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Ecneb~ s;tazeteleıri5'1Başvekilimiz 
'De nasıl aksetti1 

.~~--................. iliiiil .... ••----~~-
[l st tarafı 1 irıci sayıfada] 

Yeni fırkanın programım da 
bugünkü nüshamızda neıredi
} oı uz. Yeni fırkanın tcıekkülü 
m:: :nlekct haricinde de bazı 
a islere sebep olmuştur. 

Bu arada yalan yanlıı bazı 
şeılerde yazılmaktadır. 

Tav mı• ne dn•or? 
T aymisin lstanbul muhabiri 

Y alovadan gönderdiği bir tel
grafta diyor ki: 

"Burada son 48 saat zarfında 
Türikiye dahili siyaseti hakkında 
m:ihim kararlar verilmiştir. yaz 
mevsimini burada geçirmekte 
l'Jlan Reisicümhur, Ismet kaşa 
ve Fethi Bey ve sair zevat jle 
Türkiyenin mustakbel iktisadi ve 
mali siyaseti hakkında iıtqare
!erde bulunyordur. 

Fikirler arasmda ihtilaf bu
lunduğu muhakkaktır. Bir mek· 
te 'te, bugünkü siyasetin devamı 
lehinde idi. Bu mektep ise da
ha geniş olan bir ikhsadi ve 
mali siyaset ile diğer bazı idari 
de ôşiklikler tavsiye etmiştir. 

• et!ce olarak Fethi beyin 
liderliği altında yeni bir fırka 
teşkil olunacaktır. F etbi bey 
Paris elçiliğinden istifa edecek
tir. Hatta Gazi Hz.nin şimdilik, 
yegane fırkası olan Halk Fır
kasından istifa etmesi ve dahili 
siyasette faal bir rol almaması 
so, derece muhtemeldir. 

Bundan böyle Türkiyenin si
yasi varlığı, bir fırka yerine iki 
fırkaya istinat edecektir. Bunla
rın bM91 Ceneral ismet Pa
şanın, diğeri Fethi beyin riya
seti altında olacakbr. Bu iki 

fırkanın esaslarda fazlaca ih· 
tilaf edeceklerini zannetmek 
hata olur. Belki yeni fırkanın 
teşekklilü, bliyiik millet mecli
sinin feshine ve intibababn tec
didine saik olur.» 

Bunu müteakip Taymis mu
habiri son günlerde 1 ürk gaze
teleri taraf mdan neşrolunan şaht 
ve Muller raporlarının bir ıiyasi 

maneere olduğunu, çünkil bu 
raporlann hükumete karşı bir 
çok tenkitleri muhtevi olduğlınu 
söyledikten sonra şu malumatı 
veriyor: 

" Gazi :J>Şa ile en sıkı te
mttsta bulunan zevabn bar.a 
haber verdiklerine göre. si
yasi tehavvülün ne suretle vuku 
bulacağı uzun bir zamandanbcri 
teemmül olunmakta idi. Bu va
dide tesadüf olunan başlıca mDş· 
kfılat, F cthi beyin yeniden siyasi 
hayata dönmek isetememesi idi.,, 

J)eylitelgraf ne di\'or? 
Dcylitelgraf gaıetesinin mu· 

hah ri şu ma'umatı veriyor: 
<cl3ir müddettenberi, kuvvetli 

bir şahsiyet olan ismet Paşanın, 
Kemal Paşn nezdinde haiz ol
dugu itimadı zayi ettiği ıayi 
idi. 

1 met Paşa şidd t taraftan ol
m3kla maruftur. Kendisi, irtica 
veya muhalefetin her hangi ~ek· 
line k. r ı ş· ddctli tedhirler ahn
m sını lnv!:İ}'C ctm 'şti. 

Hnli hazırda 315 azala bir 
meclis bulunmakla beraber bun
ların hepsi b r fırkaya mensup
( urlar, hcpsı de hükumet:n karar• 
larını tasvip eder' er. 

Muhalefetin her hangi şekf'n~ 
tahammül gösterilmiyorladı. F et-

hl Bey, Gazinın yakın dostu ve 
onun itimadını haiz: olmakla 
maruftur." 

Pöt pariziyen ne diyor 
Pöti Parizyenin Londra muha· 

biri şu mahimab veriyor: 
"Eksçeyinç telgrafın haber 

aldığına göre Türk matbuatı 
Paris büyük elçisi Fethi beyin 
baiıtida istifa ederek yeni bir 
fırka teşkiline davet olunması 

muhtemel bulunduğunu bildir
mektedir. 

Mütarünileyhin icabında haı
vekAlette ismet paıayı istiblifa 
da mevzubahııtir. ,, 

Ecnebi matbuatının tcfsiratının 
klilliyen asılsız tahminlere jstinat 
etmekte oldujıı g&rülüyor. Ve 
ne büyük millet meciliıinin feshi, 
ne de ismet paşanın başvekalet
ten çekilmesi mevzui bahis deği
dir. 

Evvelce de yazdığımız: gibi Ali 
Fethi B. dabilf politikaya avdet 
ve hükumetin bazı icraatını ten
kit arzusunu göıtcrmiı, bu arzu
su memnuniyetle karıılanmııtır. 

Bunun üzerine Fethi Bey, ser· 
best cümburiyet fırkasını tqkil et· 
miştir. Ecnebi gazetelerin iktıbas 
ettiğimiz diğer tahminleri de hu
susi maksatlarla yapılmıı uılsıı 
feylerdir. 

C. H. F. nıeb'usları 
C. H. K. meb'uslarandan bir 

çokları Y alovadadırlar. Bu zevat
tan bir lnıımı muhalif fırkanın 
teıkili etrafındaki Taziyeti ko
nuımak Uzere kendi fırkaları· 
nın toplanması lüzumunu his· 
setmektedirler. 

Dün ismet Pı. Hı. de Y aloYa· 
ya reçmq olduğundan bu zevat 
baıvekilimizle temas edip fikir
lerini ıöylemiıler ve ismet pt.Hz. 
nin mutaleasını sormutlardır. 

lzmir mutemedi 
lzmir gazetelerinden biri C.H.F 

mutemedi Salih beyin yeni fir
kanın teıe~tkülü münuebetile 
beyanatını neırediyordu. Burada 
Salih B. bir muhalefet fırkası
nın teıekkül edeceğini Halk 
fıtkesınca iki aydanberi malum 
olduğunu, yeni fırkanın Halk 
fırkasının müaaadesile teıckkül 
ettiğini ve halk farkasının bir 
kısım meb'uslarını buraya vere· 
ceğini ıöylüyordu. Bu beyana
tın intiıarının ertesi glinü Salih 
8. diğer bir h:mir gazetesinde 
nef rettiği mektupta bu ıazleri 
asla söylemediğini bepeinin 
uydurma olduğunu beyan etmek· 
teC:ir. 

Üsküdar<la veni tranıvav 
w w 

hatlurı 
Üsküdar halk tramvayları için 

lfClirilecek malıeme ve yeni hat· 
ların intaıtı mUnıkuaya kon• 
mutlu. Milnakaaa mUddeti yarın 
bitmektedir. 

Zarfları yarın açılıcakbr, 

lti11.r 
• Mamalle • tcf rlkımır. mUndertcatı 

mı ın ç khı~una ~thl'll hu gUn dttc 
edı 'cmcdı. UI u) urn!ınmıv.dan fü:Ur Jı. 
len: 

Arsen ıüpen 

. 
Laba1 -1- Va 

Ankara dan 
Yalova va 

geldi 
gitti 

Bir hafta sonra ıehrimlze 
gıfeoık 

Bqvekil lımet Pata Hz. dün 
sabahki ekspresle Ankaradan 
tebrimize gelmifler ve Pendikte 
trenden inerek Yalovaya git
mitlerdir. ismet Pı. Hz.ni Pendik
te Riyaseticümhur kitibi umu
mısı Tevfikt Mardin meb'uıu 
irfan Ferit beylerle refik ası 
ve biraderlerit gazeteciler istik
bal etmiJ ve Pı. Hz. hepsinin 
ayrı ayn ellerini sıkarak hatır

larını sormuılardır. 
Bundan ıonra istasyondan 

·Pendik iskelesine kadar olan 
mesafe yayan yilrünmüı ve yol· 
da irfan Ferit bey Paşanın bi
raz yorgun ve sararmıı g6zliken 
yllzünil iıaret ederek: 

- Hasta mısınız Pa,am? diye 
ıormuş, ismet Pata da: 

- Yorgunluktan... ve iki ge
ce mütemadi çalıımaktan... ce
Yabını Yermittir. 

Pata bir aralık kltibi umumi 
Temk beye Gazi Hazretlerinin 
Fethi beye verdiği cevabı he
nüz okudujunu ıöylemiı Ye 
aonra: 

-Yalovada ne var ne yok? 
F etlıi B. ıene tenis oynuyor 
mu? Yoksa çalafıyor mu? diye 
ıormuılardır. Tevfik bey buna: 

- O hep çalıııyor.. Progra
mını bitirmiı, tescilini iırtiyor. 

CeYabını vermittir. 
Iamet Pqa Hazretleri iıkele

de Bankalar konsoniyomu reisi 
NurUllah Esat Beyle bir maddet 
görütmüı ve ondan Onifiye bor
.. muamellb hakkında izahat 
almıı, paramızın yOkıelme1ine ait 
bazı sualler ıormut, Nurullah 
B. de on bet gfine kadar asıl 
ihracabn bqlıyacağınıt bu ıu· 
retle memlekete ecnebi : dövizi 
gireceğini 16ylemiftir. 

Bunu mlteakip Pqa Hı:. 
herkese ayn ayn Yeda ederek 
katibi umumi Tevfik, Siirt meb'
uıu Mahmut beylerle ve refi
kalart Hf. ile Sakarya motörO· 
ne binmiı, Y alov•ya hareket 
etmitlcrdir. 

lımet Pı. Hz. Y •lovada bir 
hafta kaldıktan ıonra ıehrimize 
gelerek istirahat edecel<lerdir. 

Piyanko 
48300 

Numaralz bilet büyük 
•ikramiyeyi kazandı 

Tayyare piyankosunu dokuz
uncu tertibine ait birinci keıi
desi dün bitmiıtir. 30 Bin lira
lık büyilk ikramiyeyi 48,300 nu
maralı bilet kaıanmışhr. Bu bi
letin bir parçası bayi Rauf B.de 
bulunmaktadır. 

Fatihte itimadı milli piyanko 
bayii Burhanettin B. listemizin 
gösterdiği ikramiyeleri biletlerin 
ibrazında derhal tediye edecek
tir. 

Kazanan numarabrı (6) ıncı 
sayıfamızda muntazam bir halde 
bulabilirıini7.. 

25 ı seyyah geldi 
Dün Sitiof Paris vapurile ~eh 

mize 250 Amerikalı seyyah gel
miıtir. 

Yüzme müsabakamız 
Tecrübeli yüzücülerimiz Fenerbahçe 

ile Kınalıada arasında yarışacaklar 
Senchk yliıı:me mü~abakamızı hazır· 

lamak Uztre harekete ıı;eçtlA"lmizi geçen· 
!erde bu 'Litunlarda alAkadar karilere h:ı· 
ber Yermiıtik. 

Teşvik mü~abakalan yaparak sporcu 
gençliğe kalemen oldu~u gibi fi!en de 
yardım etmek imklnları arıyan Yakıt hu 
harehLlerinin etrafını çt'wcli ~ en al Aka· 
dan ce•aret alarak büyuk bir deniz mü· 
~::ıbaka!-lt daha hazırlamıştır. Bu suretle 
(Vakıtın senelik ~üzme müsabaka. ı) üçün
cü sene~inc basmış oluyor. 
ilk muMbakalarımız najıl 

olmu~tu? 
Ilk ~ene tanınmış ve tecrübeli yiızil· 

cülerimi.ı arasında, bir ( Anadolukl\ a~ı
Kınalıada) bü~ iıl.: mukavemet ve rekor 
mü,abaka~ı yapmıştık. Geçen ~ene de biri 
erkek diğeri hanım yüzücülere ait olmak 
üıerc iki miı nbaka yapmıştık. Erkekle· 
rinki Moda ile Fenerbahçe arasında. ha
nımlarınki de ;;oo metrelik bir 11ha iıze· 

rinde yapılmı, n \'e müaabakalarımıza 
arzu eden her he\ e:-kArı kabul etmi~tik. 
~u turctle yiızücli gençler arasında ~u· 

mullü bir hareket yapmış, onları en bü
ytik ek•iğimiz olan müsabaka tecrübe~ine 
alışnrmış, onların bu lüzumlu bilgilerini 
araştırmış ve nihayet hu !'uretle en iti· 
zumlu spor olan yüzmenin ilerilemesirıe 

yardım etmiş oluyorduk. 
filhakika bu sene ikinci •ene musabaka

ınıza iştirak eden hevesk!rlann kısmı 

Azammın bellibaşlı yüzücüler arasında 

yer aldıklarını, müsabaka .kazandıklarını 
görmekle memnunuz. 

Bu seneki mıJYbakamız 
Bunu düşünerek bu seneki müsaba

kamızı da i!l stneki gibi bir muka\'emct 
ve rekor miısabaka~ı şeklinde yapmayı 

değerli kabiliyetleri bir de mukavemet ~ a· 
nşında denemeyi faydalı bulduk. 

Yanş eylülün ilk haftası içinde mü· 
teakip ~ a.ıılarda illn edeceğimiz gün tin 

HusrevB. 
Bugün Sotyadan 

geliyor 
Yeni Tahran elçimiz Husrev 

B. Bulgar Kıralına veda ederek 
evvelki gUn Sofyadan hareket 
etmiştir. Mumaileyh bu ıabah 
saat dokuzda Loittiryestino 
ekiıpereıile ıebrimize gelecek 
ve Yalovaya gidecektir. 

Yakında A vrupaya 
gidiyor. 

Dnn Ankara muhabirimizden 
aldığımız telgrafta Hu sn v Beyin 
bir ay mezuniyet alarak Avru·. 
pay gideceği bildirilmektedir. 

Ankara, 12 (Vakıt) - Elyevm 
Bulgariıtanda bulunan Tahran 
büyOk elçimiz Husrev Beye bir 
ay mezuniyet yerilmiıtir. Kendisi 
tedavi izin Avrupaya gidecektir. 

Döb611Jari ne diyor l 
Sofya sefiri Husrev Be}İn 

Tahrana nakli do1ayısile Jurnal 
Döbülgari gazetesi bir makale 
yazmaktadır. Bu makalede ez 
cümle deniliyor ki: 

Harpten sonra Avrupa devlet· 
!erinin geçirdikleri güç devrede 
memleketimizde genç Türk Cilm· 
huriyetini temsil vazıfei mühim
mesile tavzif olunan Husrev bey 
bizim milletimiz gibi bir milletin 
muhabbet'ni kazanmak ve onun 
haleti rubiyes'ne göre hitabet
mek yolunu i< eşfetti. Tam bir 
Demokrat olduğundan sırf vazi
fes'nin ifası noktai nazarından 

etrafında teşekkül eden c?c:ır 

kadro dahilinde kalmadı. Vaz;fei 
siyasiytsint bütün mi1lete teşmil 

ı 
için sarfı gayret etti. Onun hime
mah sırf Bulgarlarla Türkler 
arasındaki mesafeleri kısaltmak, 

ab:ıhı l-'encrhahçe ile Kınılı ada arasın• 

da yapılacaktır. J1<i sene ene\ bu me ale 
üzerinde )apılan mu~ ıbal..a Galacıısara)ın 
J;ıymetli muka\Cmctçisi TclAt ıarafından 

(2) •::ıat l2) dnkıkadn kazanılmı~tı. Bu 
ene kıvmetli vilziıciılerimizın bu dere· 

ceyi daha ziyade azaltmalarını bekliyoruz. 

Kı mleri davet edivorıu 
i\lu~abakamız oldukça güç bir muka· 

vemet ve rekor ·arışı olduP;u için buna 
i~imleri liŞağıda 'azılı olan tecrübeli yü-
zücüleri da\ et cdivoruz: 

~uat ( lstanbul ·sürat şampiyonu). Se· 
ref ( f ctanbul 800 metre ~ımpiyonu) Ta.· 
IA.t ten kwmetli muka\·emetçi \'e Kınalı• 
ada-Fcnerhahçe rekortmeni). Temis (cc. 
çen ~ene \'akıt kupasını kazanan). f ar.ıl 
(geçen c:eneki miısabakamızın üçüncüsü). 
lhMn (son r\loda yanşlannın birincisi) 
, c di~er kı} metli yüzücülerden Salihat-

tin, Edmon ve Koço Dedeki.! bey ve cf cn.• 
diler. 
Diğer l~tirak edeceklttr 
~luka\ emet müsabakamız bunlardan 

başka kı~ met ve ehliyetlerini muhtelif 
yarışlarda ispat etmiş bütün tecrübelt JÜ• 
zücülerc açıktır. Arzu edenler bu husu5• 
ta ellerinde bulunan vesaikle eylülün bi .. 
rinci güni.ıne kadur matbaamıza mUraca• 
at edebilirler. Sonra İ5imlerini yulı:anda 
yazdığımı7. J üıücülerin de iştirak edip 
etmiyeceklerini bu müddet zarfında mat· 
baa~ıza gerek bizzat ~elcrek. gerek te• 
lefon ve mektupla bildirmelerini bilhass• 
rica ederiz. 

Hedlvelerlmlz 
\'akıt, günün bir baurası olmak üzere 

müsabakasına iştirak eden ve mesafeyi 
kat'a muvaffak olan her yüzücüye bir 
madalya birinciye de aynca bir kupa he· 
dh·e edecektir. 

. Bu husutta müteakip günler müsaba• 
kamızın şaraitl ve kazırlıit etrahnda alt· 
kadarlara bu sütUnlerde malQmıt nre· 
ceği7. 

Darülbedayi 
Repertuvarını Atinaya 

gönderdi 

-

Darülbedayi Yunaiıtan turneıi• 
ne hazırlanmaktadır. Daveti yapan 
Yunanistan Güzel aan'atlar birliii· 
ne (45) maruf eıerden mürekkep 
bir reprctuvar gönderilmiıtir. Bun· 
ların içinden seçilecek on dört eaer 
temıil edilcektir. 

Eyliil batında Atinada buluna• 
cak olan heyet Seliniğe de ıide
cek ve Eylül sonunda lıtanbula 
dönecektir. 

onları yekdiğerini tanıyacak bir 
hale getirmekti. Buna muvaffak 
olmak için her şeyden evvel 
eski anı:neleri ber taraf etmek, 
Türk - Bular teşriki mesaisini 
mümkün kılmak liıım geldiğini 
anlamıştı. Husrev bey bu yolda 
elinden geleni yaparak yekdiğe• 
rini o vakte kadar anlamanıı 

olan iki millet arasındaki mil• 
nasebatı teıyit etti. Gerek Bul· 
garlara, gerek Türklere hitabe
derken onları kemali hul6a ile 
mazilerini araştırmak ve hiç bir 
suiniyet olmaksızın davamla mll
nasebat le'sis eylemek aan'abnı 
talim ediyordu. Hakkında yapı
lacak en büyük haksızlık kana• 
atimizce efal ve hare'kih llzerine 
bir şüphemizi atfetmektir. Huı• 
rev bey Eu'garistanda bulundu
ğu takriben dört sene zarfında 
memlelcet hakkında doğru ve 
dürüst hoıreketinden şaşmadı. 
ve l u memlekette kom{u CUm· 
huriveti herkes tarafından takdir 
edilen bir ehlıyet ve reviyetle 
temsil etti. 

[Telgraf heberlcrinıiz 5 inci ıayıfada) 
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Y arnık · neslin fikirleri 
Vapurda beş gençle görüşmeden 

hasıl olan intibalar nelerdir? 
-3-

Berberler 
Cemiyet heyeti idaresi 

istifa etti 
Berberler cemiyeti idare he

yeti istifa etmiştir. Bu istifa, 
cemiyet idare heyeti ve cemi· 

yet hakkında 
vaki olan ba -
ıı dedikodu-
Jardan ileri ' 
gelmiştir. 

Haber al-
Yarın iş başına geçecek neslin de indirmişler. Meseli • rivayete 

fikrini iskandil etmek, - tecrübem- göre - tıp iki senede güzelce öğre-' 
le anladım • istikb~i keşfetmek niliyormuş. Vekil Bey nezdinde 
kadar güç! Fikirler hala mayi, şefaatte bulunsanız da. • • • Efen
pekleşmemiş. Zaten, o yaştaki in- dim, vakit heder oluyor. Yirmi iki 
sanların kanaatleri de henüz sulp sene tahsil. • . . Çinde "Mandarin 
haline gelemez. PalUze gibi fikir· ler ancak elli senede harfleri dol: 

ler.... ru, dürüst öğrenirlermit, sonra da Berberler cenılyeti 
Bir vapurda idik Bunlardan be! sair ilimleri tahsile vakit kalmaz- relsl fsmail 

tanesine tesadüf ettim. Biri istedi· mıı ! Hakkı B· 

dığımıza göre 
cemiyetin ba
şından çeki

lenler istifa
lan kabul e
dilmiyerek tek-

rar çalışmıya 

çağnlacaklar • 
ğim gibi, dördü değil! Eğer umumi •••••• İyice anladım: Bu efen· dır. 
niıbet te böyle ise vah! başnnıza diler maddeten rahat değil. Sıkın· T-1-------d·a-.--:~ ı 1 t ·ı . . I Z'h" ) .• b' caret odasın · ge en ere. . . . ı ı e geçmıyor ar. ı ın erını ır -- , .-- • • 

"Biri" nden bahsedelım. Ge~e- noktaya ~oplıyam~mışlar. Bede- Namzetler tesb1t edzldz 

• 
iki gün 

Yerli Mallar 
kişi 

içinde 
Sergisini 6000 
gezdi 

cek sene doktor çıkıyor. Zekası nen hepsı zayıf, fıkren de kuvvetli T' . h ti de 
Zembereksiz değil. Fransızcası değil, sıska. ıcaret odası ıdare eye 0 v 

kuvvetlice, !ikin Almancaııı §Öyle En küçüğü bir çok sözden son· mllnbal bulunan iki azahg~ Sergide b'r p1Jv/yon 
böyle, umumi malumatı hemen he- ra dedi ki: Eşref ve Süreyya paşazade A~:r 
men kafi. M~ş'!'hed~m: pa~a .can!~· - Bizim arkada§lardan bir C... beyler namzet gösterilmişlerdır. Evvelki gün Galatasaray lise· Belediye vergi iıtiyor 
buna ınu~a?ıl ı.dealı yok gıbı. Gu· v~r. ~a~ası Karun kadar zengin· e:::== --- • --::5 sinde açılan ikinci yerli mallar Diğer taraftan ıergide ı~tış verted~, !atıf bır meh~a!'ta, onlar dır: : ırmı senedenberi, her yıl, oğ· allimesiyim. Liitfen ba~a bır kür· d lb yapıldığını haber alan beledıye 
bet, bır de ben altı kifı, tatlı tatlı lu ıçın, 1500 lira sarfetti. Çocuk sü açınız. imtihan olmaga hazır'!"; sergisi dün akşama ka ar a heyeti tertibiyeye mllracat ede· 
ve heyecansız, cansı~ konuşuyo· tahsilini bitirdi Rı"ca ı'le, bı"n mı"n· Bu ,..apraşık dı'llerin mümeyyızı bin kişi tarafından ge2ilmiştir. d bi 

~ h' d·ı il rek sataş üzerinden yüz e r ruz. netle 80 liralık bir İ•e geçti! Şu kim olacak? diye endişe·b· ~y~ma· Sergide teş ır e ı en ma ar l .. k·ı 1 d h b b k :r ı ku vergi istem·lf bu mal sahip ennı Doktor namzedi öte ı ere ~, esa a a mız: 1500 darp 20, tam yınız. Ural - Altay filo .oJı.sını 0 : satış itibarile de rağbet kazan· 
benimle de oldul<ça haklı alay edı· 30.000 papel tutar. Yüzde 12 den tam kimler imtihan ettı ıse. aynı makta, ayrıca siparişler yapıl- ciddi bir düşilnceye ıevketmiştir. 
yor. Doktorun Allahı 2000 küsur a1yda300 lira. Babası bu parayı oğ- kimseler beni de imtihan etsındler.,, maktadır. Yeni müracaatlar 
aene evvel gelen Lucretius, pey- ~nun tahsiline sarf edeceğine Em- Demek istiyorum ki h~ m~ ern yeniden bazı fabrikalar meş• 
gaınberi elli yıl evvel ölen Abdul· nıyet sandığına yatırsa idi, arka· medrese şekilden şekle gırdı. Ta· Beğenilen pavivonlar her açmak için müracaat elmiş· 
)ah cevdetin Büchner'i. Ortada ge· daşımız ayda 80 den 220 fazla, ya· !ebesi ne yap11n? Paviyonlardan bilhassa Sanayi ler bu meyanda Tophanedeki 
zen fikirlere iltifatı az. Maddi, fa- ni 300 lira faiz ahrdı. O ya'1.takı" ı'lı'm tahsildarlarının ye maadin bankasının ince bir b v 

kat metin. . ·. ·.· .• Şa.şa .. ka.ld.ım. İyi ki hesap pek davalı, hatta taşkın, bir ş.ai.r ~a zevkle süslediği yerli mallar pa· ~ F ord fabrikası da ayrıca agçe· 1 ı h l H b b b b k de bir yer istemiştir. Diğer dördü yüks~k ~e~ep ere ı mını~. ca ı ! ıı;?ışım. er . a anın rülf~nunlarda görüldüğü g.ı ... ı . •.r zarı ve lzmir şark pamu ve 
devam ediyorlar. Dıl bılmıyorlar. kara cumlesı böyle kuvvetlı olsay- az sınirli olmaları daha tabu ıdı. . I'k · k ti fabrikatörü Mahir 
Derı haricinde olanca bilgileri hep dı ilim ve irfan Karaca Ahmet me- Halbuki onların ekseriyeti kuzu 81~ 1 b!ır et k b yaz pamuk· 

· - d k 1 - ·· "} ı· 'd' · - ·ı ın ızza ırmızı e havadan ve ya agız an apma .... zar ıgına gomu me ı ı ı. gıbi. Neşriyat az. Dimaga verı en · v I 
Mahalle kahvesinde mütehayyiz Anladım. "Confort,, denilen kalori ihtiyaca yetişmiyor. Hel~ tan ay yıldızlarla donattıgı sa!onu Polit müdüriyetıne getiri ece· 
kir""ler arasında söylenen sözle· nesnenin fikirler üzerinde tesiri ecnebi dil bilmiyenler.... . herkesin. takdirini kazanmakta· Oi rivayetleri için ne diyor? 

Demir Ali Bey 

rh~ hıı ô.sası, harciam olmuş felse- zannedildiğinden daha büyük. Ötede beride_, bahse mevzu it- dır. Ankara merkez kumandanı 
f tekrarı. Schopenhaver nam hakim deınit: tihaz ettiğim içtimai makuleden En çok satı'an şeyler Demir Ali beyin şehrimiz poli• 

""' beylik kelimeler, tabirler, "Bif !eksiz taheser olmaz !,, Bu fel· çok görüştüm. Belki yüz tanesini Sergide dlln en çok kadın mlldllrlüğüne tayin edileceği 
fiki. ;

0
r vardı: ideal, seciye, ıe,eb· sefeye can ve gönülden İman ede· sigaya çektim. Affınızı dilerim. eşya•• ve Bursa krepdöşinle~i hakkında bazı şayıalar devran 

büs .• ,, v.s., bunlara bile kulak as· rim: Ethedü. • · Muhatabı olduğum sözlerin ıçın· üzerine .atıf yapılmış, yalnız bır etmekteydi. 
nııyorlar. Eski ıarasker .kapısındaki ahır den buraya nakledilecek bir tane Mezuniyetle şehrimize gelen S. " · •; .. f 1 f" b I d · d k .. ··k b'l k ı'pekli müessesesi akşama kadar ıyası, ıç.,maı, ese ı, eyne • zaman me reseaı e pe çuru . ı e yo . Dmir Ali bey kendisile görüşen 
milel cereyanlardan birine tema· Sinirsiz bir fen zerkediyor. Beşeriyetin dimağını işgal •.den 120, diğeri 8 l liralık satış yap· bir muharririmize demiştir ki: 
yül! Estağfürullah! Bunlardan Bu medrese 28 yıldır bir türlü =<>seleler Avrupalıları, Amerıka· mış ayrıca 50 liralık ta çini İş• _ lstanbul polis mlldüriye• 
dördünün de haberi yok. yoluna giremedi. Cihan harbi için· !darı bugÜn yoran, üzen iktrsadi! !eri satılmıştır. tine tayinime dair olan haberi 

Darülfünun gençleri ba,ka di- de istıkrazlardan ayrılan milyon- mali siyasi içtimai ihtilaflar, eskı tütün inhisar 
yarlarda kelimenin l~gavi manasi- l~rla on~ bir şekil verildi: Türk~e aıe~i uğra;tıran . m. addeler...... Bundan sonra k gazetelerde okudum. Buraya 
le deli-kanlı olurlar. Bunların kan· bılmez hır Alman Ural· Altay dıl- Pek azı bunları bılıyor. • idaresinin sergiye mahsus çı ar- mezunen geldim. Böyle bir va-
ları uslu. !erinin mukayeseli gramerini • son Hayır, gençliğe borçl~ndık, la: dığı 17 kuruşluk cıgaralara • zifeye tayinim hakkında hiç bir 

Politikadan hikmetten, Darvin· derece pahalı olmka üzere • okut· kin senetleri ödeyemedık. Ga.zı benzinli ocaklara , yazar bozar malumatım yoktur. 
den, Bergson•dan, Dürkheim'.dan m~ğa ko!"Jd~. Merhum, •~zi le· Mustafa Kemal ~bi bir müc~ddı_t, tahtalarına , tuhafiyeye , en az Demir Ali bey Yalovaya git• 
bahsettim, dinlediler ve es~ed~ler. mın _ederı~! C:•m karnında bır nok- bir inkilipkôr gelır, ortaya bın hır olarak ı!riyata rağbet gösteril· mişlir. 
Söz arasında bililtizam eıkı ,aırle- ta hıle degıldı. sağlam fikir ve duygu . saçar d~: :t. J1. :f. 

rimizden dilimin döndüğü kadar Sütlü kahve renginde bir dilen· bunlar bir kanal vasıtasıle geçlık miştir. Demı'r Ali Beyin polis mü• d · 1 · b · d O d b ( d. d · l · 1 Tüccar umumiyetle 1atıştan bir iki beyit oku um: ınan o ~u~ c~, !r cerrar ~ r u • ze an ya· ıyarına isale e ı me~ mı. li-i 1 k dürlüg~ üne tayini hakkında vila· anlıyamadılar «farisi» ve «elını- nı Hıntçe) tedrıs ediyordu. V.s ...• Ha! unutmayınız. Turk genç g memnun olduğunu söy eme te k 
' P l B d l · ~ · benzer· b ·· d w ·ı yette hiç bir malumat yo tur. ka» bilmiyorlarmış. l'Ogram ar . en e maarife " leri,, gazeti Sakarya'nın geçtıgı ova~a. . 

1 
: ve serginin on eş gun egı 

Pratik değilmiş. • ll_mi haşi".lerle sah:rıeri~de. ş~ istidayı verdim: kabil!y~ti pek coktur., lakın ış en hiç olmazsa bir ay açık _kalma· Esasen b?na ihtimal de veril· 
dolu ı Amerikada - dıyorlar kı: - Hattı ıstıva mıntakalarında memıştır. N . t • . etmektelerdır. memektedır. 

• , k ld ki d d k l b" .. . h.. d'll . Celal ucı sını emennı • • • • • • • • • • • • • • bütün ilimleri layı o u arı a • onuşu an utun sıya l ı erın • _ • • • • • • • • • • •• • • • • •. ~ • d• 
8 

d eden çıkan 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • h · · U b' "kAt Odanın ıçın- ım.... unu a ner • • • • • B b" . icin imkan arıcın- zun ır su u . . . ? 

- u ızıın - .. d k·ı h , k yoraunuz. 
"VAKiT •• ın tefrikası: 33 dedir. Mesele onun e.trafında do~ e 1 erk ep susdu: _Tabanca meselesini sorun~~ 

nüyor. Biliyorsunuz kı el ç~~tası Ma~ am :0~. b başka bir şey sapsarı kesildiğini görmediniz mı: 
cinayetin ertesi günü maktulun e· .. -

1 
. emek ~u~ aşıa)ılmat veı·mi· Bütün itidalini kaybetti. 

vinde bulundu. b b' d 
1 

soy ekm.ıy~c: sımz, m Vans, başını salladı: 
B b. 'ft'radır u ır o ap- yece sımz. h" l . 

- u . ır 1 1 

' Leakokun ağzı sanki mü ur en· - Azizim, dedi, sen ne gar:p 
• tır efendım. . .. . .. . t · Cevap vermedi. Musırrane adamsın, ne garip düşüncelerın 

M. Ki aynı sozlerı soyle- mış ı. ·ı b" 
7 - ıs ~r, . b. d k'- önüne bakıyordu. . var. Kendisinden şüphe edı en ır 

['\ ki d . ô . medi. Sözümu keMsmkeyınd, ır da ı - Şu halde isticvap hıtam bul- masum bir mücrimden daha fazla Y . S S Van Da)n ı a e en· mer Fehmı ka müsaade.,. a sa ım sa ece ' . . 
1 8

. 
azan· · · k y·· b · 'd l" · k b ·· b t' · · muştur. korkar Bunu bılmıyor musun· ır Evet görmüş, bir as er ta· uz aşı, ıtı a mı ay etmişti. sizin onunla olan munase e ınızı y··zba'ı dışarı cıktıktan sonra' . d. ..

1
d.. .. B bildig-i 

- d B S 'd' M"dd · A • u ~ 1 · · k' canı a am o urur. unu b . . Kuman an enson apsarı ı ı. u eı umumının ıert anlamaktır. M k zile bastı. çerı gıren a- .. danc:a~ı ı~l~şh. ekmek için elinizi ve merhametsiz bakışından kaçı· _ Baoı.ka söyliyecek sözüm yok .bar am, jl<adar hakimlerin, kor~akhkdgo!'tke~ 
a sızın sı a Ç • •• •. • t" k k k kıy ~ tı e: . .. · · t' e hul·mc ece • k b. . götürdüğiınuzu tas· nryor, sesı ıtre , ve ısı çı or- .. dd . umumi bey! B se söyleyin dedi. Bu ada. nrse mucrımıye ın • 

ar a ce ınıze d mu eı . - en ' l .. bT B d adamın kuv· 
dik ediyor. . u. . _ Cinayet akşamı Mis K!~~ın mı takip etsin. Ne y.aptığını, nere- erı.nı ı ır. en e on" '!:<ırılılı-""ı 

Yüzha ı derin, sıkıntılı hır ne- -. Hayır yoktu. Kımıeye ver- maktul ile birlikte yemek yedıgm· lere gittiğini öğrensın. Raporunu vetı, on adamın soouk t, f ş l · · ktı• medım onu! d ~·ı ... 1 b ki' Ç" k .. masumum .. Bu ne ea• es aldı diş erını sı • " den malümattar egı mısınız. ak~am c ıyorum. var. un u . . · k'f d.' 
- Size tabancam olmadıgmı Markam sırtını koltuğa rahatça N d ek istiyorsunuz? Yalnız kaldık. Yans yarı alay- rip diişünce! "Sızı tev ı c ıyo--

so"yled' efendim dedi. Ben onu dayadı ve devam etti: - S e em 'kı'ye dogvru b"ırlikte rum ! diye bir masumun cmzuna ım, ı . . _ aat on ı er " .. 
1 

· · b ·· ·· d .. Fransada iken kaybetmışt.ı~ .. d" - Benson, Mis Klerin pefini l k t d çıktılar Mis Kler an~ . P k "debbir bir adam de· vurun. Derhal goz erının u~ru u· 
. k b tmemı~sımz ır b k . b d h o ana an . , - e mu , . V•• .. "d ··rpordig~ini S"",..,~ - Bclkı ay e G . ıra mıyormuş, sız un an aher· k 'k'd evine döndü Bunu d' A sizin kadın hakkındakı 3unu, vucu unun u ~~ , c:.: d b. · · · 'zdir -ene ıa· 'd' · .., ca saat ı 1 e · ı. ma ld - g"rcceksiniz B:.ı a• e ırıne vermışsını l ·. d.. .. .. dar mı ı ınız. .1• tabii ı .. }eriniz de hayli boşboi?azlıktı, sarı o ugunu 

0 
• 

de etmek üzere falan. yı uşunun Yüzbaşı gene kadının ismini d~ hı ıyorsunuz, .. 1 : . l l soz "' damda 1calp varsa dakilrnsmda dü-h I ı ~ y·· basının goz erı şımşe < en- ha! b l E- t k'f tt' v. • e e · . tekrar i~idince bir yay gibi gerildi uz · d'. şer, ayı ır. ger ev ı e •gınız K
. medım. ~ d' K 1 atıldı. Etrafına bak· Markam cevap ver 1 • • • h" . 'f' . b - ımseye ver .., Yüzü kızardı. Markama tehditkar ı. aş arı c d . f ld h . K b 

1 
diyorum adam canı ıse ıc ıstı mı czrnaz, Ald olmıyasımz • d n derin erın ne es a ı. _ Süp esız. a u e · . . l .. .. ·· k l b"l 

- anmı.: denebilecek bir §ekilde baktı. Sert ma a b d F k d·.. .. .. k" onun mücrirr.İ·ısızm e yuzunuzc arşı a ay ı e e-- Hayır! . . b' ·ık· .1 • _ Gene ha er arsınız zanne· a at uşunPn .. ı !d der. o·· k Mir. Klerm evıne lr sı mme 
1 
e. d · B n saat yanında kat· yetini anladıktan sonra acı ım. 

. ~ . u!'1 a Bşİk- b 1
" ~iynret esna· - Mis Klerden bahsetmiyelim ! er.ım,. .enso . _ Mücrimiyetini mi? Anlama· (Devamı rnr J gıtrnışsınız. e ı - .:. d dedi. ledılmıştır. 

sında üzerinizde bulunuyor u. 
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Gazinin vaziyeti 

Küçük ağrı ve Ay
ley dağlarında 

harekat Kayaş'ta 
Sabık Paris sefiri Fethi B., Ser- çayır çayır yanan bir günün 

b t C.. h . f 1__ •1 [lJst tarafı 1 inci stıyıfada] k d d l 
eı um unyet ırıv&sı namı eye- .. . . .. .. a şamm a, ost aram: 

ni bir fırka teşkil ediyor Bu fırka yardım gormekte ıdıler. Dunku - Gel sana bir Ankara Cu-
ümh . • .... 'l'k lA 'ki. 'k 1 nüshamızda yazdığımız veçhile hü fb 1 • l 

c urıye~ı ı ve ayı ı esasa· ,_,,_ · . l bA masınm sa a arını seyrettıre Lm. .. . ıs.umetımız, ranın ceva ı not~ın· 
rında Cumhurıyet Halk fırkasın· d k" t "k' . ka d · t" Dediler. 

w. • a ı eşrı ı mesaı y ına ıs ına· 8. C b . d . Ak 
dan .farkb ~~gıld~r. Bu_nun!a ~era· den tenkile ba,lanılmak üzere or- ız « e .. ecı» eyız. şam. 
her ıktısadı, ıdarı ve &ıyası hır ta· dumuza telgrafla emir vermişti. yaklaşıp golgeJer uzamadan, şe• 
kım esaslarda ve bunların tatbika- Ordumuz, Ağrıdağınm İran budu- hre inmenin imkinı yoktur. Bir 
tında Halk f rrkasına muhalif hare- du dahilindeki kıamını da ihata et· haftadanberi kendimi battı üstüva
ket edecektir. Eğer Cümhuriyet mek üzere iki koldan harekata baş da samyorum. Etrafımın geçil
Halk fırkasının ba§ında sadece Is· lamıştı. mez bir alev hududu kaplamıınr 
met Paşa, Serbest Cümhuriyet fır- Dün gece ~nkar~ muhabi~imiz- ve odalarımız da etüvden fark
kasının başında da yalnız Fethi B. de? g~len mal~mat ~~8:ta~ın. ıkmal sızdır. Ancak geç saatlerde ha
bulunsaydı, bu iki lider tarafından edı!m•§ sa!.ıla.bılecegmı b~ldırm~k- va biraz kıımldar, aydınlığın 
idare edilecek iki fırka hakkında tedır. ~ugun, yarın da daga dogru göıJeri yakan cıvalı parlaklığı 

. harekata başlanacaktır. Tayyare~ l Ç k . 
herkes kolayca hır hüküm verebi· 1 . . d t t mat aşır. ı ıp gezınmek ıstıra· 

erımız or umuza muavene e • ·ı · . d · 'b' bil 
Jl·r yenı· fırkanın Halk fırkasına k d w t h d d dah'l' d . n eşınce, ınsan a aksı ın ı r-, me ' agın ran u u u ı an e . t "htilil T w • b l l t b 
karşı ne dereceye kadar muvaffak ki kısımları üstünde uçmaktadır- rıye . 1• d' ckı .•g~'K aş ar. 1 kI'fiu: 
olup olamıyacağını daha ziyade i· ı nun ıçın ır ı ayaı,. te ı nı 

b l b · d b'l' d' F k ar.I h"k" · bi t sevinerek kabul ettik. ıa ete ta mın e e ı ır ı. a at ran u umetı, ceva no aaın· O t d f k t b k 
görüyoruz ki bir çok kimseleri te· da hudutla müşterek askeri hare· raya ren e var,. 8 a ~ -
reddüde düşüren bir nokta vardır: kata muvafakat etmemekle bera- le~ek ~8Y8!1~ zevklı demlenne 

Gazi Hz. Reisicümhur oldukla- ber teşriki mesaiye taraftar oldu· yebıemıye~egız. Şe~re t~lef~n 
rı vakit bizzat teşkil ve tesis ettik- ğunu bildirmekte idi. Hükumeti· ederek bır ~.tomobıl ~e~rttık. 
leri Cümhuriyet Halk nrka.sının ri- miz buna istinaden Iran toprağına Ankarada şoforler en tabhlı zilm· 
yasetine. yüksek şahsiyetlerine ve- geçerek dağın ihatasına başla~a- redir: Bir kere taksiler elli Ye 
kaleten • İsmet Pa~ayı getirmiştir. sı?ı kolo!du kumandanın~. ~ıldı~- yetmış kurqla batlıyor ve sonra 
Bugün de bu vekalet devam etmek· mı§, aynı zamanda lran hukômetı· yolda canı nasıl isterse öyle 
t d. 8 't'b 1 1 t p H ne de yeni bir nota göndermitti. yazıyor. Cebeciden Kayseri de-e ır. u ı ı a!' 3. sme aşa z. B d 1 · · d b' · 
hakkında Gazi Hz.nin yüksek te· . , u dota 3: rİn .arazıııhlY . 1~ mir yoluna muvazi giden güzel 
veccühlerinin şimdiye kadar oldu· ıhz açk~t en a!ı1ret ~~ınkü' ~~~ Ag~r:ç~n bir şosa yapılmış. Eskiden bu 
, k , . . ld are a a geçı ecegı, cu e yol b' t'ka d d 
ğu gibi at ıyyen değışmemış o u- Aybey dağlarının hareki.tın kolay· . . ır pa .,1 yı • an ı!"yor u. 
au şüphesizdir Ayni zamanda Ga· 1 t l . · · ı 1 ... Şımdı bUyUyup genışlemış. Çıp-
e • a~ ırx ması ıçın ışga o unacagı I k d . k 
2i Hz. Cümhuriyet Halk fırkasını haber verilmiştir. lran hükümeti 8 ıırtiar • ep~y oı~ukt.~ so~-
gene kendi §nhsi fırka,ı olarak ta- de hududumuz dahilinde kendiıini ra karşımızda tarıe bır ıoğiitltik 
nımakta ve yalnız Reiaicümhur ol- iz'aç eden etkiya bulunduğunu his- belirdi •. l~mi~de ~ğer Aşıklar ol
öukları için filen fırka işle&ile iş- sederae bunları tenkil etmek ü2ere masa ıdt, agaçbga yaldaşırken 
tigal etmemektedir. topraklarımıza geçebilecek, hatta doğan aydan babıetmiyecektim. 

Fethi Beye gelince, ismet Pata bu hususta bizden yardım da gö- Fakat dedim ya yeni ifıklar için 
gibi o da Gazi Hz.nin eski bir ~ah· recektir. Bu cihet te Iran hükmne· aylı gece, güzel bir dekor. bele 
si do~tu ve fikir ve içtihat arkada- ti~e bi~dirilmiştir. Bir ta__raftan d~ onlann doğuşılan, haylı heyecanlı 
şıdır. Fethi Beyin teşkil ettiği Ser· Ag~ıdagı v~ Aybey daglarında~ demlerdir. SeYen kalbi muhitin 
bets Cümhuriyet fırkasına karşı da etkıya~ fıra~ına meydan v~rıl· dilberliği coşturur, bu gUıellik 

G . H k b . b" memek uzere ıcap eden tedbırler · • dil ö UI b' n- • gene azı z. ço arız ır tevec~ l t Şak'l k"' .1 d "'d ıçıne şen g n ır suuger gı-
.. h .. ekt d" ı..r tt a ınmış ır. ı er amı en ag a- b' t klı,fl • . k h l 

1 cu gostenn e ır. ..,a a en ya· imha edileceklerdir. ı e t erı emıp a u eder. 
ı km .p~d dostla~~dan ba~ı zev.at FATİN BEYİN KATİLLERİ Aşıklara tavsiye ederim bu il-

bu yen} fırkaya ıltıhak etmışlerdır. Malazgirt mıntakaıında etkiya- hamlı zamanlan fırsat bilsinler, 
lıte bu vaziyeti görün~e bir ta· lar tarafından feci ıurette !ehit e· istifade etsiclerl •• 

kım kimseler tereddüde düşmüş- dilen merhum doktor yüzbaşı Fa~ Kayaş, Fulurya gibi bir ağaç
ler, acaba bu iki fırka arasında tin Beyle arkadaşının katillerinden lık. Tıpkı oradaki gibi ağaçlar 
Gazi Hz. nasıl bir vaziyet alacak- oldukları anlaşılan Aşır köylü yedi altında rakı sofraları kurulmuı .. 
lar diye düşünmeğe lüzum görmüş- kiti Karaköse mü{rezesi tarafın- tur. Her gölgelikten bir gramo
lerdir. Y.e ihtimal ki bu tarzda bir dan yakalanarak Muta getirilmiş fonun hım hım naralan geliyor. 
tereddüt yeni bir fırka te~kil et· ve Adliyey;e teslim edilmiştir. Şoför yıldınm gibi sürüyor, çitler 
mek istiyen Fethi Beyin zihnine de MARDiN HAV ALiSiNDE ağaçlar devrilerek geçiyor. Par-
gelmiştir. M~rdin, ı.~ (A.A.) - Bugü_n maklan, kapısı hatta ağaçlan .. 

Onun için Gazi Hz. Fethi Beyin ~aı:_dın ve mulhakatın~a tam .. ~ır nın gövdeleri bile badanalı bir 
mektubuna verdiği cevapta bu ci- sukun v~rdır. ~erkes 1f ve .. guc~le kahveden ıonra gidec~ğimiz 
beti çok sarih olarak ifade etmiş- meşguldur. Surıye hududu uzenn· yere vardık. Burası da saç masalı 
tir. Cevabın sonunda: "Reisicii-:- de bulunmakta olan çapulcu ve bir kır gazinosu. SOıO, gOzeUiği 
h b lurul ,.. "dd t R . . sergerdeler Franıız kumandanı yok amma Gardanbardan dah ur u ugum mu e eısı d. d k. bb .. t · · d ' a 
hurluğun uhteme tevdi ettiği yük· k~z ·İn e D t~fe ub'' ne~~~es!n. e pahalı!.. Saıı cazbancll yok. Ya
sek ve karıuni vazifeleri hükUmet- amMı end' erıalz~r~ t~l" ıt te ıhmlkmı,tır. lınız kötü bir gramofon ve bo-

4r ın v ısı vı aye a a k 1 ki ı Ü t ·1 · 'k' le olan ve olmryan fırkalara karşı b. b d k S · %u p a ar a m f en enn musı ı 
idili.ne ve bitarafane ifa edeceği- dırk. ehy~nnl ~e neşrle kerte I urhı~e· ihtiyacına cevap veriyorlar Meş-

e ı aın er1n mem e e a ey ın· "Ad la k"' _ 
me ve layik c.ümhuriyet esası dahi~ deki tahriki.bna karşı halkın dik- hur a r,, tilr usu çalınırken 
linde fn-kanızın her nevi siyasi fa- kat ve teyakkuzunu celbetmekte- parmak şakırtıları duyarak ba-
aliyet cereyanlarının bir maniaya dir. - şımı çevirdim. Bir yosma otur· 
uğraınıyacağına emniyet edebilir- HACO duğu yerde çalkaoarak kıvın· 
ıiniz.:, demiştir. . Cenup budud~uza tecavüz e· yordu. Meğer bunlar "Tabaren,, 

Bu;:ıaena.leyh Reisicüınhur Hz.- clıp kaçan ve S~ıye~e Fransızlar bannın artistleri imiş. Gtindüz
nin birbirlerine muhalif birer fırka t~rafından tevkıf edılen Haco De· leri burada geceleri de orada 
lideri olan İsmet Paııoaya ve Fethi nzorda bıılunmaktadrr, oradan Şa- .. 1 • wl d,. . l ıı! 

,. .. d ·1 cekf a emı egen ırıyor arm .• 
Beye kar§ı olan vaziyetleri bir ha· ma gon erı e ır. Bilmem yarım saat tahammül 
hanın iki evladına kartı olan vazi- KIRMIZI KİTAP d b'ld"k ·? Dönüşte son 
yetinde11 hiç farklı değildir. İşte Hariciye vekaleti, Şark isyanı· e e 1 1 ~ı . • ' 
bu vaziyet nazarı dikkate alındığı nın iç yüzünü bildiren, vesikaya trh eikler Kyeti~mek k' ı~ın b~Ofan 
takdirde her iki fırkanın müstakil müstenit kırmızı bir kitap çıkara· a ta ayaş ~~~ ının. ır ~: 
mücadele ve muarazaları müvace· caktır. Kitap Fransızca ve Türkçe garyaya benzedıgıni görür gıbı 
heıinde büyük vatan halaskirırun olacaktır. oldum. Sev-"'A 

• . . Y ANLJS BİR HABER mııı11111111ııı1111m ım111111n.111mumuu.ıııwuuıınuu•o!'111wm•ı!~t11.," ... nuıııtınontt111 
nuıl hır hattı hareket ıttıhaz ede- T" ,. I - b 1 h b. . hükumet arasındakı munasebat 
cekleri daha salim bir surette tak· l" ıms ın s~an u mu a ırı şu dostanedir Hudutta asayişin te· 
d' d'l b'lir ma urnatı verıyor: • . • d 
ır e ı e 1 

• "Gayri resmi bir surette haber yıdı etrafında cereyan e en mü-
.Alefıme.t .A.$UH verilcijğine göre Erkanıharp reisi zakerat hep bu hava ve etas 

Fevzi Paşa Kürdfüıtana hareket dahilinde olup bu müzakeratın 
edecektir. f.,ıtanbul kolordusu ku- mevzuu daha ziyade teknik va
mandanı Şükrü Naili Paşa, Şark didedir. Şekavete mukavemet, 
vilayetlerinde .~aş~manda~lığa bir;nin diğerioin arazisinde şuriş 

Rumlar nıallarını satmak 
istiyor1ar 

Etabli rumlar ne olur ne ol
maz mülabazasile mallarım elden 
~ıkarmıya çalışmaktadırlar. Gün· 
de 20- 30 Rum emvali metrlike 
idareıine müracaat etmektedir. 

Halbuki itilafnamenin ademi 
tatbiki için hiç bir sebep olma
dığından Rumların brı telaşları 
manasızdır. 

namzet olarak gosterılmektedır. ikaına muhalefeti zaten iki hü· 

Iranla münasebatımız kumet arazisinda mer'i ahklmı 
d t d" ahdiye icabatından C\lduktan baş· 

os ane ır ka lran hükumetinin cevdbi no-
Ankara, 12 (A.A) - Bazala- tası bu noktada ıarih teminatı 

rı mübalağalı diğerleri mutedi- muhtevidir. Ve son hadise üze
lane olmakla beraber Türkiye- rine Tahran hükumetince ittihaz 
lran arasında gerginliğe dair çı· edilmiş olan tedabirden ve icra· 
karılan haberler asılsızdır. iki attan bahsediJmektedir. 

~run--§-~~~-·~-~---:.~~~:: CE~ il'JET 
• 

FEDA YILERI §Ynztn:Ö.~it~J{ı~§ 
Kudüs etrafında kanlı bir mul1arebe 
İki tarafta döğüşmeği dini bir fariza sayıyordu 

- 11:ı -

Sali.hattin, kuvvetlerini Sıhyon sözlerini tebliğ etmişti. 
kapısına sevkettikten sonra gece· Patrik sultanın cevabını dinle· 
den mar~iniklarını kurmuş, gün dikten sonra meseleyi anlattı. Es· 
doğarken bunlar harekete geçmiş~ rarkeşlerin Balebek emiı-esini ken· 
ti. iki tarafın maı:ıcinikları i9liyor· disine nasıl teslim ettiklerini ve o· 
ken Kudüsten çıkanlarla Müslü- nun teslimi için koştukları şartları 
manlar arasmda kanlı bir muha- izah etti. Sonunda fU sfü:leri 
rebe vuku bulmuştu. Bu muharebe söyledi: 
zaptu rapt içinde ve kumaııdaya ri· - Balebek emiresi elimizdedir. 
ayet ve itaat dairesinde vukubulmu Görüyorsunuz ki, Sultan Salahat• 
yordu. lalam müverrihi lbnülesir tin ancak onu iade ettikten sonra 
bunu ta.svir ediyorken fU sözleri bizimle mü.z~kereye girişeceğini 
söylüyor: ıcJki tarafın her biri can- söylüyor. O halde bu kızın elimiz· 
la batla dögüımeyi dini bir farize, de bulunması bizim için faydalı 
edası zaruri bir vazife sayıyordu. olacaktır. Fakat esrarkeşlere kartı 
Hiç bir kimıe, büyüklerin ve ya olan taahhütlerimizi ne yapaca· 
kumandanların emrine bakmıyor· ğız? 
du. Gerilemek için veya bir tarafa Firenklerin o zaman en mute
sığınarak döğü,mek için emirl~ beri olan Ramle prensi Balyan ce• 
verildiği belde bir kimse bunları vap verdi: 
dinlemiyor, ve mütemadiyen dö· - Sizin o taahhüdünüzün bir 
ğütüyordu. Her gün firenklerin at· kıymet~ yoktur. Altmiş bin kitinin 
blan tehir haricine çıkarak öteye hayatı mevzubahs oluyorken es· 
beriye akın ediyor ve mukabele rarkeşlere verilen taahhüt dütü• 
görüyordu. Bu 11rada tehit olan· nülmez. 
Jardan biri emir (izzettin İsa) idi. ~ir diğeri onu teyit etti: 
Omeranm büyüklerinden biri olan - Esrarkeşler iıterlene omı 
bu zatın babası, Caber kalesinin Sultanın ordugihından kaçının· 
sahibi idi. Kendiıi her gün muha· lar. Bizim vazifemiz Sultanın ak· 
rebeye iıtirak eder ve büyük kah- rabaaı olan Balebek emiresini ona 
ramanbklar gösterirdi. Havas ve teslim etmektir. 
avamın hepıi onu severlerdi. Onun Bütün cemaat buna muvafakat 
ıehadeti müslüma.nlar üzerinde de· ettiler. Patrik te muvafakat eden· 
rinden teıir etmİf, bunun neticesi ler arasında idi. 
olarak müalümanların hamleleri Buna karar verdikten sonra 
daha fazla şiddet keshetmi4ti. Fi· patrik ıu mülahazayı dermiyan et· 
renkler mevkilerinden atılınıt ve ti: 
§ehre ilticaya mecbur ka.lmıılardı. - Fakat Bale bek emireıini ne 
Möılümanlar aurlarm etrafındaki mukabilinde iade edeceğiz? Sul· 
hendeklere Yamııtlar, onu geçmiı- tan bunun için bir fey vadetti mi? 
ler ve sura yaklaprak onu delme- Heyetin reisi cevap verdi: 
ğe ba1lamı9lardı. Bir taraftan aur- - Hayır, müabet bir ıey vadet· 
)ar deliniyörken tirendazlar okla- medi. Fakat bizi dinliyeceiini va• 
rile, manciniklar mermilerile onla- detti. 
n himaye ediyor, surlar üzerindeki - Y almz bizi dinlemekten ne 
firenkleri uzaklqmağa mecbur e· çıkar? Ya bizi dinlerde istedikleri· 
derek. surların kolaylıkla delinme· mizi reddederse ne yaparız? 
sini temin ediyorlardı. Firenkler, Patrikin bu aözleri hepsini dü· 
müslümanların tiddetli savletini, !ilndürdü. 
mancinikların mütemadt hareketi· Sultan, akrabaaı olan bir kadın 
ni ve aurların delindilini görerek için ne gibi bir f edakirlığa katla· 
hel&ke yaklqbklannı anlamıtlar, nabilirdi? •.• Büyük bir zaferi bir 
bunların rüeauı toplanarak takip kadını kurtarmak için feda eder 
edecekleri hatb hareketi kararlat· miydi? Buna imkan yoktu. O hal• 
brmak iatemitlerdi.,, de Sultandan ne istemeli idi? 

Şehrin içjndeki büyükler ne ya- Firenklerden biri ıu teklifi der-
paC4,klannı müzekere ediyorken miyan etti: 
tiddetli münakaıalara dalmıtlar, - Biz Sultandan bir teY istemi· 
nihayet ıultan Salihattinin merha- yelim. Fak.at Bale bek emireainden 
metine ilticaya karar vermiılerdi. ıeraitimizi kabul ettiğine dair bir 
Bunların teılril ettikleri bir heyet taahhüt alalım ve bu taahhüdü o· 
Sultanın karargahına gönderilmiı, nunla birlikte Sultana takdim ede
heyet Sultanın huzuruna girerek lim. 
merhamet dilemiıti. Bir diğeri bu teklif ile iatihf af 

Sultan fu cevabı verdi: etti: 
- Sizin layık ve müstahik oldu - Balebek emiresinin vereceği 

ğunuz fey, 492 de isli.mlara yaptığı taahhüt bir kıymeti haiz değildir. 
nızın ve ondan ıonra yapmakta Sultan, bunu kabul edecek olsa bi• 
deva,n1 ettiğinizin mukabilidir. Siz le onun vü2erası, üıneraıi bunll 
o zaman müslümanları katlettiniz kabul etmezler ve Sultan da onu 
ve kadmlan esir aldmız. Bizim de kabul etmemeğe mecbur olur. Bat· 
buna göre hareket etmemiz lazim ka bir fey dü§ününüz. 
gelir. Fakat biz gene ıize acıyaca· Mediate hazır olanların hepsi 
ğız ve aizi dinliyeceğiz. Fakat bun· dü,ündüler, fakat biriai de Melike· 
dan evvel size emrediyorum. Der· nin eUerinde olan hayatından na• 
hal tehre dönünüz ve şehirde pat· sıl istifade edeceklerine dair bir 
rikiniz tarafından saklanılan BaJe- tey söyliyemedi. Nihayet patrik: 
bek emireıini buraya getiriniz. Bu- - Bu İ§İ bana bırakınız. Ben 
nu yapmadıkça sizinle konuta· bu ak§am, düşünür ve bir feye ka· 

rar veririm. Siz de onu kabul eder• mam. 
Fakat heyetin içinde Bale bek siniz! dedi . 

emiresinin Kudüste bulunduğun- Patrikin bu teklifi kabul edildi 
dan haberi olan bir kimse yok gibi ve meclis dağıldı. 
idi. Haberi olanlar onun bu derece Şayanı hayret bir nokta patrİ" 
mühim bir şahsiyet olduğunu tak- kin meclisinde hazır bulunanların 
dir etmiyorlardı. Heyetin reisi ce- ayrılmasından bir kaç dakika son· 
vap vemıit ve şu sözleri söylemia· ra Kudüste bulunan fedayileritı 
ti: .. mecliste geçen her şeyden haber" 

- Balebek emireainin Kudüste dar olmaları ve baş dainin hemen 
hulundujundan haberimiz yoktur. patrike müracaat etmesidir. 
Madem ki onun iadesini emredi· Patrik, baş daiyi kabul etmit ve 
yorsunuz, müsaade ediniz, tehre onunla konuşmuştu. Ba! dainin ilk 
dönelim ve meseleyi tahkik ederek sözlerinden onun her şeye vakıf 
icabına bakalım. olduğu anlaşılıyordu. Baş dai sor 

- Geri dönebilirsiniz! du: 
Heyet geri dönmüf ve Sultanın (Bitmedi) 
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482 50 772 50 557 . 30 12 30 763 30 
525 3 1 946 IOO 574 3Q' 257 50 798 30 
884 3 8020 3~ 693 10~ 286 100 86 50 

32029 5 i ı 15 ~g 874 3~ 490 3 57408 50 
326 100 157 1~ 998 30 507 3 593 100 
500 5 171 lOQ 

~~~ ;~ ~~b ~~ ~~~ ~o ~~g ~~I ~~~ ~~ 
623 3~ 316 30 209 3 290 50 705 50 

~~ ı~ ~~~ ~gl ~~~ 1~~, ~~! ~~ g~~ lgg 
33081 3~0 588 30 434 50 441 30 914 30 

861 1 o 757 50 438 30 448 30:ı 93 ı 30 
7 4' ı 849 3öl 565 ı oo 458 300 949 30 

268 30 39oss 3d~ 594 so1 498 ı ~1 ·sso ı g 30 
318 30 121 5 710 30 634 3uı 45 50 
384j 3 122 s 

1
1 807 sol 839 100 69 30 

455 50 241 3Q 812 30 899 100 113 30 
466 5 266 30 827 30 52092 100 47E 30 

ankno 

icaret ve zahire 
Flatlar ncaret bonan kttıblumlllllilltt 

tarafmrla.n •erlmlıtlr 

Buğday 
Yumu~ak 
Sün ter 
Sert 
- Zahireler -
Çavdar 

Okka•l 
Aeprt Azami 
K. P. K. p 

10 13 

10 ıo 12 25 

6 30 6 l\S 

Seyrisefain ' 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2862. Şube acentesi: Mah

mudiye Hanı altında jstanbul 2740 

İskenderiye sürat 899 3 337 50 965 30QI 10~ 50 525 50 
988 sgl1 

437 50 986 100 313 ıo°ı 56~ 50 
993 3~ 452 50 6oos sol 321 30 59~ 3o 

8Ö4! ıoo: 303 3o 14 50 ıı~ 100
1 

296 30 
831 50 461 50 t93l 1011 134 30 346 3o' 

415J 30 462 30'.l 294 50 435 100 578' 50
1 ,. 

postası 
186 50 469 30 441 sn 5'l4 1oc 592 ıoo < (1) 43:> ıog 583, 30 605 3~ 5t>sl 100 675 30 
505 ıOO 852· 50 624 3 677 50 844 50 
686 3o' 927 50 668 5 1 690 100 975 30 ...... ..... 

34029 30 547 1oo:ı 336 100, 408 ı o::ıll 659 5o • 
39 30 583 108 261 30 548 30 ,59333 50 
75 3~ 5841 30 291 3o' 603 501 45? 30 

196 5~ 641 10:)1 492 3Q' 792 50 555 3 ) 

(CUMHURİYET) vapuru 15 
ağustos Cuma günü saat 13 te 
Galata nhbmından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire 
ve akşamı lzmirden kalkarak 

7(\$ 30 954 100 864 50 129 50128014 30 
885 30 983 !00 871 50 862 30 186 50 
937 5010094 100 963 50 ~2071 50, 238 30Q\ 
950 30 330 50 968 ıooo 12s ıog 218 300 

s215 ıod 357 3o' 16114 30 ı 99 3~ 381 j so
1
' 

284 30 436 30 145 50 423 3 482 30 
368 sO, 514 3ol 205 50 482 50 s101 3d 
457 5°ı 533 50 265 3C 772 5 556 59 
497 30 591 30 357 50 855 30 805 30 
551 50 644 100 36!'1 30 877 501 8251 t OOı 

ı., ' ' • : ·~ ; .. ; .. 

361 3Qı 679 3C 522 10~., 9 ~r 5~ 1 66 30 
415 30 942 ıooo 603 10 53243 300 634 3o 
996 30,40012 100 652 5 25 30l 730 30 

350 l 41
1 

50 129 1000 730 30 32v l 00 787 100 
24 30 151 100

1 

7351 30 330 3JO 835 30 

~~~ ~o~ ~~~1 1~g~ ~~~ ~g ~~~ 2g~ı ~~~ ~~ 
854 3l I 4601 301 8901 301 707 50 991 50 
934 s , 754 1ooı 7088 3o s 12 30 

Pazartesi Iskenderiyeye vara
cak ve Çarşamb~ İskenderi
yeden kalkarak lzmire uğ-

rayarak İstanbula gelecektir. 

Trabzon ikinci postası 
( ANKARA ) vapuru 14 

r ağustos Perşembe akşamı 

Dün geceki yangın 
Diln gece saat 7 buçukta 

Galatada polis beşinci şube kar

ıısındaki konyak deposundan 
bir yangın çıkmış, vak'a mahal
line yetiıen itfaiyenin gayretine 
rağmen meıkür depo tamamen 
yandıktan sonra yangın söndil· 
rlllmüştür. 

Amerikada kuraklık SADIK ZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

MERSiN MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Galata nhtımmdan kalkarak 
Zongıif dak, Inebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, F asta, Ordu, 

1: G "resun, Trabzon, Rize, Ho· 

r:G::::l:IM@C&a::.:w:;::::c::::::::::::::::::::::::;= 

fi SELANiK BANKASI i~ 
1888 dt tesıs edilrni~tir Ü .. 
SERMAYESİ 30,000,000 FRANKS~ 

Merkezi umumi. İstanbul ~~ 
EİTUrkiye şubeleri~ 
n Galata, İstanbul, lzmir, Samsun, ii 
1 . ~ 

H Adana, mersın. :: 
ı: Yunanlsian şubeler ~i 
Ü Selanik, Atinaı Kavala_ ii 
U Her türlü banka muame1ı1tı ES 

p itibar mektupları, her nevi akç i~ 
·ei üzerinden hesnbatı cariye, çek ES . ·: n muamelatı E= - -U::-.n:n:==::::::ın::r..::::~~==::::::-~:::::::::::; 

Buğday piyasası yükselmiye baılamışbr .. 

Nevyorktan bildirildigine göre 
vasati Cemahiri mlittefikadaki 
kuraklık Şikagoda buğday fi. 
atının mahsus derecede temini 
mucip olmuştur. Kı..ırak biraz 
azalmıf ise de hiç bir yağmur 

alameti yoktur. Reisicllmbul' 
Hover tatil istirahatinden vez
geçerek kuraklıkla mlkadele 

ıçın Vaşingtonda kalacağını 
bildirmiştir. Diğer taraftan fe
laket halini alan bu hadiseden 
en ziyade mutezarrır olanlara 
imdat yetiştirmek için ha21rlık
lar yapılmaktadır. 

Kuraklık doJayısile Nevyork 
borsasile bütün borsalarda bir 

spekülasyon dalgası görülmekte
dir. Spekülatörlerin mubayealan 

kuraklığın devamı baberile kuv
vet buldu ve mısır fiab fevkala
de fırladığı gibi buğday ve arpa 
fiatları da pek fazla yükseldi. 

Eğer on beş gün kadar yağ
mur yağmazsa felaket pek bü
yük olacaktır. Her tarafta yap
raklar saranp düşüyor. Şark1 
vasat ve cenup hükumetlerinde 
mahsul hasaratı 500 milyon do
lar olarak hesap ediliyor. 

Nevvorkta termometre gölge
de 32,9 za kadar' çıkmıştır. Şi
kagoda altmış kişi güneş çarpa· 
rak ölmüştür. Tenese de nehir 

yataklarındaki balıklar susuzluk
tan ölmektedir. Şimdiye kadar 
hasarat 2 ila 5 milyon sterlin 
lirasıdır, süt sanayii mahvolmuş-

Füruzan 
~ pa'ya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesile Rize, Of, Sür
mene, Trabzon, Polathane, Gö-

vapuru 14 p b rele, Gireson, Ordu, Fatsa, Sam· 
Ağustos erşe ffi C sun, Sinop lneboluya uğrıyarak 

gelecektir. 
günü akşamı Sirkeci rıhtı - :\. 
mından haı ek etle (Çanakkale, amı:c:ıtm11111·---•;a:::1111111111CIZQ~ 

;:~ir A~ı::::.· B~=,·~n:.:~i; . ~rv;ı k;~c1~-=v1PuRUiiiili 
iskelelerine azimet ve avdet ede- laj Karadeniz postası ~ 
cektir. il= ~ vapuru i 

Tefs!lat için Sirkecide "i u a m S ll TI 13 Ağustos 1 
il h ~. c b 1 ~ıeymenet anı altında acen- ~i ar~am 8. ! 
1 ~ .. p li ~ 

ta ıgına muracaat. i akşamı Sirkeci rıhtımından •• 
Te'"fon Ist. 2134 :: hareketle (Zonguldak, lnebolu, H 

.;.cıırıı;,nr : ~ O d G · i= :; ..,aınsun , r u , ıresun , 
1
: 

tur. Pamuk mahsulü yüzde 10 İi Trabzon ı Sürmene ' ve 1 
azalacaktır. Mısır ve kuru ot fi Rize ) ~e azimet ve avdet l·ı' 
mahsulü ise yüzde 40 ila 90 ,_f edecektır. i• 
ek s:k olacaktır. Mayıs zarfında il Tafsilat için Sirkecide Yel- il 
400 milyon ölçek mısır mahsulü- ii kenci hanında kfün acentasma ~~ 

h d li müracaat. Tel. lstanbul :1515 ii 
nün ma vol uğu hesap ediliyor. m:::c:um:m:.:;u:::::m:::.:n:m.-:mm:=::::-.:::a 
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.t 
Yüksek mühendis mektebi 

rektörlüğünden : 

'jlm!~li'1llli ı1ııı: 'il ıı mıııwııııııııırrnı ·ııw: mııımım ~ııı~ ııııı ı 

·ıı Ağustos YER L i 
.Mallar sergisinde 

~ Adapazarı Bez f o~ri~ası Yüksek mühendis mektebi kay
dü kabul muamelesine Ağustosun 
on beşinden itibaren Pazar ve 
Perşembeden maada her gün sa• 
bah saat ondan akşam on yedi
ye kadar devam edilecektir. Bu 
hususa ait şeraiti arzu edenler 
mektepten bizzat alabilecekleri 
gibi mektupla da istiyebilirler. 

/ """ Masa örtüleri, Peçete, Tisör ve 
diğer mamulatını görünüz 

11 
ııı mm 11111 ıııı ıırn ıı r ı·, 

Kok kömürü münakasası 
Yüksek baytar mektebi rektörlüğünden: 
Yilksek Baytar mektebinin bir senelik ihtiyacı ola_n kı~k .ton 

kok kömürü mevkii münakasada olup 24 temmuzda ıhalesı ıcra 

Hil8liahmer Istanbul 
merkezinden: 

Hililıanmerin yazlık balosu 21 ağustos 930 perşembe günn ak

ıamı ıaat 22 de Adalar ıubesi tarafından BUyükada Yat kulüpte 
•erilecektir. Biletler: 

Hillliahmer Ada)ar ıubesinden. 
lıtanllul cihetinde: 
Hillliahmer Istanbul merkezi, 
TIUkiye it Bankuı, 
Ziraat Bankası, 
Ertuğrul mağuaıı, 
Mehmet klzım eczahanesi "'EminönO, 
Beyoğlu cihetinde: 

Beyo~ lu Hi aliabmer şubesi "'lstiklil caddeıi H 

Galal&saray Milli sanayi sergisi, 
Beyoğlu Tokatliyan oteli, 
Bllyllkdere Tokatliyan oteli, 
&e,otJa Perapalaı otelinden almabilir. 
Flatlar: Bir çift 5 lira 

Tek hanım 2 " 
Tek Bey 3 ,, dilr. 

Ankara şehrema
netinden: 

Ankara'da inşa edilecek mezbaha .. 
nın 102843 lira bedii keşifli zebih 
salonu, kanalizasyon, dahili su tesi
sab, aptesaneler, gübre deposu, 
mandıra, kuyu, su deposu, memurin 
ikametgahı, aksamı yirmi gün müd-

kdinamamııbr. 20 Ağustos 930 çarşamba glinü ihalesi icra 
kıhnacağından talip olanların şeraitini anlamak Uzere defterdarlıkta 
iktisat muhaseb~ciliğine muracaatlraı • 

...:....:............:..!..--=--~;:__~~,:__~~~~-

Tütün Eksper kursu 
Tütün inhisarı U. ıniidiirJüğiinden: 

v ~ K .ı ! ı n~ Ortaköyde Feriyedeki Tütün Eksper kursuna kabul edilmek 

uçuk ilanları için: 
1 - Türk olmak ve 19t2 - 1905 -1328 - 1321 doğumlu bulun-

• Her silıı neırolmııu ~ ak• 
•••••o••• Tarife•••....... m · 
: J Deıalık turuş JO : 2 - En az orta tahsili eksiksiz bitirmit olmak: . ,. . 
: 2 • • 50 : 3 - Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulunmak 
• • 6. •• k b ~ • • ::1 ve ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve mubiJH haysiyet a a· 

4 :15 : • • • hatlerden dolayı mahkum olmamak lbımdır; 
ihttvaç kalmayın-' : İstekli olanlar bir istida ile Galatada TütUJ" inhisarı umumi mü 
ccıva kadar (azam~ 100 : 
1 O defa) ilan edil- : 
mele '11zere maA/u : • ! Abonelerimizin her Oç aylığı için : 

: btr def ası meccanen! : 
~ .. • satırı ıreçeıı llAnlann faılı ıatın : 
• ıçın S er kuruş ıammolunur. • .......................... ı 

Kiralık - Satılık 
Yazıhane, muayenehane - Ve 

idarehane ittihazına elverişli bir daire 
müsait şeraltle kiralıktır. Gayet havadar 

olup en şerdli bir mevkidedir. 

Ankara Cadde~i Muallimler kitapıne· 

sine müracaat. 

Müteferrik 
MURACAAT EVİ Her 

takibat. her lisandan tercüme, ve em· 
lAk icar ve idaresini kabul eder. 

Galatada Kredi liyone 
aleksiyadi Han 

Seyyar mUslUman memur is· 
tiyoruz - Yapacağınız muameleye 
göre ayda 90 liradan fazlı kazanabilir
ı:iniı. 

lstanbul dördüncü Vakıfhan içinde 
Ünionkol Te.sıiat 

Zayi - Ak~aray askerlik ~ubcsin
den aldığım tecil vesikaS1nı kaybettim. 
Yunisini alacaA"ımdan cıkieinin hükmiı 
~oktur. 

dürlüğüne miiracaat ve; 

1 - Nüfus cüzdanı veya tezkeresi; 

2 - Mektep şahadetnamesi; 

3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı şahadetnamesi; 

4 - Mahalle veya köyii ihtiyar heyetinden polis veya iandarm~ 

dairelerinden musaddak hüsnühal şahadetnamesi; 

5 - Dört tane fotografi; 
Hemen tevdi etmelidirler. 
Ancak yukardaki ıartlan haiz olupta bu vesikalan ve saireyi 

2.3 ağustos 930 saat on yediye kadar tevdi edenler adedi müret
b~pten fazla talip zuhurunda yapılacak olan müsabaka imtihanına 
girebilirler. 

Müsabaka f mtihanı 25 ağustos 930 da başlıyacak ve orta tah

sil derecesinde Türkçe, hesap, hendese, Fizik, kimya ve tabiiyattnrı 

yapılacak ve üç dört giin devam edecektir. 
Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından tesbit edilir. 

Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden mada olan günler
de muhtelif imalathaneler ve depolar ve fabrikada amele gibi 

çahşır. 
Talebeye biç bir iicret verilmez. 

Et, ekmek, yaş 

münakasası 
sebze 

323 do~umlu Antakyalı 
• \ptürrahim 

detle ve kapalı ~arfl~ münakasaya •o 
konulmuştur. T alıplerın % 7 ,5 teminatı ı---z-a_y_ı-ıe-r ---, 

Jstanbul Nafıa fen mektebi müba
yaat komisyonundan: 

muvakkate akçası ve teklif mektubu 
ile birlikte 26 .Ağustos 930 salı günü 
saat on beşte Encümeni emanete ve 
o güne kadar şeraiti fenniyyi öğren
mek istiy~nlerin Emanet Fen isleri 
nıüdüriytine müracaatları. 

Bahri yuna ilan 
Karadeniz boğazı haricinde 41 •" 24" 30" arzı şimali ve 29•" 

'»" 30" tulü ıarkide bulunan fener iıaret gemisi ahvali fevkalade 
olmadığı takdirde bir haftaya kadar berayı tamir ve telvin havuza 

alınacaktır. 
MezkQr geminin aynı mevkiine sabit beyaz ziyalı çifte silyon 

gösteren Teccllii Adalet yapuru muvakkaten demirlenecektir. 
Fener işaret gemisinin tekrar mevkiine lionulduğu aynca ilan 

edilecektir. 

2!'i05. N. iı araba pilakasını zayi et-

tim hükmü olmadıjtı. ll -8-930 

Samatyada Arodoş 

Mektebin mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekmek ve yaş 
sebzesine 27-7-930 T. vaki olan münakasada hiç talip çıkmadığın
dan bu kerre 28 · 8-9.30 perşembe günü saat 14 de k:?palı zarf 
usulile ihaleleri yapılmak üzere yeniden münakasaya konulmuştur. 
Bu it hakkındaki şartn:ımeleri görmek istiyenler cumartesi, pazartesi 

y perşembe günleri mektebe ve münakasaya iştirak edeceklerjn de 
• Gazinin O'U ----,, i ıale günil teminatı ~uvakkate makbuzlarile muayyen saatte ko-

sa,ı.,en .,. yasan ; Memd;.b Necı:le . misyonumuza gelmelerı. 
Basılıyor; yakında 

(.tkacak 

• ~ Istanbul gümrükleri mu-~ Kadm hastalıkJarı 1 . 

ııı .. -.. :;Ü~~~~~ . 1haf aza müdirliğinden: 
1 T~busek.YHlı~JaAJı' Nh aşb~t 1 

1- Gümrük muhafaza yıldırım nam motörü teknesine müceddet 
• ur e, es ı a mer ınası 

No. 10 Telefon: lst. 2622 makine vaziyesi aleni münakasaya konulmuştur •. 
~~~~~~~~~~~~~ 2- Şartname sureti musaddakası komısyon kitabetinden 

"V AKIT ,,a abo
ne olunuz 

alınacaktır. 
3- Bu işi yapabileceklerine itimadı mütezammın vesaiki hami

len ve yüzde 7,5 pey akçesi ve ya Banka kefaletile ihale günü 
olan 27-ağustos-930 çarşamba günü saat 14 te muhafaza müdüri• 
yetinde hazır bulnnmalara. 
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Süt veren 
annelere Fosfatlı $ark Malt Hulasası kullanınız. 

Her eczanede satılır. 

-·-·---------·----------·--·-----------··---·-···-····-------·---··---------lstanbul küçük sıhhat memurları mektebi
müdürliğinden: 

••~ Alpullu Şeker Fabrikası ~•• 
Senelik istihsali.tına baılamııtır. 

Alpullu şekeri Avrupa şekerlerine faik olmakla beraber 
fiatlarda da ebveniyet vardır. 

Toptan salıf yeri: Bahçekapı Dördüncü Vakıf Han Pazar, Salı, perıembe gilnleri saat 9,30 dan 13 kadar kız ve erkek talebe kaydedilmektedir. 
Karıt m6ddeti Ağuatos nihayetine kadardır. Tahsil mllddeü iki senedir. Nihari ve meccanidir. Talebe 
tahsil eanasında ukerlikten mOeccel ve mezun olunca hizmeti maksureye tabidir. Mektepten mezun 

........ Dördüncü kat 30-40 numara Telefon: İstanbul 171 ~ 

sıhhat memurlanna ilk aenelerde ayda 1149,, lira verilmektedir. Sonraları kıdemine gare diğer devlet ~ Roberl 
memurlari gibi maqlan arbnlacakbr. ~~ Kolec 

Müracaat Sıhhat vekiletine veya mabaW aıhhat mlldllrliiklerioe kendi el yazılarile yazılmq birer iatida il{ Kolec kısmı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurları 
ile olur. Fazla izahat almak isteyenler Sirkecide Demirkllpıda mektep idaresine müracaat edebilirler. Anu lij Her perşembe ve cuma gDnleri saat 9 dan 12 ye kadar 
edilirse tapraya matbu, mufassal duhul ıeraiü varakalanndan gönderilir. Şartlar: müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical 

1 - TDrkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak. 2 • Yqı yirmiden aşağı ve yirmi betten yukuı ol- <i> ® ®@® •@ (j)@ (j) tavsiye olunur. [tljjfl~ 
mamak. 3 - Ahlakı mazbut ve her tilrlU ıaibeden art bulunmak. 4 - Askerlikle aJakuı olmamak. S -

Liae ıılb derecesinde ol•ıılu imtihan il· ve ondan yukuı tahsil ğ6renler imtihansız kabul olunur. Izmir Nafia ba mühen-
Leyı• F evz11-atı" t. ı . Kız 1 MahkemeveıcraııAıaro 1 ş 

.... Neh~rl lSe erıE::ık .... Gayri menkul malların açık disliainden: 
Arnavutköyünde Tra~vay. caddesinde arttır il" 6 

A mf 
kAgır CifteU.rdaylkarda lstanbul Dörd!!:! ı!'!1 Memurlu- 35998 lira 16 kurut bedeli ketiffi bulunan T&rkeli-F~ yolu-

na aı ile ilk kısmı ve ayn teıkillt dahilin e ı:ı ve nun 4+500-9+802 inci kilometrolan aruında s+302 metroluk 
erkek mum tali amıflan muhtevidir. ğundan: 
Kayıt muameelesine bqlanmıftır. Talep vukuanda mektep Açık arttırma ne paraya çevrilecek fO•enin tamiratı esasiyesi 20 gftn mOddetle Ye kapah zarf umWe 
~!_rilir gayri menkulun ne olduğu: Maa hah- mtinakasaya konmuştur. 
·~ Telefon latanbul: 2867 • çe bir bap hanenin tamamı. Taliplerin mtınakasa ve ihale kanununa tevfikan ihzarma mec-

Gayri menku1ün bulunduğu mevki bur buJunduldan teklifname ve teminatlanm ihale gtbıl olan 20-8-

[ 1 mahallesi, sokağı, numaıı&81: Usktidar 930 .-•-•mba ..nnü saat 12 de villyet daimt encftmenİDe tevdi ile 
Devlet Demlryolları llAnları H tti Ç d a. 63 r--or- ... ayre n çavu~ m. avuş ere s. makbuz almaları ilin olunur • 

....................................................... ~73N~ .,--~~~~~~~~~~~~~~ ........ ~~~--~----~--~ 

Kayaeri, Sivas veya Ulukqla ,ebirlerinden birinde bulunacak Takdir olunan kıymet: Bin altt ytiz ••••••••••••••••••••••••11!11 
olu poz böl6ğüniio alb aylık et ve ekmefinin kapalı zarfla mOna.. otuz bir buçuk lira. 
kuuı 1/Eyl6Vl930 pazartesi gthıl aut 15,30 da Ankarada Dev- Arttırmanın yapılacağı yer, giin, sa-
let Demi.ryollan idaresinde yapılacakbr. at: İstanbul 4:. iincü icra dairesinde 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 8-9-930 t. s. 14 ıla 16 ya kadar. 
teminatlannı ayni gtinde saat 15 e kadar m8nakua komisyonu 1 - lşbu gayri menkulün arttırma 

şartnamesi 28-8-930 tarihinden itibaren 
katipliğine vermeleri lhımdır. · 930-261 No. ile lsL 4 cü icra dairesiniu 

Talipler miinakasa prtnamelerini 11çer lira mukabilinde Ankarada muayyen numarasmda herkesin göre. 
idare veznesinden, Kayseri, SiTH ve Ulok11lada i.tuyonlardan bilmesi için açıktır. llanaa yazılı olan
tedarik edebilirler. lardan fazla malumat almak istiyenler 

3000 adet kiriş 
Ve 1000 adet ~irek mübayaası 

Tütün inhisarı umum nıüdürlii. 

işbu prtnameye ve 930-261 dosya nu
marasile memurlyetfınise müracaat et
melidir. 

2 - Arttırmaya iştirak Jçin yukarda 
yazılı kıymetin yüzde yedi teminat ıh 
terilecektir. 

3 - Haklan tapu sicilli ile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer ali-

~· ·· d kadarlann ve irtifak hakkı sahipleri-g un en : nin bu haklarını ve hususile faiz ve 
idaremiz için 4X5X1S ebadında 3000 adet ki· ile 4X12X12 m~afa dal_r olan iddial~rım işbu illn 

b' d . . . flf tımhinden itibaren yirmı gün içinde 
e a ında 1000 adet dırek ambanmıza teslım ıartıle pazarlıkla almaca- ·;.kı mtisbitelerile birlikte memuri-
ğından taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muYakataleri ile 16-8-930 ; .... imize bildirmeleri icap eder. Aksi 
Cumartesi günü saat 10,30 de Galatada milbayaat komisyonunda halde hakJan tapu stciJli Ue ablt ol· 
bulunmalan. mıyanlar satış bedelinin paylaşma-

Kriple maden kömürü münakasası 
latanbul adliye levaz•m dairesinden: 
lstanbuJ adliye dairesi kaloriferleri için bilmtinakaaa mllbayaa 

: !ecek 250 ton kriple maden klSmllrll milnakasaya vaz'edilmiftir. 
~·1lipler ıartnameyi görmek llzre her gün adliye levazım memurlu
..:una ve münakasaya iştirak edeceklerin de 28 Ağustos 930 çar· 
amba günü saat 15 te defterdarhkta mnteıekkil komisyonu mah-
1U1asma müracaa arı ilin olunur. 

Maarif müdürlüğünden: 
Kütlipbanelere muktezi 217 çeki odunun 20/8/930 tarihine mn

sadif Çarşamba giinü saat Uç buçukta ihalesinin icrası mukarrer 
bulunduğundan taliplerin yevmi mezkdrda komisyona mllracaatları 
ilin olunur. 

sında hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde arttırmafa iş

tirak edenler arttırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu malQmatı almı~ 
bunlan tama .. ıen kabul etmiş ad ve 
itibar olanurlar. üstünde bırakılan 
gayri menkulun bedeli zamanında \ .!· 
rilmezse gayri menkul ikinci bir arttır 
ma ile satılır ve bedel farkı ve mah
rum kalman yüzd 5 faiz ve difer za
rarlar ayrıca hükme ; :- ' ' •almaksızın 
memurf yetimfzce alıcrdan tahsU olu
nur. Beş numaralı fıkradaki şart ta
hakkuk etmek kaydile üç defa bağınl· 
drktan !onra gayri menkul en ~ok art
trranın üstünde bırakılır. Şart tahak
kuk etmezse atttırnıa geri bırakıhp a
hcı taahhütlerinden kurtulur ve temi-

nat ta kalkar. 
5- Attırmanın birlnd veya ikinci ol· 

Manisa d 
masma ve gayri menkule taalluk eden 

Vı• ı aA yetı• n en·. kanuni hakka \'e satışın tarzına göre 
diğer şartlar: Müterakim vergi, Bele-

salihli Eorlu yolunun 11+574 ·ı ] '!:' + c '9 1. • • t J diye, Vakıf icaresi müşteriye aittir. 
ıe _ .l. Hı ene ı<>uı ueıın- y 1 b h hane k d 

d b l f 
_1 • , , • azı an maa a çe yu arı a 

a u unan men < uer llıerıcce ctm an 75 ve 14+143 ile 16 +f~3 göıııterilen 8_9_930 tarihinde lst. 4 Uncü 
kilomctrolan arasında 2500 metre tulünde fOSa inşaatı 15658 ıira icra memurluğu odasında işbu f1A.n ve 
21 kurut keıif bedeli üzerinden 6-eylül-930 cumartesi gUnft saat gösterilen arttırma şartnamesi daire
ona kadar müddetle Ye kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl- sinde satılacağı ilan olunur. 

llllfbr. Tafailit almak iıtiyenlerin timdiden villyet Nafia baımU- Banrtırma ıcrrsmdan: ---

lıendialiğine milracaatları. Nuri bey zevcesı hamdiye 

ispirto ve ispirtolu içki1er in hisarı 
Umumi Miidürlüğünden: 

idaremizin kabul ettiği boş ra\ca şişelerinden 29,S santilitrelik 
250 gramlıklann temizleri 3,S va kirlileri 3 ve 56,5 santilitrelik 
500 gramlıklann temizleri 4,5 ve kirlileri 4 kuruta toptan ve pera· 
kende olarak idarenin Kabatq ambarında mübayaa edilmektedir. 

Satmak iateyenlerin mez1'fir ambara mtıracaatlan. 

hamma medyun Bandırmada tu
hafiyeci ziya beyin dOkkamnda
ki emvalinden borca kili mikta
rmın hac2ına mahkemece karar 
verilmekle ikametğahı meçhul 
kalan medyun onbeş glln zarfan
da ispatı vucut etmediği takdir
de kendisine kararın tebliğ edil· 
mit addolunacagı ilin olunur. 

Şehremaneti llAnları 

Bayburt belediyeıinden: Bayburt şehrinin nirengi umlile ab .. 
naca~ harita ve pilAnı iki ay müddetle mllnakuaya çıkanlmıftır. 
Taliplerin ıeraitini anlamak llzere Bayburt belediye dairesine 
müracaatlan. 

Şehremaoetindcn : Fatih yangın yerinde 219 adada 5207. 
5207 - 4 ve 2507 -4 harita numaralı arsalar aruıade 248 metre 
murabbaı arsa paıarlakla satılacaktır. Tatiplerin 17 A~OI 930 
Paz:ır gUnü saat on beıe kadar levazım mGd&rltlğttne ıelm.eleri. 

lstanbul 4 ünc/1 icradlzn : 
mukaddema lstanbulda Sultan 
Selimde çırağı Hamza mahalle
ıinde Şeref aokağında mil. 22 nu· 
mualı bahriye ml\tekaıtlerinden 
Halit beyin hane•inde Hacer 

Şaziye hanım. 
Salih Sırrı efendi zimmetinizde 

Istanbul .3 llncU Noterlik 3 Ey
lül 928 ve 13030-1055 Tarihli 
senedile iki yUz madeni liranın 

temini iatifası zımnında bir hafta 
zarfında deyninizi tesviye veya
hut itirazımzı dermeyan eyleme
niz lüzumu hakkında ikametgA· 
hımza gönderilen birinci ihbar
name zabrına milbqiri ve heyeti 
ihtiyariyesi tarafından mahalli 
mezlc Cirda bulunduğunuz anlqıl· 
dığından tarihi ilandan itibaren 
bir ay zarfında deyninui tama
men tayin eylemeniz veyahut 
itirazınızı dermeyan eylemediği
niz takdirde hakkmızda llum 
gelen muamelei kanuniye ifa 
edileceği malumunuz olmak Uze
re ilk ihbarname maka~ma ka
im olmak llzere ilin olunur. 

Bandırma ;crasından : 

Bandırmada tuhafiyeci Ziya 
leyin hacı Davut efendiye deyni 
olan 172 lira dcyni hakkında 
tastir olunan ödt.me emri üze· 
rine ikametgahı meçhul ka!mış
br. on beş gün zarfında iıpah 

vücut etmediği taktirde bakında 
muamelei kanuniye yapılacagı 
ilan olunur. - -----·--------

Banct.rma :crasın ..1an : 

Bandırmada tuhafiyeci Ziya 
beyin avukat hakki beye 122 
lira deyni hakkında tastir olunan 
iki gün mllddetli haciz ihbar· 
namesi üzerine ikametgAhı meç· 
bul kalmakle kendisine illnen 

Vakıf akarlar ve mah
lılller müdürlUDünlten: 
Kıymed 

L K. 
4866 96 

İlan tarihi 
l ·8·930 ilt 3-9-930 

Uzun Şncaettin malıalleainde 
Fuat Pı. caddesinde Uzun Şt1• 
caettin camü arSUJ 4866 lira 
96 kul'Uf herindeu mllzayedeye 
vazedilmııtir. Talip olanlar yev· 
mi ihale olan laeylUl .. 930 tari· 
hine mOaadif çarıamba ıtlnll 
aaa 16 ya kadar ÇemberHtq 
civarında latanbul Evkaf mDdll· 
riyeti binumda Mahlallt kale• 
mine mtlracaatlan 

Kazanınak için 
ilk ıart ilandır 

11.t.nsız kauncı artırrnava 
savaşmalı, havada ta· 

J aresiz uçmıva çalıf
mak gtbldlr 

Ticaretinizde , san' abnızda 
muvaffak olmak iatiyonamı 
gazete illnına ehemmiyet ve
riniz : Gazete ilim illnlann 
en ko'ayı, en UCU%U, en te-

:ı:I . ı· .d. sır ısı ır. 

işte ilAn tarifemiz: 
H Sonuncu ıayıfada Satın Kuruı 12,S 
::~·. 5 inci " .. " 2S . ~ ~ 

~ ,, " - . ~ 
ıl 2 .. • • • 100 
i5 1 .. .. • .. 200 
i! Reım1 tlAnlar, sonuncu gyıfada lO Kr. 
ii itan memurumuz size fay
p dalı bir ilanın tekil ve ne
:! reti için hizmet etmeğe ha-
•• d :: zır ır. 
!i::11nm::mcın::wuaı:m:ı:ın111:111111:11111ac 

Dokt.or 

Ihsan Şükrü 
Sinir ha1ta:1klan mütehaalll 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 ! teblig olunur. 
••••••••••••••••••••••• .. ••••••••• .. ••••••••••••••••••••••• kadar Tepebaşı 73, Tel. Beyoğlu ı 
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