
V AKIT sizin dert ortagınızdır 
Şikayetlerinizi, talebJerinizi, ten1en· 

nilerinizi. arzularınızı yazup 
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göndern1ekte tereddüt etmevi n 

Dahiliye Vekili Menemenden f eldi :==S?-2--s =- =-=== Reisicümhur Hz. 

Gazi Hz.ne izahat vererek BUGÜN Dün akşam Eğe vapuru 
akşam üstüAnkarayagitti ile Mudanyayagittiler 
~ükrü Kaya B~yle Fahrettin Pş.nın Oradan Bursayı,iki üç gün sonra da 
ızahatı ve Menemende son vaziyet 4.nkarayı teşrif buyuracaklar 

Dahiliye Vekilimiz ve Fahrettin Pa 
§a Şükrü Kaya Bey Menemendeki tet SAYIFA 
k_i_katr hakkında gazetecilere bir şey~ -:::!-~--- = =-~ 
soylemek istememiş kısaca demiştir-= =- =---- --- -
ki: 

- Divanı harbe intikal etmiş bir 
41y ann,. başmuharrİrİ-

mesele hakkında hiç bir şey söyliye- nin muhakemesi 
me~. Tahkikatımın neticelerini Baş. 
vekıl P~~ya bildirmek üzere bu ak· 
şam Ankaraya gidiyorum. 

Tetkikatımı bitirdiğim için tekrar 
İzmir 'e Menemene gitmekliğim mevzu 
bahs değildir. Gazi Hz. arzu eder· 
l~rse bundan sonraki tetkik seyaha· 
tınde kendilerine refakat edeceğim. 

Dahiliye Vekilimizle birlikte lzmir
den gelen idarei örfiye mıntakası ku-
1!1andanı Fahrettin Paşa da şunlan 

Şükril Kaya n. Öylemiştir: 
oımabıuıçe . . 

ıarayandan çıkarken - Dahılıye Vekili Şükrü Kaya Bey 
irtica hadise ini mahallinde tetkik e~e~d.i ile beraber bu akşam Ankaraya 

etmek üzere bir müddet c 1 l\f gı~ı~_ırum. Ankarada merciim olan 
ne gitmi olan DahiliH \~~T enem Buyuk Erkanı Harbiye Reisi Fevzi 
ya B. Ye idarei örfi} e m e ; ~ Ş. Ka- Paşa Hazretlerine tetkikatım hakkın· 
mandanı Fahrcttin p ıdn. a a ı ku- da izahat verecek, Şurayi Askerideki 

• a un lbah ·r d 
Çanakkale \apurile 'e Handır t . -.azı em olayısile hu meclis ile de te-
kDe İzmirden h imize dö:ım m~ d~rı mesa?ilc meşgul olmak üzere dört beş 

Çanakkale \apu u sa.-.ı ~örtte 1~ ır. gmüesaıyJe meşgul olmak üzere dört beş 
• . .. nıa- n zamt bir hafta kad k 1 ğı 

na gırmış, altıda S yrisefain nhtımı- Bu müddet ~r a aca m. 
na yanasmıstır. Şükrü Ka\a B . Ol d' zarfında faahyete başlamış 
at dokuzda v purdan cık~; rıh~) sad • itan. n·a~ı harbin de tetkikatını iler-
h "k.r. lm a c mış ve ışin tahkikat fh 

u um et erk 1nı ve di. er birçok zevat etmiş olacaktı sa ası tebeUQr :ar fından k ı r. 
. & eki Şükrü ){a}a Be) vapurdan çıktıktan .. . . l Paşa Hz. ile .S. 

sonra Fahrettin Paşa ile b. ı·kt d • goruşeceğım. Orada bulunduğum mUd 
D ır ı e og. det zarfınd ı · 

ra~ olmabahçe sarayına gitmis. Re· k a ~~ en_ın adli tetkikat 
lat_c&nıhur Hz. tarafından kabul edil ~smı~ da ladlıye .?'"?8virlerile tesbit 
mıştir. ~ ecef§•','1· darei orfıye ınaltlm oldu· 

Şükrü Kaya Be . gu 'eçhıle mahdut bir mıntakaya mUn 
saat on it Y \e Fahrettın Ps. hasırdır. Luzum görüldüğ.. takd' d 

f a ~ya kadar Reisicümhur Hz. 'Al f 8 u ır c 
n n neztlerınde kal 1 t tara 1 inci savfamızda 1 
ve havali . mış ar, Menemen . 
] · h sınde Yapılan tetkikat netice r~'=1:-;';';. ;----------
en akkında izahat vermişlerdir. Ş~yhhk ve müritlik iala-

l"a ~fikrü Kaya Bey saat on altıda 88• mıyetle telif edilebilir mi 
::r:ı.e:.~r~;mış, şehirde hususi bazı zi. O 
ıniş R n sonra tekrar saraya gel- Un ilk kısmını dercettiği-
etını ve eisicümhur Hz. ne arzı veda miz bu tayanı dikkat tetki-

§, Fahrettin Paşa ile birlikte dün kin ikinci parçası bugihı ikin-

::_mld ekspresle Ankaraya gitmiştir. =::::::c::i-aa...;.yıf_a_m~ız;,;;;d~ad~ır;:,:_· __ J 

Daktilo ile • 
resım yapma 

müsabakası 
MU.abaka müddeti bitmiştir, Qön .. 
derilen ı-cıimleri hufünden itibaren 

nctre haıhyoruz 

Moıllk Turgut Be..ı ,. .n yapbfı reıim • Daru-lfü 
D kt"l · • nun a 1 o ıle resım a n 

m11ttur. Bu....t'nden .t~bpma m sabakamızm müddeti nihayet bul-
a.. ı ı aren gönd 'l . l . 

Gazetemizde her ç k . erı en resım en derce baılıyoruz 
1 an resım ıah'b· b. ı· . · 

ba1111 bir heyetin b . ı ıne ır ıra verılecek, milte-
k . u resımlere bakar k . . . . 
ıymctlı bir bcdive takd"ım d'I k . a seçccetı bmncıye de 

'-t b p e ı ece tır Bug" k d -
.aa an ulda Zından hanınd K 1 M · un oy ugumuz resim 
Turıut B. tarafmdan yap~mııı;:,~ ı uıtafa Beyin kitibi Malik 

Maznun vekllı vali tarafın
dan evine taarruz edilen 
zetın torpil müfetti!i Şere-
fettin 8. olduğunu söyledi 

Mahkeme maznun1arın gay
ri mevkuf olarak muhake

me edilmeleri talebini 
reddetmiıtir 

lzmtt valJıi Ep-ef 8. 

l:ımit, 3 (Vakıt) - Yann baş
muharriri ve mes'ul müdürü Arif 
Oruç ve Snleyman Tevfik B. Je
rin muhakemesine bugün altıncı 
devam edildi. Kalabalık fazla idi. 
Muhakemeye Cemal B. riyaset 
ediyor ve iddia makamını da müd
deiumumi muavini Baha B. işgal 
ediyordu. 

Evveli maznunlann geçen cel
sedeki gayri mevkuf olarak muha
keme edilmeleri hakkındaki ta
lepleri reddedildi. Ve tahkikakın 
btitOn aafahab maznunlann aley· 
hinde garOldüğü cihetle mevku
fen muhakemelerine müttefikan 
karar ..-erildi. 

Bunu müteakip lzmit maarif 
mtidiiriyeti ve lıtanbul maarif e
minliğinden, maznun vekili Etem 
Ruhi beyin ilk muhakemede ki 
talebi üzerine gelen cevaplar 
okundu. Bu cevaplarda Lütfiye 
ve Remziye hanımların iddia 
edildiği gibi her hangi bir sebep
le nakil ve itten çıkarılmadıkları, 
LO.tfiye hanımın kendi talebi 
üzerine nakledildiği ve Rem
ziye hanımın da muallim muavini 
olması itibarile ve barem kanu
nu mucibince işten, diğer mua
vinler gibi çıkarıldı~ tasrih 
ediliyordu. 

Etem Ruhi B. buna itiraz etti. 
Müddeiumumi Baha B. dedi ki: 

Etem Ruhi B. bize ilk 
muhakemede verdiği tezkerede 
Lutfiye ve Remziye H. lann es
babı nakillerini vesaireyi soru
yordu, biz de bunu istizan ettik, 
sonra aldığımız cevaplar da o
kundu. Diğer cihetler bizi ala
kadar etmez. Vekil B. eminlik 

[Alt tarah 9 uncu sa)ıfamızdaj 

Eğe vapuru hareketinden evvel Oolmabahçe önünde 
Reisicümhur Hz. dün gece Gazimiz teşyilerinde bulunan 

saat 24 te ıebrimizden ayrılarak zevat ile ayn ayrı ..-edalaşmıılar 
Busaya hareket etmişlerdi. ve garüşmilşlerdir. 

Gazi Hz. dün sarayda meıgul Ege ..-apuru bu sabah Mudan-
olmuılar, lzmirden gelen Dahili- yaya vasıl olmuş bulunacak, Re-
ye vekilimizle Fabrettin paşayı isicüıubur Hz. doğruca Bursayı 
kabul ederek izahat almışlardır. teşrif edeceklerdir. 

Reiıicümhur Hz. saat on do- Gazi Hz. Bursada iki veya 
kuz buçukta dairelerinden çık- üç gün kadar kalacaklardır. Dö-
mışlar. Motörle, saray önüne de- nUşte otomobille Karaköye ge-
mirlemiş olan Seyrisefain idare- lerek buradan trenle Ankaraya 
sinin Ege vapuruna geçmişlerdir. hareket etmeleri veya Ankaraya 

Reisicllmhur Hz. ni saray avdet ederken lzmit yolunu takip 
nhtımınd ali Muhiddin, mua- buyurmalara muhtemeldir. 
vini Fazlı beyler üçüncü kolordu Reisicümbur Hı:. 
kumandanı Şükrü Naili paşa, maide de ayın on ikisinden eYel 
Seyrisefain umum müdürii Sadul- Ankaraya avdet etmiş buluna
lab, Halk fırkası teşkilat heye- caklardır. 
tinden Tekirdağ meb'usu Cemil, 
lstanbul meb'usu Hüseyin B. Ierle 
şehrimizde bulunan meb'uslar 
ve bir çok zevat teşyi etmişlerdir. 

• • • 
Ankara, 3 (Telefon) - Gazi 

Hı. nin Bursadan doğruca bura
ya geleceği tahmin ediliyor. 

Bedii Müsabakamız 

Istanbulun en güzel ba
caklı kadını kim ? 

Bacaklarınızın resmini çekmek için 
bir kadın san' atkir bu işle 

tavzif edilmiştir 

Başlangıçtan nihaye~e kadar .. , 
ve nezih bir hava içinde cereyan ede· 
cek olan (Güzel bacak) müsabakamı· 
zın mahremi) etini bugün bir derece 
daha kuvyetlendirmiş oluyoruz. 

Süreyya f otoğrafhanesi sahibi SU. 
reyya Bey müsabakamız için müracaat 
edecek Hanımefendilerin bacak resim 
terini yalnız bu işle meşgul olacak bir 
san'atkar Hanıma çektirmiye karar 
\ermiş ,.e bir san'atkar hanımı bu iş
le tavzif etmiştir. 

HANIMEFENDiLER! 
iŞTiRAKTEN ÇEKINIJIEYINIZ 
Müsabakamıza iştirak etmekten ha 

unnıza gelebilecke her hangi bir mah 
:ur aşağıda yazacağımız şartlan oku
duktan sonra zaU olacak ve iştirakte 
küçük bir mahzur bile görmiyeceksl· 
niz. 

Çünkü mü.sabakanuza iştirak için 
bize, isminizi, adresinizi hildirmeğe, re'I 
minizi göndermeğe, lüzum 11oktur. 

iŞTiRAK ŞARTLAR/: 
1 - Namı müstear (veya isminiz) 
2 - Aşağıdaki listede ve bacak 

resminde i aret edilen yerleri bir ter
zi metresi ile ölçüp santimetrelerini re 
simdeki ,.e listedeki işaretlerile bir 
zarf üzerine kaydedeceksiniz. Ölçüle
cek )erler, şunlardır: 

A - Bacak bileğinin kalınlığı. 
B - .Baldır kalınlığı. 
C - Diz kapağının kalınlığı. 
D - Bacağın kalınlığı . 
E - Bacak bileğindeki kemikten 

(Aşık kemiği) dize l\adar. 
<LOtfen S:tHfayı ceviriniz) 
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usullerine mugayirdir. Malum- rak yalnız dilini damağına ya• 
dur ki Hazreti Muhammet bile pıştmp açıtutk suretile mütenı:" 
islimiyeti neşreder iken herkesin diyen "Allah .. Allah •. ,, diyece : 
sadece aklına hitap etmiştir. tir. Mürit ayni zamanda ( Kılletı 
Peygamber, ümmetinden bu de-- taam, kdleti menam, kdleti k~ 
rece kör bir itaat istememiştir. lim) düsturuna riayet edecektıfı 
"Evveli akİınız ile muhakeme yani az yemek yiyecek, az uykU 

F - Dizden bacağın belde nihayet- dile cektir. Resim çektirecek müsa-
lenen kemiğe kadar. b!klarm bacak resimJerini hesabımıza 

3 _ Etekleri asgari dört Leş par- almıya Beyoğlnnda Tünel başında Sti· 

k k d J ak iizere çoraplı ve reyya fotoğrafhanesi hazırdır. 
ma yu ar a o m . • 1 k ·1 • d · 
ya çorapsız bacaklarmrn iki fotoğrafı Müsabaka nıhayeta o ara ı an c ı-

.. ~. . lecek günden sonra gönderilecek re-
m zarf içine koyup daha buyuk bff ı:arf . k b 1 d·ı . ~· · · ·· ı 
. . . 1 t b 1 A k sımler a u e ı mıyecegı ıçm guze 
1çmde gazetemıze ( s an u • n ara bacakh hanımlarımızın şimdiden isti· 
caddesi Vakıt gazetesi. "müsabaka,,) cal etmelerini rica ederiz. 
adresine ~önderilecektir. 1NT1HAP NASIL YAPILACAK? 

4: - Resim (Foto Süreyya) d;ı çek· Müsabakamıza iştirak için mataha· 
tirilmişse resim yerine fotoğrafhane mıza gönderilecek resimler her gün ga 
nin vereceği numarayt zarf içine koyup zetemizde neşredilecektir. 
göndermek kifayeı eder. BİRİNCİ SAFHA 

Çünkü toto Sü;eyya bize çektiği re Resimlerin neşri tamamlandığı za-
stmlt'ri Aahiplerine verildiği numara man okuyucularımızın reylerine müra 
ile numarahyarak gönderecektir. caat edilerek en fazla rey alacak ba-

DACAK R.gS)Ml,ERlNl NEREDE cak resi~leri. ilan edilece~. ve bunlar 
ALDIRACAKSINIZ da elimızdekı Avrupa musabakalann 

da esas alınan ölçüye nisbet edHerek 
1 - Bacaklarınızın resimlerini ken gazetemiz tarafından bir ikinci tasni· 

di fotoğrafçınızda alchrabilirsinı:r.. Yal fe tabi tutulacaktır. Bundan ı:;onra iyi 
nız resimlerin arkasında fotoğrafhane· rey toplıyan ve ölçüye uygun olan ba
ain mührü bulunması lazımdır. caklar müsabakanm birinci safhasını 
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kazanmış gyıJe.caklardır. 

Bu tasniften sonra, birinci safha· 
da kazananlar i~inden, birinci ve ikin· 
el intihap edilecektir. 

lKlNCl VE Nlı,At SAFHA 
Müsabakamızın birinci safhasında 

kazanan müsabıldar içinden aynca biı· 
birinci ve bir ikinci ·intihap etmek la
zım geliyor. Bu da şu suretle yapıla
caktır: 

Birinci safhada kazanan milsabık- 1 
tarın bize gönderdiği bacak ölçülerinin ; 
hakikate yakın olup olmadığını kont
rol edebilmek için davet edilecekleri 
hususi bir yerde, isimlerini müsa

baka günü ilan edeceğimiz Hanımlar
dan mürekkep bir kontrol heyeti tara· 
fmdan müsabıklarm bacak öJçüleri ye 
ni baştan alınacak ve gönderdikleri öl 
çülerle muhayese edilecektir. 

Kontrol heyetinin bize vereceği öl
çü raporları müsabakaya dahil olan· 
lar tarafından gönderilen ölçiilere UY· 
mazsa bu gibileri müsabakadan hariç 

Bacakların na11l ölç :; )düğünü addedileceklerdir. 
aöıteren tekil . . • . 

Müsabakanın nıhat kıymet1nı teşkd 
2 - İsterseniz, Beyoğlunda Tüne] eden bu kontroldan sonra şehrimizin 

başında Süreyya fotoğrafhanesinde bi tanınmış sa11•atkarlarının teşkil edece

zim hesabımıza da aldırabilirsiniz. Fo· ği bir heyet tara.tından birinci ve ikin
to Süreyya bacak resimlerini büyük bir cilik tayin edilecektir. 

mahremiyetle çekecektir. Resim1eri-

1

MÜSABAKAMIZIN MÜKAFATLARI 
ni foto Süreyyada cektirecekler bi· .. b k . t• k d 

~ 1 - Musa a aya iŞ ıra e en 
ze gönderecekleri . ~l~üler ve _ n~mı hnnım efendilerin ilk safhada en çok 
müstear yazılı zarJ tçıne fotografha· 1· . . b •. rey a mış yırmı eş ne. 
neden aJacaklan numarayı koymayı " - Nihai birinci ve ikinciHği kata· 
unutmamalıdır. Ve bu numaral'm ne - k h 1 1 b' · i ve ı"kı"ncı'lı'ği - na.ca anım ar a ırmc 

olduğunu kendileri de bilmelidir- takip edecek yirmi beş hanım efendi-
ler. ye. 

MÜSABAKAMTZ NE KADAR Vere<"eıl-imiz kıymettar ))ediye ve ha 
DEVAM EDECEK tınıları yakında sütunlarımızda oku· · 

Müsabaka nihayeti birkaç gün için yacaksımz. 

dt> ılö.n etidc~ektır. Muı-tıl.)lkfara -- Telgr~ haberlerimiz 9 uncu 
haber verelim ki gazetemize gönderile·! sayıfamızdadır, 
cek ölçü ve resimler şimdiden kabul e. 

ŞEYHLiK VE 
MÜRiTLiK 

Hakiki lslamlık ile telif 
edilebilir mi? 

-2-
ediniz. Ondan sonra bana iman uyuyacak, az söz söyliyecektir. 

Dün tekke teşkiJltımn tarihi 
d k 1 ediniz.,, demiştir. Mu"n"t b .. yatını bu usul daire" 

menşeioi jzah e er en bun ann "' ~ 
llmı' ruh esasına müstenit olan · d · ı' e bı'r gün maPe islamiyetin zühurundan heş asır sın e geçıre geç r 

terbiye fenninin başhca hedefi makama visıl olacaktır, «Feoa·
1 sonra meydana çıktığını, tekke- her ferdi, kendi keııdine dUşU· fişşeyh~ mertebesine Yaracaktır 

lerin dini siyasete alet yapan • 
nen, kendi kendine gördüklerini O vakit artık müridin varlığı 

teşkilatlardan başka bir şey ol· ve işittiklerini muhakeme eden, manen ıeyhi ile blrletmif olacakı 
madığım misaller ile zikrettikten kendi kendine karar vererek g\ıya şeyhinin kalbine Allah ta• 

sonra bu teşkilatların Hristiyan- hareket edebilen mütekAmil bir rafından varit olacak ilham cloi" 
laktaki (Rebbaıliyet) e muadil ol· insan haline getirmektir. Hal- rudan doğruya müridin kalbioe 
duğunu da göstererek bu nok- buki Naktibendi tarikati bilakis geçecektir! . 
bi nazardan tekke teşkilAtları· herhangi bir şeyhin manevi ter- Dikkat edilirse görnJUr ki 
nın hakiki islıimiyet ile kabili biyesine giren müritlerin akılla· şeyhlerin milritlerine tarif ettik• 
telif olmadığına ilave etmiştik. nnı imha eden, ku~ei teşeb- leri zikirler ve fikirler hep bit 

Bugün bu mevzuu tekke ada- bbsiyelerini hiçe indiren bir ter- vasıtadan ibarettir. Asıl maks•t 
bı ve usulleri noktaşından tetkik biye usulti tatbik ediyor. Müte- mürit olan kimseyi ıeybinin enıri0' 
edeceğiz ve Menemen hadisesi rakki miJletler arasına karışmak körii körüne tabi olacak bir hale 
münasebetile Yaziyetleri divanı istiyeo bir milletin efradı ıçın getirmektir. Mürit nazarmda ı~>': 
harbe intikal eden Nakşibendi bundan daha tehlikeli, daha za· be bir nevi peygamber telikkı81 
tarikatinin adap ve usüllerini rarh bir terbiye usulU olamaz. vermektir. 
misal olarak göstereceğiz. Şimdi bir Nakşibendi şeyhi Allah ile kulları arasındaki 

Her tarikat gibi Nakfib~ncli tasavvur ediniz. Kendisi etra- vasıta peygamber demek otdıı~ 
usul ve adaba da nıüritlerin Şeyh- fına bir kaç bin mürit tQplamış ğuna göre şeyhlerin kendileri~ 
!erine tama.men teslimiyeti esa· bulunsun. Bu müritlerin bepai de müritler ile Allah arasında bit 
sına istinat eder. Bu tarikatte bütün idarelerini, arzulannı onun ilham vasıtası olacağını ileri süt' 

Şeyhin, kendisine müracaat eden. emrine teslim etmiş olaun. Dini meleri peygamberlik davasmdaO 
müritten en evvel istediği şey siyasete alet yapbğı takdirde başka bir şey midir? Bu takdir" 
btlikaydO ıart emirlerine itaat böyle bir şeyhin bir memleket de hakiki bir islamiyet ile btı 
etmektir. Bu teslimiyeti temsil için ne kadar zararlı hareketler neYi şeyhliği telif etmek müOI' 

etmek için Nakşibendiler bir teş- tevlit edebileceği kolayca anla• kUn müdür? 
bib yaparlar, "Mürit olan kimse şıhr. Onun içindir ki her va· Cumhuriyet kanunları vicda11 
Şeyhine teneşir üstUııdeki ölü· kit dini siyasete alet edegeldik- hürriyetini kabul etmiştir.Bu hOf' 
nün gassale teslim olduğu gibi leri tarihen sabit olan tekkelerin riyet mucibince herkes istediği 
teslimi nefs et melidir. ,, derler. bir kanunu mahsus ile kapatıl- şekilde bir AJJab ve bir pef 

Demek ki bir kimsenin hakiki mış olması mahzı isabet olmuş- gamber tanıyabilir. Allahana it' 

bir Nakşibendi m~ridi olması için tur. Nakşibendi şeyhleri mürit· tediği tarzda ibadet ed~bilit· 
bUtlin benliğini, bütan Hrlığmı terini kendilerine kör bir alet Kendi kendine istediği gibi ıi• 
Şeyhinin elitle te~'lm "etmesi, bü· haline getirmek için ne yaparlar? kir ve fikirde bulunabilir. Buıı• 

tün şahsi arzulanndan, iradesin- Tarikatin balları bunu çok dan doJa1ı kimseyi muatap tut• 
den tecerrüt etmesi lazımdır. mahirane usüller ile temin etmiş- mak caiz değildir. Ancak bit 
Şeyhi bir iş emrederse her tür- ferdir. Mesela bir şeyh kendisi- adam ortaya çıkarak, yahut gis• · 
lü menfaat düşüncelerini, şahsi ne mürit olan kims~ye u günde 1i bir mahalde vaziyet alara~ 
temayülleri bir tarafa bırakarak şukadar (l.smi Celal) zikrede- etraf1na milrit namife bir takı~ 
hatta, memleketin kanunları ve ceksin ... der. Bu zikri yapmak adamlan toplayıp dini bir tef 
nizamları düşünfilmiyerek. yapı- için de hususi bir usul tarif eder: kilit yaparsa, devletin kanuni•' • 
Jacak işte ölüm tehlikesi bile Bu usule göre mUrit her nerede rına muhalif bir harekette bil' 
olsa onu göze alarak yapması olursa olsun daima şeyhinin si· lunmuı olur. Şayet bu teşki161 

lazımdır. Menemen hadisesinde oldu~ Nakşibendi şeyhlerinin müritle· masanı hatıranda tutacaktır. O· ~İ 
rinden istedikleri bu mutlak itaat nun gözünü, katım, sakalını, ah- gibi cümhuriyeti yıkmıya matu 
ve inkiyat akıl 'Ve mantık, ahlak \'al ve harekatlnı düşünecektir. faaliyetlere vasıta yapıhrsa vatı' 
kaidelerine taban tabana zıt Bu tarzda hareket ederken de na karşı en büyük bir hiyaoet 
olduktan başka hakiki islamiyet bir taraftan dudaklarım kapata- cürmü irtikap edilmiş olur. ~ 

"V AKIT ,,m tefrikası: 54 . ·kildi. Kapısını kapadı. Ben merak - Ey kızım sonra ne oldu?. Dedi. Ben de muakbeleten: (Ve~ 
- .. , ettim. Bir kaç defa yavaıça oda ka - Sonra efendim Senaver Bey• niz bana götüreyim). Dedi: (H&f 

pmına kadar giderek anahtar deli· fendi evden çıktıktan bir bir bu- size veremem. Böyle vak'alard,ı · . ,. ·~ ı ğinden içenini gö:ı:etledim. çuk saat sonra bizim kapının önün ba,nna çok şeyler geldi. - Eıı'1 

, · FiJesof - Ne gördünüz? de yine bir otomobil durdu... neti hamının kendi eline teslipı t 
:J/!.~ll Ülfet hanım - Aksi şeytan Filesof yerinden kımıldanıp yi- me~ ... mecburiyetindeyim.~ ~e ~ 

- ~~~~~...: • delikten gözüken yerde durmuyor ne oturarak: Şoforu çok zorladrmsa da ıkna e ~ 
1}1 =-~ z1! j du iri. Kapıdan bakışlarımm yal- - Lakırdınızı kestim unutmayı medim. lclil hanımı ~~ğırma_k 11 

nız bir defasında elinde bir kağıt- ruz kızım (Ali Senaver Beye hi- rarında kaldım Kendısı geldı ~ 
- Efe~d!m bizim .hiç~ir §~Y- ~il.e~of - Penc~r~ler~en har.~ç- la deliğin önünden geçtiğini gör· tapla) Beyfendi aiz İstanbula ne tası:nı adamın elinden k~par gı~ 

den lıaberımız yoktu. Bır gun yıne le hırını araştırır gıbı telaşlar gos- düın. ı tarikle döndünüz? aldı. Odııaına fırladı. Yıne 'slll' 
böyle öğleye doğr ukapımızın ö- terdi mi? Filesof ufak bir helecanla tek· Ali Senaver Bey - Emirgandan nı kapadı. tt 
nünde homur homur bir to,nobil Ülfet Hanım - Pek farkında de ral' etti: vapurla... Filesof - Çantayı alırken fD , 

durdu. Çoluk çocuk hep pencerele ğilim.. Çünkü o esnada, olup biten - Elinde bir kağıtla deliğin ö- Filesof _Peki kızım Ülfet ha- rün eline bir şey sıkıştırıp .sıW;1' 
re koşu§tuk. Arabadan Sem. ver lerden hiç haberim yoktu. Gelişle- nünden geçtiğini gördünüz.. .. 1 . . . . k n önün madığının farkına vardınız ası• jıt 
Beyfendi ile zevcesi lclal hanım rini alelade bir misafiret sanıyor- ! Ülfet hanım_ Evet.. ndımb~oyteyınıb~'ı sdızınd apını Ülfet aTrum - Dikkat ett 

d O . . 1 l ~ I H e ır o omo ı ur u. b' f k d d. 
indiler. Ellerinde paketler vardı. um. nun ıçın c a anımın ta- F'I f KA vıtta y """ 'h' b' Ülf H E f d' amma ır şey ar e eme ım.. 'f . . ı eso - ag a ... ı gı ı ır et a mm - vet e en ım.. . ,. Al 

Heiben kapıyı açtık. Misafirf9rj iç' vırlanna dıkkat etmedım. Senaver l f k d b"ld. iz m"? Fdeıof - İclal Hanım e'ITe ~ı1 
B . "kt b şey er ar e e ı ın 1 Şoför geldi. Bizim kapıyı çaldı. d'kt 1 ~. 

ri aldık .. Senaver Bey annemi yal ey gıttı en sonra annem ana Ülfet Hanını - Hayır. Bu müın - ı en sonra e çantasını ayn ~ 
h · ı tt o 1 ıAı• Aıagıya ben koştum. Kapıyı açtım. .. .. k ld w •• feıı' mz bir odaya çağırdı .. Gizli ~onu.. er feyı ana ı.. zaman c a ın kün mü efendim.•• .. .. . onune oymuş o ugunu soy 
üzerine ehemiyetle gözlerimizi aç- . • , . Şoforu derhal tanıdım. Demınden tiniz? 

tular. tık · Fılesof kendı kendıne mırıldan bize Scnaver Beyle lclal Hanımı Ulf H E 
FiJesof - Onlar. odada konusuı- ·F· .1 f S B . ma kabilinden şöyle söylendi: gctir;mit olan adamdı. F"l et f aınmB -:-k. v~t... ..e ( 

ı · ı eso - enaver ey zevcesı . . . • • ı eao - u 1 ıncı çanta •· 
larken dal aHnım dış.arda ne ya· • )A t b'hl 1 b kıp .1 - Elindeki kağıt afıkından aJ. Fılesof - Otomobılın •ç1nde I ? 

nı ma um en ı ere ıra gı - . uyor. ·~ 
pıyordu? ti'kt k d h il aJd ? Mlf olduğu bir mektupse. bunu ne kımse var mıydı? o·ıf t H B d d·g"ı'tıl en aonra a ın ne a er ı c anım - u e ı 

Ülfet hanım - El çantasını a.y- Ülfet Hanım Kendisine bahce vasıta ile aldı? Yok aşıkına gönde Ülfet Hanını - Hayır efendim d b d d'" .. d" ·· .. k d p k 1 · · · - ~ .. . . sonra an en e uşun um.. Jel 
nanın onune oy u. a et erını ıs· üzerinde bir oda verdik. Eıyasını recegı hır mektupsa bunu ne vası· araba boştu.. Filesof _ lcla1in kendisiııo 
kemlelerin üzerine bıraktı.. 1 koyması için dolap gösterdik .. ta ile gönderdi.. Filesof - Peki şoför ne İstiyor buna dair isti:zahta bulLııunadfJ"1 

Filesof - Çehresi, hali, tavrı Karyola kurduk. MeseJa filin işi Dadı hanım kendisine hitap e- du? mı? 
nasıldı? nasıl yapalım diye soruyorduk. Na dilmiyen ~u s~allere cevap verdi: Ülfet Hanım - Elinde tuttuğu Ülfet Hanım - Bulundunt• ~ 

Ülfet Hanım - Dalgındı. Yap- sıl kolayınıza gelirse öyle yapınız. - Dedımdı ya efem bu kız pe küçük bir kadın çantasını b~na çantam vardı. Arabadan çıka.ı'~ 
tığım bilmiyor gibidi. fkirle birde , Bana sormayınız cevabile hiç bir rilere karışmıştır.. göstererek: '.Deminden buraya ge- birini almış, öbürünü unutuıııt".,,. 
durup durup paketlerin yerlerİnİl§oeye ehemmiyet vermiyordu .. Bize Fileso~. bu söze hiç mukabe1e et tirdiğim hanımefendi arabada çan Cev~bmı verdi •• 
değiıtiriyordu. görünmek istemiyordu. Oda.ama çe miyerek Ulfet hanıma döndü.. taamı unulmui.. On·· ~~fr dim.,, ( Bitmcd.il 
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Ostro 
Belediyede: 

Sıhhi ~hırlar 
Ahır sahiplerine yeniden 

mfilılet verildi 
Belediye şehir dahilindeki ahır· 

lann 11bbi bir ıekilde tadil ve 
intaaı içJn bazı ahır sahiplerine 
yeniden mühlet vermiştir. Bunlar 
Nisana kadar ahırlannı tadil 
e~eceklerdir. Şimdiye kadar yir
mıye yakın ahır yeniden inşa 
edilmiı, birçokları da tadil olan
muıtur. 

Şube müdürleri 
Dlln ,ehrin nezafeti i9ln 

tedbir aldılar 
Belediye ıube müdürlerinden 

haıılan dün Beyazıt kaymakam
hğında toplanmışlar ve belediye 
itleri hakkında görüımüşlerdir. 
içtimada şehrin temizliği ve ne· 
zafet amelesinin sevk ve idaresi 
meseleleri uzun müddet görü
fOlmüıtUr. 

Anadoluhisar koprüsu 
Belediye tarafından beton ola

rak yapbnlan Anadoluhisa! köp
rüsünOn inşaat. yakında bitecek 
Ye kütat resmi yapılacaktır. Bu
nunla belediyenin yaptırdığı be
ton köprüler beşe baliğ olmuşlur. 

Evvell vilayet tarafından inşa
•ına başlanmış olan Silihtara v s- ga 
•e unnet köprüleri de yakında 
bitecektir. 

93 l Bütçesi 
Belediyenin 931 bütçesinin 

tubelerce tanzimine başlanmıştır. 
Şubatın birinde bütçe encümeni 
toplanacak ve bütçeyi rnüzake~ 
reye başhyacakhr. 

Belediye cezaJarı 
Belediyece alınmas•na karal 

"Werilen nakti cezabr haldnnda 
Da~iliy~ vekaletinden vilayete 
yenı hır emir gelmiştir. Bu 
emirde cezalarını vermemekte 
llrar edenler hakkında ne suretle 
mukame yapı1acağı izah edil-
me tec. Bu gibiler hakkında 
müddeiunıumiliğin müdaha!e~ine 
lüıunı olduğu emirde zikredil
mektedir. 

defa 
latanbul i~e ı:seyoğlu aracın
daki telefon muhaberesi 

22 saat kesildt 
Eıvvelki akşam saat 17,S ta 

Beyoğlu ile Istabbul arasındaki 
telefon kablosu bozulmuştur. 

Bu münaıebetle şehirdeki te
lefon muhaberatı kısruen dur
muftur. Yapılan tetkikte kablo
nun yağmurlardan çürildüğü an· 
lqılınıı mütemadi tamire rağ
men mUkileme ancak dün saat 
15 te lemin edilebilmiştir. 

Bu suretle şehirde ilk defa 
olarak 22 saat Beyoğlu ve Is
tanbul arasında telefonla konu
fulaınamııtır. 
F~ ~--~~~~~ -Kongireler devam ediyor 
!'f alk fırkası nahiye kongre

l~r~ devam etmektedir. Şehir da
hdındeki kırk nahiyeden 'On be
finin kongreleri bitmiştir. Biten· 
er Kadıköyde iskele, yeldeğir-
Ee~i, Kıııltoprak, Büyükdere, 
mırg.ln, Beykoz, Hisar, Üskü

dar ııkele, Doğancdar, yeni 
Ma~Ue Arnavnutköy, Kasımpaşa, 
F ati~, Kara gümrük, Şehremini, 
Ye~&y nabiyeleridir. Nahiye 
kongıreleri önümzdeki cumar
~si gftnUne kadar bitirilecektir. 
yın on dördlincü günü kaza 

kongreleri~e ba,lanacak ve iki 
tünde netıcelendirilecektir. Bun-
dan sonra vilayet kongresi top
luıacaktı. 

-------------------------'!'-- 3 - VAKiT 4 Kanun!'!ani 1931 -

Türk t~tı ese esi a ik · Ed"liyor 
~~~~~~~~~~~~ 

Karar verildi Ticaret aleminde : 

42 Sirket 
Teşekkül t Uıkleri 1halde faa

liyeite bulunmadıkları anlaşıldı 
lstanbul ticaret müdüriyeti 

mantakasında 42 şirketin gayri 
faal olduğu tesbit edilmiş~ir. 
Bunların içinde sermayesı 1 
milyon lira tutan ittihat seyri· 
sefain gibi büyük şirketler de 
vardır. 

lktiıat vekaleti bu müesseıe-
ler hakkında şiddetli takibat 
yapılmasını bildirmiştir. 

Ticaret odasında 
Umumi kongre mart i9inde 

Ankarada toplanacak 

1 Tahkikat yapıbyor 1 

Baklannda tahkikat yııpılan mağazalardan 
Mustafa Samlı mücssesan 

lstanbul mıntakasında bulunan 
bütün ticaret odaları kon
greleri bu ay içinde yapacak
lardır. Mıktan otuz olan bu 

Mesele ile - meıgul olan ticaret mocıdru 
Muhsin B. 

Hile yok 
Tasfiye müsaadesi alan ma

Oazelalar behemal tasfiye 
ettir i lecak 

Ticaret müdürlUğü son gün
lerde piyasada kat'i tenzilat, 
tasfiye gibi bahanelerle likidas· 
yon ilan eden ticarethanelerin 
çoğa?dığmı görmüş yaptığı tet-
kikat neticesinde ekserisinin 
balkı aldatmak için birer baha· 
ne olduğunu anlamıştır. Bilhassa 
bu müesseselerden bir kısmınm 
aylarca evci kat'i tasfiye ilan 
ederek camekanlarını boşalttık
ları ve sözde ucuz satış yaptık
ları halde el'an piyasada çalış
tıkları, geceleri de gi:z'i wzli ma· 
ğazalarına mal gefrdikleri tesbit 
edilmiştir. 

Ayrıca Ertuğru\ ve Şamh gihi 
~ 1 d b' magaza.ar a 1raz evvel tasfiye 

için ticaret müdürli.iğüne milr::..
caat ettikleri halde vazivetled 
dfö:eldiğinden bahsederek. bur..
dan vaz geçmek istedikler; an
laşılmıştır. 

Tıcaret müdüriyeti keyfiyeti 
iktısat vekaletine bi!dirmiş ve· 
kii!ette tasfiye bahnn~sile halkı 
aldatan mUesseselerin kat'iyen 
tasfiyeye mecbur tutulmasını 
tebliğ dm· stir 

ıVia - v.r.::.kiH 
Uerülfünıırun :rtıca hadısesin
don mütevellit teesc-ürlerine 

telgrafla cevc:p verıh!i 
. irtica hadisesi dclayisile Maa

rıf veka!etine Darülfünun Ema-
netinden çekilen telgrafa şu ce
vap gelmiştir: 

"Yüksek Türk gençliğinin in
kılap ve Cümhuriyet düşmanla
rına karşı duyduğu nefret ve 
husumet tezahürlerine bütün 
mevcudiyetimle iştirak ederim 
Büyük Gazimiz tarafından elle: 
rimize en kıymetli bir vedia ola
rak teslim edilen kıymetli Cüm-

ticaret odalannm kongrel'1inde 
tesbit edilen neticelerin Istanbul 
ticaret müdürlüğü tarafından 

tetkikinden sonra ıubatta odalar 
lslabul da umumi bir kongreye 
davet edileceklerdir. 

Mart içinde de Ankarada Tür
kiye ticaret odaları kongres; 
toplanacaktır. 

Kamb·yo borsası komiseri 
Ar kareye gitti 

Kambiyo borsosı komiseri Ap
tülkadir B. Ankaraya gitmiştir. 

Aptüll<adir B. Maliye vekile· 
tine borsa işleri hakkında izahat 
verecek ve bütçe ile meşgul ola
caktır. 

Yunan1ıler ,erep almak 
istiycırlır 

Yunanistandan bazı tüccarlar 
ticaret odasına mektupla müra· 
caat ederek memleketimizden 
vasi miktafdn şarap almak iste~ 
diklerini biJdirmi~lerclir. 

Aln1a11ya)'I )'akıyorl~~. 
Son giinlerde Alnıanyada. sahıbı.n~n 

:ı.rzusu ile yangın yapan bir tc~h.ılat 
yakalanmıştır. 

Sigortalı olan emliil•in ve ) ahut ma 
lının hedelini almak iizere onun yan· 
:mnsını isteyen mal sahipleri bu teşld· 
Hta müracaat etmek :;uretile mali.sat· 
)arına vasıl olmakta imişler. 

Yangmlara mukabil şirketin. a1~ak 
ta oltluğu iicreti t{'sbit eden tarıf eyı de 
poJjg elde etmişti. Bu tarifey.e na~ar:ı._~ 
ufak bir ciftli~i 200, orta bır çıft]ıgı 
500• hüyük bir çiftliği 1000 ma.rka yak 

tıkları anlaşılmıştır. 

\ki kıılpli horoz 
Frnnsada l:lim kasabasındaki tıp a-

l d · · 'kı' }ralbi olan bir horozu tet-ia ernısı ı • 
kik etmeUe mc~guldur. 

Yapılan tetkikata nazaran h?rozu~ 
·ı · k 11 · ·10 de hbii surette hah faalı-l n a nn • 
:vette olduğu tesbit edilmiştir. 
. nu horozun kursaı~r da diğerlerinden 
iiç dafa daha büyük imiş. 

,-KÜÇÜK JIABERLER 

Kastamonu ormanlanmn işle-
tilmesi - Ka!>tamonıı ormanl:mı t iş
leimek için milracaat eden lngiliz. şir· 
ketile ıızlnşılamamıştı. Yeni bir şırket 
orm:ınlıırımızı işletmek için hi.ikOmeılmizc 

huri.yetimize kuvvetli bekçilere 
mal.ık olduğunu inkılap ve Cüm
burıyet düşmanlarına göstermiş 
b~lunan yüksek Türk gençliği
?1~ bu asıl harekatile ebediyen 
ıftıhar edecektir. Meting sarsıl-

müracaat etmıştir. 
maz bir irade ile Cümhuriyetin Şümendüfer inşaatı - J\ütııhy•· 
muba~~zası için çırpınan bütün Tavş:ınlı _ Balıkesir hatlarının inşaatı tam 
gençlıge muvaffakiyet temenni- bir faaliyetle devam etmektedir. Hatnn 
lerimin iblağını rica ederim. orrn kıs;mlarınd:ı yirmi kilometrelik t:ı· 

Maarif vekili: Esat mamile ikmal edilmemiş bir kısım \'ardır. 

Türl< amele 
Ostro tütün şirketinden 

niçin atıldılar ? 
Ostro tütün şirketi mUdürlU

ğüne Botom Ef. is mile bir mu
ıevinin getirilmesi akebinde Türk 
ameleye yol verildiğini yazmışbk. 
Dün işlerinden çıkarılan amele 
namına bir heyet ticaret müdürw 
lüğüne giderek şikayette bulun· 
muşlardır. 

Ayrıca şirketler komiserliğile 
de te'mas eden heyet, haksız ve 
sebepsiz olarak işten çıkanl· 
dıklarmı, Botom ve Bahar efen
dilerin ötedenberi Türk düşmanı 
olarak tanındıklarını sC>ylemiı
lerdir. 

licaret mildi\rü Muhsin B. 
meseleyi tetkik edeceğini, her 
halde haksızlığa meydan veril
miyece~ini söylemiştir. 

G. S. birJiğındeki ser· 
best dersler 

Rağbetle karşılandı, birçok 
müracaat var -

Güzel San'atlar birliğinde 
meccani akşam derslerinden is
tifade için kayıt muamelesi de· 
vam etmektedir. Şimdiye kadar 
edebiyat dersi almak üzere 25, 
resim dersi almak üzere 15, mu
siki dersi almak üzere 15 müra· 
caat vaki olmuştur. Edebiyat 
dersini Şüknf e Nihal H., resim 
dersini ÇaHı lbrahim ve Hasan 
Vecih, musiki dersini Mahmut 
Ragıp ve Ekrem Besim Beyler 
vereceklerdir. 

Dersler, 15 kanunusanide ba~
hyacaktır. Edebiyat pazartesı, 
resim salı, musiki pazar, çarşam· 
ba, perşembe günleri saat on 
yediden ıııonradır. 

15 kanunusanide birlikte veri
lecek müsamerede Şekip B. bir 
konferans verecektir. Bu~dan 
başka tiir, musiki vardır Ünü
müzdeki perşembe günü için de 
akademi talebesi bir konser ter 
tip etmişlerdir. ------

Limanda; 

Tahlisiye işleri 

Adi iyede: 

Komiser Bican Ef. 
Tımarhaneye gönrerildıği ;-tin 

muhekeme yEpılam~clı. 
Kurbağalıda bir müddet evel 

Cemal isminde bir:sini öldi!rmek· 
ten maznun ! omiser muav:n1~ri 
Süleyman ve Bican Ef. lerin mu· 
bakeme!İne dün ağırcezada de
vam olunacaktı. Fakat, maznun· 
fardan Bican Ef. nin tev~ifanede 
cinnet aliiimi gösterdiği ve ti· 
marhaneye gönderildiği anlaşıl
mış, raporunun celbi için muha· 

keme kalmıştır. 
lspartakule vak'ası 

lspartakulede çoban lsmaiti 
öldürmekle maznun Mehmetle 
Müminin muhakemeleri, atin ağır 
ceza mahkemsinde rü'yet edil
miş, bazı f ahitlerin celbine karar 

verilmi~tir. 
Karaali çetesi 

Gebze, Darıca ve civannda 
katil 'fe gasp cürümlerini ika 
etmekle maznun Kara Ali çetesi 
efradının, lstanbul ağır ceza 
mahkemeli kaleminde de usu\en 
istiçvapları yapılmışhr. Bunlar, 
22 kanunsanide muhakeme edi· 
leceklerdir. 

Kallavi sokağı hadisesi 
T epebaşında Kalla Ti sokağın

da Emrullah isminde bir kahve
ciyi ~ldfirmekle mamun Balatlı 
Tahsin hakkındaki tahkikat, al
tıncı müstantiklikte son safhası
na gelmiıtir. 

Maznunun Ye bir şahidin ifa· 
desine göre, maznun nefsini mU· 
dafaa yaziyetinde hareket etmiı· 
tir. Kararname ya:zılacakbr. 

Maarifte 

y url bilgisi proğramı tevsi 
ediliyor 

Mekteplerde talebeye okutu
lan yurt bilkisi derslerinde in
kilabımız hakkında muhtasar 
mahlmat veriliyordu. 

Maarif, "Yurt bilgisi,, ve 
"Türk tarihi,, derslerinin proğ
ramlarmı geniıletmek fikrinde
dir. Bu derslerde bilhassa Türk 
tarihindeki yenilik, inkilip aley• 
hinde zaman zaman tertip edi
len i;ticai hareketlerin mahiyeti 
anlatılacaktır. 

Mektepler pertembe günfl 
açılıyor 

Bir hafta müddetle sömestir 
tatili yapan liselerle orta ve ilk 
mekteplerde ayın 8 inci perşem· 
be günü tedrisata batlanacakbr. 
33 tefebemiz Avrupsye gidiyor 

Avrupaya gönderilecek 33 e
fendinin harcirahlarınm tcvziioe 
baılanmıştır. Vekalet muamelesi 
bitmiş olan talebenin gönderil• 
melerine karar vermiştir. 

- Bu kıı:mın ı .1 kAnunusanide ikmal edil· 
Se~'~a ~Ja.rı;° r~ğbeti miş olacajtı muhakkak addcdilm,~tedir. 

Bir müddettenberi Ankaradcı. 
bu1unan tahlisiye umum miidürü 
Necmettin B. şehrimize dön

müştür. 
Necmettin B. Ankarada bütçe-

Bu 33 efendinin 6 sı ıu mll· 
ndisliği tahsisi için Almanyaya, 

_ si usulü tedris tahsili için Vi· 
yanaya, 4 i\ baytarlık tahsili için 
Almanyaya, 4 Ü tarih ve coğraf· 
ya tahsili için Fransaya, 3 ü 
bahri İnşaat tahsili için Ingilte
reye, 4 Ü makine mühendisliği, 
3 U köpı·ü ınşaah, 2 si tarih tah· 
sili için Almanyaya, 3 Ü fizik, 
kimya ve 3 il de ormancılık talı· 
sili için Fransaya gidecektir. 

Resmı hır ıı;;tatıstıke nazaran birkaç Eksperler mektebi tevst ~l~-
senedenberi yaz mevsiminde ecnebiler nacak - Tütün inhıc:ar irlnresının 
tarafından en ziyade ziyaret edilen ~on zamanlarda mlıtehassı~ eksperlere 
yer Almanyadır. ihtiyacı fa;ı;Jal:ışmıştır. İdare bu <=ene eks-

Her tarafta şiddetle hükmünü icra per mektebinden mezun olanlann hepsini 
etmekte olan iktisadi buhrana rağmen tütün dcpolıırına tnyin etmiştir. 
bu sene de Alman) ayi ziyaı-cte giden Fakat ekc.pcr mektebinin n:rdij!": rne
ecnebiler azalmamış bilakis fazlalaş- zun adedi çek azdır. Bunun .sebebi 
mıştır. mektep teşkil:ltının kafi olın:ımasıdır. 

~alnız Haydelberg ,.e Baden _ Ba· lnhi~ar idaresi kAfi derecede eksper F· ı 
dem hu sene YÜZ bin ecnebinin ziyaret tiştırme!. için mektebi te,·si ve isPı 
ettiği tesbit edilmi:,;tir. [ edecekur. 

nin tastikile meşgul o!duğunu 
yeni bütçede Be.remin tatbik 
edileceği bu sene limana s·s 
düdillderi l·onacağını söylem ştir. 

\i ilô.yette 

Kaı-a~rükte bir nahiye 
yapıhnaEı isteniyor 

Karagümrükte bir nahiye teş
ld!i icin v layet Dahiliye vekale
tine müracaat etmi~tir. 

Evrakı ikmal edilmiş olan efen
diler bu hafta içincie hareket 
edeceklerdir. 

Defterdarlıkta: 

Birikmiş evrak 
Defterdarlıkta ve haz.inei ev· 

rakta bulunan evrak tasnif edi
lerek lüzumsuzları tesbit ve bir 
lrnmisyon tarafından imha edile· 
cek, ba2Jlarıda sablacaktır. 
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iT 
lstanbulda dilencilik 
Son zamanlarda İstanbul sokak

larında bir dilenci kalablığı baş
ladı. Yalnız Beyoğlunda Tünelden 
Taksime kadar giden büyük geniş 

't azan ; 8ckır Sııkı 

Kasabada ilk balo! .. 
YAZAN : Omer Rız4 

Leyla hapisaneye 
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atılmııtı 
cadde üzerinde beş on adnnda bir [ Dünkü kısman hüliisası) f ye, evin hanımının yanına sah-eriyor- - Bu klZI alınız ve Emir Mervanın girmez yerde serili hasıra eturdu, fi 
dilenci var. Bir kısmı cadde Bir kasabada genç bir kaymakam j ıar, kendileJ"İ de yukarki salona çıkıror evine götürünüz! · düşündü: 
üzerinde gelip geçenleri etek- vardır. Cümhuriyct bayramı munasebctile lardı. Leyla, derin derin inledi. Fakat se Vaziyet iyi değfldi. Buradan blr an tf" 
!erinden tutmak, kollarından çek-, bir baln vermek istiyor. Balo için bir 1 Salonda sıra sıra iskemlelere otur- sini çıkarmadı. Mervanın evi, onun ı. vel kurtularak işlerile meşgul olnt .. 
mek, önlerine geçmek suretile komite t~kil ediliyor. Bu kotnitedc me· muşlardı. Ortada. dans için boş bir yer ~in zindandan beterdi. Fakat oradan isterken daha fena, daha karanlık bit 
iz'aç ediyorlnrdı. Hakikaten ma- mı'l'lu ve c~raftan bazı kimselerle ka· bırakmışlardı. kaçmak oradan kurtulmak o kadar çıkmaza sapmıştı. Muaviyenin elinde' 
lul olan bir kısmı da kesik dın1arda hazır bulunuyor. Kadınlann bir Sonrn yat ı okundu, mllfti efendi müşkül değildi. kortulmıık şilphesiz, Mervanın elinde' 
bacaklarım, yahut kollarım her- komisyona daved kasabadl tuhaf görülü- hazirunn cemaatle namaz kddırdr. Na- Mervan Ue Leyh\ dı§an çıklılar. kurtulmaktan daha çok kolaydı. Ke~ 
keıin merhametini tahrik için \ ,. yor. Maamafih komisyon toplaniyor. Kay- rnazdan son • tesbih çekip selevat ge Mervan ona baktı: kendisinin :Mervan ile gönderilmesill' 
rınmış olduğu paçavralar içinden makamın hanımı komisyona riyaset edi tirerek, tekrar yerJerine oturdular!." - LeyJA, dedi, rörüyonun ki, St·ni itiraz edeydi. Men·an He geçen mac~rt 
dışarıya çıkararak kaldırımın bir yor. Balo için yer bulmak üzere konu- Fakat hala kaymakam görünürler- çok mUşkül bir vaziyetten kurtardım. Iarını anlatsaydı ... 
köşesinde teşhir eyliyorlar. Fakat şuluyor., ide yoktu. Belediye reisi, nerede kahh Artık hana muhalefet etmezsin. Dtğil Ortalık bütün bütün kararını't1 
bir kısı~. di.lencilerin kendileri or· tstanbulda balolann ekseriya To diye telaş ediyor, buJu,ması iht:mali mi? Leyla etrafı dinledi. Uzaktan bir ,;ıırt1 
tada degıldır. Bunlar sadece elle- katliyanla Pernpalasat verildiğini or: 'tluhtemel olan yerlere adamlar ko~tu - Me"an ben saoa vereceğim . ._.,.a tı, ve onunla beraber kurbaiaların sr.t 
rine ~eçirdikleri üç beı ~a§mda bir ğa gelen gazetelerde okuyan türk oca uyordu. hı Medinede verdim, bu meseley tc•-aar Jeri duyuluyordu. Leyla, mahpesiııiıtı 
çocugu çınl çıplak teşhır ederek ğı reisi: 1 Nihayet kaymakam, üstUnde . ücu- dönmiyelim. nehre yakın olduğunu anladı. 
par~ toplamak için çalışmaktadır. _ 0 halde, diye söze kanştt. kaza dUne .artık bir hayli daralmış otan is- - Demek ki hala eski fikrindes;~? Dışarda, usul usul dolaşa? adım '11r 
Hulasa ~u m_esel~ a~hk zabıtanm mız namına bir heyet gönderip baloyl okinlc ve koluna girdiği genç karısı - :E\"et. dı. Leylflnın damarlarındakı kan dol1" 
ve bcledıyenm cıddıyetle meşgul Tokatliyanda veya Pernpalasta -verdir· !c beraber göründü. Salonda hemen Mervan ona cev&p vermedi. Yalnız du. Mutlaka Mervan geliyordn. Ad•l1"' 
olacağı bir hale gelmiştir. sek nasıl olur olmaz ını yoksa?. f-endilerinc en b:ış köşede yer gösterdi iki muhafız çağırarak kendisini tnkip lar gittikçe yaklaşmakta idi. J.ıeyta J 

lstanbul gibi büyük bir şe~~rde İçlerinden bir kısmı, başlarından he lcr . • Belediye reisi latife ederek: e.tmelerlni s? . .rledi. Hepsi ~irlikte ller karak bekledi. Fakat adı.mıa~ U2ak~~ 
elden, ayald:an, çalıımak kbıhyct ltıyı atmak için bu pek balkabakvnri l Adet budur en sonra gelir bezme lıyorlardı. Guneş gurup edıyor ve · ırtR mı ve ortalık tekrar derın hır eessız 

,ve vesaitinden mahrum ve alil za- fikri mfithls befendiler, \'e: I ekabir!.- lık kararıyordu. Uzun bir yolda i!cı H· ğe boğulmuştu. 
v~llılar ~er. vakit bulunabilir. Ken _ Amn~ efendim, ne demek.- Ga· Mısrnını okudu, hep gülüştüler!- yen .~t~rvan ne Leylı\ büyUk bir k&pı· Demek biris! ~nun mahpus old~~ 
dı l~e1!dılerme çnl!ş?r8:k yaşam:ık- yet münasip, gayet muvafık- Diye sö} lt'ak:ıt kaymalmrn asık suratlı duru- nın ?nunde durmuş, kap_ıdan karanlık· oda)·a gelmek. ıstıyor, f~kat .. bı_ına ı 
tan acız olan bu gıbı kımselere yari lenirlerken ktwmalmm: 1 J or 0 cctit davetiyenin dahi bir tesiri ça hır dehlize sapmış, hırkaç basamak kan bulamadıgından gerı donüyordd· 
d~m etmek yalnız vatand8.§hğın ele _ Börı: şey- mi olur hiç, diye nıu~.a ,,.örUldüğüne dair bir emare mevcut ol indikten sonra basık tavanlı, rutubetli Bu adam Mervan olaıtutıdr. Men·n.11 

ğtl, ayni zamanda İnsanlığın İ<:nbı- bele etti balovu biz eğlenelim diye , .e ~amfü>I belli ki fena halde canını sıkı ve müteaffin bir odaya girmiş, Leyli\ burada f ermanfernut idi. Burada bıf 
el~. Anca~ ~u yardım vazifesi h~r riyoruz. 'Baloda biz bulunamadıkt.-ı.n ~ ~rdu. j\aymnkamın böyle asık suratlı yı buraya sokmuş, odanı~ kapısın~ ~a kimM ona mümaneat edeme~d~. O hııl 
nızam ve ınhzam ~.lt!nda yaptalbıl sonra, ne anladım hen 0 balodan .. .Me ı durduğunu gören davetliler, tabii sebe pamış ve ona s~rt sert hıtap etmıştı: de ~u .gele.? adam dost mu ıdı, yo~ 
mek ve yardıma layık. '?la~lar~ ol- selfı bu fş için bana vekalet dünyada bini nnhyarnk, acaba karımızı da bern - Senin yerın itte burası. yenı bır du~m~~. mı?!.. rıf 
~ .. ~anlardan ayır~ak ıçındır .~ı da mezuniyet "ermez, binaenaleyh Tstnnbu ~ ber getirdiğimizi kaymakam beye na- Leyla cevap verntedi. 1\teM'an onun Leyla duşünuyorken adı;ıılar ye 
ıulac:ez7. tartınd~ ş~fkat mııesre- la gidemem, gidem<•yince dem huyır, o sıl ihsas etsek diye, oturdukları yerde kendisinden yardım dilemesini, ona den duyuldu. I(apı!1ı~ aralı..,mdan 1~ 
ı~~erı v~cude .. e~lmı~t1r. ls.to.nhulda lnmnz, burada verilmeli, hem halk gö- kımıldanıp duruyorlardı. :ralvnnn&smı bfkHyordu. Fakat Leyli; tiye biraz ışık se~pıldı. U1ll. tekrar at 
boyle hır darul ceze var ıken aca- r iip istifade eder. • ı K k h" 1 . bl sesini çıkarmadı. Odanın içine girer yoğa kalkt.i, ve dıkk.t kui1dı. l!flk ıf 
h l l d h , "I< t ld avma am ıç nmseye r şey sor .. .. kl d Le lA 
a_~ası o uyohr a a tl1 a e~ e en. Balonun nerede verilmesi me!"elcsi mada~, hiç kimse ile konuşmadan, ııra - " , ........ _. ___ , .... ,":" .... - tikçe buyuyor '" ya rışıyor u. y I· 

aywdan mn rum o an ınsanlar daha bir hayli mUzakere ,e müraka._a l f 1 . d 1• w k 1 zınltılan, dağıtıldı, Aman efendım a- kapıya yaklaşarak (lOUn anahtar del 
b·ı · .. l .•... d ka · ıno ona 1ır ans P agı onu masını enı B , . • w• T ~ d 0 ecne ı erın goz erı onun e en "!edildikten sonıa, nlh:ıyet çaresiz, IM>le tti Plfı.k 1 • b 1 d k _ man !.. u (kotıyon,, lann hazırun üze gınden baktı. ı;ııs• taşıyan a am ın 

labalık caddelerin lcnldrrımlarmaj diye reisinin el·indc ittifak edildi. re ' 
1 11 

ça magl o. daş ayınkcalktıa Sa rinde bırakbğı tesir anlatıhr gibi de- hafızlardan biarl idi. Bu ona, biraz ti 
b • f t • • nsını rn arına n ıp ansa a • a- .. • . b. 1• d ., 
ır ecaa sergısı manzarası vere- " 

1 
k d d k • d .. gH ! .. Dşraf ve esn.ıf sak:ıtıarını ka· selh verdı. Muhafızın ır t! ın e ışı'" 

b·ı kt d" 1 S h" d " " onun a\'UÇ R ar aracı yerın c guç M h f 1111 ı me e ır. onra ıç yar mın Knvmakam komite irtimaına gelen bel. b" f k t t d 1 pı·k b"t' rıştrrarak, ellerine tutuşturulan bu a- bir elinde bir kap vardı. u a ı~ e 
h ı k ) d . k d"l " ' ' :r a ır o s ro oyna ı ar. a ı ın • • . 

mu taç o ma tazın cen ı en ı e- luden hiçbirisinin karısını beraber gc- b 1 d' . • k' k k caıp ne~nelerı enrıp cevırerek, bekle- deki kahı bir yere koyarak kapıyı a~ • I b"l ı I 1 d h 1 ' ce, ~ e ıye reısı, san ·ı ayma annn . . · . . 
rıne ç.a ıın ı ece •o an arın a a • tirmediğine dikkat ederek bu adamla h d . ~b·. şıp duruyorlardı. Hıçbırlsı düdükler· mı§, ve LeyJRya bakarak: k · • t · .. d d'I 1 ' sa ne e numara ynpı)ormuş ~· ı. . . . .. . ~ . . . . . . dl 

ı ız aç e mcsınc musa e e ı met· ı·ın yarın baloya da ayni surette işti· . den hırını ottürmege CE'CöJ!\rl't edemıyor - Bem affet, demıştı. Senı şım 
t d' ? J - Yaşa kaymakam bey yaşruıa L, d n· . .. 1 k . h k kl b .. ··k e ır • rak edeceklerini, binaenaleyh balonun . . Ik J d tlb·· d tH u. ır kı<ımı da enPs~ gun çocuk an- ye kndar yeme sı7. ıra ma a uyu 

.Kanaatimi2( odur ki şehrama· Aynaroz adası mi lllfı bir hal alacağı dıye, pek ndıcc a. :ş i 1d ur ave na vermek üzere oyuncaklan ceplerlne bir kabahat işledim. Sizin Emir Mer· 
netı ne ltad:ır fa.kir olursa olsun ni nı kolaylıkla tahmin etti ve bir tedbir ler ava.' aval b~ıyor ar 1

' yerleştiriyordu. Yalnız müfti efendi, rnna mensup olduğunuzu bilmiyol"' 
hayct adetleri birkaç yüzü geçmiye d .. u ğ hn .. 1 d - Sız de refıkalarınızı beraber getf- kendisine isabet eden bebeği eline al· dum ? •• 

k 1 h k .,_,. k u nme c ..,.~ n ı. . b' 'k' d d · t 
ce o an a IKı a~zeyi açı sokak• Düşündü, düşündü, ne yapmalı, ne rıp . ır 1 1 nns yapsanız, me enıye • mıyarak, mutlaka bir şey almak lazım Mer\'flntn anılması LeyllYt ftrkfit-
lard.a.n toplıy~rak hır d~m altına kol yapmalı da bu adamları yola getil'me t~n ı!;tffad.~ etseni: fena mı olur~u s.ın sn bari ~clzlerine bir düdük verilmesi müş, o dn bir cevap vermemişti. f'nkat 
yaliılır. kanahzasyon gıbi neticesi li ... öyle bir şey yapmak Jazım ki, çare kı ••• diye oylenm~ge başlarken, öteden ni rica etmişti!. muhafız ışığı içeri koymuş. içi yemeıde 
tamamen m~kük i~lere her sene ye bulama:rıp kabule mecbur olsunlar! .. otuz kırk kafa bırden kaymakama ce- Kaymakam, şehirde kağıttan ş:ıpka dolu kabı J.eylA.ya takdim etmiş ve on" 
di yüz, sekiz yüz bin lira veren Nihayet buldu hem de pcl~ müessir vap verdi: konfeti ve serpantin bulunmadığı için - Emir Mervan size bu yemeğl g(ıll 
ş:hre~~neti ls~aı:ıbul sokakları?~a bir şey ... Ve derhal l.:fLl:rrda, kaleme sa . - Refik~ ca~iyeniz .. refika. ca.- ge- pek müteessif oluyordu. Daha evvel derdi. SiT. yalnız bu gece bur:ıda kala· 
d~~enc~hk _derdının kalkması ıçın nlarnk bir çırpıda şu şedldülmeal da tır ... aşa ... ı·ıyenız.. tirdik .. refıka c:ı .. akıl etselerdi, bunları lstanbuldan da cak, yann onun hanesine gidecek ve o-
b!ltçesıne ıcap ~derse .on beş yirmi vetiye müs\"eddesini yazdı: refika cnıiyeniz !.. getirtebilirlerdi. Her ne ise, artık bu ka t1lda her tOrlU ikramla karşrlantıcaldl 
hın ~ir?- fa:I~ hır tahsısat koymak- "'Ciimhuriyet bayramı şerefine veri- Her kafadan blr ses yükseldiğine gö darının da ehemmiyeti yok! .. Ve elinde nız. 
tan acız mıdır? lecek olan baloyu rcfikanız hanımcfen re, sözleri böylece karışıyor ve bu söz ki düdüğü düt düt. .. öttürmefe batla- Leyla hu sözlerden hiddetlendi: 

S?nr.a çalı~~a~< için viicutl~rnı- di ite birlikte teşrife mecbursunuz. Bu terden bir mnnn çıkarılamıyarak, bir dı. Bütün oradakilerin tüyleri diken - Ben yt>mek filan istemem. Bunla 
d?- ~ıçbır eksıklık, sı~hatlerınd.e baloya iştirak etmemek ,.e bilhassa (refika cariyeniz) lafıdır gidiyoı'du! .. diken oldu. Aman y~r.abbi!.. Bu kay- n geri götUr. Sizin yemeğiniz bana hS. 
hıçb!~~o~"!kluk olmadıgı hald? dı- (dam) sız gelmek, cümhuriyetin parl:ık lfaymakam, hanımların aşağıda, makam çıldırmış mı ıdı ne?- Fakat ta ramdır. 
lencılıgı ıtıyat edenlere gelmce. güneşine kar.,ı gözlerinizi yuınmnk de haşka bir odncln olduklannı öğttninct>, bii hiçbirisi yine ses çıkaramac'lı. Ve ya - Hanım siz bütün gUn bir ~v ye-
bu ~ususta zabı:amızın cid~i _bh mektir. Gözlerini cümhurlyetin ulvi g:(I hemen baloya iştirak etmek Uzere, sa- vaş_ yavaş onlar da düdüklerini öttür- medinfz. Bir lokma olsun yeytılz. 
v~zıyet almae~ lazı.~dır. ~u. gıbıler neşine karşı açmıyan betbahtlar ise lona gelmelerini tensip etti. Memur, eş mege_. kaynana zırıltılannı zırlatma- - l!rtemem diyorum! 
hır tar~ftan dılencılılde ıştıgalder. kör edllmeğe mahkumdurlar. Elbise raf esnaf bütün davetliler, karılarının ğa._ başla •• dılarl- - lnat etmeyiniz efendim. 
me.nedıl~r, d~ğer tara~~. hü~iyP.~- mecburi değildir!.,, sal~nn getirilmelerini knt"iyyen ist'!me Böyle balonun en hararetli bir anın - Yemiyeceiim dedim. Yemek:erhtl 
lerı tesbıt. e~ılerek. husnu nıretl.e • • • mekle beraber, bu emri vaki karşuunda da, ziraat bankall odacısı soluk solu- al götUr. 
çalı!mak ıstıyenlerın yol ve saı~e - 29 teşrinievel geldi, 0 gün bayram, hiçbir şey diyemediler, innalitliih ve ğa salona gir~i, yerden temenna edip - Ben bunlan. alrp giltftrmeıtı. ,,,. 
malatmda kullanılmaları çares~ a- şehirde emsalsiz bir surette tesit edil inna ileyhirraciundan başka! ... yalnız kaymakama hır mektup uzattı. Kayma rada bırakır gidenm. Biz df! ne )'paat 
ranırsa hem ~al~ın rahat ve ahlakı, di. Bütün dükkanlar kapanmış, her ta J{ösczade Şamil Efendi hiç aldırış bi- kam mektuba atıp okudu, mektup res sanız yapınız. 
hem de şehrm ınzıbatı noktai na- raf bayrakların donatılmıştı. Hükfhııet le etmedi. Çünkü 0 karısı yerine hizmet mi olarak, numara tahtında, banka mü Muhafız ytmekle ışığı bırakmış ve 
zarınd~n ~.üyük. fa.ideler temin o- konağı avlu unda yapılan mernsim ç<ıh çisini getirmişti. Maksat bir (dam) ge- diri Cehti Beyd~n geliyordu, karısı f~- dışan çıkmışt. Giderken kapyı kaparıt~ 
lunacagı şuphesızdır. parlak oldu. tJkmektep muallimlerin- tirmek değil mi idi ya!.. na halde hasta ımiış.. Onun içfn nıil· mıştı. Ortalık tek.rar ı:;essizleşmiştı. 

.Al.elımef AsUH den birinin irat ettiği nutuk dakikalar Belediye reisi, kimse olmasın, diye· beccel. dlmhariyet balosuna lş~irak e- Leyla düşündU. Mervan bili onunl• 
------- ca alkı~landı. k . .· · .• haber ,·erdi fakat ge- demedığinden dolayı beyanı itııar edf uğraşıyor ve onu elde edebflecefftıi ult 

L h "l.T. :. re ıçeu gıııp • k h "- 1 • ·ddt · d" 
~e - l Unan .Memurlardan birçoğu, bayram şı>rC· len•olmadı. Bunun üzerine kaymaka- yor ~e ansı~ın ra aa.eız ıgı.nın ~ı ı mm e ıyordu. Bu ne sel'M!mllktfl. 

V fine resmi giyinmişlerdi· Kimi bonjur k J iz?.at kalkıp hanımları da oldugunu temın için tezkeresıne hır de Birkaç dakika geçtikten sonra dı,at 

1 ··...ıı adr°":"':,~· 3 (ki~.A.)ı> -k Re~i _ bbi~ teb- ltimt frnl; eski i kimi jak~t atny taklidi :1eıtn etta •. rı ı'cdJe.n sonra çar~aflarla sım resmt rapor leffediyordu. Kaynıaknm da gene adım sesleri duyuldu. Btivü" 
ıı:,--.1e enı ıyor : e samımı ır su· · ' • • • s• •· • · • k b' • 

rette . t . J \T • l bir sey1er.- J<,akat hep"inin de daha hu sıkı 1 apııh hirkac hanım içeri .. ·e gire- mpora goz gezdırdı, ımza.<ıma ba tı, ır abaya sarıh bir adam yavaş •ı•nf 
cere.}nn e mı o an enıze os - :. ' • " · d k' f · .. d 1 t k·ı·ı ı· d 

Zalcski mülakatı ~ nasında iki hülni· sabah sanoıktan çıl,anldığı, yakalan- ı rek, sıkıla sıkıla salonun bir köşesinde od cıbvalr a ı drekntgı lmudca eb~ . e~ • .a ın gekı.}J·or u. Bu a~am mahpesin kap,•ırı• 
d . .. nın ve kollarının pek feci surette buru 1 .• "ld"I a u unan o or ar an ınnın ımza ya aşmış, I..eylaya uzanmış ve: met a amı umumi vaziyetı gozden ge >uzu u er. . 

. . şuk olma ından ::mlaşılı)'ordo. Yalnız l f d' d 1. sı.. - Korkma, senı kurtarmafa ~eJ· 
çırerek bu hu..,ustaki noktaı nazarları- . • Eşraftan Hacı sa E en ı zn e A ım Kaymakam bıvık altı dan ya\·asça dı' d . t' 

b . .. cskı bır kadı olan e\'kaf memuru .• ıer . .1 b" lk" f' k t k " n :. m, emış ı. 
nın mutan katını memnunıyetle mu· .. . . . Efcndı, karısı e ır ·ı ıs os yap ı - güldü nla'' etti kendi kendine. L Jr b' d bi t't dl 

h d • 1 . gun sıyah ceket siyah clzgıh panlo· 1 1 d h 1 . . • • " , · ey a ır en re ı re • 
a e e etmış erdır. Bundan maada . • . ' . • . d •. 'kl"k tan sonra, ıanım ann n a eV\·e nıçın Vah vah diye göyJendf 1.avallı • K'm f .,,,,, ., .. 1 "k . . . • • . lon gıydıği halde, bugün hır egısı ı . 1 ... . . h k dil k b - .. ·• • - ı s n ~n · .. 

mu a at onlara bırbınnden hıç ıhtılaf . • rt gelmedık cı.nı ıza mn sa e, a a- kadıncağız hakikaten pek fena 'ınstıılı B n k<Jt fz Mes' t H k 1 
·ı b 1 y i t .1 ol un dıye onları çıkarmış, sırtına g k b • - e en o • emen a • 
ı e ayırmamış u unan anan s an ı e . . . . . , .ı a: ğa yakalan mı§' kınız 
Lehistanın iktısat sahasında daha şim renkte hır elbıse geçırdmıştı:. . . 

1 
- Efendim, harem dnlreslnd<' ken- ··~ * • ~yJA bir 

11 
ra-.w t d 1111 det' 

d. d . . . . . Gece olunca, balo avetıyesını a an d .1 . d b' . taklide biı· balo tertip . • ç .. ·§ a o anm ~·n 
1 en bır~ırıne ~ya~r. dı~k~t hır suret tar, (dam) larile beraber, fevç fevç, bt> 1 e~ı e ızı . .. ~ ndi Gece yarısına doğru herkes evıne çıktı. Mes'ut hemen ıfJğı söadürclÜ· 
~ t~karrup ettık1erını gorup nnl~m~k lediye reisinin Cedidiye mahallesindeki ctmışler de ... dıye. so.) le • dağılırken. belediye reisi ekabiri me- I...eyJAyı kolundan tuttu ve karanlıklıt 
ımkan ve fırsatını bahşeylem:ştır. evine akın etmeğe, başladılar. Kapıda Knymaka~ da· /; • . murini bırakmadı, on lan daha i('.erde ilerledi. 
Bu mukarenet geçende aktolunan Leh k b'r fanos ,.anı .. ·or belediye rn - Ya .. hır balo k.ıfı gclmıyormuş bir odaya aldı: Bir şey değil, bir kulu lkisi adım adım gidiyorlardı. Mes'ut 

Y ·· h d • · · ·ı •t ocaman 1 
" J ' ;ı; 'b" b" d "ki · · . ., d' •e hay et et - unan mua e esının ımzası e teyı l b f 

0 
altında seyr için top gı 1 ır e 1 • ncısı mı· 1.> r hazırlatmıştı. Oturup kemali afiyetle her adımda duruyor ve etrafı dinli· 

•e tasdik olunmuştur. Bu uretle iki 1vuş an, uklan d d ıı·ı ti. Etraftan bunu kaza halkının ı:ıede tıkındılar! Sonra da ziraat memuru .. ·ordu anan çocu ar arasın an, ave ı ere . . i k bf ·· ' " • 
memlekete eskisinden daha vasi bir fa- . 1 . d ni cereyanları silratle benıms rece· r el şakırtıları arasında, bir ila zeybek Nthıtyet ikisi dehllzfn bapna gelmif 
a1iyet zemini açılmaktadır. Fazla ola ~ 0 (Daçı.> o)r 1u •• 1 b. l "kt kapıya kadar 1 hilkat "e kabili.rette bulunmasına ham- oyunu oynadı!. ıer ve dıll!lrda bir takıın M&ler duvıt· 

k "k' h'' • · · am arı e ır 1 e • ' J il Bütü d k'l · h k it k r- · ra ı ·ı ukumet adamı sulhun ıdamesı 1 k kl b d k 1 . e · ett er. n ora a 1 enn ep o u • • • rak durmu•lardı ge en er e er, ura a ·arı arını ıç rı .,, • 
mefkuresine merbutiyetlerini tesbit _ 1 lan kabardı: Birkaç gün sonra kazaya gPlen ls- Dışarda Mervan ile hapishane 111u-
etmiı;;lerdi'l-. Nitekim onlar Lokarno larak beraber pek yakında bir I..eh -1 Bundan sonra, kaymakamın emrile. t.1nbul gazeteleri, kasabadan çekilen hafızı konuşuyorlardı: 
itilafı ve sulh muahedeleri izhar ve Yanan hakemli!\ ve telivi beyn muahe belediye hesabına tuhafiyeci İhsan E· bir telgrafı neşrediyorlardı: Omda - Demek ki senin götUrdüfi'.ln ye_.e 
beyan etmekten geri ltalmamışJardır. desinin ak ti karar altına ahndığııı ren diden iştirn edilen oyun~kla r, dii· pek muhteşem, pek asri, pek mükemmel ği yemek istemedi? J_ 
M. Venizelos ziyaretM4riu..in neticesi o- söylemiştir. !dükler, borazanlar, bebekler, kaynana bir balo verilmiş diye!. (BitnuiclQ 



. londraaa hayalet görmek moda oldu 

Herkes baş geçe gar·p ve 
rvAKilır 

Kabahatler1m ~zı bilelim k 
.. Menemende divanı harp lrnruldu. orkuı1~ vak'a arı an atıyor ırtıca oradıı hesap verecek, ,.e knkırdı y 
yacak. iş artık icraatın. Fakat biz dö· 

ueıinı tşin ıc; Ylizun. Murteri kendi vo Kralın yeğeni Prens Kristofer '1 Ben hayaletlere ina-
ıunda yürüyor, bizi r hükQnıet hati~ln 
de kala~ müne\'\erler ittlcaa karşı hanı nıyorum, çünkü bizznt g~rdüm ,, demektedir 
~I st<ldı yaptık, hangi seddi ynpıyöruz. 1 Son zamanlarda IAJndrada hayalet 
'~kınft kar ı na. ı) bir kale vücuda ge görenler çoğaldı. Herke gördüğü ha· 
tırdlk.. yaletlere dair yazılar yazmağa ha,.laer. 

~it.de kim)-a hilen, her şeyi hilen Bu yatılann sözlerine kıymet ~erit
ve bırçok l'Y bilen epey münner efrat mesi irap eden adamlar tıırafından ya 
~ar •• Fakat bana )eni r, jimi yeni ncs· zılmı~tır. Bunların biri şimdiki lngil· 
l~ hır ha\·ari gibi aşılıyacak, yeni kül tere kıralı Corcun yeğeni Pren 
t~.r e lmah halinde dağıtan kaç insan Kristofer tarafından yazılmıştır. Prens 
g~sterebilir iniz? Bu sene başında bi· Kristofer abık Yunan hanedanına men 
:r.ım mektepte yapılan bir müsabaka im suptur. Prens Kristof er ehemmiyetle 
t~hanında hazır bulundum. Aldığım ne telakki olunan yazısında şu sözleri 
tıceler hayret edilecek eylerdi. Tamık söylüyor: 

Kema~ kimdir diye sorulan suale yUz· (Hayatta birkaç defa hayaletlere te 
d~ e~lıden fazla çocuk hiç cevap ,·erme sadüf ettim. 

~ış~ı. Bir t~nesi maarif müfettişidir, Normal bir adamım. Sıhhatim sağ. 
bırkaç tanesı mebustur, biri Nedim za lamdır. Gördüğüm hayaletlerin birini 
:anında. Hışamış bir şairdir diye ce. Atine sarayında gördüm. Odam sarayın 
ap verdıler. .. .. .. 

. uçuncu katında idi. Her gece bir ~ilıi.i 
Aym çocuklar i tiklal harbinin na gürUJütler yüzünden uyanmağn ı:ı • 

ınl -~aşla~,P nasıl bittiğinden haberd;ır bor oluyordum. · ec 
degıllerdı. Çoğu istiklal harbini büyük w 

Rus harbi zanediyordu. I..ozan sulhfü,.. H~r. tarafı aradıgım halde bunun 
ltilmi'-·en tal b . t d"f t . u sebebını keşfe muktedir ölamadrm. Ay 

" e e} c esa u e tım HaP·ıı · ·· ··lı·· h k' b . · u nı guru u er gece, geç vakit tekerrür 
ı u çocuklar pengocn kuşunun k" tt'ğ' d • 

dmda kaç ı·· b 1 d ;; .. na e ı ın en ben de ona alışmıştım Bır 
uy u un u~unu pel· af' t k • f 

biliyorlardı. \ a gece Y~ ma ıç n odama girmiş ve so· 
"Ak G .. dü yunmaga başlamıştım. 

a un z e\'Velki gün bir y 
ınndn on altı Yaşınd .. Y~7.ı· anı ha ımdaki odada gürültü ha~. 
Jur ,diye hayret ed" .

8 ;asıl murt~cı O· la?'· Bu odada bir sürü eşya varıJı. 
ret edilecek bir 

1> ~r. u. Halbukı hay Hıımetçinin oraya girip bir şey ~lnıal\ 1 

Cümhurl ·et şey }ok. . • ta olduğunu zannettim. Fakat hizmetçi 
ıar Yll t k ~ me~.urları ıçın kanun odasında idi. Ertesi gün erkend.?rı oda 

1 1P 
1 

' akat cumhuriyet için Jft. nın anahtannı buldurdum ve odayı a~-
ım 0 an kültürü mernu ı d t d F 

aldı? r ar nere en ır ım. akat odada kimseler yoktıı. 

Cü h M ele bundan ibaret değildi Ben 

"Ayaanm içinde 
gözleri maskeli 
bir kadın 

ıörmüıtüm,, 

h 
m uriyet aleyhine yapılan ·er hayaletle de karşılaştım · 

nrekette bir memur hatası g" ba S d • · .. . . .. 
tıyor. o:r.e · ~n rmgam sarn)•ında idim. Odanm Ab."'§am hadisheyi anlattım. Hepsi nada gozlerı mruıkelı kadını nn..c.ıl gor 

Ş h S 1 . bır tarafında bir ayna duruyordu Or· de baslarını salladılar. düğümü anlatmıştı. 
ki is;~n b~t~~:yan_ındn \'~lil~r. giinliik t~lık ~ü~e gündüzdü. Hizmetçimi~ el- E;tesi gün kıraliça Aleksandra ıl • Birkaç sene snora Romaya gitmiş 
dug-u I en sonra lııle ışın ne ol bıselerımı hazırlıyordu. Ben de kitap b' l'kt b" k .. l esı"mlerle cu··sli.i tim. Bir dostumun köşkünde idik. Eli 

nu an ıynmamı tı k ır ı e ırço guıe r _, . . . . . 
) · o ·uyordum. Hafif bir ses beni kita tar. . • . .. . • .. me sırma ıle ışlenmış eskı hır "kumaş 

J .Menemende ayni C) oldu. Bir j:ln başımı kaldırmağa sevketti. Gözu! 
3

,: tarıhı bır koı.ke ~.ıttı_~: .~urada dolaşı· par~ası vermişler ben de öl1U tetkik cdi 
arma kumandanı yan çizdi, bir 1 ny- naya ilisti. Aynanın i · d . 1 ·• yorken, aynada gordugum kadının por '-'orum. Birdenbire vüzümü çevirdim ve 

makam Uş .. ·· d" ~ çın e "" z erı J • 

r • u~um ıye yatnğınd"ln çıl~- maskeli bir !tadın bana bakıyordu. Sır tresi ile karşı karşıya geldim ,.e h .ı .et arkama baktım. Elleri incecik, ayakla 
mad~ ~ 1'.! ~rtıca, bayrağının tepc:-ine in tınd yan dekolte bir elbise vqrdı. ettim. rı çıplak bir rahip peyda olmuştu. Uir 
~~il~ lesı taktı. Derviş Mehmet Lail~ 'Korkumdan felce uğramış gibi id'm. Sandringnnden Londraya a\'det et- kimseyi çağırmadan ev,·el rahihin ha· 

kdnun$tsni P1Jzttr 931 
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Gün dönümü fırtınut 
il Ganqrn aoju1u : 7.25 - barı~. 
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Nama:t vakitf eri 
Sabah Ojit.. ikini 

S.5ft 12.15 14.35 

Radvo: 

o\ktll n 

16 c7 1!!?6 s.a~ 

Bu akşam lstan bul da 
Saat ('cki7.den onn !:adar olaturkıı 

fa~ıl. 

Sinemalar: 
Alkazar - Garp ca~us\an 
Alemdar - A~k uhl 
Artistik - Paris damları alnnda 
Asri - Hacı Fazıl 

Bctiktat H l&I - Rozitll 
Etuval - L'çurum 
Elhamra - Kadın isterse 
Ekler - Yunan tiyatro tropu 
Fransız - Kiveli trupu 
Glorya - Son ninni 
Hale t Uıküdar) Karanlık mazi 
Kemal B. - Kısmet 

Majik - Hacı i\ furat 
Melek - Operada yangın 
Opera - paris dlmlan altında 
Süreyya Kadıköy · :\1a,·i i\lclck 
Sık - Dünyadan uzak - Doktor 

Hafız Cemal 
Cumadan maada hergün öğ· 

leden sonra saat (14-16) de Is· 
tanbulda Divan yolunda 118 nu· 

maralı hususi kabinesinde hu
talarını kabul eder. 

lstanbul: Tel. 2398 
lah kaymakam b . . . 1 n·ı· .. .. .. . 1 ., 1• 1 t' k ·b 1 t 

:fi. e.}e nınnı SOJ e- . ı ım çozuldukten sonra bağırdım. tiğim zaman Japonyalı hır fa cı ı e t\ar ya e ı a} o muşu. l••l!llm•"'11•ıtmlmll!l~~-l!ll!l!!lllll!llll! 
Abd"Jk . . Hızmetç.i geldi. 1-'akat hayalet tt" h:lÇ· şıJa~tım. Bu adam benim elime bak· Ben buna benzer birçok şeyler .,t.ır· Darülbedayi Temsilleri 

Sur· uh adır Remalı Bey Tüt kiyeden mıştı. mıc:::; ,.e bütün basımdan geçenleri. ay- düğümden hayaletlere inanıyorum.,. bu akıam l J ] 
•Ye ududunu asa k b' h' ............. ~ :. •• STAHBUL en 'ED Yf.S ~e~dd~t~ ile görü~~)~o:. ~~e ~~d~: ~; y~ .N;;~~t~.......................................................................................................... ıaat 21,80 da ~~ mu.~~ 

ısıne kolnylıl\ n•· t .·. B M· - - - . . . ---- .... y mfs:ıJ u .. hncl'ı .1 b<;0~ eıı.>_~r. u <" ımar ~.:-=-:%:=<:1Jııııı- Fransız artıstlerının en sehbarı ~>===:::a:::: aşayan 
~ l'IC ı e ırlıkte oldü. • • iL f '•ELEK ( 

ola Şu halde inkılaba bekrilik ecl<'ccl, lslanbul mımarlarından güzide CHAR ES BOYER bu ına ta !'ta ~ Kadavra 
\' 1 ~ rnkemurların memur oİmazclan e\'· bir heyet tarafından .. Mimar Sinemasında SIMON CEROAN ile beraber temsil et· ı ı 

e ın ıUıpçı ol ı f • • ·ı " 6 tablo 6 mızdır. ld ma arını stemek hnkl,ı- ısmı ı e aylık bir mecmua neş- tiö-i ve tekrar tekrar görülmesi Jazımgelen perde 1111 
are ha ında hulunan memur · b • 

Jann iı1kna ftal"C:l h b" b t rıne aşlanmıştır. Bütün memle- o d y gın Yazan·. Toleıtoy 
-~· a sas ır urome re '·et . . pera ;1l ~n 1 

olmasını istemek vazifemizdir. Ciill'bu- l\Ji. ~ımat ve mşaat mühendis- <L1I. UJj Tercüme eden '1111111 
rint için ki.iltürlü l>ir nesil ,.e kültürlü lerının yardımı ile çıktığını ilan x Reıat Nuri B. f 
b~r ~e~ur kafası lazımdır. Knlı:ı.hatlı eden " Mimar,, ın ilk sayısında • muhteşem filmidir. Bütün sinema meraklılarını teshir etmektedir. 6 \'aşından aşağı çocuklar tiyatroya 

nnıııı bılelim!. çok. şayanı dikkat yazılar ve 1•?.:•:\:;•3.eg=.g-=9=.;:;:====.:;=;se:. "?!SeS?:E• kabul edilmez 
S d ' F.t l - Kice hcrgun uat 12dcn itibaren açıktır Et a n . cm resım er vardır. Tavsiye ederiz. ı ~ 

Tefrika numarası : '23 ~~lkmasına yardım etti .. Gözümle gör nin bulunduğu tarafı başile işaret -ede 'lara hakıynrdu. Etrafı müthiş bir SÜ· ''e Jüp bir tente siirüyerek geldn;; 
Ye%an ·"Garp cephes•ndc .. ,, müellifi um. rek &ordu: k(ın sarıyordu... Jüp dedi ki: 

Erik Harin llemaıgııe , Daşç~'"~ bu yeni muarıza karşı ikisi. bir ıtıhze bakıştılar. Sonra Alher soğuk hir tanrla sordu: - Bu daha yaşyor .. 
noymak ıçın hiddetle bir döndü. Fakat Ltid,ig dedi ki: - Duavı şimdi mi söyliycceksinniz Ve tenteyi a~tı. Ko:sole :.Öyle rıir bak 
;n~r~u.ıa_madı. Ancak bir müddet son· - Evet ... Şröder de var.- sonra mı?. tı: .. 
a ıllıyı çukurun dibinde gördü vm· ·ı 1 · ,·ar mı" I 'ld' ld d - Evet fakat uzun !!urmiyecek ... 
hazır ol \' . . . • ı - ~ n >erı . ·•· • . . Başçavuş a nını sı ı ve mırı an ı: B' b kl k kU" 

azı} ehnde duruyordu. Alber başı tle (hayır!) ışıuetı yap· .. · · , ğ' ) d h t k d. · ıraı c eme ı .. · 
Lüdvig tekrar: t (Soylıyemı)ec.e 1.m e ~ d ekn ıHnı sfar Tentenin üzerindeki ndam kesik ke-

S .. k•tı '· mıştı. Bu halı hız alnyor u . a ta . h ld d ç k 1 .... 
- u u · Q "d Kosoler:in arkada~ı idi Fer· • . . S h' sık ırı ıyor u. u ur aşmış yuzu et. 
Dedi S"k . . . ,.,ro er · "' · _ larca hır seY hıssetmedık.. onra ır· f d .. h k , k h" k 

1 .• u Qn ıade edıldı. (Br('yer) diandan yapılı bir adam olmasına rag . . , ur· . b' h d" ra ın a l)ll , mrc1 ır sa a 
vorgun ibir sesle sordu: men nari.n nahif bir çocult halinde O· den.hır~ tal sah'',ufrb'e .. gı~ı ·ız d ırd' n ıse kürk rnzif esini görüyordu. Her nefeı;; 

B""t"' .. • netıcesınc c a\ ıı.ı ısti a e er ı.. . . d k k d J" d 
. - u un kunye tenekelerini topla· lan Şröderi bir valide gibi himaye et- •.. .. . verışın e anı a ıyor u. up sor u. 
ın mı Alber? mesinin sebebini bir türlü nnhyamaz ) uzu_ ycmyeş~I oldu~~. h_~lde ~lla· - Götürelim mi? 

Tro"'ke ..... ı · . . narak sıpcre dögru yurudu. TJaden \lb k ·· t k d d' 1 • ~ ' ~oso enın duymaması ıçin dık. Arkamızda hır nefes duyduk. Se· . . . . .·. .i er ·anı go erere . e ı ,ı: 
lçak seda ılc dedi ki. ı· b" . t k' t . da ''o"zleri haşın bır ta' ırla dedı kı. - Eğer tnsırsnnıı heinen ölür. · ıg ızı a ·ıp e mış; yanımız t- , • • ..... •• • • 

.,- Şu halde esir olmamış! .. Nere- fnltaşı gibi açılmış olduğu halde duru - ı?~ır şekerleme ıle doguşu)oru7. Onu yan tarafa _yatı.rarak ~fald ':"ı 
le· yordu. Kekeledi: zanetmış ... e bıraktık •• on rn ışimıze del-anı ~ttık. 

A~~er, mülflzirni cenaze 81rasrna doğ _ nöyle bir şey hayatımda görme Şiddetli bir yağmur yağmağn başla Şimdi Valantcn bana yardım f'di) or· 
u gotürdü. Bröger \'e ben takip edi- dinı .. Nasıl olur da böyle bir hal olur. mıştı. Sabrımız tükeniyordu. Nihayet du. Glazayı çukura indirdik. \"ahııt('n 
.orduk. Şröder sınıf arkadaşımızdı. Kimse cevap vermedi. Şröderin usu kaputları altına büzülmüş yatmış olan mırıldnmyordu: 

~ ro_c;k~. h~ 1 çuvalla örtülmüş bir cena- len sekiz günden beri mezun olması Lüdvig Breyeri gidip bulduk. Geldi' ve - Aman yarabbi ... karısı., ıavallı 
enın onunde durdu. Breyer iğildi. Al lazımdı. Fakat Sellg ondan hoşlanmn alçnk sada ile bir pater duası oku1;u. kansı. 

Başçavu Ro ole · .. .. ber kolu.ndnn çekerek yalvardı: dığı için izin zamanını atlatmıştı. Şim· Ölüleri meznra indirdik. Veil çukura .lüp hendeğin dibine doıi'ru hir tmt; 
ğunu iddi; ediyord~nK goğsune 'urdu 

1 
- Rıca ederim Lüd\'ig yüzünü aç. di Şröder şurada ölü yatıyordu. girmiş cenazeleri birer birE"r alıyordu. uıatnrak bağırdı: 

Abileşiyor ''e b .. ~ . osole te~rar a- ma.. .. .. Çekildik. Scligin şu dakikada şura- Titrediğini faı;kediyordum. Hafifçe, his - Dikkat... Şröderi veri~ oı um. 
nu iddia edi . ~ soz erın yalan ılduğu n.reyer dondu "e sükılnetle ccYap da bulunması bizim için tahammül e· sedilrniyecek derecede yavaş bir sesle Bröger homurdandı: 

S >or u. B çaYu bağırdı: ,·erdı: dilm"ı,.·ecek bir şevdi Lüdvi" gidip tek dudakları arasında mınldann·ordu: - Ç;enen dursun! ... 
- usunuzı siz 'f · - O ·ı · · "' · · "' . 

olan bi · • .. n.>, '·azıfe halinde .. ) ~ lazımgelıyor Albcr". rar kaputlnrına sarıldı. - intikamınız aJınacal... Ko ole cenazeyi henüz kollıtrı ara· 
r emre tecnvuzde b ı d Şroderın \'Üc d "' ·· ·· · ·· • · o h tl b k d ~ d 

B u un unuz!. u unıın ust kısmı bili Yalnız Alber kaldı. Selıg gozlerını na ayre e a ·ıyor um .•• or um: sın da tutuyordu. Anlamadan ordu: 
u sırada Villinin . nemh·ecek halde id" ,~ .... b' K b' N , ş· d' ı . 

1 
• ğuk f k esı duyuldu. Bo .b. ·.. . 1 uzu ır kereste cennzeleı·den ayıramıyordu. amer ır - en ,·ar... ım ıye ı\ac ar cPnart' - Ru kım? 

du. a at kunetli bir sesle bağırıyor gı .' .d
1 
u~len_mı.., ti. Bunda etrafı dişlerle buluttan çıkarak bun lan aydınlattı. görmedin mi? eğc'r hepsinin intikamını 1 .lüp, Fcrdinanın işi bildi~ini zanne 

• çe,rı mı51 ıı:ıyah ve mail h' d J"k - · · d "' · · · ·-·ı · 1 k lk k l • .. t • :ı: " • • ır e ı · ngzıl' Baıı;~avuıı; irı , ·Ucu u ılerı dogru ıgı mı~ a maya ·a ·arsan c;o · yoru t:r~un .. Bu derek tekrar etti: 
- Yalan söuJ" goıı; erıvordu Breyer b. ·· "' ) ·· · ·r d'l .. 1 · ·· · t tik " uyor .. Bilakis Yerden \len · . .' ır şey soyleme· olduğu halde ustlcrınde tarı e ı mcz soz crım uzerınc sus u. · cenaze sı· _ Şröder .. 

1 cenazeyı tekrar örttü. Ve Kosole· bir dehşet ifadesi görüle.o soluk siına rasını jerleştirdikten sonra Valantcn 
(BitmecU) 



VAKiT 4 Kanunsan1 1931 

As allım~~çit: Ziraat kongresi Harici Haberler ] 
~• 

[
_R_o_m_a_n_ı_m-sı__.h-a~k~ik-a-t-,- PJl llf1 Kongre yarın Ankarada 

içtimelarına başlıyor r-rürk-Yuna11 dostluğu 
hakikatimsi roman: 33 ti 9.ı 

Senin natürmort bir fortcni yapayım 
Yann Ankarada açılacak olan 

büyük ziraat kongresine iştirak 
etmek üzere şehrimizdeki mu-
rahhaslardan bir kısmı ile tica
ret borsası umumi katibi Niza
mettin B. dün akıam Ankaraya 
gitmiılerdir. 

Yunan hariciye nazzrz bir Fransız mec
muasına yazdığı yazıda ne diyor? 

Beyoğlunda altı ayda bir bar açıhl' - Küfe. 
e kapanır. Bnlnr ekseriyetle sokak a- - ilah köfe.-
ralanndadır. İstanbul vilayeti bu gibi Mahmut: 
yerlerin sokak aralannda olduğu için i - Vanlı, ~enin için getirdim. 
.1ihayet saat bire kadar açık olmasına Şimdi bir de yanına taksimt-tre fak-
müsaade eder. Fakat muayyen zaman· ı ncağırn ki seni taşıyacak hamalm 
da kapılan kapanmasma rağmen bu hnkkı geçmesin. 
''erlerin sahipleri, kendilerini kontrol Vanlı başta gülmeden kırılıyorduk: 

Adapazarı, 3 (Yakıt) - An· 
kara ziraat kongresine belediye 
reisi Kerim ziraat müdürü Ek
rem beyler intihaplanarak gitti
ler. edecek olanlarla uyuşurlar ve sabaha - Mahmut, dedi Vanlı, haydi baka-

kadar açık dururlar. Ru barları ucuz lım içelim, benim de senin bir (natür •ergi güzel oluyor 
zannetme~iniz. Gardenbar, Türkuvaz, mort) portreni yapmak borcum olsun. Ankara, 3 (Telefon) - Ziraat 

Atina, 3 (Apo) - Yunan Ha
riciye nazırı M. Mihalakopulos 
Pariste münteşir Örop mecmu
asmda yazdığı bir makalede 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
imzalanan itilafların ehemmiye
tini kaydederek diyor ki: 

Bu itilaflarla bir taraftan Bal
kan devletlerinin umumi uzlaş-

masının temelleri ablmlf diğet 

taraftan da iki komşu m~t 
arasmdaki tarihi zıddiyet Ye re

kabete nihayet verilmiştir. Lo
zan muahedesinin imzalanmasın-

dan sonra Yunan megaloided 

ebediyen bitmiştir. Bu itilAflat 
hiçbir devlet aleyhine değildir· 

Maksimde içkiye ne para alırlarsa bu- Bu (natür mort} portre meselesini kongresi Pazartesi Halk fırkası 
ralarda da ayni parayı isterler. Bu se- anlıyamamı~tık. binasında açılacaktır. Murahhas-
beptendir ki ömürleri azdır. hemen ka- Fakat Vanlının müteaddit (sürçü lar geliyorlar. istasyon civannda 

Hi n d İ standa iğtişaş ·ve ısyan 
pamverirler. lisan) Iarına bir tane daha kaydede- beynelmilel ziraat sergisi için 

Bu tabii bir kapanıştır. rek geçtik . güzel pavyonlar yapıldı. Sergi 

B. d B - ·ı da mahdut birkar o aece ne kadar içtik bilmiyorum. de ayoı günde açılacakhr. ır e eJ og un 3 ,., • llftlHllJUUUJ•UmlllURIAUtUllAIHlntttfflftlHlllftltHlnllfdrlllfmlUttAAllll""'...._ttnl 

kişinin - ki ekseriyeti ru~ mültecile- Dize veresiye verdikleri ~ç~n mütemadı _Ya.. 
ridir - teşkil ettikleri bir kumpanya yen ve hesaplamadan ıçıyorduk. Sa· Dedi. Necip elinden tutup yatağa 
vardır. Haricen biribirlerine rakip gö- at 4 kadar oldu. Hepimiz artık olmuş- doğru Editi çekiyordu. 

Londra, 3 (A. A)- Yuvarlak 
masa konteransının başlıca ko
misyonunun açılaş celsesinde lort 
Sankey lngilterenin hukukundan 
vaz geçmemekle beraber bazı 
müsaadatta bulunmiya hazır ol-

rüoen kumpanya efradı, paralı bir a- tuk. Yanlı, o aralık elinden paketini çı- - Bir az otursanıza, konuşalım. 
dam ellerine geçirdiler mi, ona çol\ kardı ,.e masanın üzerinde uyumuş Hem onun yerine ben ,·arım. Hintli bir vatanperver 
k~rlı bir iş olduğunu söyledikleri har- kalmış olan l\fahmudun resmini yapma Köşemde hiddetimden çıldırıyor· h kh ld 
cılık yapmayı teklif ederler. Adam, ğa başladı ve: dum. Beni, ses çıkaramıyacak vaziyet- apse ma llffi 0 ll 
önce itiraz eder. Tesadüf, fah."'at hazır- - lşte, eledi, natür mort portre bu· te bildiği için, gözlerimin önünde Ne. Allahabat, 3 (A. A) _Ahaliyi 
ıanm-ı bir tesadüf, önlerine kumpanya na derler. cip benimle alay ediyordu. Maamafi bu vergi vermemiye teşvik ettığin-
efra4'tndan bir başkasını çıkarır. Bu Şeyh Memduh, adeti veçhile kiır.sE.'ye suretle ben, Editin hakkındaki hisle-
ikfnci adam: haber vermeden kaybolmuştu. Elif Ra· rini öğrenmiş oluyordum. Edit: den dolayı bir kanunusanide tev-

- Bar mr, der, filvaki kfı.rh bir iştir zi ile Sen·er Bedi resimde asıl olan his _ Bana, dedi, söz vermişti de.- Bu kif edilmiş olan M. Kamala Neh-
amma ehline düşmeli! Nihayet adam 1 mi, teknik mi diye bir münaka._.c;aya gün gidiyoruz, bizi teşyie gelecekti. ru 6 ay adi hapse mahkum ol-
kaf ese girer. Sermaye kendisinden, ça- girişmişlerdi. - O, o hep öyledir, mütemadiyen muştur. 
lı!Jmak ötekilerinden bir şirket yapar- Server Bedi (Coctean) nun kr.~~n.e~i atlatır, siz birinci değilsiniz, fakat şa- llz"ndz•standa 
Jar. Para bitti mi bar kapanır. Tabii ni, Elif Razi Delakruanın teknıgını I· şıyorum, niçin hala onu arıyorsunuz. 
şirket fesholur ve adamcağız ekseıi- Jeri sürerken ben de usulca sıvıştım. E - Hayır, belki bir işi çıkmıştır. çarpışmalar 
yetle kumpanyaya aza kaydedilir. n, tavan arasına döndüm. - Ben olsam sizin için işimi bırakır-

0 akşam da bu tarz yani bir bar a- Kat'i kararımı vermiştim. Edit ve dım. Rangoon, 3 (A. A) - Gaze-
çılnuştı. lsmi konuşan bir kuş ismi olan :ınnesini teşyie gitmiyecektim. Fakat - Sahi mi? telere verilen resmi bir tebliğde: 
bu barın küşat resmine, kumpanya rü· r.a.<t 6 da Edit odama geleceğini söy· - Tabii. Sitkvinin şimali şarkisinde bulu-
esasından biri tarafından davet olun- ]emişti. - O halde siz onun yerine bizi teş- nan bir köy civarında 50 kadar 
muştum. Necip Fazıl, köşesinde uyuyordu. yie gelin. 

- Param yok, ğelemem, dedim. Yr- Kaldırdım. Homurdandı. _ Gelirim amma bir şartla.. ası ile Pancaphlardan mürek 
ıştı. - Necip, diye yalnrdım, sen kalk Bu şartın ne olduğunu söylemeden kep bir grup arasında dün 

- Zarar yok, hele sen gel de puan ta benim yatağımda yat. Editin sesi duyuldu: bir çarpışma olduğu ve asiler· 
lduğu zaman verirsin. - :Niye'! - Necip bey, rica ederim doğru den 15 kişinin öldüğü bildiril-

Dedi. Böyle tekliflerin sonu bir hay- Meseleyi anlattım. durunuz. Unutuyorsunuz ki ben arka- mektedir. 

duğunu söylemiştir. 

Rangon, 3 (A. A) - Hüktımet 

kıtaatı Birmanya asilerinin mll• 

dafaa ettikleri kaleyi ele geçir-

mişlerdir. 

jofr öldü 
Paris, 3 ( A.A) -

Jofre, bu sabah s~at 
ölmüştür. . 

Maraş al 
8,23 te 

Joffre 1852 de doğduğuna göre 78 
ya~ında vefat etmiştir. Umumt hatpte 
İ"ransız ordularının baş kumandanlığını 
ederek büyük ve bir tariht mcs'uliyed 
yüklenmişti. Joffre harbin bidayedndeıt 

itibaren Almanlan ihata için birkaç te· 
şebbüste bulunmuş, fakat muvaffak olama· 
mıştı. .Joffre bir çok aleyhtar kazann:ıtŞ. 

nihayet 1916 senesinde b~ kumandan· 
lık vazifesi ilga edil mit, ve l 917 baha· 
nnda Amerikaya gitmişti. 1918 de Joffre. 
Fransız akademisine intihap olunmuştu. 

Geçenlerde Atina ajansı, Maraşal 
Jofferin ölümünü vaktinden evvel habet 
vermiş ve bu haber gazelemize geçmişti. 
I fnlbuki l\laraşal joffre ancak dün öl-
müştür. 

Londra muahedesi 
i borsıanmak olduğunu bi.l~iğim hal- - ~~mdi, dedim, Edit _gelecek, ben daşı?ız~- . • . • . . ) A 
Je ;Editi unutabilmek ümıdıle o sk- senin koşende yatarım, kıpırdanmam Necıp sınırlenmı~tı. Ishk gıbı se- Rangoon, 2 (A. A - siler, Vashington, 2 ( A. A) - M. 
şam tam manasile kafayı tütsüll nıe- bile. O gelince, benim için yok, gelmedi sinden onu anlıyordum Sitkvin yakınanda yerli askerlere Hoover, Londra bahri itilafını 

lastik edildi 

ğe karar ,·erdiğim için (gelirim) de- dersin. - Onunla beni hiç bir mukayese ateş açtığından, askerler muka- meriyet mevkiioe koyan beyan"' 
ılim. Necip kabul etti. Hayatında, ilk da- ettiniz mi, dedi, bir defa ben ondan bele etmek mecburiyetinde kal- • ; a etmiştir 

b 1 t··· . d b "d' F k t . . h ( ) . . nameyı .mz • 
Gittim. Meğer benim gibi Şeyh faka u et ıgı rıcam a u ı ı. a a daha kuvvetlıyım, da a erkek tıpım mış ve 15 asi maktul düşmüştür. s fh muahedeferı· pa 

\femduh, Server Bedi, Elif Razi, Yan- bunun da bir kastı mahsusla kabul e· var. • , • ... zı v 
h Sefa, da avlanmışlardı. Bar sa•ıibi- dilmiş oldu~un.u' sonradan anladım. Edit, m?steh~i: . . Mzsırlz bzr gazete lıukıı- Venz'zelos 
nin ortağı, yani bizi davet eden bili- Oh, hınzır Necıp · - Belkı, dedı, fılvakı arkadaşınız • 
)"Ordu ki bizim gittiğimiz yerin mü~teri- Kü~ük köşede, perdenin arkasınd.a size nazaran daha.. (efermie) isede... met aleyh1ne dava actz Varşova, 2 (A.A) - Matbuat 
si ,.0 k olur. Onun için bizi davet et· bir türlü uyuyamıyordum. Acaba Edıt Bu sefer ben kızıyordum. Edit cüm K h' · 2 ( A A ) _ Ah' • mümessilleri kabul eden M. Ve"' 

:ı: 1 k . ., B . b 1 ne ya . . . . d a ıre, . ıren 
mişti. ge ecce mı. enı u amayınca - lesmı bıtırme en: . '. . . nizelos muahedelerin yeniden 

. . . "f h t ·v • pacak'> Annem ruşag·ıda valizleri toplu tatıl edılmış olan Essıyase gaze- k k' k lk t Bıraz sonra ıçenye n a mu .... gır· ' · - · . . . . .. A tet i ıne a aşmanın gaye V&"' 
di. Arkasından küfeli bir hamal -;eli· Saat 6 oldu, ve Edit geldi. Kapıyı, yor. Siz de giyinirsiniz, ben gidiyorum, tesmın sabıplerı hukumet aley- him bir harp tehlikesi teıkil 
yordu. Bu manzara gayet komikti. vurmadan açmıştı. Benim, odada yal- ama çabuk olunuz. hine bir dava açmışlardır. edeceğini beyan etmiıtir. 
Mahmut orta ayununa çıkan peşekar nız olacağımı tahmin ediyordu. Filha- Necip arkasından tutmak için ka- Essiyase gazetesi 21 Kdnunuev\·el Cı'nde Kızıllar ve ln-
vaziyetinde şöyle bir durdu, "tüf eyi kika karyolaya doğru ilerledi. Ve bir pıya kadar koşarak: günü tatil edilmiştir. llü~Omet tatilin 
bir tarafa yerleştirdi ve hamah savdu. denbire yorganı açtı. Fakat benim ye- - Edit, gel bir şey söyliyeceğim, d~ sebebini izah eden ihtarında Essiyasenin ' [ la 

Vanlı: rime Necibi görünce hayretle ve mah- di. "kükOm~t otoritesilc istihfaf ve halkı ÇJilfz er Ç8rp1Şly0C '( 
1 - Bu sepeti ne yapacaksın Mahmut? cubiyetle geri çekildi. Editin sesi: hül;Qmenen nefrete ve umumi asayişi Şanghay, 3 (A.A) - "Mantis,, 
· Diye sorunca, Mahmut kıs kıs gül- - Siz misiniz: Necib bey? Necib - Sonra ~öylersiniz, diye•cevap ver ihl~le te;ehbüs ettiğini,. söylemişti. Ga· ismindeki Ingiliz gambotu Yang-
dü: kalktı: di. Necip kapıyı kapayıp dönünce u- zete tarafından açılan dava, onun seddi Tse nehri sa bilinde bulunan 800 

- Sepet mi o ayol, dedi. - Görüyorsunuz ya. sulca perdeyi kaldırdı, bana baktı. karannın kabine tarafından verilmi_verek k dd li b" 
kadar Kızıl as erin şi et ır Vanlı: - Arkadaşınız zannetmiştim. Ben sızmış gibi yaparak hiç bir hare- yalnız dahiliye nazırı \'e baş\·ekil olan 

"d" h" b k l · •· · k t d ateşine maruz kalmıctır. Gambot, - Ne bileyim ben, işte ... ne ı ı sa ı - Ha, o u a şam ge mıyecegını e yapma ım. ıat tarafından kararlaştırılm:mna mchni- " 
~onun ismi? Şey .. öf bulamadım, seı>e-,söyledi ve evine gitti. Duymadıtl'ıma emin, gitti, giyindi. dir. l lalbuki l\lıcır k:ınunun:ı göre hir mu"kabelede bulunmuı ve Kızıl-

tin büyüğü canım? Edit, asabile.rti: (Bitmedi) gazete kahine kar:ıri'e tatil edilcbilır. lan ağır zayiata uğratmıştır. 

---------------------------------------------------------------------------· "Vak,,tın Tefrıkası J 47 sunuz? Olup biteni görmiyor- yaparken Garbi Avustralyaya re arkadaşının acıklı akıbetini 
. - ' . . . . .. " 

, . Kadınsız Meliıleket · · · 
. . ... 

O bir tarafta kırılan pencere
lerden birçok başlar içeri uzan
dı. Evelin de bunlar araıında 
idi. Bir dalga halinde içeri do
lan güneş kapının yanınd'!ki 

l<aryolayı aydınlatıyordu. Bu 
karyolada upuzun serilip yatan 
"lir adam vardı. 

Bir adam... Amerikalı... Yüzü 
sapıan idi. Sol ıakağından sicim 
kalınlığında bir kan şeridi sızı
yordu. 

Evelin korkunç bir feryat 
kopardı. Ayakları altında yerin 
sallandıgını hissediyordu. işte 
artık hayatı büsbütün mabvol
muıtu. Artık belini doğrultamaz
dı. Niçin, niçin bu neticeyi tah
min etmemişti? 

Yzan: Peter Btlo 
Şimdi daha eyi hatırlıyordu. 

Küçük iken bir kitap okumuştu. 
Bu kitap da: 

Bir lavanta şifesi hoşuna git
mişse onun cam olduğunu unut
ma. Unutma ki kırıldığı zaman 
müteessir olmayasın. 

Çocuğunu, kannı veya bir er
keğimi seversen onlann insan 
olduklarını da unutma... Unutma 
ki öldükleri zaman deli olmıya
ıın,, deniyordu. Bu söz ona bir 
az teselli verir gibi oldu. "Sev
dim, sevdiğim öldü,, diye düşün
dü. Facia ne çabuk, ne yıldınm 
gibi olup bitmittil 

Kendini toplamaya çalııtı. Ka
labahğa doğru dönerek bağırdı: 

- Canım ne diye haykınyor-

musunuz? Haydi kocama gi- uğaamıştı. Gemide baş tayfa öğrendi. inanmadı, teminat ver• 
din. Amerikalıyı bulamadığınızı Smit de vardı. Gemideki ışını diler. 
söyleyin, ona. Öldüğünü haber terk eden Smit yanında iki tane Hr.tta Astonun annesi artık 
vermemek lazım, anlıyorsunuzya kadın yolcu geziyordu. · Avusturalyada kalmamağa karat 
Parker hastadır. Böyle bir ke- Bunlardan biri kendi kansı idi. verdi. Evini salb ve Freemantle 
dere tahammlil edecek kuvveti Diğerini de Aston için getiri- gitti! dediler. 
yok. Evde beni beklesin. Ona yordu. Çaresiz geri döndüler. Madalll 
kavuşmak için ne kadar müm- yolcular rıhtımda Ast onu gö- Aston hakikaten Garbi Avustu· 
künse o kadar acele edeceğim ,, remediklerine pek şaştılar acaba ralyayı terk etmek arzusunda 

'f • 'f hastamı idi? bilhassa genç kız, ise mutlak Astink ile gidecekti· 
GUneı ölünün kireç gibi be- Astonun müstakbel karısı çok Gemi daha 2-3 gün Freemantlde 

idi. Smit arkadaşının annesile yazlaşan yü2ünü aydınlatıyordu. müteessir oldu. Ne yapacaklardı. 
ZavaU. Amerikab... Zavallı Eve· Perte gitmekten başka çare yok- görüşmek istiyordu. Ne kadar 
lin'in zavallı sevgilisi. 

- Amerikalı acaba niçin in
tihar etmişti ? 

Evelin gözlerinden boşanan 
yaşları başkalarının görmemesi 
için evden çıktı. Sokakta bun
ların süratif e koşmağa başladı. 
Fakat göz yaşları dinmiyordu ki •• 

-23-
Bu hadiseden 5 hafta sonra 

Nastin2' szemisi mutad ıeferini 

acele ederlerse bu mülAkat o ka• tu. Yola çıktılar. 
.., * * dar imkan albna girecekti. 

Smit yolculuk esnasında Par
kerin yeni bir maden bulduğu 
haberini aldı ve tam böyle bir 
zamanda Avusturalyaya geldiği 
için kendi kendini tebrik etti. 

Pertte trenden indiler. Bir 
araba tutarak Astonun evine 
gittiler. Ev kapalı idi. Smit kom
'ulardan tahkika t '13Plı ve biça-

.y. :(. :(. 

Freemantla avdet çok hnznnlO 
oldu. Bilhassa genç kız bir UlrlO 
teselli kabul etmiyordu. Milte• 
madiyen ağlıyor, çarımp çarpınJ'" 
yordu. Smit onu bulmak içi• 
haftalarca uğraşmıştı. Tam Ar 
ton istediği gibi sanıın, penbe 
t~nli. tem:z ahlikh bir genç kızda. 

(Bitmedi) 



Zırai Bahisler 

Ziraat kongresine doğru 
Yazan; Fevzı Lütfü 

Davul ... 
-~lcdcııi hayata ) akı ş mı ~ nn bır m3nzar.ı • 

7 _ v AKIT 4 Kanunsani 1 131 _ ... 

-ı Ede i~at 1 Amza rücu m~? 1 
müsa ba b esi ~ 

L::..:::---.-!.--------· Yazan : Jtilzım Nami 

t . . ··zel türkcesi ven lspan) a \ alfıyı materynlistliktcn 
Ben Valfı • ruret mı gu · ~ ' •1 .• ı,··t··n uznl·Jaştırmış .... ihi göründü. d" O Husyaya JUS u u , ' ,., 

ince şiirleri ile s~ver ım. : . . ' ·ı- Bana öyle geldi ki Val:ı ihtiyarlıyor! 
l\ongreden beklcdiklermiz - l{öy- raat bankasına gitmek lfızımdır. Çapa "tf · çok sürmcdı, ben de h.ıbrıse gı ' . t b"I 

ıu.. r,~ ı, ·ıstan döndüğüm vakıt, VaUı, Şüphesiz, atlının pıyadeye, o omo ı 
ümit var - İstediğimizi bilelim - vakti de har halde günden güne yak- tım. fübı ' 

1 
mı ,·e derinleşmiş 0 linin araba) a baktığı ) ül,sek bakışla 

Ziraat odalarının raporlan - Zirai kre taşmış ve ge~mek üzeredir. Banka O· Rus) ada olgun aş ~· duna dönmiiş, Valfı da biz za,·alhlara bakar; kendi 
di - Ziraat hanknsı ve köylü - Zira- kur. ilkcr. Herkesin drdi birdir. Bütün tarak çoı.tan ana )Ur · . b "ht" 
at bankası köylücü değil şehircidir - dertliler kasabanın bir kah,·esinde top (Akş~m) da yazılarına başlamıştı. Ş~~ ihtiyarlığına t~r~e ye~enc:k t~~ ~~~ 
D:ınka mı inse s , ., l\1"t ı di onu daha çok seviyorum. He~ gun n, bunaklıkla ıt am c ~r. ş. .. 
: ' •. ~ · aıı.c ;ı mı; - u ese lanırlar, meb'uslarına telgraf çekerler. ··t 

1 
clolusu vazı ) azmak. ınsanı bir gazetenin beş altı su tunu, her gun 

sıl kefalet 'c terhın - h.uş mu, de'e Meb'uslar uğraşır. llanka müdürleri su un ar . . ff f • d... "b' k c:.~Mnıl· 
mi7 . h bideJiıYe sevkeder, bır şe a kaleminin ıste ıgı gı ı o up ·.- • • 

cok defa, henüz afyon çapasının vakti baza~ .. a. aca: güzel türkçe, 0 habidc- masına açık bir meydan gibi duru1· a, 
. Ank~ra~la bundan ~"'. ·e~ ~·ine mil~~ ;eldiğinden bahsettirirler. Meb'uslar su gı Jt ıçı • • , 1 ı ·· k"' ·· ' .. ·" 
ıktısat .e tasarruf cemı)etının teşebb~ •np verir gür hal ile ikna ederler ,.e lfüleri de hoş gösterir. Adnptas)on ~- Yalfıdan korkmamak mum un muc .. uı • 

·ı b" . k . l t ce\ ' ıı; rında bile hususi bir güzellik_- _ola~. 'a Fakat. işte ben, ense~in_ i tokat.a - ne:~~ 51 e ır sanayı ongre 1 top anmış 1 banka şubesine havale \'eya emir verdi ste 1 - 1 d 
Bu kongre ne yaptr, müsmir bir netice . A • 1u, aru sıra derin görüşlennı . go . · 1 muzipler gibi, yiyecegım . şap aı:,rı ~-
alındı mi ., b 1 b"l ki b b riler. Havale gehnce, mahallı banka f'k'r dolu v·ızıhu·ile de henı sevın·ısu"nmeden ona hücum edıyorum. lhtı-. un arı ı meme e era er: . . . . . . . ren ı ı · ' ., 
biz çift~iler ve köylüler bu seferki koıı ıdaresının .zat~n haletı ~~h~~e~ınde me' diriyordu. . . . . ,ı j)·nrın hücumu I Ne gülünç manzara de 
greden çok şeyler umuyor \'C bekliyo cut ol~n ".e hıra: da ko!lun~n. me~d~ Valfı, geçen yıl ıçınde, n~bıler dı) ğil mi? 
ruz. Bu gibi meslek irtimalarının mu· na getırmış oludgu emnıyetsızlık hıssı "ttı". oradan bize orijınal mel -1 \T 1" ls anyadan ,,azdıb'l mektup-

:ı rına gı , ' h'f a a, P " 
hakkak bir faidesi, hiç olma7.sa fikri fa vaziyete hakim olur. llmühaberler ya tuplar yazdı. Hu mektuplarda mu 1 •1 lardan birinde _ O mektubu muhtevi 
idesi olacağını biliyoruz fakat istedikte pılır, listeler hazırlanır. Müşterek ve . .. kavrıyan hararetini duymamak ~mbıl gazetenin yanımda olmaması ne )a· 
rimiz daha fazla ameli neticelerdir. müteselsil kefalet senetleri verilir, ta- - Herke." bilir ki medeniyet hır lrnl değildi. Çocukluğunda da ;aşadı?ı ~~u zıld - şiirsizlibrimizden bahsediyor. 

Kongre müteşebbisleri, ziraat odala pular yatırılır ve ondan sonra da sıra dür. Medeni millet. medeni hayat yaşc sıcak s:ırk muhiti. uzun sıynh kırın ·~: Hece veznine çıkışıyor. Aruza halef o
rına birer talepname göndermiştir. beklenir. Şüphe "'Ok ki raap vakti geç yan millettir. yoksa Jul çadıı da yaşa lerin ~ölgesi altında _derin. ' '.e, l~teş 1 

lan hu ahenk ölçüsünü, emirlerin ve ne 
B dk · · " :ı t b 0·enad·ıma.a · ı·c1 · nibırruhıın.~ıap'a dğ ··ı .. un a ·ongrenın maksat ye ga) esı miştir. Üc be gün bütün köy halkı şe- yıp a en medeniyi m 1) • ' gözler. 'a a a ) e · hilerin yaratıcı kıl ama ı mı soy uyor. 
müzakere edeceği şeyler yazılıdır ve hirde kalcr f,anka önünde aksamlara dece gülerler. Baloya mintan ve potur par gibi idi. . (Nazım Hikmet) in şirini ve tarzını. 
şunu teslim etmeli ki bu ruzname hal.i k d b kl' : Ü h 1 .1 ·a. alır la gideni nezaketen kapı dışarı ederl~r, Cenubu muzdan lrıtin memleketlcrınc nev'i sahsına münhasır sa),~·or. Niha-
k t •. h. . . 1 • 'h a ar e er \e g ç a ı e par ~ ı · it sah·ar gıye . d . ete co1' sey • 

a en mu ım meselelerı, canlı ış erı 1 1~ k t 1 1 . d" b 1 K"'ylu·· fakat frak ceketinin a ına :.' • fırladı. Dugünldı me enıy J. :. , t nrlı"g'ri aruza teşvik ediyor. Son 
ti t k d" . h k a a ası mese e şım ı aş ar. o . 1 d""d" d daım:.ı. .1• 'e ge ::ı: ' 

va e me te ır. Bunların hepsı a ·. .. . . . . r , ni tımarhaneye gönderır er. . . verdiği halde teccd u un e . ' . : ' l>ir nus airinin yeni fikirleri ve duy-
kında muayyen ve mü pet lmrnrlar ve· bankadan yuz hra ıstemıştır. 'ere ~e· - Peki efendi bu Dölapalısın ha· ~ 1 . . an'ane zincirlerı ıçınde ş. .. .. ·ı k ·· ı ifade et-

. . . . . . . . . . . . , . .. . t k le gır c aH~ınan. ' • . . 1··1· guları eskı olçu ı epe guze ' 
nlebılir mı, ,·erılemez mı? Bunu bılmı re elıne yırmı beş hra verırler. O zaten kikatlerine benziyen cumlelerı e er 1 an Fitin muhıtı, hele o mu .ı ın ·-· • d 1·1 1 ak "'Österiyor Mektu-

. 'h ? cıvran • . ·-. . k •betmi tıgını e ı o ar ,, • 
yoruz. Fakat on be esaslı madde)'l ı şehi. · ! giderken gelirken yollarda mekle ne demk istiyorsun· . 'nde kurunu vustaılıgını ·a) · 

1 
h t da kalan meal hulasası bu 

. • • 1 • · ha- ıcı >Un a ırım , ' tiva eden bu ruznamenin en fazla beş borçlanmıştır. Bunu da götürür, hancı _ Dmek istediğim su kı, ıızım • unııınıııunıı ııııııııııınııı ıııııııııı 111111ıııuııın111111111111111111111111111m11 

lt dd . .. .. f'l . 1 . . . t • 1 .. r giyen a- n•ıınııı111111nııı• d - dair sicil dos- dur. 
a l ma esı ustunde ı m· erımızı op ya, kahveCİ'-'e "'atırır ve eli bi,; döner. zan böyle frak altına ş.-ı ',1 ·e ilisiğim olma ıgına r ~ N ıt· b ektubu ile 
) bT · ted·-· · · ld - " ' .; :s • • r anlata- ' ~ · ddat·ası ve ge- lste \ala ure ın, u m ıya ı ır ve ıs ıgımızın ne o ugunu Hem borclanrr hem i"ini göremez. Ban dama benzer ballerımız ,.a ' ' •amın bir suretı musa , " :. . . ' ·1 diyarların 
muayyer. bir şekilde tebellür cttirebi· k • d ."f . t d yım. ) . dig•im ölüm felfıketini natık şehadet bana, nebıler 'e anh:netc_ı1 erb"" le g "rü 
• . B 1 1 i . a memnun ur, vazı emı yap ım er. • e üstelik çır . "ht" . dan aldığı yeni ru ıye ı e oy o • 

Jırset k. yınte kdardl ır. d u meEe eler ce,".11 Fakat köylü hiçbir fa ide görmemiştir. Dün akşam çok yo:gt~n \' erkence ilmühaberini mahalle heyetı ı ıyarıy~ n~vor Ben de, bir zamanlar, - buglin 
ye , :r:ıran o a arın an ve on arın nr .. .. .. . .. .. . . hasta olarak eve gitmış ım, .. . d 1 ak bizzat deylet şurasın. · • . k , t ·er-
araya getirdiği mütchassıslardan ve iıo: Goruluyor kı bu banlrn koylu ıçın tt b. 1 k "this lıir gümbur- sın en a ar. . . "d . .. terdi bile az çok-hece veznıne IJ me ' 

~ ak b. . d • b k l . ya ım, ır ara ı mu ~ d 'd ı·ek daıreı aı esme gos . ) . . . ler 
adamlarından sordu Şüphesiz her '-"er anc - ır ıane san ıgı ,.e aş a arı ı- t•· ·ı d k vatağımdnn gece im ar gı e . ke miş ona (milli ,·ezın ısmını veren 

· ., u ı e uyan ırn, sıca · . • _. h lde ve ortada da memurın • ' A c nini 
kendi muhitinin ihtiyacına göre cevap ~in bir kredi müessesesidir. Kabahat lilde fırladım, bu soğuk havada camı gım a • dd . d (Bir den biri bulunmuştum. .ruz v z ' 
lar verdi ve bu suallerin bazısı ciddent ne onda, ne bunda? kabahat işin kuru açtım ve diledim: bekçi boynunda koca nununun (-~r) .uncu. ma :~~~ ~r cür çok güzel şiirlerini zevk ıle ~~un~a~la 
~ok hayati buldu ve kimini de gayeye luşunda ve bankanın tjuursuzluğunda. b" davulla bilmem ne günü için ma- memur vazıfesınde 'eya ş . . 

0 
beraber, tahu sayanlardan bırı ı~ım. 

bih-asıta tesiri olacal, seb~pler gibi t~ İyilik düşünmek ve iyilik istemek mu- h•:lleyi muhtar intihabına davet ecli· münden dolayı mahkemeye ~~~ıhr.d. Hem bunda, hiç müstait olmadıgım, 
Jfıkld etti. Ben Manisa ve Salihli ma- haki.ak iyi olmak demek değildir. lsti ~r saate baktım: ) irmi üç.. memur mahkemede beraet ~ttıb'l tak~~ kasti bir şövinistlik gösteriyo~dum. 
halli ziraat kongrele~·ind_c bulundum. yen adam yapmalıdır. y Çok rica ederim, böyle ge~e )~~n~ı de bHcümle hukuk~na sahıp 01.u~). e: Niçin? nana: "Sen de pa~sıf Ye ~.t~ 
Bu kong~elerde c~mıyetın. sordukları- Du bahsi burada bırakalım. biraz da halkı yatağından ı.aldırırı.nl~ !•ımın mes i ele hakkımın ıhkakma del.ılı )e~.ı mat, emirle hareket eder bır mahluk
nın he,_ı> ınc aza~ı ehe~mı) ctlc ce,ap büyiik çiftçi ile banka arasındaki müna hnkkıdır? nu huzuru ame?'~ ıhl.al de· ne teşkil ettiği halde ve b~ su1.etle ~ır tun. Sana, aruz vezni kalkmıştu. ~e~e 
vermege çalışıldıgını bılıyonım. Fak t sebeti gözden geçirelim. nu münasebet ;.·l midir'? Verdiği netice ıtıbarıle bu- .. .. sahit olmayıp gaynn suıkastıne \'ezni vardır, dediler. Amenna, dedın 'e 

· b"l' · k" d'kl ti · · ı·· 1 l gı · I nara curmu · ı da · · · d yın 1 ı) orum 1• ı . ~- ~.~ 'c n c1 ,a a r te de tam mnnasile bir şuursuzlnk ,.e nun bir cürüm teşkıl e~en sanoş hedef olan zavallı. hır memur ıenı 3 kahve dövücünün hınk deyıcısı 1 un. 
en fazla şu bahı:slcr USLuncle t oplan- hatta diyebiliriz ki gerginlik hükümfer smdan ne farkı Yardır. . . . k 1 te hcn1 de. ıne.rharnetc lfıyık olması esir ı·uhların mahiyeti budur.,, ~en~ 
mıştır: . mndır. Bankanın gözünde çiftlik sahi- Din mü'l<külfltlc ıs~mıh~~ dın ... :•;:ı;a I~zımgeliı·kcn ne çnre ki: Bu ~i~tleı:ı cek mi? Bu kadar haksız ve ):ersı~ bır 

~ra~ 'kred~. hinin servetilc ve elindeki tapu senet1e uyuttuğunuz ha~tanz~n boyle lur mu- nazarı dil.kate alınrnıyarnk mısırrcn ittihama uğraşsam, 1.annedenm kı? su 
Zıraı vergıln. rısı didirgin edılmesıne raz o r· k . •onunun mütaleil il b ittihamın arasındakı tar 
Zirai asa,,.1• rinin hiçbir kıymeti yoktur. Daha doğ ., il f ndı'm bu medeniyetle yilayet tas ıye omıs) . t"h d n sarım. oş u, 

" :.· sunuz. em e e • . ~ · · "'talca ve ıç 1 n ı 1 k 
İstihsal =rtları ,.e m"hrnt rusu banim tasarrufu şahsiye kıymet k b'l' t ı·r 'clı"r"' Da•·ulla ilfın artık sına yanı amırm mu •. t 'k ··· t ıu·· za >a ·ar. :ı . d 

~ " ._ n ı ı e ı mı . • k 1 n tetkık "e a ı ln . f'h b ·ezin mese e!:ı,n e şu 
Arazi meseleleri. verme1H Yakıa onun muhamminleri git kurunu vusta denini yaşıyanlara ya dan çı an mra . . , .. "i l\lanm.a .1 en " . n arap-
lstandart. miş, görmüş, her toprağa bir kıymet kısır Medeni insanların medeni ilan u- zum hile görmeden k_arann k1esptı ·• kanatte ıdım: A~uz, .. acemh ) 0• 

1 ~-ı U"ü· 
T .. k ·r · · · . . :. ' . . · d ş van t" ·ı esi fecaatıle karşı a<J ım. 1 dan alınmış bır soz a engı o ç ~ ur çı tçısının derdi \ ' C Tiirk top vcrmıştır. Faltat bu takdirin iste, ame su ileri vardır Bir de ıc • mız e ) a ı,, yet et ırı m t .h ·e ar . 

1 
. d' anlannın sekli 

k h ıı · · · · b" · .. · · .. -kk't chu tası- ·• d'l "0 mart 929 an " dür Divan saır erı, n· :. ra ma su erının dünya piyas..'\lann- lıyatta hıç ır lnymetı yoktur. Buna mu ve en hethaht bir mune · 1 n '., Tcblır{ e 1 en - ' . d •Jet .' .. . :. • b .. 1 ·· ··nü de acem 
da rcl<ab tı ı . · . . 1 bunlara ken- • -ı maralı ı·arar suretı e' gibı sozlerının n o çusu 

e ere .arşı dayanabılnıcs kabıl ıse. bankanın nazarında, çarşıda yan birçok kimse er var. ' . ' 139.l 7., nu • • " U ... den evde ·İ ld 1 Aruz sükun ve hareke-
~rtı.~r~. bu noktalal'da toplanır. İjtc her hnn..;i yirmi beş lira sermayeli bir dilerince güzel fırsatlar n•rı)~oruz .. şurasında mahfuzd~r. u ~ u7: kek ev Y,01ı e .a ~::~atı il~ ahengi, lafzın a
koyluyu kendi yağile kavrulup ölmi);c tcnel.eci esnafının daha fazla itibarı Davul (fes) le beraber artık tarıhe kn evlftdü ayal aç, i.iç cıyer paıesı er t tındekı m d 

0 
. . . ale 

eek ve n d • d ı edc11i iHn ·ı n yersiz ye yur · h • c hakim kıl ı. nun ıçın ım -amer e muhfaç ol mı) acak kn vnrdır. Ona kıymet ''el'ir ona hesap a rışmahdır. Alfll{a ar ara m • ı:ıtıarım ve aı cm se ı ' . engın .. k k 
dar bir rızkla gecindirmekten lrnrtanp car. usullerini söylemeğe utanıyorum. s~z ve perisan bir haldedir. Ta~fıye .su siz ve zihafsız aruzla t~r çe :·•~m~ ' 
çiftliği ona bir • kazanc isi halinde - * .., • • * • etile çık:ı;.lan bir memur hiçlıır daı.~~ selcfte hiç kimseye na_sıp olma ~ ~ı-
göstermenin yolları.. • ,. ı: ün bunlar gösteriyor ki Türk Şimdi ben yazdım, dedim. ~kuy~n :.e müessesesatta istihdam edil~edı.g~ gün dilimiz~e; ·~t~a;.a l~:~~tı~~·i~, 

Zirai kredi hah inde hntıra gelen l,öylüsü ,.e çiftçi~i için en mühim me- muhterem vatandaşlar (ç~lc do~ı:ı) .. e gibi sirketlerde bile hizmt bul~a g.ı:_ yaln~z arab .a;•~.d 
1
: ·~:ibi arap v~ 

evvela çiftçinin muhtekir mürabahacı sele l<redi meselesidir Bugünkü halile diler ,.e iş bitti ve yarın yme a) nı gum . m~mkündür. Şu halde bu alubete ul g terkip \'C ce~ı. mdı e rı 1 c~ türkçcye 
elinden k t ı d t · · b"" t" d decek rı b' evltıdı mem e- acem harflerının e asır ar 
dil f . l ur u ması. sonrn . a ona, mu e ziraat l.Janl.ası faideli olabilmekten u- ur ~- -~~m. e k" 'f' \'e drkin şey· rcyan vatanın genç ır S ' ayesi yoli ~:kim olması neticesini verdi. 

alı e para verecek hır hnnaknın •·t 0 k'" 1.. .. ~ . Gonul ıstıyor ı ena • . . tt .9 yapmalıdır? erm a , .. 
vücut bulmasıdır. Bu iki mndde biıibi- z.a ır: • . ?Y. u ve .ko:·c.u olmakta~ 1 Jer göze göründükçe bertaraf edılsın· kc e ne 

1
"' : . •• i timnisine sahip olan Hece vezni, 'fürkçül~~ ~e furkl~ş-

rine bağlıdır Dnh:ı dog•rusu hunlar :k 'nde • ırh ,.e şehırcıdır. Hem . ler ve hal-iki medeni zihniyet bunu em bahusus me' ~ıı çt da"ım. menin zaruri bir neticesı ıdı. Bu vczın, 
' 1 em c' r H h k ' (f ) yakt h "z genç hır '-n an "' · b" · t" ı mazhar nttrr, bir yerde birleşemezler. Çift~i· 1 

- ' ır. em uçu. em. oşuyc:-. reder, bunun nltsi ancak ec; e · enu' _ s devri cümhuriyctte aruz kadar es~ı ır ıs ı~a ~ 
Ye yardım edecek b;r hanlmnın vücuc1e Her halde bunu halletmek lazımdır. şır. Y~şadıgımız al~e müracaat edelim? değildi ki kendınden bugun ıs~e~e~ cev 
gelmesinden bahsederken bize ziraat Fevzi Lütfi Dr. Ca~ hangı makam.1 in ir at buyurunuz. ,·al ahengi temin etmek zaferını t•cı,,ter 
banka ını göstercccl,lcri tabiidir. Fa· Allah ıızası .1ç ~ kanunlarındaki sin! . • 
kat :ısıl mesele bu değil mi? bugünl.ii Vakıt, okuyucularının dert ortag., ıdı1 :Memleketın. c~za re;le tevaful.: e· Hece ''ezni, .Nazım Hıkmet) ın ve-
ha111c ziraat banka ı nüfit olabilmek- maddelerine hıçbır su 

1 
·,.t"ıha zinsizliğinc bir merhale oldu. Gerek 

t ' · ·· ·· olmıynnı ya nız 1 -ı; ' • • d k" < er en .• kövlüs~:nü muhtekirin e- ~ decck bır curmu • aruzdaki, gerek hece veznın e t s • 
ıi " ~ b" k" .. k memurlann · •· (N nden 1.urtarab' lecek , .e işinde ona • B • y dın lrnı hanı olan ız uçu . . . , 

1 
. best nazım) yine mevzun ım; azı~ 

nişlik verecek vuz.,,ttcn uzaktır, daha ız e azın göz>aşlarile inliyen dertlerı~ı7~ )? .~;Hikmet) in şiri ise, baka bir ahcı.ı~·.m 
do~,.,. l ir t - I,öylücU ,• . -- -- nen aHıkadnr olmalannı cum urı) nazmıdır. Bu şekil nazmı, yalnız 'i'\a: 
d~r. Valtıa onun gayesi köydür \e çift büyüklerinin dünyaca müsellem ~l.an zım) a hasretmek nasıl do~ru olur kı 
~ıye yardımdır bu banka köylün Un- ,.. 1.s,,.ı · ve temiz cicdanlarından nı) az onda yeni ahenlder yaratabılecek genç 
d' ' T f• t b• ı b. )U'"' • k" .. k "ldü Ur. Fakat hu, güzel bir hüsnii niyet- as ıyeye a ı tutu a ıı ır ediyorzu. . lerin yetişmesı her Ya · ıt ınum ı;n r. 
ttn başka bir şey değildir. llü nü ni)et Sabık Erenköll maliye talısU şuhcsı Halbuki aruz veznine rür.u, mesela 
var ş\İur yok. Bunu izah için ziraat memur divor ki : Memuru fütürist demiyyim de, ki.ibik diyeyim-
bankasının köylüye, ve çiftci) e ne tarz /lurlıancttin yeni bir resmi, arabesk bir cerçiv~ 
da Yardım ettiğini ve hangi sartlarla Mahkemede beraet ettiğim halde beni tasfiye ettiler, ,,".., içinde teşhire lmlkmağa benzer. P.elo<~ 
para verdiğini anlatalım: iş verme3•orlar, ne hakla genç ve suçsuz bir memur bu birkaç göbek evvt>lki cetle, yarmkı 

Banka, çiftçi)e )a müteselsil kefa aç bırakıhvor ? 81r matu\ torunun resimlerini bir araya 3etim1e 
Jette veya hipotekle para ''erir. l\lüt.e el . k iğe benzetilir , .e enteresan görülür. 
sil kefaletle nasıl verir? Bunu daha 928 senesinde nıevkii tatbika \'azedi rar hakkında tahkikat ve tctl.ikatın 1~ ı T e\.t tüde sevke dilme 1 Bence bu bir zevksizliktir. 
fazla muhtelif mahsullerin ameliyat len memurin kanunu ile ihdas edilen raı::ile ciimhuJ"iyet kanunlarına tevafu!• .steciıği halde 1 Rus sairinin eski vezne rağbetini de. 
me,·siminde verir, ldrnk zamanında al İstanbul 'ilfıyeti tasfiye komisyonu edecek {Hlilfrne bir knrnr ittihazını rı- tk· . dnrcce malul bir zabitim. l s- bizim :.aruz rağbctimize benz:!tcmeyiz 

ak . te '1 t f d " ıncı " .. ··ı . m ıs r. ade çok kısadır. l\teseH'ı ara ın an 23 mayıs 92 tarih ,.e 4~1 ı9 ca ettim. . 1 ı : 1 1 ·b'ınin ilk .... ününden son gunu Cünl,ü, esl.i rus ,·ezni eskı rusçan•-ı 
f k. . 1 1 tı , .t tn 1 "' • • • , 

a yon e ılen mahallerde af) onun çapa numaralı kararlar tasfiyeye tiıbi tutul Bu sırada da sküdar ceza ma ı ,e 
1
. 1 . bilfiil cephede hızmet cttım. veznidir; fakat aruz vezni, bfiz ıurfoT-

k 1 l d el l t' d mu ne \ac aı · · · ·· 1 · t• va t ge miştir. Bu iş için kö~ liinün pa um. mei celil esinin huzuru a . n e. ın e · Dört ::ıy e\\·el tekaüde se\ kım ıçın mu dan cleğ il, yakıcı çöllerden ge nnş ır •. 
ruı yoktur. Her halde bir )ere ba \U Bununla beraber zimmetime para hakemem hilicra masumıyetım anlaşı racaat ettim. EHnkım ll91 numarah-J Hem, şiirsizlik için neye hece Yeznı
r~ak lAzımdır. l~welii tüccara gider. ge<;irmek suretile rnzifei mt>muriyeti· lnrak ı rylül ~2 tarih ve 92, 3ti n~ı· d• .' Heniiz bir netice alamadım. 8efa- ne, bilmem ne veznine kusur buluyo 
Tuccar em?iyet eclerse, razı olursa en mi suiistimal eyledim zan ,.e iddiasilc maralı kararla bcrnatime karar ' 'eni- 1 

1~ ·için el eyim. Açım. B iikfımetimizin şef ruz? Aletteki kusur, aletin tebdiliyle 
uc~~ bir fıntle, ma~sulü daha otken ayı-ıca da Hizumu mubakememe kamr di. . k~'ltine iltica ederim. ıslah edilir; hem de cezri bir ıslah k 
(aln re) satın. nlı~·, hırnz para 'erir. Bu verildi. Bu sebeple henüz me,•kli 1·eıo:mıyt>tc Ali Riza oğlu Alıı .. et Saffet Aruz veznine dönmekle şiirde mu• .. f'· 
para tulhn! kı, zı~aat banlmsından tüc Bunun üzerine devlet surasına mü konan mürncantım üzerine del'hal mahı 311. 28252, 139 1ıicil fak olacai:rımızı zannetmekten hilyük 
cann a dıgı kredı serm~• e · d 1 • t ·ı · 'le on sc\ \ m . ~ sın en ayrı racaatla vatanın henüz genç bir e"Uı- kemei celilenin beraa 1 anu 1 • numarası. hata mı olur? 

ıotır. Bunu temın edemez e naçar zi dı olduğumu ve hakkımda verilen ka- nelik zamanı memuriyetimde zımmct 
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Dahiliye Vekili Meneinenden Geldi 
Üst tarafı l inci sayıfamızda 

bittabi tevsi edilebilir. Maamafih şiı... 
diye kadarki tetkikat böyle bir şeye lü 
zum göstermemiştir. 

Kastamonu, 2 (A.A.) - Menemn ir· 
tica hadisesini tel'in maksadile tUrk O• 

cağı tarafından tertip edilen mitinge 
binletce halk iştirak etmiş ve hasiye 
b6YUK bir nefretle tel'in edilmiştir. 
Bu münasebetle Gazi Hz. ne Erkanı 
Harbiye, Başvekalete, Maarif Vekile 
tine taziyet telgrafları çekilmiştir. 

Tahkikatın son neticeleri 
Menemen hadisesi tabkikab 

ehemmiyetle devam etr-ektedir. 
Menemen divana harbi heyeti ya
rından itibaren filen işe başlı
yacakbr. Bütlin mevkuflar Me
nemene gönderilmektedir. Şehri
mizden gönderilenler de bugün 

Menemene varmış bulunacaklar
dır. lzmir ve mülhakatında şim
diye kadar te-vkif edilenlerin 
mikdarı (200) e baliğ olmuıtur. 
Mevkuflardan bir kısmmm, bil
hassa Şeyh lbrahimin mühim 
ilıaat ve itirafatta bulunduğu 
ablaşılmaktadır. 

Sl>ylendiğine göre şeyh k~tidi
•İnin bir çok müritleri olduğunu, 
ca•ilerde bir takım vaazlar ver
dliiol kabul etmekte, yalnız Me
nemen badisesile alakası bulun- . 
madığanı söylemektedir. 

Yt!ntden tevkif edilenler 
lzmirde Ali ve Mehmet Ali 

isminde iki hoca ile Manisada 
bir mektupta ismi geçen Aptül
gani Fazh İsmindeki Şeyh tevkif 

raretli olrrıuı ve bir çok mft. 
heyyiç nutuklar söylenmiştir. 

ŞebitKubilayB.itı muazzez ha
tırasını tazizen bir dakika ayak· 
ta sükfttu müteakip, Maarif ve
kili Esat B. söz almış ve hitabe
sini söylemiştir. 

Esat B. ezcümle: 
- işte ey Türk genci bü· 

yük Müncimiz Gazinin "Cüm· 
buriyet fikren, Umen, fennen be
denen kuvvetli ve yüksek seci
yeli muhafırılar ister,. dediği kuv-
vetli -Ye yül<sek seciyeli muhafız 
sensin. Sen büyük rehberimizden 
miUi şuur ile aldığm bu kıymet
li emaneti, aziz Türk cümhuriye
timizi ilelebet muhafaza ve mü
dafaa edılmek ilzere gene böy-

@dilmiştir. 
Armutluda da irtica ile alA.ka- (Menemen) ne olacak? 

lan görülen üç kişi tevkif edil
miştir. 

~unlardan maada Akhisarda 
tutu an Hafız Hasan ismindeki 
manifaturacı Manisaya götll.rül
dıüştür. 

Bu adamın Nakşibendi resa
leleri dağıtmakla ve halkı sene
lerd.enberi Nal<şibendl olmaya 
davetle meşgul olduğu tahakku1< 
elm;ştir. 

Azil ve iıtiç vap 
ftlülliiye mUfettiŞi T alet bey 

Manisada ternşe ~e devlet me
murlarının irtica teşebblisü kar
şısında lakayt ka'ıp kalmadık

kırım, mes'uliyetleri o!up olma
dıklannı tetkike baılamıştır. Bir 
habere göre ihmalinden bahse
dilen Manisa merkez memuru 
Zeki beye müfettişlik tarafmdan 
itten el çektirilmiştir. 

Son hadiseden sonra (iJlenemen) 
alıali&ine lcarfı /ı('r yerde büyük bir iğ
birar hissi uyanmıştır. Bunun sebebi 
cümlıurlyet ltul'banı Kubilay Beyin 
kanlı şehadetini seyreden JJ/enemcnli· 
terin. lıenıen bin beş yüz ki9ige yakın 
olduğunun anlaşılmasıdır. Bu emsal 
siz cinayeti alla!Jlamanuş olsalar bü 
genç bir Türk zabitinin bıçak üe boğa 
zmdan kesilmesini hissizce seyir et 
leri ve bu faciayi menetmek teşebbü 

sünde bulunmamaları iki binden faz
la olmıyan büaün kasaba lıalkını btı 

emsalsiz cinayetin mes'uliyetinae mü 
terek göstermektedir. 

Bunun için OJenemen) elıalisi hak
kında tarihe ibret ile kayt edilecek bi 
ceza tertip edilmesi fikri muhtelif me
ltafilde kuvvet bulmakta ııe bu ceza
nın ne şeküde yapılabileceği münaka
şa olunmaktadır. 

Bir fikre göre (Menemen) kasaba· 
tnın bulunduğu yerde bir (Kesik b 

mezan) yapılmalı. Bu mezarın etraf 
tahd,,it olunmcilı. (Menemen) kasaba· 
sı bir (Mel'un belde) addedilerek Tür
kiye haritasından tamamile silinmeli 
dir. Menemen ahalisi biltlisti8na muh 
telif Anadolu şehirlerine dağrlmalrdır. 
Burası gayri meskun bir yer lıalin 
qetirilmelidir. Bu hususta Büyiik M. 

lşteö el çektirilen Menemert 
kaymakamı Cevdet bey de vali 
muavini Saip bey tarafındart 
iıti~vap olunmuıtur. Cevdet bey 
hakkında kanunt takibat yapıJa-

kt 
· Meclisince bir kanun kabul edilmeli-

ca ır. dir 

ltlenemen halkıma çekin· °viğer bir fikre göre (Menemen) a-

genligv i! hcilisi umumiyetle mevkuf addedüme-
• . . . .• li, bura8ının diğer şelıfrler ile ve ka 

Ev~~~ı gün lzmırm munevver sab~~r ile ilıtildtı kesilmelidir. Bu sıt 
tençlıgı tarafından Menemende retle ôütün kasaba halkı bulunduğu 
büyük bir ihtifal yapıldığı ma- yerde bir nevi kalebentllk cezasına uğ
Jti.mdur.Bir telgrafa göre bu taziz ı·amalıdır. 

merasiminde Menemen halkmm ço- Üçüncü bir fikir şudur: Menemen 
.. k · d d .. .. ül ., ., ahalisi elim lıadiseden mes'uldür l' 
gtınun çe ıngen ·ur ~gu .gor _ mu ... - bu mes'uliyet vazifelerini yapmıyarı 
tür. Telgrafta bu vazıyetın gençlk memurların mes'uliyet/erinden daha 
ilıerinde· iyi bir tesir bırakmadı· ağırdır. Ancak bu lıususta verilecek 
ğı kaydolunmakta?ır. cezanın en muvafıkı şudur: Bütün 

lzmir Türkocağı gençlerinin !J1enemen ahalisi bir kanunu malısus 

her hafta Menemene giderek ile cümhuriyet kanunlarının her vatan 
halka Cümhuriyetin iyiliklerini daşa verdiği hukuku medeniyeden fa

kat edilmelidir. Bu yolda bir cez 
anlatacaltları haber almmışhr. Şüphesiz şimdiki halde teşekkül e-

lctima lar, mitingler lıem daha kolay kabili tatbiktir, hem. 
Menemen faciasının bütün rle kafi derecede müessirdir. 

den dfoanı harbin tahkikat ve muha
memlekette uyandırdığı teessür kematı neticesini beklemek Uizımdır. 
de\t'arrı etmekte, bu hususta bir Dfoanı harbin vereceği karar Mene
çok mitingler, içtimalar yapıl- men kasabası hakkında böyle umumi 
makta ve telgraflar gelmektedir. bir surette bir tertibi ceza tatbikin 

Bu meyenda Ankarada Türk liizum olup olmadığını daha sarih bi 
ocağtnda yapılan içtima çok ha- .sm·ette gösterecektir. 

lece nesilden nesile teslim ede· 
ceksin.Hayatını millet için mem
leketi için feda eden buazizTürk 

genci hayatta da bayle memleketi· 
miz çalışacağımız zaman kendimiz 

için çalışmıt olacağımizı bize öğ· 
retti. Vatanperverane, fedakara
ne bir misal gösterdi, ders ver
di.,, 

Maarif 'Vekilinden sonra Maarif 
müsteşarı Emin , Ankara erkek 
liseıi müdürü Nihat B. ler, şebi· 
din meslek arkadaşı olan mual
limler nutuklar söylemişlerdir. 

Bilhassa Türkocakları namma 
Hamdullah Suphi B. çok mühey
yiç uzun bir nutuk iratetmiştir. 

Balıkesirde 
Bahkesirde Türk ocağında in

kılap şehidı Kubilay B. in tez.izi 
için bütün münevverlerin işlira

kile yapılan içtimada aziz şehi
din refikası Vedide hanımla iki 
yaıtaki yavrusu Vedadın bu
lunması umumi heyecanı tetdit 
etmiştir. Vedide Kubilay hamrn 
bülün hatiplerden sonra baziru· 
nun göz yaşJarı arasında kürsüye 
çıkmış herkesi ağlatan bir sesle: 

- KubiJay gitti, icapederse 
l::>en de yavrum da çok mukaddes 
lnkılip ve Cümburiyet uğrunda 
ölmeğe haz.mz,, demiş ve çok 
derin çok samimi tezahürat ara
sında kürsüden inmiştir. 

Gazi Hz. İ~e telgraflar 
Menemen hadisesi münasebe

tile Reisicümhur Hz. lerine her 
taraftan teessür ve tazimat tel
grafları gönderilmektedir. 

Son yirmi dört saat içinde 
de Türkistan Türk gençleri bir-
liğincıen, Elaıiz Türk ocağı 
Gemlik muaHimler birliği, lnönü 
gençJeri namına belediye, Mal-
tepe gençlik mahfili, Mudanya 
Halk fırkası, reisliklerile lstanbul 
Darülfünunu ve yüksek mektep
ler gençlerinden ve Dillfiinun 
diş tababeti şubesi talebe cemi
yeti reis!iğinden telgraflar gön· 
d<>:rihıqtir. 

GazeteJer a ras1nda 
Son poıta ile gelen lzmir ga

zetelermden "Hürriyet,, Menemen 
hadisesinden bahsederken fÖyle 
diyor: 

0 Hadise derhal bastmlamadı 

Çünkü yapllan neşriyat ve tah
rikat hükumet otoritesini çok 
sarsmıştır. Bazı sımf memurlar 
tereddüt içinde kaJmışJar ve 

kor~ muşlardır.,, 
Der vi' Mehmedin ahi Ak sazı ı~·! 

lzmir gazetelerinden birisi 
maktul derviş Mehmedin s:ayrı 
tabii iptiJilarla da malul olduğu
nu ve maiyetindeki Hasan ismin
deki çocuğu bu iptila yüzünden 
yanmdan ayırmadığmm tahakkuk 
ettiğini yazıyor. 

Eski zihniyetle nıücadelP. 
lskeçede çıkarı «Yeni Adım>, 

gazetesi Menemendeki hadiseden 
bahsederken şöyJe diyor: 

«Bu hadiseden ibret almalıyız. 
Bütün dünyadaki Türk gençleri-
ne düşen Yazife eski zihniyet ile 
mücadele etmektir. Türkiyede 
Türk inkdabmın muhafazası ıçin 
kanmı akttan, canını veren Türk 
genci buradaki Türkün düşman
ları ve o düşmanlarm muavinlerile 
çarpışan Garbi Trakyalı Türk 
gençJiğine bir nümune olmalıdır.,. 

Dünkü isticvaplar 
Meuemen hadls~sinin şehri

mizdeki tahkikatına devam olun
maktadu. Dün yeniden baZJ 
ldmselerin malümatma müracaat 
edılmiştir. 

Dün polis birinci şube müdür-

"Yarın,, 
[Üst tarafı birinci sayıfamıda] 

\*e maarif müdüriyeti makamına 
atfen doğru ctvap vermlyecek· 
lerini, asıl evrakların vekaletten 
getirilmesini istiyorlar. Maarif 
eminliği ve müdüriyeti ile veka
let arasında nasıl olur da ayrılık 
bulunur. Tahkikat eminlikte ne 
ise şüphesiz vekalette de ayoıdır. 

Esasen ilk tahkikattan gerek 
inüdüriyet ve gere'4se eminliğin 
malômah olması lazımgeHr ki 
ortada böyle bir tahkikat bulun
madlğı, bir şayia ve bir ya!an 
olduğu anlaşılıyor. Gaçen muha
kemede ispat sadedinde, mual
lim Ketoal B. in kendilerine mek
tup yazdığım ve bütün bu reza· 
!eti ihpar ettiğini iddia etmiş

lerdi. Vazifem itibarile kendisini 
da.et ettim, bunun ne derect:.ye 
kadar doğru olduğunu sordum. 
Bana ağhyarak şöyle s6ylüyordu: 

- Ben arkadaşlarıma ve kar
deşlerime sürünmek istenen bu 
çok adice lekeden müteessir 
olup da tanet ederken, nasıı 

olur da bunu ten·tç yollu me~tup 
yazarım. Bunu hangi vicdan ka
bul eder. Ben nanl<ör değilim 
beyefendi. Ben namuslu ve fa
ziletli kardeşlerime böyle ifıira 

edecek kadar bettiynet değ lim, 
namussuz değili ın. ,. 

Bunun üzerine Etem Ruhi B. 
muhakemenin hafi olarak cere
yan etmesini istedi. Vali Etref 
beyik vekili Vasfi Raş t B. de 
mukabele ederek ınuha-<.emen ;n 

aleni olarak icrasını talep etti. 
Etem Ruhi B., vali beyin el

biselerinin kendilerine verildiği 
ve şahitleri olduğunu söyledi. 

Şahitler şunlardı: Kumandan 
Aşir Pş., üssübahri kumandanı 
Aptülbalim B. , kaymakam 

lüğünde bir içtima yapılmıştır: 

Bu içtimaın tahkikatla alakadar 
olduğu tahmin edilmektedir. · 

J\'Iaznunlar J\'lenenı t nde 
Menemen1 3 (Vakıt) - Bu~iin 

akşam trenile Istanbuldan gön
derilen mürtecilerin ele ba1da
rmdan şeyh Esat ve oğ:u Meh
met AJi Ef. lede Mani sah Hasan 
Ali, Ahmet ve Florinala Osman, 
Mevlfıt, Haşim, Ahmet mabfuzan 
buraya getirildıler. Hoca Meh
met 

1 
Ali mel'un mürtecilerin ha

reketleri karşısmda hayret ve 
istihza göstermektedir. Esat ho
canın hastalığı ağırdır ve dok
torJar hastaJığın albomin 0 1 duğu

nu söylemektedirler. Divanıharp 
heyeti Kubilay mektebine yer
leşmiştir. Muhakemeye Pazartesi 
baş anacalıtır. 

Sanı~unda 
Samsun, 3 (Yakıt) - Mene• 

men hadisesini tel'in ve aziz Ku
biJayı taziz için dün yapılan mı
tinge bütün halk iştirak ettı. 

Bütün menılekette 
Ankara, 3 (Telefon) - (fora

ya gelen haberlere göre bugün 
kara kuvveti tel'in maksadile 
Dentzli; Kayseri, Antaıya ve 
Konyada tezahürat yapılmıı ve 
şeWt Kub:liy taziz edilmiştir. 

Mardin: 2 (A.A) - TUtkocağında 
bütün teşekküllerin ve halkın iştiraki· 
le irtica hadisesini tel'in maksadlle bil
yük bir ihtifal yapılmış, aziz şehiditı 
ruliu taziz ve takdis olunmuştur. Ma
kamatı aJiyeye halkın hissiyatı te]gTaf
Ja bildirilmiştir. 

Bandırma, 2 (A.A.) - Bugün h:lva 
nm muhalefetine rağmen bütün mem
leket halkı toplanarak irtica hadise
sini nefretlerle karşıJamışlar, şehidin 

Bziz ruhunu takdis ''e tebcil etmişler• 
dir. Halk canilerin cezalandırılması
nı istemiştir. 

davası 
/ 

Şer af ettin - B. , lstanbuld~ 
bahriye fabrikaları baş beki~ 
kaymakam Dr. Nuri B. , sııb1 

Maarif müfettitlerinden Şemset~ 
tin B. , Mülkiye müfettişi p..-, 
Server B., lzmit mektupçugıt 
Tevfik B. , lstanbulda Aokatt 
caddesinde gazeteci Toma Ef. ı 
Kuınkapıda iskele karşısırıdk 
berber Ali Ef. , lzmitte KozW,

1 mahallesinde Kavalah lsmal 
hoca, lzmit Herman fabrikasıod• 
istifçi Yakup, sah.ık belediY' 
müfettişi Halit \re oğlu Mazhit 
Ef ., lstanbulda Kadıköy ött; 
mektep mus1ki mual!imi Ali S.ı 
lzmilte Yavuz harp sefinesiııd• 
beşinci bölük çavuşu Bandm:n&~ 
Bekir Sıtkı, elektrikçi Hallld~ 
Burhan Ef. ler, Maarif müfetti' 
Necdet Rıfat B. , lzmitte Cüof 
huriyet kıraathanesı sıhibi ibra' 
him çavuş ve muallim Kemal S. 

Bunun üzerine reis CemaJ S. 
evine taarruz vaki olen zatın kiı' 
olduğunu sordu. Mademki kendi' 
terince ma fım bulunuyor, btıll~ 
IJild:rmeJerl lazımdır dedi. 

Etem Ruhi B. enela tereddOt 
etti. Sonra cevap verdi: 

- Torpil miifettişi kaymaka~ 
Şerafelfn B. Herkesin mera1'' 
la beklediği bu isim üıerJne sı;ıloıi' 
da büyük bir hayret baş!adı. 
Çünkü pe!< küçük o!an lznd16 

bu dedıkocuyu <!uyan herke~ 
daha pek ya kın zamanlarda ·yarı' 
bütün bu dedıkodudan soor• 
vali ve Şeraf ettin beylerin aile" 
!erini müteuddit defalar ·pek sa' 
mimi bir tarzda s'nemada 1i 
evlerinde görmüşlerdi. 

Heyeti hakime ha. i bir cels11 

akdini müteakip müfettif Şeıı>' 
settin B. in rapor ~uretinin (eğ~ 
varsa) ve gösterilen ıah . tlerııı 
lzmitte bulunanların celbine, b•' 
riçte bulunanlarmm istinabe sur" 
tile ifadesinin alınmasına ve ııı~ 
hakemenin 6 Kanuousani Sı!P 

gününe talikine karar verdi. 
Üssübrhri kurr aı: c'roı Hcrint 

ı ey rı e di) or 
Muhakemeden sonra şı11 

bitler me\ anında bu un an li!!SO 
bahri l ı umnhdanı Halıtn B. ıl• 
görüştüm, dava hakkında fil!rlıı1 
sordum. 
R~smen yapılan tahld~ net et': 

sinde bu meselenin asr i ve esa9' 
olmadığım, işin bir dEdiLocl.ı' 
dan başka mabi} eti bulunmadı' 
ğmı söyledi. 

Tlı~rul / 

1 Memle ı<et Habeırlerl 1 

Daktilonun davafl 
lzrnirde Zehra isminde bil 

daktilonun izdivaç vadile, lzJ11İI 
belediyesi yazı iş eri liitO 
müdürü Fahri B. tar afınd;ı' 
bikrinl n izale edildiği iddia edıi" 
mit ve Fahri C. mahlieroeY1 

verilmişti. 

Dün gelen lzmir gazeteleriıı' 
göre asHye mahkemesi tarafıı>' 
dan altı ay hapse ve (700) Jir' 
da zamanı bikir tediyesine ınsb· 
kum edılen Fahri 8. bu hükrfl' 
kanaat etmiyerek davayı te.nYil 
etdliştir. 

İzmir de bir ievkif 
Fethiyede muhabere menıll,

iken görülen uygunsuzluğu uıcı' 
rine vaz,feden çıkarılan Aptül1'1' 

dir Hicabi isminde bir adtı~ 
lzmirde Kemeralb gazinosurıd' 
bazı çirkin hadiseler çıkard~' 
ğmdan tevkif €dilmi~ tir. ı:ııııit 
gazeteleri bu adamm fzeri11°' 
paket paket esrar ve Araf''' 
yazılı kitaplar bulunduğıJO
yazıyorlar. 



TELGR FLAR ( ! Y:-YA1tTT 4 lnunusanıl 
• ~oUa lul ..... eri 1 M. • • sat.n .. .,.. hey rr::muı::::~ıırır~ ~ Orbılı6y'cle d•alz kenanacla ~ ·:::C::t11•~~ 

. ertnler Tehdit uaııı- .J Gdty • - ._. 

Malıye n1ulettişleri kon- - ...... -- hin .. OÇ()NOO KOLORDU SA.TIN Ji Kiralık Büyük Bi a 
greıinde görü üfecek ,._ blndl~ı ..... lllrh ... aiMu,tm. ALMA KO~tSYONUND~: U 
&Wsa, a ,~ .. } ş . . Saat yırmı tiç bııçakta blrahaııeJOI Slvaalakl merkez ı.ııaaı ilıııı,.t• i\ Oıtak&yde Dıvanyolu caddesınde deniz "kenarında Myu 

fettıleri k.,..._i n fin bt MaliJ• -., suen ll&bıkakla.rdaa ~olak Jiayrl ile içia (=1.000) kU• 41z kır.ma ua ka· jl tin .Srk.ettnm ifpl et•t\te $1 Silrı'ft\ı 1'i 
lıuı yaptı •e nıeaaıs teklf:{ h=!~~ :117~ ~h~e; pdnocfa tarla lıiiyliy• pab art Ullllfte ... ı,,.a,a k...ı· ~i bina tiitUn deposu, m Ukemmel lı"tane, bbri a :ve -'r - ···-

lrmrtrNiır yana ....... nr ......._ ., ee .. ~ mın e bir ftanınu masala& muttar. lhafosl 7 klntınusa'lli 931 çat· V ttıtft ltiltab tieari.,..,t .tttti.ıı .._... k ... , ..... i. ....ım• 
!dit ..,...... ...,.. au&H.J'~ vE ıuı ...... et etınt§ler fakat Needet B şa ba ·· ü ı 4··rtıe · lıı ~ J-, '" tı•ll• •w lntne• Mıfl• dt••iflt.* ..,...... • ... ..__ •1119

1 
m guıı sea on ° ıcra · ı i içio mezkur binada be~ Hacı Ali ajaya, g6n.p\•k İMM•-'•iflr·•·~ 

r • BaJ'li tüu -- 0 • bnacağ ... dıan ~-- (1461) tibl \."'-bı!tctf! Ya\ ea44esine SO M.. • • ~· 
.::ngredM e vera1 tadilatı ... .,.._., Wılldit e...:S~t!.~~t 9. (75) kutur ile birlikte gerek şalba· 'l:.~nır.: ~ taik Beye miiracaat eclı1lr. ,.eı.~ile'belt 32 

• aaaw1r 11lll9akbf • • ta.4 llleJ'i aörmek k ,.......,. ~ Yerdi '"'9 at, arazi. fmdan ~lanaqtır. Üzerinde illi " pn y • M ~ -. IUrette - .. ııiWI Mıaııaıı lla:vıi lıalıkmda ta1ı1- lttfraır et•elı ..... sı- ,.... en• AıKerı uhakenıe Uıu.u e Atkerı 
• ... ıa11Jadlltır. • .... .... a koati9r•••a •i!Vaalleııi. v ... o· tı...fin .. C!...MIUJlıM KOKA~ VE AnONU •• * ~ 1 ... • un •• ~ 
Asılsız mı? MücıtDELE otoNro KOLORDU SATIN 

H "ll Ktlalla, afren, •dtfln ... sairi gllli Al MA KOMlSYnNUNDAN. 
amı er Osmanlı ban· •tnlf ınadtfelet tuıtannla'ila ttlllllld "'Si -r- rk 

0

waai ı.. _..J ve ,._.uu llıtr nata buhlnan me ez ,....-:-:: 
••sınw••' para almamıa eıwa. • ,~ladete lmtlamıştn. hayvanat ihtiyacı Jçfıa (195."800) ld-
~ .ı 1.- "' clMı-r n tlold01'1-r te81- ı 

h••h ban .. wıı:.e&wf•111) - llall111llffirl dQt edecekleri ve ••ttali olacakl-.r o samatt fırka ...... e.ttftll nnila,.. 
1.J at•ı liakk':madan bet ._n1on lira- lwkainnomaa ve tornhnamanlart de- 1111-na alflftf Nöb.-.,- k41••'11•1t· 
-...tı tlbt ndak{ haberi a16kac1ar liAl Oibat fıtlllt!k nteeburfyettılcle4llr1•. tur. balelll ı k&a•--' tsl alı ae-i 
••lilnllk ...,""'8~ 1Mffl Onaar1t KC'llaııt Ye IHl'fhf Mlf'eltM .. dutu nü saat on beşte icra ~ 
da ili.ve edila.:Sir ,.... ...... :-'it tdtl•l•r ım. ...._ alman .S- ,ıırtname ~ ftMfntt .. , .. ek " ... 

· 
1 

ay uab" lutm rtrdıt ,admlaClll&- nalal_,. iş\Jnk e""* llıtiyenlıeftı 
Ankarahlar büvük bir ar~t. <22d) lfra (!'/) kuru~ Mrlikü •· 

mit er "•P•A.n.•~t .. t 11-1:._Jkabil ~tlptelllana kolla.in te hal1t l*ttn alma kot*IB)'Oll•na ıtıltJı.-
e J' Vft KJB v.umı neı"tııetdeit w-... ettikleri .ıe ..aert 

..t:~ 8 (Telefon) - Menemea tahkik edilecek, mes'ulleri baklmifa 1 

n""«Adllld Mltlttetbü iaar tiddeftt tallU.t J'lllftlataktıt • • • __.. 
._ .-aı lWlall71 tak411a içila Aakara KARlSINI YARALADI r llaatMehr iti• •1'

5 
_.m ~.ı 

aea~IW bGrik hır dlltlns 1umr1lmak- Gallatad• •unltt IHiMllQld a.. ...ıı fau.ka bppk :ııırfla •iQıak_,~ tlflf, ban • p· konulmuştur. thal.U S.1-P1 pa_...ı 
b ak .. rgm buhmduju kan81 Fikriyfft:i gtfnil iaat 14 te Ptta4ıkbda heyttiililie 

Merhum A ın 8. ıç a :~·i_•mışf.ıt. yapılacaktır. Taliplerin ,........ kll'lt-

Asker cezl kanunu 
Asktd lbuhakeNilc!t \ıl\Jtl kQ.un 

Dahiliye memurlar k. 

Jtndlrlal btıtib 

~ta, ~ ( T •le fon) - Dtin Arap ca ·:"' ALt ICAOUU tak pul •mbtHnclı ~~ el•a 
mada •eJat eden Nığd b' lfıaıat 

8 
.::.ı sakinlerind: Paldle lan nümuneainf gör111elerl ve ihalt •· ______ .......... ---=-·-·----· .... ·-·-·-· ............ ·------ı~~...,.~~ 

Mtl 9. İti 4*1-... e me • ken Yaka . 1• tffntaln n su altt- atfndett ff'ei teıafnadarfle tekHI••· .Erzak 
~u ·~•• bata.it up JSmlnde birile münazaa ~ tetiılf lleyettml .-. ....... 
"~a.•rek lıtanbula g6nderilec-'-t· deftlt 'f aktttna k..a Ut! bnftıl&ln yafa- • s 1 O& " lanuttı~ • • • 

pol' ,,on gresi n<le c.lünkü . COc\JJ( KAVGA~t . w... ":"'•IUW-S ~ur ıbta 
müzak 1 lmraherda ku • ıstihdam edilmek ttzere mahiye 120 ll- v 1 i fMllliirıl ere er Vasil ott 12 ;nld sokafıada otutan ıa maktu tlctet De bil' fd 11eıaunı Ilı 8 evazımı sa r 

• ' ( • ıJ il ..._..., -4y&flrt a Dtmo fle y edilai· n•ealttır. KOlldektirt " yahut lltlı-
t :"' ~ ııtı..ıea •vve.I n dllıı ..... _,... H ~ =:-ı - ._.... ........, .... - ,,. Ylilsek Otmnn ltebl l\~kıbtlO•ıtdı 

0 ta :r-..ux• ili 'munıi içtima- ayafından ~ıı:n e Ofa ı ... ıu ttrellt edilir. t.u,1.tı. atllı Bf ,;l Dnl dl'" -* ka · ~ raporları ve Şeref B. in olim- CAMLAllt KIRA' ADAi! ti& ıazıb ııuallerln -•planııı baot Mr 
1 111 

iÇ J U ın f>ıyat setlhatına .-it d ti Evelki rece son dtrece .._ istida ne MUH M&4afaa Vekllett Sa- lebile Orman meliyaı .aaek tebinhı 
d

. l o arını rak Ka tt sar......, ola- r1 ti ıa-..._ k d 1 k t k 1 m emiş ve encümenle d tag mrükte kahveci Aba di " 11tftsteta tfıa& ııttıtacaa ~ ........ r. A nr Jn 1 yes ~rzn ve ~\trttımt 
., aaer·ndeld tetldtıat e :or kahvesine giden Edirnekapıda ~= t - Tarih .... ..-oi t.vellti.dü. ztıtf u•ulile rtıünaka•A'ttd ~b·ı~··,, ..... 
tm"ttir. Kon re .. ; ına a~ Hakki lnıinde itki kah'Venln eaadatmı 2 - Mjjteehhtl ise kaç ç0euiU ot•u· ~ '9GJa "' 

1 

mu qa .-;....ıı~• -~·-
a pratllc k~ ,..-menm kırmıı .. Aluııodi cerlıetııılftli lltte- P. Taliplerin ,artnamelerini görmeli utete • w 
aki noktai~ ilde tüdt hakkın• tavbı Mthot yakalanmıttır. t - Hanri mekteplerde t&Mil e&li· .• • nazara kabul •rle YEMiŞ YERiNE C'OZDAN ti. münakaşaya iştirak için de ,ewni ihale olan 7 kt 
':· ~ rlmn oaaı onda ıı.;m• ..... _ .._.._ • ııu- , - HuP ...ıtete...ıe 1ıa.t••ul8 sın! 9ııı tarihine nıOsadlf çıırşanıba ııflnO t 

r leekttr. :.~~ ..... anav dlkklnma yemlf allbk 1 - la IÔD ~hınduP ftZitede lerdarb~ bhNlil dahılinde tt lfdelatl 1 Uudi,. 
~flay ~ lhe mağlup Sehet Banı.:-.:1d:'t'.;':' .:;.~~ hiisntihal ~.. kon1i onun:ı gelmeleri ilin olunur. 

Atiıta, 3 (Apo) _ lzmiri- I de altna ile 136 lira b.aluıum .._a • 
.;._ 1 tall1111ı lstanb•l .ı t• ;:ı Ali~ nr ~arak kaçmıılardır. 8 kalem taban demirl 
-..kunit. ••e ı uır 11• YANGIN 21235 kilo çinko levha 
'tçe icar 1•Pbia ikinci maçta Dttn lıtiklAl caddeshlde lsdldal a- Askett ftbfthlat uıtıutn tnüdütlüğtin· 

fi altı golle yenilmiştir. partıminınıfi d8rdUni!tl katmdl Yalt- den : 19 - ı -0$1 tarihinde k~ab zatfla 
Ha ki, ı huzurl tıa çıkmış derhal aöndUrillmüşttlt. münakasası yapdacağı ilin edilen batida 

Vili et . • ar HALA SARKINTILIK Jaab iki 1111•8' tlll!etUJi Haitıited 
1., Y • daımı encllmeni •M tı.lek Hanım isminde bir k&dtnn MUliyo .. Httti milclded mueyyenesiıde 

• ına verılen balckı huıatlar6n AJUOf)'&.da sarkıntılık eclen mMinLt ne,retmeditlnden şartnamenin müddetle· 

lır aıanın maznebiz fi ial8iı klanm odabqısı Mehmet Efen4t hak. rinde tadilat yepmep 11eebUlty1t götül· 
ara~ ge medıği ....r.nı.. -"" knld& tahkikata başlanmıştır. müttür. Bu sebeple münakasunn 31-1&931 

evm ı 5 .. 1m ( ! ! tarihine ~btr edtldıgı ve sadilAu ıörmek 
lar.~~;;r lustelyevm4 l• '? :~erdarhk llAnı:rJ ı fAdyetdertrı .AJtllinda Mel'ket Si.on .A1ma 

: ; • ICOtlisrett'liftl vı l&taftbulda Atketf San-

Ha n1 i l1 er n ~va ı Kit\ :\l .. IKı D'1KKA __ •tlar ıdtktebl ttildfid~edne mtitaeeltlan. 

Ankara, 2 -H .11 ___ _.. No 138, 140 Divau,·o u ılı- • • • • amı er ...... 1 .. • Trabzondald kııaaı için eıjır eti ka· 
~e verdeğimiz cevaba bu haft• uye muztı~i allında,se ıt ı patı zartla ınllnakasaya konutmqtur. 
,:.de ~vap ıelmeai mub .. _... k rası 130 lira, kirahıntak iMi .. »ı• .. ..,... llft li te 

ı tik Trablon Uketl an elma kom"'8ftun 
~ :ıruırnrn 21 karn1111Dni da Y•P•l•eaktlr· Talipte~ p.rtname 

«: l~:ımba 15 df>fl•• rtlaı hkta almak ri aıtltlakaaa111 tlfdlek üzert te 
( M • 4 21 ) · minat ve tekllfaUttlertyle mezkOr k• 

--.::--:-:--:---_:___ miQ'oaa mıraoutleri. 
&ubbu1 ltt T ---dttı ne& ioatıt mdıkemtsitı· • * • 
Mukaddeft'ıa 111 ahlcetıu~e ltltsıtta k _ Kapah zartla d8rt bina yaptınl• 

n" vırden ltlanbuW. Mt l etttır. Kffftai ilmek fttl'enltt hw 
sında KARıt ciClretile meşg: X:,~sı K~f.·· ffia ft ,_.....,. ,,..... llUP•ltr .. 
ve Strlkl Hafttn PeyleMfutı n 24 kA.nunusaei 911 c•maı119i llfl*tl • 
nnl a.tltyeti ~ hl •uameJteı- at 15 te kat't teıninat ve teklif edeeeldt 
madığından ı n '.para lrıeVlut Wutt- rt ftat ---ıaplltlle Anbrtld« merktl 

cra ve ıflb kanutbnult 212 ıu-
nci maddesine te\Pftkın dl\ giltt l'ftn• Mtm tlMI .-ltttoıtlM• llUl'lltMtUA =- lllUtellltk \tltllUtt fltbtlil tal: tdJI~ • • • 
~ ve lhaeraflarda pqln ferihatdıgı Aıdııata•a Teill..Wrdt Vek&14t' ltlnMi 

taktirde iflAsın kapaulacağı iJAll olutın avlusunda kapalı lal'f1a büyük bir ha-
lstanbul müdeiumumılllf~d;.. m· · vuz yaptınJaeaktı.r. Kqtmi gö.tmek lttl 
1931 ıeaeıi hutula m......._·_ ...... ı...._ yen1er het • •• iti~••** isti)t•• 

til t ali -~.- llt ... UJUl•mu& tat ........... 
e a \e muameleaintll ictıt t- al te.,.t • ~ •lk'8.Plari " ... 

mek •e ıyıtlattnı tanzim .;. Uyeti fenniye •f!8Qlaluiıfle beraber • 
... k ll~r• lata6btd ile ae,...hı at H te koJDit1ona miiracaatletf. 
!• o~. d~ w .. 1 • ..., ... 
Kn Uirelerile mulaaaebe•de 
mlatacel meyat mn.teana ol-= &zere klouauaa•i• bf. 
'-' ~rtelbbe, ~hd cumar
-•~ &ilet ,._ athlleri .... 
:,ıut kal.al cdanmıtaeajı BM 

unur. 

Hüseyin Nllti 
Tlrb-. .-ı HilAliabwer W. 

No. 10 1el. lltattbul : 26il 

3,000 Adet hasır süpur 
Tütün inhisarı umumi müdirliğin<le 

MfYaat a1 ........... 3,000 adtt ....., ...... --...-..~ 
att paurblda •• almaeektir• Talff .ı..a... 50 lrt 
akçelerile beraber 10 KAaunusani 931 Cumarttll tw -.a•'l2,.,.. .. :ıı 
Galat.da mlbayaat --.,..,. mlracaatlan. 

Muğla vilayetinden: 
VSllt!t Nlfal dıh'Mi lllinctltlHI ~d 5291 ita '11 ..._ 

dell ~ .... eltlflleük praj "aı.t~n 25Gl llf.- .._._. 
.. .-.b•kllltli• •ti aU,. MHte•ieeht• nıfiJ• ..._.. f1r1:i1t 
ve ikinci Klnunun 24 inci Camartui flnl lllal • Mıtte 9141•::'. 
meni yiJlyet kaleminde ibalui içra lalınata~ teraiti ildi.-! 
yi laalJ o up inıasına hllip olanların ylıde tecil l>utulE •• 
a"çelerile birlikt~ makamı villyete mlracaat e1lemeıtff 
olunur. 

Jstanbut Hı:lıtct iCrt flttlftMlo~de: 
Mukaddema Galatada Ada 

hanında 16 numarada iken balen 
lkaint.'fi• lltfhul a.firadi9 
efendiye: 
M8ıy8 Artor ve F alıreltin Ye" 

tari bey vesaireye olan 1>orcun
clad dMeta _... ....,._ .-~
tut Ye tahtı hacze alınan emva
linizin illilMI •tt•rna• MareHı. 
paraya çevrilmesi takarrur ve 
•uameleyi mezk6renin 8· 1·9 \1 
tarih* wttlsadil P~ttembe glin& 
taat 10 daa 12 ye kadar ifa kı· 
lanacaiı ma16munaz olmak ve bu 
'•ptalri ibbann teblltl Makllllll 
a kaim bulunmak üzlire ili ı ,.,..,. ....... 



- 10 - VAKiT 4 Kanunsani 1931 ~~!!"'!"""""""""""'~~~==-~~~~ ........ ~~ ......... ~~~~-.........,........., ....... -:-~~---......... ~"""""""'~~~~"""""""'~=~~~ , 
lktısat vekaletinden ; 
Ankara tavuk enstitüsü teş-

çir sahasında yaptırılacak su 
tesisatı tarihi ilandan itibaren 
21 gün müddetle aleni ola
rak münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 26 kanunsani 1931 
pazartesi günü yapllacaktır. 
Şartnameyi almak ve plan

ları görmek istiyanlerin Anka
rada telsiz civarında iktısat 
vekaleti ziraat enstitüleri in
şaat heyeti fenniyesine müra
caatları ve taliplerin de be
deli muhammenf olan 3 9 O O 
liranın yüzde 7 ,5 nisbetinde 
teminatı muvakkataleri ile bir
likte yevmi mezkOrda saat 
15te iktısat vekaleti ziraat 
müsteşar hğında müteşekkil 
komisyona müracaatla mü
zayedeye ve münakasa ka
nunu ahkamına tevfikan tek
liflerini dermiyan eylemeleri 
ilan olunur . 

· Afyon Viliıyetinden : 
Afyon-Gazlı göl yolunun (24978) lira bedeli keıifli 11+450-

14+898 Ki. inşaatı 18-12-930 tarihinden itibaren 20 gün müddet-

le ve 7-1-931 tarihinde saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı 
zarf uıulile münakasaya konuldu. 

1- Ehliyet Tesikası almak veya kaydettirmek için münakasa 
ıeraiti umumiyesinin 1 inci 2 inci maddelerinde yazılı vesaikin 
münakasa gilnünden liakal sekiz gUn evvel Vilayet haf mühen 
diıliğine tevdii. 

2 - Münakasa tafsilitile şartnameler sureti musaddakaları
nın Vilayet Nafıa başmühendisliğinden alınabileceti. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale ka-
. nunile şartnameler ve teferruatı d.airesinda hazırhyacaklan teklif 
mektuplarını 7-1-931 tarihinde saat 15 den evvel Vilayet encü
meni Riyasetine vermeleri ve ihalenin Vilayet daimi encümenince 
icra kılınacağı ilan olunur. 

4 - Müteahhidin fen memuru iş hususunda müteahhit de
recasinde mes'ul olacağından mukavelenameye müteahhitle be
raber imza etmesi lazımdır. 

= Büyük 1 ayyare Pıyangosu 
• 

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

Onun için: 

Tayyare plyanQo biletini 
alınız 

6. ıncr keşide l l-kanunusani-931 dedır· 

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

"50.000,, ''40.000,, "2 5.000,, "10.000,, 

liralık ikramiye ve "100.000,, liralık 

hir mükflf at vardır. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Reyoğfu 2362. Şube acentesi Sirkecide 

!\.1ühürdnr zade hanı alunda T el.lst274( 

•11•---------·------------Pire-1 s ~en~eriye 
postnsı 

(izm ir) ~::::anf s H l ı iô:i~ 
Galata rıhtımından kalkarak 
çarşamba sabahı lzmire 
perıembe sabahı Pire· 

ye cumartesi sabahı Iskende- I 
riyeye varacaktır. Iskenderiye

den pazartesi 15 te kalkacak 
çarıamba günü Pireye de uğnya· 
rak Perşembe günli Istanbula 

gelecektir. 

n,uolıt s~rat ıostosı 
( M E R S 1 N) vapuru 6 

kanunusani Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak ve dönüş
te Altınoluğa da uğraya

caktır. 

6 Kanunusani Salı Trabzon 
Birinci postası yapılmıyacaktır. 
Badema bu posta on beş gün
de bir yapılacaktır. 

VAKiT ın, 
uçük ilanları ı 

• Her s(1a netrolwııır • d' 
•••••••••Tarife••••••••. • • : 1 Defalık turu} SO : 

2 • • ~o : 
J • .. 65 : 
4 75 : • • • 

ihtivaç klJlmavın- : 
cava kadar (azamı 100 : 
1 O de!a) ilAn edil- • 

: mek üzere maktu : 
! Abonelerimizin her Oç ayb~ için : 

: bir dd&11 meccanen' ! 
• • • • saurı geçen lllalarııı fazla ~ıtırı • • • • için 5 er karuş zammoloaor. • ........ . ............. : .. 

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· 
karlan cemiyetidir. Komıi)'.on 

alınmaz. istiklal caddesi Par
makkapu Muhipbey apartımanı. 

~il~~-~ 
Telef on Şirketi 

iL AN 

Müdüriyet, lstanbul santralı
nın otomatik sisteme tahviline 

ait istihzaratana başlamış oldu
ğunu muhterem abonelerine arz. 
ile kesbi şeref eder. 

işbu tahvil ancak 1931 sene
si nihayetine doğru ikmal edil-
miş bulunacak ve bilumum abo
neler ayni zamanda tahvil edil
miş olacaklardır. 

Müdüriyet, Beyoğlu ve Kadı
köy aantralları için muahharen, 
ayni suretle, muamele ifasını der
pi' ve istihdaf eylemekte olup 
bu hususa müteallik tarih bila
hare tayin kılınacaktır. 

1 Devlet demiryolları llflnıarı ____ ..., 
Devlet den1iryollarz unnımi idaresinden: 
Anadolu-Bağdat hattında meri Saman nakline mahsus 30-3 

numaralı tarife tenzilatının 35 inci kilometrodan baılamak su 
tile daha kısa mesafelere teşmil edildiği ilan olunur. 

lif. • :ıf 

Haydarpaşa ve Derince limanlarına mahsus 1004 numaralı U 
rifcnin 11 inci maddesi tadil edilmiştir. Mezkiir tadilata nazar 
ıimendiferle nakledilen veya nakledilecek olan kömür ve mad 
filizleri gibi bazı mevaddın Derincede açık arazide işgal edec 
lcri yerden icar bedeli olarak beher metre murabbaından be 
ay için maktuan (40) kurut alınacaktır. 

Istanbul baytar müd" 
riyetinden; 

iktisat Vekaleti namına ayrı ayrı satın alıncak 1500 k' 
kreolin pearson ile beher pastilde yarım gram süblimeyi ha 
yüz kilo süplime pastilinin 15-1-931 tarihine müsadif p~rıeID 
günü saat 15 de Defterdarlıkta komisyonu mahsusu dairesin 
aleni münakasası icra edileceğinden talip olanlann münak 
şartnamelerini görmek ve almak üzere lstanbul, Baytar mOd 
riyetine müracaatlan ilan olunur. 

-----------------------------..-. 

Gireson belediyesinden : 
l - Bele<liyemızin 90 lira maaşlı zabıtai belediy 

komiserliği münhaldir. Zabıtai belediye mektebind 
tahsil görmüş ''e ehliyetli olmak şarttır. Talip olanla 
rın b~lediyemize milracaatları ilan olunur. 

2 - Gireson vilayeti nıerkez kasabasının harita 

yaptırılacrığından şeraiti anlamak ve lazım gelen ta 

silatı almak üzere 1alip olanların belediyemize mür 

caatları il3n olunur. 

En ucuz 
En güzel 

En temiz 
En şık 

En süratli, En nefis 
Tabı 

. . 
ışı yapan 
Yer 

1 v A K 1 T 
MATBAASI 

' 

DIR 

Tabı işlerinizi bt;ıtün titizliğinizi tatmin -: decek cıı

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi i'azete ve kitap formalarınızı 

üç dört renkli klişel~rle ayarlı bir surette ve aürat
le hazırlar. 

Mecmua ve kitaplarınızı istediğinizden üstün tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir işi deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel eY
vcla V A K T E uğrayınız. 

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanız VA K T E 
abone olunuz. 

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


