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Program 
Bugün matbuata 

tevdi edilecek 

ismet Pş. bugün geliyor Kumandan Sa!ih : ~a 
hareket emrı verıldı 

Başvekili iniz tenki ti ere !'!"'""""""'""""'""""'""""""'""'""'"""""'""'"'"""'""""'""""""""'"""""'"""'""''"""""'"""'""''""""'" ' 
:_~-~-= Başvekilimiz ne diyor? ~ Müessisi er kimler cevap veriyor E Ankara. 11 (Telefon) - Başvekil ismet P~ıa Hz. burad~ ~ 

Ankara, 21 (Telefon)-Baıve- koyduğu fikirlere ötedenberi 18• ~ kendilerile hasbuhalde bulunduğu bazı mebuslara Şarktakı i 
kil Hz. öğleden sonra Meclis mimiyetle ve israrla bağlı bir ~ vaziyet ve Iranın cevadi notası hakkında ıu beyanatta bulun- 3 

lokantasında buradaki meb'us- zattır. ~ muıtur: i 
lardan bazılarile bir saat süren Kendilerinin ciddi itinalarile ~ "Ağn hadisesi, Şark vaziyeti kat'i tedbirlerle izale edilmek 
mühim bir hasbuhalde bulunmuş- muhalefetin kirli tecellilerine ~ nzeredir. Iran hükumetinin cevabı bize ümit verici, milzaheretkir 3 
lardır. Musahabe yeni fırkanın imkan bırakılmıyacağına ümidim )."' ve yardımcıdır. " ~ 
tef ek kUIU münasebeti 1 e bazı kuvvetlidir. ,,11111111111111ııı 1111111ııı"ııııııınıııınuııııırnıı11uınııı111ıııınını1uıı••uııı1111ııınııı111 ,,ınınııınııııııınııııııııııııııırlfıırııııııııııırıı111•"11ııli 
meb'usların izhar ettikleri Halk fırkası muhalif arkadaşı· 
enditelcre cevap olarak baı- run teşekkül ve taazzuvu için mü· ' 
lamıştır. zahir olacaktır. Yeni fırka liderini 

Başvekilimiz, memleketimizde mecliste görmek bizi sevindirir. 
muhalefetin ve neticelerinin ta- Fırka teşkili onun sonraki devamli 
rihi, gazetelerin ıon neşriyatı, mesaisi kadar çetin değildir. Ye~i 

fırkanın iktidar mevkiine gelebıl· 
yeni fırkanın tenkitleri ve vazi- mesi ekseriyet meselesidir. Yeni 
yeti, ıark hadiıesi hakkında so- fırka eğer ekseriyeti temin edebi
nılan suallere verdiği cevaplar- lirae elbet hükUmet te teşkil ede
da hulasa olarak ıunları söyle- bilir. 
mişlerdir: Fethi Beyin Reisicümhur Hz.ne 

~rl B. (K'l!fahva) «Filhakika memleketin mu- yazdığı maktuptaki tenkitleri umu-
Y eni fırkanın tetkili etrafındnl... halefet tarihi kamilen karanlık midir. Tenkitlerin vakialara istinat 

vaziyet gün geçtikçe tavazzuh et- işlerin feci neticelerile doludur. etmesi icap eder. O zaman cevap 
mektedir. Fethi Beyin yeni fırka Bu itibarla muhalefeti zararlı vermekte bir an tereddüt etmeyiz. 
letkil ede'bllmek istedi~i beyanile ııörmek doğru olabil'r. Ancak Şimcildifo"r ai)asetimizi tenkide 
R • belki beı sene evvel hararetli 

eiaicümhur Hz.ne ıöndermiı ol- bu ilanihaye devam etmemelidir. taraftarlar vardı. Fakat bugün bu 
duğu mektuba Gazi Hz.nin verdik- Memlekette samimi bir muhale- yolda yapılacak tenkitlere yirmi 
leri cevap fırkalar karşısında ala- fetin vücudu de zaruridir. gün sonra Sıvasta ötecek lokomo· 
cakları vaziyeti sarahaten ıöster- Buna imkan bırakmak, hatta tif düdüğü tezahüratı en kat'i ce· 
IDek .. cdir. ona milzahir olmak memleket vap olur. 

Yalovada bi.:, iık otelde otur· adamlarının vazifesidir. Samimi [Alt tarafı 7 inci &ayı/ada] 
in akta olan Fethi B. fırkasının bir mu halef etin tekamülüne yer r--ıııı ıııtııııııııııııııımıı.waııııımııııı_. 
Programım ihzar ve ikmal etmi§- bırakmak linmdır. I 
tir. Fethi Beyin fırka teşkiline la Fethi Beyin 

yeni fırkanın azalığını ilk ka- teşebbUsll doğrudan doğruya- VAKiT 
bul eden Kütahya meb'uau Nuri dır ve bu teşebbüsün Fethi bey a 
Bey olmuıtur. . d . I gibi samimi tanıdığımız, sevdi- mühim beyanafı 

Nuri B., aynı z~.~~ .• yenı ır· gimiz bir arkadaı tarafından 
lr&nıo katibi umumılıgını de de- yapılması enditelerin en büyük ı· k. . f d 
l'Wıte etmiıtir. teselli noktasıdır. ' ıncı say a a 

[Alı tcral• 7 lncl •ayı/ada] Es • D kendisi huglln ortaya /1 l!lllftlllııı:aııaıfllllllııııuııJllllllDlll1ıılıııııtıııııc•lflllllllQı:'! 
~·~ıı' ıııruıllffllDllltıırııııı ınıııııı ııııuoıııııııııııııııııııııııııı ııııı ıuıııııııu11111ııımıııı11111111 ııııınııııımıııııııııııııı111111111111ııı ıııuuıuıııııııııuıııııııı ııııııııııuııııı.ıııuııııı ~ 

n eh ' e = 1§ 

Uyik cümhuriyet esası dahilinde hrkanızın her nevi siyasi faa- ~ 
liyet cereyanlan bir maniaya uğramıyacaktır J 

R•lıiciJmharluk vazl/eJlnln hiiamında bizzat te~kil ettiğim Cümhurivet Halk , s 
jırkaJı reiJliğinl /ilen ija edeceğim tabiidir '§ 

Fethi beyin Rei!icümhll! Hz. ne t~kdi~ ettikleri mektubu dünkü nUshamııda yazmıştık. 1 
BagtıDde Gazi Hz. nın Fe~bi beye Terdıklerı cevabı neırediyoruz. ~ 

Azizim f etbi beyef endı, ~ 
Mektubunuzu aldım ve dikkatle ok~du~ .. Kentlimi. mntalealarınıza ve suallerinize Reisicümhur !!§ 

•o COmburiyet Halle hrkasının umumı - reısı . olarak ıki sıfatla muhatap gördüm. Malumdur ki ~ 
reaml Taıifem dolayasile ben bugün Cumhurıyet. Halk fırkasının umumi reisliğini filen ifa etme- =-§ 
mekteyim. Fili riyaıet ismet paşa ta~ahndan ıfa olunmaktadır. Reiaicühurluk vazifesinin hita- = 
ınında biı.ıat teşkil ettiğim Cümhurıyet Halk hrkası reisliğini filen ifa edeceğim tabiidir. '§ 

Htıkametio icraahna miitaallık olarak ~erdeylediğiniz noktai nazarların zamanında mevzubahis J 
olulıça caYaplarını vermek hilku~ete aıt ~l~caktır. B~ suretle hakikatlerin daha a~k. meydana ~ 
çıkacağ a ıOpbe yotur. Bilyllk mıllet meclııınde ve mıllet muvacehesinde millet iılerının serbest ~ 
hlOnaka~:Sı ve bOınll niyet sa~bi zatla'!~. ve fırk~ların ıçtihatlar.ını ortaya koy~rak. milletin E 
ili menfaatlerini aramalan, beoı~. gençlı~ımde.nberı Atık ve taraftar olduğum bır ııstemdir. % 

ReiıicOmbur olmıyarak y~lnız, fulen _Cüm~unyet. H~lk fırkası reisi bilo wbulun~aydnı~ ?r~a § 
programını 't'e icraab.nı tenkıt eden ve ıns~nı ve. sıyas~ ~hlakına emin oldugum sızın gıbı bır § 
lab Ut ı alannı dıkkat ve muhabbetle dınlerdım ve ıstifadeli bulurdum . s 

n m a e k' li 'k - h · b · · -M · etle tekrar görüyorum ı yı cum urıyet esasında beraberiz, zaten enım sıyasi .§ 
emnunıy k d . d w w l d = ha tta b. tarafli olara aıma ara ıgım .... ~ arayacagım teme bu ur. g 1

8
8

• ıalr b bDyilk mecliste bu temele ıstınat eden yeni bir fırkanın faaliyete geçerek millet ~ 
ınaen ey . . n h . ti 1 d B .. b 1 kt . = j J • • b t mDnakaıa etmesmı c m urıye n esas arın an sayanm. u ıtı ar a no aı nazar- g 

f erını aer es " d ı · enizi b·u b. h" ·· t lAkk• t• = ... lann t k. için ıiyasi muca e eye gırm ı a ı usnu e a ı et ım. g 
İ R~i:ü~hur bulunduğum milddetçe Rei~icümhurluğun ubde11Je tevdi eyledıld'rri yüksek!~ kanuni~ 
§ va 'f 1 • hOkQ tte olan ve olmıyan fırkalara karşı adilane ve bitrafane ifa ed~cegıme ve § 
~ ıı z_ıke e0rı h • ~eesası dahilinde fırkanızın her nevi siyasi faaliyet cereyanlarının bır maniaya fJ 
~ yı e m unye . d b·ı· · · Gtızi MuştatJa Kemal = jj uğr w a emnıyet e e ı ırsınız. E. 

F.:rııuın ..... _•mıyacagın 11111111111111111ııınıuıumııııııııııuı1111WJıılllllUIUwuuııııınıııuıııınıııııııııuı11111ııııııııııın111111ıııuııııın111 ıuııııııııııw11 uııııııııııııuıuıııınıııııuıııwıııııııuıııa ---.uıuuuıuııuuwwuıııııuıınwuıı ıwwıı 

Jsrnet PŞ. Hz. Ankara istasyonunda 

Ankara, 11 (Telefon) - dlln .. 
kU fevkalade heyeti vekile içti
maını mUteakıp hUkiimet tara
fından Iranın muvafakat ceva• 

bına müsteniden, müşterek ten
kile başlamak üzere diln gece 
Şarkta kıtaahmıza telirafla emir 
verilmiştir. 

Keyfiyet iki giln evvel Iran 
hükfımetine de resmen bildirilmil 
bulunduğundan kıtaahmız bu sa
bah (dün) harekete geçerek kü
çük Ağrınm Iran hududunda ....... -.. ......... _ ..................... -.............. . 

Piyanko 
Dünkü keşidede 
kimler kazandı? 

Dokuzuncu tertip tayyare 
piyankosunun birinci keşidesioe 
dün öğleden sonra Darülfünun 
konferans salonunda başlanmış
br. Don 800 numara çekilm;ş, 
ikinci bilyllk ikramiye olan on 
beş bin , lira 53966 numaraya 
çıkmıştır. Bu keşidenm büyük 
ikramiyesi olan 30000 lira 
dün çıkmamış, bugüne kalmış
tır. Bu gün 700 numara çekile~ 
ce~ ve birinci keşide hitam 
bulacaktır. 

Fatihte itimadı milli piyanko 
bayii Burbanettin B. listemizin 
gösterdiği ikramiyeleri biletlerin 
ibrazında derhal tediye edecektir. 

açık bulunan kısmını ihataya 
başlamııhr. 

Malüm olduğu üzere asiler 

bu kııımdan yardım görmekte 

idiler. 
Son malQmata nazaran çe• 

virme hareketi akıam tamam 
olmuştur. Harekete ıöyle baş

lanmıştır: Son gUnlerde teksif 

edilen tayyare filolarımız hu· 
dudu geçerek dağın ihata e· 
dilmiş bulunan kısmını havadan 
abluka etmiş, kıtaatımız çevir· 

meyi bitirinciye kadar o cep· 
henin etekleri üzerinde uçuşlar 

yapmışlardır. 

Kıtaahmız dağın hudut tize• 
rindeki şimal ve cenup noktn· 
larından iki kol halinde ilerli· 
yerek çemberi tamamlamıştır. 

Dağın bu kısmı evvela sü

varilerimiz, sonra piyadelerimiz 

tarafından abluka edilm'ş~?r. 

,. 111 tarafı 7 : i :f ıda] 

~ umtJllll!lllllll!IJllllımıııılUUlllll1~ 

ı 101 kişi ,ıe mülakat! 1 
Her gün yenı bir ~ima 
Her gün veni bir fikir 

Tipler fotografla; 
Sözler fonogreflo zsptedil
miştır. 

f otografçısı ve fonografçısı 

CELAL NURİ BEY 
Kazanan numaraları (6) ıncı H . . ''lT k t i 

sayıfada muntazam bir halde j ergun a l " a 
bulabilirsiniz. lrıııııntıı111ıııııııııı:ıııı111111111r.ııımıuııııııııımıııuılllllllııııılll ilamı 
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'Darülfünun seneler va Yüzde 80 ile kişi 101 ---
- m at ... 

Kimlerle konuştum? 
Le'1isf andtı11 ı J!l ·anma lcaun· 
nıına mukabil bizde vazivet 

Geçenlerde gazeteler yazmış

lardı: Lehistan sıhiyye vekaleti 
on günde bir kere yıkanma!< 

hep yerinde ayıyo t 
- ;ı -

Kazan kaynıyor. Aires darülfünunundan doktor rüt- mec huriye tini, 

"Onu mektP.pten )'eni çıkn11ş ecnebileri nıüderris 
diye celbetn1ekte yükseltnıek hayali bir iştir,, 

----· 
Türlü türlü tipler karııımda- besini haizdiler hem hala alatur- vazetmiş. Bu 

yız. Sabık ölem~ tetkikinize d~- kadırlar. Locay~ kul, köle şeyhe- kaydı koymağa 
ğ~r. B.~ı:tl~rın bı~ kısmı. kaıketın f~n~i. Setrisini, doksanbirlik tespi-1 ora halkının A 

Profesör Kemal Cenap Beyin bir yazısı 

guneılıgım. e1.1:ıes.~ne ~e~ırecek de- hını, kaloş potinini bırakamıyan temizlik husu- Darülfünun tıp fakültesi mü-
recede eakı pusku. Lakın araların- Karamanlı kurnaz oğlu Bodoı Ef. sundaki lakay- dcrrislerinden Prof. Dr. Kemal 
da bir müddettenberi dadandığı Meb'us olamadım diye sıkılan ve F 
bardan aynlamıyan, barbarlıktan hastaneye nakledilen Fatma Meh· disinin sebep Cenap Bey iz- ~-~PJ'ii~l: 

kt ~ b b b ı d olduğu da ayrı- yoloj·i mOesse ~~ ıgını ar ar ağıran ar .az e- met Hanım. Dinsizlik müteassıpla- -
ııl. Bunların k~f~larını dıkkatl.e rmdan yatağan oğlu Hulki Beyle ca bildiriliyor- sesinin faaliyeti 
okumalııınız, azızım. Kafa teşrı- Doktor Abdülhak Ciyadet. Kırk muş. ve neşriyatı hak-
hi ... Ne lazım bir ilim! ı •ekiz saat durmamacasına danse- Acaba bizde kında bir eser 

Dindarla dinsizleri, ıabık fey- den, sonra da geceli gündüzlü bir vaziyet nedir? ya:r:mışbr. 
hefendiyi, dedeyi, babayı söyleti- hafta poker masasından kalkma- İstanbul hal-
nis. Ukin bu erenlerin, uyanık dıiından dolayı ainir aeririyabna kından kaçta izahat veren hamım- Kemal Ce-
canlann me.leti "Kitman,, drr; ıönderilen Necmi molla. Bu yıl kaçı kaç glln- cılardan nap Bey bu ya-
aialanndan llfı mıhladızla kap- içinde Soviyet Ruıyuında emlak de bir dafe Haun /!/. zıaında darDl-
-.aıa kaideleri Yar. alan Veli Faik Bey. • . . . yıkanır? Bu suallerin ceYaplannı fonun inkipf 

Bilhaıaa latanbulda alaturka Ey aevgili kariim ! Bu bey, efen- almak llıere hamamcılara milra- ve terakkiaimtl-
harat müptelllan ile "lüks,, ve di ve hanımlarla ıörüttüm, anlat· caat ettik. Dediler ki: k ı bak 
"lüldietlr,,, modern hayat sürenleri tım. Görüımedigvim yalnız vekiller e· T !-•=Ao:n •mlnwıı. na aşa an -

f - iZ Drkler temu.ua-- -- r kında beyanı 
hurdebinle mukayese etmeliyi•. meb'uılar, memurlar, muharrirler· Buna dinimizin emirleri ile de Pro/~~' l<.emc: 

Neler, neler, daha neler söre· dir. lnhiaar müdürleri ile de itim mecbur tutulmu1: .. •dur. Onun için mlitalea et- Cı11411 &v 
celninia. Çocuklar ana Ye babala· çıkmadı. Sakın yazdanmı aathi ve ,.- mcktedir. Bu mütalealan aynen 
n, - •• babalar çocukları bak- p.thl sanmayınız. yalnız biraz gül· en aşağı haftada bir kere mubak- yuayorua: 
kmda ne fikirler be.liyorlar? Bil· mek adetimdir; onun için yazda- kak surette yıkanmz, hamama «DarOJfOnanlana en eaaalı ft• 

melisiniz. nm ekseriya aoıioloji hocası Drük· uğranz. k yn. k" .:felen· muayy•n bı·rer mealek 
F _....._.. l11.!!L-a.I k .k 1 h . t k·1 .b MO•terilen·mı"z.ı"n gere ur u ... ~ 
~ muuuw.uanmz e ıı .o · eım ın ı er rı i ıomurtkan düt· 7 

mum, tutamam oleun: müyor. Likin alimallah mülakatla· ıerekae ecnebisi her hafta mun- mümessillerini yetiftinnekten ibaret 
Sabık T• eıpak bendegan 'f'ar. rımdan aoaiyolojik (içtimai) bir, ta:r:aman hamamlarımııa yıkan· olmasına naıaran darülftlnwıi 

Ölmilf babaları, yanmıt konaklan, iki, ve belki daha fazla netice çi- mak üzre gelirler. latanbul ha- cehtler, yakın zamanlara kadar 
batmq ıemileri, ile iftihar ederler, karabilirainiz. mamlonna haftada liakil bir ancak tedrisaba büanl cereyanı· 
chırurlar: Haaılı, efendim, avam, halk, kere ıidenler ~o 80 den qağıya f 

- Ah! merhum peder. - . Bizim kalabalık kendine taalluk eden kat'iyen dütmez. Bilbaua Türk· m temin etmek gayesine matu 
rahmetli &a,6k peder .•• Bu naka- meseleler hakkında ne düıünü- ler yıkanmadan olanıazlar. olarak yapıldı. Fakıt bugtln ge• 
rab hep dayanmıs. Aralannda öy· yor? Sual sormadan cevaplar al· :s:::=i~==~;;;;~~===:=:==:===== rek bpta, gerek uir ilmi saha• 
l.a.t Yar ld •••• Otua altı iküz dım. Kendilerine ıual aoraaydım n&fbrdım. Bunun icindir. ki: larda hakikaten modem olma11 
ıı,l•n• .-ıar ıibi dilfüneme•. cevap almak aüçleşirdi. Aman im- - Şu zat acaba, Ahmet mi, fa 

ipim• 1aeJet taMk• tabakadır: tihan ne zor ıey ! Mehmet mi Hasan mı, yoksa bi· ilam gelen tedrisat, orijinal • 
• Harem al~ ~a beni ~erden- Bunun için muhataplanmın zim Hüaeyi~ mi? diyecebiniz. ıliyeti fenniyeden gayri taaanur 
6. Erlreld!klen yoksa dımağlan isimlerini vermiyeceğim. Beni af· Buna yeni tüccar dilinde "atan· edilemez. Fakültemizde bir ta-
8 :rok delil, ya! fediniz. Fakat biraz dikkat eder• dardiae,, mal di1orlar. Ne çare? raftan daha modern tedrisat 

Kısa etekli, ten rengi çoraplı, seniz kimlerle konuştuğumu belki Devre, modaya uJlllab. ve talebenin fizyolojide pratiğe 
fakat aımııkı çartaflı hanımlar da sezer, anlarsınız. ihtimaldir ki •.•.. Hiç ıizde babadan, dede· ela ··inal 
bp]q _... YUDİ Ye acem terkibi llwalann içinde ais de •aramı•. Her elen le.ima fbtoeıtafi .ıbülaü .,.... .. vld, ~ taraftan Ol'IJ 
meraklılan ıibi eakiler alayım di- halde bildikleriniz çok. Ha. •• u mı? Elli, altımı :rıJ enelkil4t!' ~im· •eta.l"lere dcnm edilebilmetl 
19 halıraa tahakalardır. Bunlar: kaldı unutuyordum. Yemin etme- di albüm denilen o mezarın ıçınde için fU praitin teminine ihtiyaç 

- Bis m&nHk defiliz! diye ıini bilmem •e te'Ylllem. Li.kin ina· uyuklar. Belki ''101 kiti ile mül&• yardır: 
'-7at ecH)orlar ama aporcu çocuk- aımz ki bir miilikabn tekli belki kat,, ıilsileai de ıelecekte o iti P Fıziyoloji mlleueaemizl biaa 
lann sthilltllerlnclen lhleri itidil· ·o da nadiren· muhayyel olabilir; rür. itibarile en iptidai teldinden 
mıiJw. fakat omun eauı ciddidir. Her halde, affnma sfiveaerek k b" ı. aariliJ(,e 

Ala. &lnMler, ldmı.te a&'iittüm, Yudarmun ba19iyeti •ar. Ara· tekrar ediyorum, bir foto••' acle- çıkaran ıraz 0 
un • 

llil ..... ..blı b. f ala aevketmek için yeni tesisat ve 
llDI ~ ft muallimle- lanna velev bet on dirhem olaua aeıi ile ıörd~ •• 1~ P'~0 0 k konfora ıı"ddetle ihtiva,. yardır. 

lia ........... pkiadm. Çocuk- 1alan. dolan kanıtınnadım. Nak- aeıleri uptettım. San .t ~oaterm~ J y 

lıarla tok siriifti& Bir bir pzete ledeceiim lizler lcalemden ziyade hevainde delilim, emelun nakil- ilmin ittedifi lopal konfora 
~ lildr&.riai eordum. Hele snmofonla ka,dedilmittir. liktir. . a&zO ile biz inıam tenperYeriye •••en. Dhvehe•terini alıcı ıö- 101 kiti ile müli.kat. Bunlar Paacal nam hakim bir müelbf 

R ll ki "Ş tabii a aevkeden koltuklan kaıtetmlyo-11 O. si~ ettbn. ume • muha· 1001, 10001 de olabilirdi. Haki- baklanda demit : u -~ • 
drleriDİll dillerini arqbrdım, na· b.tte ıııaJa çektiklerim bir kaç zıları okudqunuda hayret ..... ruz 1 ilimde konfor •• yalnız ilmin 
lıalanm 1okl•dan. Oaldldarda Ji,iaclür. Ecnebilerle bile aörüttüm. cebiniz: ıiz bir mubarrirle kartı- Dealderatuını temin eden terli-
.... Sultaa Mahmut abd inden Fakat ıislere bu mülikatlanmdan laıbiımzı aanneclerba busuna· d 

lara y kın garbe, bilhassa Atinn} a 

bakmak kafidir. 

Fizyolojiye dair dörtte bir 
değilse bile hiç olmazsa on be 
senelik olsun Almanca in i ce 
Fransızca mecmuaların serı.ermi 

getirmek mutlak surette lazım

dır. Evvela derslerin san'yen 
orijinal m~sainin her ne sure 
olursa <+un temin edilmelidir. 

Buıılln İlilJI ve darülflhıun 
denilince ilk it olarak onun her 
suretle tecditi, levazımatının ve 
gıdasının temim lazımdır. 

Darlllfnnunun manevi yeti ve 
fimdiki vaziyeti 1924 tenb 
bitaraf tarihlerin derin tetkikine 
muhtaç karsıık bir davadır. 
Darülfnnun aenele.denberi ye--rinde saymaktadır. Hele mek-
tepten yeni çıkmıı ecneoileri 

mOderria diye celbetmekle bir 
milli Darillftlnuna terakki 

Amili bahıedilebileccğini atasav-

vur ise bayii bir iştir. Zira bir 
Milli Dariilfünuna malikiyet id-
diaıı, o ıibi unsurlarla ne te• 
min, ne de telif edilebilir. Uıı
surlan milli olu ordu ile ifti· 
har edildiği gibi milletin mede· 

nl Y.e ilmi Yarhiının miyar ve 
timAli de o.&lftlnua• ancak 

mil b UlllUl'ları olabilir. 
Et• biade ilim ve darGlflnun 

refah ve lnldpf helinde detllae, 

eler darlllftlnun bau acı hitabe-

lerin işaret ettiji fibi "medıocre,, 

iM veya o bu halde ıariilmek 

iateaiyona terakki amtlint ve 

yolunu, biaut .azlerde Ye farazi· 

yelerdı deiil .fakat bert ed•DJ 

effel hali, vakayli ft bilba .. 

hakikati garebilen ntlfuzu nazar-
•'-• imanlar btfettim. ancak bir müntehabat anecli:ro- nuzda bir • iman • bulUJOl'IUDUL,, _b_a_t_br_. Bunun için A vrupaya a 

O,W. hannnefendller s6rcllm ki nun. Çokluk tipleri yaldaftırdım, Beni de 6,te balac:akaın& bakmaja ltızum JOk Belken- da aramabdar.:.!!.. 
..... cenubi Amerilamm Buenoe " biribirine Jakm olanları kay· Cel.tl Nuri • • • • • • • • • • • • •. • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••~•o• ~n·...:.. •d .. da müddei nnwminin habrlataJlllL Ma.yö Pfifin verdill 

na ait hatıralarım netrettı. 81! ·ttik. Ya.batı Leakok yif.. bir müaamere anaemda. •• 
• Vl\KIT • 1" tetrlk-u 32 bugün hiç bir tef yapmaz. Zen~n y~na .11 heri bizi bekliyor- - Hacet yok efendim hatırla• 

Ye hayli titi• bir ~ınla bi eYHd:{" mı dakikadan dım. Bemon, kafası ezilmeğe ll,.k 
Bu izdivaç zannedenm raz a llnlf· • • otunDU bir hayaaızdı. O alqam her vakit 
para hatın için o~du. F ~t ~. ~a· Yer~":8 ota• ·. olduiu sibi çok i~iıti. 
re ki Pfif, itte~ dütünc!ugu 11bi 1

•· Mar~ ~.: =-::... Dudaklarında prip bir aülüm• 
tifade eclemed•· Kaen~ ain ka· Y uz bap ~ aeme ıöriildii. Pencereye bakıya 
JID pederin elinde. Bıçare yalım hal ve tavrında. in 1:pı:ı~r:::~ du. llive etti: 

s. s. V D ... "-'-' d • Om F bir kuru ıaaabı.alıJ1 1°~: On~an batkaM.. ~k b.hoycllu, HrtM~dJJ1' umuminin - Maamafih onu ben öldürm .. 
Yuım: an ayn ı~uıe en· er ehml bir meteliie ı e e ıuremıyor. uı• n ıra am. • lleld' d. K ti d•td•v• . rt . .. . 

Wr tiptir Atnn ile tamprlar. Fa· - Silahı cirdünüz mü? riftir Alven, benim tahminim, ka· brfıaında lmiriaden ---~ •· •:ıİ .a k 1k ıııbı be e••1Junu ıa• bt.....;... &..a delildi. Yolma on- - Hayır. nımdan bir parça hoılamrdı. ye11 hir nefer sihi dunqVl"Uu. ze e enM!. ~~ Been a ~ ~ mıub • 
..a__ •7 : d" ? B d -'...! al" el et tab"t de u __ ı--. - v.yo naon ıızın m are-._.. tüphe mı e ,,.....,..... un an ıonrlUU ıu ı Markam Kuman an 1a1 ı ve sa ıy..,-u.u&o • • • bedeki t b "bi b" kert 

....... _ _., cnap ..-me- sordu: bir eda ile Pfifi çekittirip duruyor- _ Yüzbatı otunınm. eledi. B~lı· . a ~m~ ~ ır u 
41. lzıb Wr -1 eorduz - Leakok, adam öldürmeie du. Ondan nefret ettiiini anladık. yorsunuz ki ıizi. Mösyö .Bemoa ıle ~olt. •!e ?katlecblmiıtır. Buna ne 

_ 8a ,esbap biraderiıaia tela· müsait bir tabiatte midir? Van1: • olan mGnaaebettnize daır hubıhal eraınız .. 
4lit elaÜfo O meclitl• aia ele var mı - Zannetmem. O derece •abti _ Velhuıl ıarip bir tip, cledı. için çapttım. - ~ıl~Jorum:. ~1-:1:= WW.T delildir. Bence yapa& J&&Ma hadi· Bir Jraclm lradar koku eOrünüyor. _Benim müc:rimiyetbnden mi - S~zın .de ~le ~ır aı 

- H • Pfifia eYiae fimdiye aeye sebep olan bdm böyle bir ca- Hat abldı: tüphe ediyonunuz? Yar deiıl mı, yuz~ı. 
!radar ,..ı: clefa, ya iki defa pt• naYarlıiı yapabilir. - Maamefih babanıza kaplan Yüsbatı cenuplulara mahMn - Hayır efendım, yok! 
tia. 81,.le toplantılardan banet· ~ç bet aani7el}k ~ir ı~ ~Ü· avlamak iç!n Afrikaya aitmif. Bu· akekh bir liaaıala konutuyordu. y ~-oldu? bir bakı la M rka• 
•em. teakip Vana, 7enı bır •ual ıle ılk nu yapan ımanda hem maharet, Müddei umumi aoğuk bir tavurla tiz-..•.·~• .. d t · d. S 

söze baıbyan oldu: hem de ceaaret olmalıdır. Kuman• d". 11110 çehreıını goz en g~ır. ı. . 
Mlralq ,aslerini tayana dikti, - Pfifi nasıl bilirtiniz? Şu kut dan biraderiaizi 6ldüren adam b6y cevap ~r ~:i k. t• ra ıö•lerini. tekrar &f&CI andırdı. 

unuttuiu ~ir teJİ habrlamaia çalı· ~~li ."'~ ~ .tabiatl! zab. Görün- le birisi !•İt· Uyamk iken berine Yilz~ıo b~:~:mi~;~or::~du. Cevap verdı: Be F anaacl 
tır sll>l ,ar&nclG. Sonra: dutü gıbı mıdır, hakikatte de? atet etmıt ~. • M ibi dimdik duruyor ona au• . - Ben .• ·: . n onu r a 

H .L-- L-L-_.... dedi. - Leander Pfif ipiz eiiraüz Bu aöderi d117an V-., kızdı. um 1 L----•---- 'M ı ___ iken kaybetmı9tun. 
- a, auruu DaAaJ·-• ' ' ·-- d bklı b. al aormaja ~.._.. ar-- M k .. ld .. 

E~ net elrlnna ,eliybuor. Ohealqami züppe tipünkü~nd~ ~iri ıe~~r. Gke~ di· Dl itbale~idn .araam an ıı ır aea· sözlerinin içine bakıyordu. aMr amPfıfll!B u: hd. 
laep orada idik. Fakat f e mm. yorum,~ OJ e ıorunme ıater. e ... ı. k . • be s· .. t ff Möeyö Beaao- - . ı ' enaonu te ıt eder. 
N -.erilecek Mr f81 delil, canım! Halbuki kırkım ~kindir. pe~ 11· :- Taharri. Mrı!d~mm.1;m~n Du ijj~İ. m~di: e:..ipinis? ke? bu tabanc. yı çekt. 'ni i 0 

11.ı ıonhu mank hareketlerı vardır. Her 11te- hakikaten aelri t · Leakok .. .. . lfÖıiİDlllU bir muf. Bun• 1 , ? 
_ ~ mt.yü.zhatı tabancası· diiini yap~aia alıtbnlmıfbr. Ze'f'• il~--: . kild ti~ =~~ap vermeden - O b .. ıdc böyle b·r .. ·1 

nı? kü aafa, bılhaua maceralara bayı· az5n.,:zart9li te .. d .c el 
1dnam etti· mü§, ha? 

- Z.llDederim. Ona bemer l>h br. lbkii.lıeneai.nid.AfSrikadabukap)an Erteı"ı sabah Vana iİe ben ıaat aıu~ısS:i: ne vakit ;aptığınızt 
hareket J'&Plll•tb· avcı ı e ıeçır ı. onra zama• 

(Bıtnı~ ı) 
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~ Karaciğer, mide, busak, taş ve kum hastalıklan için § 

ıe 

l'uzla. icçmeleıri 1 
Hergün s~bahlan 8 den itibaren Haydarpaşa'ya giden vapur- 1 
ların trenleri ve sabahlan Buagaz, Heybeli, Bilyilkada vapur ~ 
iskelelerinden hususi bir istimpot içmelere kadar gidip gelirler. ~ 

• il lllllllll!llllllllUllMWIU m 1 1111111111111B1llDllllDDllRll11111111lıuml • 

Mübadil ve gayri mübadil-
lerin nazarı dikkatine: 

Y unanistanda itleri olup bunlar hakkında maltimat almak veya· 
but intaç etmek ve evrakı tasarrufize ve saire getirtmek isteyen• 
lerin işleri deruhde olunur. 

Müracaat yerleri: Üsklldarda yeniçeımede 235 numarada Giritli 
Ali Ali ve lzmirde Büyllk ıalepçi hanında Mithat Kaleri. --

Ankara Şehremanetinden: 
Derdesti ihale olan Ankara su 

tesisatı içi bir çok taiepler ahn
ma tadır. bu işle alakadar olmak 
istiyenleri evvel emirde ihtisas 
vesikalarının ve şimdiye kadar 
yaptıkları tesisat vaziyetlerini ve 
yüzde yedi buçuktan yüz elli bin 
lira teminat akçalarını Emane
te tevdi etmeleri lazımdır. 

Yüksek orman mektebi rektörlii
ğüııden: 

Erzak ve levazımı saire 
münakasası 

Mektebimizin erzF-k ve levazımı sairesi kapalı Hrf usulile mll· 
nakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her 
glln, münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 20- Ağustos - 930 
tarihine mllaadif Çarşamba gilnQ saat 15 te defterdarlık binasında 
Müessesatı iktisadiye mübayyat komsiyonuna gelmeleri ilAn oluur. 

Emvali metruke müdürlüğiinden 

Satılık Nısıf dükkan 
Rumeli Hisannda Ali Pertek mahallesinde Hisar caddesinde 

eski 57 yeni 95 numarala dükkanın altı hisse itibarile Hazineye 
ait üç hissesi, bedeli dört taksitte ödenmek üzere 700 lira bedeli 
muhammen ile 16-8-930 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
14 de aleni milzayede ile sablacakbr. Taliplerin % 7,50 teminat 
makbuzlarile lstanbul Milli Emlak müdüriyeti satış komisyonuna 
mtiracaat eylemeleri. 

.JOOO adet kiriş 
Ve 1000 adet direk mübayaası 

Tütün inhisarı umum rrıüdürlii .. 
ğünden: 

idaremiz için 4XSX15 ebadında 3000 adet kiriş ile 4X12X12 
eb'adında 1000 adet direk ambanmıza teslim şartile pazarlıkla alıoaca
ğından taliplerin yüzde yedı buçuk teminatı muvakataleri ile 16-8-930 
Cumartesi günü saat 10,30 de Galatada mübayaat komisyonunda 
bulunmalar·. 
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11 Ağustos YERLi ~ 
Mallar sergisinde ( 

Adapazarı Bez fn~riknsı i 
Masa örtüleri, Peçete, Tisör ve .. , 

diğer mamulatını görünüz 
P'lmmuı-- ıwıooıııııooılldıooı 

........ 
•laAD.-..t.&9 

ı.l.ıdn:o 
l'ORI' .14J<t.A TT 
bıolı. ...... 

GOzeJ rubalarınızııı 
pek ııazllt doti.ıJu 
ku~lannı teşkil edcıı 
tellerin zcrafctine hay
ran olunuz ; fOpheliı 
buıılan yıkıunak için 
çolı: bUynk dikkat 
IA.zımdtt. 
En nazile ipekli kumaş· 
lar tüı:s ile bil& 
telıl.ike yıkanabilir-Bu 
incecik ullann ek 
çabuk h~ule ~ 
lı:ayınak:lı lı:Opük, kirdeı:ı 
eser bile brakmaz. 
Fazla olarak her teye 
hot bi.r taulilı: verir Ye 

~/i';;i:i. =:. " 

Bundan d~ ha nefis rakı 
Yapılamıyacağına kani 

olmak için pazartesi giinleri 
saat 14, 16 aras•nda bizzat 

fabrikamw gelip görünüz 

Yüksek mektepler mü
ba yaat komisyonundan: 

Hakimiyetimilliye, Dumlupı· 
nar, Gu.ipa.şa, Y ab mektepleri
nin ve Preveotoriumun sebze 
ihtiyacı ve Preventeriumun 53 

kalem alatı tıbbiye ve laboratu
var malzemesi kapalı zarfla mü· 
nakasaya konulmuştur. 21 ağus· 
tos 930 perşembe günü sebze 
saat 15 te alatı tıbbiye ve li· 
boratuar malzemesi saat 16 da 
ihale edilecektir. Jtaya talip o
lanlaran yüzde yedi buçuk nis· 
betindeki pey akçelerini Fındık
lıda Yüksek mektepler muhase
besine tevdi edip alacakları 
makbuzu kapalı zarf içine koy
maları lazımdır. Şartnameler 
Veznecilerde Yüksek muallim 
mektebinde milbayaat komisyo
nu katipliğinden aranmalıdır. 
--------·----

Osmancı~ asliya mah'iemesinden: 

ÇaIT a maballemesinden Hüseyin 
kerimesi Safiye asliye hukuk 
mahkemesine bilmüracaa Üskn
darda kör bakkal imamı Çıkmaz 
sokağında Osmancıklı Osman 
oğlu Ahmet aralarındaki boşan
ma ve tazminat davasında M: 
aleyh merkum Ahmede ilanen 
tebliğat icra edildiği halde mah
kemeye gelmediğinden hakkın
daki muhakemenin gıyaben 
icrasına ve gıyap kararının dahi 
ilanen tebliğine ve muhakemenin 
16-9-930 salı gününe talikine 
karar verilmiş olduğundan tebliğ 
makamma kaim olmak üzere 
keyfiyet ilin olunur. 

wıınıımnııınımmıııııımıımııınm ~mmm~ı 

,KODA K 
1 Fotogral makineleri 

Hafif Sağlam 
Basit 

Zarif ve emindir 

• 
BROWNIES 

FOCKET-KODAKS 
arayınız. 

Jandarma imalathanesi ilanatı 
Siirtte seyyar 10 jandarma alay kumandanlığından: 

114000 ila 228000 kilo arpa 
Alayımızdaki hayvanabn Mayıs 931 gayeıine kadar istihkakı ol• 

mak lizre yukarda mıktarı yazılı arpa kapalı zarf mllnakua ile aa• 
tın alınacakbr. Münakasa 17 -Ağustus- 930 pazar gllnü ıaat 14 te 
Siirtte alay merkezinde yapılacaktır. Şartnameyi glSrmek ve almak 
isteyen talipler lstanbulda jandarma imalAthani mOdnriyetine mD

racaat etsinler. 

Giresonda iki numaralı jandarma efrat mektebi mtldllriyetlndenc 
Giresonda bulunan iki numaralı jandarma efrat mektebinin 930 ey• 

· lülünden itibaren oniki aylık iatiyacı olan (148000) yDz kırk ıeklz bin 
kilo ekmek kapalı zarf usulile mDnakasaya konulmuştur. lhaleai 27 
Ağustos 930 çartamba giinü saat ondörtte Gireson jandarma mek• 
tebinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektup
larını ve muvakkat teminatlarını aynı günde aaat on Oçe kadar 
mektepteki münakasa komsiyenuna vermeleri lizımdır. Şartnameyi 
g6rmek isteyen her g{ln mektep müdüriyetine mOracaat edebilirler. 

lstanbul erkek muallirn mektebi 
ikmal imtihanlaıı 

lstanbul erkek muallim mektebi müdürlü
(Jünden: 

Maarif veklleti celilesinin emri mucibince mektep 1/91930 tari
hinde açılacak ve derslere 15/9/930 da başlanacaktır. 

Eylül mezuniyet imtihanlarile diğer sanıflarıo yoklamalan yani 
unıum sınıfların ikmal imtihanlan 1/9/930 da yapılacakt1:1. 

Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin şimdiden bazırlanmua ve 
vaktn zamanında yola çıkarak tarihi mezldirda imtihanda hazır 
bulunmalan ehemmiyetle ilin olunur. 

Jf .. Jf 

Istanbul erkek muallim mek
tebine girecekler 

lstanbul erkek muallim mektebi müdürlü.
çfünden: 

lstanb·uı erkek muallim mektebine kayt ve kabul zamam 
15/8/930 dan 30/8/930 tarihine kadardır. 

Bu tarihten sonra kayt yapılmıyacağı için yazılmak iıtiyenlerin 

timdiden her gUn mektebe müracaat etmeleri ve ıeraiti kabulO 
anlamalan ilin olunur. 
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Mes'ul müdür: Refik Ahmeı 


