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Yunan emlaki Serbest Cümhuriyet Ağrı d~ğı ihata edildi 
''azı vet ediin1is malları 

w • [Üd tarafı 1 inci aayıfada] 

iade ediyoruz Hükfımetmasraflarrnı azaltmak 
Soil itilMname w mucibince hii- lazımdır. En kestirme yol mas-

kiimet, evvelce vazıyet edilmiş rafları indirmek ve ayni de .. ece 
Yunan emlakinin ve kiralarmm ile vergileri de indirmektir. 
sahiplerine verilmesini kararlaş- Halka fazla vergi tarhedilirae 
tırmıştır. Itilafnamedeki müdde

bir çokları kaçamak yollan ararlar. 
tin bitmeıi beklenmeden yakan-
da faaliyete geçilecektir. Onun için herkesten verebileceği 

MUbadele komisyonu Türk vergiyi almak Jiıımdır. 
heyeti de bu husastaki kararını Benim fikrimce en mühim ya-
aJakadarlara bildirmiıtir. pılacak it paranın istikranna te-

""'" "'u"'"'""' -·--·-.. _" __ , ___ ..., .............. ,, .......... _ min etmektir.Bu huıust• tedbir-
ristanın en hücra köylerine kadar 
yayılmıs en uzak kaJabalardaki !erimiz ve formllllerimiz var.Bun-
köy)ü bÜe bundan haberdar olmuş- ları ve devlet işlerinde yıpdabi
tur. Bu münasebetle Sofyada Türk lecek tasarrufatı sırasmda ve ye
gazetecilerinin bulunmasından bi- rinde birer birer söyliyeceğiz. 
!istifade konferanslar verilmi~, Paranın istikrarını teminden sonra 
Türk-Bulgar dostluğu hakkında h il b k 
mühim nutuklar söylenerek Gazi ma • i an alar• kolayhk yap-
Hz.nin Bulgarlar hakkında göıter- mak, beklenen diğer hizmetleri 
mit olduğu büyük teveccüh ve alıi- ifa etm~k için merkez ihraç ban
kadan tükranla bahaedilmiı, hula- kası teşkili llzımıdır. 
aa timdiye kadar tesadüf etmedi- Paramız tesbit edilince DU-
ğim tezahürat yapılmııtır. yunu umumiye iıi de kendiliğin-

Hüırev Bey, bundan sonra bu den hallolunur. Şeraiti hazıra 
aeyahatinde Sofya ve Varnada bi- ağır, iktidarı mali8lizle iayri 
rer ıün kalarak reımi mahafilde 
ve hususi dostlarına veda ettiğini mütenasipse bittabi paranın tes-
ve kral Boriı Hz. tarafından refi- biti için harice döviz mübayaası 
kaıile birlikte yemeğe davet edil- mukabilinde çıkan mebliğın si· 
diklerinden bahsederek ıunları ayi maliyemizi tecaYllı etme· 
aöylemiıtir: mesi lazımdır. 

- Kral Boris Hz.nin f evkalıide Cemiyeti akvam ve beyoel• 
bir dostluk eseri göstererek verdik 
)eri bu ziyafet için Eksenegraf sa- milel teıkilita girmeliyiz. Bunlar 
rayına davetli idik. yemekte bari- için şerait devletlerle mUıakere• 
ciye nazırı M. (Barnof) ve refika- ye tabidir.,, 
•• da bulundular. Ziyilfetten ıonra Resit Galip bey ne diyor? 

Bence millet işlerJni milletin 
gözü önllnde apaçık tenkit ve 
münakaşa yalnız millete karşı 

bir vicdan ~orcu değil ayni 
zamanda iş başında bulunan
ların bir gün düşebilmesi muhte· 
mel ağır mesuliyet badil"elerin
den siyaneti istihdaf eden en 
samimi doatluktur. 

Münhasıran iş ve fikir saha
sında yürüyeceğiz. Mücadele· 
mizde ~n fazla nefret edeceği
miz ve t~hrik oluqıak bile 
asla girmiyeceğiz saha şahsi· 
yet sahaıü:lır. iyiye iyi d~mek· 

ten geri kalmıyacağımı~ gibi 
fenalığına kail olduğumuz nok
talarcla da tenkitlerimizi en de-
rin samimiyet •e en pervasız 

metanetle yapacağız, 

lıte bizim millet işlerinin iyi 
yolda yüriimeıi ve cilmhuriyet 

e1aılannan en kıymetli ıemerelerini 

verebilmeıi için girdiğimiz yeni 
yolda rehber tutacığımn: mfica-

dele prensiplerimiz bunlardır. 
Samimiyetle ve münhasıran 

fikir ve kanaatimiz Ozerjncle 

hareket edeceğiz. 

Abdülhak Hamit Bey 
l•t•nbql meb'uıu AbdOlhak 

Hlmit Bey yeni bir fırka teıek .. 
kUI etmeai münııebetile ıunlan 
,asylcmiıtir: kı·al Hz. bir buçuk saat J:>enimle • 

•örüştüler ve memleketlerinden Aydın meb'uıu ve yeni hrka - Ben yenisine girsem ken· 
aynlmamdan mütessir olduklarım, idare heyeti izaıından Reıit dimi eıkiıioden çıkmıt addet• 
f ıı.kat yeni vazifemin büyük ehem- Galip bey de yeni fırkanın faali- mem. Zira bana 3yle geliyor ki 
miyetini takdir ettiklerini aöyliye- yeti hakkında ıu beyanatta bu- h.er iki fırkanm bııında Reiıi· 
rek muvaffakiyet temenni ettiler. lunmuttur: cümhur olan Gazi Haıretleri bu· 

Kral Hz. bilahare Bulbaristana 
aynı esaslar üzerinde yürüyecek - Yeni fırkanın memlekete lıunıyor, tabiri diğeri' Gazi Hez· 
l.ir sef.iı.:iıı~inini beklediklerini çok faydalı bir tetekkUl olacağı retleri ReieicUmbur bul\IDuyor. 
be~an ve ~zj, J1:ı1l}e kar,ı besledik- mpha~aktır. Bence •on Uç bet Bu, tefrika olmım•k istin, kifiy 
lerı fAyezal liiırmet ve muhabbet senelik devrenin en bariz kusuru dir. 
hislerinin, ıelam ve ihtiramlarmın ciddi ve hakiki murakabe ku.-- d 
kendilerine iblagw mı rica •ttikten Her ıeyi vaktin e yapmaiJ 

"" Yetinin zafa uaramlf olmaıı idi. b"l un li ·ı h H b Ia sonra bizi kapıya kadar tetyi et- o· J en a ... ıar Dl •Y ı. il.: il• 
nıek, otomobilde refikama bizzcıt Memleketin içinde bulunduğu mei halin de nktini bekliyorlar. 
kendi pelerinlerini vermek lutf ün- in kıl ip ıeraltine bir zaman i~i• Fınataa guimet olduiu haL:i .. 
de bulundular. çok uygun olan Ye yeni esulana kati bu defa dahi zahir oldup 

[l/st tarafı • inci sayıfada] 

yapılacak bir ıcy vardır; o da 
Ağrı dağının İran hududu dahi
lindeki aksamında bulunan eşki
yayı tenkil etmektir. Bu, yapıl-

mamıttır, bu tenkil mü~terek bir 
hareketle yapılmadıkça da emni
yetimizin teessüs ettiğine dair 
bize kamil bir kanaat gelmiye
cektir. 

Diğer taraftan iranla aramız
da mUn'akit 25 nisan 926 tarihli 
muahedenin altıncı maddesi bi-ıe 

bu huausta miltterek harekete 
geçmek ıalihiyetini vermektedir. 
Bu madde aynen şudur : 

«Tarafeyni akıdeyn hudut mın
takaları ahalisinin huzur ve 
emniyetlerini temin edebilmek 

maksadile hududa civar arazide 
bulunan aşiretlerin ihdas ede-

gelmekte oldukları iki memle
ketin asayışım muhil ef' ali 
mücrimaneye ve tertibata nihayet 

vermek için bilcUmle tedabiri 
lazimeyi ittihaz edeceklerdir. Bu 
tedab ir tarafeyn hükümetlerince 

ayrı ayrı veya lüzumuna kail 
olduklerı takdirde müıtereken 

ittihaz alunacaktır. » 

Bugünkü vaziyette bu mad
denin ıon fırkasının tatbikine 
lUıum vardır. Ancak bu madde 
ahklıpının tatbiki ıurctiledir ki 
kllçftk Ağn ve Aybey dağlan 
eıkiyadan temizlepmiı olacaktır. 

Bu suretle Ağrıdaki eıkiyanın 
imhaaından sonra da mUıtakbel 
emniyetin teıiıi noktasından hu-

du<JumuJda pek lOıuınlu bir tas
hihin yapılma11 liıımdır. Bu da 
kDçDk Ağrı ve Aybey dağlarınm 
tamamen budud\lmuz dahiline 
ahnma•ıdır. lrandan buralarını 
iıtem~kb~ıı maksadımız toprak 
kazanmak değildir. Netekim bu 
buıuıta Irana da kanaat gelebil· 
aıeai için kondiıine mtihim bir 

Hüsrev B., müteakiben he.riciye kökleımesi umumi nizamııJ •iya· için tlllİll olabiliriı ki tefrikaya 
11azrrı M. Bornof taraf mdan ıeref- Deli noktasıodan ıaruri buluaan ff B fı k 1 . 
lerine bir ziyafet verildig~ ini söyle· ki d mahal kalmıyacaktır, ve iki umumfıi Sa et • r anın ımır 

Re in eaitmesi za111anı hulul t k .nf tt• • Zübd" B•ye mit ve hulasa Bulgaristandan ay- " • fırkanın da liderleri biribir· mın a aıı mu e 1f 1 u " 
:nbrken gerek efkarı umumiye ve etmiıtir. Memlekette yeni baya• lerini ıeverek buhranı hazırın bİJP telgraf çekerek mutemedin 

k h f·ı· · · ·· tan kök salabilmeıi için elveriıli ö ı d•w · sere ma a ı ı resmıyenın goster- çaresını bulmaya çalı,acaklar, bu sözleri ıCSyleyip ı · y eme ıgı 
diği tezahüratı anlatmış, ''bunu ıüp olan tek fırka ve ıık fikir disip· hakkında tahkikat yapılmasmı 
heıiJJ Gazi Hz.nin Bulgaristanda lini sisteminden alabilinecek bft.. yekdiğerine şeriki muvaffakiyet 

d d .. · ı k 1 k .. , · d · •te sı· bı.ldı·rWftiıtir. Salih Beyı·n Bu be-uya ır ıgı pereıtıı ve a i anın e- tün iyi neticeler i-t:ibaal edil- o ara aıemı me enıy~ ya- ..... 
aeri olarak telakki ediyorum.,, de· iştmir. seti dahiliyece yeni bir tarzı yanatta bulunduğ'U:nu yazan Ye· 

teklifte bulunuyoruı. Bize vere
ceği ar;:ız iye mukabil Jrana cc• 
nuptan hır kısım arazi verebili· 
riz. 

Irana verd ğimiz notaların bu 
esası ihtiva etmiş olması lazım· 
gelir. 

Son mütenakız haberlerin bir 
izah şekli de budur: 

Hükumetimiz, küçük Ağrı ve 
Aybeyin tarafımızdan işgali lüru
munu Irana bildirdikt(n ıonr• 
bir taraftan da dağdaki etkiya .. 
mn firarına meydan verınent'k 
üzere l<üçük Ağn ve Aybeyin 
ihataıını ordumqn ~mretmit ve 
bu emir yerine getirilmiıtir. An· 
cak ordumuz müşterek tenkile 
intizaren Iran toprağmda dağa 

doğru barekAta başlamamı9t11. 
Ankara, 13 (Telefon) - Ağra 

dağları her taraftan ihata oluıa• 
muı bir va.ıiyettedir. Aailera 
kartı henilz harekita baılanmıt 
değildir. Bir haftaya kadar haı• 
lıyacağl ümit edilmektedir. 

Bir dehalet 
Mardin 13, (A.A) - Cen~p· 

tan geçen Elyas çetesi 50 ave
nesile Divrikte bUkômete deha~ 
let ctmiıt r • 

Smikonun ölümü 
Bır lran gaz.etesi bu rnıl• 

na5ebetle ne dl.yor 1 
Tahranda intişar eden " Şa• 

fakı Surh,, gazetesinin aon poı• 
ta ile gelen nilshasmda Saı.ik· 
konun katli münaıebetile "fuit 
bir uzun kesilmui,, serlıwh11il• 
bir başmakale vvardır. Bu 
makalede deniliyor ki: .. Yüı bin· 
lerce Irak halkının bedbabtbiJ· 
na sebep olmuı olan mcıh~ 
s~rgcrde ve eıkiya reisi SmikonUJI 

itilaf edilmesine imkin basıl ol· 
muş bu suretle Iran hududu da· 
bilinde bulunan siyah bir le• 
ke silinmi~tir. 

Bu adamın bntnn hayatı, l>lr 
çok cinayet ve tenaatlerle dolu
dur. Her halde bu teririn imha 
edildiğini öğrenen herkes mem 
DQn olacaktır .• ,,, 

'
1lsmail smikonun ildürtllm~ 

Iran hükumetinin aıayiıi iblAI 
eden unsurlara karıı na11l bir 
siya&et takip etmekte oJdqğuau 
pek gözel göstermektedir • ., 

Nafia Vekili mi,tir. teaıeddiln ılSıterecek ve TOrk ni Aıır gaıetcai ~umaileyhiıı tek-
H . 8 b d Şimdi bu ıiıtanain ıittik'e lk i.11rev ., un an ıonra yeni umun bir kat daha ill edecek- zibi Uzerine i neşriyatında is.. y k d · •d tJ. 

Tazifeıi hakkında hı'ııiyatını 10• büyüyen ve iküaadi aabalartla k s 1 b B a ın a lzmıre gı eceK ı el' rar edere a i eyin o sözleri 
ran muharririmize JU cevabı ver- dah,. ıiddetle hiuolunmıya b•t· er ır. Nafia ,·ekili Recep Beyin yakında ~-
mittir: lanan mab2urlarapn bertaraf tt· c H· F. İzmir mµternedi sCSylediğini tekrar ediyor. mire gideceği ve muallak nıfia lşlerl"l 

- Yeni itir.l, fiiphesiz ki çok mek yazifeai kırıııında bµ)u· c4 H. F. lzmir mutemedi Salih Bilecik meb'uslugu u mu? tetkik edeceği haber ılınmışur. lzmlrde· 
ehe1S1miyetlidir. lranda cok ente- ki elektrik kilovat ücretleri meaclcsi ile 

nuyoruz. cu-huriyetin mill•te Beyin yeni fırka hakkında söy- Yalova, 13 (Vakıt) - Bilecik d 1 1 ı . '!il · · 1 resan §eyler bulacagw rmı - ümit edi- - ' kor on tramvay arının e: eıı.;trııt erupeşı ıı 
vadettiil bütUg ıcurtarıcı ve lediği yazılan ve bilahare ken· meb,usu Ibrahim Beyin istifa e• vekil B. Jzmirde iken hall~dilecektlr. lz· 

yon,am. Bunu takdiren 2 eylülde vük11ltici un•url11Jnı tahakk'1k di~l tarahndan tekıip edilen söı- deceği ve F cthi Beyin Bilecik mir tramYaylaı'lnın çlektrlkle işlemesi Uk 
hareket edecek olan ilk vapurla ı bahara kadar mlimkün olacaktır. 
Batuma ve oradan lrana gidece· ettirebilmek i~in en aalira •e lerlnln dedikoduyu mucip oldu- meb'usluğuna namzetliğini koya- - 4 ;s '* ·' s ı 
iim. en vatanperverıne yol budur. ğunu yazmııtık. C. H. F. katibi cağı söyleniyor. lTelgraf hcberlerimiz 5 inci sa11~fatlp] 

-·----·-··----··-·-----------------·---~-----------·-·----------------------v )\ K ı T ı n tetr ı ka l!i I ; 61 kırarp.k içeri girmctk ve o çocuklan barı!tırırth. Hatta bunlardan aktar haJde koca bir bekçi b•ba.ım o 
--~"lr'°"J~-. .. yüreğin~ baatırmak acııile kllÇ ke· Bürhanettin Efendin in yumuk yüz- kelimeyi ıöylemeğe dili dijnmome• 

~ ~u ~ • L•~ reler için için sızlamıftı. Fakat bir lil afacan oğluna Torha •. ismini si hakikaten tuhaftı. 
1 - .. ~ 111 ... bekçi ne yaı:;t.bilirdi, böyle bir it takmıştı ... Her def asında onu Tor 1to 1to "' 

"\' ~ . . için hangi eve hakkı ınürahaleıi han diye çağırırdı... Numan ve Yunus atalar ınake,I• 
u.;m...,..,,_• -.ııııı- MU HAR~IRI: S CLA HATTIN ·EN 15 olabilirdi?, •. Onun yaıifeai her- Adı Mahmut olan bu çocuk ilk lede yalnız bekçilikle me§~l olm • 

f'lh k'k D ·· ı· · v keıin r•h•t yat~klar111da uyuduğ\4 Cince Rüştüntin kendi ismini bilme- yorlar, aırasına göre kapı kanı d,-
1 a • a aru acez~yı _aramı~· dugundan~ :ve o h•h~n~ıt. humma saatlerde ıadece ve sadece dolaş• diğini zannederek: )aşarak odun yarıyor, su. ta§ıyor, 

tı, fakat orada Torhan ıamınde hır ve hasret ıçmde kendııını aramak- kt b k d.? B · d M h t T • semtte ölü oldukça tene•u· •abat k b l k k b · 1 1 b ma an a§ a ney ı . - enım a ım a mu . . ur 'J' ıır 
çocu u '?~ a 1 o mamışh. ta olunduğundan h•berdar ohrıak Onun bütijn çoculdara bilhassa han değil ... diye taıhih etmek ia· verip mezar kazmak auretile bir ~il 
Sonra kendısı lstanbuldan ayrıldı· ıızın bir ıün buyüdüğij va~lt ken- 1.t) ki k .. 1 d '. b' f t · t" bo!l durmuyorlard• "' T h it ı kt ş· . . . w . w. ev a ı ara arşı oy e enn ır za em ıs ı. 'J' - · 

·~ za~an or an ... a 1 ay 1 ı. ım- da.mı •rt~madııını .ıanneU•ıı baba· ve muh !::Jbeti vardı ki onları gör- F~kat Rüttil buna itirazla der· Kazançları çok yolund'- olınaaı· 
dı aaaıa bu cocugun altı ya§ındau ı· t d kt. lh•' ı b l .. h ı d · · ~ l.k htbi ima• 
f 1 ı "· . d ıına ane e ece ı. ı.ınıa u un· dukçe ru unun acı acı •ız a ığınr hal cevap vermıştı: na ev, magaza, em a sa 0 

aza oması ıcap edıyor u. duj , h'b· • k dl . . b h k d' k B . . . .. . d l w h~ı· l kt n z•· u evın ıa ı IPI en ~ınm a· duyar ve ~r çocukta. en ı ay- - enım dılım donmüyor a arma ragmen l\ a aç ı ~ , • 
Etrafını ıoran boy boy çocuklaı bası tanı~acaktı. F ~kat eıer b\l a- bohnuı çocuRunun hayalini bulur- Mahmut demeye. . . Onuu için sa- ruretten bahsederek keselerıne dü· 

araıından kendi ojJvnq nereden dam halnkılten rahım ve ıefik bir du. na Torhan diyorum. ğüm, düiüm üstüne vunı1orlar, 
tamy.a~ilecekti? Hatta o kadar ad•~ıa. · · • Mahallenin bütün çocukları o- Mahmut, minimini çocuk kafa· günlerini peynir ekmekle geçiriyor 
beynını zorladığı halde onun altı B1r de; bu adamın f tn• bir a- nun kendi çocuiu idi ve hep•İni sile bu cevaptaki manayı anlama- lardı. 
aylık hay~lini bile kaf ~ıı içinde dam olması. hatır~ ıelebilircli, Sem heıret çeken hir baba hararetile mıt, ve ondan sonra Rüştünün ken- Bu iki bekdnin en kız~ıkl.a.r• 
çok uzak bir riiya halinde ı)uman- tinde, evlerınkedı evlatlıkları kız· ayrı ayrı aeviyordy. di•ini Torhan diye çağırmasını t11- noktp. mahJ.llehaJkımn kendtlernw 
lı ve gayri vazı bir tekild~ beliri- gın maşa ile döğen bir kaç ailı bi- Bot zamanl~nnda en büyük zev- bit bulmu§tu. zenginlikelrini söylemeleri idi. 
yordu. Torhan, bir evlathk olarak liyordu. Geceleri bu evlerin önün- ki mahalledeki cocuklarm oyunu· Eh, ne yapsın? Bekçi babanın Hatt8:, .m~hallede meraklı ol~11· 
tanıdıiı bir hayır sahibinin evinde den geçerken, o zavallı yavrucuk- nu seyretkemkti ... Onlar oyun ara dili dönmüyordu. Fakat kücük ço- !ardan ~ırı hı.~ a~.başı Numan a~a· · 
olduğuna göre, ayni •crtrin lnıb!ıt:·· Iann hazin hazin hıçkırıklarına sında kavga ederlerse derhal mü- cuklarrn biJe kepdisini Mahmut <fi .. nm peıme duşmuı, uıakt~n t.a~lp 
ıi altında kendisinin bir baba11 ol· kaç kereler ıahit olıır.ıuı, o kapıları dahalo ederek ayırır, biribirleri ile ye çağırmalarına dilleri döndügü (Bıtmedı~ 



ile ---• 

mülikat ... 
~~ Peder merhumun haki hürmetine 
bende meb,us intihap edilmeli idim.,, 
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Amanullah Han B:;~d~e makbuzu iahrif edenler 
Ef ganistana gittiği 

hakikat değildir 
Son posta ile gelen İngiliz 

lf:azeteleri Istanl·ul muhabirlerine 
atfen Amanullah 
banın Efganis
tana hareket et-

E nrpet sandığında ve Sandal bedesteninde yapılan :O iki cürüm, dün ngır cezada bicle~t.~ild •. Son 
davada, ilk davadaki maznunla.rdan ıkısı daha 

maznun mevh iine geçırildi 

- Hanımefendi, affediniz ama - Evet, peder... tiğini yazıyorlar-
bir daha size gelmiyec~ği~. - Çok oluyoraun, artık ey pafa dı. Şehrimiz Ef-

- Neden, Beyefendı, hır kusur zade! ... Baban öleli elli ıene olu· gan mahafilinde 
mu oldu? yor, halbuki tayyare... yaptığımız. t~h-

- Sizden çıktıktan sonra tam - Aman, inayet buyurunuz kikat netıcesın-
yirmi dört saat hasta yattım. bir gün, biz Çamlıcada iken bi; de bu haberin 

- Bizde mi rahatsız oldunuz? turna uçmuş ve peder. . • • ' doğru olmadığı-
- Evet, sizde. Bet saat bizi •.•. Böyle hali lstanbulda ge· 

01 
Amanullah 

tıra"- eden iki aptalı mahsus mu viş getiren azlık bir zadegan taba- ' b A • ~ hıının ususı ış-
davet ettiniz? Biliniz ki budalalık kasının varlığını biliyor mu idiniz? _Amanullah Ha-,, 'eri iç.in Romaya 
bulaşık bir hastalıktır. l~te, ben Evet! Bu tabakanın •imdi yalnız h f 

h :r 'tt' v • • •• .. Uıdeki a ta de, bir gün, bir gece a maklıktan telvesi kalmıştır. Abdülaziz, Ab- gı ıgını ve onum ., . 
muztariptim. Siz nasılsmız? Sizi dülhamit devri kendini hatırlatı· içinde şehrimize avdet edecegı
de benim gibi hamakat n.öbe!! tu- yor. Bu iki kötü ve kokmut padi- ni öğrendik. 
tu 

? !I. h ti .., 1 1 ıll!lftftlllllllllltllllllllll ....... yor mu . :ra ın a arını agız arına a ınca, za· 11m•111111111111111u 1111111"'•••11 ... __..-.~ • • 

- • • • • • deler: "Efendimiz,, lakabını ardı parmağını çıkarıp ınakas tfareti 
Bıktım, usandım: sıra sarf ediyorlar ve eğiliyorlar. yapıyor! A 
"Peder merhumun haki hürme- Biraz kendilerini dinlerseniz! O lşte bu mühim inatçılardan ha· 

tine ben de meb'us intihap edilme- devirler başka imif. Var var, yok la yarım düzinesi ber.ha?'attır. 
li idim .•• ,, yok. Her taraf gül, gülüstan. "Bizim peder derdı kı: · · .,, Ge· llstanbul ağır ceza mahkeme- aleyhindeki dava birinci cezadan 

"Peder derdi ki: ••.• ,, Bu bap· - O zamnın da kendine görece misafirlerine her ne anlatıl'?ak sinde dün Emniyetsandığmı, bo- ıeldiğinden, mevcut dava ıle hir-
ta pederin fikri böyle değildi. "Ah felaketleri olmalı. Mesela 93 mag"'. lazımsa mutlaka bu ınukaddı~e Ieıtirilmiş, o davada müzayedeye 

ı d. " f" l"'b. · y h ma ıs nolar üzerinde sahtekarlık yapa- d şimdi peder sağ o say ı.,, - ı- u ıyetı. emen, Havran, Girit serdedilmeli, çünkü, mer u . • iğne koyan ve namma te iye 
lan mı? - O bizim yanan konağa Malisiya ihtilalleri. Hazinenı·n 1·f: nat olununca, her fikir kuvv.etlenır. rak 16,000 lira dolandırmakla Ih H 

l b 1 A l makbuzu kesilen san . ın 
müdavimdi.,, "Ha, o? Pederin ye· lası. Mısıra lngilterenin girmesi. Bunlar, otuz yıl e'VVe ~ e, v- maznun Ayetullah, Fuat, lsmai, 

F 1 f ·ı ı ambon kim oldugv u araştırılmıştır. ti,tirmesi, bendesi.,, a anı ı an. rupada şapka giyer er, l Ziya Ef. lerin muhakemesi gö- d 
Bıktım, usandım: - Ya, Beye- . - Yok, efendim, görüyorum, yerler, viski içerler ve k?kaı:ıalara rülmüştür. / 

Ayetullah Ef., «Bu isim e 
&endi Hazretleri siz babanızın oğlu acızane anlıyorum ki bunl•'l"T ta· kur yaparlardı. Lakin, tımdı, ya· d hiçbir kadın tanımam » demiş, ~- _.. • b. h Davaya göre, hunlar san ığa d 
olmayıp ta şöyle böyle bir zatın mik buyurmamışsınız. Merhum pe- kınlarından biri, mesela 1~. anrm Fuat Ef., Ziya Ef. nin ken isi· 
~aslinden gelse idiniz ? der bir gün demişti ki. . . başına meşru bir şapo geçırırse. · • bir miktar para yatırmıtlar, son· ne Sandal beduteninde dolan-

Halbuki bu ''merhum peder,, Makas hikayesini bilir misiniz? kıyamet kopuyor. . ra muhtelif zamanlarda bonolan dmcıbk yapacağmı söylediğini, 
lerin ne matah olduklarını bilse- Abbasiler devrinde, herifin biri, Ne dersiniz? Otuz seferındc glbtererek para alırken, bono• z Ef · M 
niz! Herhangi mezarın üstüne bir Bağdatta kapalı çarşıda: - Kar- Avrupada her türlüsünden. f~pka larda tahrifat yapmıtlar, rakam• bu kadımn iya · nın ısıra 
11anduka konursa} onun "yatır,, ı puz bıçakla değil, makasla kesilir! giyen bir "zade,, bizde fesın ılga- )arı çoğaltmışlar, mecmuu 16,000 giden ze•cesi Ayşe Zehra H. 
eyJiya oluyor. Yas::asın •İmdiki Hi- iddiasında bulunmu•·, halk etrafı· smdan sonra Pa.riste Boulevard des l M olabileceg"ini söylemiş ve kendi-~- :r :r 1 f lira tutan para çekmiş er. az-
caz kıralı ..... Oda mezarları, tür- m almış. Herif iddiasında musir. talienı'de çaylak gibi kır.mızı es- ıinin hadiseden evvel alakadar-
beleri ayazma olmaktan kurtar· El-Memunun adamları da teıadü- le didarını göstermesin mı? Muha· nunlardan Ziya Et. nin polisteki dd 

d. dö t d f b. ları telefonla ikaz ettigv ini i ia 
mıf. fen inatçıyı görınü§ler ve ıaraya fazakarlar yalnız lngiltere ıyarın- ifadesine nazaran, r e a ı-

Zavalh çifte kumrular! Bunla- dönü§te fıkrayı halifeye nakletmis· da mı? rer miktar para yatıran Fuat Ef. etmiştir. Fuat Ef. ye bir hemşi· 
rm ölmüş babaları ve yanmış ko· ler. • Bunlardan birinin bir liyi~ası· imİf. Ayetullak Ef. nin .. wtalim~~~ resi olup olmadığı sorulmuş, 
naklarmdan başka hiç sermayeleri Halife inatçıyı huzuruna getirt· nı okudum. Fikir fU: her d.aırey~ daireıinde, Avrupada ogrendıgı «Saliha isminde bir hemşiretn 
yok. Ke§ki öyle olmasaydı; bunlar miş: yabancı bir müteha1111 getırmeh. usullerle bir damga yapbnlmıı, vardır» demif, Ayetullah: Ef. de 
da ŞLq]di bir baltaya sap olurlardı. - Karpuz neyle keailir? Bu arada Şeyhüliıli.m . ..kapı~.ına bu damga, aahtekarlıkta mühim Muazzez H. isminde bir kadınla 
Bkabablarınm hatırası srrtlannda bir - M

1 
akasla, efendim. da Vaticandan bir kardınal muşa· rol oynamış. Son teıebbUste bir tanıttığını vaki istizah üzerine 

am urdur. - fte makaı, itte karpuz. Keı, vir ister. h 
Daha ötesi var. Biri kartının ü- bakayım. On sekiz sene kadar oluyor. bonodaki tarihten memur şUp e tasdik etmiıtir. 

zerine fU ibareyi hakkettirmiş: Kesemeyince, halife: - Beyefendi, dedim, el.~t~~ edince, sandık binasından savuş- Mllddei umumi Burhanettin B., 
"Merhum filanın damadı,,. Fena - Niye keaemiyoraun? Demek pederiniz merhum böyle dü.~nu~du. muşlar, damgayı da Sultanah- bu Sandal bedesteni hadisesinde 
C:leğil. Kaynatasını ömründe gör· ki karpuz makasla kesilmez. - Tabii, ınirim, hatta hır gun... mette kanaliz:asyon çukurlarına Ayetullah ve Ziya Ef. lerin işti• 
memi!; lakin her sözü ona dair. - Makasla kesilir, efendim, - Ben başka türlü duymuştu:· atmışlar. raki bulunduğu anlatıldığı kay-

- Amerikada borsa buhranına yalnız ben beceriksizim. (Billahi uyduruyorum) : Roma a Maznunlar cürümlerini inkAr dile ikisinin bu davadan dolayı 
ne dersiniz? - Be herif, itiraf et, bıçakla ke- kardinal olan ermeni papazı ~a: hk d . 

- Efendim, peder sağ olsaydı, ıilir de; demeuen seni şu havuzda hut ve meşhur H.as·.n_ı ~f1~n _ıyı ediyorlar. Dün ma eme e po- da maznuniyetlerini isteınış, ta-
mutlaka diyecekti ki.... boğdururum. ayartacaktı: Me~iV-ıtı ıs amıye lis memurları ikrarları~a .. tehadet lep kabul olunmuş, bu davaya 

- Ya Hindistan galeyanı, Gan- - Yalan söyliyemem, efendim, müıaviri kardinal laıu~. · · • • etmiı, maznunlar, h~kumetten, ait evrak usulen istintak daire-
'dlii? makasla. • • Ne buyurursunuz! lrtıcalen ~a.r dayaktan, ifadelerdekı tenakuz- sinden geçmek icap ettiğinden, 

- Efendim, pederin fikri... Herifi suya atarlar. Gene: fettiğim bu nıarta~al b~yefB~dı~~~ lardan bahsetmiılerdir. oraya gönderilmiştir. 
- Mısır kabinesi yuvarlanmış; -·Makasla! diyor. Boğuyorlar. dimağında tenebbut ettı. ır, b ı Sandal bedesteninde mlli:ayede E . d ğ davası da 

'duydunuz mu? Gene: ay aonra "peder merhum,, u.; ~ dairesinde bir tediye makbuzunu mnıyet san 
1

• 
1 

• • 

- Efendim, merhum peder.... - Makaıla! diyor! Tıkanıyor. baptaki layihasını. bana o uma t b •f d k 1116 lira dolan- bazı evrakın celbı ıçın cumar• 
. d h Ok S . .., 1 . . ? B b de ınandım. a rı e ere . k 1 _Bir tayyarecı a a yanu- u cıger erıne ulaırnıf. Söz ıöylıye- mı. una en N i d dıu iddia edilen Fuat Ef. tesıye a mııtır. 

au atmış. miyor, lakin, ıuyun ıathına iki Cel8.l • ':: _ • • • ır. !,1• • • • • • • • • • • • • • ~ - • • ~ ~ • ~ -: • • • • 
• • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • il d·1d· 13 - Mıralay, duıunceh bır tavurla 

_ Mesele nihayet .... ~a. e ı , 1
' .~ ~ } 7 haziran pazartesi pus bıyıklarını burdu. Bu hali ile 

"VAKiT •• ın tefrlkasu 34 ha! Ne bot ıöz, ne va?ı umı.t ~uG. gece saat yarım operetlerdeki sahte cenerallere 
Ca oene mı tenkıt. e· . d M k b · d - mm • ? d rıı de Öğleden sonra hır e ar am, enzıyor u. 

ne mi biz bakaızı~ • ~u e \er Yans ve ben klübün kapısından - Fikriniz fena. değil, dedi. 
size kanaat ve~mıyor ar j~:.,. . içeri girdiğimiz vakit miralay Oı- Belki odur. Aklı bir karış havada 

- Hayır! Sız hhrlbai:e 
1fk11;.i tranderi büfenin önünde bir içki· bir tip. Mis Sen Kler isimJi güzel 

katil diyorsunuı, ~ u ı t1
\ a ı_ . lezzetine bakarken gördük. bir sevgilisi var. Benson da ona tut 

kollarını sallıya s~ ~a ~a a 'k :~· nın Vans miralayı Markama tanıtu kun. Eğer yirmi sene evvel olsa idi 
kin geziyor. Hanı mucrn~, a 1 ı b· ' ben de kendisi gibi hareket eder• 

Yazan: s. S. Van Dayn Nakleden: Ömer Fehmi niye yakalıyaınıyora~nuz · . · l t N orkun keyfine mec- d' 
' Markam cevap vereceği sırada - Senin verdiğin haber, benim - O cihetten endışem yok. Eh- b - '· e. ::~masını bilir adamı! ım. M' I l d 

1 d H t ·· ~ ·bi kanaatim' t •t · d d. B · d d kt' En zeki memuru· ur, en ıyı Y :r k - ıra ay ne a aycı a e.msı• birden kapı açıl ı, a ruzgar gı ı eyı ettı, e ı. ens mız e eme ır. d' L Ö wl e kadar uyku yalnız a şam . ? C b' "zhaşıdan 
içeri girdi. o kadar memnun. ve o onun peşinde .. o cihetten korku- muz kendisini tarassut e ıyor. e- 8. eriğinde randev~ kabul eder. bızh s•d: anım ıze yu 
kadar aceleci göı-ünüyordu kı se· muz yok. Belkı yarın bu sıkıntılı i~ akok ne yapsa kaçama~. . .. 0rr değil mi miralay? Bugün a se ın. . . 
la . b·le unuttu: tamamen biter. Haydi Hat siz va: Vans omuzlarını sılktı, musa- ye.. .. b 'd .. "nüyorsa bu - Ha ... Evet... Sahı, ne dı· 
anı vermeyı ı k l dk .f . . b , ...,. d k k n müd· öğle ustu ura a goru ' - 1· l kl 

_ Nihayet ip ucunu ya a a ! , zı enızın aşına. dönün. Mühim bir ade istedi._ ~apı an çı ar e müddei umumi hesabına yapılmış yordum.? Harpte hay ı ~arar ı: er 
'dedı· o·· ak•am Leakokun evme şey oluna ben ınze haber yollarım. dei umunııye: . . . b' lAtf•• mahsustur. gösterdı Leakok.... Nışan aldı. 

• un :r • f'l ak. H · · M' l Ostranderı sızın ta• ır u u . ı ı gittim. 13 haziran geccsı ı v ı at gıttı. - ıra ay w d d e· Miralay gülerek cevap verdi: Bensondan hıç hoşlanmaz, sı t sı t 
evine gelmiş Fakat gece yarısın- Markam, keyifli keyifli gerine· rafınızdan yemeghe avet ~? ec _ Size faydam dokunabilirse nefretini gösterecek hareketler yn· 
d . k Garp isti· k .., . dedi Bir ına zur var mı. 1 w N b b d K k b. dam Kadınlar 

an som·a dışarı ç! ~ış. re : gım, · ıni isticvap? Siz galiba çok memnun o acagım. e er at par ı. ıs anç ır a · . . 
karnetine doğru gıtınış. - Eh, dedi, artık kat'i neticeye - G:fee i in sorguya çekmedik bir iş Allahım. Gazeteleri okuyun: kendisini severler, o da. onlar .. ı~i.n 

Markam ,1ordu: yaklaşıyoruz, ıanırım. Kadın Ben- b~ mes ç klu bırakmıyacak- ca doğrusu inanmadım. Meseleyı ica pederse canını verır. Mutnı~ 
_ Bunları bekçi mi anlattı? son ile birlikte yemek yedi sonra hır tek Nevyor anlamak için size bizzat gelmeği bir kabadayıdır. Pire için yorr,an 

l ldugwu muhak- k lkt . 'tt• y·· b , . ıınız. d"" .. .. d l h ı k d' . ·ı d" .. _ Evet böy e o . . .~ ı, e~ıne gı ı. ~z aıı ıtten _Yalnız :miralay değil, şu ka· uşunuyor um. . .., yakar. Ve a sı en . 151 .1 e. uşup 
kak. Hatta yüzbaşı bekc~ye hır. !~Y fUphelenıyordu. Sokag" fırladı. Ni- d b . züppeyi de tekrar Sonra rasgele hır masaya do.g- kalkacaklar için tehlıkelı hır ar• 
söylememesi icin para bıle vermı,. şanl11ını Benaonun evinde görünce . 1':18- enztmıyeek niyetindeyim. Belki ru yürüdü. Biz de arkasından gıt- k .. da' Benson onun nişanlısına ta .. 
LY D .., öylemez b' · .. ld .. d" E b'· ııtıcvap e . u T' nerifi aıkıştrrdıın. ogru s ıçareyı 0 ur u. vet, oyle ol· yeni bir şeyler öğreniı·iz. Malum tık. kılmak gibi dünyanın en senemce 
ge kodesı· boyluyacağını anlattım. duğu muhakkak. Çanta ve eldiven· b t•• d' Bensonun sefahat ar· Vans, hiç bir mükaddeme yap· .. · t K d' · ·· ı· k ya u ure ı b l d ışını yap ı. en ısıne soy 1yece -
Korktu, dili çözüldü. . ler, kadının eve geç dönmesi, yüz· ka'daşlarındandır. madan suallere. aşa '· · tim ya sonra neme lazım adaın 

H t 
. k. bir kahkaha attı, ı· başının tabancaaı hakkındaki ce- M rkanı miralay ile Pfifi ça- - Miralay, sıı: Benson ıle 0 ":un .. t '" .f l . l ' k 

a , çır ın l ·h t H t d . ..,. h a , . I f l b'" .. d ti 1 tanırsınız Rıca us une vazı e o mıyan ış ere arıı~ l ~ . vap an, nı aye a ın ver ıgı a· y nnak üzere ehne te e onu a a- utun os arın · . , d l d d ' V . 
a.ve ettı: l b . . d 1 t S b.l 81 ederiz biraz bize malumat verın. ma. er er, e ım. azgeçtım. 

- Olup biteni yüzbaşıya an at- her ı'ıkay ıntl~ ıyor. onuncuıu ı. rak: P k. d dı' naııl istenen öy- Meseli yüzbaşı Leakok nasıl bir . 
aasa uvve ı. - e ı , e , N ı 1 r D ) nuyacak. l d k ''ld'' l 1 1 - - - damdır? ası taruraını .l cvanu t•ar 

A Hataı Vans, a ay e ere ru uı e o sun 
.._ Müddei umumı 
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Fethi Beyin proğramı Hoı, Boş ..• 
Fethi Bey teşkil ettiği Serbest şairi azam Apti1lhak Hlmit 

Cümburiyet fırkasının programım Bez, Fethi Beye hitabenyazdı
nqretti. 11 maddeden ibaret olan ğı bir mektupta 11 Hoı geldiniz, 

SÜTUNLARDA 
· SEYAH·AT ·· 

En lüzumlu ıey! 

Bir tasnif, daha doğnısu 
bir tahsis yapmadan "en 

CENNET 
FEDA YILERi ES Yazan:~:ıı-:;: 

bu program dikkatle tetkik edilin· k b 1 d · 
ce görülüyor ki Cümhuriyet Halk çün n Of gelmediniz " emış. 
fırkasımn kabul ve tatbik etmekte Süleyman Nazif merhumun 

lilzumlu ıey nedir?., ıorgusuna 
karşılık bulmak gilç olur. Bu· 
nun içindir ki ben bqlığa, mu
allimler için kaydını aığdırama· 
dığına nznloyorum. 

Esrarkeıler ve Kudüs Patriği 
Patrik ile bqdai pazarlığa giriımiılerdi 

-ııJ-

- Balebek emtreaini ne zaman veriyordu. Melike tereddüt ~ 
olduju programın bir çok yerlerde ruhunu ıat edecek bir seci. 
aynidir. iki fırkanın programlan Bu mektup Ozerine yeni fırka· 
araamda farklı olarak ba§hca gÖ· mn işlerini mevzuu ve manzum 
ze çarpan üç nokta vardır ki Fethi gider, Dmit ederim. 

Muhit ve uğrqma inaauda 
kendi teıirlerini uyandınr. Bu 
yazı da o bllkmil kunetlqtiren 
bir yeni ıahit sayılabilir. An
karada toplanan T&rkçe ve e
debiyat kongresindeyim. Gllnlln 
her saati yeni bir hamle ile 
baıbyor. Çocukluğumuzu, mek
tep hayatımızı habrlatan bu zil
li, teneffnslO, dersli, mOnakafalı 
ömUr parça11, sanki talebeli
ğimiıden koparılm11 bir kı11m 
gibi içimize heyecan veriyor. 

göndereceksiniz? den cevap verdi: 
- Ona henüz katar vermedik. - Ben böyle bir teY yaza••.,_ 

B. bunlan programımn (3) ÇÜ, (9) Jıf-
eü -.e (10) cu maddelerinde ifade Darülbedayide 
etmittir. Şu halde Fethi B. Cümhu· 
riyet Halk fırkaıı hükiımetinden aartılbedayide bazı hanımlar 
nazariyat ve usullerde değil, bun· kocalarından ayrılıp başka
lardan ziyade nazariyat ve uıulle· larına varıyorlarmıı. AlAkasızlı
rin tatbikatında &Yl"ılıyor demek· ğım itibarile sioğru olup olma· 
tir. Maksadımızı izah edebilmek dıjını bilmediğim bu hadise aa· 
için s.erbeıt C~h~iyet fırkuınm hah refiklerimizden birin dert olmuı 
(1) cı maddesını bır kere okuya- .. Yapmayın, etmeyin, ayıptır!" 
lımM: dd (l) S b C" h yollu neşriyatta bulunuyor. 

a e - er eıt um u· E k" 'k tl d b ı d 
riyet fırka•• cüınhuriyetçilik, milli· • ı tan a er .en • azı arm a 

- Kararınızdan bizi haberdar - O halde biz sizin nammısa 
edeceksiniz! yazarız. 

- Buna niyetimiz yok. - Sizi menedemem ! 
- O halde taahhüdünilzü unut• Patrik, Zeydun ile Meınre,I o-

tunuz mu? daamdan çıkardı. Sonra kalem, 
- Unutmadık, fakat ona nasıl kağıt istetti ve ıu mektubu yadı: 

riayet edceğimizi bilmiyoruz. Çün· "Kudüs patriki Herakli,&tıeıı 
kü Balebek emireainin elimizde Sulta Salahattine. Şehrimizde ba
bulunmaamdan nasıl İ•tifade ede· lunan misafirimiz Balebek emtr.. 
ceğimize karar veremedik. ıine arzunum bildirdik .. a...det 

- Bundan kolay ne var ! etmeai için hazırlıkta. bul~Uk-
- Kolaysa •İz bize bir akıl <>I· Fakat kendisi bu arsumıza J'8l'İ1'e 

yetçilik, ve liyiklik eıaılarma bağ· evlenmek memnwyeti vardı. A· 
hdır. Bu eıaılann millet bünyeain- caba Dartılbedayi de mensupları 
<le iriletmesi gayesidir. Teıkilatı ara1mda karı, koca aynlığını 
eıaıiye kanunundaki hürriyet ve meneden bir )Dezhep midir ki? .• 

En lüzumlu ıeyimizi, itte bu
radaki mUnakqalardan 6ğ'ren· 

retiniz ! ıetirmek istemedi. Ancak tdu:in 
- O halde dinleyiniz. Sultana aulhen teslim almayı kabul etti. 

hemen yumız ! Balebek emfreai niz takdirde emrinize itaat eclece
bizim elimizdedir. Onun hayatını ğini söyledi. Buna binaen bb ~e 
kurtarmak istiyorsanız, tehri sul· onu tuyik etmek ve onu ce'brea 
hen teslim ahDayı kabul ediniz. ıöndermek iıtemedik.,, meauniyet haklarını bila istisna 9A>(Jhı j4'1e 

herkeı için mer'i tutacak ve hiç bir 
arızaya uğramıyacaktır. Serbest La-ı· n ha rtlerı· 
Cümhuriyet fırkaımm programı· 1 
ıun batma kaydettiği bu madde 
yalmz halk frrkaıınm huıuıi prog· Batan Şarkta ku•lanılmağa 
ramına dahil değildir. Ayni za• ba~landı 
manda teşkilah esasiye kanunumu· Taa ajansının bildirdiğine gö· 
:111n ahkamı da bu gayeleri temin re şark elifbasının ıslahı ile mq
edecek tekil ve mahiyettedir. Bu gul olan teıkillt son kongrede 
takdirde acaba neden dolayı Fethi ıslahat programının en az mild
Bey proıramınm birinci maddesi· dette tatbik edilebilmesi için çok 
ni bu tekilde yazmağa lüzum gör• 

dim. Bu ltizumda o kadar ıert, 
çıkıntılı, keskin bir aydınlık 
varki, aezifimden kendime bir 
hisse çıkarmıya utanıyorum. 

Bizde ilerlememenin sebepleri 
aşılmaz mAniler değildir. Mu
vaffak olmanın anane çıkmaaı 
akla gelebilen en tehlikeli hiıaar 
istidatıızhktır. 

Akai takdirde onu ya hemen öldii· Herakliyüı bu mü:aevvirane meli 
rür,. yahut. Şeyh6Jcebele tetlim e- tubu yud1Tdıktan sonra onu mü
denz. Deyımz. Sultan bu tartları hürledi ve iki kiti ile pnderdi. 
kabul edene ne al&. Balebek eml· Bu iki kiti Sultamn nadine ai
reıini ona göndermek üzere hazır· derek mektubu venniıler, Sultan 
lanımz. Geriai bize aittir. Balebek mektubu okuduktan sonra e-nell 
emireaini biz kaçıracaiı~ • " bun· hayret etmif, sonra hakikati anla• 
dan had olacak dava bızımle sul· makta g~ikmemitti. 
tan arasında haUolunacaktır. Sultan elçilere mektubun en&-

ınü§tür? çalıımağa karar vermiıtir •. 
Hama ilk gelen ihtimal §udur: Şimdiden Azer~aycan ıımali 

Bundan korkumuz yok; çlln· 
kn bizde olmıyan ıey zeki de
lildir. Fakat unutmamalı ki 
mahrumluk karfwnda zeka ya
raya ekilmit tuza benzer. Hem 
ihtiyacı göstermek, onun ıarar
lannı tahmin etmek, ıonra da 

- Fakat ıultan .her h~lde ıuku· hım bili.hare göndereceiini aö~li· 
ta mahkOm olan. ~ar. ~ır hakkm· yerek on lan defetmif, Te Halduilu 
da bizim bu teklıfımızı kabul eder çalrrtarak mektubu ona okmlıar 

·1 
mı Bunu tecrilbe ellebi~nb: ! tu. Haldun, bunun pctri1I tarafm. 

!Aanlatılan Fethi Bey §Öyle demek Kafkasya, Tiirkmenastan ve Kır· 
iıtiyor: "Teıkilitı e•aıiye kanunu· gıziıtanda blltfin netriyat lltln barf
muz herkeı için bili istiına hürri· !erile yapılmaktadl.I'. Nlifum 28 
y~ ~e muuniyet h~ ~bul e~· milyonu bulan 36 Şakı ıovyet 
mışhr. Fakat kanunun ıhbva ettı· milleti bu yeni alfabeyi kullanı· 
ği bu hukuk ~imdiye kdaar kafi or. Mezk6r memleke·lerde bal
Jeı-ecede tatbik olunmamı!lJr. Ben Y k 
hunlamı ı.tbikatmda tamamile ta· kın yOzde onu okuyup yazma 

Patrik kabul eder 11&1 görune- dan uydurulduğunu aöyledi. ~ 
rek bat daiyi 1&Tb. • aat besbelli idi. Patrik, ancak ıulli 

Bat dai ıittikten aonra patrik mukabilinde Melikeyi teslim ed• 
evveli Zeydunu çağırttı ve onunla cejini desiaekirana bir liaula ~ pek derinde olmıyan çareleri 

bulamadıiJmaz için bu bale dGt· 
tiiğtımtızü bilmek, azabı arttır

maktan baıka neye yarar? 
hakkukunu temin edeceğim.,, biliyor. Yeni eli~ba .kabul edil .. 

Eğer Fethi Bey programının bi· li Tatar cftmhunyetinde okuma 
rinci maddeıini yazarken bu yolda yazma bilenlerin mlldan ytızde 
düıünmüt iıe tabi! olarak lımet 22 ye ve Kırımda ytizde otun 
Pata hük\imeti be nokta Ü· çıkmıftır. 

Kongrede glSrdllm ki hoca
lanmızın en büyilk noksanı, 
kendi emirlerine ham birer mu
allim kütüpanesine malik olma· 

zerinde izahat istiyecel<fir. HükO· Beıinci merkez komitesi kon· 
meti.n arzu ve karan ile. teıkilih gresi gelecek sene Tacikiıtanm 
eaasıye kanununa muhahf olarak merkezi olan " Stalinabat,, ta 
kimlerin hürriyet ve masuniyetleri t I kt r 
·htA 1 d"l . ld ğ cakt op anaca ı . 
1 a e 1 mıı o u unu sora ır. 11aı-•mımnı11••nııu11111111ıuuıııuıı ... 11•ııa111w11ıııauauıı1111111111111 .. ı111111•-
ı;: ilha~k~ Serbest Cümhuriyet fır· tir. O halde Fethi Bey 0 iyi terait 
liuı hükU~ete karşı yap~cağı b~ ile istikraz mümkün olmıyorsa fe· 
tuzı tenlridatta madde tayınetmee1 'tle yapılıın mi diyecektir. 

nkid dd 
. . na teraı ,, 

~e atta m~ .... e ta~ın etmeıı, yahut "madem ki iyi terait ile iı· 
ı!natlannda~ tıkayetlenn~e ço~ aa· tikraz akted\!rek timendiferleri o 
rlh olm

1 
ası hl~zmıdır. A1kaı btak?ırde suretle yapmak kabil olmıyor. O 

umum ma ıyette yapı an u ısnat- h ld · ndifer yapmakta acele 
!I!..- "k"" I .. ... a e tıme 
~kavel tı ayet er cevaptan mustag . etmiyelim. Bekliyelim. Ne vakit iyi 
nı ır. · l' · ikr akt tm k kabil ıeraıt ı ııt az e e 

Gene Fethi Beyin prog· olursa 0 vakit yapalım,, mı diye· 
ammda ta.1.bild talep edilen cektir? 
~e m~ddeler. Tar ki bunlar lımet Fe~hi Bey, programının (9) cü 
P.qa hüldlmeti tarafmdan da.J:ıa maddesinde ,öyle bir teklif ileriye 
~I te,ebbüı edilmit .. ıeylerdır. sürüyor: "Mahkemelerin sür'atle 

eae1A programm ( 4) cu madde· it bitirmesi için sıkı ve devamlı tef· 
:U~e ba!ı•edilen p~amızı.? kıyme· ti,ler yaptırmak liz""dır. Mahke· 
~~ ~eıbıt meael~ı bu cumle~en- meler teşkilatındaki nokıanlar bu 
CJır. ~ca~ F~hı ~y 

7
bu haluka.~- maksada göre ikmal edilmelidir. 

ten te~fül mu edıyor: : ~kıa hu- Her halde mahkemele"de adaletin 
ldmıetın paramızı teıbıt ıçın yap· .. ' tle tevzii için noksan olan te•· 
.,;.~ bb .. l . . ıura -ı 
...._: tef~ uı erın ıcrası tarzını m! kilatı yapma!t lüzumunu kimse in-
IM;ğenmıyor? Bu noktayı da Fet~ı ki.r edemez. Evvele.:n;rde bu mak· 
'.B:lD: p~ogramından anlamak kabıl ıat için yapılacak te,kilatın masra· 
desıldır: . J .. A fına tekabül edecek varidat temin 

Fethı Beyın smet Paıa huku· I k rtile ismet Pa~:ı. hükU· . d b"l o unma !a. l' 
metm en programa nazaran ı . t' d b nda bir dakika tereddüt 
h ld "' .. dd r me 1 e u 

uaab ayni d ıgıb~ç. ma deye ~~Sın· edemez. 
~ un ar an ırı şu ur: er· . F h' B · ı p 
'L-..'._ .. c·· h · et fırkası devlet va· Nıhayet et ı eyın smet a~a 
1JC1K um uny h .. '-1'. · · · t' d ldı ·d l" tt ... f uKUmetınm sıyase Jn en ayrı n abmn semere ı sure e -.r ına d 8 d 
Clikkat ve bü ük nafıa teşebbüsle· ğı bir nokta daha va~. n·. u . ~ 

• rafl y 1 b" 1 programının (10) cu maddeıını 
"tahm~1. d an'!1ıt~ ya nedız ır nes e te!kil eden Cemiyeti Akvama gir· 

mı ın en ıç ınap er.,, k 1 "d" M I A riıd k. 1 
Fethi Bey bu madde ile "şimen· me pmeıehe~ık}7 • • a uC ?r t'ı k• 

, . . ' .. . met aşa u umetı cmıye ı a · 
Clıfer!er.ı devlet butçesıle Y!'pmıya· vama girmek için bazı ıeraitin ev· 
lım! ııtıkraz ederek ecı;ae~ı serma· velemirde tahakkukunu arzu et· 
yearle yapalım., demek ıstıyor Aca- k d. F th' 8 . · b"lAk 

ı P b f "kr h l'f · me te ır. e ı eyın ıse ı a ay· ha ımet ş. u ı e mu a ı mı- C . t' Ak · k 
'dir? Biz pek iyi hatırlıyoruz ki, İs· dü şfart . 1 ~mıye

1tt. "'" vaml a lgumkte 
P k d f 1 h tt M tara ım ı tızam e ıgı an atı ma a· 

malandır. 

Frenkler, ilim ve aan'atta Hl
zumlu bilgileri veren ztımre kU
tilpaneleri yapmışlardır. Meae)I 
bir Fransız tasnifine g3re cihan 
şaheserlerini ytiz ciltle toplamak 
kabildir ve bu yapılm11tır. ln
giliz tclAklQsinc göre muUU' 
ccelit» tin tamamen lümmlu g6-
rülen ilim cepheli, kuıatılabilir. 
Bir lise, bir orta mektep, bir 
ilk mektep hocasının bilgi bu· 
dudu da çerçevelenmiftir. Yal
nız bizde bütün bu güzel teJler 
yoktur. Genç, ihtiyar . bllt~~ 
me9lekdqlar dağınık, bırbinnı 
tutmaz sahifeler Osttinde zeki 
ve ömUrlerini tüketiyorlar. Gn
nah değil mi? Sade terbi~ede 
değil, ilmin bir çok ıubelerinde 
de hepimize rehberlik edecek 
kıymet sahiplerimiz •ar. Onlar 
balta girmemiş orman yolculan 
gibi bin meşekkatle bu çetin 
sahadan geçtilcri. Y alnaz arka
daısız, kandileiz ytirümenin 
ne demek olduğunu pek giz-el 
bilirler. 

Niçin bir muallim kütüpanesi 
yapmıyorlar. ismi berkeıten ev· 
vel habra gelen Ihsan beyden 
böyle bir hizmet beklemek hak
kımızdır. 

Çlinkü bu iş üstat için artık 
bir himr.ıet olmaktan çıkmış, 
bir vazife halini almııbr. 

~"'" 
Ege vapuru 

konuttu: latınıttı. 
- Sultan Sali.hattin ıiziıı iade- Haldun, bunu Sultana ~ ~ 

nizi iıtedi. Gitmeğe hazır mmnız? mit Sultan da muhuar&yı tefdit 
- Balebek emlresi ile birlikte ede~k harekete karar vermqti.. 

iıe derhal hare~e h~.. • Manciniklar mermilerini atıyor~ 
- Fakat, oglum, ~~z sızın bır oklar bir aajanalr gibi aarlara ya• 

ıulh amili olmanın diliyoruz. Ş~~- ğıyor ve firenkler aurlan muhafaaa 
rin vaziyetini aörü:ro~uz. BuF edemiyorlardı. Kudüaün içindeki 
yapılacak tef, ya ıehn kimden askerler, ~ehrin dıına çıkaınaz ol• 
yakmak, içindeki çocukları ve ka· muılardı. Bunların içinde tebrin 
dınlan öldürmek, ondan ıonra her· surlanna yaklaşanlar, sayısa ok
çe bat, abat döfü~ yahut on'! larla karıılanarak mahTOJuyorlar-
1Ulhen teslim etmektir. Bu ıehn dı. lçerdekilerin ye'ıi her gün d~ 
bqmdan M>nuna ~aktıktan sonra rinle9iyorcb.. . 
omm su~ ~a ~ır fayduı kal- Papazlar, her gün kafile liafile 
maz. Onun ıçın ıı~den ~ .Balebek ıokaklarda dolaıarak ilahiler ob• 
emire.inin hizmetinden ııtıfe:d~ ~t~ yorken, bunların yüzünden derdil 
ınek istiyoruz. Buna. ne dentnız • felakete uğrıyan kadmlar çocuk-

- Buna verec~ilı!'1 cevap f~ larmı tafzyarak kapıların öalerine 
dur: Bi~ 1Ult~na bıç bır pıt .tahmil çıkıyor ve feryat edi1orlardL 
edemeyıs. Müslümanlamı bw aıır- Şehrin bütün aıkert kumanda
danberi sizia eHnbden çekmedik- um ele alan Balyan, 1'aflıca zabit• 
le~! 'kalmadı. Bu in~ikam f~atmda lerini toplıyarak bir mecliı km
muaamaba Te ya ııddet goıtermek mat onlara •eziyeti anlabmfhı 
onlarm hakkıdır .. Onlann bu h~· ..:_Şehrin akibeti anlatı~· 
kı ~beatçe lmllamnalarma hı.z Kmtulut imkanı yoktur. Ne ,.,... 
~lnı olamayız. Şa,a ı. ~olda hı· cak iaek, ona karar verelim. 
zım canlanma feda edilecekae, Zabitlerden biri ceV9 wrdlı 
onu da memnuniyetle kalMıl ede.. _ Son defa olarak liUcum ede-
riz. lim ve hepimiz ölelim. 

Zeydun eğilecek adam değildi. Patrik Herakliyüı, buna itiru 
Patrik onu batka bir tekilde etti: 

tehdit etmek istedi: - Hayır, dedi, te.lim olmak 
- Biz aizi sultanın nezdine gön· daha doğrudur . 

deremezsek ıizi Şeyhülcebele te.• Balyan kabul etmedi: . 
lim mecburiyetinde kalacağız. · • - T ealim olmıyacafız, CleC1L 

- Bunda serbeıtainiz. • • • Ben bizzat Sultana müracaat ec1 .. 
Patrik, bir ~Y diyemedi. Yal· ceğim ve onunla konu,acatmı. ita• 

nız Melikeyi de huzuruna çatnttı. rarlqt.ıracağmı şekilde harebtl 
Patrik ona kartı batka türlü i· kabul ediyor musunuz? 

darei keli.m etti. Ona: Patrikten batka herkes kahal 
- Kızım, dedi. Sen melek gibi etti. 

bir kadınsın muharebe yüzünden Balyan, bir elçi göndererek Ku
şehirdeki bÜtün kadm ve çocukla· düıteki. bütün ku~eti~ Mkumaııda• 
nn telef olmaıına razı olmauın. m ııfatile SuhlQl ıle ıorutmek fı· 
Sen istenen Sultanın kalbini yu· tedijini bildirdi. 
muıatır ve bu işin ıulh ile bitmesi- Sultan bu mür~~~a~i ~abul. etti 
ne hizmet edebilirsin! ve Balyam beklec:lıgını aöyledı. 

_ Naaıl hizmet edebilirim? . B~ !'1ülikat tariht bir kıymeti 
- Bu gayet kolaydır. Sen Sul- haiz ıdı: .. • . 

tana bir mektup yaz. Şehri aulben B_alyan, Kuduaten çıkarak ılk 
almazsa burada kalmayı •e bizim· devrıy~ .~afı~d~n Sultanın çadı• 
le birlikte ölmeği tercih ettiiini nna gotürulmU§tu. d Sul 

met f • ço e a ar, a a . mec· . . kt . d h · 
]. • k'" .. ·· d N f · ı · · · dır Bu ıkı no aı nazar an angı-
ısı ursusun en a ıa ış erı ıçınt · ., ld .... .. k · • · ·ı · ·•-- kt' ·· k '" sinin daha dogru o Uf!U muna a ıyı §eraıt ı e ıstuuaz a ı mum un . . d' 
olursa hiç bir vakit buna karşı müs şa edılecek b.r meaele 1~·-···· 
tağni durulmıyacağını ifade etmiı· ..He/Ultet A6U9I 

Seyrisefainin yeni aldıgı (Ege) 
vapuru bugün limanımıza gele· 
gektir. 

.. ı Düşman bafkuman anı, ta• 
ıoy e. 1 k d . • 

Melike patrikin mabadını anla· nın ay~ anna apan ı ve ıstır 
mıştı. Patrik, onun hayatını tehdit ham ettı: · 
ediyor, fakat hu tehdidine bu tekli .-- J.BiônMQ 
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Kıral Jorj Tüneme rekoru 1 13 Ağustos 930 , 

Borsalar· Maliye müfettiş nlua-Yunanistana avdet mi 
ediyor? 

Bir Amerikalı ağaçtan 
düşüp öldü •. 

Amerikada Kantükkide Nelson 
Mak İnloş isminde bir delikanlı 
bir rekor kırmak istemi!; bir agaç 
üstünde en uzun müddet kalmak 
rekoru! 

Açddı 

Kamb:yo 

1 lngi]iz Jiruı Kr. 103 o 
M T l.. mııbblll Dolar 0,41 15 
" • Frank 11 ~7,50 
" • Liret 99 
" • Belga 
• • Drahmi 
" • b. Frank 

F elemenkte intişar eden bazı 
haberlere göre lngiltere bükü· 
meü sabık kıral ikincl Jorjun 
tekrar Yunan tahtına geçmesine 
taraftar imiş. Yakında kırat be· 
şinci Jorj, sabık Yunan kıralı ve 
M. V cnizelos arasında bir mü· 
likat vukua gelecekmiş. Gelecek 
sonbaharda Yunanistanda fev
kalade hadiseler vukuuna intizar 
olunuyor. lngiltere kıralı ile ola· 
cak mülakattan sonra kırat Jor
jun mütenekkiren Atinaya gide
rek Yunan milleitini emrivaki 
karşisında bırakacağı temin 
ediliyor. 

Delikanlı her sene beğendiği bir 
ağaca çıkar orada saatlerce oturur· 
muş. Son defasında '(496) saat dur : : 
mu~, halbuki ,(500) saati bulmadı· 
ğmdan inmemeğe karar verdiğin

• • ... 
Leva 
Flortıı 

Kuron 
Şillug 

Pczeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

Linç! 
Amerikada halkın vah-
şeti hala devam ediyor 
~erikada haftada bir kaç linç 

vak ası olmakta bir kaç bedbaht 
zencinin kanı akıtılmaktadır. Bir 
kaç. gün evvel böyle bir vak'a En
'diyana cümhuriyeti dahilinde ol· 
muştur. 

Bir beyazı rövolverle öldürmek, 
ve nişanlısını dövmekle maznun 
olan iki zenci halk tarafından zin· 
aandan çıkarılıp asılmışlardır. 

Zabıta ağlatıcı bombalarla sa
atlerce halkın hücumuna karşı dur
muştur. 

den vazgeçmesi hakkındaki ibram 
ları dinlememiı. 

Validesi kendisine sıcak bir ye
mek getirmiş, tam o sırada deli· 
kanlı ağaçtan yuvarlanmıı ve on 
iki mE. re irtifaından yerefdüterek 
kafa tası kırılmıt, az ıonra haıta· 
nede ölmüştür. 

Şunu işaret edelim ki, tatil za
manında bir' kaç günüilül ağaç te
pesinde geçirmek Miıiaipl havza
sında itiyat halini:&bDı§nr. ..,..,.... . .,.....~ 

• 

ideal ! 
İzmir Türk ocağı 
hadisesi et·raf.ında .... .... ~ 

Hizmet gazetesi; rakı.Jçllmeskmese-
lesi yüzünden ve Hamd;liab[SWphI""Be-

.' t "" ..,. • yln konferansım müteakip lstüa eden 
Jzmlr Türkocağı idare heyetini teşkiı 

.ır. 

eden zevatın C R F. tarafıri<Ian &YJlcn 
~ ... 

namzet olarak gösterlleeeğint yazmiı.kta· 
dır. Hizmet, aynl zamanda Aiı.karada 

• • 
• • ... .. . 

2o_.Ley K~ 
ı Tii!t Hruı Dlnu 

M Çe rv~neç Kuruş 

Nukut 

911 :;o 
s~ 

246So · 

icaret ve zahire 
Flatlar nane bonu•' •1.t1btuın'Vmtltll 

tarafmdau • tfr 

Okkul 
A..pr1 A&am1 
K.P. K. p 

Fakat bombalar tükenince mü
taarrızlar zindanın demir kapısına 
demirci örsile hücum etmişlerdir. 
Zencilerden birini tekmelerle yer· 
lerde sürükliye sürükliye zindan· 
'dan yüz metre mesafeye götürmüş 
ler ve bir ağaca asmışlardır. Arka
'daşı ise zindanın parmaklığına a
sılmıştır. Üçüncü b~ zenci de 
adamakıUı dayak yemiş ve asıla· 
cağı sırada nahiye müdürü bunun 
cinayette zimethal olmadığına hal· 
kı iknaa muvaffak: ·olmuştur. 

yaptırılan ocak binası Için birbuçuk m.0-
yon lira sarfedilmeslni tenkit etmekte, 
150 bin liralık bir bina yapılsaydı da mO· 

tebakl para ile lkl bin kl5yde iki bin 
mektep in.şa edilseydi Türklüğe daha az v8~~~ 
mı hizmet edilmiş olurdu demekte ve Sünter 

ıo 11 

Sen 
bahsi şu satırlarla bitirmektedir: ~,.Zabjreler -

10 Jo 12 25 

- ldealistmi? O dcdiğimlz 1 şey işte l .. ııiiiii--İllııl--meilsllo ... _.ıı.ııill5.._. 
bizleriz ki ocakta içtiğimiz kahvelerin 
dahi parasını derhal veririz. Oradan ma· 
aş, oradan dünyalık: beklemey,Iz. Bilakis 
tizerine para vermekten zevk iı.1ınz.. Hay
di bu günde söztt burada keSelim. 

Şehremaneti ilanları 

Bedeli sekiz senede ödenmek üzre 

Satılık arsa 
arsanın yüzü 

metro 

Fab1ı yangın yerinde Eski Alil 
pqada 3188, 3187 harita numa- r 5,50 

' ralı arsalar arasında 
Fatih yangın yerinde Kaptan· ı 

Sinan mahallesinde Hastane so- 23 
kağmda 165-2 inci adada 4008 6,60 
harita numaralı arsa yanında 

Fatih yangın yerinde 143 ada-} 
da 3826, 1187, 1530, 1531, 1534 5,31 
harita numaralı arsalar arasında 

Fatih yangın yerinde 105 - 2 l 
adada Mirimiran . Hasanpaşa ma- 5,25 
hallesinde 3111, 3109, 3110 ha- , 
rita numaralı arsalar arasında 

Fatih yangın yerinde 147 inci l 
adada Kadıasker Mehmet efendi 3,63 
mahallesinde 3362 3823-1 harita f 8,35 
numaralı ar.salar arasında 

Fatih yangın yerinde 163 ada-} 
da Molla Abyulfenari mahalle· o 65 
sinde 3926, 3891 harita numara-

1 

la arsalar arasmda 

Metro murabbaının 
sathı kıymed 

metro murabbaı Ura 

35,30 2,5 

81,67 2,5 

79,65 2,5 

80,85 2,5 

30,31 3 

5,97 4 

Yukarda yazılı emanet malı arsaların bedeli sekiz senede ve 
sekiz müsavi taksitle ödenmek üzre ayrı ayrı açık müzayedeye 
konmuıtur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün müzaye
deye girmek için ihale günü olan 4 Eylul 930 Perşembe günü 
LeYanm MüdürUlğüne gelmeleri. 

' 
SPO~ ] 

Kara Ali B. 
Fenerliler maruf koşncuvu 

lstanbula getırifiler 
Geçen sene Yunanistanda. 100 ye 

200 metre rekorlanru kının ' Kara Ali fa. 
mindekl Türk genci, .F:eneı:'?,.ahça kulübil

nf!D teşebbüsü ilt lstanbulı gelmiş ve 
JıiutUbe kaydedilm~dı\ 

Yunanlstanda çok bilyük bir şöhret 

kazanan AJJ Beyin burada geçen cuma 

yapılan Fener·Pera ıtJedzm milsabakası-
"' -na lstirak ettiği ve t 00 metrem! 1 ı, r.; 5 

olarak aldığı mlaşılmaktadır. AU Beyin 

200 mette rekonı da 22, I-4 olarak lşa· 
ret e~ckted.i.a. 

" lstanfJul Atldiım H6y'dınden: 
17 Ağustos 1930 pazar güntt Tak· 

elm Stadyumunda teşvik mveabakalarımn 
fkincfsl yapılacaktır. 

Müsabakalıır umuma ktışadedlr. işti· 
i'ik edecek!erin Pazar günü saat dörde 
kadar Stadyumda Atletizm hey'etine mü
racaat etmeleri mercudur. 

17 A§ustoı programı 
100 Metre Büyükler 
400 • Küçükler 
800 • Büyükler 
Üç adım atlama .t 

Yüksek atlam ,. 
Cirit atma .. 

Yüzme şampiyonu 
Madam Merıedes Çanakkale 
boğazmı yüzerek geçecek 
lngiJiz kadın yüzme şampiyo

nu Mm. Mersedes şehrimize gel· 
miştir. Mm. Mersedes cuma gü~ 
nü Çanakkale boğazını yilzerek 
geçmeğe teşebbüs edecektir. 

Dün Çanakkaleye gitmiştir. 

Bu gece 

Ferah ti va troda . 

Şehremanetinden: Fatih yangın yerinde 103 üncü adada hoca 
Hayrettin mahallesinde 3072, 3074, 3073, 3071 harita numaralı 
arsalar arasında 38,28 metro murabbaı yüzsüz arsanın metro 
murabbaına 225 kuruş kıymet takdir olunarak sablmak için ala
kada.rlan arasında açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şart
nameyi görmek için her gün müzayedeye girmek için ihafe gü
nü olan 3 Eylül 930 Çarşamba ı;ünü Levazım Müdürlüğüne 
gelmeleri. K. Fahri B. temsilleri Tiyatro Sinema 

iııııil•ırlı'IGDmm~&:.!::::1iU::~~a!tI~Eilil2•••••111il varyete zengin program. 

vinligi imtihar~ı 
31 Ağustos 930 da yapı!acak Maliye müfettiş muav;"inliği müsabaka 

imtihanına girmek istiyenlerin, memurin kanuni' un dördllncil 
maddesindeki evsafı haiz olduktan mada, yirmi dörtten aşağı 
ve otuzdan yukarı yaıta bulunmamalan ve yü ek mekteple-
rin birinden mezun olmaları şarttır. 1 

lmtibana talip olanlar, 25 Ağustos 930 tari~ine kadar An- .. 
karada Maliye teftiş heyeti reisliğine istida il~ milracaat ede
ceklerdir. lıtidaya şu vesilialann rapb lizımb: 

' 1) Nüfus tezkeresi sureti ve ikametglh ad~ıi; 2) ~endi lm-

zalarile tercllmeihil hllliaası, 3) Askerlik~rini 7apbk1anna 

veya tecil edildiklerine dair askerlik şubesmden Yerilmlı bir 
ı l 

vesika , 4) Mektep şehadetnamesi veya mezuniyeti mutazam• 
r 

mın tastikname. (Bütnn bu evrakın noterlikten musaddak: su-
' 

retleri de verilebilir.) 5) Hastalığı bulunmadığına ve yolculuk 

yorgunluklarına dayanabileceğine dair hükümet doktorluğun·' 

dan Yerilmiş rapor. f 
istenilen evsafı haiz bulunanlar tahriri ve ıifaht iki ,lmtiha/, 

na gireceklerdir. Tahriri imtihan Ankarada ve Istanl>iıldBt Ye 

bunda muvaffak olanların tifahi imtihanı da Ankarada Y•if· / 
lacaktır. lstanbuldaki imtihan için lstanbul Defterdarlığına& 
Maliye haı milfe~liğine mOracaat olunacaktır_ 
İMTiHAN PROGRAMI: 

J 

1., lKTlSAT: Servetin istihsal, tedavili, inklsam ve fstihtAJd 
bahisleri 

2. MALiYE: Maliye ilminin nazari kısımlan, Devlet masraf· 
la.;, biitçe bahisleri, umumi kredi ve istikraz, Tn~kiye düyunu 
umnmiyesi, vergiler ve tarh tahakkuk ve tahsil usO.lleri, mu· · 
hasebei umumiye kanununun esaslan, Tiirkiyedeld vasıtalı ye 
vasıtasız vergiler ve tarh tahakkuk ve tahsil ıekillerl, muha• 1 

sebe ve varidat teşkilab (umumi malümat) 
3. HESAP ve HENDESE: Kesirler, tenasüp, Faiz ve iskon

to, yeni mikyaslar, sabh ve hacim mesahaları. 

4. TiCARET USULÜ DEFTERtSI: Esaslı ve pratik malftmat. 
S. HUKUKU iDARE, CEZA MUHAKEMELERi USUEO 

ve TEFERRÜA Ti, KANUNU MEDENlNtN GAYRI MENKtlb 
TASARRUFUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLERi. 

6. FRANSIZCA. 

7. Tllrkiyenin tabii, ikbsadi cografyası ve malt tarihi 

kında umumi malumat. 
Bu imtihanlarda muvaffak olanlar azami üç sene nihayetinde 

ehliyet imtihanı geçirdikten sonra müfettiıliğe tayin edilerek 
bir ıene staj görmek için Fransaya. gönderlli;.ler. 

Mnfettiş muavinliği imti~anına iki sefer girip kazanama~ . 
olanlar üçllncü imtihana iştirak edemezler. 

Emvali metruk:e miidüvlüğünden ı 

Satılık hane .· 
l 

Kınalıadada Ankara l:.ivadya caddesinde birinci kat r bir oda; 
bir sofa, bir mutfak bir kiler bir hala. ikinci kat: üç oda bir sofa 
bir hala ve itti1ı1.lindeki 48 numaralı hane ile müıterek sarnıç ve 
bir miktar bahçeyi havi atik 50 cedit 48/l numarala hanenin""becıeİI 
dört taksitte ödenmek üzere 2000 lira bedeli mukarrer ile 19-:8:;930 
tarihine m ilsadif salı gllnü saat 14 de temdiden icrayı müzayede!İ 
mukarrerdir. Taliplerin % 7.50 teminat makbuzlarile Jstanbul Milli 
emlak müdüriyeti sataş komisyenuna müracaat eylemeleri. 

Hariciye vekaletinden: 
Harkiye vekaleti mıdbasında tabedilecek aym tarihi ile yevmt 

(ecnebi gazeteleri hülasaları) nın bütün malzemesi vekiletçe veril
mek şartiyle yalnız tertip ve badettabı hurufatın kasalara tevzii 
931 senesi mayıs gayesine kadar bir müteahhide verileceğinden 
istiyenlerin şeraiti anlamak için her gün levazım müdürlüğline ve 
lstanbul da vilayet matbuat memurluğuna tekliflerini yapmak üzere 
27 - 8 - 93) tarihine müsadif çarşanba günü milbayaat komisyoauna 
müracaat etmeleri. 

Kadın tayyareci 
· hastalandı 

Fransız kadın tayyareci Mile 
Mari böbreklerinden hastalanmış 
tedavi edilmek üzere Fransız 

hastanesine yatırılmıştır. 

Leyli mekteplere girmek 
istiyen]er çoktur 

Leyli liselere parasız girmek 
ıçın müracaatlar çoğalmıştır. 

imtihanlar Eylülün haftasında 
yapılacaktır. 
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~ Yüksek Maadin ve Sanayi ~fü K .... k .1" 1 -ı 11 A~ t 
'il Mühendisi mektebi ii~.~=l• u.çH~·'· .. ~ .. ,:~ .. arıJ gus os .. ······•••Tarife......... Mallar ser ~i i de 
·I 1 ~YYii k·~;k ol~~ :b~ ;r:t;p ~~·ı~i(~;~;t~liğii;: 1111 ~ ~ De~alık ··:·ı ;: i 'iff§g fldap azarı Bez f ~hrı.· ~ıa Si 

Madenlerle aanayii madeniyenin ışletmesı'nde h ::.; • • " • tEU ~~ -müte assıs :·.:·.:; : 4 • • 25 .• 
mühendis yetiştirir. • ı iff!§ M 1 p T nı: : ihtivaç kalmavın- : == asa örtü eri, eçete, isör ve 
2-Y liksek sanayi miihendisliği: Ilı! ~ ~~v;,.~4::;! 1ed..i'~ 100 ~ diğer mamulcitını görünü'l 

1 Muhtelif sanayiin tesis ve işletmesi elektrik m k. iiii • mek ifzere mak/u : 11111 il nrııllITTlmııı Jll' n ııı Jl'mııll ~ıı·ı ııl ıll 
.,. kalorifer mühendisi ve müteahhitlig~ i ' kimya m ··ha dı~e1 • ~~ iİ!i : Abonelerimfzin her Uç aylı~ için i ~~ il' l!lllffi!llııu ' · l!lı!JI! J ııl! 111 llır ı I I ı lllm~r il •1 

• •
11 

lh .ı 
: T f h 't h , u en ıs ıgı, ... : • b d f 
1 <?.pogr~ ya ve -arı a . a. }!'. İDfaat müteahhitliği, Şimendifer m: • lr e ası meccanen'. : A 
f muhendıı Ve mutealıbıtlıgt ıhtisaslarını havi bir tahsil nef ~ m: : 4 mırı reçea llAoların fazla ~atın: •• t yarış arı ~ 3 t@©J -
;sinde Yüksek ~anayi mühendisliği şehadetnamesi verilir. ıce ~m • ıçın :s er kuru, ummolDnur. • il 

Bu ıubclerın tahıil müddeti 4 senedir Mezunlar sta• . . :m • ·····~·-· ............... : • Bakırköy. ünde Veli Et endi' de 
A ~ d ·ı· M·· h · 1 ıçın :m K 1 k lık k E vrupaya gon erı ır. un asıran hse mezunları kabul olunur. ms ıra 1 - Satı 112 Ağustos Cuma günü, hususi trenle:-, bahsi müşLerc . u 

~ J\( d mİ KtRALIK HANE -çapa tram- Cuma Karacabey Harasının mahsulleri olan Taylar !.>a tılaca!ü•r. ,... 
i:J - 1 a en meslek Ştll)es]: mı varına pek yakın, 6 oda. geniş bahçe ll•tll ~9JMll11~11lli!(\t11Jlil ~rrJ ~ ~t~~MeY~.H.:]'"~y:~[ J 

~·u tatlı eu, müştemiUtı saire.. Jİci aileye de 
Bu ·~beye talip orta mektep mezunlarının adedi kadro- un elverişlidir. Nafia vekaletinden: 

~ .ıeçtlğınden bu mezunlar dahi müsabaka imtihanına ta- Hi! Kiruı 25 lira.. Müracaut: Defterda rlık f 
bıdırler ==·= 4 ünciı ~uhe müdürü odacısına.. As altlı şose 1·nşaatı Mnı.abaka imtihanları: Hesap, müstevi hendeıe, fizik (ca· ~m ........................................................... . 

: zihe Ye hararet) kimya (tibih maadin) ilimlerinden: Ankara ve füi Müteferrik 
! Balakeair (Maadin müdüriyetinde) Istanbul ve eskişehir (Made !m MURACAAT EVİ Her nevi 

MAb d' ı·;.· d ) l . (M d n =··ı takibat, ht'r lisandan tercüme. \"e em-
• u en ıs ı5m e, zmır a en memurlug-unda) Konya Ant ı ::=· fA k · d • , a ya •• :r " · 1car \ e idaresini kabul e er. 
Aydın, Dıyanbekir, Eliziz, Gaıiayıntap , Samsun, Sivas, Trab- ~fü Ga latada Kredi liyone 
zo11(Ziraat müdUriyetinde),Adana (iktisat müdüriyetinde 20 !fü aleksiyadi Han 
21 ... . , ve .... -------~-=-----

agustosta acara edilecektir. :m 

1
... Seyyar müslthnan memur is-

Kabul edilenler bili nezaret 30 eylülde mektepte bulun- Uı= . 
_ 1 .. tıyoruz - Yapa caıı.ınır. muameleye 

mauana yerlerine baıkaları alınır. ii ı; göre ayda 90 liradıın fazla kazanabilir· 
MÜDÜRiYET Hl sini:ı. 

Ankara civarında 96+570 kilometre tulünde asfaltla şose ve 

97 + 000 kiJomeb o tulünde makadam şose inıaatile bunların beş 
senelik mütemadi tamiratı kapalı zarf usuli ile münakasaya kon· 
muştur. 

inşaatın muhammen bedeli 3539000 lira; beş senelik mütemadi 
tamiratın muhammen bedeli 802000 liradır. 

Glllalmffllı"i==ı=ıııı·ı::::ıı··:·::;•·;r;::;:~:::::r!::::::::::::• .. •ıı•ı•• .......... :ı:i 1stanbul dördüncil \~akıfhan içinde ı ::ınınm •r: •· • ~ •••• JC·l···•ı ....... -·····'············ •••• • • .r •••••.••.• ı:•••=ı····•••••••••:•u:I •••••.•..••••••••... -·· ................................. :::::······,. ....... ,. .•.. ::: .. , .... =111...... ..... u·· ...................... :::::::.:::::;;::::: nionkol 'J'e~ri at 

Münakasa 15 eyltıl 930 pazartesi günü Ankarada Nafia veka· 
letinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mek· 
tuplannı ayoi günde saat 15 e kadar Nafia vekileti müsteşarlı
ğına vermeleri laZ1mdır. 

Taliplerin münakasa şartnamelerini Ankarada yollar umum mü-
111111~ dürlüğünden, lstanbul ve lzmirde vilayet Nafia Baımühendis' ikle

rinden tedarik etmeleri ilan olunur . lstanbul erkek muallim mektebi mı~~~~!~!~!~~~l~'m"''"'""d~ . k l . . h 
1 

Bir deynden dolayı mahcuz 
) ffia JffiİJ an af'J ve fur~htu mukarrer Elma Dağı 

caddesındc 126 J 28 numaralı 

lstanbul erkek muallim mektebi müdürlü
@nden: 

' dükkanda mevcut marangoıluğa 
ait iki adet tezgah 1618/930 ta
rihine müsadif cumartesi günü 
saat (10) da aç•k artırma sure

• Maarif veklleti celilesinin eı:nri mucibince qıektep 119/930 
lunde açılacak ve dertlere 15/9/930 da başlanacaktır. 

tari- tile satılacaktır. Talip olanlar1n 
yevm ve saati mezkurda mahal
linde hazır bulunacak memuruyani Eyini mezuniyet imtihanlarile dJğer sınıfların yoklamaları 

umum ıınıflann ikmal imtihanlara 1/9/930 da yapılacaktır. 
Binaenaleyh ikmale kalan ~fendilerin oimdiden hazırlanması ve 

Qldl umanıada yola çıkarak tarihi mezkürda ı·mtı·b d h 
L • an a azır 
1ıalaamalan elıemmıyetle illn olunur. 

• 
Istanbul erkek muallim mek~ 

tebine girecekler 
lstıınbul erkek muallim mektebi müdürlü-9 

Dünden: 
Iatanhul erkek muallim mektebine kayt ve kabul zam " 

15181930 dan 30/8/930 tarihine kadardır. a 
1 

Bu tarihten sonra kayt yapılmıyacağı içiıı yazılmak iıtiyenlerin 
ıinıdidcn her fOn QJektehe müracaat etmeleri ve feraiti kabulü 
llllamalan ilin olunur. 

muza müracaatları illn olunur. 

~akıf Akarlar ve Mahliiller 
ınijdUrlüjünden: 

AN KAZ Hafta (4) 
Kaymeti 
Lira 
1750 

ilin ta~bi 
2.3-7-930 ila 20-8-930 

Üş~lidarda Tavati HasaJJağa 
mahaUeainde lnadiye meyd•nında 
1Pillga Bandırmalı dergAhı elyevm 
B~lcinıoğhı camii vo odalar mi
nare vo dergih.ın selamlık yeri 
olan dört oda bahçe duvarı 
teıneltaıları .hariç olarak enkazı 
~ 750 lir• Uıerhıde dört hafta 
müddetle müııyedcye vazcdil
miıtir. Talip ol•nlar ağuıtpsun 
yirminci ılinil on Jltıya kadar 
Çemberlitat civarında Istanbul 
Evkaf müdüriyeti binasında 
mahlfilat kalemine gelmeleri. 

zayller 

Karacabey harası müdüriyetinden: 
Her birinin bedeli keşfi (10307) liradan ibaret olan iki koyun 

ağılının inşası 25 8/930 tarihine müsadif Pazart~si günü saat on 
beşte ihale edilmek üzre kapalı zarf usulile ve ayrı ayrı olarak 

milnakasayıL vaıedilmiştir. 
ŞarJ.iti anlamak keıif ve pilanları görmek iıtiyenlerin her gün 

bara müdüriyetine müracaatları ve talip olanların da teklif mektup· 
)arını v.e ehliyet vesikalarını ve yijzde yedi buçuk teminat akçaları
nı hamilen ihale günü vakb muayyen(lc hara merkezinde hazır bu-
lunmaları lüzumu ilan olunur. 

[ 
Devlet Demlryolları ilanları ] ...il----"! ......................... ~_._.--

23/ Ağustos/930 tarihinde icraşı mukarrer Filyos beşinci kısmmın 
mUnalcClHll vahidi kıyasi fiat cetvellerinin tebdilinden dolayı 4/Ey-

lül/930 Perıembe gliniine talik edilmittir. 
Taliplerin almış oldukları vahidi kıyn:ıi fld cetvellerini Ankarada 

Maliye ve muhasebe itleri riyasetine müracaatla tebdil etmeleri 

ilin olunur. 

Kayseri, Sivas veya Ulukışla şehirlerinden birinde bulunacak 
o!an poz bölüğünün altı aylık et ve ekmeğinin kapah zarfla müna
kasası 1/Eylii!/1930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Dev
let Demiryollari idares'nde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde Ankarada 
idare veznesinden, Kayseri, Sivas ve Ulukışlada istasyonlardan 

tedarik edebilirler. P. T.T.U. müdür levazım ve 
mebani müdürlüğünden : 

Ankara telıiz iıtauyonları ihtiyacı için 200 ton gazoil kapalı 
larf uaulile münakaHYA vazolunmuştur. Münakasa 19-ağustos-930 
tarihine milsadif •a!ı g~U. saat 14 t~. icra olun~c~ğından taliplerin 
fartıı•me almak içın ıımdıden ve munakasaya ııtırak ~lmek için 

Bif a k ı z mektebinde rı 333 senesinde 
aldığım şehaıletnameml ;ı;ayi ettim yeni- 1 
sini alacağımdan hükmü olmadığını il fo 
eylerim, 

Biğada Remzi efendi kcrime~i 
Behice 

1 
re " ;a lj! 1 

Jandarma imalathanesi ilanatı 
gç u • 

azami asgari 

tle Mrtnamenin Qçiincü maddesindeki sarahat dairesinda ihzar 
ıdıcekleri memhur zarfları tevdi için yevmi mezkurda muayyen 

elan saate kadar yeni postanede müteşekkil mUbayaat komisyo· 

ıuıaı mOracaatlan. 
"'!!P- :.:.:...--..--------~--~~~~~~ ................ ...-..,._ __ ~ 

Mühim il8n 
Türk.iyc'de çalışan biltımµm ı;igorca :•irkctlerlnl tem ıl eden Türkiye ::.lgortacıla 

4&irei merkeziye i htr türlü mahzurları. ııale etmek mnk ~dile .. muhterem :-i:ortalı 
luın, tiıorta pirimlerlni iı;ortanın aktı ara~ınd1 llerveçhı P<\ ın ödemeleri lı\nm 
&elıiillni arıeylemc:ği vuifı;:den ad~eder. . . . . 

Bu lllccbııriyece ademi riavet, hır kaza 'ukuund.ı ·lgortalılnr ıçın cıdd ı mahwrlıır 
tev}ft ede~lllr. . • . . _ . 

Esuen, aldık l ıırı butün i~lerin \arısını l\lıllı Rca~~uran" 1 ur~ a~Ofltm şırkeu ne 
te rkedcn sigorta, ,i rk etlerı de primlerini peşinen tcdıyc ınt:cburıj ctındedirler. 

~ Terhi5 teskeremi z~,·ı ettim. Yeni
sini "~ıaca.ğımdan eski5İnin hükmti yoktur. 
Şehremini Ueni,; Abdal hörekci S. 4~ 

:\o. da 312 tC\'cll ütlü 
\Ju ~tafa ~'a şar 

----•Beşiktaş ... ım--11111 

DiKtŞ YURDU 
Talebe kaydına baıladı. Gayri 
müslimler de alınır.Hususi ders 
~ te verUir. Akaretler 62 .,. 

IDoğum ve Kadın hastalıkları 
l mütehassısı 

Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski HiJaliahmer binası 

1 '. No. 10 Telefon: lst. 2622 

Cinsi Kilo Kilo 
1 Ekmek 100000 90000 
2 Bulgur 10000 8000 
3 Pirinç 4000 3 .. 00 
4 sade 2500 20 00 
5 F asulya 4000 3500 
6 Nuhut 4000 3500 
7 Mercı mek 5000 4000 
8 Arpa 6000 5000 
9 Saman 3000 2500 
10 Ot 6000 3500 . 

8 No.Ju Bitlis jandarnıa nıekt bi 

Kapal ı zarfla 
A leni münak<;.s:ı 

" " 
" " ,, ., 
,, " 
" " 
" 

,, 
il " 
il " 

nıüc lü ri )'f ti 11(
1 en: 

Bitlis jandarma mektebine m:ıhsus } uka rda ya z ılı on kalem cr
ıak kapah zarf ve aleni m:.inakas:ıya konulmu~lur. ihale 19 a ·us
tos 930 pazartesi günü Bitliste Belediye da"res'nde'd kom'6 ; 01 

mahsu,asınça yııpılacaktır t alipler nıotkiir komisyon riyasetine ma
racaat etmeleri lazımdır şartname mektep müdüriyetinden vcril:r. 




