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VASİ VE MÜkiİM SEK İLDE BİR REZALET MEYDANA CIKTI ! 
Bir Ecnebi Tütün kumpanyasınm kirli çamaşırlannı 
meydana çıkaran ÜÇ gazeteciye kurduğu tuzak ! BEKTAŞİLİK-SÜNNİLiK 

SİİLİK VE FARKLARI ı .. 
---------

i~na.n ve Rhs Tütünlerini Tür~ T.~t~nüdür diye Çekoslovakyaya aşırarak 
urkıy~de sa~e.karlık yap~n hır I u~un kunıpanyası nıes ,eJeyi hükümete ve 

dolayısıle Harıcıye Vekaletıne aksettıren Tütün nıecnıuası sahibi (Sait) Beye 
Tu7.ak kurdu. Fakat muaffc:.k ~ oln1adı. <~~~lreket» gazetesi sahiplerinden 

(Suat) Be) ı t ena halde ıgi al ettiler! 
20,000,()()() kuruı açıktan da- lesi sahipleri de tiddetli nefl'iyat

(ARABİ, FABSİ, ECNEBİ ESERJ.ERiN TE'l'iİ~J 
KİNE MOS'l'ENİT tı.W, CİDDİ TEl'BİK~ 

lavera parası vurmaktadır. Hatta da bulunmuılardır. 
bir Türk ıehbenderi hakkında da 1~uzak nasıl kuruldu? 

1 - ~~==== 

bu kumpanya ile anlaımıı olmak Tabii bu neıriyat fferman ls-
iddialarından tahkikat yapılmak- pirer kumpanyası feJI& halde ta'- BAHİSLER 
tadır. bo-

ı zipedlyor ve dalaveıalanDI ki ~ pi 
ıte bu dalavereleri "Tütün zuyordu. Herman ~unıpanyas•- /&ldmiyel e.süsmda far ar - · ra arda #ilik - Ali Uım11yc P4? 

Me bi Siilikte vahdetten MJnra (Adalet) mezhepleri - MervanUer - Abbaıl· cınuaıı,, müdürü Sait bey mcc- nın (Kohen) atlı miıteneffiz r it • 
yahudiıi vardır. ~ (imwnet). ler - Fatimller, 

1'ül'i.- litlıinlrri ml'c11111a~1 

..,,,. !:teıkı a6n lstanbulda haftada 
~ ttlcan .. Hareket,, gaze

:::at tahtplertnden Suat Tabıtn 
Y bir ltatua kumpanyası tara

fından tertıp edt len bir tuzaia 
dilıürülmüstür. 

Suat Tabai.D ltey bu ylsden 
Poha mCWlrt,etlne c:elbetlllıntı ve 
clGn aerbe.t bınlnlmııtır. 

__ :....ı..1 t t":il' FEIUDE FARKLAR - Tevelld Slinnllik ve şiilikteki Rı.ıJıamytl 
Hatta bu ( Kohen )bir muuue r _ Teberrc1. lla:reti Jluhammedirı mes'eleleı·i - Sıinnilikle cctecesıM» -

evel Tokatliyanda &azı zevat . 
ı1efatmdwı sorırcı nizalar - Peygam- ıçtihat mes'ele.si _ mahzurlar ve 

ile (Türk Tütün İnhisarı) aley- i} berin vaziyeti : Halifelik mi vasi- faydaları - /ctimal farklar - Aile 
hine neıriyatta bul~kta fıte· :> lik mi'! rabıtaları - /zdiuaç ve ttıldk meı'~ 
mitti. Galiba da bt\yle birıeyler HÜLEFAri BRBAA • Emcvl leleri - lıiifra, ve ni.kahi mlWakkal 
yapılmııtı. ~ Ilalifeleri - J.ltervanller, Abbasiler, ıillik ile eıki lran dinleri artJIUI-

" lıte bu ( Kohen) llrkeUn bü- il' Falimiler.. daki farklar/- lranllerde uTaki11e» 
ıun daleverelerini ...,.c1ana caka- ;; KUR' .4N DA (GAR) MES' ELE- Şiilik ve duıl l>ogkoilar - Elki 
ran Sait Beyle bu qe kanf&D . Si _ llüneyn ga:vesinde Aye - Si- lraıı lıükümdarlan ve iılamlydtm 
"Hareket,, gazetesi ,.Jıiplerlne ; ::in velini: kimdir? .' ~oıır~ Hıikümetçilik / Şlflik ue IA· 
kartı bir . tuzak teıtf P etmlf, " Ali .llııhammrl ue omm J..~IJ!"dı- ık huktlme.tler, 
ayni zamanda zabıtap da miira- Namazda .4/i Muhammet - Alı MI_!: Aliyullahlbk mea'eletl -Bek· 
caat etmeyi ıh--• --emifUr. ., hammet mi • .\li Sıifyan mı'! - Alı •··ll Ali-n-Lıı... ._._ 

auaa _.. . . . ı. d kar-1 va- -. er Ye 7uuauu- - u.a• 
(Kohen)in Suat ~ Jolladıgı Sıifyanm .:UıMıuıanmıe e r 

adam, Suat beyle dol&lak yapan .:iyetleri - Kerbeld ! tatlllk aUlilln bir ıuJ,eal JDI dlr? 
hatta ayni yerde, awlterbe,tn- ~ ........ ~ . ........ &• 

Alınan malCbnata ıöre mes'e
' lede Suat beyin tanıdıklarından 

Beylerbeyll Hikmet bey namında 
bir zat vasıtalık yapmııhr. Sunt 

l lıeye karıı tertipedilen cürmü 
..... bacltseılQJn büsbütün baı
...t:'~ette olduiu iddia .. . 

de oturan bir zat~ su. zaiaıa Mu~addeme \ "ı:i.':: WJ~11e'*"" t.11 • 
llarrk,..l .~ -ılıiplt•rimirn F,ı/ıri Kem<ıl JJ, adı da Tahsin Beydir. l': ' ___ a,. L--&-.1.--.1.mena· ._ ..... rdıa - _. 

YIP&PDll·...._..~ -- maa .. "-kadar.........,.lllıfi 
un ehemmlJ•~lh;orlar fdt ıaoo lllrbıta aı.,talne ,....-va. ... 
okuyucuJarmm aeh....t- cadele ve muhaumaJ& ....... 
ıu kadar aene enel parttre lld llkennıez lıarplerle bltlalnıttel· 

tudur : '-ta ahnaa mallbnat 

1 
Aleyhte neşriyat 
stanbulda He •--kn- nnan uplrer 

-•P&oyaaa "-•-oaı k -tG h ~ ova yaya tu-
JttÜı! rac •bnekte ve bu Jhden 
...;et11111enfu.t te'mtn etmek-

• Bu lannpq.... ·-1iatda , _ - .. uman-
-- Tirit ınente tabacletna-
1 -ı.rak Yunan •• Raa tatGa-
erbd btoasat IUNtlle 1'llr1cl 

Trtyeaı.,• atınnaya çabpna::-: 
Bun- •••alsı de TGrk tetan-. 

lerlnln elit~ J.lrint kuruı 
fazlaya 1ablmuıdır. 

Herman lıplrer k111Dpanyası 
1enede birkaç milyon kilo Türle tü
tün alanÇekoslavakyaya Türk tü-

tDnü diye soktuğu tütünlerden 
berblr nıllyon kilosunda yalnız 

Hcıreket salıiplerind S 
en ucıt T alısirı 8, 

muaslna Jazdıtı atbı Hnk 
de nazan dik•-- 6ınettn 

B aatnu celbetmt ti 
unun üzerJne "Ha k 1 r · re et,, aaze-

Bahrita~~idi te~lihat1 işi ilk günler-! 
de gulünç bır:._ ~afhaya girdi ı 

Fransız başveki~ «Fransa 30 bin kilometr t 1 .. 
h·ıı . . A' o tı und k" sa ı ennı nezaret ve tarassut altınd b ı e 1 

b . . . . a u undu k 
mec unyetlndedır», Ingiliz başvekili «deniz b" ~!1Ja 

hayatımızdır » diyor ızım 
l..onclra, 23 (A.A) 1 vaziyetini, ticareti 

Oıteclen sonra konferans mutalı- geçmekt 1 30 milyarı 
buları huausl bir içllma akdet- metre e obban 12 ınilyon kllo-

1 d mura aı m h 
mit er lr. Beı devlet müme11illeri milyon nüfO.ıa mali eaa aya ve 60 
tezlerini teırth etmlılerdir M lekit i kolan müıtem-
S · · mparatorluğunun i k 

timson, memleketinin bahri ih- lüzumunu h t l n itafı 
ti la h k a ır aınıttır M T 

yaç rı a kında izahat ver- dieu sözün d 1 · · ar-
k ' e evam a de i . me ten feraiat eylediğini b F nı ıtır ki: 

eyan ranıa 30 bin kil 
e1lemiattr. Avustralya ve Kana.la lündeki ah'll oınetre tu-
murahbaala .. L 

1 1 erini neza t n ııa ayni veçbile ha- rasut alh d b 1 re ve te-
nket etmi 1 di 8'ua n a u undurm k 

1 er r. ~an sonra buriyeUndedir a mec-
M. Tardleu l6a alaralc F 1 · Ana vatanın ft-
bah ' ramız osu mecburi 1 rlyeılnln fU veya bu nlsbett b 1 urette müteferrtk 
bulundu ı e u unmaktadır y b b na ma11n1 icap ettiren h . e ir arp zu-
eabap ve avamtlı ta.clatet:nlttl b urında tahuıut edebilmeıl lçln 
Mumaıleyh, Q.ç tarafı IU ile iha~ ;;ç.;1' aünlerin geçmesi ve diier 
Hdmit olan Fran1anm cofrafl v etlerin tabb idaresinde bu-

( Dcvcınu 2 inci sahif e<ie ) 

Tıilfüı .Vecmuası sahibı Sait 8, 

Tertibat alınıyor! 
lıte bu 8uretle ~~at. Bey kwn

IJevCJllll ıkuıcı scılııft'Cle 
~ 

Bi7idam 
karan d;ı;1~dik edildi 

.Ankara (Hu...S) 
Alaıehrln l)ID&rh k6yiDden 

Ahmet Aliyi ıece evinde 
uyudufu ıırab etki kinine ve 
husuınethıe blJlllen taammiiden 
av tO.fentt ıte cerh ve katleden 
Koca lımatt ~ dlger Ayaıb 
Oflu lbrahi111 ..jlaUllD idamı 
l.akkındakt ~ceza mahkeme
lintn k ;.tai'emel temytsc.e 
tasdik ar::ı.ıtd· Hükmi icla
llll S M. M.ıince ka-

n icraıına • halline teblil 
rar verilmit oıa 
edilmııur. e~Q ; 

Karakatua dağı 
korkunç alevler 

çıkarn1ağa başladı 
Bata...,a, 24. (A.A.) 

X...akatua yanarclaiı korkmıc 
faaliyet alametleri g6ıtermekte
dlr. Volkanın fethasından alev
ler, ceatm kaya parçalan ve 
saaler çıkmaktadır. Yanardalm 
indifaı bir takım g0rillt6lerle 
maı.aftktlr. 

1ılaml1et, dd b~. Wam dım- ler1a1 ,....._, ve nibayet~n-
btıyilk fırkaya .,.......... J ( ( ..:1. ... ) 
nlD peygamberi bulanan huretl arı Asya) ve Af.IAf' 
( Muhammed ) in zamanında bile Ve hatta ( Avrupa ) nm 
tebellGreden bu partd~L.-~!1; mühim bir kıt'asıua ha-
dtr, ki: ~~~yetı!~d;. 0 

u kim ve sahip olduldan 
ınklpfa mazu-r 0 hal 

( Btr takım kltaplarm) yetmlt de, buralardan koğdu-
ıkl fırka diye ta',mettdderl ilim· ran, kısmı a'zamını eJİr 
lerl burada dkirvetall"lhetmemlz mevl .. !!_ - d- - b iki. 

haricinde cbr Bts IUllle uşuren u 
mevzuum ........ ettlkl_; dd partiyi tahlil ve tedkik 

lbunlann in._... ed x.; 
eaaıb ıubeyl mevmubaJaaedeceltz: ece6.z. 

Bu kadar çok •e muhtelif fır- INUl7antn bir clepı ma rıak ı 
kalana uttnat ·~nokta, dddtr: •71U ....... f Salt ) ., •• 
Biri ( S~) JUll (BBU· yine bir aw.ltı ..-.... ..... .. 

ıdB> < ôJ11ÇR > <OSMAN> tatta ....-..... .....,. . .... . 
BE(;;n A Vİ YE ) parttıi, dlfert: ( n.,,,. .a inci aahif«le) 
ve .w.~ ~-------~~~ 

Hükumet bütçede tadilit yapmak 
için bütçeyi ~~listen geri aldı . 
Yeni tadilat pek uzun sürmiyecektir. Tadilat iktısa
di proğram ve ~sarrufl~ .. a~kadardır. Bazı vekAJet 

bütçelennde degışıklıl<ler olacaktır. 
Aakara (HUlllll) ' uzun •ilnniyecekUr. ÇtbakG lkb-

Hiikdmet yeol aen• bGtçeıln- aadı Profr&ın ve taaarrufun ...... 
de tadtllt yapmak için ~llal~ lan ve ana hatlan tekarrilr et-
evvelce verilen bltçefl ..... • a mit aibldir 
mııtır. Batçede tadlllt yapılmaıı • 
lkbaat proframile allkadar bu- ~~~~.!l!A!~~..-..._.. 

ıunmaktadır. 01.KKAT, 
Bundan evvel Meclfae verilen • 

bütçede varidat yektnu 222.992. 
000 lira idi. 

Yeni tadtlit flolarıalle bir kı-
1.J!.ı. .. ı-ım ~de ten

ıım velUL '"' 
zillt olacala aibl bir lmun veki-
fetlerin de t.Atçtlerine um icra o· 
lunacakbl'• Bu cGmledma olal'ak 
lkbaat v eJYletl bütçeal falalaıb
nlacaldu'· lkt11adl proir.am mu .. 
ciblnce .. na~ ehemmiyet Yeri-: 
lecektlr. 

Bcıtted• yapalacsak tadtllt çok 

Baza Ma=lı nn auet lı 
DJUnına aıe,. lten,e .. .._. 
caat ettdderl Abone ka~ 
•TqtddanmJt ..... ..,..... 

Bu albl ad.er lınk:ı fo
totrafh -•edıılak , •• il • 
-~.akıl- .......... P8P 
..... , ....... rica ...__, 

w........ ............. ... 
ıall79\ bllul ..... ,..... 



liik ma/.·alc : 

Matbuatı alet etıııek istediler! 
. Dün gazetelere oldukça he- mak kati ıuret de lazımdır. 

yecanlı bir haber akıetU: Bu Anlatılıyor, ki: Türk tütünleri 
haber Türk matbuatının hayıiye- diye Avrupaya gönderdiği Tütün-
tine ve ıerefine tevcih edilmek lerden milyonlar kazanan kumpan-
iltenen bir darbe idi. ya,naçar vaziyette kalınca son koz-

Şüphesiz yevmi arkadaılardan olarak ıu ağır oyunu oynamağa 
bazılarında muhtelif ıeklllerde lüzum görmüıtür. 
çıkan 

0 
haberi okuyanlar, Türk Çünki böyle b ir tuzak kurma-

matbuatını ıantajcı, dolandırıcı mıı olsaydı, kanunun takibatın-
ıuradan buradan tehdit ile para dan ve adaletın demir pençesin-
koparm~ya ıavuıan bir takım den yakasını kurtaramıyacaktır. 
kağıt parçaları olduguna l)ükm- mes' ele karıııklığa getirilmek 
metmekte asla tereddü etmiye- istenerek mugalata yapılmak is

tenmiıtir. Bu nokta üzerine iddia 
ceklerdi. c.-

Gerçi, lıtanbulda birtakım do- makamınm harekete gelmesini 

landırıcılar var dı ki, bun1ann telebederiz. 
gazeteler nllmına öteye beriye baı ikinci nokta kurulan tuzagın 
vurduklarından, Ahuna filan yaz· ayni zamanda diger bir gazeteci 
mlya kalkııtıklarından arada, aı icin de kurulmuı olmasıdır. Bere-
rada ıikayet edilmiyor da değil- ket versin ki o zat mes'eleyi hia-
di. Fakat 

0 
müracaatlar nihayd ıetmiı, daha doğrusu paraya 

Pollıin kUçük bir müdahelesi ile tenezzül etmediğini göstermek 
gelip geçiyor, Türk gazeteleri ve için teklif edilen altı bin 
Türk gazeteciliği nezahetini mu- lirayı Hilalı Ahmere vermek 
haf aza ediyordu. istediğini bazı resmi zevata 

Ne kadar yazık ki, bir Tütün söylemiıtfr. 
tirkeUnln cevirmek istediği bir Eğer ıu cihet olmasaydı, 
(cürmü meıhut) dolabı yüz~d~n muhakkıtk akakça bir kast 
bu gün Türk matbuatı a~ır bır ıt- ile kurulan Tuzak Türk mat-
Uham altındl!- kalmıı gibidir· buatı ağır bir zan altında bı-

Hadise Birinci ıahifemizde rakacak, itin iç yüzü de anlaııl-
tafsJlab ile görüleceği için bize bu mamıı olacaktı. Bu itibarla 
ıütunlarda düıen vazife ancak memnun olmak ta bizlere dü-
meı' elenin ağırlı~ı mütalaaya ıüyor. 
munha11r kalacaktır. Hadiıe münasebetile; Dün 

Hadiıeyi tertip ederek uydu- muhterem bir refikimiz matbuat-
ran kumpanyanın Türk Tütünleri ta bazı ıakiler ve ıakavet yap-
zararına (Yunan) ve baıka yaban-' mak isleyenler bulunduğuna iıa
cı Tütünleri Türk namı altında Av- ret etmlıti. Çok muhterem refl
rupaya ihraç ettiği, bu yüzde yüz kimlzin ıu iddiası her halde ga
blnlerce lira kazandığı söyleniyor· zetecilerl hadiseden daha ziyade 
Hatta, cürmü meıhut kurulmasına mütee11fr etmiıtir. Bilmiyoruz 
sebep olarak da, yine ayni tirke- Türk matbuatı itllJde eıkıyalık 
tin ayni sahtekarlığının meydana ve haydutluk edenler var mı-
çıkanlmıı olması göıteriliyor. Bu dır? Var tse bunlar kimler ola-
arada ıirkelin ıaf bir Türk ıeh- bilirdi'? ~ 
benderlni baıtan çıkardiği, bu Şayet matbuat itinde~böyle azılı, 
ıehbenderin alt•nda on bin liralık vurıun vurmak iıtediği yerlerden 
otomobille gezdiği iddia edilmek- lüzumundan çok külliyetli para-
tedlr. Hariciye vekaletinin meıe1e lar kaldıranlar varsa, cidden za-
hakkında tahkikatla bulunduğu bıtanın ve adliyenin takibine oğ-
da ıöylenlyor. Bu cihetler dogru ramaıi temenni edilirdi'! 
olduğu takdirde, gazetecileri le- 81~ hala zanııetmemekte ısrar 
kellyerek kendini kurtarmak isti- etmek istiyoruz! 
yen kumpanyanın yakasını bırak- ARlF ORUÇ 

-------------'~--"----8 ah r i tahdidi teslihat --Bil'inci salıifeclen lleuam . 
luaan tehlikeli aıkeri yolların ta-
kip edilmeıi icap eder. Ana va
tanla deniz aıırı arazi arasındaki 
münakale hatlarının yekünü 
8850 mile balii olmakta ve bu 
noktaı nazardan Franıa İngtltere
den ıonra ikinci gelmektedir. As
kt:rı noktai nazardan franıa müı
temlekit imparatorluiunun h~r 
hangi bir noktaıına icap eden 
kuvvetleri ıevk edebilmek için 
bahri kuvvetine güvenebilmeıi 
llzımdır. Bu netice münakale \ 
hatlannın muhafazaıı Fransa lcin 
enıniyet ıahaımda hayati bir 1 
llleı'ele teıkil eder. Franıız bah- I 
rlyeılnin ihtiyaçlarını tayin eden 
devamlı unsurlar tıte bunlardır. 
Bu lhUyaclar bir niza ve ihtilaf 
vukuunda memleketin yalnız ba
tına lerkedtlmeıi ve yahut mü
tecavize karıı tenılk edilnıiı bey
nelmilel bir teıriki mesaiye gü
venebi\._est ııklarından birinin 
tahakkukuna ıöre niıbi bir ıekil 
alabilir. 

M. Macdonald, lhUyaçlarını 
kendi piya1aıından tedarik ede
miyen küçük bir adadan ibaret bu 
lunan lngtltere i~ln İnıtliz flloau
nun bayaıtı bir meı' ele olduğunu 
ehemmiyetle kaydettikten sonra 
demiıUr ki : ingiltere kendlıl için 
sanui olan emnü ıelimeU diğer 
...ııketler filolarının ln,tlte-

yi abluka edemiyecekleri h~kkın
da kat'i bir kanaat ve itminana 
ıahip olduğu halde muhafaza et
mek lazımgelir. 

M. Grandi, balyanın teıliha
tının mümkün olduğu kadar tah
didine razı oldujunu ve fakat 
kuvvetlerinin berri 'Avrupa dev

letlerinden her hangi biribirlıinin 
kuvvetinden dun olmasını kabul 
edemiyece,inl beyan etmiı ve: 

- .. Deniz bizim hayatımızdır,, 

demiıtir. 

M. Vakatauki ; konferansın 

Vaıington da baılamıı olan tah
didi teslihat eıerinl ikmal edece
ği ümidini izhar eylem ittir. 

Konferans gelecek haf taya 

talik edllmiıtir. 

MUADELET KABUL 
EDlLM.ı~OR 

Parlı 24 (A.A.) 
Ekodöparl gazeteal M. ardl

en'unu franıanın bnyük bir do
nanmaya malik olmak hakkını 
llerı sürerek ve Franıa için İtal
ya ile bahri kuvvetlerde m~adelet 
esasını kabul etmenin lmka.n11z 
oldufunu dermeyan ed6rek ltal
ya hOkdmellnln Franıanın elin
deki araziyi muhafaza etmek hu
suıundakl azminden fiipheye düı
meıinl mani olacak ıekildeki be
yanabnı anlp etmektedir. 

Salt Bey için ayrı ayrı biner li
ra hazırlamıılar, bu paraların 
numaralarını almıılar, zabıta 

memurlarını da hazır bulundur
muılardır. 

Fakat,. Sait Bey randevu saati 
(3) de tayin edilen yere gitmedi
diği gibi kendisine sukut hakkı 
olarak teklif edilen ( 6000 ) lira 
meselesini de resmi zevata nak
letmiıtir. 

Fakat Sa.it Bey bu tuzağa 
baıka bir tekilde kapılmıı, pa
raya ihtf yaçı olduğu için ödünç 
ıuretile alabileceğini aöylemittir. 

Bu kendilerine karıı alçak
ca kurulan lUzağa düıen Suat 
Beyin macerası da bundan iba
ret bulunmaktadır. 

Bu memlekette vasi mikyaı
ta Türk Tütiin}erini çalııan kum
panyanın yaptığı ıu hile ıiddet

le nazarı dikkati celbetmeğe de
ğeri olan bir hadisedir! 

Sait beyin nıektubu 
Tütün Mecnıuaıı müdCırü Sait 

Beyin gazetemize gönderdiği mek
tubu aynen neırediyoruz : 

)
7 arın (lazete ı\Hidiirlii

(yüne • 
~ . 

Memleketlrnizde hakikat ve 
milli menafi uğrunda uğratanla
rın hamıyetkarane mesaisini akim 
bırakmak ve neıriyat vaııtasile 
memlekete hizmet etmek lıliyen 
gençleri lekelemek arzui haineıi-
le hareket eden bir zümrenin 
mevcudtyetine dün maruz kaldı
ğım müellif bir vak'a münasebe
tile öfrendim. Ve bu feci hakika
ti Tiirk efkarı umumiyeıine ve 
Türklyf dumhurlyetl makamatı 
reımlyeslne müsaraaten arzetme
ği bir vazife telakki ettim. Hadi
ıe ıudur: Dün Galatada Arılan 
hanında tütüncülükle meıgul ve 
mecnıuamın abonelerinden olan 
Ali B. iıminde bir zat beni saat 
üçte IDühim bir meı'ele için tele
fonla davet etti. Mtadınea bu da
vete icabet ettim. Ali B. bana 
ıehrhnlzde çalııan ve memleke
timiz için bazı muz~r ef'al ve ha
rekatı nıukaddema mecmuamda 
mevzuu bahsedilen bir tirketin 
bana kendi vaııtaıile ~000 lira 
hakkı fük~t vermeie Lamade ol
duğunu, bu paranın birinci takıi
ti olan 1000 liranın derhal ve pe· 
ıinetı mUtebaklıinln.de her ay 500 
lira takıitle ödeneceiıni beyan 
ederek bir zarf derununda 1 O 00 

lira vennek iıtedi. Bu cür'etka
rane ve küstahane teıebbüıü bir 
Türk gencine ve bir Türk gazete
cisine Yakııacak bir lıtihfaf ve 
iatlyza ile raptederek mezkur 
yazıhaneyi terkettfm. Ve saat tı 
buçukta memleketle yükıek bir 
makamı reımiıl olan Ve yene 
memleketin en büyük ticari mev
kilerini if(ral eden diğer iki muh
terem zata keyfiyeti ıtfahen nakil 
ve beyan ettijiJll gibi telefonla 
bulablldtiim dJfer tüccarlarımı
za da ihbar ettilll• Akıam ıaat 
takriben sekizde tülün tüccarla-
rımızdan blriıl beni evimde tele
fonla aradı. Ve mevkufiyetime 
dair bir ıayia olduiundan bahtı 
ile nazarı dikkatimi celbettl. Der-
hal Polla müğirlyetinden tahkik 
ile ögrendim ki filhakika Ali B, 
tarafından Polis Müdiriyetfne 
müracaatla aleyhime bir ciirünı 
tasni edtlmit ve zabıtamız da va
sıla edilerek feci ve çirkin bir 
komplot ihzar olunmuıtur. Ve bu 
suretle anladım ki : beni gündüz 
davet edip para ıle itma ve isklr 
etmek isteyen Ali B. mensup ol
duiu ıtrkeün teıvik ve tahrikile 
bir cürüm taınl ederek makamab 

reımlyeyl iğfal etmit ve vatan 
muhabbetile çalııan bir Türk gen
cini hayatta mutasavver en büyük 
bir leke ile telvise kalkıımııtır. Bi
naenalyh: 1 - Türk mnafJi milliyeıi 
aleyhine çalııtığını vesaiki resmi
ye ile ispat ettiğim bir gayri türk 
ıirket amali gayri meıruasıp ıet 
çemek isleyen benim gibi meı-
lekperver bir Türk gencini, ken
disine hasis menfaatlerle bağlı bir 

· ıahısla vazifei vataniye ve mesle
kiyesini ifa edemiyecek bir hale 
getirmeğe teıebbüs etmiıtir, Türk 
efkarı umumiyesinin bu suikasta 
ehemmiyetle nazarı dikkatfnf cel-
bederken umum matbuat ail~aini 
bu feci vak'a ile alakadar olmağa 
davet ederim. 

2 - Bu ıirketin vaaıtai icr8-
a tı olan Ali B. bir Türk gazete
cisini lekelemek için latanbul za
bıtasını iğfal ıuretiJe bir cürüm 
tasni etmiıtir. Hadiıenin evveli
yat ve teferruatını kendi mecmu
amda yazacağım gi!>i ıahııma 
müteallık olan suikastın heıabını 
da Türkiye Cumhuriyetinin adil 
muhakemelerinde, arayacaiım. 
Yalnız hukuku umumiyeyede ta-
alluku olan bu keyfiyetin lıtan
bul Müddei umumiliği makam a-
lisi tarafından nazarı itibare alın
masını alenen talep ve iıtirham 
eylerim efendim. 

Türk Tütün Mecmuası sahibi 
SAIT 

Muhterem Yarın gazetesi 
Müdürlüğune 

Efendim, 
Mesleki ve ahlaki bir vazife 

zaruretile yüzbinlerce sefil kalmıt 
bütün köylülerin hukukunu mü
dafaa için aleyhlerinde yapblım 
neıriyab durdurabilmek makaa
c:lile teklif etttklerl hakkı aGk6tu 
ıuratlarına çarptığım birkaç hain 
yahudı memleketten çaldıkları 
milyonların tehlikeye girdiğini 
görünce benimle ahbap geçinen 
ve hakikat halde yahudilerin uıak
lıiını yapan Hlkmet efendi namın
da birini elde etmiılerdir. Bu adam 
Poliı ikinci fube Müdürü Şükrü 
beyi lğf al ile bana gfıya ıahıen 
lkrazatta bulunmak üzere muıir
ren para vermek lıtediii bir hen-
gamede ikinci ıube taharri me
murları vasıtaıile vaziyeti teıbite 
çalıımı§ fakat bu deıiıeıinde 
muvaffak olamamııtır. 

hikmet efendi ye ceza kanunu
nun 283, 258 inci maddeleri ve 
ikinci ıube Müdürü Şükrü beyi 
keyfi bir muamele ile beni tevkife 
çalıımak istemeıinden ceza kanu
nunun 228 inci maddeılne lıtina-

' den hukuku ıahsiye davası ve 
ıantajcılıkla para vurmak maddei 
mahıuıaıı. ile ıahsım hakkin
da hakaretamiz ~e teca vüzkarane 
netrlyatta bulunan Cumhuriyet 
gazeteılnin mes'ul müdürü aley
hine ceza kanununun 480 inci 
maddeıinln ıon f ıkraaına lıtlnaden 
hukuku ıahsiye davaıı ve bundan 
baıka gazetemizin ıahıiyeti mane
viyeslne hakaret· cihetinden ıeri-

kim Fahri kemalB. ile müıtereken 
manevi tazminat davası ikame 
edeceğim. 

lıbu mektubumun efkarı umu
mlyeyl tenvir maksadile muhterem 

gazetemizde aynen dercedilmeıinl 
meslekdaılık namına rica ederim 
efendim. SUAT TAHSiN 

l\'luhterem yarın 
gazetesi"' Müdiriyetine 

Dünkü Cumhuriyet gazetesi 
cürüm tasni eden bir heyet tara
fından evvllce hazırlanmıı bir 
tuzak daha açıkçaıı bir ıui kaıt" 
yüzünden Polisçe uatlerce iıtlc-.. 

vap edilen arkadaıım Suat Tahsin 
8. aleyhinde gazetecilik meılek 
ve ıereflnl haleldar edecek bir 

tarzda neıriyatta bulunnıutto'' 
Suat Tahsin B. hiç ıüpheıiı 1111" 

kuku :ıahaiyeıini müdafaa ,Jr 
cektlr. Ancak böyle sun'i bir t; 

tan istifade ederek Hareket ff 

dolayiılle isminin karııtırarak-f. 
zayi müstelzim cürüm ika --..,, 
için cumhuriyeti mahkemeye .,,,. 
diğlm gibi kendiılne efkarı t1' 
miye muvacehesinde dürilıtldP 
ve açıklıga davet ederim. 

Böyle bir hadise Türk mattJlll
inda kaydedilmemlıtir. ŞJ-' 
gelelim meı'eleye: 
1- Cumhuriyet gazeteıi ,,;r 

teciliğin en baılt kavaidfne ı'l1 
ayet et:niyerek tahkık e~ 
den belki de teıir altında ~ 
larakA refiki Suat Tahsin 
en tabii hukukundan olan bff 

Ukraz muameleıini ıun'i bir 
jantajcılık teklinde göıtermff 

2 - Hareketçiler tabirini 
la.narak bütün gazetecileri t 
IJyeıine dolandırıcılık tına 
bulunan cumhuriyet gazetesi 
muhtevidir. Bn ihtlsaıile 1 
bir cürüm irtikap etmtıtlr. 

Bundan baıka hakaret ıö 
cürümlerini" ilave edersek za 
gazeteqln maznuniyeti evvel 
rde efkar umumiye müvaceh 
de tezahür etmtı olur. 

Bütün bu tecavüzkar neırl 
dolayııile Cumhuriyet aley 
ikamet dava etmek üzeredir. 

Bir vatandaıın, bahuıu• 
kire umumiyeye bitap e 
salahiyeti kanuniyeıinl haiz ~ 
lunan bir türk gazeteıi aleyhi 
en basit ablak kavaidlne rta 
etmiyerek, tecavüzkar n~ 
yapmanın manaıı Cumb, 
mahkemeleri Y• IDlllet b:~ 
~ejdava çıkacalCtır, Cu;/iJrlf~t 
gazetesi Hareket in faılt•}e' 
gini iddia etmek cesaretini il 
den ve kimden alıyor ? Meıle 
merdliif ve ıerefi namına, 
cihetin açıkca yazılmaıını ııt 
rlm. Eğer maltlm cürüm 
hadi ıesine istinad edilecekse 
çirkin ve müe11if tuzak müret 
hır; iki yahudile malllm Hl 
efendinin müddei umumilife t 
dil hakikatı meydana koyaca 

l Diğer mühim bir nokta daha• 
Hareket muttarid bir ıe 
ıirketler aleyhinde neırfyat 
pıyormuı.llıte halkınınl ve bO 
milletin yükaek menf aa 
baltalayan ılrketler aleyh 
neırlyat yapılıyorsa :- ki d 
yapılacaktır, bu Türk mat 
için bir vazife borcu defilml 
Cumhuriyet gazetesinin netrf 
araıında daima tirketler aleY 
de ve çok mütecavizkirane 
riyal yapılmıyor mu ? Seyri 
Tramvay, Rıbbm, Telefon, 
koz ıirketlerl aleyhindel mu 
did neıriyat yapan acaba 
Cumhuriyet gazeteıirbaıtan il 
yete kadar Hare ket aleyhtncl• 
hiç füpheılz bir fikri mah 
iğrenç ve teni bir teca vilzde 
lunmuıtur. Cumhuriyet y 
tarının heıabını huzuru a 
bakalım naııl vermeie çab,. 

Hareket~ 
Fahri Kemal f" 

0 

Kaçak rakı kazalll /d 
Beılktatda Uzunca ov•~.!

numaralı Bayram ef~ 
evinde kaçak rakı y•P:t111 
müıklrat muhafaza modJtl~ .... 
ce haber alınarak taharri ~ -
tir. _ _ ..I 

Bunun üzerine evin ~ 
da (200) kiloluk boyilk bit,.·-, 
kazanı, rakıların taıfiyetl ifil~ 
taıı ve saire bulunarak .... 
re edilmltUr. 
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Ku<lüste bir gazeteyi 

hükumet kapattı 
Ku<iıislen bildiriliyor 

Fakirlere 

Memleketimizde pamuk mua
melabnı yapan fabrikalarımız ih
tlyacatımıza kafi gelmediğinden 
her ıene mühim mıktarda pamuk
lu eıya ve manifatura• ecnebi 
memleketlerinden ithal edilmek
tedir. Geçen 1923 ten 1927 ıe
neıine kadar pamuklu mensucat 

DiLENCİLER 
Sıhhıye Nezartti 

n1ua ven et edivor 
ithalatı berveçhi alidir : Her yerde bunlara dikkat ed-

l 92 S de 
53

,900,000 liralık erim: Lüks bir otomobil bir mü-

kanlar elimize birkaç para ı 
kııtırsalar neleri eksilir ? . • Hal
buki bu adamlar o gece binlerce 
f rankı düıünmeden ıarfetmeğl 
bir feref dahi sayarlar ! 

"' 
ıJ\ a/ıirecle11 ya;ı/ı yor 

Umum Sıhhiye Nez~reti ıeh-
1914 de 

63
,600,000 ,, kemmel apartmanın ve ya otel, 

1925 de 
74

,200.000 ,, yahut mağazanın önünde durdu 
1926 da 

71
,
9

00,000 ,, mu, kapıaını açmak için bir kaç 

Buradaki Siyonist yahudiler 
tarafından Müfti efendi ye ıuikaı~ 
tertibedildiğine dair bir ha vadiı 
neıreden Elcamiatilarabiye gaze
tesini hükumet tatil eylediyi gi
bi böyle bir ıeyin aılü esası ol
madığını da lli.n ile resmen tek-

rin fakir semtlerinde sıhhi ha
mamlar inıaaı için lcab eden tah
sisatı 1980 senesi bütçesine koy
muıtur. Bunların inıaatı yakın
da baılayacaktır. 

1927 de 
50

,800,000 ,, serseri 'koıarlar, kapıyı açarlar 
tır. ve içinden çıkacak meçhul yol-

Bu istatistikten anlatılacağı cuyu yerlere kadar eğilerek ıe-

Efendi! .. Eyi biliniz ki, halden 
ziyade iıtikball düıünmek gerek
tir· Sözlerime darılmayınız, on 
•ene sonra ne olacafınızı blllrmi
alniz ? Belki benden ıefll bir ıer
ıeri olacakıınız ! . . Onun için 
bizim menıelmizl arayorsanız, 
gözlerinizi içinde bulundupnuz 
cemiyete çeviriniz. 

zib etmiıtir. 

Romanya Kraliçesi 
l\tısıra gelecek 

K alıiretlı>11 lıilcliriliyor: 

veçhle pamuklu menıucatithalib lamlarlar, fakat asla yüzlerine 
1 

mühim bir yekun tutmaktadır. bakmazlar! 
Yolcu bunlara ya bir ufak 

Memleketimize pamuklu men-
sucatın atideki niıpel dairesinde baktif verir, ya vermez. Her lkl 

Romanya Kralının validesi 
Kraliça Mari ile kerimesi Prense• 
Elyana gelecek mart veyahut ni
sanda sureti gayrı reımiyede Mı
sırı ziyaret edeceklerdir. 

Kahire gibi büyük bir ıehrin 
çok olan erbabı ihtiyacının naza
f et ve taharetini temin etmek 
makıadile inta ve t~ıiı olunacak 
bu hamamlar ıon derece sıhhi 
llcak ve soğuk sulan havi olacak 
ıabun da ciahil olduiu halde 
mecani olup yıkananlardan para 
alınmayacaktır, 

ithal edildiği yapılan te"üdkattan ıekilde de bu adamlar hürmetle 
selamlarını verip çekilir, giderler. 

anlaıılmııtır: İthalatın yekunu Sabn alınan Bunlar kimlerdir ? .. Bu bir 
ve kıymeti pamuklu mevadın neıilmidir ? .. Dilenci ana, ba-

Biliniz ki insan aslında fena 
değildir, fena olan muhittir. 

İ randa yeni bir 
şimendifer 

Hamama gelenlerden arzu 
edenlerin çamaıırlarını da yıka
mak üzre çamaıırhaneıi ve ça
bukça kurutmak için de etüvlerl 
bulunacakbr. 

niıpetl hadan doğup dilen el mi yetitf rler. 

M 
Bunların mektebi mi vardır ? • · 

llyon Türkltrası 
d O 5 Yolda giderken kimsenin yüzüne 

1'ahra11darı yazılıyor: 

Kazvln denl:ı.1 ile Halici 
Aceın araıında bir Alaman ılr
ketı tarafından iuıa olunan de
miryolu ıubeıinl Şah Hz. büyük 
bir ihtifal ile küıadetmiıtir • 

Bu intaata yirmi beı milyon 
ingiliz liruı aarfedilmtıttr. 

Bağdattan Şanıa 
tayyare postası 

JJagdattmı yazılıjor: 

Bir Franı,z tayyare tirkeU
nln haftada iki gün Bağdat ile 
Şam arasında poıta, eıya ve yol
cu nakletmek üzre vuku bulan 
talebini lrak hükumeti kabul et-
11dattr. 

l\U~n beyneddii veİ tayyare 

l 
aku.a duhulü için tanzim 

o una la . ta il ylhayı Parlamentonun 
•dik edece il beklenmektedir. 

, S:ekirge n1ücadelesi 
1\ ahlredt.n yazılıyor: 

h 
1 
Sina tlbib cezlreılne uçar 

a inde ıelen çeklraelerln lm
haıı için ltUhaz olunan tedablrl 
devam d • e en mGcadeleyl teftlt 
•tınek Cizre i alraat Nazareu fen 
meınurlanndan bazı ze•at Stna
ya utmet etmlılerdlr. 
1 

Hariciye tayinleri 
Prağ mua vln konıoloıluğuna 

( müıtakll ıehpender vekiU ) Hik
met Naci onun yerine kançtlar
üçüncü daire umum müdürlüiü 
birinci ıube üçüncü katibi Maz
lum ve onun yerine Bağdat k&{l
çıları NecaU Baidat kançılarlı
lına konaoloa muavini ( mayet 
tehpenderi) vekili unvanile pro
tokol umum müdürlüiü bat ki.tlbl 
Fuat Etem ve onun yerine Prai 
mua vln konaolosu ( müstakil ıeh
pender veklll) Bedri, Harlciye V. 
levazım müdiirlüiüne T elat ve 

Filistin polisi 
Londradan varit olan bir tel

grafa nazaran Filistin bollıine 
iki yüz lngiliz polisi ilaveşl takar
rür etmlttir, Fllisiinde asaylıin 

bu suretle temin edilebileceği 
zan edilmektedir. 

~1escidi Aksa ianesi 
K cılıirr.den ya-::.ilıyor; 

Muhtaci tamir olan Mescidi 
Aksamın tamiri için burada 
teıekkül eden iane cemiyetinin 
7 kanunusani tarihine kadar 
toplandığı para 2422 Mısır li
rasına halli olmuıtur. 

Otomatik telefon 
lskenderiyederı l>ildil'iliyor : 

Kahire ve İıkenderiye ıe-
htrlerindekı telefonların otoma
tik ıekline ifragını Muvasalat 
Nazareti çoktan beri düıünmek
te idi. 

Nazareu mezk6re bu lt için 
1980 •eneıl bütçesine 270 bin in
gtltz llraıı koynıuıt b 
ameliyata b 1 ur. k fıraatta 
ı aı anacak Kahı 
ıkenderlye telefo , re ve 
tile tahvil dil nları otoma-

e ecekttr. 
-~ 

Yeni tayinler 
1 - Antalya Vili. 

hükO.metl tabibi D yeti nıerkez 
Gazı an ta A r • Halit bey• 
M P Vilayeti sıhhat 

ua veneu icti 1 ve 
ma ye müd" l ne tayin edilın. ur üğü-

2 
1 

ııtir. 
- •tanbnl Şeh 

razı zühreviy t kremaneu em
e eı ili.tı K d k 

muayenehaneleri a ı öy 
İrfan bey ııbh •er tabibi Dr. 

at ve ictı 
venet müfetUıltii maı nıua-
tir. ne tayin edtlıntı-

a- Yükıek nı"h 
hı rektorlu~- u endtı tnekte-

auna mezkur k 

milnbal bulunan Londra aefareU 
evrak memurluiuna hukuk mü
ıavlrllğl 3 cü ki.Ubl A. Rıza be _ 
ler tayin edllmlttlr. Y 

m üderriılerinden S nıe lep 
edllıniıtlr. upht B, tayin 

4- Yalova. k 
Şefik 8 . aynıakaınlıtına 

• . tayın edilınlttir. 

Cezası affedildi 
Pıs hanlar kapatılacak 

1923-144,7 yüz e 3 ı 
32, 7 bakmazlar, etrafın binaları , dü-

l 924-193,6 ,, • kkanları, camekanları ile hiç all-
1925-241,6 ,, 30,7 

6 
kaları yoktur: Onlar sade yürür-

1926-'234,7 " 30, ler·, nerde dururlar , nerde dtn-
1927 - 211.4 " 24:.0 
Bu istatistikten anlaıılacaiı lenirler' bunların meskenleri ne

residir ? .. Bunların içinde ihti-
gibi Türklyeye her sene ithali· d lili yarı vardır, genel var ır, a , 
tının üçte birini pamuklu menıu- sağlamı vardır' fakat bunlar han-
cat teıkil etmektedir. ği menıe'den çıkmıılar, hangi 

Bir çok mütehaıııılar ve iktl- gayeyi güderler? .. Bu, billnmez 
satçılarımız bu mühim tthalabn Genç bir dilencinin hayattaki 
karıılığı olınak üzere memleket- -midi gayesi nedir: Ümit olmaz-
ten harice giden yerli pamukla- :a elb~t yaıanmaz, değilmi? · . 
rın mıktarını tezyide çalıımakla Bu sualleri zihnime ııralamıı 
beraber, yeril pamuk menıucat gidiyordum; yolum bir meydana. 
fabrikaları teıiı ederek pamuklu tesadüf etti; durdum, yolu tay-
ithalatın önüne getilmeıine ve bu betmemek için düıünmeie aı-
ıuretle de yeril pamukların da· ladım. Derhal bunlardan biriıi 
hilde ıarfına çalıımaktadırlar. yanıma geldi ve : 

Bunun için yeril pamuk clnı- Zannederim Parlı'in yabancı· 
lerinln ıılahında da Hük6metl ıııınız, ıize yol g6dtdrmek için 
Cumhurlyeınizce çalııılmakta ol- . yardım edebilirim, e ı. 

Laf olsun, diye ıldeceiim 
duğundan bunun semeresi görül- f sordum. düıünmeden lazım 
mekte ve her sene pamuk ihra- tarla ı tzahab ~erdi, ıonra ıapka-
catımız tezayüt etmektedir. ge en 1 l d aıdı çıkararak beni ıe am a ı • 

Pamuk ihracatımızın daha zl· b k alt ıapkanın içine ir aç para ını 
ya de inkltaf ı için yeril pamuk- ve ona dediınki : 
larımızın ecnebi piyaaalanncla Bana oraya kadar refakat 
tanınma•• ve ratbet bulma•• için edermiılniz 7 
konıoloılarımız vaııtaılle her Maalmemnuniye ! 
plyaıaya nümuneler gönderilmek- , yola koyulduk, yürürken ko-
tedlr. nuıınaia baıladık. kendlıinden 

Son senelerde pamuk ihraca- bazı ıeyler sordum. Bir uıta adam 

d 
k" k d aibl cevap veriyordu : 

tmıız aU e 1 mı tarda ır. EE dl ı Bir mektep talebesi 
1923 de 9,200,000 liralık ık:: b~ı~a felAketler geldi. Ge-
l 924 de 11 ,400,000 " lik anlarıınızya •.• Bir kız 
l 925 de 14,900,000 ,, :eı'~leıi •• Bir Aık meı'eleıl •• 
1926 da 11,500,000 " dim oda beni ıevdl. Uzun 

ıev ' b b ı927 de 10,200,000 " uzun ıeviıtik . O zaınan a am 
yerli pa111uk lhrac edilmlıtlr. saidı, bana para yollar. bende 

Bu rakkamlar istikbalde pa- onu hesapsız, kltapıız sarfeder-
muk ibracabnın mühim derecede ım. Nihayet ortaya bir kıskanç
artaçai•D• göstermektedir. lık çıktı, rakibimin karnına bı

Her 1ene Türkiye harbi umu· çalı ıapladım. 
miden ev•el pamuk haıılatı ise On bet sene dedltinlz, on beı 
(
274

•
039

) balya (her balya 200 günlük bir bükme bile ınallk de-

) 
dır ilidir : çıktım, babaın ölmüttü; 

kilogralll . İt aradım, bulamadıın ve .• tık 
Adaoa viliyetinden 1896 ıe- defa a,. kaldım, ilk defa klmıe-

d 
ıtıbaren muhtelif sene- y neıin eıt ıizlillmi hlıaettlın, mal6mya .• 

lerde ıbr•c edilen pamuk mlkta- f d Bu gnnler zar ın a yanıma. ıo-

rı ise : kulan benim gibi adamlarla dost 

1896 
.ı.. 2000 balya I f k t f k .n.rii .... folduk. Onlar a u a e e cu m-

1906 
da 50000 " i dik k k ler yapbk, hapıe g r , çı tı 

1916 
da 1 oooo ,, l l d k d ve nihayet . . . a co e e en l-

Eier o herifle ıevdiiin kız 
bana fenalık yapmasaydı, ben 
fena olurnıuydum ? . . Benimde 
kendime göre birtakım amalim 
vardı: Belki tahakkuk eder, belki 
etmezdi, fakat ben fena olmaz
dım! •. 

Sokaiın baıına ieldliimiz za
man ona sordum: 

Bu akıamkl alcol için naka
dar lhUyacın var ? 

Yüzüme baktı : 
Bir eylikml yapmak iıtlyorsu

nuz? 
Eylik değil, yardım ! 
T eıekkür ederim, iki frank 

verlnizde geceyi sıcak bir kah
vede geçireylm.1 Btr hafta varkl 
dam altında yatmak kısmet ol
ınadı !. 

Parayı verdim; o gidecefl ye
re biran evvel kavuımak için 
benden ayrıldı ve koımafa baı
ladı ! 

Nakili HALİM HOSNO 

Yeniden dispanserler 
açılacak 

Emanet, dispanserlere vakı 
olan hücumu nazarı dikkate alnut 
bu sene yeniden muvafık mevki
lere dispanserler açmaia karar 
vermiıtlr. 

Haıtanelerin azlıfı diıpanıer
ler aayeılnde kıamen izale edllmlt 
olacaktır. 

,,-------~ 
Romanımız -----------------

'•AL i SUAVİ,, hadisesi 

K arilerimi: tarilıi lı'{rikcımı:m 
takip eı/l'meılikleri kısmım 

matbcımııı:c/(m frı'cıri/; 
rıMıilirkr 

-·>:~<-

" ÇffiAGAN SARAYI 
BASKINI,, ve "ALi SUA vt 
HADİSESİ,, l'omanımız bir 
haylı ilerlemit bulunıyor. Her 
gün karilerimtzden bir kısmı 
gelerek baıtan takip etmek lı
tediklerinl ıöy liyorlar. 

Adliye Vekaletinin it'arı üzre 
ırza geçmek meıeleıinden dört 
•eneye mahküm Hafız oğlu Bahri 
ile katil meıeleılnden (15) seneye 
mahkum Mehmet oilu Ahmedin 
baıtalıklan tebeyyün ettliinden 
cezalarının aflerlne karar verllmit 
ve ıerbeıt bırakılmıılardır. 

Sıhhıye müdürlüfü ile !Em -
nntin teftiılert neticeıind ı T ~ 
ta kalede bazı hanlar ı·bh~ a -
lar hi • ı fart-

a ç riayet etmedikl - -
müıtür. erı gorul-

1926 da 20000 " mizi verdik. 
Jsınir havallıinden iıe bir ıe- Şimdi bize biraz alcol parası 

nede harpler. evvel 45,000 balya kt 
1 

bizdeneylıi yoktur: Ver-

Bu meyanda tefrikamız için 
Ana.doludan da mektup almak
tayız. Bundan dolayı tefrika
mızın 'baı kısımlarını takip 
etmek iıtiyenlere baılangıcı 
matbaamızda bulundufunu söy
lemek isteriz. 

Romanımızı ayrı ayrı takip 
ed~n ve eksikleri bulunan ka
rilertmize ayrı ayrı mektup 
yazamadıiımız için aflerinl rica 
ederiz. 

Tevkıfhane teftiş edildi 
Tabibi adli Enver B. lıtanbul 

tevlufhaneılnl teftlı etm1tur. 

. 
Bu ıurP.tle temiz tutul 

hanların k mıyan 

rilmJıtlr. 
apatılmasına karar ve-

~··························~ 
E ÇOCUK HAF'T'ASI ! 
\ 23 nisanda baılıyacaktır : 

..............•.......... ..; 

i i 
çı ım , 

pamuk latihıa edilinitl r · gi vermeyiz, hiç bir, kayitle mü-
-~---~-- kellef deiillz, cem iyetln bizi 
Su bentleri tan1İr ediliyor ııtihkar ettlil kadar bizde onlara 

Şehremaneti ıon gnnlerde ha- tıakaretle bakarız. Filhakika fa-
aara uğrıyan Büyükderedekl ıu kiriz, fakat bunda bir fenalık yo-
bentlerlnl tamire baılamııtır. ktur, fak at bizi fenalığa ıevk 

b 1 dl mlyet' 
eden gene cemiyettir. Kapısını 

Bu tahılıat e e ye ce açtıtımız otomobilin içinden çı· 
tarafından verllmittlr • 

Eksik rom..-larınız için her 
gün 2 den 4 e kadar müracaat 
memuru matbaamızdadır. 





~~~~g~;:;;to-~~·~: 

B~K! ASİLİK-SÜNNİLİK 
SllLIK VE FARKLARI !. . r ~ıJBİ, F~RSİ, Ji!CNEBİ ESERLERİN TETKİ-1 ' :E MÜSTENlT ILMİ, OİDDİ TEFRİKA 

( POLlS HABERLERi ) oo;~~ 
Adam degil ateş Azılı sarhoşlar 0 .. .. 
Tabanca;:;cline alınca Bir çok gfujilifı- çıkardık- ~ un~~,.!!!_~Çt 

hemen sıkmış tan sonra vakalandılar Fener bahçe - lstanl 

Evelki gece Kaaımpaıada Ayaaofyada 'ısmail efendinin spor 3 - 1, Galatasüra 
Mustafa efendinin kahvesin• ça- birahanesine evelkl akıam ıabı- Beşiktaş 1 _ 1 · 
tal bıçak satan Rizeli Davut gel- kah Münir ile Aziz yanlarında bir Dün takıim ıtadyomında U1 
miı, cebinden bir tabanca çıka- ke.dın olduğu halde gelmiıler ta· maçlarının en mühimmi olan Be-

-/ iıır; sa/ıifeclrıı clemım· rarak kahvede oturan Yu.nif;" bancalarını çekerek kurıunla tiktaı - Galatasaray maçı yapıldı. 
Maksada giriımezden e ı 1 A- k b 1 1 k · meyhanenin camlarını kırmıı- Havanın güzel olmaıı ıtadyoma iılaıniyett k d ve• rap a i e eri, cenk .... an ıatma ıstemltlir. f 1 

vaziyeti, Heanzmreutı'(aMUdem Arapların larında kabile reiılerinin rlyase: y f lardır. aza oyuncu celbetmlıti. Geçen 

~~~~~-~--~:m---~-~ 

'D' A ıunur,;1D) 1 d usu tabancayı eline alınca Ablan kurıunlardan biri bı' - haf ta Fenerin 5 - O yendiil Beılk· 
in h ~•.uır.u:, ti a tın a toplanır ve harbe i t' - b" l d ~ ıivetl, v.e .•on~a. müslü~ rak ederl~rdi. muntazam ask~;- . ır e camlara, bir elde kahve e rahanenin önunde duran Necdetin taıın Galatasaray karıısında ne maıı)arı hırı bırınden a- ilk yok g~bi ıdı. müıterl Haıanın üzerine ateı et- otomobilinin camlarını kırmııtır. yapacağı merakla bekleniyordu. 

yır.an Ebubekir, Osnıan. Hazretı. ( ~1 UHA~1~iED) miıtir. Çıkan kurıun Haıanın ıa- Mutecavizler ellerinde taban· Bu maçta matlup veya berabere 

Al 

Hazr t ( MU kagına isabet etmi•tir. ca olduğu halde ıokağa fırlıya· kaklmdak fampiyonluktan uzaklaı· 
Mecruh tahtı tedaviye alın- rak Cax.ato~lunda lbrahim efen· eme ti. ı ve Muavı·\'enı'11 ]ı'ı- be ıl HAMMED) y ma k 

r· kt 1 . . , < uzunca oyu zarif d a a O a · er erını ğörnle)'İ fay- zun ıaçlı ve' - I ekn amlı, u- mıı, carih yakalanmıı- . diyl de döğerek kahvede oturan- ta nun için Beıiktaı ve Gala-
d d h l - guze ukular - •arayın ümidi b td 

h

a an al bulmadığımız için bu runen muhterem bir •ahs' t .sdu- Şişe, tabalr, canı kırnıış tara hücum etmiılerdir. Nihayet T k u maçta i. uıuıta hüla•• ı k b ' _ l ı . ' ıye ı 1. • • · a ımlar sahaya çıktılı zaman .... o ara irkaç ıoz ı amiyetın ila d H 1 ğl d Ah t cüretkarlar polis tarafından ya· Beıikta ~ylemeğl lazım addediyoruz. Hazreti ( M.-UHAnın cın evve~ a ıcıo un a aıcı ıne kalanarak ellerinden tabandarı rül ıın bazı tadilat yaptıiı 
Isı · t herkes ıeve d" O k ~D ) 1 evvelki akıanı ıarbot olarak l•- . go üyordu, buna mukabil Ga-

a mıye ten evd Araplar iöyleme f r li at iyyen yalan kele caddeıinde Koçonun mey- alınmıı ve tevkif edılmiıtır. Iataıarayın Raıim ve kemal Fa-

( BEDEVİ) ve (MEDENİ) ler Yiizİii oİ~a ~ğı ~•.vmezdı. Gü- hanesine gilmlt ıııe, tabak ve Ucuz kurtulmuş ruknıi yoktu. 
::e :kiye byrılan çöl ve ıehir tanıyan ad~r:ı:a 1~1~ k~:diıini caıt?ları kırarak bedmest aarhoıu Beylerbeyinde oturan (45) b ~ç Galataoarayın hücumlle aparı ca iliyet deni denen bu telkin ederdi H k •ıma ürmet polisler yakalamı•tır. yatında Radiye hanımın doktoru taq k~· Top birkaç defa Beıık-zaıaanlarda pek iptidai bir halde HAMMEnfiL'EM~ ona: (MU- • harlct•n kullanmak ilzre verdiği 1

• a •linin onünde dolaıtı. Bir Yatarlardı. Deve ıütü ve ııcak Kabileler ara d k'IN ) derdi. Sustalila yaralrn1ış zehirli bir ilacı içmiı zehirlenme netice haııl olamadı oyun müte-kuınla h k 1 sın a 1 münaza 1 G l t d B t- ü • vazın bir ıek~ 1 d H ki hana lar araıında bir aTUÇ plımiı hal etnik eder, bütün . al ara a a a a ıebçetle mo orc alameti göıtermit ilede tedavi ta f a ıyor u. eri 
• ır geçinen bedevilerden, a ve f aslederc!ı . nıza arı Raıim kavga etmiıler, Behçet edilmittlr. la:'i. ın muhac \eri birçok fınat-~ k ilerde olnuyan ıehlrUler ahlak Aynı zamanda gu-zel 

10
.. •. R i · 1 ğ d k · k l d açırıyordu. Birinci deTre bu ·e ~·- f h ı .. mı suııa •çakı ile aya ın an Her 7.aman ı aza ar an suretle o - o bitti. Jklnct de-re 

hırı._.. ( ufak farklarla ) biri I aıi ve belli! idi.Tatlı bak:ıoy er yaralamııtır. b 1 d • •rtae bemerlerdi. 
1 
konuıurdu. YGrüdfı. _ r tat· 17 90 numaralı otomobil dün af a •Ilı zaman Beıiktq bllcWna 

re ~ •Pbkl..rı ( PUTiıAR ) a ve baı~nı etrafına yahut gu ~man EV kirası )' üzürıdeıı Beıiktaıtan Karaköye gelirken ı•Jiyor bir müddet hakim oyna-
nh 

1 
( 'l'AŞLAR) a tapınan çevırmezdi. Dönerse tek ar a~ına tas .. düellosu Şükrana çarpmıı bazı yerlerinden yor hatta bir golda abyor timdi 

ıe irlilerle L .d vilerı'n ı'tikatça ile dönerdi. (D mil vucu- oyun 1 O 8 k l h p k k ve e ' _ evamı var) Kızıltoprakta Arifi pata zade yaralanmasına ıebep olmuıtur. - eıi laf e ine. 
t e o adar farktan yoktu. Güzel A- - - - - ca Cemil iıeYln evinde kiracı Sela- Evin üst kati vandı Bu yoldan oonra Betlktaılar 
Aaıları tapanmaıa llJ.l1' addeden ŞkOISUn Y hatun izzet beyle Cemı'l bey ara· Karagum" rükte 1ıı""ec1 lukın - Gedalataıaray mütemadlyenbi-

raplar, bımlan bUlamaclıkları . .,. • d cum !yor. Karg-lıkta Betlk-takdırde çaldeldufakTq\arı Top- Sertlil~d:-ı· " . ~n a, ev kirası meı'eleıinden evinde müstecir Jak ile madam tSaıhaleyhine penaltı ahyor.Burban 
rııldan, bir 7'ifln yaparlar ve b euıgın avga çıkmıı, biribirlerlnln üze- Marlnin odalanndan atet çıkmıı, ı ı bu suretle bunu role tab•l-
llzerlne ( DEVE ) iıettikleri bu ll kadar o) ur rine hücum ederek tat atınııiardır. evin nıt katı yanmııoada yetııı- \ediyor. Galataoaraylılar coıuyor 
Y•iına taparlardı. I Rize (H ") Cemil beyle S. izzet beyin !erek söndürülmüıtür. fakat muhacem hattının becerlk-

d i~ldhilakT: ıehirlerde pek eyi fınd spirikha·zı~" malmüdürü ~:~~- attıklarıtaılardancamlarkırılmıı, 300 lira mantara gelmiş •izliğl herıeyl bozııyor oyım ta• 
e • anınmıı kibar Aileler k an tı aı. yapıldığına dair Cemil beyde bacafından yaralan- Sirkecide &kiıehir oleUnde rafların (Ah ) ııedafarı içinde g::•nd~. bile fuhuı yapılırdı. t:;:mt:mla ıhbar vakı olmuı- mııtır. mioaflr lbrahimin evvelki giln 1 - 1 bitiyor. Maç tahmin edll-

l'tal '!_~_ıçındir,ki: Arapların ekse- tahkik . Y.makafm da meı'eleyi T,·1hı"r ef. 111'n teessu" rt"ı k h l dili kadar heyecanlı oldu. Fakat 
........ ~ evlatları dünyl\ya gelir ma ıçın ~e akatine iandar- (aoo) lirasını 1 1 mec u mantarcı berabere kalmak iki takımada 
·-,diri diri ıı&nerlerdi kumanoanını alarak I Dün ıabah Arnavut köynnde dolanclırmıttır. -P•J'onluktan bir hatve daha Fıı1uı~• pek lptidl .-..de idi. :::: nezdine gitmlıler. i:i:ı: 18 yaılarında Tabir efendi ınubar İmam Tevfik ef. nin uzakl~tırdı. __ ,.._,,.. ... ,,,_ ... ._ _ _ 

dıtı ç..lc ~rde çöllerin J'•tltltr· kaynı k Jandarma kumandanile etmek için kendiıinl denize başına gelenler Türk-Yunan ı'slerı· 
bakı ••ib, çok zeki•• pek mak: ama ateı etmiıtır. Kay- atmııtor. SirkecıdelskendariY•otelinde • S.n:nı:."lrlere tesadüf edilirdi. ölmüı:ır. ~':.':.ı t .. irile heınan Tahir efendinin denize atla- misafir Ankaralı ımam Tevfik hakkındaki tetkikat bitti 
( Sukı ,.:uanen bir zamanında nınnı yaraıi v:l.':'a . kumand~- dılı etraftan göriiidtiğllnden kur- efendi evvelki giln BayuıtlA Ankara (H..-1) açılır B b) denen panayırlar dürü yakala mdır. M"lmu· DariilflinUD meydanından geçer· - Teflk Kamil Beyle M.Fokot 
L_ • uralarda .aırter li l amııtır. tarılmııtır. lk h 1 L-- yanına ıo-natlpler hutbel rl94U 1 r erini, K ~·••••~•«• -- l . ken 1 mec u .....,. tarafından yapılan tetklkak hlta-~ka lcauınıri.r'::ı.0~~~kamü· G 

1 
ohnyada kar .Jereket yakayı ele vermış ı.utmuı ve mantarcdıkla (50) ma ermııur. ,.._nanların ud yı e en ııberlere Nııantapnda oturan Abmel lirııımı çarpmıılardır. Eter tarafeyn projeyi maafdıı Mekkeıı71n ıkl.nd fllrler ,yada tklaGndenb ,:azaran Kon MithatbeytraınvaylaAyaıofyaya Muz'loffer hanımın eşyaları görGIQrae M. Fokaı holdunetln• •llhr.ıı. ll•arlanna tacbr. er ar Y•imak· P ıı&termek için birkaç ıtllne luı· lln:ıou;:ı o...ı..ı...ı Sekiz sündür de giderken ıabıkalı yankeılcilerden Beılktaıta te....ı Muzaffer ha- ldar Attnaya g1decekt1r. lt1I&fna-

ların aıuiuıılde b - Anıp- hlsııedilecek dere ;ecel hararet} Boınak Muıtafıı parasını çalarken nımın evinde klmıe bulunnıadıiı me imza edildiği takdirde tak-
( Mukrdd .... ~!9) rlb ldi.kBbur,ada Han çok satukt;: e dllııan,tür. cürmü meıbut halinde yakalan· sırada bir hıroız girmlı bazı etYa liri kıymet komloyonlan kaldın-

h (p 
er a 1 eye --= · 1 t 1 k ma ıuı OT) konur h Ç I nıııtır ça 11111 ır. aca tır. 

orayı ziyarete koıardı 'B er kabil• = R A G A N S \ . z;5 • • • • • ~m•~<~>~~zz&~ ~ ı RAYIBASKINll~T~E~,~F~R~İ~K~A~S~l~g~A=L~l~S~U~A_V_l_H_a_d_ıs_~_ı~~~M~u~h~a~r~ri~ri~:~A~Y~H~A~N~ 
~~~~~Ü h~ ~ ve mu te· 
ıem put idi. Her kabile diğ 1 karıı kendi ( PUTU ) ilee~ftelrbine 
ederdi. ı ar 

n 
Ekıer zamanları briblrlerile 

m nazaa ederek Yl\ima ile geçinen 
Araplar, muayyen aylarda muha· 
rebe etmezlerdi B 1 (MUHTEREM • u ay ara: 

(
..,. ' AYLAR) denir idi· 
~Usa delllbaram) (Zllbı tülh · 

ram) (Muharre tılh ççe a-
Mekk m aram) gibi .. 

itibarile e ( ~~:~~~~ahkltaiyeti 
mühim merkezi sayılırdı 8 ın en 
kaddeı tehir ( ONIXİ) u mu
mOteıekkel blr h • lerden 
idare edilirdi. Be::.~ ~rafından 
lerlne itaat mecburi ci~~in emir· 

( Mekke ) Te ( M di ı. ) 
nıühlm bi k e ne illerin 

k d 
r 11mı ticaret yapar 

en 1 metalarını 0 vakti ' d i t n me
en ye merkezi bulunan ( 1 ) 

ve bazen de ( Rum) vilayeti r~n a 
götürürlerdi. erıne 

Ticaret, Araplarca makbul 
sayılır bir meılek idi H tta H 
rett ( M'UBAMED · a , . az-
olmak lizre btlah ) de dahil 
la ere müalüman· 

( O riyaıet eden ( EBUBEKiR) 
MEB) ve ( MUA · 

gibi adamlar ( l VIYE ) 
vlliyetlerlne ti ran ) ve ( Rum ) 
lerdt. caret için gitmlı-

- 172 -
rinde l n an aıılıyordu. 

Hacı H k" _ 
aı oylu miıafi 1 

metti. Hııkikat Ki r erine birer sabah kabveıl daha ikra-
' eanu il A yorlardı Nihayet birka e li Süavi efendi çok heycan geçlrl-

hamit ) nıeı'elesi ha.Ue~.;aat ıonra ıultan ( p.turat) ve ( Abdül
rnına yalnız silah 1 nılı olacaktır. Ortada yapılacak iı na-
d •andı ki e ınavnaların arının mavnalarla 11aldedilmeıi ve blr-

K- çıragan ıar - - k 1 uçnk knlüb d ayı onune dayanlllatı a mııtır. 
e e karı k ıuıuyorlar deri d ı arııya ve baıbaaa oturan üç adam 

b n erin d- - r-aıka baıka idi Ki uıunayorlardı ü üııiill de düıünceleri 
l 

• eanu K ç a tına ıokaca... oca Türkiyeyi ( _.1oıı ) ların hükmü 
gına sevini d ....-

kendisi olacak S Yor ur Bu takdi d b~ki Hiiküındar 
ultan M r e dolaıacaktı. uradın yalnız namıortada ve dillerde 

Ali Süa vi efendi 
Oda vezir f'IA ye gelince onun düıüncelerl bambaıka idi: 

ı an olmak . l kaınaıhra d lltlyordu. Haıköylil Hacının göz erini 
n fey e Pnd· 

dan herbirinin ba k ııaha (baı ıeyil) o~tı. itte üç adam-
nız dııa d 1 a haıka emelleri ve fayclaları vardı. Yal

r a yol ke f eylerde h b narına toplanan zavallı mubacirciklerin bir 
tnıydı ? n a erleri yoktu. Zaten her büyük it böyle olmıyor-

Nihayet, ortalık i l 
az kalmııtı. Al S ~ c~ aydınlanmııtı. Günet doğmaıına çok. 

i ilavı efendi : 
- Haydi Hacı ıenı 1 b 1 k nal b ~ne ir 1 te ıu iıkeleJ4' gidelim de mav-
ara akalım Ond • an ıonra de>ner tılmlze bakarız. Dedi aya-
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Kleantl kulaiını kulübe kapısına yapııtırdı· Nefeulmadan 

içeriyi dinliyordu. KleanUnln birdenbire yilzil ,Olmlitlü : Oh .. 
içerde uyuyan adamların hırlamaları 8'elfyordu. Kleanti me.,, 

seleyi anlamııb. Anlatılan Ali Süavl Efendi ile Hasköylü Hacı 
kendiıini bekllye bekllye uıanmıılar ve nihayet uyuklayı ver· 

mitler. . 
Kleanti kapıyı yumruklamaktan arkadaılarını uyandırmak· 

tan baıka bir ~re göremiyordu. Kapıya birikl yumruk vur· 
du. Aynca da aeılenmeğe lüzum görmüıtü : 

- Açın azlzlın. Benim ben ... Klean 

Kleanti derhal kendiıini toplamııtı. ~~~~ • (b 

) d k i M 1 
a . enim, ben •• 

Kleanti .• r iyece t • a umya kleanttyl h k ( er eı Turhan) Efen-
di diye tanıyor ve biliyordu. 

Kleanti, kapıyı blrlkl defa daha d- dük ov ten ıonra tçerden 
Hasköylü Hacının aesi duyuldu. Hacı : 

Aey kimdir o... Ne iıtiyorsun bu vakit be herif' sabah ola 

hayır ola ! Diye ıeı vermlıtl. Hacı uyku sersemltttle Kleantl· 

nin lıtanbul tarafına fllln geçtlllnl unutmuttu. 
l Kleanti : - Açınız Hacı ağa benim Blrk r • aç saat evel Bey-

lerbeytndan. ( Kzanlıklının ) kayığı ile gecen Turhan efendiyim 'i 
Anlatılan ıız uyuya kalmıı olacaksınız. Ali Süavf efendlJlde 

uyandır, hemen kakıyı aç azizim ! 
Dedi ıeılendi: Dııardan gelen gürültülere Ali Süavl efendi 

de uyanmııtı yerinden fırlayarak kapıya koımuıtu. 
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Ahmet Burhaneddin 
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ihtiyat akçesi: 3,000'000 

İstanbul merkezi: Galata kara köy palasta. 

lstanbul ıubeıi : Yeni postahane ittisalinde Alalemct 

KONGRAYA DAVET: 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odasından 

1 tanbul Ticaret ve Sanayi odasından 1930 Kongreıi 30 Ki.sanı 
Perıembe günü saat 14 te Dördüncü vakıf handa üçüncü katta oda 

mecliıi salonunda aktedilecektir. 
1 - Kongre ruznamei müzakeratı ıunlardır. 

1 - 1929 ıenesi Kongre zabıt hulasası . 

2 - 929 Kongresinde verile:ı karatlar hakkında odaca yapılan te-
ıebbüsler ve icraat 

3 - Muamele vergili ve teıvtki ıangyJ primleri 

4 - Baılıca ihracat mallarımızın ambalaj ve. !standardizasyonu • 

2 - Kongrede müzakere edilmek üzre erbabı ticaret ve sanayi 
ve tirketler ve müesseseler, iktısadi cemiyetler tarafından raporu ih
zar edilip 30/ 1/ 930 saat on ikiye kadar oda umumi katipliğine tevdi 
olunacak mes' elelerde kongre ruznameslne ithal edilir. 

3 - Kongrede ruznameye dahil olan mevattan baıka huıuıat hak
kında müzakere ceryan edemez. 

4 - Kokgrenin müddeti devomı on gündür. 

5 - Odaya mukayyet ve müseccel erbabı ticaret ve sAnayi ve ıir
ketler ve ınüeaaeseler ve iktııadi cemiyetler iıbu kongreye ittirak 
edebilecekleri ilan ve teırifleri rica olunur. 

~ 

~ SELANiK BANKASI 
ı l 1888 de tesiı edilmittlr 

H sın:!~~~~ ;,::=~~K 
CW TÜRKiYE ŞUBELERİ 
U)J Galata, lıtanbui, İzmir, Samıun, Adana, merıln. 

CUl ) ruannistan Şubeleri : Selintk, Atina, Kavala. 

~ Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi ; 
ını akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelAtı. ~ 

~fgfg~~~~~=fg~~iid 
Öksürenıer;__Katra~!.tfak~ı Ekrem 

l~on1an1111zı kesiniz ve kitap gibi katladıktan sonra okuınayİ unutnıayınız 
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- Sen m'ıin Azizim. Az sabret ıinıdi açıyorum. 
Diye söylenerekten kulübe kapııının ıürgüıünü çekti. Kle

•llti hemen içeriye daldı. Hasköylü Hacı hala gözlerini uvuıtu

duruyordu. 

Kleanti dedi ki: 
- Birader berıey hazırdır. Ahmet Paıanın hazırlattığı silah 

Te cephaneleri kendi ellerimle aldım Ahmet Paıaya teılimettim 
tlmdt it ıize kalmııtır sabah olmaia ancak bir ıaat vardır. Fa

kat biz güneıin doiJnaımı beklemek mecburiyetindeyiz. 

- Nasıl günetin dogmasını mı't 
Bu 1Uah Ali Süa vi efendi soruyordu. 

Hasköylü Hacı: 
ÔJle Ja •. Güneı doğarsa bizim için daha iyidir. Hem be

nim kızanlan kimıenin ıüphelenmeatnt temin etmiı oluruz. 

Dl7e 16ze kanıb. Evet Hacının bile ıu ite aklı yatıımııtı. 

Ali S6avt efendi de tabii görüyordu. Hacıya: 
Senin muhacirlerin ne zaman toplanabilecektir? dediler sor

dular Hacı: 

- Siz htersenlz ben onlan ılmdtden toplarım. 
Cevabım verdi. Ali S&avi efendi ile Kleantlye nasıl olaa 

muhacirler sabah namazı vakUnde kulübe önüne geleceklerini 
toplanacaklannı anlattı Süa vl lle Kleantl~ 

- Hayır timdi istemez. Biraz sonra kendileri aeleceklerıe 

lüzum yoktur. dediler. Hacı heman ocağa çalı çırpı attı. Misa-
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ftrlerine tekrar kahve bitirnıege baıladı. K,hveleri içtikten 

biraz sonra da ortalık aydınlanm11a baılamııtı. 
Çok geçmeden kulüpe kapısı önünde bir takım ayak ıeıleri 

ltidilmeğe baıladı. Hact içerden ıeılendi: 
- Hoy, ııznıiıinlz ~ocuklar ? ditardan ceTap verdiler : 
- Biziz AfaJll• acı bu cevap üzerine kar1111nda oturan 

Ali Suavi efendi ile Kleantlnln yüzlerine baktı. Yani: ne yapa

bm ? lıte bu herifler gelmiıler' ıuradaki sandıkları ıırtlarına 
yükleyelim mi 1 

Demek iıleyordu. Halbu ki daha her , taraf eyice afarma

mııtı btle ••. bu ~.zlyet de •andıkları hkeleye taıımakta mana 

olamazdı. 

- Aman Hacı Aia biraz bekletnıenln çaresini bul. Hem 

günef dolarken bir defa akıamdan peylemtı oldufumuz mavna
ları bulalım, ona göre sandıkları lıkeleye taııttıralım ! Dediler. 
Hacı tekrar dıtffıya seılendl : 

- Bekleyin·· Daha erkendir. yol kenannch. hergün toplan

dığımız yerde bekleyiniz. Ben giin dofarkdn gelir sizi alırım. 
Kazmalarınızı küreklerinizi yanınıza almayın. Gıdeceifmiz yer 

(saray) dır. Allah tükenmez ömürler verıin Padttahımızın orada 

arabalar doluıu kazma küreği vardır. Haydi evlatlar, gün ıiz

lere doğdu! 

Dedi. tçerdekller hafif tertip gillüımeie baıladılar. Muhacir

lerin birer tkiıer kulübe önünden çekilip ılttikleri ayak seıle-

' 

Merkez acentası: 

Köpn·ı ba71nda: Reyoğiu 2 
Şube acantası : Mahmndi 
hant altında İstanbul 27 40 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 

kanunusani cumarteıi 17 1':. 
idare rıhtımından hareke 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkalei 
lmroz,Bozcaadaya gidecek 
Lapseki, Geliboluya uğraya 
gelecektir. 

Antalya postası 
(KONYA) vapuru 26 

nunusani pazar ı O da Gala 
rıhtımından hareketle 1 
Küllük, Bodrum, Rodoı, F 
hiye, Finike, Antalyaya gi 
cek ve döniifte mezkGr tske 
lerle birlikte Andlfli, Kalk 
Sakız, Çanakkale, Gelibol 
uğrayarak gelecektir. 

ı;rabzon birinci posta 
( REŞiT PAŞA ) Vapuru 

Kanunusflnl pazartesi ı 2de 
lata rıhtımından hareketle 1 
bolu, Samsun, Giresun, Tr 
zon, RiZe, Hopaya gidecek 
dönüıte ~azar tskele~ile 
Sürmene, Trabzon, Görele 
Giresun, Ordu, Ünye, Sam 
İnebolu. Zongoldağa usrıY•" 
rak gelecektir. 

Haraket günü yük kabulolun 

, SADIKL\DE BIRADERLEil 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZA*' 
VE LÜKS POSTASI 

SAKARYA 
Pazar vapuru 

2 6 kinunuıani 
günü akıamı Sirkeci rıhtımın 
hareketle (Zonguldak, lnebolu 
Sinop,Samsun, Ordu, Ünye,Gf .. 
resun Trabzon ve Rize iskelele"' 
rlne azimet ve avdet edecekti 

Tafısilat için Sirkecide Mesa 
det ham altında acentalıfı._. 
müracaat. Telefon : lst. 2131 

Zayi - Galataıaray ile 
ılm araıında töför vesikamı 
ettim. Y enlıini çıkaracafım 

eskisinin hükmü kalmadıfı 
olunur. 

Küçük ayaıofya kapalı 
sokajında ( 18 ) numaralı h 
töför lımall Hakkı. 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtdf1'1 

Umam gazete bayii 
Çemberlttaı civarında 

N. 2 dükln 

, -
''Y ARIN,,IN 

Cumartesi 

25 
Kanun ....... 

1930 

Güneşin doğuşu: 7 ~ 

Namaz vakitleri ~ 

1 
sahalı öğle ikindi akşam yat!l iJll g'6 

7,1812,2614,0017,1618.50
6
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