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Fırkalar karşısında -------·-peihTBegın··mekiübü ______ _ 
Gazinin vaziyeti ? Muhalefet Lideriı Gazi Hz.ne takdim ettiğ~ mek-

"En çok kavgalı gibi olduğunuz ge
celer sizi soframda birleştireceğim,bu 
benim için yüksek bir zevk olacak! 

tupte yeni fırkayı ne §ebepler altında teşkil etmek 
istediğini anlatıyor 

..., - - -

Yeni IUfıAnm teıekkDIO etr&: 
fında merak ve alAka duyan 
Ankara meb'ualan Yalovaya git
m' ş'er, Gazi bUU"etleri tarafın
dan yemeje aJakonulmuılardır. 

Ankara meb'ualan sofrada 
Fethi Beyi de g6rünce tcreddot 
ra.termifler, Gazi hazretleri bu 
hali glrtlnce: 

- Ne o, he!Dferİler, bir tercd
dOdDntız mil var? 

Diye ıormUf, Ankara meb'us· 
lamadan TalAt Bey: «Eveti» ce
vabım verince Gazi Hz. : 

- Bntan tereddütleriniz hal-
olunur. Garllyorsunuz ki, Cümhu
riyet Halk fırkasına muhalif 
lloktai nazarlarla ortaya çıkan, 
Serbest cumhuriyet fırkasının 
reisi yanınızdadır. TereddütJ~ri
ııize ben değil, o cevap versın.,, 

Buyurmuşlardır. Bunun üzerine 
serbest görüşillmiye ba~lanmış, 
bir aralık Talat B. : 

• _ Efendim, daha iyi olmaz 
ınidi, önümüzdeki intihabı da 
ıiz yapaydınız, ve ondan sonra 
IDeclia içinde biz bir hizip tak· 
simalı yapsaydık .. ,. demi.ştir. 
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Bugürrı başlıyor f, 
Muhtelit halk tabakaları İ 

ne duşi1n6vor ? 1 

CELAL NURİ BEY J 
101 kişiyi l, 

nasıl söyletmiş? İı 
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B .. . G " . unun uzerıne azi Hz. fU 
beyanatta bulunmuılardır: 

- Hayır, bu dDrilst bir fey 
değildir. LAzımdır ki insanlar 
evveli siyui rengini, reyin •1 • • ve 
azmmı, sar_ih ve milletçe anlaıı· 
hr tarzda ifade etsin. Merdane 
namuakirana hareket b d 
F th. B f u ur. 

e ı eye endi ancak bu tarzda 
hareket edebilir arkadaılardan· 
dır, ve böyle hareket etmittir. 
Tallt Bey, buyurduğunuz tarz 
eski teşekküllerde tecrübe edil
miştir. Bunun verdiği neticeler 
milleti elemlere, kederlere, sıkın~ 
tılara maruz bırakmıştır. Artık 
biz, bUtiln bu badis!eri ve neti
celerini görmüş, tecrübeli insanlar 
ol~ak, s~f~ata mahiyetine geç
mıı bu gıbı şeyleri tekrar ede· 
~~yiz.. B.ugünlln Türk heyeti 
ıçtımaryesı, mazinin en derin 
medeniyetlerinde banilik iddia 
eden bu Türk kavminin bugünkü 
çocukları açık ve salim yolu 
bulmuşlardır. 

[Alt taralı 6 ıncı sayı/ada] 

• 
ismet Pş. 

Yeni fırka hakkında 
ne düıünüyor? 

Serbest cümburiyet fırkasının 
teıkill hakkında düşündüklerini 
soran gazetecilere Baıvekil ismet 
P~f~ hazretleri ıunları ıöyle
m~tır. 

- .. Yeni hrkayı pek tabii 
olarak telakki etttm • Inıallah 
~emleket. için hayırlı olacaktır. 
Bız nokta~ nazarımızı ve yaphk-
J~nmızı bılerek ve inanarak ta
~ıp. ~den adamlarız. Ta bil işJe
rımızı kuvvetle ve imanla mü
daf~a. edeceğimize filphe et
meyınız. 

~~n~kaıanın muvaffakiyet-
ler~?1ızı daha iyi tebarüz ettire-
cegıne eminim 8' 1 h 
F tb. 8 . • ınaeoa ey 

e 1 eyın teıebbllsUnü ıe · ı 
kartıladım. ,, vınç e 

B~~ siy~si hayata dahil olup ta 
tefru vazıyette aynlık göıtere
rek memlekete daha ziyade men-
f a~t teminin.i derpiı etmek 
btıyen b. F etb~ı Beyin intiba-

dı~~ı· ıç ır zaman muanz 
egı ız. 

Bunun üzerine ismet paşadan 
halk fırkasına mensup meb, 
lardan yeni fırkaya geçecek ':: 
!anların çok olup olmadığı sorul-
~u~ müşarUn!leyh bunu zan etti
gını, maamafıb herkesin noktai 
naz~rı!1da serbest olduğunu sö • 
lem ıştır. y 

ismet paıa kendisine tevcih 
edil~n "böyle . ~ir teşekkülde 
Gazı haıretlerımn vaziyeti ne 
olacak,, süaline ıu cevabı ver
miştir: 

- Gazi hazretleri memleketin 
reisi cümhurudurlar. Tabii eski 
vaziyetleri devam edecektir. 

HükOmet, mali kuclretimizle gayiri 
miitenaaip ve bugilnldl neai! için gayri 
miismfr maaraflara girifmiı,ve bu ma11-
raflan temin için halkın tahammülü 
fevkinde ' vergiler koymuı ve dahili 
•an' atlar · ve mahaullerimiz hakkile hi
maye ve teşvik edilmem.it oJması yii
zibıde:ı ihracatımıza aene~en seneye 
noksan arız olmuştur. 

MilU paramız endi~ii surette sukut 
etmek tehlike•ini göaterinciye kadar 
paramızın kıymetini tesbit için esash 
b~r tedbir ahnmamıftır. 
Elde edilen neticeler memnuniyetbahş 

) olmaktan çok uzakbr kanaatindeyim. 

Fırka azasının kendi kabinelerini 
tenkitten içtinap etmeleri sebebile 1.f. 
meclisinde serbest münakaşa azalmış 
ve hüldlmet gııyri mes'ul denecek bir 
halde kalmışbr. 

Cümhuriyet idaresinin memleketi
mizde ebediletmesi için bir fırkalı hii
kiimet yerine hürriyeti münakaşayı 
tesis ve hükUnıetten millet işleri hak
kında ciddi hesap istemeği temin etmek 
ve bu iş!erde hata varsa herkesin gözü 
önünde cereyan edecek serbest mü· 
nakaıa neticesi tashihe çalışmak ga
yelerinin husul bulmasına herkesten 
evvel zab riyaaetpenahilerinin taraftar 

olduğuna şüphe etmem. 

.....-.----------------------------------~ Sabık Paris sefiri Fethi Beyın Türkiye Reisi cümhuru Cazi takip ve tetkik ettim. Hemen 
Gazi Hazretlerine bir mektup Mustafa Kemal Hazretlerine. her sene mezuniyet alarak va· 
gönderdiğind~n bahsedilmiştir. " Pariste bulunduğum bet tanımda geçirdiğim kısa mlld
Bu mektubun bir suretini bulduk buçuk sene müddet zarfında detlcr esnas.nda müşahcdeleri-
Neşrediyoruz: hariçten memleketimizin ahvalini [Alt tarafı 6 ıncı sayrfada] 
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Yeni fırka 
iktidar mevkiine 
geçmese bile .• 
Yalova, 10 (Yakıt muharriri)

Burada muhtelif zevat ile yap· 
tığım temasların neticesine göre 
bir kısım meb'usların yeni fır· 
kaya dcrual iltihakları bir ha
yalden füarettir. Şu .Kadar ki 
muhalefet fırkası iktidar mev· 
kiine geçmese bile mevcudiyeti 
bilhassa matbuat hürriyeti ıçin 
bir zaman telakki o!unmaktadır. 

Gazi Hz. nin Fethi Beye 
cevabı 

Yalova, 10 (Yakıt munarriri)
Gazi Hazretlerinin Fethi Beyin 
mektubuna cevabı diye bir gaze· 
tede neşredilen yazılar esassız
dır. Gazinin cevabı lstanbula 
gönderildi. Y ann, neıredilmek 
Uzere matl>uata verilecektir. 

Sadri 

Haydar B. 
Yeni fırka kanaatlerine 

uygun geldiğinden 
Telgrafla Fethi Beye 

mdrcıClllll etti 

Met>'us l!ay1ar B. 
(Yazısı i inci sayıf amızı.fa) 

• . 
Ira ı.n ce abinota a 
Teşriki mesaiden ve yardımdan 

bahsediliyor ; fakat ... 
------ - -

BaşvekiJ:miz Ankaraya Yarınca vekiJier 
heyeti iki uzun ıçtin1a yaptı 

Iranın cevabından sonra 
Ankara, 10 (A.A.) - iranın, Tahran büyük elçiliğine 

verilen cevabi notesının hülasası gelmiştir. Eu hülfüıanın hu
sule getirdiği intiba hudutta emniyeti ve teşriki mesai imka
nını vadeder mahiyettedir. Şimdi asıl mesele bu teşriki me
sainin ameli sahada tecellisidir. iki hükumet arasında halli ve 
intacı icap eden esaslı husus burasıdır denilebilir. Binaenaleyh 
halen mesele tekn~ bir safhaya girmiş sayılar. 

Ankara,, 10 (Telefon) - Baş· usu Refik B. e: «havadislerden 
vekil Hz. sabah trenile geldi. ne var, ne yok,» diye sordu. 
İstasyonda Fevzi Pş., Vekiller, Refik B.: 
meb'uslar ve sefirler tarafından - Paşam burada mühim ha-
11amimiyetle karşılandı. Pata Hz. herler var. Evveli muhalif bir 
istasyon methalinde Konya meb'- fırka teıkil edilmiş, diyor• 
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Yerli mallar sergisi bugün açıh yor 

Bugiin Galatasaray lisesi binasmda açılan sergiye 
dair tafailit iç aayıfalanmızdadır. 
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Fikirlerimi kendi fikirlerine mu
tabık görenlerin ve proğramımı
zın tatbikini arzu ede:ı bilcümle 
arkadaşlann bana iltihakı benim 
için temenniye şayandır. Benimle 
hemfikir olan ıevatı fırkanın 

E-la vdar B., Yeni firka 
kanaatlerine uvgun gel· 
d ı ğtden te lgrafta Fethi 

lar. So;ıra, yakında bir devlete 
harp ilan edecekmişiz.\) 
Paşa kahkaha ile güldü ve 

taacctiple: « ilanı harbi yeni 
fırka mı yapıyor? » 

Refik B. (gülerek) 
"Bilmiyorum Paşam yalnız bir 

harpten bahsediyorlar.,, 
Bu mükalemeden sonra Baş

vekilimiz, Hariciye vekili ile 
birlikte otomobil He köşklerine 

gittiler. Sonra köşkte, Umum 
Erkanı harbiye reisimizin de 
iştiraki1e 3 s'aat devam eden bir 
Heyeti vekile içtimaı oldu. 
Hey' eti vekile akşam Uz eri de 
Başvekalette toplandı. 

V ekiHer heyetinde 
Ankara, 10 (Telefon) - Heyeti 

vekilenin akşamki içtimaı iki 
buçuk saat devam etti. 

Bu müzakerelerde cevabi Iran 
notası, Şark işleri ve yeni fırka· 
nın teşekkülü mesaili görüşüldü. 
Nota hakkında tafsilat verilmi
yor. 

Haber aldığıma göre Iran hü
kumeti cevabi notasında elin-
den gelebilen yardımları yap
tığını ve kendi aşiretleri de 
dahil olduğu halde bUtUn aşiret-
leri hudutten 50 kilometre içe
riye almakta olduğunu bildir
mektedir. 

Yardım teklifi 
Ankara, 10 (Telefon) - Öğ

rendiğime göre cevabi notada 
Iran hükumeti müşterek tenkile 
amade olduğunu ve yardım ede-
bileceğini bildirmekte, fakat kU
çUk Ağrının bize terkini kabul 
etmemektedir. 

Ankua, 10 (A.A) - Mevsuk 
istihbarata göre Bedirhani Süreyya 
Suriye hududu haricine çıkarıl
mıt ve Ali komiserlikçe Haconun 
mecburi ikamet ıartile Şama 
nakli takarrür etmiştir. Bu haber 
buaada iyi tesirler bırakmııtır. 

Ankara, 10 (Telefon) - Su
riyeye firar eden Haca ve Cemil 
Pş. zadeler Fransız hüklımeti 
tarafından Suriyede tevkif edil
mişlerdir. Franıız dostluğunun 
bu tecellisi burada memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Van, 10 (A.A) Iraktan gelip 
Oramar mıntakasında tecavüz 
eden Barzan şakileri geldikleri 
y~re çekilmişlerdir. 

Mardin, 10 (A.A) - Birkaç 
gün evvel hududu tecavüzle Ha
valı mıntakasına giren Haço ve 
izzet çeteleri halkı isyana tefvik 
~derek bu yolda bir çok propa-
gandalar yapmışlarsa da ahaliden 
kimse bunlara yüz vermemiş ve 
müf.rezelerimizin tazyiki ve köy-
lülerin mukavemetleri üzerine 
kaçıp tekrar Suriye hududuna 
geçmiılerdir. Dahilde Ilyas tepe
sine bidayette muzaheret ede
ceği işae edilen Hado, Berik 
kazaaına gelerek hükumete arzı 
hizmet etmiştir. 

Telgraf haberlerimiz 6 ıncı sayıfada 

VAKITı ın tefrlkas; &9 

Fethi Beyin beyanatı 
iktidar mevkiine geçmek ar

zusundayım, bu lazımdır 
İntihabata kadar hazırlanacağım, 

teşkilat vaoacağım 
Fethi bey teşkil etmekte ol

duğu yeni fırka milnuebetile 
gazetecilerin muhtelif suallerine 
kartı şu beyanatta bulunınuıtur: 

- Fırkamız Halk fırkasanm 
sol cenahında, liberal, laik, cüm
huriyetçi bir fırka olacaktır. 

Sol cenaha temayülün dere
cesi, milletin seviye ve temayU
lü, ve efkarı umumiyenin gün• 
den gfine tenevvürü ile ölçüle
cektir. 

Bu prensipler aleyhinde te
şekkül edecek bir fırkanın, ta
biatile hasmı canı olurum. Eğer 
teıekkUI edecek olursa blSyle 
mürteci fırkalara karıı cümhu
riyet ve laiklik prensiplerini mil· 
dafaa noktai nazarından Halk 
fırkasile bittabi teşriki mesai 
ederim. 

Neşredeceğim program şimdi
ye kadar emsali çok söylenen, 
fakat hep temenniyat sahasında 
kalıp ta maalesef tatbikat saha
sına girmiyen uzun vaitler ve 
nazariyelerle dolu değildir. Bu
gün milletin en çok ıstırap çek· 
tiği 11kmblara çare bulmak fik
rimce neye mütevakkıf ise onlan 
ihtiva edecektir. Her ıeyden 
evvel iktısadi ve mali buhranı 

bugünkü müzmin halden kurla• 
rarak ve memleket dahilinde 
ikbaadi faaliyetlere yol açmak 
için düşUndUğllm tedabiri efkarı 
umumiyeye arzedeceğim. Bittabi 
kalem ve fikir hürriyetleri prog· 
ramımızda dahildir. 

Hlik4met iılerinde hata oldu
ğunu zannettiğim cihetleri B. 
M. Meclisinde açıkça tenkit 
edeceğim. Bu muhalefet fikriyat 
sahasında kalacak ve ıahıi hu· 
sumeUere ıitünkalip olmıyacak· 
br. Binaenaleyh medeni tekilde 
cereyan edecektir. Matbuatın 
hürriyetlerini nezih surette iıti• 
mal edeceklerini ve ıDeırutiye· 

tin ilanından beri geçen 22 ae· 
nelik müddet zarfında muhalefet 
yilıünden zuhur eden mUeııif 
hadiselere asli meydan vermi
yeceklerini kat'iyen Umit ve 
temenni ederim. 

Herkesin emeli zengin ve 
gllzel memleketimizin yükselmesi 
daha mUreffeb olm111dır. Bu 
gayeye vtııul için Cumhuriyetin 
bahşettiği hlirriyetten istifade 
ederek mUtalea beyan etmek 

ve umumi işlerde görülen yol
suzlukları ileri sürmek tabii bir 
hak ve vazifedir. 

Bu hakka şahsiyatı karıştır
mak, itiraf olunamıyacak emel
lerin husulü için tahrik ve ifsa
da çalışmak iıtiyenlerl iıkit et
mel< için matbuatın bize yardım 
edeceğinden şüphe etmiyorum . ., 

Programımızm, muhtasar um
deler halinde üç güne kadar 
neşredileceğini zannediyorum. 

Memleketin cumhuriyetperver 
matbuatından çok rica ederim, 
ben ifade etmeden bana izafe· 
ten programlar, fikirler, mütalA
alar serdetmesinler. O ıaman 
benim ciddi teşebbüsUm sui tef
sirlere uğrayabilir. 

Müstakil siyasi fir1'a teşkiline 
karar verince reımi memuriye
timden istifa etmek tabii idi. 
Bunu yaptım. Ben programımı, 
noktai nazanmı neıreder ve 
memlekette halk ile temasa ge
lerek siyasi çahımama devam 
ederim, fırkamın teıkililını ya
parım. Önilmüzdeki intihabatta 
namzetlerimi millet indinde ka
zandırmak tedbirlerini dUıünU· 
rüm. Kendime gelince ıayet bu 
mUddet zarfında her hangi bir 
münhal vukubulursa derhal ora
ya ıabaen namzetliğimi koyarım. 
O yerin halkı benim programımı 
hüsnü telakki etmiş ise beni in
tihap eder ve bu suretle daha 
evvel tek başıma meclise gire• 
rim. Muvaffak olmazsam ümitsiz
liğe düşecek değilim. Teıebbll· 
sUmn mütemadiyen ilAnihaye 
tekrar ederim. Elbette bir ıtlln 
muvaffakiyet benim tarafımda 
kalır. 

Yeni intihabata yeni intihap 
kanunile girileceğini, yani bir 
dereceli intihap usulUnlln tatbik 
olunacağını kuvvetle timit edi· 
yorum. 

Bu sene Türk ocağında verilen 
konferanslar, teati edilen fikirler, 
bu esnada en btlyllk ricalimizin 
orada bulunup bunlan hüsnU te
IAkki etmiş g&rünmeleri bana 
bu itminanı veriyor. Zaten böyle 
olmasaydı bunu ben teklif ede
cektim. 

Fethi B. u fırkaya bugünkü 
meclisten meb'us aza alacak· 
mıainız?,, Yolunda bir sual mü
nasebetile ıunlan sörlemiştir: 

- Maalmemnuniye alacağım. 

tabii azası telakki ederim. 
Mamafih, bu temayül his halinde 
kalmamalı, filen fırkamıza inti
sap etmelidirler ki faaliyet müs
mir olsun. 

- Mecliste ekseriyet kazana· 
cağımı ümit ediyorum. Siyasetin 
ne olduğun bilenlerce malumdur 
ki böyle bir ümit beslemiyenler 
ciddi bir teşebbüste bulunmazlar. 
Çünkü, aksi nazari ve hayali olur. 
Mamafih ekseriyet teşkiline mu
vaffak olamazsam: bile asla nev
mit olmam. Gene en küçük akal
liyetle cumhuriyete büyük fayda 
temin edeceğime kaniim. 

Elbette iktidar mevkiine 
geçmek arzusundayım. 

Başka türlü, noktai nazarla
rımın tatbikine imkan var mı? 

- Gazi hazretleri, Halh fır
kasının reisi bulunuyorlar. Ayni 
zamanda Reisicümhurdurlar. Sizin 
fırkanıza karşı acaba nasıl bir 
vaziyet alacaklar? 

- Bu suale cavap vermekte 
mazurum. Çünkü Gazi hazretle
rine takdim ettiğim mektuba he· 
nllz kendileri cevap vermediler 
Fakat ümit ederim ki, cumhuri
yetin banisi olan Gazi Hazretleri 
teşkil edeceğim fırkamı hüsnü 
telakki edeceklerdir. 

- Devlet reisi olan Gazi haz
retlerinin, muhalifi bulunduğu-
nuz fırkanın lideri olmaları sizin 
fırkayı ıimdiden zayıf düşUrmü
yormu? 

- Vaziyet bizi ıüphesiz za
yıf düşürebilir. Fakat ben ve 
benimle teşriki mesai edecek 
arkadaşlar, büyük Reisin, söz 
verdiği takdirde bitarafane ve 
adiline hareket edeceğine ve 
bir defa işaret ettikten sonra 
bunun değişmiyeceğine tam 
itimadımız vardır. Zaten, büyilk 
reisin esas tuttuğu laik cümhu· 
riyet perensipi üzerinde çalışmak 
arzusundayız. Devlet umumi 
hizmetlerinin radikal tetkik, ten· 
kit ve milnakaıasından geçerek 
ve en salim haddeCfen ıUzlllerek 
filiyat sahasına intikal ettirilmesi 
şüphesiz kendilerinin esas arzu· 
lanndan biridir. 

Ben Gazinin eski arkadaşı 
olduğum için, ve onun bütün 
karakterlerini bildiiim içindir ki 
bu cürete malik bulunuyorum. 
Bilirim ki Gazi Hazretleri, bil
hassa devlet işlerinin münakaıa 
ve tenkit olunmasını ve ancak bu 
suretle salim naticelere iktiran 
edeceğini kabul eden, yalnız 
kabul eden değil, hatta telkin 
eden ve bundan haz duyan bir 
dehadır. Kadim ve gençlik ar-
kadaşlığımız esnasında kendile
rinin en çok nefret ettikleri 
ve muzır gördUkleri nokta 
meşrutiyet ricalinin buna na
müsait, çünkü gayri müstait 
olmaları idi. 

Beye muracaat etti 
Ben ötedenber. memlekette 

hür bir idarenin tees9üsüne ta• 
raftarım. Bu defa Fethi Beyin 
yapmış olduğu fırka benim çok
tanberi beklediğim ve arzu etti• 
ğim bir teşekküldür. 

Çünkü bu fırka teşkil edilir 
edilmez cümhuriyet esaslarına 
ve memleket menafiine daha 
uygun, daha şuurlu bir veçhe 
verecektir. C. H. Fırkasının pro· 
ğrammın takip ettiği esaslara, 
fikirlerine, kanaatlerine de hür· 
metkarım. Lakin yeni fırkanın 
takip etmek istediği battı hareket 
kanaatlerime daha uygun geldi. 

Buııun içindir ki ben de yeni 
fırkaya aza kaydedilmekliğim 
hakkında Fethi Beye telgraf 
çektim. Yeni fırkanın takip ede
ceği esaslar hemen hemen anla• 
şılmış gibidir. 

.flğaoğlanun sözleri 
F etbi Beyin yeni bir fırka 

teşkil ettiğini ilk defa haber 
verdiğimiz gün Kars meb 'uıu 
Ağaoğlu Ahmet Beyin bu fırkaya 
dahil olmak fikrinde oldujunu 
da yazmııtık. Ahmet Bey, b• 
meseleye dair vaki olan beyana• 
tında henüz fırka letekkll ~ 
programı hazırlamadığı için kat 1 
olarak girip girmiyeceği hakkin• 
da bir ıey söyliyemiyeceiini, 
fakat böyle bir fırkaya öteden• 
beri taraftar bulunduğunu 16y• 
lemiıtir. Filhakika bundanbir ıeae 
kadar evvel Ağaoğlu Ahmet B. 
Başvekil ismet Pat•}'• takdim 
ettiği bir raporda cumhuriyet 
rejiminde tek fırka ile bnkameti 
kontrol etmek kabil olamıyaca• 
ğını bildirmiıtir. 

Haydar RaıHI B. 
Cumhuriyet Halk fırkaaı meb'· 

uslarından bir kısmının yeni fır
kaya geçeceklerini yazan bir g&· 
zete, bu arada Denizli meb'uıu 
Haydar RilştU Beyin de iıminl 
kaydetmiıti, yeni fırkaya ıeçe
ceğinin doğru olup olmadıtmı 
soran bir gazeteciye Haydar 
RUştü Bey şu cevabı vermiıtir. 

- Ben ne yaptım ICi fıtkam 
beni çıkarıp atsın? ..• 

Ankarada ne dfyorlar1 
Ankara, 1 O (Telefon) - Yeni 

fırkanın teıkili euafında halk 
fırkasına mensup mllmtaı zevatla 
yaptığım temaslarda fikirlerumu
miyetle şu noktalarda toplan• 
maktadır: 

Yeni bir fırkanın teıekkUlll 
meclis ve hükumet noktalarından 
Cumhuriyet Halk Fırkası aley• 
hinde değildir. Hatta samimi 
olmak şartile lehindedir. Halk 
fırkası bu itibarla yeni fırlcayı 
memnuniyetle karşılamaktadır. 
Ancak bir temenniyi de kayıt 
etmek llzımdır. Buda yeni fırka• 
ya vilayetlerde, kazalarda, k&y• 
lerde intisap edecekler Cumhu
riyet Halle fırkası mensuplan 
arasında şahsi husumetlerin fır· 
kacılık şeklinde tebartiz ettiril• 
memesi noktasıdır. 

WAHALLll~ 
MUHARRiRİ: SfLAMATTIN ENİSc::::::J 

lar geı;tiii ha.ide hala kendisine lar geçecek te sokağa çıkınıyacak· Umumi harbin iffet ve ahlikJ 
ınaa, hağlanamamıttı, esasen bağ- tı, fakat bazan ıokağa çıkmaıı la- ifsat eden günlerinde, Neyir Ha• 
lansa da kaç para bağlıyacaklardı? zım geliyordu. mm, bir kaç kereler sukut imkanı• 

Bir gün Rü§tüye ıordu: Rüttü ile Veyıi çavut görü§tÜ· nın ayaklarının ucuna kadar ıel• 
- Kom§u... Mektepler ne za· ler, konu§tular, nihayet mutabık mesine rağmen tertemiz kaldı. Ça• 

man açılıyor acaba biliyor musun? kaldılar: maşır yıkadı, tahta sildi, dikit dik· 
- Eğer, diyordu. · . Bir gün ben Koca mahallede bu kadar eıki Rü§tÜ, derhal kar111ındaki ada- Çocuk bu ıene mahallede mek- ti, fakat iffetinden, namuıundan 

de harpten Veysi çavuı gibi iki ıö- komtuları olduğu halde hiç kimıe mm kalbini yakan ıstırap ve endi· tebe yazdırılacaktı. Çavuşun ıoka· bir zerre fedakarlık etmedi. Onun 
züm alil olarak gelseydim, Turha- Veyıi çavu9la Rüttü kadar alaka· ıesini anlamakta zahmet çekmedi. ğa çıkması icap ederse Rüştü ile noktai nazarına göre, bütün hayat 
nı_ kendime hasretmez, değneğimi dar olmuyordu. Veyıi çavuf elile - Bilmiyorum, faka öğreniriz, beraber çıkacaklardı. bir lokma ekmek içindi, bunu bul· 
kaldırımlar üzerine sürerek ıide· elini tuttuiu, kulaiile seıini ititti- diye cevap verdi. Veysi Efendi: duktan sonra eğer ona bir baş ıo• 
ceğim yere yürürdüm.... ii bu adamın bir de yüzünü sör- Ve sonra ilave etti: - Zaten, dedi ... Benim gibi ğan yahut bir kaç tane zeytin ilave 
Eıasen F eyziye bu imkanı vermek ıeydi çok sevinecek ve memnun - Ben bir ıey düşünüyorum, bir adamın her gün sokakta işi ne? ede:·ae ne mutlu idi. Her ıeyin ta· 

üzere vakti müsait olduğu zaman· olacaktı. çocuğun mektep zamanı geldi. Biraz hava almaksa arada sırada dı bağazdan geçene kadardı. Bazı 
lar Veysi çavuıun ka~nsma gider: . ~üçük Feyzi ~ahıi~ raıına . gir- Hatta geçiyor. Onu mekteb~ yaz- kahveye çıkarım, bi~im artık gez· tahta silmeğe gittiği kibar kimse• 

- Komşu ... derdı ... Eğer bu· mııtı. Mektebe sıtmeıı ıcap edıyor- dırıversek fena olmaz Veysı Efen~ mek zamanımız geçtı. lerin evlerinde yediği yemeklerden 
gün bir yere gideceksen, bana ha· du. Veyıi çavuı çocuiunu mektebııe di.... Rüttü, Veyai Efendinin karısı kendisine bir hatıradan batka ne 
ber ver de beraber gidelim... göndermek istiyordu, likin oilu Veysi çavuf göğüs geçirdi: Neyir Hanımın çamaııra, tahtaya kalmıt'tı? Elverir ki konu komıu· 

O vakit kör adamın yüzüne ani onun müttekiıı idi, ve elindeki Evet çocuğun tahsil çağı geçi· gittiği günler, eli düştükçe, Veysi nun y~nında kendisine kötü kadın 
bir tebessüm dolar, dudaklarının değneği •aziyetindeydi. Zavallı yordu. Onu mektebe vermek muva- Efendiyi yoklar, bir şeye ihtiyacı nazarile bakılmasındı. 
etrafında ince bir hat hasıl olurdu. karısı da boş ve ifıiz bir inıan de- fıktı, fakat o almazsa kendisi bu olup olmadığım sorardı. Neyir H., lk' k k k d 
B ·· ·· R·· ·· 1 d k' b "'"ld" k° K l · d ~ k.. ·· 1 ·ı l ~...ı: b d · · k l ı· t · ·· ki ' b" k d 1 apı asırı omşusu un ura• unu gorunce uştu an ar ı ı u gı ı ı. . . . omşu ev etın e .,a· or goz erı e naıı IJurur, u o- ıyı a p ı , em1:r. yure ı ır a ın- H "' . E.f d' . k k' 
b b k .. ··k ~ ı k d.'. k k h ·ı k b 1 b 1 k ki k"" b kl d cı useyın en ının arııı san ı a anın ucu og unu en ısme ma~ır yı ıyara , ta ta ıı ere es am aç ı so a arın ose uca a- ı. · k t · · t · t t 1 
h · ~ ·· · k. · k b k l ~ d J d"? ~ y ·· ·· b kıl b" k d d ıpe manogıym1! enesıarmıtı aarethgı ıçın ço m~bezzı ve mü- on para azamyor ve u azanç a nn an nası geçer ı . . . . uzune a maz ır a m e-
teessirdi. evde üç boğaz besliyordu. Zira ay· Filhakika elinde olıa, belki ay· ğildi. _( Det'amı var l 
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101 kişi ile _ ·-= Nafia Fen mektebi 

mülakat ... 
Yazan : Celal Nuri 

Talebe bu sene iki 
yüzü geçecek 

Mektebe yer.ı yetakhaneler 
ilAve ediliyor 

Ankara nafia fen mektebi 
talebesinin azlığından dolayı 
bütçede tasarruf mc1ksadile lağ
vedilmiş, otuz beş kişiden mü
rekkep olan talebesi lstanhul 
nafia fen mektebine verilmişti. 

Dünkü atletizm müsabakaları 

Başlangıç Dün Taksimde bu_ senenin 
ve disk rekorları kırıldı 

gülle 

1293 te Abdül hamit Efendi 
Mi!at paşayı bir giiıelce atlatıp 
\'C Sultan Muradı çılgınlıkla 
rnahkf.ım edip tahta oturduğu 
günler - Yakın bir maziden 
bahsediyorum - gençler, ıhti
yarJar, bunaklar, kadınlar, akıl· 
hlar, ziippeler, müstakimler, 
in Ur tekipler, Alimler, cahiller ne 
düşünüyorlardı? S:yaset, iktısat, 
Yaiayış, g;'zellik, ç rk nlik, iyilik, 
fena 'ı -. hakkında bunların fikir
lerı neydi? 

B:ıde roman yok; ede!>iyat da 
h!n :l ı olmadan çür:imUş. O dev· 
tin gazctc~eri İS.! pek iptidai. O 
günler yirmi yaşmda, yirmi beı 
Y•ım::ia olanlar bugün seksene 
merdiven kurmuşlar; laflarından 
bir şey anlaşılmaz 1 Inanmazsamz 
kerdilerini istintak buyurunuz. 

Ya biraz daha eski devirler .•• 
Onlar bize göre daha karanlık. 
O hengamda dedelerimizin duy
iularını ve düşüncelerini anla
ma!< için bir firenk kitabından, 
bir el\.i raporundan, bir köhne 
•e Avrupa baıması resimden 
ufak bir ip ucu ya elde ederiz, 
ya e,lemeyiz. 

Eıki zamanı ıitmiyelim. 
Acaba bugiln hal1'ın ne dü

ıtındüğünU, ne dediğini. biliyor 
rnuyut? Zannetmem. Gazeteler 
yalnız ~ekillerle, meb'uslarla 
siyasi! ~rle, büyük işlerin başın~ 
dakilerle müli.katlar neırediyor
lar. Bunların bir kısmı hayli ya
Tandır. Gazetelerin halka ilti
fatları mahfuzdur. 

Gençler - Yirmi be§ten a• 
ıığı olanlar - ne dllıünUyor? 
Sevdafan ne? Nereye varmak 
iıtiyorlar? Eksikleri var mı ve 
bunu anlıyorlar mı? Kiti noksa
nmı bilmek gibi irfan olmaz. 

Gençleri ıöyletmeli. 
Lakin onlara: - Söyle, der-

alniz imtihana girenler gibi fa· 
ıırırİar. Belli etrtıeden kendileri· 
ni ı8yletmeli. İhtiyarlar... Onla· 
rın da içtimai heyet içinde yeri 
vu. Her ihtiyar tabiatile bed-
hindir Bunlar ekıeriya çok söy· 
lerler. • Çeneleri çöıilktUr. Sizi 
brq ederler. TahammUlOniizil 
tüketirler Fakat sabıil O sözler
den bllkOmlü noktaları ıcçmeie 
lllahldimıunuı. ÇüokU gazetecilik 
•azifesini Uzerinize memnuniyetle 
ill11111ıınıı, efendim. 

'p -trZ 

1-

Mütekaitler kahvehanesine 
bunun i~in, muvakkaten devama 
ve bir müstantik gibi değil bir · 
hafiye gibi söz kapmağa mecbur 
o!duğunuzu biliniz. 

Mühendis mektebinin lstanbul 
nafia mektebine gönderilen to
pografya kısmı talebesile bera
ber altmışı bulacak olan bu 
efendiler için mektepte yeni 
yatakhaneler tesis edilmiştir. Genç ve ,ık Kadınlar ne 

diyorlar? 

~enç ve hayalleri deniz gibi 
engın kızlar ne dernek istiyorlar? 

Dört sabık genç kadını bağ• 
daş kurmuşlar, oturuyorlar. Dört 
paket .sigara bitti, parmaidar da 
sarı kehlibara dördü. 

Biri kurbağaya, ikincisi leyle
ğe, ilçüncil ve dördüncüsü kah
kaha kuşuna benziyorlar. 

Sekiz saat durmamacasına pil· 
rüzsilz dedikodu. Bu, torbaya 
ıığmaz !Aflardan da hükilmlil 
bir şey çıkarmah. Bunun da bir 
hüner olduğunu bilmelisiniz. 
Şu alemde neler ve neler var! 
Ah, kırk yıldanberi o bir baltaya 

sap olamamışiyi niyet sahipleıi ..• 
Her nedense bir İf görmeğe 
muvaffak olamıyanlar... Bunların 
söılcri yabana atılamaz. 

Lakin patentah serserileri bun· 
lardan lfıtfen ayırınız. Hayatta 
bccerikıizler de aürüler teşkil 
eder. 

Bunlar niçin, neye kirlarında 
muvaffak olmıyt>rlar? O "teşeb-
bUsü ı hai,, meraklıları! Kendi
leri Yunan ordusundan daha 
dalgalı Ye daha kalabalıktır. 
Altını tutarlar, taş olur. Kiracı 
kıtlığında aparbman yaptıranlar. 

Dilencilerle hiç teşerrüf etti· 
niz mi? A~! onlar n~ kadar çok
tur, bılsemz her sevıyede dilenci 
var. Yüksek tabakalar, her yer· 
de, dilenci ile doludur. Bunla
rın da görUtUnU ıezmeli, yahut 

sormalı. Dünyada iki milyon Adem 
oğlu var, diyorlar. Emin olunuz ki 
bunların ekseriyetini her kisvede 
tufeyliJer teıkil eder. 

Dükkancılar, gezginciler, esnaf, 
tüccar, hele bele o kahve dövü
cünün hmkl deyicisi komisyon· 
cular... Bunlar ne diyor? Onları 
iyice dinlemeli, hep dinlemeli. 
Türedi tilccarları mikroskopla 
fennen tetkik gerek. Dün hiç, 
b~giln milyoner, yann gene 
hıç... Servet ihtilamına uğrayan
lar. Bunlar tarihi tabiide mühim 
fasilelerdir, unutmayınız, rica 
ederim. 

lktaıatta fena gidiyorsak bun-

Gelen talebe ile beraber 
mektep mevcudu iki yüzü bula· 
cakbr. 

Natia fen mektebi 

larm ruhlarını .. bir kimyağerin
idrar, kan, balgam analiz etme
si gibi- tahlile koyulmalıyız. 

·Akla yok, akarı çok mahlukat? 
Onlar da tefahhusunuza değer. 

Ha... Bohor, Miıon, Salamon, 
A vram efendilerin dediklerini 
can kulağı ile dinlemeli; bunları 
Türhçeye harfiyen terceme et
meli. 

Türk vatandaıı Kostaki efen
di ile Yunan tebaasından M. 
Kastaki... Bunların fikirlerini bil
melisiniz. Bakkal Manol, tefeci 
mahut Haralamboıı, lokantacı, 
birahaneci, v. s. Eftim, polisteki 
dosyesine rağmen hail baroda 
mukayyet muktedir avukat -daha 
dğruıu Abukat- lspiro Efendi, 
berber Koço, kaçakçı Yani, v. s. 
nin dediklerini anlamazsanız bil
ginize itimadım kalmaz. 

Kirkor Ef. yi ıöyletmelisini.ı; 
onun ifadelerinden çok şey öi
renirıiniz. Y aJnız dediği ile amel 
etmeyiniz. Halis Ermeni, katolik 
Ermeni, protis Ermeni, Rum· Er
meni (ki buna Hay horom der
ler), istintakınıza !Ayık tipler· 
dir. Düşünceleri sizinkilerden 
ayrı ve her halde aykırıdır. 

Tath su frenlerinklerini de S 
dakika olsun dinleyiniz. Bütün 
bütun temessül edememiş müs-· 
lilmanlar 1 Dörtte bir gUrcü, yarı 
Laz, tam Arnavut, biraz Arap, 
su kablmamıı Boınak... Babil 
harabeleri elimizden çıktı deme· 
yiniz, o harabe Şehremaneti 

Dün Taksimde senenin ikinci atle· 
tizm teşvik müsabakaları yapıldı Vf! 

güzel neticeler elde edildi. Bunlardan 
bilhns~a disk ve gülle rekorJarmm kr· 
rılmasr günün en şayanı dikkat mu· 
vaffakiyetlerini teşkil etmiştir. Yedt 
sene ene) Hilıllli Ekremln vücuda ge
tirdiği 11,69 gülle rekoru dün kıymetli 
atletimiz Ve)~si tarafından mühim bir 
farkla kırrlmrştır. Yeni rekor 12,0375 
metredir. lkinci mu,·affakiyet te gene 
Veysi tarafından elde edilmiş, geçen 
sene elde ettiği 36,19 metrelik disk me
safesini dün 3712;; metreye ~ıkar

mıştır. Diğq dereceler şunlardır: 

UZUN ATLA.HA 
Reko1 

I - Tevfik (Bahriye) 5,99 
il - Tahsin (Fenerbahçe) 
111 - Abdülkadir (Beşiktaş) 

GÜLLE ATMA 
Yeni Türkiye rekoru 

I ..:.. Veysi (İstanbulspor) 12,0375 
II - lrfan (Galatasaray) 
III - Selim (Galatasaray) 

100 METRE KÜÇÜKLER 
I - Ce,•det (Galatasaray) 12.? 
II - 8uphf (Beşiktaş) 

1500 !r!UKA VEMET D/ln~ll mllsaha~alardan. hir tnstantam 
I - Mehmet (Be~iktaş) 4:36.~ 11 _Selim (G.S.) 
il - Muhsin (Beşiktaş) ııı _ lrfan (G.S.) 
TII - Sünusi (Beşiktaş) Te~,;k müsabakalarının Uçüncüs(l 

DiSK ATMA g~Jecek hafta yapılacaktır. Yeysinin 
reni Türkiye rekoru bilhassa disk rekorunu yeniden krra('a

J - Yeysi (lstanhulspor) 37,25 iı kun·etle tahmin edilmektedir. 

G. Mübadiller 
ikinci 4VBn.t per ıembe 
glln6. famom oluyor 

Gayri mübadillere yapılmak

ta olan ikinci avans tevziatı 
bu perıembe giinü bitecektir. 

Bu tevziatta arazi sahibi gayri 
mübadiller birinci avansta ,. 1-
dıklan paranın dörtte birini 
almıılardır. 

Yunanlılardan alınacak olan 
125000 liranın teaellOmUnden 
sonra üçUncü avanı 
baılanacaktır. 

-
dahilindedir. 

tevziatına 

Bunlar da ne dilşünüyor ve 
nasıl garllyor. Azıcık Gfircüce, 
yarımyamalak Çerkzçe, " Po 
more l Tunyatiyeta,, diyecek ka
dar Arnautça, velev diliniz 
çetrefil bile olsa bir miktar 
Arapça, iki kelime Boı
nakça (Sırpça) bilirseniz ba 
bilgilerle gözleriniz adeta Ront
gen ıuıı ile tecebhUz eder. 
Her fikri aahiplerinin gözleriuden 
okuraunuz. 

CeUJl Nuri 

M. Mübadele 
Komisyon bugiJn talcd:rl 
kıymet t!klplt!ri hakkında 

karar verecek 
Bugün muhtelit mübadele ko

misyonunda heyeti umumiye içti

maı yapılacaktır. 

Bu içtimada geçen toplanışta 

vaktin gecikmesinden dolayı 

görlltülemiyen mesai! müzakere 

edilecek ve takdiri kıymet ekip
lerinin ilgası hakkında bir ka· 
rar verilecektir. --- ·--

Yalovaya telefon 
Haber aldığımıza göre Yalova 

ile lstanbul arasında· bir telefon 
hattı temdit edilecektir. 

Bu hat Büyük adada posta 
kablosu vasıtaıilc fehre bağla
nacak ar:ru eden aboneler ser· 
bestçe Yalova ile konuşa bile· 
cektir. 

f talya ıefiri 
1talya sefiri Sinyor Barone 

Or1ini dün 1abah Aankaradan 

~ 3 

ıehrimize gelmiştir. 
! 
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isimlerini sorsanız ıöyliyemem. mesine reğmen pek az bir şey ıöy- etti: 
Ben 0 :zaman bu hadiseye ehem· lemi,ti. Lakırdıyı ikide bir yüzba- - Evet, kalırsanız çokiyi eder· 
miy~t vermemi~tim ki kimin bulu· !I Leakoka getiriyor, maafafih di- siniz! 
nup bulunmadığına dikkat edeyim. linin altındaki baklayı çıkartıp Vana iıtemese müddei umumi
Mesele ancak katil hadisesinden kat'i bir fey de aöylemiyordu. nin böyle bir teklifte bulunmıynca· 
sonra nazarı dikkatimi celbetti. Markam, ona belki bir ıaat SU· ğı anlatılıyordu. Pfif, tereddüt cdi· 
Hatırıma geldi. Niçin bunu haber al ıordu. Fakat yeni hiç. bir §ey öf- yordu. Nihayet çarcıiz ra:tı oldu. 

iMQ vermiyeyim, dedim. renemedi. lıticvap hitam bulmuı- - Şüphesiz ... Tabii ..• İhtiyaç 
N ki J • ô . . Vans, mükalemeye karıtb: tu. gösterirseniz niçin kalnuyayıM ·! 

Yızlıl'I: S. S. Van ~a).". • k . K da e~en · mer. f• ehrn ı - Miralay Oıtranderi tanır mı· Pfif, ayağa kalktı. Gitmeğe ha· Oıviniya otelinde oturacaiım, de· 
Suıtu Derin derın ıçını çe tı ve B~~:.a 1 or.a açı tı. Haylı ab§tılar. sınız? zırlanıyordu. Vana, pencereden dı- di. 

illve etti.: . . ] ~~I ır eAfe epe1 ~ğır. s~zler söy- Pfif, Yansı dikkatli dikkatli sü- şar111nı ıeyretmekten vazgeçerek Pfif, gittikten sonra kumandan 
_ Bu kadının iımını ıormıya· e 1 ~r. h'd~en ço h ıçmı§t.ı .• Yüzba- zerek cevap verdi: döndü, ona gözlerindeki zeki pa· Benson yanımıza geldi: 

tajınızı ümit ederim. şıyı "a 1 et ıar O§ etmıştı. Alve· - Tanırım. rıltıyı ve dudaklarının rnüıtehzt te· - Gelirken Pfifi gördüm, diye 
Markam: . . . . n~: ~l ~kadınh rahat bıra~maz~an, - O da var mr idi davetliler bessümünü aaklamağa çalışarak: söze haıladı. Otomobil ile gidiyor-
- Lüzumu yok, cJedı, hızım ıı· kus~a ıgım. aya~ıı__ıla oderaın !,. içinde? - Mösyö Pfif, dedi. Şimdi rna- du. Zannederim onu isticvap etti· 

tedifimiz vak'ayı taflilati1e anlat· dedH ve c~~tn~en sılahını çıkardı. - Ha ... Evet: .• Galiba vardı. dem k~v~e~irdesini~, da~a evvel ge- niz .. lş.ini~e ya;ıyacak malumat ve-
lrl&nız. at so u ·. . . Vans, baıka bı r§ey ıonnadı. lemedıgınıze teeutlf edıyordunuz; rebıJdı mı barı? 

__ Ha hay! Bildiğim kadarını -. Otomatık hır tabanca mı ıdi Pencereden dıtarı bakıyor ve söyle tahkikatın hitamına akdar aramız- Markaıtı: 
ıöylerim. YNiçin saklıyayım? Alv~~ bu sılah? • n~nleri di~!e~i~ormu~ gib~ görü- da ka~a.maz ~.ısınız? • "7 ~a.nned~ri.m, dedi. Kuman-
bu kadına müthit tutulmuıtu. M~: ... ~ Vall~hı 0 kadar.ın~~ farkında nuyordu. Sozunu~ k_csılmeaıne canı Pfıfın yüzunde hayret ve. hıd- dan ıyı kı geldınız. Yüzbaşı Lealto-
lem d" . de clolatıyor, tabu degılım .. Bır taban~a ıdı ıtte ! aıkrlan Markam, ıstıcvabın sırasını det alametleri belirdi. Sert bır acı· ku nasıl tanırsınız? 
L. .. • ıytel n ~~fbtn yı kızdırıyordu. - Bır çok §ahıtler var, demi~- tanzime çalıııyor, her dakika yeni le: - Benim alayımda yu" .. bao. 'd· 
~ .ure e yuz atı f · 1 b" 1 d K 1 k . ! d d' H .c. ':l'ı 1 ı. To l t bendim. Benıon ımz · . ır sua soruyor u. - ama ııtemern e ı. arpte beraber bulunduk G .· rt.:i a~~:,~;1an da çağırmıttım. - Evet. Bır çok kiti. •• Fakat Pfi(, mütemadiyen gevezelik et- Markam, Yansın arzusunu teyit. ... / Devan~ı var)ııp 

... 
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idarede tenkit 
ve murakabe 

. İsmet Paşa hakkında bir çok 
kımseler taraf mdan öteden beri şu· 
rada burada isnat edilen bir kusur 
vardır. Bu kusur haklı ve ya hak
sız herhangi bir tenkide tahammüJ 
edememektir. Derler ki: "İsmet 
Paşa şahsen çok iyi, çok muhterem 
bir insandır. Milli cidalde memle
kete büyük hizmetler etmiştir. Dev
let idare adamı olmak itibarile de 
bü~ük meziyetleri bulunduğu şüp
hesı zd ir. F ak:ıt idaredeki İcraatını 
neden ise kimsenin tenkit etmesini 
istemez. Buna hiç tahammül ede
mez. Bunun için fırka arkadaşları 
hatalarım görseler bile ses çıkara
mazlar. Asıl mühim cihet şudur ki: 
ismet Paşanın bu vaziyeti vekiJJe
rine de sirayet etmiştir. Bu suretle 
yava§ yava§ İsmet Pata hükilıneti 
layüs'eller heyeti haline gelmiştir.,, 

Bizce hu tarzda düşünenler la
met Pş.yı tanımıyanlar yahut ken
disini anlamıyanlardır: Bilakiı is-
met Paşa tenkit ve murakabeden 
hiç korknuyan bir devlet adamı
dır. Çünkü Fethi B. tarafından 
yeni !ırka teşkili münasebetile ga
zetecılere dediği gibi ismet Paşa 
yaptığı itleri düşünerek yapar ve 
d?ğru ~lduğuna kanaat etmediği 
hır şeyı yapmaz. Onun için yaptığı 
ve yapacağı şeyler hakkında bir 
tenkit ve sual vaki olursa onun ce
vabım vermekte hiç zorluk çek
mez. 

A ŞiI?~iye ~adar ismet Paşa hü
l"llmetının kafi derecede tenkit e· 
dilmediği iddiası doğru olabilir. 
F aka.t eğer bu hal bir kusur ise her 
halde hunun mes'ulü İsmet Pqa 
değildir. İsmet Paşanın icraatını 
reımen le kit vazifesile mükellef 
olan arkaddşlarmın kendisine kar-
tı olan büyük itim dından dolayı 
meclis müzakereleri esnasında bir 
çok def~. te~~~flerinin münakaşasız 
kabul .,ldıgı olmu§tur. lfte Millet 
1?_:.clis lamel Pafanın ihraz et· 
tıgı muva fakiyet diğer taraftan 
kendi aleyhinde tenkit ve muraka
beye t~hammül edememek §eklin
de tefsırlere sebebiyet vermiştir. 

Büyük Millet meclisi Halk fır
kasından ibaret oldukça Cümhuri
yet Halk fırkası hükUmetlerinin 
ba!}ına kim geçerse geçsin bu tarz
da bir kusur isnadından kurtula· 
mazdı. Bilfarz İsmet Pafa istifa e
d.erek yerine şimdi Serbest Cümhu
rı.yet .fırka~mı teşkil eden Fethi Be
yan rıyasetınde bir hük:Umet geçi-
ri}miş. olsa gene az çok farkla ay· 
nı netıce hasıl olabilirdi. Bu gibi 
isnatlara karşı ne kadar: "Ha ır 
lıakikat öyle değildir, Fethi B. :ok 
serbest ve liberal bir idare adamı· 
~ır.,, denilse bu sözlere kimseyi 
ınandırmak mümkün olamazdı. 

Binaenaleyh şimdi Fethi Beyin 
Serbest Cümhuriyet fırkası teşkili
ne teşebbüs etmesi, Büyük Millet 
meclisi dahilinde ekseriyet fırka· 
amdan ayrı bir tenkit ve mürakabe 
fırkası vücuda getirmesi bu noktai 
naznrdan da iyi olacaktır. Çünkü 
ls~et Paşanın tenkitten hoşlanma
dıgını zannedenler filiyat müvace· 
heıinde kendi zanlarının tamamile 
hata olduğunu anlıyacaklardır. 
Yalova balosunda Fethi Beyin yeni 
bir fırka teşkil etmek teşebbüsünde: 
olduğunu haber aldığım gecede 
ismet Paşanın bu fırkayı nasıl te
lakki ettiğini bilhassa anlamak iı· 
tedim. Yaptığım temaılardan edin-
diğim en kat'i kanaat şudur: Fethi 
Beyin fırka teşkil etmesi karşısın
da lamet Paşanın ifade ettiği mem· 
nun!yet çok ciddi, çok samimidir. 
Her halde benim bu müşahedemin 
İıabeti Büyük Millet meclisi içti· 
malarına başladıktan ve Serbest 
Cümhuriyet fırkası teşekkül ede~ 
rek meclis dahilinde tenkit ve mü
rakabe faaliyetine geçtikten sonra 
anla~ılacaktır. 

Muhalefet! · 
vapurda Vakıt gazetesini o-

kuyan iki genç yolcu, Ya-
lovada çıkmış bir resmin karşı· 
smda biraz durakladılar. Bu fo· 
tograf, ayni masa etrafında is
met Paşayı, Fethi beyi ve ko
nuşula11 mühim sözlerden notlar 
alan başmubarririmizi gösteri
yordu. 
Tanımadığım bu iki gençten 

birisi dedi ki : 
- Bu nasıl muhalif fırka? 

Esasları konuşulurken ismet Pı. 
da orada bulunuyor. 

medeniliği hazmedememiş 
meşrutiyet senelerinde hakika
ten iki muhalif fırka liderini 
bu kadar yan yana, bu kadar 
candan dost ıörmek imkanı 
yoktu. Yeni devir siyasi hayatta 
kazandığımız rllştü esas ve ka
ide yaparak: medeni mfiessese
lerini kurmak azmindedir. 

itiraf etmeli ki şimdiye ka
dar korkunç maksatlara alet 
olan muhalefet zihinlerimizde 
sessiz bir mefhum izi bırakmış
br. Fakat, bir çok hareketlerle 
birçok kelimelerle, hakiki ve 
salim manasını verdiğimiz gibi 
bu defa da muhalefet kelimesi 
üzerine uzun ve siyah günlerin 
biriktirdiği kirleri, paslan hakiki 
bir vatanperver elile siliniyor 
görüyoruz. 

ismet Paşanm başile Fethi 
Beyin haıı çarpışa bilir. Fakat 
bundan bu iki samimi dostun 
kalplerine ne? 

Vapurda Vakıt · gazetesinde 
çıkan bir sesim karıısında du
rakhyan ve gayretlerini zaptede
miyen iki ğence bunlan ıöyle
mek ihtiyacını hissettim. 

9..otlla j..ğMe 

Jerli moııar sergisi 
Bugün Galata!'aray lise

sinde açlıyor 
Bugün ıaat 16 da açılacak 

olan yerli mallar sergisinin hazır
lıkları dün akıam tamamlanmış
tır. 

Fakat sergiye iştirak eden 
bir çok müesseseler küşat za
mamnın bu kadar yakınlaşmasına 
rağmen pavyonlanm süslemek
te ve tanzimde gösterecekleri 
yenilikleri birbirinden saklamak· 
tadırlar. 

Süreyya Paıa gemisi 
Bu seneki yerli mallar sergisinde 

her pavyonu ayn bir ıerafet ve 
hakiki bir zevkle bezenmit birer 
bedia ıeklinde bulduk. Her pa
vyon tezyin ve tanzimi itibarile 
yekdiğerine tefevvuk etmektedir. 
Bunlardan bir tanesi Balatta Sü
reyya Paşa m~nsucat fabrikasına 
ait olam tertibata itibarile her 
gün neşvünema bulmakta olan 
Türk aanayiinin canlı bir nümu
nesi addolunabilir. Bu pavyon
da fabrikanın tezgihlannın mah
sulü müstesna kumaşlarla yapıl· 
mıı büyük bir vapur cidden 
nazarı dikkati caliptir. Bu vapur 
yalnız dahilde değil Türk sana
yiinin yakın bir atide haricede 
intikal ve intişarına işaret et
mektedir. 

ikinci yerli mallar sergisi ter
tip ve tanzim itibarile hakikaten 
geçen seneye tefevvuk etmekte
dir. F abrikatörlerimizi tebrik ve 
halkı kendi emeğinin mahsulü
nü kulJanmağa teşvik etmek 
vazifemizdir. 

Ankara yolunda 

Haydarpaşa istasyonunu dol
duran kalabalığa ben de 

karıştım. Kalkmamıza daha bir 
çeyrek var. Dolu vagonlar Ö· 

nünde konuşuyoruz. Nihayet va-

kıt geldi, çanlar çalındı, zil
ler düdükler öttU,kapılar yoklan
dı. Lokomotif, yükünü tartan bir 

hamal gibi vagonları sarsb. Ya· 
vaş yavaf, karşıdaki duran tren, · 
evler, binalar geriye doğru 

kaymıya başladı. Tamdık yüzler 
sevgili çehreler de birbir silindi. 
Siyah çarşafı içinde beyaz şa· 
kaklan zonkbyan anacığım da 
bu ayrılık içinde gittikçe eriye
rek kayboldu. 

Ayrılığı insan işte bu dakika
da bütün acısı ile duyuyor ve 

"aynlmak biraz ölmektir I" diyen 
tciire hak veriyor. Telgraf telleri 

sıklaıtı. Biri daha düşmeden bir 
başkası devriliyor. 

Şehir duraklarını ahıkan bir 
his uyuşukluğu içinde geçtik ve 
ancak "Pendik" ten sonra kay-
bolan sevgililere lstanbul has· 
retini de kattık. Hepimizde 

tevekkül batladı, yerlerimize 
oturduk. Öyle seviniyorum ki 
yolculardan daha iyi okuyucuyu, 
hiç bir gazete bulamaz. En kü
çük, en kıyıda bucakta kalan 
yazılar bile satır sabr okundu. 

Bu vagonda dört zabitle be
raberim. Yolculuk kalplerin lehi· 

mi gibi bir şey. Bir saatte can 
ciğer olduk. Engin bir inanıt 
içinde serbeıt ve pervasız konu
şuyor, her mevzuu karııtınyoruz. 
Sağımızda Karuzo, solumuzda 

MUnür, i>nde adım bilmediğim 
bir kadın san'atkAr, arkada tec· 

vttli bir hançere hep birden 
söyliyorlar. Katar, bir musiki 
Babili gibi kavruk tarlalar, ıa
rarmış bahçeler içinden geçiyor. 

Marmara biterken gi1n de bitiyor, 
ıular kızarıyordu. Alqam rengi

ne boyanmıı penbe kuılar, suya 
yakın ve telaıla uçuyorlar. Solda 

tutuşmuş başak diplerinin alev 

CENNET 
FEDAYILERİ 

Anadolu kıyılarında 
~~--~-~~~~~-

Türk silahları onları karııladı 
-110-

Salipçiler, Avusturya hududun· · Kılıç Aslan ric'at mecburiyetinde 
dan lstanbula ilerlerken yiyecek kalmış, ve ehli salip ilerlemeğe mu• 
tedarik etmek için Macarlarla, Bul vaff ak olmuştu. 
garlarla döğüşmüşler, Macarlar at- Bunlar temmuzdan eylule kadar 
larına binerek ve oklarile yayları- (500) milden fazla mesafe katede• 
na ıardarak salipçi yağmagerleri rek Hovardene varmışlar, buranın 
şiddetle tenkil etmişler, bunların dik ve tehlikeli yollarında bir çok· 
üçte biri, içlerinde mutaassıp Piyer ları silahlarını atarak yollarında 
Lermit bulunduğu halde, Trakya devam etmek istemişlerdi. Ehli ıa• 
dağlarına çın) çıplak ilticaya mu· lip burada bir avuç kahraman tara• 
vaffak olmu§lar, ancak lstanbul im fından kar§danmış olsalardı, onla• 
paratorunun yardımile lstanbul yo- rm topu uçurumlara düterek helak 
lunu tutmutlardı. Nikbet ve sefalet olurlardı. 
bunlann zehirini yatıştırmı§, onla· Bu sıralarda ilk firenk emareti 
rın aletini söndürmüş, fakat mih- teessüs etti. Ehli ıalip ordusundan 
mannüvazlık, bu haydutları can- ayrılan (Boldvin) Urfayı zaptet• 
landırmıt ve bunlar herkesten ev- miş, şehre girdikten sonra 54 ıene 
vel onlara iyilik edenleri zehirle· yaşıyan bir kontluk teıis etmitti. 
meğe çalıtmışlar, lstanhulun bah- Bunu müteakip Antakya muha"
çeleri, sarayları, kiliseleri onlann aar olundu. O zam.an Antakya 
yağmasından kurtulamamıştı. Bu en mamur ve en yksek ıehirlerden 
vahşiler sürüıünü kaydü zapt altı- biri idi. Şehrin müdafileri 7-8 bin 
na almak imkansızdı. Bunlar çete atlı ile yirmi bin piyadeden ibaret• 
çete aynlmıtlar ve bütün fstanbulu ti. Bunlara karşı (300) bin salipçi 
tethit etmişlerdi. hareket ediyordu. Ehli ıalip bura• 

Nihayet bunlar Boğazın Anado- sını zeptederken yüz bin Türk ve 
lu tarafına, geçmiıler orada da ay- müılümanı kılıçtan geçirdiler. Fa• 
ni tekilde hareket etmek istemiş- kat Antakya ancak hiyanet eıeri 
ler, fakat burada Türk ıilihlarile olark onların eline düımüıtü. Şeb· 
karıılaşan haydutlar tarümar edil- rin içindeki hiriatiyanlar, dıprda• 
mitlerdi. (Piyer Lermit) batındaki ki salipçilerle muhabere etmiıler, 
bu vahti ve insanlıktan tam.amile bunlar surlar üzerinden attıklan 
müteherri canavar ıürüsünden baş merdivenlerle ıehrin ıçıne giren 
ka ayni maksatla hareket eden ve saJipçiler, kapıları açmağa muvaf• 
Avrupa prenslerinden bazılarının fak olmu§lar ve neticede Antakya 
kumandası altında hareket eden onların eUerine geçmitti. 
sürüler bunlardan /arklı değildi. Antakyanın sukutuna rağmen 
imparator (Alekaiyüs) bu prens- ehli ıalip ile birlikte gelen veba or• 
lerden birini hapıe mecbur olmu§, tahğı kasıp kavurmuştu. Bunun ne• 
bunun neticesi olarak ötekiler yağ• ticesi olarak esasen hiç bir İnziba· 
ma ve garet ile mef ğul olarak inti- ta riayet etmiyen salipçiler, abli.ki 
kamlannı almaları üzerine İmpa· ve insani her kay.g~jl!111' ,.tecerr.üt 
rator onların arzularını yerine gew ederek her denaetı ırtı~p ~tmıı• 
tirerek onlara iıtedikleri erzakı ver ler, bundan baıka Kuduse gıtmek 
meği vadetmit ve bunların Boğaz v.e ~llahın oğlunu kurtarmak ıaye• 
kıyılarında karargahlarını kurma- sını de unutmuşlardı. 
larını istemi" fakat sal ipçiler im- Salip askerleri mütemadiyen 

'SJ ' • l ak paratorun onlan icabında denize kaçıyorlardı. Buna manı om 
dölaneği istihdaf etmesinden ıüp· için papazlar faaliyete geçtiler ve 
helenerek fstanbulu zaptetmeyi bizza~ Mesi?in firarilerle. m~ı~l 
kurmu,Iar, lstanbulun muhkem ka· ol":cagını,, ~ı~z.a! Meryemın fır~ı
pdarına hücum etmişler, iki taraf lerı affettıgını ılana ba9ladılar. Bıl· 
arasında vukubulan bir kaç müaa· hassa "Mukaddes mızrak,, ın bu 
demeden aonra imparator, aalipçi- ııra~a keşfi Avrupa haydutlannı 
lere türlü türlü yardımlar vadede- yenıden canlandırmıttı. 
rek muharebeye nihayet vermiş1 Bu mukaddes mızrak hurafesi 
onları kendi gemileriJe Asya tara· şu idi. Ehli salip ordusunda bulu• 

dizileri sıralanıyor. Yer ve gök fına nakletmif, ayni siyaseti daha nan Peter Bartolomi namında bir 
ateş içinde •.• Babyı hiç bu kadar sonra gelen ıalipçilere de tatbik et· papaz bir gün bir rüya görmüt ve 
hllzünlü görmedim ıamyorum. mİ§tİ. onu ordunun kumandanlarına an• 
içimde tuhaf bir brmalanma, imparatorun bütün hedefi bu latmı§tı. Bu rüyaya göre Antakya• 

b 
barbarların Türklerle me .. gul ola- da Sen Petcrin kilisesinde hazreti 

sargısı kopmuş İl' yara acısı -s h d l r~k onları zafa uğratmaları, ne- ~lesi in :v?cu una ~p .~a? ~ızra• 
duyuyoru·m. tıcede onun zayi ettiği araziyi istir· gın demın yerde gom.ulu !dı. Bu 

Duraklarda, hele fzmitten dat etmesi icJi. demir parça11nın keşfı ıalıp ordu• 
sonra bir oburluk müsabakası Ehli ıalip lstanbuldan karııya sunun zaferi i~in bir alamet ol~· 
baıladı. Elma, armut fındık ce- geçtikten sonra Kılıç Aslanla kar· caktı. Bu demır bulunur ve ~~~!P 

. . • k k hOlA ki tılaştılar. Selipcilerin ilk hedefi ordusunun. başında taımırsa butun 
vız ıçı,. avun,. arp~z sa a a lznıktı. Yedi h;ftalık bir muhasa- kafirler mağlup edilecekti. 
ne gelıne hpıı ·yenıyor. radan ıonra Kılıç Aalan lzmkı im- Papazın gösterdiği yerde hemen 

Geyveden sonra uykuyu ha- paratora bırakmağa razı olmuş. hafriyat başladı. Amele on iki a· 
tırladık. Sarsılan vagonlar, çar- bunun neticesi olarak imparator dım kazdığı ha.ide bir fey çılana-

t l sında uykud içerde mahsur olanlara hüsnü mu- mıştı. Papazın yalan ıöylediği an• 
pışan ampo.n ar a~a a amele göıterıni§, salipçiler "kafir,, laıılarak mukaddes mızrağı bekli· 
beraber sekıyor, gozler kapanmı- lere göıterilen bu hüsnü muamele- yenler birer birer çekilmeğe bqla· 
yordu. yi salip davasına hiyanet telakki dıkları ıırada Bartolomi kazılan 

Olgun ay, Sakaryanın kıvnm- etmitlerdi. Asıl muharebe bundan çukuru~ içi!1e girmif, bir .. tarafına 
larını yer yer prlalıyor, ıöğilt ıonra vukubuldu. aa~!a~ıgı bı~ A~ap mızragının de· 

f .. ı nnı gUmU b' Kılıç Aslan garp barbarlarına mırım topragın ıçınden çıkarıyor• 
v: z~y ~nl agaç: f ır kartı ıiddetli bir ders vermek için muş gibi hareket etmit, ıonra de• 
ag gı 0 anıyor u. .. askerlerini toplamıı, salipçilere Es- mir parçasını cemaata uzatınıf, bü-

Şafak Sincan go;·de söktü, ki,ehre varmadan evvel hareket tün cemaat diz çökerek secdeye 
güneşi Etimes'utta selamladık. ederek Türk atlılarile onları taz· kapanmııtı. Mukadaes mızrak he
Burada yeni idarenin, yeni yik etmişti. ( 4 temmlz 1097) Gü· men sırmalı ve .~p~kli ~?hçalar iç}· 
Türkün medenilik ihtirası şekil ~e§in ~arareti, Türk oklarının yı- ne konulmuı,, bu~u~ kıl!,aede teıhır 

l t E., b gın yıgın, bulut bulut, yağışı, Türk olunmuş, ehh ıahbın kor taassubu 
ve mana. 8 mış ır. ger urası askerlerinin tiddetli akını salipçi· hu sahte demir parçasile yeniden 
olmasa, ınsan Ankaranın ruhunu )eri yıldırmı§, bunlar dağılmışlar alevlenmişti. Fakat bu yeni tau
anlıyamıyacak. Şahik31ara tepeler- fakat arkadan gelen ehli salip fır: sup f rrtınası uzun sürmedi. Çünkü 

den çıkılır, Etimes'ut bu tepelerden kaları, bilhaHa Vermanduva kon- onu zaptetmek istiyen (Raymond) 
biridir görmediğim Ankarayı bey- tunun 60 bin askeri, daha sonra ~n ha~ı~ları ~u keşfin sahte oldu• 
hude arıyorum. Bambaşka ve t k- Tolozlu Raymondun fırkası muha- gunu ılan etmışler, buna karfı bu· 
· h I , ~ b' e rebenin taliini değiştirmi§tİ. Kılıç nun bir tecrübe ile isbati tekarrUr 

~~n ~~ e erıne ugramış ır ıe- Aslan bütün bu sürülerle muhare- etmiş, bunun için bir ate§ yakılmıt 
ır gor ÜPl.. beye devam ederek 4 bin ıaJipç.i ve papazın mızrağı eline alarak 

ScwaA imha etmit, fakat akıama doğru /""" - -- - -- .. .._ (Bitmedi). 
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Elektrik teli Piyanko Komünitsler 
VAKiT 

Her gün biraz daha 
artıyor 

Raıatane b;;- gayri tabii 
bulmamaktadır 

iki gündenberi yakıcı sıcaklar 
ıehrimizde blltiln tiddetile de
vam etmekte ve lstanbul halkına 
rahat nefea almak, bilhassa 
öğle nzeri ıokaklarda dolaşmak 
imklnı vermemektedir. Birçok 
insanlar cakebıis gezmektedirler. 
Kızgın güneşten, rilzgirsız şe
hirden kurtulmak iıtiyen halk 
plajlara sayfiye yerlerine akın 
etmekte buralar gece geç vakte 
kadar binlerce ailelerle dolmak
tadır. 

Sıcakların fazlahğı avam ara-
11nda bu .sıcaklarm bir zelzeleye 
aebep olacağı hakkında şayialar 
dolqmıtbr. 

Kandilli rasat merkezi mOdO
rti Fatin B. bu ihtimalin gülünç 

· olduğunu ve ııcaklann zelzele 
ile biç bir milnasebeti olmadığını 
söyliyerek fU izahatı vermek
tedir: 

- Sıcaklar mevsimine göre 
tabiidir ve geçen ıene ağustosta 

· havalar daha sıcak geçmiştir. 
Bu ıene lodos havalarda daha 
fazla sıcağa intizar edebiliriz. 
Mamafih eylDl bidayetinde sı
caklar azalacaktır. 

Mavi Vagonlar 
Yataklı Yagonlar idaresi önU

milzdeki senenin bqlangıcından 
itibaren Ankara - lstanbul ara-
11Dda "Mavi vagonlar,, iıletmeğe 
karar vermiştir. 

Bunlar tamamen madeni oldu
ğun<lan hiç ıarımb yapmamakta 
ve aynca bir kiıilik komparti
manları ihtiva etmektedir. 

Yeni bir fabrika 
tesis edildi 

Öğrendiğimize ı;öre milte,eb
bis sermayedarlanmızdan biri 
ıebrimizde ilk defa olarak bir 
elektrik teJi fabrikası tesis et-

miştir. Fabrika Fındıklıda gllzel 
bir binada tesis olunmuş ve 

Almanyadan en asri makineler 
getirilerek işe başlanmışbr. Bu
rada timdilik kavuçuklu ve kur-
ıunJu bakır elektrik telleri imal 
edilmektedir. Ayrıca mnkemmel 

lastik livhalar ve borular da yapıl
maktadır. Mütehassısların rapor
larına göre memlekette ilk defa 

tesiı olunan bu Tilrk fabrikası· 
nın istihsalitı çok iyidir ve Av
rupa maJlanna geniş mikyasta 
rekabet adebilecektir. 

Bu fabrikanın malzemesi daha 
şimdiden hararetli talepler ve 
ciddi bir rağbet karşısında kal
mıştır. 

Belediye intihap talimatnameıl 
Gelen haberlere nazaran bele

diye intihababnın tarzı cereyanı 
hakkındaki talimatname vekiller 
heyetinden çıkmıştır. Bir kaç 
gUne kadar emanete tebliği 
beklenmektedir. Talimatname 
gelince hazırlıklara silr'atle baı
lanacaktır • 

Berberlerin müracaatı 
Şehrimiz berberlerinden bir 

kısmı cemiyetlerine mOracaat 
ederek milli tasarruf için cemi .. 
yetin ustura, makas gibi berber
liğe mUteallik alit imal eden bir 
fabrika açmasını istemişlerdir. 

Cihan güzelliği müsabakası 
Şimali Amerikada yapılan müsa

bakada Mis Amerika kazandı 
Cenubi Amerikaya giden g'llzeller hakkında 

M. Volef ne divor ? 

9 uncu tertibin birinci 
keşidesi bugün! 

Tayyare piyankosunun 9 uncu 
tertip 1 inci keşidesi bugün sa
at 13,5 da Darülfünun konfe
rans salonunda yapılacaktır. 

En büyük ikramiye 30000 
liradır. 

Köy muhtarı 
Ömerli yolunda soy

gunculuk yapıyor! 
Üıkildarda Baltacı çiftliğinde 

Sulak boğazında, Üsküdarda kö
milrlerini satıp Ömerliye avdet 
etmekte olan Talip ile Nebi Din 
önlerine 3 kişi çıkmış, Tali bin 5 
lirasını almışlar, Ostelik zavallıyı 
5 yerinden yaralamışlardır. 

Bu adamlar Nebinin de 20 
liruım aldıktan sonra kaçmıı
lardır. 

T a.hkikat neticesinde üç kişi
den birisinin Dudulluda heyeti 
ihtiyariye Azasından Müsnii oğlu 
Bekir olduğu anlaşılmış ve ya
kalanmııtır. Diğer iki kiti aran
maktadır. 

Vakit küresi 
Vakit küresinin işletilm~ini 

temin için emanetle telefon ıir· 
keti arasında milzakere cereyan 
etmektedir. Müzakerenin esası 
ıudur : Telefon şirketi Kandilli 
rua.taneainden Galata kulesine 
bir kablo tesiı edecek ve bu 
vasıta ile rasatane kürenin tam 
saat on ikide dUımesini dilğme
ye basarak idare edecektir. 

Francala fiatı 
Narh komisyonu dün emanet

te toplanmıf, francala fiatım 

kırk para zam ederek 18,5 ku· 
ruıta tesbit etmiştir. Ekmek 
fiatı ipka edilmiştir. 

Kadınlar birli§inde 
Kadınlar Birliği idare heyeti 

çarşamba gllnfi içtima ederek 
yeni bazı me.seleleri görüşecek
tir. Belediye intibababna iştirak 
hususu da zaman yaklaıtığı için 
müzakereye ba.ılanacaktır. 

' Cenubi Amerikada Riyo dö Janeyro Bir ihtiyar Britanyah kadın bu aca-
§ehri cihan güzelJeri arasından birini yip kafileyi görünce elJerini kavuştu. --,.-----------

1
-

kıraliçe ilan etmeğe hazırlanırken Ce· rarak, dua eder bir tavurla mınldan. K.üçilk haberler _ 
ınahiri müttefikadaGah'eston şehrinde dı: _ 
de bir cihan güzeli müsabakası yapıl- - Aman Yarabbi' Cennetten huriler Adanada mahsul - Geçen se-
drğı malumdur. boşanmış! neye nisbetle üç misli fazladır. 
Alınan haberlere nazaran Galvesto~ . Otomobil~erd~ bir münakaşadır gi. Vapurcular birliği - Evvelki 

da yapılan bu müsabakada Cemahirı dıyor. Res.mı geçıt şehir elbisesi ile mi gün ekseriyet olmadığından toplanama-
nıüttefika güzellerinden :Mis Doroti yoksa denız mayosu ile mi olacak? mı~ ve içtima bugüne kalmıştır. 
Deligot cihan güzeli ilan edilmiştir: Acaba .. beyaz ırka mensup olmıyan. iz.mirde - Bir haI~ada beş gizli 

Dün de istiçvap ve 
tahkikat devametti 
Dünkü ntishamııda Türkiye 

komünist teşkilatının Samatya
da~i merkeıinin basılarak 
beyanname, ve gizlice neşredilen 
Kml lstanbul gazetesinin müte· 
addit nüshalarının ele geçirildiği 
beşi kadın olmak üzere 34 ki
şinin polis müdüriyetine getiril
diğini yazmıştık. Dün tahkikat 
ve isticvabat öğleye kadar de
vametmiş, neticede 28 kişi ke
falete rapten serbest bırakılmıı
tır. Müddei umumilikce bakla
nnda tevkif müzekkeresi kesilen 
diğer altı kişinin üçü kadındır. 
Bu kadınların yataklık ve irti
bab temin ettikleri anlaşılmış 
kendileri de cürümlerini itiraf 
etmişlerdir.. Diğer mevkuf üç 
erkek te teşkilatın faaliyeti 
hakkında etraflı malümat ver
mitler \•e bunlar da ctirilmlerini 
itiraf etmiılerdir. Mevkuflar bu
gDn adliyeye teslim edilecek
lerdir. 

Tlcar_ t Aleminde 

Peynir fiatları 
Son günlerde peynir piyasa

sında bir tenezzül başlamıı ve 

fiatlar 10 kuruş birden inmiştir. 
Tüccar bunu bu sene bütün 

memleketlerde peynir imalinin 
% 40 fazla olmaıına atfetmekte 

-ve bunlar için bir mahreç ara
maktadır. 

Borsada; 

-Onifiye yükseliyor 
Yeni Fethi .B. fırkasuun te· 

şekkillil haberi borsaya da tesir 
etmiş ve bilhaHa çarşamba gUnU 
akşamı fazlaca düşen ve 30 
kuruta alıcı az kalan Düyunu 
muvabhade birden 104 kuruşa 
yükselmiştir. Alakadarlar üni
fiyenin bugiln daha yükseleceği -
ni kuvvetle tehmin etmektedir. 

Konıorıiyom komitesi 

Bankalar Konsorsiyomu komi
tesi bugün bir içtima yapacakbr. 

Radvo mukavelesi • 
Radyonun ıılahı için Filips 

fİrketile imzalanan mukavele 

dün akşam posta ve Telgraf 
~letme mlldOrli Cemal B. ta
rafından tasdik edilmek üzere 

11 Rğusfos PazarfeJi 930 

dahilde 

1 aylıQı Kuruı 150 

Hariçte 

3 .. .. 400 

6 .. 
12 .. 

" 
7'50 
1400 

Rebiülevvel 

1349 
Bu geceki Ay 

80'.l 

1450 
2700 

Gane~ın dotu~u: 5,05 - bah1ı 19,15 
Ayın doğuşu : 205'1 - balıJı : ô,20 
~~~~--~ ~ 

Nama~ vakitleri 
Sabah Ôil• ikindi Akta'TI Ya•ıı imsak 
3,29 12.20 16,11 19,15 :z.o 59 3,1 J 

Hava: 
Bugün rüzgar poyraz 

esecek, hava açık olacaktır 
Dün hararet azami 32, as

g~ri 25 derece idi. 

Sinemalar: 
Alkazar - Çelik pençe 
Alemdar - Kuvvetin hükümdarı 
Beşiktaş Hilal - Beyaz gölgeler 
Ekler - Beyaz kartal 
Elhamra- Gece bizimqir 
Etuval - Çıplak aşıklar 
Fransız-Yedi günahkar gemiıi 1 

Majik - Mücrim 
Qpera - Buhranlı geceler 
Şık - Kanla denizler ı 

SüreyyaKadıköy Geceyarısıaşıklar 

Adllyedeı 

Deniz kurdu 
lsmlndehigt:mıdetı hırsızlık 
yapanlar, mahkum oldular 

lstanbul ağır ceza mahkeme• 
sinde dün Cibali önünde yatan 
"Deniz kurdu" ismindeki gemiye 
girerek Mazot, benzin ve saire 
çalmakla maznun izzet, Hamdi 
ve Abmedin muhakemeleri bit
miş, izzetle Hamdi birer sene 
hapse mahkum olmuşlar, Ahmet 
beret etmiştir. 

Netrlyat davası 
Istanbul Uçüncü ceza mahke

mesinde rü'yet edilen "Hareket,. 
gazetesi sahiplerinden Suat Tah
sin B. in "Cümhuriyet,, gazetesi 
aleyhindeki hakaret mahiyetinde 
neşriyat davasında, mahkeme, 
salı günü kararını bildirecektir. 

Kenen B. geldi 
Bir kaç gün evvel Ankaraya 

giden lstanbul müddei umumisi 
Kenan B., dünkü trenle lstanbula 
gelmiştir. 

ee 
vııAyett~ı 

Ağaç bayramı 
Amerikalı Mis Helen Hannan ikincı l~r da musabakaya girecek mi? Bre- rakı fabrikası meydana çıkarılmışar. 
Rumanya güzeli matmazel Marya zıt.ya ~~z~teleri bir Mis Tokyo ile bir Haliçte - Günden güne sanııyi 
:Namyika üçiincü ve Rus güzeli mat· Mıs Fılıpınden bahsettiler. Hayır mü- faaliyeti artmakta ve yeni fabrikalar ya
ıtıazel Nadva dö Kosar dördüncü ilan sabaka sırf bey~z ırka mahsus olacak. pılmaktadır. Yakında büyük bir grup 
edilmişlerdir. ~ahkat Jtetat fetbleinnin şöhreti şimdiden Hasköyde de asri bir kumaş ve iplik 

Ankara ya götilrülmOştUr. Mu· 
kavelenin hükumet tarafından 
tasdikini mütneapik Radyo ala· 
franga neşriyata ve piyes tem
siline başlıyacaktır. 

Tarife kon1isyonu 

~lenıleketin her tarafında 
ağaçları himaye cemiyet

leri teşkil edilecek 
cı a~ı u an r Mis Ktlba ı·ıe bir Mı k · - ·s fabrikası inşa edece tır. 

• • • .. ürogvay var; yoksa futbolda olduğ B b 1 M 
Fran~ız zarafet hakemi 1\1. Moris do gibi bunda da Uroğvay mı bi . . 

1 
u er er er - ektebinden dört 

'

r a1 B ezilya ., B ·ı nncı o a- hanım mezun olmuş ve işe başlamışlardır. o1ef güzellik kırahç arının r cak. re~ı ya!ılar kendi güzellerini 
s~f eri hakkında yazdığı bir makalede kabul ~~tırmege uğraşacaklar mı? Za Dördüncü resim sergisi - Bir 
dıyor ki: raf et go tererek Avrupa kıraJiçası M" • hafta içinde 600 kişi tarafından gezilmi~ 

k t t an Y · t · t'h J. 
18 fakat daha hiç bir tablo satılmamıştır. "Çiçek açmış güzel ·ız. arı aş~ . unanı~. anı ın ı. ap edecekler mi? 

iki muazzam ve sema ren~•. ~tomo~ı!ı~ .. ~ç dor~ tanesı şimdiden cihan güze ltalyan musikişinaslar - !tal· 
geçtikleri yolda halk binbırıne. g~nşı· ıı_ ılan edı1e~e~. beş. yüz bin frank miı~ yan musiki teganni akademisine mensup 
Yordu. Normandfyada halk Parıs adet- kaf at alacaın umidındedir. üç yüz kişilik bir heyet ay nihayetinde 
Jetine vakıftır. Otomobiller bir lokanta Bu sergüzeştçi körpe gUzeJJer niha- şehrimize ~clerek konsreler verecektir. 

öntinde duracak olsa halk hücum e~i· yet Kubaya vapura biniyorlar. Herkes Sayfiye yerleri - Emanet Ada
Yor, herkes bf r kartpostal imzalatmaga kan~a:asma .koşuyor. Az sonra güverte- lar, moda, Tarabya, Büyük dere gibi say
Çabşıyordu. Ya verilen hükümler: de ık:şer ikışer ~an.setmeğe başbyor- fiye yerlerinin iman için bir program 

_ Mutlaka Miııı Frans kazanacak i lar. \ apur son bır çıçck nefhası ve son hazırlamaktadır. 
ne harikulade şey? işiti!e.n bi.: ~~man nağmeleri arasında Afyon mahsulü - Son gelen 

H Mi ttat,·a daha zarif? denızın gumuş sulan üı:ıtünde kayıp haberlere gcire bu Pene afyon rekoltesi - ayır s . .d. 
_ y .. tek' kim? Mis Almanya mı? gı ıyor. . 3000 sandıktır. 

Tarife komisyonu dUn ticareti 
bahriye müdürü Zeki B. in riya
setinde toplanmış ve liman 
tirketinin tarifesini tetkik etmiş
tir. Komisyon dün müsbet bir 
karar vermediğinden salıya tek
rar toplanacaktır. 

Halkalı ziraat n1ektebi 
Halkalı ziraat mektebinin orta 
ziraat tahsili için bu sene tek
rar açılacağı haber alınmıştır. 

Mektep rektörlüğüne Avrupa
dan bir mütehassıs ğetirilmesi 
muhtemeldir. 

Adalarda elektrik 
A 

a 0 .. 1 d var" Deniz sakın ve hareli bir ipek çarşarı,. ____________ 11111!!1 

tnan ne guzel en amı · . . tan ·· d ı 1 ~ Ad l . ı kt "kt t "rı' 
H 1 Mf Hollandaya bakınız. gıbı; ba guneş :ı. ga1ar üstünde bir "VAKJT b 1 a arın c e rı e envı 

bf - e e şu s , Çin ejderi tersim ediyor. ,, a a O· meselesinden Nafıa vekaletiJe 
r l!leyi andırıyor. d ki EJ"der gemi ile berab 1 d ne olunuz eJektı"k şı'rketı" arasındaki ihtilaf _ Ya Mi~ Türkiyenfn kiraz du a ı ' k . . er on an a 

m· • . · 
1 

H k"ld ~ TilrkI Ne yuttu. Anca teşrınıevvelde gene bize .. ___________ _. tamamen halledilmiştir yalnız tesisat{ 

ı ıtnı mınl ağz.ı: 8 1 
iade edecektir.,, aocak gelecek sene yapılacaktır. e afeti 

Dahiliye vekili şükrü Kaya 
Beyden dün vilayete bir tezkere 
gelmiştir : Vekil Bey bu tezke
rede reisi bulunduğu Türkiye 
himayei eşçar cemiyetinin bütün 
vilayetlerde te,ekkül ederek 
faaliyete geçmesini tavsiye 
etmiştir. 

Bu cemiyet ziraat ve orman 
müdürlerile memurlarından te
şekkül edecek ve halka ağaç
ların iyi muhafaza edilmcsile 
yeni ağaç yetiştirme usullerini 
öğretecektir . 

Ayni zamanda ağaç bay
ramJarJ yapılacaktır . 

Ankara barları 
Ankara tiyatro ve birahane

lerinin gece saat 24 e, barla
rın da 2 ye kadar açık kalması 
kararlaştmlmışb r. 
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Emniyet sandıRı mü- Seyrisefain Istanbul Emvali Eytam 
dürlüg" ünden : Merk<• mntesC G•ları Köprtl b~,ndı idaresinden ,• 

Beyoğlu 23t'i2. ~ube acentesi M.ıh-
mndiye Hanı alunda i stınbul 2740 ~;!: ~:~ Merhunabn cinı ve nev'i ile Borçlunun iımi 

1
18
77818 Bir çift roza

1 
küple k b. . M~hmet Sadık B. (skenderiye SÜrat 

1041 Bir pırlanta ı gü yüzü ır ıncili yüzük bir prr .. 
Janta tek tat akar pantantif 2375 dirhem gümü,. postası 

Fatma H. (CUMHURiYET) vapuru 15 
1837SO Bir çift roza küpe Zühtü B. ağustos Cuma · giioü aaat 13 te 
184705 Bir elmaslı ıaat. b 

1 
I Ahmet Nihat B. Galata rıhbmından kalkarak 

188509 Bir çift roza küpe ir pır anla ı iğne (bir taş cumartesi sabahı lzmire 
noktan) bir roza tokalı iine iki roza tektat yü· ve akşamı lzmirden kalkarak 

189284 
189719 

167 
2274 
2831 
3202 
4339 

zük bir roza menekte iğne bir altın ıaat maa Pazartesi Iskenderiyeye vara-
köıtek. k d Fatma H. cak ve Çarşamba lskenderi-
Bir altın aaat bir altın or on 12,5 dirhem Ayte H. yeden kalkarak İzmire uğ-
1075 dirhem gümüt. b. 1 h Faik B. rayarak lstanbula gelecektir. 
Bir çift roza tektaş küpe ıra tın urda 11.at. Yorıi Ef. ı--::"":"-~~:.::~=------
Bir çift roza küpe ŞekUre H. Mudanya postası 
Bir çift roza küpe. Aptülhadi B. ( Cuma, Salı ) Mudanyaya 
Bir buçuk mııkal inci k b I Mehmet Tahir B. ., k k d 
Bir pırlantalı gerdanlı ir pır antalr akar pan· ugrayara Gemliğe a ar 
tantif bir çift pırlanta küpe bir pırlanta kıra.. (Pazar, Çarıamba) Mudanya-
vat İjnesi Sabiha H. ya kadar saat 9 da ( Cumar· 

4'763 Bir roza pantantif. Seher H. tesi, Pazartesi, Perıembe) 
"820 Bir yakut yüzük kolu elmulı. lh H E 
5437 Bir roza menekte iine orta tatı pırlanta bir el- san · reğli vapuru tarafından ara· 

muh saat. F lık poıtalar Armutluya da 
5732 İki adet beti birlik ziynet altını. H ;tmH Zehra H. uğrayarak Mudanyaya kadar 
6127 Bir çift ,oza küpe 

8 
çe ü~üz H. Hat 8,30 da Tophane Seyri-

Şerife Fikret hamıuııı istikraz eylediği mebaliğ mu
kabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mef'ruğ buhıncı rı 
1\ üçük Laugada, Küc;ük Langa ca<ldesinde 138 nuıuaralı 
maabahçe lıir bap ahşap hane satılıktır. llezkt'ır hane 
300 zira 12 parmak arazi üzerine irışa edilmiş oJup 7 
oda, 1 taşlık, 3 sofa, 1 mutf,,k, 1 kuyu, 1 bah~e ve 3 
halayı havidir. Zemin katı kargiı·dir. ve cadde üzerinde 
bulunmaktadır. 

Talip olaıılar. ve daha fazla mahimat almak isliyeııler 
hergün Adliye binası dahilinde lstanbul Emvali eytam 
idaresine müracaat edebilirler. 

Maarif müdürlüğünden: 
Kütüphanelere muktezi 217 çeki odunun 20/8/930 tarihine mü· 

sadif Çarşamba günü saat Uç buçukta ihalesinin icrası mukarrer 
bulunduğundan taliplerin yevmi mezkurda komisyona müracaatlara 
ilan olunur. 

6630 Bir elmaıh saat bir altın kordon 8 dirhem. H f'e H. ıefain rıhtımından kalkarlar. 
8319 Bir çift pırlanta tektat küpe bir pırlantalı bi- a im B. ı~~---~.;~.:------ı E k f ı '' d 11 

leaik bir altın bilezik Fevzi B Ayvalık sürat postası v a ev azım mu ur,,,, 
8579 Bir roza gül yüzük. S d · ( M E R S t N) vapuru 12 
8736 İki roza menekte iğne bir altın ıaat. Alıka H. Ağuıtos Sah 17 de Sirkeci ı '~ " ,., d 
~ :;rr :~=an daaİ~~ne. Fatma Ze~~= ~: Çn'Jtımından kalkarak Gelibolu, ugun en: 

• Hatçe Saadet H. anakkale, Kuçnkkuyu, Edremit, 
9102 Bir altın çalar ıaat bir altın köstek 12 ·dirhem Burhaniye, AyYalığa gidecek Kandilli camii ıerifinin mliceddeten inta11 27 Temmuz 930 tari· 
-·ı B' 1 

1 
d ı k (.. Y aıef Y ako Ef · Ye dönUıte mezk"'r iıkelelerle hinden itibaren (20 Agustos 930) tarihine mUsadif çarıamba günll 

ll'lllllD ır pır anta ı ger an ı uç tatı noksan) b · b u 
roza tektq yüzük bir çift pırlantalı küpe b:; irUkte Altanoluğa uğnyarak ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya Yaz edilmiştir. 
pırlanta tektaf yüzük. Hasan B. ielecektir. Taliplerin proje ve evrakı keıfiyeyi görmek için her gün saat on 

8775 Bir çift roza küpe bir roza matallah bir roza Gelibolu için yalnız yolcu ikiden sonra lstanbul Evkaf hey' eti fenniyesine ve ihale günü idare 
~zük bir altın gerdanlık bir altın yüzük 95,5 alınır, yUk alınma:ı. Encümenine müracaat etmeleri. 
darbem. M d'h H 11--...;....:;....;.:_::::::.:::.----I ----------------------

9821 ~İr pırlant~h ı~rdanhk (iki latı noksan) bir e 
1 

a . !. ersin sürat postası At 1 
çıft r~~a kul?e bır roza menekıe iğne bir roza (MAHMUTŞEVKETPAŞA) ....... yarış art ...... , 
tarak ıgne bır roza karavana iğne bir altın vapuru 13 Ağustos Çar- • 8 k k d V ) Ef d 'd 
kordon 235 dirhem. K d . B şambal lde Galata rıhtımından • a ır ÖyÜn e e İ en İ e 

9905 Bir çift pırlantalı ok küpe bir pırlantalı yüzük a rı ' kalkarak Çanakkale, İzmir, 112 Aiustoı Guma günü, huıuıt trenler, bahıi mllşterek. Bu 
(bir tatı noktan) bir pırlantalı kol düğmeıi ta· Küllük, F~thiye, Finike, AQ· Cuma Karacabey HarHının mahsulleri olan Taylar sab)acaktır. • 
lamı bir roza yüzük. Saadet H t ı Al · M · d k ............ - ............. .. 

10225 Bir çift roza ay küpe. Hatçe . aya, iıye, erııne gi ece 
10422 s· lb 1 "k' d . H. ve dönüıhı Taşucu, Anamor, tt•ı A ı· h 1 t b ı 
10673 B~r a n ç~tr .. s~t ı ı a et gumüt zarf. Fehime H. Alaiye, Antalya, Finike, Fethiye, 1 a ıa mer s an u 
10750 s:: ::: ::rJab~le~ik. Fatma ŞaJ:..v:!~ ~· Küllük, Izmire uğrıyarak gele-

11473 B!r pırlantalı matallah; Fatma H cektir. merkezı•nden.• 
1
11

1
908
842 BB~r ~ıfrtlantalkı .~ıra.vk~t ığnbeıt. k. Mehmet Adil B~ ~li~nakk1 alede1 yalnız: yolcu 

13339 
16434 
19833 

19956 
19974 
19998 

ır çı roza upe ı ı roza rot .ae ız yüz altmıt verı r yo cu a ınır. 
dirhem ıümüf. Gül Vahit H. •--9--1-0...;A;......ğ_us-t-os-93_0_K_a_d-ın-lar_a_: .. 
Bir çift roza çember küpe. Servet H 11 Ağustos 930 Erkeklere: 
Bir altın ıaat maakordon 13,S dirhem. Esma H 
Bir çift roza kol düğmesi dört altın ıaat bir al· Türkiye Seyrisefain idareıi 
tın köıtek parça~ı. Nigar H mlitekaidin, eytam ve Erami-
1ki roza yüzük bır altın yüzük (tatları sırça) Nuriye H. linin Temmuz 930 maaıları 
Bir roza a~r~.f. . . llhan Hakkı B balada muharrer günlerde ve-
Bir roza yuzuk (ıki tat nokıan) bir gümüı rilecektir. 

tabaka. Mehpare H l•ı•--•ı•••-••-•jj• 
20006 iki roza yüzük bir altın aaat bir altın yüzük · 

dört nazarlık altını. Ayte H.1 .. --•• SUNNE~ ~---• 
20017 
20044 
20067 
20058 
20085 

On ıniıkal inci. Zehra H. Al\1ELİYESI iÇİN 
Bir roza bilezik. İffet H. O M T ı • b İki altın ıaat. . Ali B. r • . 8 1 p • 
Bir roza tektaf yüzük. F atına H 5-6 gün evvel haber veril-
Dört pırlanta iğn~ bi~ çift pırlantalı küpe bir mesi sirkecide Nemli Zade 
pırlantalı pantantıf bır roza madalyon iki altın hanında numara 1. telefon 
N&t. . . Mediha H. lstanbul 1486. 

20146 Bir roza yüzük (k~I'! kınlç) ı~ı altın ıaat (bi- ------• 
rinin kapalı kırık) ıkı altın koıtek yirmi iki 
dirhem. . . Servet H. Muayenehane nakli 

20)55 Bir pırlantalı gerdanlık hır ç~ft pırlanta tektat Dr. Fabrettin Kerim muayene-
küpe iki pırlanta çıplak ta, hır pırlanta ay iğne hanesini Babialide HUkiimet ko-
(bir tat noksa~) ~ç .~ırl~~~ yüzük bir roza 
tektat yüzük bır zumrut yuzuk. . Hüseyin Avni B nağı karşısında 15 No. ya nak-

20l80 Bir roza madalyon maa kolye yetmıt dirhem letmittir. Hastalarmı cumadan 
gümüf. . Melek H. maada 14-17 arasında kabul eder 
Bir altın bilezık... .. . . . Münire H. Tel, Is. 1933 

Hililiabmerin yazlık balosu 21 ağustos 930 perşembe gOnü ak· 

ıamı 1aat 22 de Adalar tubesi tarafından Bllvllkada Yat kulüpte 
verilecektir. Biletler: 

Hililiahmer Adalar şubesinden. 
Istanbul cihetinde: 
Hilaliahmer Istanbul merkezt 
Türkiye iş Bankası, 
Ziraat Bankası, 
Ertuğrul mağazası, 
Mehmet kizım ecıahanesi "EminlSnfJ, 
Beyoğlu cihetinde: 
Beyoğlu Hililiahmer şubesi " lstikliJ C!,d.cleıi . 
Galatasaray Milli sanayi ıergiıi, 
Beyoğlu T okatliyan oteli, 
Büyilkdere Tokatliyan oteli, 
Beyoğlu Perapalas otelinden alınabilir. 
Fiatlar: Bir çift 5 lira 

Tek hanım 2 ,, 
Tek Bey 3 ,, dilr. 

Ebe mektebine kayıt ve kabul 
şeraiti 20244 

20281 
20301 
20382 
20400 

Bir pırlantalı yu~u~ bır roza kıra.vat ığneıı. Saniye H. ~~~~~~!!!!!!!!!!i!!~~i!!!!!!!!!!!!!!!.ii' 
B

. za tektaf yuzuk kolu elmaslı. Faika H ,Poguw m ve Kadın hastalıkları l 1 - Tıp faknltesi riyasetine istida • 
ır ro d' h .. .. . ,, 2 B f f iki yüz yinni bet ~r em gumuf. . Ülfet H. mütehassısı 1

1' - eı tane otoğra • 
Bir roza resimlik (bır parça nolaan) hır elmaslı Doktor 3 - NUfus teıkeresi. 
ıaat. . 

1 
k k .. .. k Cemile H HÜ.seyİD Naşit : 4 - Mahalleden hiiınU hil ve ikametmglh ilmühaberi (Polisçe 

20412 Bir altın kolye bır a. tın ırı yuz~ w. Mebrure H , ı dd k l kt ) 
2
0524 

B' 'ft roza küpe hır roza yıldız ıgne. Aliye H 1 Türbe, eski Hilaliahmer binası 1 musa 
8 

o aca ır · 
ır çı 1 t ·· ·· v m.. h k ı No. 10 Telefon: Jst. 2622 i 5 - Aşı şehadetnamesi ve sıhhat raporu. 

,.ı Yukarıda iıidın~erdi ynaz1•1s:i~~:: e;~:~: ofdukl~;; .:~i,~;:1gv~ ahildin- ~ ____ -~ ~ 6 - Taliplerin yaşlar1 (20) den aşağı (.35) den yukarı olmıyacaktır. 
tıe Emniyet San ıgın a •b . k d · ı . 1 I" 1 .hh va e-. ı ·ne ıne nı en ı enne a e usu ı arname t hı------------- 7 - Orta mektep mezunlan imtihansız kabul olunur . 
11nde tediye etıneıne erı . . · ı · ld ki e lif edildiii halde ıene teıvıyeı deyın ey eme~ıf o u arından ~cna· Doktor g - Alınacak talebe adedi (30) dur. Orta mektep mezunlan 
•ı yukanda ıöıterilen merhunattan deyne . kıfayet w edecek mıktan 1 h san ş Ü k rü bu adede baliğ olmazsa ifk mektep mezunlarından imtihanla seçi-
s d k 5 A · i ve İcra Meınuru huzurıle 25 Agustoı 930 Pazar- Sinir haata'ı klan müteha.sıuı lerek talebe adedi (30) a çıkanlacaktır. 
t •? 1

•• .. atıf 
1
m
4 

'ır Şehremaneti Sandal bedesteninde müzayede ile eaı gunu saat e .. .. h ır .. d Cuma ve pazardan maada 2 den 6 ! 9 - Kayıt muameleıi her gün 10-14 e kadar Hadarpaşa tıp 
.. t ı .., d t ı·p olanların satıf gunu ma a ı muzaye eye ve te- k d T b -3 1· 1 B ı ı acagın an a ı l k · t' d l h. ·a ar epe a şı r • · e eyn~ u fakültesi dosya kaleminde yapılır. 
diyei deyin ye ya tecdidi ınuame e .etme .. ıs ıyent mel yunl a~ını·· ıtamı 862, 1'sdıkö,· 49 . T d k b 1 k 
l'll" d d i ;,andık idareınne muracaa ey eme era uzumu;..---------·---' 10 - aıra an vu u u aca mllracaatlara cevap verilebilmek 
ilb?ı:n:..:~ evve , için adresleri yazılı pullu ıarf gönderilmeıi lizımdır. 



~ 8 - VAKiT 11Ağustot1930 ~~!11!!!!11!!!!'!!!!!'~~~!!!!!!!'!!~~!!!!!!!!!~~~~~~~!'!!!!'!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!11!!!!11!~!11!!'!!11!!!!'!"!'!!~!!'!'!!'!!!!"!'!!!!!'!'~~!!"!!!!!!!~~~~!'!!'!!!!!'~!!!!!!!!~ 

Milli Sanayii ve mamul8.tımızı muhterem halka tanıtmak üzere 
Ga a saray liSesinde bugün a.çılan büyük satış sergisinde 

Türkiye Sanayi ve Maadin bankasına ait, bu memleketin en eski olduğu kadar en mükemmel fabrikalarının mamulatı 

Bahçede sureti mahsusada yapılan paviyonda 
ipekliler, yünlüler, battaniyeler, saraciye ve sP-yahat eşyası, iskarpin, kundura, tuhafiye eşyası, perde1ikler. halılar, dö5emelikler 

On beş eün müddetle en ucuz fi ve yüksek nefasetle halkımızın talebine arzedilmiştir 

Bakırköy, Beykoz, Feshane , Hereke fabrikaları 

Şehremaneti ilanları 

Kadıköy Belediye dairesinden: Şartnamesine tevfikan on bin 
adet parke taşı kapalı zarf usulile 11 Ağustos Pazartesi günün· 
den itibaren yirmi gOn müddetle münakasaya konulmuıtur. ihale 
31 Ağustos Pazar günü saat on beşte icra kılınacaktır. Şartna
meyi görmek Uzere daire heyeti fenniyesine müracaat edilmesi 
ve teklif zarflarının tarihi ihaleden eVYel daire encümenine tevdii 
lib:umu ilan olunur. 

Kadıköy belediye dairesinden: Bedeli keşfi 373 lira 37 kurut
tan ibaret olan Kadıköyünde Rasim pafa mahallesinin Nuh bey 
sokağında adi kaldınm inıası Agustoaun on birinci Pazartesi 
gününden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. ihale 31 Ağustoı Pazar gtlnü ıaat on 
beşte icra kılınacaktır. Şartnameyi almak lizere daire heyeti 
fenniyesine müracaat edilmesi ve teklif zarflarının tarihi ihaleden 
evvel daire encümenine tevdii lUzumu ilin olunur. 

Kadıköy belediye dairesinden: Şartnamesine tevfikan beş yllz 
metro mik'ap kum kapalı zarf usulile 11 Ağustos pazartesi gll· 
nOnden itibaren yirmi gün mllddetle münakasaya konulmuştur. 
İhale 31 Ağustos pazar günil saat on beşte icra kılınacakbr. 
Şartnameyi görmek Ozere daire heyeti fenniyesine müracaat 
edilmesi ve teklif zarflannın tarihi ihaleden evvel daire encüme
nine teYdii lüzumu ilAn olunur. 

Yüksek mühendis mektebi mü-
ba yaa komsiyonu riyasetinden: 

Adat 
80 Büyük resim tahtası resim mucibince 
30 Resim masası » » 
90 Tabura » » 
30 Yatakhane dolabı mevcut nümune veçhile 
Yukarda cins ve mıkdan yazıh eşya aleni münakasaya konul· 

muş. Ve bu baptaki münakasasının Ağustosun 31 inci pazar gönü saat 
14 te icarasi mukarrer bulunmq olduğundan taliplerin ıeraiti an· 
lamak üzere mektebe müracaatlan ve münakasaya gireceklerin 
mfinakasa gününden evvel kanunen muvakkat teminatlarını mektep 
veznesine tevdi eylemeleri ilin olunur. 

Yerli Mallar pazarı 

BURSA PAZARI Müessesatının 
Bursa'da lrgandi'deki LALE KREP DÖŞİN fabrikası mamulab 

· Milli Sarıa.yi sergisinde teşhir ediliyor. 
11 Ağustos 930 da Sanayi birliği tarafından Galatasaray salonunda 

açılacak olan YERLl MALLAR sergisinde teşhir edilmek ilzere sureti 
mahsusada imal edilen ipekli kumaşlar mevkii füruhta vazedilerek yalnız sergi müddetince gayet 
ucuz fiatJarla satılacaktır. Muhterem halkımızın sergiyi ziyaretleri ve bu münasebetle istifade etmeleri 
tavsiye olunur. 

l==Y-=em:l .. kwwwe==n===Cİ u=VA·:..P==UR•LA•R•-, [ _______ ....._ _______ ]~ _ Devlet Demlryolları ilanları 

Zahire Tüccarlarının nazarı 
dikkatine: 

Karadeniz postası 

S vapuru 
amSUil 13 Ağustos 

Çarşamba 
akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, lnebolu, 
Samsun • Ordu , Giresun , 
Trabzon , Sürmene , ve 
Rize ) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentasma 
mUracaat. Tel. Istanbul :1515 O 

um:snml'v;r.a.-u:ı::u::::u:mmm •• 

SADIK ZADE BiRADERLE 
VAPURLARI 

MERSiN MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Füruzan 
vapuru 14 p b 
Ağustos erşem e 

gUnii akşamı Sirkeci nhb • 
mından hareketle (Çanakkale, 
İzmir, Güllük, Bodrum, Fethi
ye, Antalya, ve Mersin ) 
iskelelerine azimet ve avdet ede 
cektir. 

Zahire nakliyat ve ihracahnı teshil için Devlet Demi~llan 
tarifelerinde yapılmış olan tenzilata iliveten. 

Madde 1 - Haydarpaşa Silolalarında yapılaCak ameliyelerin 
beheri için alınmakta olan Elli kurut yerine ylızde yirmi bet ten• 
ıilitla 37,5 kurut alınması. 

Madde 2 - Ecnebi memleketlere ihraç edilecek zahirelere 
münhasır olmak üzere beher ameliyenin ücreti olan 37, S kuruştan 
12, 5 kiJruşun ve Silo bölmelerinin icar bedelinden yüzde otuza 
kadar olan miktarının ikramiye olarak iadesi takarrilr etmİftİr. 

15 Ağustos 1930 tarihinden itibaren mer,i olan bu tenzillt 
ikramiyelere ait tarifeler hakkında mal6mat almak isteyenlerin 
Haydarpaşa Liman ve Rıhbm idaresine mllracaatları rica olunur. 

lf • • 
Samsun - Sivas hatb gllzergihında Zile istasyonundan itibaren 

Boztepe, Silis, Ulusu ve Kunduz istasyonları 11 Ağustos tarihin· 
den itibaren yolcu ve eşya münakalatına açılacaktır. 

Bu kısım üzerinde şimdilik haftada 3 defa cumartesi, pazartesi 
ve çarıamba günleri seyrüsefer edecek muhtelit yolcu ti'enini.İı 
vakti hareket saatleri berveçhi atidir: 

Zile Hareket 7,45 Kunduz 
Boztepe Muvasalat 8, 16 Ulusu 

Hareket 8, 17 
Silis : Muvasalat 8,54 Silis 

Hareket 9,03 

: Hareket 13,54 
: Muvasalat 14,41 

Hareket 14,45 
: Muvasalat 15,28 

Hareket 15,37 
Ulusu : Muvasalat 9,51 Boztepe : Muvasalat 161 l l Tafsilat için Sirkecide 

Pendik Laboratuvarı müJlirlü- Meymenet hanı altında acen• 
Hareket 9,54 

Kunduz : Muvasalat 10,44 
Daha fazla malumat için 

ilin olunur. 

Hareket 16,12 
Zile : Muvasalat 16,43 ..., ·· d ti.lığına milracaat. 

gun · en : Telefon lst. 2134 
istasyonlarımıza müracaat edilmeıl 

Arpa saman ot ve dana münakasası ~-v AK ı T ·~ 
Kilo ' Küçük ilanları 

180,000 Saman Serum darnlistihzan - .. Her .,1., ne,ro1ıınıır .. 

170,000 Arpa • » ·••••••••Tarife••••••••• 

Manisa vilayetinden: 
yııaret sıhhıyeıi icin kilosu otuz dokuz lira kiymeti muhamme

ne uzerınden 2700 liralık kinin mübayaa edilecektir. Münakasa 
müd~~~ 16 ağustos 930 cumartesi günü saat dokuza kadardır. 
Şeraıtim anlamak isteyenlerin şimdiden Viliyet sıhhat müdürlüğüne 
~üracaatları ilan olunur. 250 B~· Dana » • : 1 Def alık kuru, SO : 

-y • • 

60,000 Saman Bakteriyolojihanei Baytarı : 2 • • 50 : 

~~:: ~P· : : ~ ! : : :: ~ Manisa Vilayetinden : 
Pendik Serum darülistihzan ve Bakteriyolojihanei Baytarisine 

J[jzumu olup kapah zarf usulile münakasaya vazolunan balada 
miktarlan muharrer arpa, saman, ot ve danayı itaya talip olanla· 
rın şeraitini anlamak için her gün defterdarlık binası dahilinde 
mJessesatı iktisadiye muhasebesine ve itaya talip olanların 20/Ağus 
tos/930 tarihine müsadif çarşamba günll saat 14 te mezhfır bina 
dahilinde müteşekkil müessesati lktisadiye mübayaat komsiyonuna 
müracaat eylemeleri. 

t münakasası 
Adliye levazım memurluğundan: 

Istanbul Umumi bapisane ve tevkifanesi hastagamnm iaşe· 

: ihtivaç kalmavın- : Vilayet ilk mektepleri için 1910 lira kıymeti muhammenesinde 
: cava kadar ( <Uamr 100 : 13 kalem evrakı matbua münakasaya konulmuştur. 
: 70 defa) ilan edil- • Münakasa müddeti Ağustosun 16 ıncı cumartesi glinil saat 10 a 
: mek üzere maklu : kadardır • 
; Abonelerimizin her üç aylı~ için : Evrakı matbua nümune~erini görmek ve münakasa şeraitini an• 
• b d f • lamak istiyen taliplerin Maarif müdüriyetine müracaatları ilin 
: lr e a't meccanen'. : olunur . 

~ :;ı: :::·. ~;~;: :~::::~;:;~: ::t:: i iID ıımııııımmıı,, ımmm~ ıııııııııı ııııııııııııııınım ııııııııımımıııııııııı ııımııı ııı ııııınııııı 
Kiralık - satılık 11 Ag- tos y E ~ L • Yazıhane, muayenehane,- \"e US .K l 

idarehane ittihazına elverişli bir daire J ~ .M il g• • d 
müsait şeraitlc kiralıktır. Gayet havad:ır B a ar ser ısın e 
~;

1

:f·,;~.::?:;:d~~ ~::;1;:1~;· ktt•r···- I .fldapazarı Bez fD~ri~DSI 
Müteferrik 

MURACAAT EVİ Her ne,·i 
akibat, her lisandan tercüme. ve em· 
1Ak icar ve idaresini kabul eder. 

Masa örtüleri, Peçete, Tisör ve 
diğer mamulatını görünüz 

leri için muktezi 3280 kilo ikinci nevi koyun etinin temdiden 
icra kılınan rnünakasasında dahi talip zuhur etmemesine 11 
mebni bir ay zarfında pazarhk ıuretile ihalesine karar veril- 1 
miş f' .. ğundan taliplerin 11 eylül 930 tarihine müsadif 

)K per'i'em e günü uat on beıte · Defterdarlıkta müteşekkil • 
te~ komisyonu mahsusuna milracaatları. ~ m~~~ılllll!llllllllll 

Galata.da l\redi liyone 
alekSİ\"adi Han 

ııııııııııı 1111111111 111100 ı 
ı ı ıııııınijmm~~~ ıııını mıırı~~ı~ııııı~ıımııııı ıınııınııımıımmımımımıınııım~mııımıııımooı 

Mes'ut mtidür: J.~euK Ahmeı. 


