamıyor. mzaya bakara : • ı a.. en dcmcmış .. .. .. . . 
· d" · d d ··ı 1- sır gorulu)oıdu. 

!:ısında yıldınm gibi şeytant bir fikı"r ~onra istemiye ı"stemiye ~ordu· mıy ırn, ımza a onun egı ·· mesc a - . · t d"ğ' i' ' ' " ~ · · - . . . J,evla pek ıyı harc!~e etme ı lJ1 
esti, n gözleri dört açıldı: Tavuklar - O mel'u:ıe kaltnkla hala beraber benım kardeşım ol:ın Seyfı, Seyfının · '_ b'· .. k b' t ıl_ n . . .. 1 t d h lb k' b h" ladı. o kadar uyu ır cemaa ' 
yoksa yumurtluyorlar da bunları gizli ler mi? 1 sını şoy ece uza ır ~· ~ u 1 u . 1 ~ de bu lrndar diret göstermek, doğrd ,;,1 

bir el anafor mu ediyor? Olabilir a... - Hayır .. Galiba üç sene e\"Vel, kadı uzatr_ııam~~ .. çırk .. hellı kı, bu Seyfı 0 ğildi. Söz söylemek lazımsa onu r. 
V · ' S hi b b h · dü t' t d ··1d ·· ·· ı ş· Seyf ı degıl , ay .. tay .. vay... a e.. unu ıç • nı ıya ro a vurup o urmuş er.. ım .,. ... nız Muaviyeye sövlemek ve ona ba1' 
.. . ı· H kik t h b t d" b' • k d S f" Ef '\ abancı dama. - il şunmemış ı. a ·a en ya u, azan a ı ır çocugu var a ının, ey ı en . · . . . . ti anlatmak daha münasipti. Hazır 

vuklar: Tak tak tak tik! ... diye dünya diden olma .. Şimdi o çocukla beraber - Fakat. .. Dıye ıtıraz etmek ıstedı. mış bir hareketi onun yalnız b3~ 
yı velveleye veriyorlar, yumurtladık- ler .. Çocuk dört yaşında kadar .. fakat Jlancı: _ geri cevirmcsine, onu yalnız ba~ıns 1 

)arını el aleme ilan ediyorlar, fakat bilseniz, ne güzel bir <"ocuk .. bir kız. - Artık bu ~ususta ısrar etm~k do~ kamete uğratmasına imkan yoktu. 
bir müddet sonra, yanlarına gidildiği Hancı çocuk bahsile hiç alakadar ol ru~u _ya .. dedı, bahm:u~ bendenız .~ar halde niçin bu cüreti göstermi,tı1 
zaman, ne yu~urta '~r, ne de bir şey! madr, gözlüklerini. alnı~n doğru kaldır d~ı-mın. y~zısını pek a~a- tanırım, oylc çin bu mühim işlere karışmıştı? J{eJ 

Hancı bu ışte en zıyade kahvedeki mış, duruyor, sükut edıyordu. degı1 mı, ınsan k~rdeşının yazısını ta- si nicin gelmiş, ne ile karşılaşmıf! 
garsondan şüphe ediyordu. Vakıa şo- Yabancı adam anlatmakta devam et nımaz olur mu hıç? .. Ha.. sakın hatırı Kendisi babasının kim olduğunu attf 
förler de gelip gidiyorlardı amma, ken ti: alinize bir şey gelmesin .. Elbette sahte ak ki gelmişti. Bu mahpese dfrııJ 
disinde onların alacak paraln yoktu. - Orada kendisini çok yakından ta bir mektup d~ğ.il hu .. Tabii siz bunu p~ı ~·. Si~~i h~radan nasıl kurtuı;J 
Hal.buki garsonun birikmiş birkaç gün nıdım dedi, pek temiz, pek uysal bir ra koparmak. •çın y~zmadı?ız. Haşa .. bu yah.;t onu kim kurtaracaktı?! .. 
deliği daha duruyordu. Şimdi pek ala genç.. Fakat za,·allı çok muzayaka için nu aklıma bıle getırmek ıstemem .. H:ı Vaziyet, çok karanlıktı. LeylA, dt,J 
bu gündelikleri mesruk yumurtalara de .• Bana sizden sık sık bahsetti. şa .. hayır!. • bir yeis duymağa ,.e her şeyi fena 1 
mahsup ederek garsonu sıfrılyet hıra Bu söz üstüne hancı suratını astı. - Peki ama. bir tesadüf ,.e yanlış- meğe haşladı. Su son sene içinde "°' 
kabilirdi. Böyle yapmayıp ta hırsızlığı hele şu (müzayaka) lafını hiç üstüne hk olmasına da imkan yok.. Çünkü başından neler .. geçmemiş, kendisi nt~ 
şoförlerden bilse ve bunu böylece iddia almadı. maceraları da biribirine benziyor. ci maceralraa, ne müthiş felaketi 
e~lese, ~anki on~rın nelerini alca~kt~. Yeni gelen adam: - .A. efendi oğlum, siz bu muhiti uğramıştı! .. Bunun nticesi ne ol•C:, 
hıç ... Hatta han kırasım .vermemek ıçnı, - Bir aralık tütün inhisarında ufak dnJ. .ı ıyı tanımazsınız. Burada kantocu tı'? ! .. Kaç t:.:fadır, felaketten fe141' f 
b:ızı d.~fal~r k~vg~. ede.cek ol~yorl~r- bir işte çalışıyormuş, dedi, sonra çıka kızların peşine takılıp gidenin ha<lJi uğrayordu. Neden bunlardan ibret,I 
d!, şofor ~lletı degıl mı, hepsınd~~ ıl- rıp yerine iltimaslı bir başkaı:;ını tayin hes~bı m~ ~~r. Her halde hu mektup mıyor ve neden kendine bir huz~t '
lallah... Bınaenaleyh onlardan şuphe etmişler" Seyfi Efendi o vakitten beri ta oyle hıma tarafından yazılmış ola- ğı aramıyordu?! .... Leylı\, bu duşı'·J 
etme~ten hiçbir faide h!~ıl olmıyacağı açıkta .. Bir zamanlar bir aşçının yanın cak .. İhtimal ki o S_eyfinin d~ hu civ.ar lerin tesiri altında ağlıyacak hale ~ 
na gore, bu el çabuklugunu mutlaka da çahşmağa kadar razı olmluş. Fa- da ha.ıc.Jık eden hır kardeşı var, kır:ı di. Fakr.t disini sıktı. Ye ,sabret111 
garson yapıyo~du!.. . kat orada da tutunamamış. .. Şimdi 0 ~~lir .. H~.m benim adı.~ ~.a .. Pett~h ~c- karar v~ . di. • .. ~ 

.S~ Sonra, kend~ kendıne: .. .. .. kadar parasız ki, hatta buraya gel- g~l, Abdul.fettaht~r. Gord~nuz mu şı_m- Leylil, bir aralı!: mahpesini göt -ı) 
------------ 7"" D?~uz oglu .domuzun butun .g~.n mek için bile yol parası yok.. ~enim dı aradakı farkı ... Se~ ~·ıne bu ~.eUu geçirmeğe karar ,·ermiş. kapıy~. Y' ,1 

aramıza koyduğu fark . 

Hilaliahmer balosunda dehklerını vermedıkten başka, dedı, us buraya yeni ta:>in edilen eniştemın ya bu kaybetme •• O Seyfının kardeşı her sarak dısarıyn hakmış, kapının onil 
telik bir ay da bedava çahştır~ım. An nına geleceğimi işitince, yanıma geldi, kim ise, onu bt~lduğun. vakit kendisine biı : -u :.ın beklediğini görmüştü. rJ 
lasın bakalım yumurta hırsızlıgı nasıl sizden alınmak üzere )ine benden beş mektubunu \'erıp beş hranı alırsın. Ta Leyla, bu adamla konuşarak ıııu 1 

Ankara 1 ( Telefon ) - dün 

dün gice hilaliahmer balosu çok 

göze) oldu. yerli kumaşla tavalet 

mtısahakasında Naci paşanın kı
zı Perihan birinci geldi. 

şeymiş!.. lira istedi. bii karde~i olan beş lira için vermem ~eratını anlamak istemiş, fakat bO; 
Ye böyle zihnen pek hakli ve pek Hancı: demez! .. Şimdi al bakayım şu mcktu- dam ona hiçbir cevap vermemişti• ' 

mantıki mütalealar yürütürken, tabii - Aman, sakın vermemeli idin ha .. bu... adam, derin bir uykuya dalmış gibi~ 
horozun bütün kusurlarım unuttu. diye bağırdı. (Ye mektubu iade ederken, kendi turuyordu. Kapının vurulması 00° :.J 
Hatta ertesi günü biber tohumu 'ferme - Hayır, efendim, bilakis istediği kendine söylendi: Yahut ta mektubun rinden kıpırdatmıyordu bile. N~ 

Ankıra-lıtanbul treni yi bile düşünmez oldu, adam sen de ... para), verdim. Ben de öyle herkese ezip suyunu içersin!.) Leylii, bu adanını oan bakmıyııt;;..! 
Ankara, 1 (Telefon) - latan- Asıl mücrim meydana çıktşktan sonra muaYenet edecek vaziyette değilim. Fa Yabancı adam ce\"ap Yermeğe tabii ve onunla konuşmıyacağını ani 1 

bul treni Geyvede bir arızadan artık babacan horozda kabahat mi a kat para mademki sizden alınacnk ... kendinde kuvvet bulamadı. Fakat han hasırın üzerine oturarak tekrar dil 
dolayı buraya beş saat geç geldi ranır ya? .. Hem tavukların horossuz Onun için verirken hiç düşünmedim. cı onun bir memur akrabası olduğunu meğe dalmıştı. ,.,ı 
M li . • KA d b da yumurtlıyacakl:ırını işitmişti, bina Seyfi Efendinin beş lira için ~izin is· diişünerek, büsbiitün gücendirmek iste Bir aralık Leylii, hasırın üıt 4~ f ec d ~';J.51 zım paşa a u enaleyh horos hakkında deminki dii- minizi ,-ererek beni dolandırmasına da mcdi, ve ne olur, ne olmaz diyerek kah uyur gibi olmuş, fakat korkunç " ,1 
ıren e ı 1

' şüncelerini şimdi pek manasız buluyor k:ıt'iyyen ihtimal ,·eremezdim. işte beş ve garsonuna seslendi: lar onu uyandırmıştı. Bir aratıt< 
Yeni bir refikimiz du. lirayı vermeniz için size yazdığı mek- - Heyyy. Hasan .. Beyfendiye bir is vaildesi görünerek ona: fi 

Kasketini yarı bükülmüş olan ofa tup.. kemle getir .. Sonra bak, ne emrediyor - Balı:ınr tanımndın mı? deıni~ 
Dlbıdenberi Yılmaz isimli yeni knpaklanndan birine giydirmiş, l;el k.ı Cebinden kirlenmiş bir kağıt ~ıkarıp lar, kahve mi, çay nıı?.. la, onun boynuna sarılarak: ,J 

bir refikimiz intipra başlamıştır. fası güneşe karşı parıl p:ırıl parlıyor, hancıya uzattı. Hancı can sıkınbsından Nihayet lftfı büsbütün değiştirerek. - Hayır! bunu bana söyle! _.ı 
Tebrik ve muvaffakiyet temenni ve yumurta meselesini böyle kolayca ne yapacağını hilemlyerek, mektubu havaların bu sene maşallah iyi gittiğin ğiml demit 
ecleıi&. halletmif olmak.talı pek. ama pek Dlem eline .aldı, mektup: (Velinimetim. ma den bahsetti?. 
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müttefikan Örfi idare kararnamesi mecliste 
.:..:.:.:.:.:.~--------------------------:--:--:-:-----~--~:---=---:-~ 

[Üst tarafı birinci sahıfada ] zahür edince evvelemirde bu ter- raim \ardır ki onların mütecasirleri, met tarafından teklif vardır. O teklif 
• • • ler_. Hikfıyetine tahammül edemedigyi· ld v onları idare eden eJltr seri olarak der· hak!~ında arzedc('eğim. K t l b tiplerin cereyan etmiı o ugu 

l mırı po ı uluyor mız manzaraların filen vukuu11u 50• 1 hal "e faknt adilane olmak şartile tah Heis - Sual sahibi vecabı kafi gifr· 
Menemen kahramanlanndan biri de ğuk knnlılıkla seyredebilsinler. Sonra tahmin olunabilecek yerde giı i kik edilip cezasına çal'ptmlmaları la- mUştür. idarei örfiye hakkındaki tezke 

miş ki: de\·Jetin milsefüıh kuvvetleri hadiseye hareketleri faaliyetten derhal zımdır ki nefreti umumiye te~is oluna re okundu. Bu tezkere hakkında Baş· 
''- .Mehdi ölmezdi. Diz vakalan- çnğınlmışken, kunetlerin ellerindeki ıskat etmek lizımgeliyordu. Ter- bilsin. Görüyorsunuz ki hu \"ak'ada vekilin ~özüne itirazınız varsa buyu 

mazdık, hapse konmazdık am~a ve ]:\. ·ilahın hi~ şüphe götürmez kudretle- tip, Menemende bu suretle te- ve dört beş serseri, hirkaç e~rarkeşin runuz. söyleyiniz . 
.kin şu kıtmiri bir buJiabilseydik. Mıı- rine muhakkak işletilmesine karşı bu zahür edip akamete uğrayınca ferdi ,.e şahsi hareketi değildir. Baş· Ahmet B. - Efendim, beyanat hak 
JQm ya ashabı kehif kıtmirsiz olunca kadar meydan okuyan bir haleti ruhi· digv er taraflann bu suretle itle- vekil Paşan~n beyanatından anladık r da söyliycccğim şeylerin mutlaka İ· 
bir şey yapamazlar. ye gösterebilmiştir. ki üç aydan beri l\tanisada bu hu~usta tiraz olması lazım değildir. ( Sual bit· 

Alt l\f h l\t""dd · ı d h digv i henüz tahkikatla meydana 1 e metler kendilerine ortak- u eı umum er al işe vaziyet içtimalar oluyor, hiiyük şehirler ara· miştir, sesleri) 
lık edecek köpek cin .. inden bir kıtmir etti. llk temaslardan az zaman zarfın- çıkmııtı. Binaenaleyh, kat'i ve sında gelip gitmeler yapılıyor. mahal· Ahmet n. _ Kafi değildir. u-ur 
bulamamışlar... da hakikaten adliyenin gayret ve dira- müstacel tedbir ile muhtemel ti ,·ak'a olarak :Menemen tcsbit edili· hakkında söyliyeceğim. 

w~tmiri poli buldu. Hem bir tane yetile birçok hakikatler meydana ~ık tertibin heyeti mecmuasını ata- yor, orası ile muhabere ediliyor. Şu Reis -Ahmet B. idarei örfiye hakkın 
degıJ, altmıştan fazla .. Ve şüphesiz ki tı. llk çı~an hakikatler hadiseyi ika Jete irca etmek mecburiyeti var- halde bu üc ayda geçen hu vak'aları da söz söyliyecektir. 
a.shnbı kehif ebedi mağaraları ~ ~ bu eden çetenın 10 gündenberi böyle meh- dı. Bu mülibaıa, teıkilatı esa- anlıracak olan idarei mülkiye nerede Ahmet B. _ l\tcı~ele basittir. Bir 
kıtm~rlerile beraber gideceklerdir. tilik fikrini yaydıklannı, husumet saç · b"k idi? Bunun valisi. polisi, zabıtası,jan- talep tezkeresi gelmistir: Bunun hak· 
Dervış ıı.ıch t ki ·ını w d sıycnin verdigv i salahiyeti tat ı "d"" B • 
· • n • metlerden birinin gözü a- 1 aı . : sonra ugra ık lan bazı köy- dnrnıa kumandanı yok mu ı ı · ıı kında meb'uslar kendi fikirlerini beyan 
ç.rk _gıtmesın diye bunları yazıyorum. Ie.~de s_ılı~hlandıklarını, müzaheret gör ile üç kazada idarei örfiye ili- meselede hükümeti merkeziye ne ka- etmekte serbesttirler. (Gürültüler) mü 
Bır namı mu·· t d . duklerını \'e Menemen şehrine daha e- nanı zaruri bir hale soktu. Jda- dar sürat ve dirayet göstermiş ise ''e saade buyurunuz Efendim. Rica ede· . s eara alr vel kf'c:feder k t t" ·ı . . . . . .. f l' . h l . k 1 f Dır dostum anlattı: .. "'$. e er ıp ı e gırdıklerını rcı or iyeyi Büyük Mec ısın ona ne kadar or~ u ıse. ma~ ~se ma- rim muhterem arkadaşlar asıl mevzu· 
"- Köylü afyonunu asla yüksek fi. gos~erd~. ~ezalik. tahkikat bu ha.di- tasdikine arzettik. Bunun üzeri- haJii memurlard~n v~zıfelerını yapma a geçmeden e\"el lsmet Pş. Hz. ne bu 

atla satamaz. Malını daha el'\·el tücca· scnın fıl~n ikaına 10 gün evel başlan- ne divanıharbı örfi"ıefer,, ahki- dığından. tekfısullreınden haklarında ı·ada \'aki olan izahatından mütevellit 
ra peşin para götürü satar. Bu suretle tnış oldugunu \'e lene~ üç dört kişi mına tatbik edeceg~i cihetle bit- tahkikat ile kanunun hükm~n~ ~al~p hi~siaytımmn beyanına müsaade bu-
on beş liralık mal hes lira' a fı·ıa· n mal t~_rafından deruhte edılmiş bir teşeb- etmek te o kadar hakkı sarıhımızdır. B b be t b"" .. k b" 

• .J • bus l dah tabi usullerde rok sür'at temin . .. . . b ta b'" .··k yurunur~ en u yana ı uyu ır 0~~r .. _Pi:asa denen şey }oktur. Çnükü ü 
0 mayıp: . a evel_ lt!anisada i~i T ldareı mulkıye " za 1 nın en uy~. mecburiyet ve derin bir hürmetle din-

koylu zıraat hanka""ından ara al ç aydanberı hır takım ıçtimalar netı- olunacaklar. mahareti filin \'Ukuundan sonra fnıh 
1 

d" "'· .. d b'" .··k b" e u .. t 
" P• • a- · d .. "b"' . k e ım. "nun e u}u ırm mn nı}e maz. İhtiyacını tüccar t d "k d cesın e kararlaştırılmış, büyük ~hir· HAdisenin mü~tacel tedhırlerını oy tutmak değil, o fıle meydan vermeme 

1 
ğT h.. ti b d . B 

Tüccar nereden t~da~ka:~e;., er. ler arasında gidişler geli!lller tan;im 0 lece arzettlkten ~onra meseleyi muh- tir Zahıtai maniavı mükemmel işlet- e ed 1 ~~ urm: e; ~y&~k~ :;ı.m. 1~~ •-Ziraat bankasnıdan' • lunmuş, sonra bizzat M;nemen şehri telif cephelerden mütalea etmği ,·azife m~ktir. (Bravo) . }t:'lllrl .u darı~ı epn eHnız 1
• 

1 e ıme 
• ' · · · d b t · ~· . . . . • . . .. . d .. h. kt b e us e e}ım. ş. 7H nın dedikleri ıçın e u çe enın gelecegını bilen ve addedıyorum MeseJenın dını sıyase- ldareı mulkıye e mu ım no · a U· d \T t d 

1 
h"" . ti · t .. '' " 1 • • • • k . . . şu ur: a an aş arın urrıye erı e-

- ırnylüler kefaleti mütescl .1 on ar gehnce kendilerine müza- te alet ittihaz eden safhasına nazarı dur. Diyorum kı fevkalade va ·ayı ıçın . d"l k 
1 

b b"I . 
·ı ' sı e h d"kk . . . . B fh . t f k 1• d t mm e ı ece , azgm ar, unu ı mıyen· 1 e aıamt elli lira lmdar horc para 1 aret için bir takım esbap ha ı atımızi tevcih etmelıvız. u sa a fevkaliide kanun ıs er ve e\· a a e a- 1 •1 kt" l t h"" . t, .. t ' . a ır - . . · .. . . b"lh er ezı ece· ır. ş e urrıye mus a-
Jar. Çok defa köyden ~chre inen k"" zırladıklarını so··y1· d l l bıraz eve }dediğim gibı yuzlerce sene· biri için de hıç hır z:1man n ı as- k" h" d 1 t" k t 1 1 k' f 

•• ı. oy. ıyen a am ar a . . . . . . h ım ır ev e ın ur u ması, n ışa ı 
Ulnun ziraat bankasından aldığı b l . b I d v . den berı tekerrür eden safhaların aynı sa bu vak'a ıçın hıç hır zaman atı- . . . ... 
poradan "k" r d f ort çerçeve enmış u un ugunu ıfade dir. Hür · t· b"dayetindenberi ta- d terör ve istiklal mahkemeleri ıçın hakıkate gayet muhım, gayet 
Ja ko""ye ds~ndr~ ~ .. ı ılrn a azla masraf eW. ilk tahkikat bu şekli verin· kip ettı'gy. drıyel ıtn· 1 ı ı'nı· din io;:lerinden rım an "şt'r p~ llz nin beyanatla· velut bir düstur ve bu düstura mem-on u "U o rgan şeylerdend" ı ev e ış er ~ geçmemı ı . ı.· • • • •• • • 

,,",, ır. ce o halde mesele şümullü bir ayırma khnttı hareketi ihtimal ki bun rından memnuniyetle anladım ki hal l~kette cereyan ede~ ?ayrı ~usaıt ~a) 
O 7.amnn Anadoluda idi tertibin harekete geçmesi sure- dan beş, sekiz sene evel din aleyihnde için, istikbal için bazt tedbirler ittiha- rı mumfık havalar. ıçınde mı~!e~ hıt:'· 
Yüz bin liralık toprak s: ... ı· 1 tinde telakki olunmak tabii idi. bir hatta harektt gibi isnadat ve ifsa· zı lazımdır. Hal için alınan tedbirler ben bahsetmek ha~ıkaten buyük hır 

bir dostum \'ardı. Bir gün b~-~ 1 0 :~ Gene görüldü ki adli tahk.k t1 data mahal nrebilirdi. Çünkü, bu arasında idarei örfiye vardır ki lazım· de\'let adamının şıa~dır: . 
sabanın çarşısında küçu··ı· bı'\ m,kt a t b•t 1 b ' t t' . 

1 
a a i~nadntın asılsız olduğunu gösterecek dır ve sürnti temin edecektir. Fakat is- Efklrı umumıyenın, herkesın 

dul kr. ~ r a ar es ı o unan u er ıp hır ha- . · . k ·d k d v ·· ··d" • ·· 
t anı açmış, içinde sö .. ·le u·· 1 "ki k en mühim ve en muknt amıl, yanı za· tikb:ıl için düşünmek lfızımdır. nerıde az ço ı ra e ogru yuru u~u .. ı· ı "" .J oy c 1 re et safhasında ön ü -1 ı· b · d l h yuı ıra ık sermaye fil.in ) ok, n· 1. .. e s ru en man henüz geçmemiştir. Evve a, u bu gibi vakayi çıkacak olursa hahıse· bir zamanda vatan aş ann ür-

tane lastik bebek, bir-kaç oyun.cak:r ~~; muddeası dın dansı idi. Yani propagandayı yapacaklardı. Fakat. nin derhal izalesi için memurini adli- riyetlerine riayet olunacak, hür
kaç kağıt fener .. Ki.iyden şehre inişi yüzlerce seneden beri dini ıiya· dünya işlerinden din işleri aynldıkt:1~ yenin ve diğer alakadar makamların . t h faza edilecek yalnız 
bana f cna bir tesir yaptı: sete alet ittihaz eden bütün ha- .sonra seneler geçti, vatandaşların ıh· şu veya bu tedbirleri mi ittihaz edelim, rıye mu a . ' 

-~·-:-_ Neden d~di~ .burada böyle bir reketlerin din perdesi arkasmda kada! v~ vicdaniyatı~ı da ahil'~~ her şöyle veya bö;>:Je mi yapalım, gib~ ~~- a~gı?,ların başı ezılecek_ yo~u~da 
dul\l.an açtın.Çıftçılı!t daha ivi de<'"nl takip ettı"kler·ı b. t k 1_ hangı hır müdahalesı memnunı} et ve talealnrla vakıt knybetmemelerı ıçm kı soz memleket mesulıyetını ve 

. ., • ., ır a un maıssat- v b" ld s .· . d k • • "d f ı· ~ umr, ları va d B k _ l d . tasarrufu olmadıgı sa ıt o u. yıa· bir kanun lazımdır. Bu kanun a ·ana cümburıyetın mu a aasını e ıne 
-.::· lostum cevap , erdi: k r ~ 

1
;. ~a s .. t ar an hır sette aranılan ~Y bir takım adamların atimce en ziyade muhakeme usulüne alıp müdafaa eden bir recülu aev-

, "- Çiftçilik etme!\ için bu dükl:.inı ısmmı e 1 bızzat liareket e- ve bflhaıı;sa politikacı1ann aher fertle- ait olmalıdır. Çy~ü J?u em~li çyrüm 
1
• k .. d" A . d 

.,~ ını. denler, cinayet yapanlar ve bu rin hiirriycti a~cyhine ve devletin ka· )er için ceza kanunundaki ce7.alar kfl· Jete ayı soz ur: . ynı ıa~an k~ 
n_u söz üzcı·ine ha;) rctim arttı. uğurda canlarını verenler bili- nunlan aleyhine hir vasıtai taarruz fidir. Duna itira.zım yoktur. Fakat matbuata karşı ıtıraf ederım ı 
~ıftç~ nnJattr: yordu! bir kısımda belki maksadı olarak kuJJıırımam:ıla~ıdır. r.:e~nu o· bu gibi ahval için muhake".1e usu.Jle- m~tbuatın bütii~ taşkı~lıklarına 

- uradn bö.}le bir dü•.kanın 0 bilmiyorlardı. Hadise b kk d lan şey budur. Htıdısede goruy?ruz rinde bazı esaslar vardır ki ah\'alı a· ragmen fazla bır tedbır alınmı-
l~rs."l ziraat banI~n ından h:ıylice krc bildı"kle . . t• a ın a ki, cehaletleri bir kısmın cehaleti O· diyede o merasime riayet olunması ne yacagw ını, fevkalade bir tedbir 
dı alırsın T" rımız sure ı umumiyede 1 . . .1 k t · ı· f k J"d · · 
d .. ıcaret odasma ı~aydolun- b d . . abılır. Bir kısmının bı ere· asmım· kadar Jazımı:;a alım ı ev a a e ıçın alınamıyacağını beyan buyurma-

toun ~u işin i::ı! Ama, i tcdi"in kadar un an ıbarettır. leri ile ve cümlesi (din elden gidiyor) bu merasimden sarfı nazar etmek o ita l l 
1 

v 

pra H l · · · · lan ( gürü tü er, a mamıyacagı ~ ' ı:n olsun elli Iirr.dan fazla yar 

1 

a ıçın, atı ıçin almacak bnhaneıı;ile bu adamlar mütearriz bir dar lft.zımdır. 
m goremez.e;in.. ledbir!eri tayin etmek üzere ha- istikamete sevkolunuyorlar. Bu hare· Buglin, istikbal için, eldeki hiyaııe· değiJ, alınmı)·acağı sözleri) mü

c:.iseyi muhtelif cephelerden dik- k~tler, de\·let ve cUmhuri!et ~leyh~ne ti vataniye ~anununun muha~eme ~su_ı saade buyurunuz bendeniz anla-
t Artık ziraat banl,ası bir namı mür katli olarak müt f ea t k f'ıJen tecavüz ve kast mahıyetındedır. lerine taaJJuk eden rnaddelerınden ıstı- dığımı söylüyorum, bizzat anla-
ear olmaktan ' . d ı eme zaru- n· . .. . 1 . • • 1 .... ı d t l"d" B k b" mad • çı ~m. ı ır. reli vardır s· d f h l t l ın ıte dunyıı ış erının ayrı ma..~ ra e e me ı ır. u ·anunun ır , dığınızı burada söylersiniz. Bende 

- & Sad~i Etem l k d · ır. e a a e aa - meselnin ruhu buradadır. Lfıyik ida· desinde diyor ki 'celp ve davet gibi me tenevvür etmiş olurum. Matbuata 
u e en tedbırler için karar rede herke.s itikat ve vicdaniyatında rasim yoktur. Bunların hiikümleri 

Dariilbedayi Temsili e 1" vermekte hük ümet kendisini her türlü manindan ve memnuiyetten l\fillet Meclisinin tasdikine iktiran et· karşı dahi alınmıt bu vaziyet 
ugün mntin l t'• f h k · b d b l l 

saat lS,3J da JST~HBUL BElEDIY 1 <.a ı. vazi eler karşısında gördü. azadedir. Ancak, vatandaşlar bunu mek şartile derhal icra olun.ur,. artı~ Ü fımetın aşın a u unan arın 
•• ıüvıır ES 1 1 eşkılatı esasiye Cümhuriyet siyaset vasıtası ittihaz edere~ aha~ı hükmün temyizi yoktur. lstı.~bal~ ~ıt cumhuriyet e~aslarına her hangi 

ıaat 21,30 da ~ij~'t~ ~~ aleyhinde fıli teşebbüs vukuunu icbar i~in Yeya de,·letin idare~ınd;t~u~ kanun için bu usulle~~~ kta~ul~ ka~~~r. bir va%iyette riayet edeceklerine 

Yaşayan müeyyit k t'· l _ _ v essir olmak için kullanmazlar. ı a Böyle bir kanunla sura emın e ı ır. derı'n bı·r zaman ve kefildir. 
a ı emare er gordugü . · k ·ı · b" t dl · b' 

Vak 'ıt b-uk • . _ ve vicdaniyntta hu mıhat.ı verır ·en ı a Fakat acaba esaslı ı r e nr, son ır . 
K um t b ~dd Lütfen s3yıfnyı çevıriniz adavra "d . e e ır ay mu etle ve etmeli)im ki kanunen memnu olan tedbir daha var mıdır? Evet vardır. 
6 • . . . . an ~c >ı me sa- hareketlerin ihti:arf ve memnu aa ıye Bu çıbanları c;ıkartnn ır >Unye,. ~r \ 'U riY • 

1 

ı areı örfiye ·11 • • ı ·1 k f ı· b" 1 ·· b" ·· 

tablo 6 lahıyetını verıyor. t;jz aynı CÜ· ti ve teşekkülllnen kanuna karşı teca- cut vardır. Bu ~ıbanlann çaresını bul r "I 
Yaz~::r;o~l.'atoy 1111 rüml~rden dolayı adliyenin me- vüzü cürümdür. mak. Fn~a.t esa~ ~~an biinyci maraz

1 
i- Bugün M A J i K sinemasında 

Tercüme eden seleyı takip ve intaç etmesind ıu h M .. f t B nin te~a~'ısı bugunun, yarının mesc C· lvan ~osjoukine - Lil Dago-
R 11111111 bir tereddüd d"· . . e J.naz ar U 1 • . . si değıldır, senelere muhtaçtır. Mcse- . 
cıat Nuri B. 1 k. dl' . e. . uşmedık • Bıli- Sonra. Mazhar Müfit B. (Denızlı) la bunda propaganda, talim ve terbi· ver ve Bettı Aman 6 yaşından aşağı çocu',lar tiyatroya ıs a _ıyenın ılK günlerde vazı-' bu izahatı k!fi gördüğünü sö:l~miş ve ye ve neşriyat kısımları vardır, buna ff dCCJl\'JIUrd( 

•. im bul edilmez yet edıpte meselenin bakikatinı' beyanntına §Öyle devam etmı~tır: hükömet wten ehemmiyet vermiştir. Kışe hergun •ant ı t>d · b d 
- en ıtı aren açıktır ~~~ a_na çıkarmak için göıter- - Arkadaşlar: . . Ve bir kat daha verecektir. 

Seyrisef ain 
Merkez 1 B centesl: Galata Köprü b:ışında 
M;~;r~~ 2362. .,'ube ncemesl Sirkecide 

r zade hanı altında T el.lst.27 4 

izınir sürot ~OSIHSI 
( GÜLCEMAL) Vapuru 4 

Kanunuevvel paıar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve b 

sabahı gelecektir. 
pertem e 

Üsküdar Hale sinen- ıısında 
( Pratcrde B"r 

gili Gozı·m· . ~ece ) ı)a, eten: ( Sc,•-. ızın ~on A d 1 nn o u Se)ah:ıti) 

Ferah sinenıasında 
Bu akş:ım } en • • ırn·I" ilk bu, uJ.: 

111Usamrre~i l\1cııı r I 
ltr tlyacrn ) 1 :ı eti }cııı numrn· 

• ..,. '41') ete. 

dıgı kıfayet ve dirayet h k"k Menemen Mdısesı hak~ındakı ~ua- ;\0-ao~rlu Ahnıet B. filiminde. Cumaları saat 10.30 
ten itm· k a 

1 
a- Jimize Başvekil Pş. Hz. nın ,·erdıkle '°' 0 da tenzilatlı fiatlarla matine 

d' 
10.~n verece bir suret- ri cevaptan Menemen h!disesinin ne Bundan sonra Ağaoğlu Ahmet B. 

le ır • : u~sek bir iktidar ile ~uretle zuhur ve nasıl idare edildiği demiştir ki: .. . . ikinci 25, birinci 40, hususi 50 
mc~eleyı ~ıbayetine kadar adli- ne ve tahkikatın neticeıııine ıttıla kesbet - _Paşam, ben de soz ıste~ım: . 4 kişilik localar ~ 00 kuruş. 
yenın takıp etmeı· d h" b. tı"k , .... vak'anın zuhurundn gösterdi· Reıs - Sual \'e cevaptan ıbaıettır. ~ 

ın e ıç ır . ~ s 1 . • d v•ı h00 k· 
mani yoktu Mesel • b • ği euokle nazaran biz. bunun şümullü ve Ahmet n. - ua ıçın egt • u U· ~ ••s••••••~ı••• • enın ususı- ~ . . . . 
yeti şu noktadadır ki b. d f mürettep olduğuna kanı ıdık. Bnşvekıl [i'J~4E:cl'E-=~~~ (!] ~~~=-~;91 
hadisenin b. .. ' ır e a p~ Hz. nin beyanatları da bunu te- M "-t E ı E K s· 

l 
ütun memlektte hu- yı't ettı' şu halde Efendiler vak'anın Bu<> ün l't : .... ınenıas1nda su e r d'v• . .~ 

sonragc ır ıgı ~l~m v~ teessür, şekil ;e ftrazına g~re bunu f~vkalade 1!J CHARLES BO~ER,Simon C_erdan,Jim Gerald,Mo~i~ Lagre~e • 
. ?avayı sür atle ml'IÇ et- vakayı meyanına ıthal etrneı~ lhım· r:'t ve ( Opera Comıque de Parıs ) den Matmazel Nını Ruscl ıle EJ 

mek ıçın görülen ihtiyaç, usulde dır. Bu ahvalde de tabit ve normal z~ L!ı beraber temsil Q d V • 
daha seri bir hattı hareket 'h- manlar için yapılan kanunlar acaba ka 8 ttoy• pera a l angın w 
. ı . . d v•ı 'd" ., e ıgı 
tıyar edil • · .1t. d" fi mıdır egı mı ır. F .. 1.. f"l. . d mesını ı ızam e ıyor· ' . 

1 
• tamamen ransızca soz u ı ımm e 

du O d Eğer arkadaşlar, tabıi z.'lman ar ı· ~B .. 1 O 
45 

d . . r::ı 
• n an sonra askeri . . 1 k unlar bu'"tu··n ha· di~atta r:"~- -..!: ugun saat e tenzılatlı matıne~ L!J ve m"'lk" b çın )apı an an , . . , ~ 

u 1 mu alapları olan mew \'e fevkaJAde hallerde de kflfi gelseydi 
selenin bir _mahkemede rüyet vazı kanun birçok devletlerle kendi 8~3iS~G Bugün öğleden sonra :aktinizi .(!]~~~~ 
0.~u~ması_ndakı hususiyet davayı esas kanunlarında ,-e bizim de teşki· W E L H A 1\1 R A S1nen1asında 1 
s~r atle. ıntaç etmek için ayrıca IAtı esasiye kanunu?'~z.dn . o~duğ~ • geçiriniz. Orac!a p / 'd • 
bır amıl olarak nazarı dikkate gibi fe,·kalttde ,·nkayı ıçın hır ıda~eı EJ Moris ~övalyeyi aramount şer e geCl l l!I 
alınmp k lazım idi S b 'lh örfiye ,.e f'evkaiade makemeler tesısi l!J Ch ':\' I R • ' EJ 

. ı· . . onra ı aa- lüzumunu hissederek kaydetmczdi. De[!] ve ar es ogers Ka d 1 n ıste rse [;J 
sa gız ~ tertıpler ve uzun zaman- mek oluyor ki fe,·kalı'lde \'akayi için A Ye Nancy Caroll'u ~ 
d.anb_erı ya~_ılan m~zakereler ne· bthemehal Cevkaladt> kanunlara ihti· m Filim;nde göreceksiniz. Eugün saat 10.45 te tenzilatlı matine 
hcesınde boyle bır hareket te- yaç nrdır. Bazı böyle fevkalade cc· [il~~~~-3:: ~41E:~41E~~ • 



~ 6 - VAKiT 2 Kanunsani 
Şüphem yoktu, matbuat hakkın
da çok şiddetli tedbirler alınma
sını tavsiye edenler vardı. Buna 
rağmen Başvekil Hz. nin gelip 
mesuliyeti üzerine almaıı ve 

matbuat hürriyetini tahdit etmi
yeceğini söylemes.i büyük bir fa
zilettir, büyük bir teminathr(gü
rültüler). 

Ağaoğlu Ahmet B. bunu kay
dettikten sonra Başvekilin be
yanatım tasvıp ve bu facia kar
şısında bütnn vicdanların isyan 
ettiğini söyledi ve bu tetbirlerin 
alınmasında herkesin müttehit 
olduğunu bildirdi. 

Yahya Galip B. "Kırşehir,, -
Biz zaten müttehidiz. 
Ağaoğlu Ahmet B. - Kork

ma aziz.im, sözden korkma, ben 

söyliyeyim, Başvekil kadar mü
tahammil olunuz. 

Yahya Galip B. - Haddimiz 
mi efendim, herkes no!:sanım, 
haddini bilmeli! 

Ağaoğlu Ahmet B. devamla
Bu facianın bertaraf edilmesi 
yolunda çah mak vaz"fesile mü
kellef olem bir amirin mev
cut olduğunu, münevverle
rin irşat vnzif esini liiyıkile yap· 
madıklarım, bu hususta alimlerin 
münevverlerın, muharrir'erin çok 
çalışması lazımgeldiğini söyledi. 
Ve: 

- Menemende zabitin başı 
1-tes:lirken tasv"pb1r olanhr 
biliyor. Efend ler lrnrhmak Ja. 
~ımgeler\ l!S!l bu hadisedir. Eu 
haleti ruhiyenin Jrnrşısında ben 
k~ndi nefs"me kendimi çok kü
çülmüş bir vaziyette gö:-düm. 
Mane\'İ mesulıyelin bir kısmının 
da bana geldiğini h"ssettim.. 

Ali B. "R ze,.- Etlette. 

Ağaoğlu Ahmet B. - Sende 
~ nsın. Buna ben kendimi m;sal 
>Üsterdim. Sen bundan istifade 
mi edecel!sİn. Ben burada sen
den daha ~01{ fazla vaz"femı ifa 
etm:şim, bunu bilmeli idin. Bi
naenaleyh ben kend"m m·sal o· 
larak göster'>oruın ve d yornm 
ki, bu mem"e'•et:n münevver 
:r:ümeresi, mua! imi, a !imi. gaze· 
tecisi hüıisa b:r rremlel,etin 
münevver gençliği vıız"fcs:ni ifa 
etmemi~ ve etmemektedir. lu · 
noktai naznrdan di) oıum ld l::en 
ben me 'ulüm. Hepimiz ır.es'u!üz. 
menfaatlerimizi unutarak ça'ış
mak lazımdır. Bu suretle hük°'· 
metin yardımına koşmalıyız. A
sıl mesele o irtica ruhunu öldür 
meldir. 

Refik Bey (Konya) - Bravo, 
bravo. 

Ahmet B. - işte, muhalifler 
bu rubu öldiirmek için çalışıyor
lar. 

Ali Saip B. 
Ağaoğlu Ahmet Beyden sonra 

kürsıye gelen Ali Saip Bey .,de 
şunları söylemiştir: 

- Muhterem arkadaşlar; Ah
met Bf., vazifem;zi yapamadık, 
yapmadık, diyor. Hepimiz mes'
ulüz dediği için söz almak mec
buriyetinde koldım. Efendiler, 
hadıse çıkan Menemende bun
dan üç ay evvel Ahmet B. se
yahat etmişti. Had se çıkan yer· 
lerde o şehidin kafası takı1 an 
bayrak onları istikbal etmişti. 
Ben isterdim ki Ahmet B. kür· 
siye çıktığı zaprnn, Ef:!ndiler bu 
teşkilat yapılırken etrafımızda 

toplananlar, bizi bayra 'da kar· 
,ılıyanlar mürteciler im ş, des·n. 
Bize, çok iyi bir teşkilat ynph'c, 
Cümhuhuriyeti muhafaza e..ıcce
ğiz deyen adamlar meğerse ka
oa suşamıı ve ve:i-and şiarın ka· 
nını emmek istiyormuş. Binaen 

1931 
aleyh bu kürsiye geliyorum. Sız

den af dıleyoum; des~lerdi ken
disinin elini öpecektim. 
Ağaoğlu yerinden bağırdı: Sen

den mi af dileyeceğim? •• 
Ali Saip B. - Hayır benden 

değil, milletten af dileyeceksin. 
Efendiler, Ahmet B. yalnız 

matbuat büriyetine dokunulmı
yacağı için Beşvekil Paşaya te
şekkür etti. Efendiler matbuat 
huriyeti diyoıuz. Rica ederim, 
miisaade ederseniz s"ze ufak bir 
hikaye arzedeyim: Bir muhtarla 
bır bekçi kavga etmişler. Muh
tar bekç'yi dÖ\ müş. Muhtarın 
düşmanlara bekçiyi teşvik etmiş
ler: Git hükumete müracaat et, 
hakkını iste, demişler. Bekçi ar
zahaJciye gelmiş. Bana bir arzu
hal kaça yazarsın demiş. 

Arzuhalci de beş kuruştan yüz 
kuruşa. kadar arzuhal yazarım 
demiş.Öyle ise bana yüz kuruş
luk c·ns"nden ynz demiş. 
Ağaoğlu- Eu Arap hikayesi •• 
Ali Saip B. - Hayır, bu si

zin hikayenizdir, dinliyeceksin. 
( Handeler ) 
Ali Saip B. , devamla - Ar

zuhalci yazdığını okuyunca bekçi 
ağ amıya başlamış ve : " vah, 
vah bana zulmetmiş!er de benim 
haberim yokmuş ,, clem • ş. Efen
cfüer bugünkü gazetelerin vazi
yeti buC:ur. Rej'mi kuvvetleı.ıdi
ren gazeteler.o satışı malumdur. 
Fak at muhalefet yapanların va
ziyeti malum. eunun akıbeti de 
budur . 

31 mnrtı da bunlar çıkardı'nr. 
M .. tarc ede, istıklal harbinde 
aleyhimize huvvet sevkeden!er 
bunbrdır. Devriş Vahc!etiyi de 
bunlar çıkarc!ılar. Binaenaleyh 
efendiler, asıl bunlara çare bul· 
mak lazımdır Yoksa Ahmet Be-
yin t:e :.. iği gibi, bunh:ra doku
nulmadığı için teçeldiür ederim 
demek doğru değildir. 

Muhterem Arkad.ışlar: 
Ben, hGrriyeti matbuatın drş

manı c!eğ lim! Gazetecilerin düş
manı de . il'm. Gazeteciler, rejimi 
müdafaa ec.en ins·n1ar, bizim 
diiimizdir, l< aforr.ızdır, Cımağı
m12iır . .Asıl benim di"şmanlığım , 

ı ejimi } ıkmak isti yen hain gaze
tec·!erd r. 

( r c. \'O ses!eri ve alkışler) 
Ağao lu Ahmet B. yerinden : 

af ~in! 
Re"s - Brışka söz istiyen yok

tur. ldarei Örfiye ilanı hakkın
dalci hükumet tezkeresini reyinize 
yo u:n. 

Tezkere reye kondu. Mütte
filrnn kabul edildi. 
Kararname tamim edildi 

Ankara, 12 (1 eıeion) - Odi 
idare kararnamesi bugün vila
yet ere tarr·m f"c'ildi 

BAŞVEKiLiMİZ 'l'EŞEKKCR 
EDİYOR 

Anl;ara, 1 (A.A.) - Başvekil ismet 

1 

ac 
5 6 7 8 9 10 11 

hugiınhü bu macamız 
Soldan sağa yukardan a~ağıya: 
1 - Bugünün en güzel gazetesi (5) 
2 - Yıl (4), Romanyalı (.t) 

3 - Hayır (2), işleme (3), sırra maz 
har ol ('2) 

~ - ile (2), nota (2) 
5 - Avrupa dağlarından biri (3) 
1 - Futbolda bir ıstılah (3) 
8 - Sen (2), B. (2) 
r - Ve (2), ak (2), ? (2) 
10 - Kiiltür (4), şimsek (4) 

11 - 7."mı f5) 

AJtav takın11 Yunaııis-., 

tnnda 
Atina, 1 (Apo) - Yunanista

nın en kuvvetli üç takımı olan 
(Panntinaikos), (Olumbiyakos) ve 
(Apol:on) takımlarile üç maç 
yapmak için buraya ge\en Izmi
rin Altay takımı Yunan sporcu
ları ve halkı tarafından parlak 
surette karşılandı. Altay sporcl~
lnrı Yunnn atletizm birliği tara
fından misafir edildi. Bugün ilk 
maçı Yunanistan şampiyonu (Pa-
na+in~i''os' tatomile yapacaktır. 

N el<teplerce terkcs suyu 
ıç imi ye ce!< 

Yapılan sıhhi tahliller netice
sinde terkos suyunun ·çile bilecek 
bir su olmadığı anlaşılmıştır. 

Buna rağmen bir çok resmi 
ve hususi mekteplerde talebeye 
terkos suyu veriliyor. 

Eu hususla bir çok şikayetler 
yapılmıştır. Hatta baıı mektep
lerin iyi su menbalarına yolun 
0

1
malarma rağmen çoçuklara ter· 

lrns suyu içirilmesi garip görü
lüyor. Maarif idaresi mekteplere 
tebl gnt ya'pmış ve talebeye ter
kos suıu içirilmemesini bildır
miştir. 

Pş. Hz. 3 eni :> rl mi!nascbetile telgraf Yeni Neş!.!!'~: 
ve mektupla aldrğı tebriklerden miite- GORüS 
hassis olduklnrmın ve nyrı ayrı cevap B d b" t 

u c c ıya ve sanat mecmuasının 
\·ermeğ.e iml•fm_ bu_'a.ma.dr~l~rmdan, ikinci sayısr çok kıymetli makaleleri 
teşekkür ve tebrılderınm ıblagına A- muhteYi olmak üzere intişar etti. mı. 
nndolu Ajan ını 1a\·sit buyurmuşlar· mi Ziya, Ahmet Hamdi; Şehzade J3ur 
dır. han, Ahmet Kutsi Beylerin makaleleri 

Vapurcuıarın bir 
müracaatı 

Ankara, 1 - lstanbul vapur
cu!ar birliği lktısat vekaletine 
müracaat ederek Rüsamata güm· 
rük resrrıinden borçlu bazı va
purcuların bu borçtan affedil
melerini istemiştir. 

vardır. Bundan başka musi!\i ye resme 
dair yazılarla yeni neşriyata ait ten· 
kitler bulunmaktadır. 

J{nrilerimize tavsiye ederiz. 
"lLLUSTRATlON DE LA QUJE 

R~NOVf:E,. 
Geçen scnedcnhcri Fransızca ~ıkan 

bu mecmuanın Noel niishası ~ıkmı~lır. 
l\fiindcı·ecatı nr:ısı11dn Tiirki~·ede şi

mcnclif ercllik hal\l.ında mühim bir ya
zı ile bir çok giizel Ankara resimleri 

l vardır. -------------, Bundan ha5ka (Boğ:ıziçinden Sen 
DAVETLER nehrine) isimli şa)'nnı dikkat bir yazı 

r 1 1 1 · ı · ğ" l · da ,·ardır a e Je )lr ı ı <onrrresı N. :N . n 1 T .. k. d 
~ .--. azmı urı ev n ur ıvt' c sana-

Milli 1'ürk talebe blrJiği kongresi ;·i isimli makalesi ·ile tiyatr~ ve sine· 
2119.11 cuma giinü saat U te Türk oca ma yazıları He çılmn bu mecmua hun-
ğında toplanacaktm dan sonra ayda iki defa çıkacaktır. 

A~m©:ı.Ilnfilfü~~~iit : 

Daha fazla ehemmiyet Yerme
den oturduk. Beş on dakika 
geçti, Nu,i gelmiyordu. Yarım 
saat geçti gelmedi. 

0.1un yerine somurtarak Necip 
geldi. Tabii alelüsul kaybet
mişti. 

Hiç bir kelime söylemeden 
köşesine çekilip yattı. 

Server Bedi: 
- işle, dedi, böyledir. Hepi

mizin neşesini kaçırır. Ben de 
gidiyorum. 

Bu esnada, aşağıdan Nuşinin 

sesi, kahkahalarına lrnrışaı ak 
yül<seldi: 

- Memduh, diyordu, kaçma, 
geJ, gel.. Valiı .. 

Sonra, güm! diye kapanan so
kak knpısı 11m sesi .. 

Nuşinin kahkahaları bir müd-
det daha devam etti, kesildi. 

Merdi\•en başından seslendim: 
- Ne o, Nuşi? 
- Geliyorum, diye cevap ver-

di ve an!attı. Şeyh Memc4uhla, 
daha bizt~ gelmeden evvel l\uşi 

işi piş"rmişler. Şeyhin tabiatı, 
münasebetlerini daima g "zlemek, 
ve bu g"z eyişten de ayrı bir 
zevk almak olduğu için biz.e 
söylememiş ve "gidiyorum,, diye 
haber verdikten sonra Nuşinin 
odasına inmiş. 

- Soyundu, dedi Nu~i, ben 
aşağıya bira almak üzere indim, 
geldim içmeğe başladık. Ona 
iskanbil falı baktım, tekrar bira 
almağa indim. Biraz daha beyza 
çektim. Oturllrken birdenbire 
kalktı, giyindi, valizini aldığı 

gibi çıktı gitti. Giderken bana 
korka korka bakıyordu. .. 

Bu meselenin sırrını ertesi gün 
Ştyh Memduh anlatta: 

- Birader, oturduk. Bana 
ipekli bir de pijama verdi. O da 
da sıcak. içki de var. Keyf ta
mam. Fakat "dur sana fal ba
kavım,, dedi, kiigıtları açtı, ma
caı ca, Almanca, Fransızca karı· 
şık bir lisanla yarım saat bir 
şeyler anl"th. Sonra aşağı indi, 
karş.ki odalara gitti. 

Bır elinde beyza şişesi, öte
kinde b:ra, "sus,, diye işareti r 
ediyor. "N~ var,, ded·m. 

Kapıyı gösteı di. Yavaş yavaş 
yürüyerek ku'u ğını kapıya daya· 
dı, dinledi. içimden "eyvah di
yordum, bcyzrrıın tcsirile kadı· 
na evham bastı. .Sonra bizim 
Bahrinin geçirdiğl Macera aklı
ma geldi. 

- Hangi Bahrinin? 
- Tanırsın, tek gözlüklü, ha-

ni bir Rus metresi vardı. 
- Evet, tanıdım. Detektif 

Bahri. 

- Evet. O bir akşam metre
sile beraber beyıa çel<mişler. 

Otele, yatmaya gitmişler. 
Odaya girince metresi ishk 

çalmıya bnş!amış Eahri pcnçcre
leri yoklamış, evhamı malum 
Tam o pencereden bakarken 
sokaktan bir ıslık çalınmış. Bah
ri hemen pencereleri kapamış, 

kepıya hücum ederek kilitlemiş. 

- Niye? 

- Aldma metresi bir sürü a-
damlarla birleşip onu kesecek. 
lslıl<la da muhabere ediyorlar. 

- Ne diyorsun. 
- Vallahi öyle. Bilmezsin o 

ne evhamlıdır. Fakat o bövle 

{l~ 

şiddetle kapının anahtarını ah 
ca, metresi de ondan şüph\!I 
miş. 

Çünkii o da evhamlı. Zat 
öyle olmaaa buluşurlar mı? 

- Sonra. 
- Sonra "anahtarı ver,, 

mış. 

Bahri büsbütün şfipheleP 

vermemiş. O vermeyince karı 
şüphelenmiş ve çantasından 
ustura çıkarmış. 

- Ey? 
- Ey s i sabaha kadar B• 

elinde anahtar kapı dibind 
metresi ustura ile yatak başırı 

sabahlamışlar. lfte ben de d. 
:ıkşam kafa tütsülü olduğu i 
Nuşiden "ya beni boğarsa,, di 
korktum ve valizi alınca yalla .. 

Editle artık münasebeti 
çok ilerlemişti. Bu küçücük k 
daki zekaya hayran oluyordu 

Yalnız şu vardı ki, onunla müP 
sebetimiz pek masum bir flört 
ileri geçmiyordu. Düşünüyordu 

Jorjet beni vücudu ve kaf 
sile tatmin etmişti. Piri eti 
doyurmuş, Edit ise sadece ı 
kasile beni çekiyordu. Halbu k' 

Arhk Madam Roza bile 
müsadekar ve hatla himayel< 
davranıyordu. Bir gün beni 
sahibemiz çağırdı: 

- Madam Roza. dedi, seP' 
hakkında benden maJUmat iste 

- Ne gibi? 
- Ailen ve kazancm ..• 

- Ya ..• 

- Sonra, kazancının ehemfll 

yeti yok dedi, acaba Ko!oş•a 
gelmeğe razı olur mu? 

Anlıyordum. Güldüm. Ev 
hibesi: 

- Fena bir fırsat değil, de 
kız fena değil, hem de zengı 

Ben senin yerinde olsam .• 
- Ne yapardın? 
- Evet derdim. 
Demek, Editle münasebatıll' 

tehlikeye gıriyordu, Müphem IJ 
cevapla işi savsakladım. 

(Bitmedi) 

Beşoğlu 2 inci sulh hukuk ozfJ/I 
mesirıdcn: 

Mu&tafn Beyin Beyoğlu musc'1 
kinazi camıı.ati, liadıl:ı.öl·de Kur 
derede kapnh fırın so!mğtnda Jll 
SütlÜC!l Karaağaç caddesinde ınerJı 
Hac;an Muammer Beyin hanesinde 
nan ve Meliha H. ve efendiler aleffl 
Arnavut küyilnde Ambarlı derede ~ 
numaralı arazinin izalei şuyuu hV 
da ikam~ eylediği davanın cere)'!ı~,ı 
den mahkemesinde müddeiale)'lt 
mki olan tebliğata rağmen mahk' 
ye gelmcdildcri cihetle haklarınd• 
tjhız olunan muameleli gıyap kJ~ 
mn ikametlerinin mechuliyeti h~~ 
le Jj gün mil<ldetle il;inen tebtiğat J 
rasına karar verilmiş ve bu husuf 
merası mi kanuniye ifa edilerel;: "'.11 

keme 17 l.fınunusani 931 cum:ırtc!I' 
nii saat 13,30 a talik kılınmış oıdıd el 
dan nUl.adarımn müddeti nıua)1 
zarfında itiraz etmedikleri ve 111•~~ 
mcde hazır bulunmadıkları tııı:d~ 
usulün •IOS inci maddesi nıuc.Jlı 
\"akınları fürar etmis addQlunncai' ·ı1 
liğ malrnmınn kaim olmak üzere 

1 

olunur. / 

KAYIP ~ 
M:ı:ış cilzd:ınhırımızı ve mühür'crit1'ol' 

k:ırbeıtilc. l liç kimseye borcumuz: ~ 
m:ıdığı p; b ) en ilerini çıkarac:ığırrı'ı f) 
hüküm1rr:de vo!<tur. Şahsene, ~1elı1' 

l\lcrzuka., Perihan Tüı kin 



' 
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.. Büyük islim tarhi ...... 
Asrı Saadet - Sadrı İslam 

3 -4 bin sayfa 9 cilttir. eski ha~flarladır. 
Yazan: lslam akademisi. - Terceme e ~en: Ömer Rıza Bf. 

Tahkık heyetının araştırdığı nokta 
Mür ec· e saka ali e bd .. m cit 

hakikaten temas ediyorlar mı ·di 
ile 

Şehrimızaeki mevkullar bugün Analarla Fiyata: Bez ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 lrnruştur. 
Posta ficreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 

Vapuru ıle /zm re gÖnderi/iyorfar Bedeli~i bir defada veremiyenler taksitle de verebilirler. • 

v Ankaıra - ~en_emende ve di- ~ııımuııımınıııı11111ııınnıııı111111ıııııııııııııııı11111ıırııınıı1nıı111uııııınııııu111ıııııııııııı111111ıınıııııı11ıııuuııllllllll111ıııııt1llllllll11mıııu~ ~ Neşreden : Asarı ilmiye kütüphanesi ~--
ger yer erde şımdıye kadar tev- E stanbuld k• k fi b .. E -=---- - v&• ...,.:::;.~ 4k PW w-
kif edilenlerin adedi ( 65) tir.' a . .1 mev u ar ugun \ 1 Jandarma imalathanesi ila'.nab 1 
Zan altında olanların adedi de ~ gonderi)iyor ~ w • 

beşyüze baliğ olmuştur Maznun- E Menemendeki irtica hadisesinin feh . . d k" t hk"katı dün ğ 19480- 21760 takım ıerpoş ve tozluğu ile beraber yazlık elbise 
lar Men d b l 1 · § · d" · · · · rımız e 1 a 1 

§ d 1 ki b l kt P 1 k k emen e Ofa b an hır g ıkmal c ılmıştır. Şımdıye kadar lstanb ld d k kişi tevkif ~ biçki va imaliyesi yeni en pazarı a mu ayaa o unaca ır. azar ı 
ışlaya yerleştirilmittir. Tahkikat '§ edilmiştir. Bunlar bu sabah saat 10 d u aA of utz vapurile § aleni münakasa ile ikinci kanun 931 12 ci pazartesi günü saat 

snr atle i t d"I k • fE ı · " · · a « na. ar a» = G d k d d · )A h · d l kt B 0 aç e ı ece tır. 5 zmıre gonderıleceklerdır. Mevkuflard b" k d""n ak .. am- E 14 de e i paşa a jan arma ıma at anesın e yapı aca ır. una 
Burad . ) ' b" ::..:: d an ır ısmı u y ...: d l k 

a yenı • ınacate tet ırler E. an Yapura bindirilmişler geceyı· v d . ı"şlerdı"r E: dair komisyonda mevcut şartname mün erecatını an ama ve o kadar k ı l . § . ı apur a geçırm . § 
at 1 ~ acaktır kı bundan g Mevkuflar, polıs memurlarının refakatinde iki er ikişer Ya- f pazarlığa iştirak etmak üzere taliplerin teminatları beraberlerinc'e 

:;;a ~ekk~cıle.r . v~ mürteciler ~ pura götürülmüşlerdir. Bunlann çoğu sakallı ve ~aılıcadır. ~ olarak jandarma imalathanesindeki l<omisyona müracaatları ilan 
b 1 hiç hır ırtıcaı harekette ~ Son tevkif edilen Hasımın fırıncılık ve ayoı zamanda mav- ~ olunur. 
\~~amıyacaklardır. g nacılık ettiği aolaşılmışbr. § A k ı• • "" • d 
d 'l urk~n Akanı bahasına el.~e f.jlll[lllllllıt11111ııırımıııuuıııurıııııııı1111111 rıuıııııuıııuıııuııııııuilıuuıııruııııllttıınıuııııuııı nııu11ııııııııııu11111ııııııııııuı111uıırıııııııı~ n ara va 1 ı l1 n en: 

e •.en ınkılapla oynamayı mur- met önüne gelerek "şeriat isteriz., di- rek bunda a tahaddüs ede- 6 
tecıler akıllarından bile geçire- ye bağırdıl. Bu sırada ne taraftan gel b"l k h n sonr d b"k d" Ankara 'da idareyi hususiyeye ait maarif vekaleti binasının 
miyeceklerdir • diği belli olmıyan bir ate içinde kal- 1 ~ce adiseler e tat 1 ~ ı- ittisalinde kain benzin ve perükar dükkanları cephelerile yanında 

Tahkikat Laz lbrahim ve kut- dık. J{urşunlar Yızır Yızır işliyordu. iebılecek umumi bau ahka'?ı yeniden iki dükkan inşası kapalı zarf usulile münakasaya konul-
bulaktap şeyh Esat üzerinde • 'i?ay~t mehtimiz ,·uruldu ,.e anla- lesbit eyliyecektir. Nihayet bır muştur. 
temerkUz ediyor dık ki bıze de kurşun isabet edecek! haftaya kadar bu kanunun da 1 - Talipler bedeli muhammine olan 11086 liranın yüzde 

M · kaçtık B .. ük M· r · d 
ürtcciler Menemende halk n·: uy ıllet Mec ısın en geç- yedı" buçug· u nisbetinde teminatı muvakkateyi havi muteber bir • • ı ıger taraftan mecruh Zeki Meh. · k h ld" 

ırtıcaa davet ederken .. Halife met dUn mühim ifşaatta bul~nmuş meŞs~ ~vvetle mu teme ır. hk" banka mektubunun ve yahut muhasebeyi hususiye veznesine 
Abdillmecit bizi hudutta bek- bazı arı~adaşlarmın isimlerini ve ne: ımdıye kadar yapılan ta. 1

: tevdii havi makbuz senedini teklif varakasına raptedeceklerdir. 
lcyor • demişlerdi rede bulunduklarını haber \'ermiş, bu- k~~a göre Menemen hadısesı 2 _ inşaatı yapacak mimar veya mühendis ehliyeti fenniye 

Tahkik heyeti bu 5 f"ll . nun üzerine bu adamların tevl\ifine munasebetile divanıharbe seYke- varak"'larını ibraz edeceklerdir. 
h k"k e ı erın b l t d"l · · · l · .. 

a 1 aten sakıt Halife ile de aşl\~nmış ır. t' . 
1 8 

h ~llmeıı ıcap edenlerın ya nız bsı- 3 - Teklifname zarfları ) evmi ihale olan 22 kanunusani 931 
temas edip ctmed"l 1 • . hk" . enemene ge ırır <en ( aru anlı) vı ere munhasır kalmadığını, a- k 1 ·ı r d" 
edecektir. ı { erını ta ık ~st?syonu~da .~re.~i~ durmasından bil- 21 askerlerin de vazife noktasın- perşembe günü saat 15 te'l e\•vel ma amı vj avete verı me ı ır. 

ıstıfade hır koylu ıle Hacı Rahmanlı 4 - Şeraiti anlamak isteyenler vilayet muhasebeyi hususiye 
Da.biliye Vekili lzmirde köyünde hafız Ali Lrninde birine mek· dAan tahtı mes'uliyete alı~maları müdüriyetine müracaatla şartnameyi rE'sim ve planları tetkik 
lz,?'ır, 31 (A.A.) - Dahiliye Vekili tup gönderen ve bu mektupta ben is- lazım geldiği görUlınektedır. Eu- edebilirler. 

ş .. Kaya Beyefendi ile ordu müfettiş- ticvap isin çağırıldım, merak etmeyin, nun için gerek siviller, gerek 
l~rınden Fahret~in Paşa bu aksam l\fa. arkamdan dun edin, diye nsk('ıi imam askerler müştereken divanıharp-
nısadan otomobıllerle şehrimize a,·det lbrahimi bizzat Dahiliye Vekili ş. Ka temuh~ke d"l ekler demeldir. 
buyu.rmuşlardır. Şükrü }faya Beye- ya B. isticmp etmiştir. me e 1 ec _ icra Ve-
tendı, doğroca Naim palas oteline in- Bu adamın çok anut davranarak . An.kara, 31 (A.A) 
mis!erdir. bir şey söylemek istemediği sayidir. kıllerı heyetinin 31-12-1930 ta-

Menemen jandarma lm- MANlSADA. YENi l'EYKlFAT rihli içtimaında aşağıdaki karar-
mandanı tahliye ediliyor Ma~isa, 31 ~- Bir taraftan Mene- lar ittihaz dlilmişlir: 
lımir 1 - Dahiliye ve· m~n turk ocagı gençlerinin faaliyeti, T eşkilah Esasiye kanununutt 

kili ile ordu n.Ufetfo:i F h tti d.ige~ tar?ft~n mahalli zabıtanın fa.a. 26 mcı maddesinde vatan ve 
P -r a re n lıyetı netıccsı 22 kişi tevkif edilmi .. . . l ti" 
aşa tara~ndan dün Menemende tir. l\fanisada te,kif edilenler dokuz~ cunıhurıyet aleyhınde ,uvve .. ı 

yapıl•.n .arız ve amik tahkikattan bulmuştur. Ala"chir muhtan Ahmet ve fili teşebbüsat vul<~u~u :ııu
ıo~ra. ırtıca hadisesinde lakayt ha- te te,•kif olunmuştur. eyyit kat 'i emarnt goruld.ukt.e 
reı<etı dolayısile tevkif edil · Muhtelif tevkifnt münasebt:tile l\te· icra vekilleri heyeti, müddetı hır 
ol M mış ne h · · b an enemen jandarma kuma _ men ~pısanesı . u mevkufları isti· ayı tecavüz etmemek üzere umu-
~anı Fahri ve altı mahiyeti t :. ad~ğ edbe~ı:.ece~ bı_r hale geldiğinden mi veya meV2ii idarei örfiye ilan 
lıye d'ld"I a ı er uyuk bır hına tedarik edile . . l 

k e 1 ı er. Bunlara ait ev- cektir • - edebilir, denılmış bu unmasma 
~a kan.uni karara raptedilmek ldarei örfiye kararnam • ve Menemende 23-12-19,;30 tari· 
uzcre dıv h b esı h" d'l .. .. . • anı ar e sevkedilecek· Evel~i gün heyeti vek"l ınde irtikap e ı en curmun, 
:11~: .:e~~t Kuh_il~~ • ile bekçinin Menemen hadisesi münasebıe~~: hazırlık tahkikatı.oda ~u cü~mü_n 
~tt·:,. ala. ını taıızı ıçın cuma günü ilanına karar verilmiş olan idarei cümhuriyet aleyhıne şumullu hır 
n-~ernende m~aııam bir ihtifal örfiye Menemen, Manisa, Balıke- tertip oldu~ .. .. hakkında 

Y• P:l2caktır. Turk ocagw ı mühim sir merkez ka"al h kat'i emareler gorulmuş olması-
b · '" arına mun asır- .1 U' proıram neırettL Her ta- dır. Yalnız bu kar "b" na binaen Menemen kazası ı e 
l'" ,. • • • ar mucı ınce . k k 
~1n merasıme ııtırak edile- tabii merkez kazalar tAb• 1 Manisa ve Balıkesır mer ez a .. 

c ı.r a a ı o an 'h" d .1. 
el\ ır. köyler ve nahiyele d "d . .. zalarında 1-1-931 tarı ın en ı ı-
Antal r e ı areı or- 1 "d . 

yada da tevkifat fiye mıntakasma d h"l 1 k baren bir ay müddet e ı areı 
l A 

1
. a ı oma 

yapdacak azımge ır. örfiye ilan olunmuştur. 

Ankara, 1 (Vekit) - lzmirde Hükumetin idarei örfiye mın- Madde 1 - Manisa, Mene-
Şe•h Lutfullah ve Demircili Şeyh t~kıısını bu suretle tahdit etme- men ve Balıkesir k_azal~rı?d.a 
Mutafa tevkif edildiler. Bun- s~, hatta Manisa ve Balıkesir vi- ilan edilen idarci örfiye ~ıı:ıırl~-
ların Alaşehirde tevkif edilen- !ayetlerine Ubi olan muhtelif ka- ğine ikinci kolordu müfethşı bı-
lerle ınuhaberab olduğu anlaşıl- zaların bu mıntakadan hariç tu- rinci ferik Fahretti~ Pata haz· 
d-. Yarın lımirden Menemene tulması bir, veya iki ay "b· retlerinin tayini tasvıp olunmuş· 
•wkedileceklerdir. muvakka~ ;bir zaman için ~;l~ tur. . 

~evkufların ifadelerinden, hadi- he~ hangı bır zaruret ile tatbik Madde 2 - işbu kararname· 
ıenın mürettep ve m·· "kl . edılecek fevkalade bı"r "d . mn icrasına Milli Müdafaa Ve-An uşevvı erın " ı arenın 
talyad~ da hempaları bulunduğu hu~ut ve şu?1ulunü imkan dere- kili memurdur. 

anlaşıldı Onlar da t k"f d'l cesınde tevsı etmemek DIV ANI HARP 
ceklerdi~ ev 1 e ı e· dan neşet ettig· i şu""ph .ard~usun- KARARNAMESi 

· esız ır. 

M!IAlNLERlN lTlRAFLARI ~n.cak idarei örfiye mıntakası Madde 1 - Menemen, Mani-
nfsa, 31 - Dahiliye Vekili ş Ka dahılıode teşekkül ed d" sa ve Balıkesir kazalarında ida-

)'a D. Mani -. · • h b" en ıvanı-
de ...... sa, nlenemen ve ha,alisin ar ın Menemen had" · rei örfiye ilanı münasebetile te• 

_ı .. ıcaıa nlfıkadar .. .. h . . ısesı muva-
Jerı gezer k . gorulen merkez. ce esındekı vazifesin· b"h kk" şekkül eden Menr.men divanı 

e tetkıkat yapmaktad 1 .f d . ı ı a ın k 
mir •atbqat müessislerı· ~ K ~r. Bz. 1 a e ebdmek için yeni bir ka· harbi örfisi nezdinde huku u am· 
ve mu·· ' .... a.) a 0 • n t · · k"b tt b l k 
.J racaat ed k t unun anzım ıle ı· k me namına ta ı a a u unaca cesi h kk ere ctkil.atınrn neti· w l\lCC ıse sev o-
c K 

8
• •nda rnaJUrnat istemi lerse de lunacagı anlaşılmaktadır. işte müddei umumilik vazifesinin, 

,.,.. a.)a n tetkik A k d f ı· . . t'b t b k" diği i in : . . a!ını henüz bitirme. n ara an gelen haberlerde vazi ei as ıyesıne ır ı a ı a ı 
ç şımdılık bır sc, c:·· ·J • m b h ı k J l · l · ·· dd · ğini beyan etmi . ,.. . ~o) em13 ece- evzuu a so.an ( Cümhuriyeti a mat iızere zmır mu eı 

ş. Kn'-·n n ş~tır. koruma kanunu budur. umumisi Hidayet ve müddei 
.J • ı• cnemen htil A ld . 

iresinde, ka.rmıık mmet da. areı örfiye tabii olarak ilk umumi muavinliği vazifesinin, 
d . anun odac:ın(la h · ·· l d k" 
en·ış Mehmedin firari arı 1 '

1 
aın gıın er e kendisine teveccfih vazifei asliyesine irtibatı ba ı 

dnn Ha 1 z ,a< ac: arın· cd "f . Ik 
F" sana ekiJi isticrnp ctmi tir en vazı enın İ hnzırlıkları ile kalmak üzere lzmır müddei U· 

t'ırar1lcrden Hasan§ uifade,i veımi · meşgul olacaktır. Elim vak'cıda mumi muavinlerindeo Fuat, ve 
ır: '"""ht"ı b" . " alakası olduğu anlaşwanların tev- ilk tahkikata dair son karar, iç· 

UAı iZ(!" k"f • 
- Salun ı 0;k~ 1 1 

1 1 ve stıcvabı :ıc iştigal ede- )erinden Necdet Bey tarafından 
. \ nı 1 .. , i . cekr o·-

lemiyecel.ti)', dcmı ti. Eız de huku· ır. ıger taraftan hül f.ımol verilmek üzere müstantiklik va-
1 de gerek bugünkü vak'ada, ge- z.aifınin keza vazifei asliyclerine 

~ no 

-= 

SPOR 
Hayattan ın1calmal- ve daima Dl'• 

ıc'i.sihhaUı ve faal bulı.ınmak ı\ıabı 
kuvvttkn dü~ürmerncWc mümkün· 
dür. Sihhatınlzi muhafa10, ıinir- , 
lcrlnizi takviye fnallyeti· 
niıi tuyıt ıçın küçukler 
ve büyukltr tarafından 

mukcmmcl bir kuvvet 
Ulacı olarak tanılan 

AAKTERIOLOK Satıl ı k ma~azalar 
Dr IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuvan Sultan Hamamında yekdiğeri-
Umum knn t:ıhlildtı. rrengi nokt:ıi ne bitişik mühim bir irat ge-

naz:ınndan (\'nscrmıın te:ımulu) kan tiren 47,49,51: No lı iiç adet 
küre • \·a tı ~a\·ılması tifo .ve ısıtma has· 
talıkları tcşhl~i. idr:ır, b:ılg:ım, cerahau mağazada ki hissemizi acele sa-
kazurau \'C su t:ıhlılAtt L 'ltr:ı. mikro5 1 k d 
kopi ile frengi aranması, h1.ısusi :ışılar hcağımızdan a ma arzu e enle· 
i(tihzan D" an,olunda Sultan !\lahmut rin çarşıyı kebirde Kürkçülcı de 17 

;.atu.· r•b111es•i .:-..:.·o•: •l•8;1:911T11elllile•f o•rı&l ~211• mQm;:8 lllilliilm I N o. lı mağaza ya müracaatla n. 

irtibatları~ki kalmak üzere 
lzmit Sulh hakimi Cemal ve A
dapazarı Sulh hakimi Necdet 
ve Eskişehir müstantiği Hikmet 
Beyler tarafından icrası tensip 
edilmiş ve keyfiyet tasdiki aliye 
arzolunmuştur. 

Dl\"ANI HARBE KlMLER 
VERİLECEK? 

muallim mekte1'i talebesinden, Eskiş 
bir lise müdüründen, Eskişehir Hal 
fırkası. türk ocağı, idman teşki 0ltı 

muallimler birliği reislerinden Anka 
ra mmıllimler birliftinden. Geyve kny 
mnkamlığından, Gedis gençlerile bc.
lediye rei indenı Uşak gençler birli 
ğile belediye ı-.ci lifinden. Türk Far 
magoloj talebe birliğinden darülfünun 
diş tababeti talebe cemiyetinden, Sil 

:Manisa. 31 - Umumi surette 'eri· '";1" tiirk ocağı ve belediye _reisliğin.den 
len karara göre idarei örfiye mıntaka· \anız zırhlısı kumandanhgından l\an 
"I dahilindeki biltün nakşibendi men· dranın muhtelif tcşcl küllerinden, C: 
suplnn 7.nbıtacn isticvnp edilecek 't> diz türk orağından Foça belediye rei 
Menemende dirnnı harbe n~rilecek1cr· sinden Adana türk ocağından, l\lnnis. 
dir. Nakşibendi tarikatına mensup olan tiiı k Qca "•ındnn 1 l\tuğlada fırkadan 
bu havali insanlnı·ı dh·anr harp huzu. ocnktan. ticaret odasından, ırn:ıli.ıh 

rundn son irtica hareketile alakaları mer, Himayci Etfnl cemiyetlerinden 
olmadığını ispata davet edileceklerdir. muallimler birliğinden, Diyarbeki 
Yani bir ne,·i te1.kiye yapılacaktır. türk ocağındanı Manisa muallimıl'I 

TEESSrn TELGRAFI ARI birliğinden, l! ak muallimler birliği 
.M"ncmende vuku ~ulan mcnf ur ir· den, teessür telgr:ıf .arı gelmi§tir. 

tica hadisesi dolayısile Türkiyenin Bu telgraflar, menfur irtica Mdi 
muhtelif taraflarından Gazi Hz. nr sesinin mcmJcketin her tarafında n 
teessiir tcJgraflan gclmcl tcdir. Dün derin hir hiddet u)nn<lırdığını inkı1a 
de Sima Halk fırlmsından, Edirne kn: hın biiyük mürşidine arzetme'ktedir. 
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iktisat vekaletinden: 
Ankara tehir civarındaki teşçir sahasında inta edilecek olup 

42612 lira. bedeli keşfi bulunan bUyük havuzun inşası bir talibe 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulu ile münakasaya çıkarılmış 
tır. Milddeti münakasa 1-1-931 tarihinden 22-1-931 tarihine 
kadar yirmi bir gündür. Evrakı fenniyesi ve projesi Vekalet 
muhasebesine verilecek on lira mukabilinde telsiz telgraf 
civarında enstitlller inşaatındaki heyeti fenniye tarafından veril

mektedir. Zarflar 25-1-931 pazar günü saat 15 le lktısat Vekl

leti ziraat müsteşarlığı kısmında komisyon tarafından küşat 

olunaca~ ilan olunur. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

lstanbul belediyesinden: Fatih yangın yerinde 103 tincü ada
da 3104-3704 harita numarala arsalar arasında 9,76 metro mu
rabbaı yüzsüz arsamn metro murabbaına 250 kuruş kıymet tak
dir olunarak satılmak için alikadarları arasında açık müzayede
ye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için hergün leYa
ıım müdürlüğüne müzayedeye girmek için ihale günü olan 
24-1-931 Cumartesi günü encümeni daimiye müracaatlan. 

TURK I\1aarıf Cemiyeti 

Eşya Piyankosu 
Villyetlerden alınan telgraflar üzerine 1 Kanunusanide çeki

lecek olan eşya piyankosu komisyon kararile 1 Mart 931 tari
hine tehir edilmiştir. 

A 

A)i Ticaret mektebi rnübayaat 
konı isvon undan· 

.J 1 

Mektebin üstünde bir su deposu yaptırılacağından talip olan-
lann 5 Kanunisani 931 Pazartesi günü saat on dört buçukta 
mektepte komisyona gelmeleri. 

En ucuz En temiz 
En güzel E n e ı k 

En süratli, En nefis 
Tabı • • 

ışı yapan 
Yer 

-v A K 1 T 
MATBAASI 

DIR 
Tabı işlerinizi bütnn titizliğinizi tatmin t:.decek c111-

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi gazete Ye kitap formalarmızı 

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

Mecmua ve kitaplarınızı istediğinizden üstün tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir işi deruhte eder. 

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

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanız VAKTE 

abone olunuz. 

V A K 1 T Haftada bir okuyucularına 16 sayıfalık 
bir mecmua veren yegane gazetedir. 
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BALO MUTEŞEBBIS HEYET· 

LERININ NAZARI DIKKA TiNE 

Cazbant, ve orkesteraya ihtiyacı 
olan zevatın müsait şaraitle mü
zike tedarik edebilecekleri yega
ne mahal Garp Musiki San'at
kirları cemiyetidir. Komıiyon 
alınmaz. istiklal caddesi Par
makkapu Muhipbey apartımanı. 
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lilllluıijl ııı~~~llllillllı llilllll~lij~Jl ı 
fhlm. V. ıatın alımı heyetı 
1- il Anları 

Harita Umum Müdürlüğü için fo. 
toğraf cam, kağıt, ve eczaıı;ı aleni mü 
nakasaya konulmuştur. ihalesi 17 
kanunusani 931 cumartesi günü saat 
14,30 da Fındıklıda heyetimizde yapı
lacaktır. Taliplerin yirmi kuruşluk 

pul mukabilinde şartnamesini almala 
n ve ihale saatinden evel teminatla
riyle heyetimizde hazır bulun!"alan. 

* * * 
J<:skişehirde bir muhabere depo5u inşası 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Iha· 

lesi ı: 5 • i . 931 perşembe günü sııat 

14 de E-skişehirde kolnrdu ~ııttn akna 

komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 

şartname, keşif, pilan ve şeraiti fenniye· 

sini görmek üzere her gün ,.e 984 liralık 

teminatlarile muayyen saate kadar Eski· 

şehirde mez~Or 5atın alma komisyonuna 
müracaatlan. 

* *. 
Yerli mamulatından on seekiz hin çift 

terlik kapalı zarfla münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 17 kanunsani 931 tarihine 
müsadif Cıım~r tesi günü saat on dört 
buçuktur. Taliplerin şartname ve numu
nesini görmek üzere hergün merlcez sa· 
un alma komisyununa mürac:ı.atlan ve 
münakasaya i~tlrak edeceklerin ogün ve 
saatından evvl teklif ve teminat mck· 
tuplarını makbuz mukabilinde mezkur 
komisyon riyasetine tevdi eylemeleri 

• * * 

I' Devıet demlryolları ııAnıarı 

·------------------------~ Üç alimantaıyon buhar kazanı kapalı zarfla münakasaya ka" 
muştur. 

Münakasa 16/ 1/ 931 pazartes~ i günü saat 15,30 da Ankaradt 
Devlet Demiryolları idaresinde yapıalcaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakld' 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakua komiıyonu kitit 
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara4f:; 
Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

.. * lf 

Devlet Demiryolları H. P. Mağaza 
müdürliğinden: 

Daire için mübayaa edilecek olan (62) kalem malzemenin 5-1-9~1 
tarihine müsadif pazartesi günü pazarlığı icra edilecektir. 

Talip olanların yevmi mezkurda saat on bir buçuğa kadar 
tahriren teklifatta bulunmaları ve malzeme hakkında izahat almak 
için cumartesi, pazar günleri Haydarpaşa mağazası mubayaa 
kısmına müracaatları ve teklif edilen malzeme ile birlikte numune 
verilmedikçe fiyatların nazarı dikkate alınmıyacağı ilin olunur. 

Malzeme müfredat cetveli köprü kişesi ile H. P. mağaza• 
sındaki mahalli mahsusuna talik olunmuştur. 

Tütün Irihisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

l - 31,237,500 adet sarı ve beyaz küçük kutu raptiyesl. 
2 - Arap harfler.ile 12.000 kilo Defter. cilt ve verak. -..~ 
idaremizce istimaline lüzum kalmayan bu iki kalem etya 

pazarlıkla satılacaktır. Kapıüllerin numuneleri mübayaat komiı· 
yonuda Defterler de Cibali Levazım ambarmdadır. Taliplerin 
ihale gününden evvel numuneleri görmeleri ve pey sürmek içiıa 
100 lira teminat akçelerile beraber 5 Kanunusani 931 pazartesi 
günü saat 10 da Galatada Mübayaat Jrnmisyonuna milracaatlan. 

Nafıa vekaletinden: 
Yüksek Mühendis mektebinde Hükumet namına okuyup 

memurin kanununun 64 üncü maddesi mucibince mecburi hizmete 
tabi oldukları halde Nafıa vekaletince tayin edildikleri mahallere 
gitmeyen Mühendislerin ve bunları istihdam edenlerin nazan C:lik
katlerine: 

1 - Hizmeti mecbureye tabi olan MUhendislerin istifalan 
kanunen makbul değildir. 

2 - Hizmeti mecburiyelerini ifa etmek istemiyeoler tabıil 
masraflarını faiziyle beraber ödemeğe mecburdurlar. 

3 - Mecburi hizmetlerini ifa etmeyen mühendislerin diplo
maları mevkuftur. 

Mühendis ve mimarlık kanunu mucibince diplomasız olarak 
~esmi ve hususi müessesatta çalışamazlar. Ç~lışdıkları sabit olan• 
lar ile bu gibi şabadetnamesiz ve mecburi hizmete tabi milhen• 
disleri kullananlar hakkında (Selahiyettar mercilerin emirlerine 
itaatsızlık) edenler hakkındaki cezai ahkam tatbik olunacakbr. 

Merzifondaki kıtaatın ekmeklik düz 
kırma unu kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 17 kanunusani 
931 cumartesi günü Merzifonda ns· 
keri !'atın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. Taliplerin şartnamesini Mer
zifon, Samsun, Ama_-;ya, Çorumdaki 
komisyonlarda görmeleri ve ihale vak 
tinden evel teminat ve teklifnamele-
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3 oNco KoLoRnu KUMAN· ~ Bu.yuk 1 ayyare Pıyangosu 
DANLIGIXDAN. ~ Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

!LAN b:_:::.~ ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

YAKA LAMA MÜZEKKERESİ ~ Ü · · • 
Ad• sam - Habil oğlu Emin Rize. ii nun IÇIO• 
Mesleği - Asker gemici. -. . T 
Yaşı_ 28 :=-- .. ayyare 
Son oturduğu yer - lstanhul Top· ft2.:::.:: 

plyanflo 
alınız 

biletini 
hane Lv. :oı. Md .. Efradından. ı-==-ft 

Bulundugu zannedılen yer - ka- -=----. 
~ımpaşa azap ka~ısı civarında veyu § - _ 6. 
Beykozda nya Rızede . e;:-

ıncı keşide 11-kfınunusani-931 dedır· 

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

Yukarıda ismi ve hüviyeti yazılı o· -
lan şahıs askeri <'eza kanununun 131 • 
inci maddesinde yazılı cephane çal- §-_ 
mak suçu ile suçludur. Bu suçlunun F==" "50.000,, ''40.nQO,, "25.000,, "10.000,, 
tevkifi lazım ve fakat firar etmiş ol· ~;: . . " 
doğundan as~e~ muhake.me us~l.ka· ı-~~ lirahk lkran1iye ve 100.000,, liralık 
nunu?un ı~ı. ınc.~ ~addesı mucıbınce ~ bir nıük~if at vardır. 
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ırıeğe memur edilmiş oldukları zımnın ~ l. lllilİUI Ilı il l ' iwillıllıılıııilliliillililı il il ' ı 1 l 
da müzekkeredir. 


