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~- 7 - VAKiT 17 Ağustos 19:ü 
mevcudiyeti siyasiye.sini rröster- ~ evafuk ettiğini bildirdiklerini 
mek isteyecektir. ' \'e programa girecek mahiyette 

Borsa hareketlerini takip et- bir temenni izhar olunmadığını 
medim. Fakat ben de işittim ki ilave etmiştir. 
( unifye ) yükselmiştir bu yüksel- Yeni fırka lidt:ri, 
me yeni fırkanın teşkiline ve mizin eski fırkanın 
siyasi mücadeleye ablmasına vaziyeti ne olacağı 
matuf ise memleketin itibarına sorduğu auallere: 

muharriri
meclistcki 
hakkında 

karşı olan itimat ziyadeleşmiş - Kendi fikrime uygun arka 
demektir. Bittabi bu diğer hu- daılar bulmak, ekseriyet temin 
susatta da ayrıca teıirini göste- etmek isterim. Bunu yapınca en 
recektir. muvafık bal çareıini dll90nürUm. 

Aza demek, fırkanın programı cevabını verm;ştir. 
dairesinde reyini istimal edecek Fethi Bey Yalovayı giydior 
zevat demektir. ismlerini fırka Haber eldığımıza göre Fethi 
defterine kayt etmek merasim.. Bey bugün fırka işlerile meşgul 
den ibarettir. Fırkanın prensip.. olmıyarak yorgunluğunu dinlen
lerine iıtirak ederek rey verecek dirınek için bir tenezzüh yapa
zevat defterde ismi ister olsun cak. ve salı gllnll Y alovaya gide
ister olmasın en iyi arkadaşla- cektir. 
rımızdır. Tabii memleketin her Veni fırka erklnından Tahıin 
tarafında fırkanın temsil ve halk- Bey dün akıam Yalovaya kit
Ja temaı etmesi lazımdır. Ve bu miştir. Fırka Kitibi umumisi Nu .. 
prensiplerimi% dahilindedir bu ri Bey bugün şehrimize gelecektir. 
ıhtiyaca kifayet edcek kadar Kadınlardan gelen mektuplar 
teıkilabmız olacaktır. Fethi Beye gönderilen mek .. 

- Ecnebi gazeteler, Serbeat tuplar her giin bir yığın teıkil 
Cümburiyct Fırkası hakkında etmektedir. • 
tenkit yollu bazı neşriyatta bu.. Mektupların çoğu kadınlar 
bulunuyorlar? tarafından gelmektedir. Bu ara-

-Hancin fırkamızın teıekkülü- da .. Kadın ruhu,, gazetesi mu
nll ne suretle telakki ettiğine fazla barriri ,Sabiha Nüzhet imzalı bir 
ehemmiyet vermek doğru c!cğiJ- mektupta, kadınlara siyasi hak .. 
dir. Bu gibi intibalarla yolumuzu kın verilmeıi istenmektedir. Bu 
şaşırmayacağlL Esasen henüz Hanımın yeni fırka namına meb'
fırkanın teşekkülü üzerine ciddi uıluğa namilzetliğini koymak 
mütalealar serdi için vakit ve için teklifatta bulunduğu da 
fırsat olmamışbr. Tilrk matbuatı rivayet edilmektedir. 
hatta halk fırkası gazeteleri bile lzmlrde yeni fırka 
fırkamıza yardım ediyorlar ve lımir, 16 (Vakıt) - Mlllha· 
yeni fırkanın tqekkUIUnll Cüm- kattan yeni Asır gazetesine ge
huriyetin levazımından addederek len telgraflarda Re9it Galip bey .. 
memleket i~in nafi görüyorlar. den yeni fırkanın nizamnameıi 
Mllntehiplerin teveccühlerine maz istenilmektedir teıkillt yapılacağı 
bar olacağımın zannediyorum. bildirilmektedir. 
Bu denede meb'usluk için açı- Halk fırkası ve yeni fırk• 
lacak mllnhal yere namzetliğimi C. H. Fırkası Iıtanbul merke-
koyacağım ve kazanacağımı ümit zi mıntakası dahilindeki bUtün 
.ediyorum. Birbirini kontrol eden kaza, nahiye, ocaklara bir ta
iki fırkanın mevcut olması mem· mim göndermiı ve yeni fırkanın 
leket için ıellmet ve menfaat resmen teıekkül ettiğini bildir
temin edeceğine herkes kanidir. miıtir • 
Bu hususta ihtillf yoktur.» Fethi Halk fırka11 yanht haberler: 
Bey bundan sonra fırkaaı hak- tekzip edecek 
kında vaki olan tenkidata kartı C. H. Fırka11 umnmt kAtibi 
ıadece : Saffet B. don fırka merkezinde 

- Evvelce ıöylediğim gibi kendisine tahıiı edilen odada 
asıl mlinakaıalar Büyük Millet meşgul olmoıtur • 
Meclisi kürıOıUnde cereyan ede- Saffet B. yeni teıekk61 eden 
cektir.» Demiı ve kendilerine fırkaya geçtikleri yanlıt olarak 
mektup gönderen ıevabn heman , yazılan bazı meb'uslann fırkaya 
hcman hepsinin yeni fırka pro- mllracaat ettiklerini ye fırkanın 
gramını ıuurlu olarak tasvip et- bir tamimle bu yanlıı haberleri 
tiklerini ve kendi kanaatlanoa tekzip etmek huıusunda bir ka-
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c TELGRAFLAR ' Arnerika Çine ceptlne vern-.iyor 
\'a ch in~torı. 15 (.\ .. \ .) - l laric:iyc 

nezareti Lupon t h:ırut fahnka~ının ( in· 
deki milliyetçi h iıkömete cephane gon· 
drrmcc:inc mu~aadc cdılme.; i talcbilı: \ aki 
olan muracaatını reddetmiştir. 

lht'yer frEnaız aktörü 
Toulon, 16 (A.A.) - Komedi Vran• 

se.zin en kıdemli At.a~ı olan ~ 1. Sylvain, 
3 J!Ün cn·el felç hastalıgına uğramış \ "C 

dili tutulmuştur. Hasta mü tacclen bir 
kıliniğe nakledilmi~tir. 

Komünaıtler 
Doual, 15 (A .• ~.) - l\omünlst fırka· 

~ına mensup olan belediye rei5i dini bir 
alayın sokaklardan geçmesini menettiğin
den komüni~tler ile katolikler arasında 
hım hadiseler. çıkmı~tır. Jandarma efradı 
müdahale etmiş, sükOn ve huzurun iade· 
sine mU\·affak olmuştur: 

Bir vapur kazası 
Sanfransisko. ı 6 (A.A) -Velington

dan Sanfransiskoya gitmek üzre yola çı· 
kan Tahiti ismindeki lngiliı: posta vapu· 
runun Rırotonga açığında pernnelerin· 
den birinin kaybolması üzerine batmak 
tehlikesine maruz .kaldığı haber veril
mi~tir. Yolculann tahlisiye $andallanna 
binmeleri için emir verildiği buraya ge· 
fen tcl!iz; telgrafta bildirilmektedir. 
Gemiye yardım için bir kaç npur gön· 
derilmlştir. 

Balon u9uyor 
Londra, 16 (A.A.) - R. 100 kabili 

sevk balonu .l\ardingtondaki dire~e saat 
12,2 de bağlanmıştır. Hılon .l\1ontreal el· 
nnndakl Sthubert tayyare karargAhile 
Kardington ara~ındaki mesafeyi 57 saat
te katetmiştir. Balonun uçuş esnasında 

muvazenesini kaybetmediği beyan edili· 
yor. Hareket esnasında bir masa üstüne 
konmuş olan barda!1n içindeki !U Kar· 
dingtonı gelindiği zaman bulunduğu bar· 
daktan dökülmemiş bulunuyordu. Balon 
muayyen bir zaman zarfında ~aatte 92 
mil süratlc hareket etmi~tir. Uçuşun bu 
derecede mu\'affakiyetle cereyanı Okyı
noslar ilzerindc muntazam havı seferleri 
yapılabileceğini gösteren hayırlı bir vak'a 
mahiyetinde addedilmektedir. 

Niçin intihar etmiş? 
lzmir, 16 (Vakıt) - Aliettin 

iımiade bir Ozilm ıimıan cuma 
if1n0 kendini evinin 6nUnde iple 
aımıı Ye 6lm0şt0r. 

Ankara muallim mektebı • 

Yen· F r • • çn 
Avrupa matbuatı ne diyorlar ? . 

Fethi Beyin bir buçıık ny içinde Başvekalete 
gel111esi bekleniliyonnıış ! ... 

"Kotidyuı,, ı.-tn: 
TUrkiyede bir muhalefet fır· 

kasının tetekkülü ehemmiye' i o 
memleketin hudutlarını aşan bir 
hadisei ıiyasiyedir. 

Şimdiyekadar parlamento ct
kaıinin mevcut olmasına rağmen 
hakikatte reisi hükumet ve Türk 
heyeti ıiyasiyesinde hesap edi
lebilecek yeğine fırkanın reisi 
Mustafa Kemal bir nevi dikta
törlük icra ediyordu. 

Türkiye hayatı siyasiyesinde bir 
tekamül devresi teşekkül ettiği .. 
ni,, söylemi' ve Gazi bir vesile 
ile demokratlığını ve parlöman .. 
ter usuli irtibatını beyan eyle· 
mişlir. 

Bu calibi dikkat tahavvül 
müş\ilatı maliye ve Avrupadan 
kredi açmak ihtiyacı ile izah 
olunabilirsede, onu mucip olan 
esbap ne olursa olsun Türkiye• 
n:n siyasi inkılabı bütün demok· 
rasilerin memnuniyetle selamlı• 
yacakları bir hadi!!edir. 

Y 4nlı~ tahminler 

Diğer taraftan Gazi tarafından 
hazan ıertlilde tatbik edilen as
rileşme ve Avrupalılaşmağa rağ .. 
m~n Türkiye şimdi}e kadar 
Avrupadan biraz uzak duruyor- Tan gazetesrnden: 
du. Ankara hükumeti Türkiyede Deyli Telgraf gazetesi Fethi 
komllni:ımi şiddcttle ·menediyor, Beyin bir ili Uç aya kadar ls• 
fakat Moskova hükumeti müslü.. met paşayı, liberal tcmayOlitlı 
man ke>mıulannı daima emper.. bir hükumet başında olarak 
yalizm aleyhtarı bir kuvvet ad- iıtihlif edebileceğini tahmin et• 
deder gibi görfinmekte ve Tür- mekte, ve Türkiyenin o vakit 
kiyede Cemiyeti Akvam aley- ban hwiıat mukabilinde Cemi• 
bine bir hiı ipkaya ihtimam yeti akvama girmek arzusunu 
eylemektedir. izhar edebileceğini ilave eyle· 

işte F cthi Bey fırkasının ilk mektedir . 
mllcadele edeceği ıey görünüşe Keza Deyli Telgrafın kavlin• 
nazaran bu· Avrupa aleyhtarı ce Fethi Bey hükumetinin ilk 
temayillittır. ef'alinden biri düynnu umumiye-

Deyli Telgraf muhabirine ha- yyen kartı olan taahhüdatı harfi· 
kılırıa Fethi B. Türkiyenin Ce.. yesi ifa ederek Tilrkiyenin krc
miyeti Akvama kabulnnü ihzar diıini tesise çalıtmak olacaktır. 
niyetindedir. Henüz mevsuk olmıyan bir:· 

DiktaUSrlilkler taı ibinde timdi- habere göre ıosyalist temayülit· 
ye kadar kaydedilmemiş bir ha- lı üçüncü bir fırka F etbi Bey 
dtıe ise yeni fırkanın hali hazır- programının neşri akibinde teıek· 
daki blikiimetin siyasetle mUca.. kol edecaktir. 
dele niyetinin açıkça ifadesi ge- Fethi Beyi Paris ıefaretinde 
rek baıvekil ve gerek reisi hu.. iatihlif etmek Uzerc maliye •e
kümet tarafından nezaketle kar- kili Saraç oğlu Şükrü Beyle, aa• 
ıılandı. ismet paıa beyanabnda bık maarif vekili V aaıf Beyin 
muıtakil bir fırka tqekldllOnUn isimleri söylenmekted;r. 

t.......-m••~tmıtUIU Mlllit ... nwlttll••• = ''''''' ssınc•nıııtct111tn111n~r ... 1Namatl M UUJ ZSftlll 1 il ............ 

Yugoslavyada kar İzmirde 
yağıyor 

Um mektebinin bu sene son ik.i'sınıfının Belgrat, 13 - Skopelden bildirildi· Ocakta rakı içilmesi yü• 
gelecek a.ne ~e ilk 3 sınıfının Utvı ta- ğfne göre bütün ıün n gece tepelere zünden J bi d , 

Ankara, 16 (Telef on) - Orta mual· 

karrlir etmiştır. kar yağmıştır. Cenubi Sırbistanda ~ açı an r a\ a 
• •111111111111- dit bir soğuk hüküm sürüyor. İzmir Türkocağında rakı içilmesi 
rar ittihaz edilmediğini, yeni fir.. • • . M hakkında yapılan neşriyattan dolan 
kanın belediye intihabatına itti.. Harıcıye kalemı mahsus . tzmtr ocağı heyetı şarus1an .,.. ocu 
rak edebilecej'ini ve her iki ta- Ankara, 16 (Telefon) - Hariciye şahsiyeti maneviyesl namına "Yeııl 

nkAleti kalemi mahsus müdüril Ke. asır., gazetesi aleyhine açılan dacaya 
rafın nam6zet göıtereceğini IÖy· 1Dal Aziz B. Istanbula hareket etmi§- başlanmıştır. iki taraf dava apn.ata 
lemiftir. Saffet B. yana, olmaz- tir. Kendisinin tran hükftmetine ver~ sallhlyet noktasında mUnakap.- etınft
ıa 6bllr gtın Y alovaya gidecek- ceğimiz cevabi notayı hAmil bulunması !erdir. Mahkeme kararmı gelecek haf· 
tir~ muhtemeldir. ta verecektir. 

gömüle trmavaya athyarak iyan dek «Karyağdı», §U «Ernir», fU dirirdi. Belki bu temaa dec:likoda
daireıinin yolunu tutardı. «Fiyom», fU «Gülpençe», şu «Şuh yu mucip olur mülihazaaile iatida 

Paıa, israf atın müthit aleyhtan eda» ördeği idi. Bu cinsler içinde ve müracaatlan bile meırt:Deiı l:Hsı 
idi .•. Hatta o kadar ki Nasuhi Ef. bir kaçı vakıa mutabıktı. Fakat di· t ·1 k b 1 d d• ç:a!:..!n~~-'~ 
b·ı b k d h' • t b' ... i 1 . h 1· d km vaaı ası e a u e er ı. uuau ....,. 

ı e u a ar ı11etı a ına rag- er erı pafanın aya ın en çı ıt kı d'l' . . • 
men onun na:ıannda müsrif, ida- uydurma isimlerdi. n ı 1 torba defıldı k!_ ~ 

etm
·• ve nı'h t k d' · i N' • ·· 1 d'ğ' ö 1 • d ğ resini bilmez bir inıandı. Her ördek kafesinden sonra aa- çekince kapamvenindi. iyi itltil 
•:ı- aye en ısın n ııan- emın ve soy e ı ı ı z erın o ru· d b · · .. · .. 1 ı · .. taıında bir eve girdiğini, müteaki- luğuna kani idi. Bankada paraları- Evde kömüre varıncıya ~adar ray ~n ~r cevabı tatyıpkar gelır soy er er mı, ıoylerlerdi. Soma 

ben Yıldızda, Ortaköyde batka bir na ilave edilen her para, ondaki h~r teJİn anahtarı patanın.~lınd!y vekf?.sterılen sadakatten dolayı te· ayıkla pirincin ta9ını bakalnndı. 
kapı çaldığım, daha aonra latan- hıraı artbnyor ve paralarının ka- ~ı. On~n noktai nazanna gore evın ıe ur olunurdu. Paıa, latanbula gelene kadar 
bula geçerek Bahkpazarından bir barıklığı onda bu kabanklığa bir ıdareaı kadının eline bırakılama~· Sa.ray. n_ıuhitin.de 0.na ördekçi davetin hikmet ve ıebebini bir t(ir. 
dükkandan para aldığını gözlerile iki tomar daha ilavesi arzusunu dı. Kadın ıaçı uzun akh kısa hır paıa llmmı vermıılerdı. Ne zaman lü anlıyamamııtı D 1 k 
görmÜftÜ. hasıl ediyordu. mahluktu; öyle hesaptan kitaptan saray kapısından içeri bir ördek 1 b k · 

0 0 1; I oymuı 
Keyfiyetin mahalle kahvesinde Numan ağanın nazarında ken- anlamazdı. veya kaz kafeıi girerse derhal Naz a mamıt, ota oymuf 

0 mamıı• 
tüyuu, Numan ağayı çileden çıkar- diıi efkarı f ıkara idi. Zengin Pata, ayan dairesinde "züm- mi pa~a hatıra gelirdi. tı. . .. .. 
mıfb. Evvela inkar etmek istemif- adam, ayandan Nazmi Paıa gibi rei naimin,, e mensuptu. Muhtelif Hürriyetin ilanından bir kaç ay Nıhayet 0 gun gqç halle ıolutu 
ıe de bu kadar sarih adreı karıı- olan adama denirdi. Bir yığın em- vilayetlerde valilik yapmııtı. Hür- evvel paıa bairadei ıeniye lıtan· sarayda almıı, ba9katip pqaya 
ıında işi tevil etmİ§, Niıantaşında- lak ve iradı olduktan baıka ayan- riyetin ilanında ayana tayin olun- bula celbolunmu§tU. Gelen emirde müracaat etmitti. 
ki eve bir hemterisini ziyaret için dan da avuç dolusu para alan bu m~ıtu. Doğruluğuna doğru adam- bir hususu mÜhimmin kendisinden Baıkatip pafa da davetin hik-
gittdiği~i, Ol~ktabk~ydekid eğvin k.apıııt- ba~9:m, hdaıa8i~inkci mebv~li tramvaya dı. i1ıtifsharı kica~ .e~tiği 1yazılaradk aci· met ve sebebini bilmiyor, sadece 
m a Keza ı ır tanı ı mı zıyare ınıyor u. ır ere ı e pafanın Hayatında yegane yaptığı israf en are etı •tar o unuyor u. b" h" Ih d k . 
kıutile çaldığım ıöylemif, Balı~a- birinci mevki tramvaya ve yahut vali iken arada sırada ıaraya he: Pata telgrafı alır almaz bet\ gaz~ ı umay~nu ce e ece b~r 
zarı~~a~i dükkancıya müraca8:tı se b~.r .?tomo~il. ve arabaya dindiği diyeler takdimi için venniı olduğu be~zi atmıf, korkusundan alt du- h.adııe o_1madıgı. huıusunda kendı· 
bebmm ıse, parası olmadığı cıhet- gorulmemııtı. bir kaç lira idi. Eh ne yaparun ve· dagı uçuklamıştı. ııne temınat verıyol'du. 
le eski bir ~anıdık olan buada?1dan .En ••<:ak havalarda bir pafa, ha· liniınete hoı görünmek icap ediyor- ~rzuyu hümayuna mu~ayir n~· Nazmi paşa, batkitip paıadan 
borç pa__ra ıs~emekten ~aşka bır şey şı ıle feıı araı.ına beyaz bir mendil du. s.ı.1 ~ır harekette bulundu~unu b~r sonra gizlice kızlarağasım görerek 
olmadıgmı ıf ade etmeıt ve: koymak ıuretıle hem güneıten ta- Her kı• saraya kafes kaf eı ya- turlu hatırlamıyordu. lkı ıenedır eller' · .. .. d d d . · ff d h :s k" 'lA •. 1 "b' . . d ım opmuş, on an a ıa ra fi• 

- Bız borç harç güç geçiniyo- ha uz e er, em fesini yağlan- bani ördekler gönderirdi. Bunlara ı vı ayette gu gı ı geçınıyor u. f · b' .. w • h 
S d 

· d' kt ku h d h' . . M f'I l k d a verır ır şey ogrenemeymce a• 
ruz. onra a ımız zengın ıye çı- ma an . rtarır, em e ıç yok- paıa türlü türlü iıımler verır, kü- en ı ere zerre a ar teması yok- b . b b . . . .. 

/ 

kıyor. tan femsıyedcn tasarruf etmiı olur çük pirinç plakalar üzerine kari· tu. Sabah konaktan çıkıp hükume· er~ız~e a§ma eyıncıye muracaat 
Diy.e söylenmiıti. du. hasından uydurduğu bir takım te, akıam hükiırnetten çıkıp kona- etmıştı. 
Bunu aöylerken ce her ay emla· Kıtın da eskilikten rengi yc§İle cins isimleri yazdırarak ayaklarına ğa gidiyordu. Pa~a her üçii hakkında "da ayni 

lc:mden bir iki yüz lirayı cebine in- meyyal uzun gamıelesini arkasına takardı. Meıela: !U ördek, pek na· Hükumette odasına çekffr, lisanı kullanmı~tı: 
dirirken Nurnan ağa, fakri haline aldı mı ıokaia düıer, kara bata dide olan «Hanım .. rdeği», gu Ör• halkla teması asgari dereceye in- .,-

..... _ (Bitnıct!i) 
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Kazanç yolu 101 ki ile 
- ~ - ---- Filomuz - 6 

iE§alilil~- mülikat ... 9 parçadan mürekkep 
harp gemilerimiz dün 

" Moda o derece taammüm etti ki 
ben de ona uymağa mecbur oldum!,, 

-r-

karadenize çıktılar 
Hamidiye, Mecidiye zırhhla· 

nmııla torpidolanmaıdan mDrek· 
. Bir clai

1 
·dr~~·1 L~tf daire fbe edemiyeceiim. Bak! bu biçim kep bir deniz filomuz din ak· 

mı, nem aare mı u en.or~ enamı? Fakat her gün pilav yen-
hen• •Ol'l(ll&)'IJUL Oturdugum mez. Onun için İDND kat hu.usun- fama doğru limanımıza gelmit 
o4MIAl Mm• Joktu .. Müdür beyi da aerbeat olmalı. y quın hüni- •• Karadeniz botazına dotnı 
t.et tı,er•um. Saldaki kapı yana- yet... rftmlftir. 
çık. Gene İ•İm vermiyecetim: iki B 'f "bah . --~-------"url,e hanım hem fak f k . u zarı mu ... mn •onunu Jn-:•ı· fil U 

" u te e lf dinliyemedim. Çünkü "dür be 8&& z Ol 
slriyorlanh, hem gır p konuıu- anaızm teırif etti' M" d~u be . '1'1 • Yana ıabah. limanımau Ami-
yorlarcb Bunlarda bUıl .. ı · u ur nım e al D • ,. 
acleta ,Gsel, dilber n öteki frki':ı:' b!-:u qnalıktan aonra, hiddetle r avıca m kumandumcla Tur-
Biri düz clü .. t b ~I d~x. • · zılı çaldı; 1 No.lu hanım geldi: acor lauvuirile Aatelope Ye 

Olamaz 
Doktorlar K.onyadaki 

hadise için böyle 
diyorlar! 

lnsan mtdestnde J1ılan 
Y•l•Jl•mll• I 

Diyarıbekir belediyesi 20 

paraya bir akrep alıyor 

Ba .,...n lutyatlluun 
luulln•nl41r var ı 

f 
... 

la 81Je defi1~1lki~ de İaf:::" u: - C • : ·.Hanım! Raporu dakti- Arcle~t torpitolanadan mlrek· 
çarem, farfara, aneze, zenek, ~U- lo e~e~ ''n benden on gün müh- kep bU' hıgiliz filoau ıelecektir. 
huaa ulcall. Güzelini (1) numara let iatedını~ ... Fazla olarak bir de Filo uat yedide gelecek •e 
ötekini (2) numara ile ifade ede- m:~:lştt;cı dl~znn, dediniz. Onu d.a 6ileden ıonria llçte Ka.teaceye K Diyarbekir beledifeai .. Wr • 
celbn. Zaptedebildilim kadar .öz- :.. • f . b~ ı =~ obir~dkum. B~ harekek edecektir onyada ltlr kadınm kar- akreplerin gittikçe eoPJm• 
Jerial •İze anedi)'orum· ı eaı, ır c ıı, elime•ı G .1 b • Ak mndan 11lan çıktığı yazılıyor. lr_ı_e L--larm imhua l..a- mi-

t Allah iatahud · • i: delil, bir harfi bile doiru emı er ir hafta IODI'& • Siyle bir haber bir kat! ay evel wnu DUU ~ Iİn, .;,ariı :odiat~r:.' D:ı r: dejil. ~ir~ u~~z, C .... Ha- denize döneceklerdir. "' cadeleye karar •ermif, bu mba• 
d ? En 1 '! mm 1 Daıremn hıç bır iti g&;ilmü- -:0:--···""•11•u•-·-·· n • " ...... ıene ıuetelere akaetmifti. aebetle laalka dawlla 18 karan 
m1u;i. ~lr mezar ıia ııt· yor. lıuaf ediniz. Kaç defadır size ru kontrolörleri de bir taraftan içe- luaa karmada J11aaa çakar bilclirmiftir. 
abni ~Pnullat •• ..:::~ m::: tatlı dille !htar etti.m. Son defa ola- ri!e saldı~ıtlar, kara ıinekler ıi· mı? «Belediye akrep mlcadeleline 
•itler! • ralc .. ne ıhtar adıyorum. Eler hu bı halkı tacız ediyorlar. Tam bu Bu male bp. doktorlar baflamqbr. ili .eya diri bir 

'2-Ne iyi etmifler. •. Atkot.un ~I tekerrür edene... edene ... •?"~d~ i~ narin ve tamıan bir ıes katiyetfo ce•ap •eriwnrlar: "Ha· -'-- belecl tir 
Pari. tenllerine. • • ( mt ~fı gelmedi). •ınırlı bır 9ea, kibirli bir ae. imıimi ,,_ aan:p tutup lye1e ıe u• 

l - Ha; ültflme t)'ilik •ihk. d' Müdür Bey ileri•ini •öyliyeme- baykı,dı; baktım: bildiiim pyet yir! .. ,, O halele zaman ıamaa her akrep bqma yirmi para 
neotı? ' ' ı, •uıtu. Ge~e zili çaldı. 2 numa- ~uhtere~ ve hayli methur bir ha· kulıtımm ıel-. gazetelere ya- •erileeektir,, 

2 _ Neclea mi7 Yetiıir artık. ralı hanım, b!r e~ayı !Dahıuı ile, n~efencbI O mehterin ~umdan zılın bu baberleria uls nedir? Bu karana illm halkı faaHJet• 
~lpte Jt!! taralı.-m tethire mec-~ kırıta ıçenye gırdi. . • Mü- ~!r. Y!>I açtı, yamma ıeldı ve, ken· Doktorlar bunu bir h11talık getirmif, kadın, 'erkek, blyOk 
bai .o~k. Ve.-dilio bavadiH ur, o;-: H ~~d: ~:rdakit meb'';" 3.Iacatını neticeti cahil halkta haıal olan ldlçllk herkes peeleri bir elle
tıei ""81DUn olcluaı. Olı! pek 1e- ·ı - · · · · anım! Ettiiiniz hata H u, cev~p 1•tt: ı: . • bir kanıtten ileri geldi;ini, işin rinde mum, dlter ellerinde ma• 
Yini1orum. Hele çok fükür •.• Kı· ~on"!dan ıelene kaç lira fazla lik l;ı ;nnnefendı, dedım, tımdı· vebimdea ibaret oldummu dvli· ıa ve bir ... ., ibri.X.: old·h hal-
Jaf~iz bir iatizama girecek k, bdir miıiniz?. . Tam 180 ti- e ıye azalıfı. •. •-- ~ ~ •• ,.... ~ lıir ııabaço, 'bir baldm ~ ra. Si~ insafınız, ı.., kap17& m...- ç.b;;k E~ -~·...ıa1ı: ne zamana? 1or'" 18 iuhab Yeriyorlar. de yer, Jel alııep talıuriııile 
1q 0~ ~im· Doiru· hametinız yok mu? Bu parayı ıize '?Yl~yın. _ Huta pin birinde kar- ufrqmaia b•flamıfbr. Ba11 ım.
tu, ahla~ bQ 1ıif eksik etek Cidetmele muktedirim. bekl H~ olmaaa ıelecek deYN;Ji nmda ,.m oldajuau zannetmi- Hler bu ,a&da •bahladaldan 
Iİ~ t~-..ı;. Uliin ne çare - Müd\ir Beyefendi, 100 lira emelı. b .ı H tt ... 1 • ve a)'Dİ akrebi yakalamak itin ~·,~ ~ta~mm"lim.etti ki •.. a~lı~la bun~~ fazla it ıörülmez. - O vakit muhakkak au? ye a,-ar. • • , .. amn gum- iki ldfiıd11 bird• --.:-... talill· 
... ılii 8119 ~ -- ol· s?'. •naaf edınız. lıtifamı kabul e- - ı-u.ı.. dltlal • .wleaind• bot-& ele+ ,._ 
dmia; .,.......,dmı plünç olur· dınız. Biletçi •e •atman da dahil ol· ru aıçradıjam, nefesinin bkan- chklan ificlllmekbclir. 
--. Kacakarilar l>ile kıaa etek - Yok, canım, yok. F ... H. duiu halde herkeı .özlerimizi din- dııun .a,ler. Etrafındakiler de Zahire borsasında 
.wml1orlar mı? Mecburiyet, esir- Makaad ... ım. •.izi _iıt.ifay.a mecbur e•· liyordu: zavalliyı mltemadiyen ıifirirler: d fik. k d ld - " k Boru a memleketimizde yeti-

• • ~~ .. .•. gı ı. Lakin bır daire mü· - Kadın un.uru büyük mecli•· Gdya uykuda iken anna ıfre-Bi -'- L- d ı l .. n Afyon, Tiftik, Hububat ve 
lif r numu.u m .. ar ... nnn za· brunun memur an üzerinde bu ere ıirmekle ~ memleketin bilirmit diye... --L:- 1,.; .. birer k-•on t-t..:ı 
... ~ • ..,.... Çoıaplan 

1 
'!"!' ela lıalrJa olmaam mı? Söy- hayatına nud bir _...ı. •erecek- Nllıa,.t it .,._ ....... _. .- _, ._. 

liraldl .,....._... Fakat, eyınıs. • • tir! Tazeleteeebiniz. Yeni bir ruh Doktor ... ,. karamela ,.ı- ..._. faallJete ~lfbr· 
~---- ukadqmmlrilere ~· • • Hwm oduına gitti. On do~acak (ve bunun ıibi bin befyüz _.__d...._, lrarnmda -•·- .,..._ P.,mr bıU..blamell buarıo 
...... .,orda. dakika 80lll'& taplruını tiYmit, ela- kelıme). va-·•- 7

- ,_. lwrak ba Mfta Ticaret oclua 
Dı..... LAkllb tiddetle dwam ediyor. daldannın boyuını tazelemit. pucl· Bu mübahue Ta1-m meJdam- yaauyacapu ll71iyerek teclaYI meeWne ...nlecektir • 
.,.. tok Warclma anma•a .. mu• ralamnlf, bir otomobil tekJindeki nadek •ürclü. etmek iller. Fakat çok defa ba 
laa._. de ~ MpUDa sittl: el. çanta;tmı koluna ıeçirmit, mü· •••••• Anlıyorum kadın haJata llıler kar elma. S..an keriea ~~eti W 

1 ....,.. At .... t Nlcia katlarını dür beJin ocluına hiddetle ahdi: ıirdi. Likin henüz her itte bir mik- doktor mf buta11 lmrtarmek iPa lebtimlzia il •>11'-
••lcaa U. MlaMllGa llraf ettin; o -Allaha umarladılr! diye mü· tar amatördür. Ma.ı..nalardan (ki yalaanldın ameliyat ,..,...,.. dea 

1 
milJOn kilo aJacaldW. 

--.ı ...-.. '1-* cleiil mi? dire elini usatqordu. Müdür do- bu mü•teanalar çokçadır) aarfma· mec:bur olut. Ameliyat ,.pa11r. Yerli mallar Rrgı·si 
..... ,._, çalmr. na kaldı. Kafumı kaldmnca sa- zar, it bqmdaki kadm henb o iti ,.ı ec:I de 
·- ıt.rıılııı:il••1 s.. ... ta• ldbae cluftl' talmmi ilitti: Ay hqı. ıarmuyor, ODU taklit ediyor. Bayi• Derhal bir almtlf .. t an GalatauraJ .... ~ dllflııtl,..._ ı- ...... Mlklllr, m- aofa:ra çıktılar. bir iotihaleden ııeçmek ;.. pJet edilerek -eli1attaıı - ._ ııplu dılııd ,..ıl ...... Hr • il 

s. aJa .... ldir •·-? S.· Balctnn ki bu ıinlrlilik O.erine tabiidir. tayaı laalk tanfllilla hlJlk bir raı-
lllll ..._ .... rwb-tnn, • 7anD m~dürle it ıBrülemiyecek. Veda Dairelerinde kadın me111ur ve - lfte ita ,.ı.n lrarmnda ilet ,enaektedlr • 
....... ~Wr-lııqi8ti,... ettım; gene gelirim, dedim; ayrıl· mil9tahdeın kullanan bir çok bai• çıkb, diye ,e.teriHr, llutaam Geçea ...W • -tlJI OD 

S.,Wd.,,. ,Si Geı~ !-~t dnn. O ela benim taYafmamdan re bu baptaki mütalealanm aor- IİDirlerl dk6a bahar tul kar- clobs .......... 189000 ldfl t: ... illa L aıt-pıl 1-kis ..ı.;. -- oldu. danı. Sanki lıanlar .Wi l>ir ........ tul .,. ..,_. ........_ Alla ... ....ı.;;;ı,. 
_ laiHI laatmn •ahefm7a Onümden ıeçen tramTaya at• aktedip •uamai• müttefikan karar ur. -·......-
- ılu ıl.,a? ~ -==:-· lad- Köınilnlln tlatllnden ı.P:ro- -.nltler ıribl, ıuallerlml .-.poıa Ba :rılu ..ıu-ı..ı ......... ,.ıeı ..... 89000 

• plda
L_ - ·~~ .-~ • lmp .... Tramfty arabuı hincahınç bıraktılar. Her ...ıe ceftP ... ermek eberiyetle o lrarmda ola arlar, ima ...,... ba ... liJaretel-
..._kat 11terım. Eler tabıl. kati~· dolu. AJ&lctaldler oturanlardan zi· de clo'iru delildir, ,al tea,.ı.r, mide laolakluk'an ..,. lerla acl.. 280,00I ~ 
l'IDaı koruwııJ "-~ tecril• yade. TramYay, (Ye rahmetli) kap- · CeW Nuri reblllr. tektir. 

numaraL caddede mukim Leander leclili apqik&r tCSdldiJOl'clu. Son- rL • • Doina ma aiyler, ~urup ta 
Pfif iıimli biri imif. ra Hat'ın llf olsun di1e M>l'Clala • a31ler, llUruı maltm detu. •• 

Markam hayret içindeydi. Eme- bir mal de itime yaradı. Muhalcbk olan keııcliaini me1'm 
riye izin verdi •• dütünceli dütün• - Ne iee ftlpheab ~nim itim• ~ altma. aobeak 1aeJmttaa 1t111• 
celi sezinmeie bqladı. yanmaclı.Maahasa hakikati pbuk lcinecelidar. • 

Vana, ona ıno.tehzl bir eda ile m.,.dana çıkarnm. - Ne 11S11iJıec:etini tahmin 
bakıyordu: Markam, sile ı.atr, içeri siren 'J'Ol'IUllU? 

- Ne deninia clotbmı, dedi. kltiWne: - Bana lrabna JlsbapJI .._., 
Bemon ibür düayaya aittiii a• - SuTubr, OlaYJ& oteline te- IODUD ninde aWüllni 81J~ 

... : S. & Vm Dı!" • • H N~Jeden: Ômer Fehmi man Pfifin ona pek yakın bir yer- lefoa ecliais. Pfifi hteıinis. Xen• cek. 
.. :ü. ııi"_ ~·. !:~~ ~ a.~ı:!'d~!~ .~her Terdi. d~ olduiu anlafl.~r. Bu Mi:aler, clW ile klüpte JU!D .... cltedaltıcll a P Markam sllclti: · 
~ ...,_, nMm • • ~ bimn aradttı· mıralaJlll ifadeeım nakzetmiyor rilfecelbnl alyleJimz, • D-- ...1_ :.ı..1- &-L-' ~:.-ı:; ~·-· ._.. ... iJı sin· m.ız araba. Yalnıs lçincle oltalarla mu? Dtip clıpn planca ill•e etti: - ~ u. v~-- __.1n WUJ.111"1'1'1' 

_... ... 11,Jtdi. . . . . laamqlar Yok. Sam.al parkta bulu· - MirU.1111 yüdnü feytall ,ar - Şu araha mesel•i anlapbr· ram, clecli. ı.Mri . .ı.ml.., acı.. IÇSI aum· nanJaı:m '-mlar oldulu auuu kav· Min. Beni allkaclar eden 1.,. dol· aa iJi olacak. Pfif hiç tüphe.iz o ~ana, •N•.lralktı:,.K'.aoıP ~ 
.-.... ciaaf8' ~ • S-.Onun vetlenıyor. ~abadan düpniif ola· rudua clojruya hu haberdir. akpm Nft70l"kta idi " bunun bi· ru 11der!'- .-ı ~u. ~---t 

., ........-~ iımıa· ;:'.:· Gar&J aahihine -.ı-. - Anlqılıuı idil reuldi arıJıa llDmeoiai ı-i,.,nlu. Niçin 7 itte F ,d s-.ıeı::~ ;:r~ "'tı;, 
~ ~ur o utunu 

1 
• dJI~~ C~i aüaü il· tabibinin Pfif olduiunu anlam.anıs ben bmm anlamıyorum! Sonra ba ...1~- ~--•-- 1u" a.._ ıa·.-...~ 

• eye 0 ••• aetırmıtler. Şoförü kim· •İzi tatırttı. adam .,.U.bqmm Bemonu tehdit ~fa--;'.-......._ ~ 

•
L Mltldei umWlliye doiru yürü· ~ye .bad belarr "'~~eei İçin eline - ETet ıizdeki zek& .,.. •ür'ati ettilini 181lecli. Salan bizi Janht ~ ~ •::ıttmm de = 
ti: ~rmı 0 • •1~11- Ne hin otlu intikal bende yok. Senemleclilimi bir ize Mvlcetmeein. O,ı.,. bu si• aaum • m 

1 

- .Kiil re..U arabaJı bulduk, hın, bu herif bıleema efendim. GO· itiraf ederim. bi adamlardan her f8Y amalar. Bir ~J .. . 
Hat ~ laa!»erdar ol· ya sazete okumak adeti deiihait Markam, dalgın dalllll bir ci• nokta daha ftl'. Et• Pfif, ciDa,.a ~ Vwm. D?üclaha~....
~ itin beni t1nc1erdı. Araba, te meeeled~. haber~ olmamıı. ıara yaktı: ıec:eü Bemonan eYincle ........ IMr ADIL olclulu ~~· ı-'e ıser
Qti•Nlll,~ .. A.Ditterdaül meydanı Eler oha ımıt kend111 ıelir haber _ Demek, Emeri aelmecl• Ü İM bise itimise ~ ma1Gmat W I. Reclcleclecek 11bi oldu. Sonra 
CiTatmClalri küç6k _prajda balu- verinnit. Ben ~le. ~vallan bu arabama Pfife ait oldujunu bi· Terebilir. Hele ara..._kadi ..,. .......... Batım ..U.clı ve: • 
....... yutmıyaca~ ~Jledım. Baru ıı- liyordunuz? Öyle mi? eledi. bw olftlumı anlaclıı-.. • ha· - • ,.apac:alım f811er ~ 

··...;. tiln hufmut? kqtırdDD. Bulbül old~ Araltamn - Bilmiyordum. Fakat tilphe· berdar oltaa, IÇll•caldıi',....,.... ·~·~ edecekle bar ba7.: d .. ı. 
~ .l•it dördü~ •okakt'!'~ nu~aıını a~dım. S~ıbi Lonı ~ leniyordum. Pfif, Kutkilde ._,.. - FilYald WJd ltir teYI• ~ ŞUDcli bir memur taJm eclenm. 

,. \arakolu efraclmdan bın •. land ta Vqıngton lımanında 24 ıelen kazayı anlatırken 7alan ıö1· ler. Fakat bu aclam 1alancmın bı· / (Devamı var) 
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· ran hare e e geçti 
f"j1.... .. ' . ' , •.I"" .. .. ~ • ; • 

[ Üst taralı 1 inci sayı/ada] Cemiyetin başlıca ~uheleri Halep, 
Hoybon cemiveti Şam, Berut~ B~ğdat .v~ M~suldndır. 

Ku.rt "ŞI 1· ~·n 1111 h ' • t bek . Ahiren cemıyetın naşırı efkarı olaral; .. ' ,, n ıyane şe esı .. . . . . 
HobJ on cemiyeti hakkında Urfa. mu· Ku~dıstan ı mınde hır de gazete çıkar-
habirimiz Hilmi IlcJ;n elde ettiği dik- maga başlamışlardır. 
kate şayan maltlmntı karilerimize bil· Hemen her Kürdün bu gazete· 
_ırıyoruz: ye abone almasını milli ve dini ( !) bir 
"Şarkta nsiret reis:iği ağalık kücilk borç telakki ederek bir altın lira mu

rnik.} a ta bi r hükumet r:isliğinden bas- kabilinde vasi mikyasta abone yazmak 
kn bir şey dt'ğildir. Müteaddit karıla:.r için çalışmışlar ve dolaşmışlardır. 
\ardn-. Onun için kanun Ye scriat me\ Halkın ne istiklalden, ne cemiyetten 
zubahi olmaz. Mükemmel ,~ergi alır. anladığı yoktur, onlan ikna için hain· 
Bütün tebaasının çaJrştrğı onun için- ler din maskesini takıyorlar: 
dir. Tabiri marufilc onlar hayvanlar Türkler şapka giyiyor, bıyıklarını 
gibi çalışır, ağayı beslerler. kesiyor, kadınlannı serbest gezdiriyor. 

Her şey ve her şey ağa içindir. Kürt Kur'anı kaldırmak için yeni harfleri 
köylüsü hiç Wr şeye malik değildir. çıkarmışlardır. Mekteplerinde din ted
Jı:ıte Ciinıhuriyet hükumetinin nihayet risatı yoktur, camilere çan takılacak: 
Ycr<liği bu menfaatlerini ihya etmek ve gibi hezeyanlar bu propaganlar cümle
f' :»le nğncnsına ~ :ışar.mk için Suriyedc> sin dendir. 
(IluylJOn ) 'fürlm.•si: (Kürt istiklali) Bunların Suriyede, Irakta hamilc
nnmı nltmcla bir cemiyet teşkil etmiş- rinin kimler olduğunu artık izaha lü
Jcrdir. Harbi umumi esnasında 1stan- zum yoktur sanınm. 
bulda hovarda gençlerin pek ala tanı · T " k' k r·ı· b' t ·· b' "h 1 • , .. ur ıyeye arşı ı ı ır ecavuze ır dı~ı emrazı zu re' ı) e mutehassısı Dr. d b · h ı ı d G . .. . • sene en erı azır anıyor ar ı. eçen 
Şul.ru l\lrhmet, Bedırhani zade Dr. Ka- b' t ··be h' t' d ('-" d ) . •:d A. . . . . sene ır ccru ma ıye ın e ı.a o mıran, Cem et lı, Dıyarbekirh Cemıl t · · ld d la B t ı· k ld çe esını sa ır ı r. u çe e ayı o u-Pa~a zade Ekrem, e bak Urfa meb'usu ;;, k.b t k · akit b' 

~u a ı e e 8\'UŞuverınce o v ır 
• Arappın:ırda mukim - Şahin zade Bo· d h te bb'. 1 · · t k d d'l . a a şe us ennı e rar e eme ı er 
zan, Musta fa Hırço, şeyh 1' uh, şeyh d h " · b' tt h k t k . ~ . . . ve a a Y11sı ır sure e are e e a-
Ab~ ullah, !"ctkanlı a~ıretı r~ısi B~s· rar Yerdiler. Bu sene maJUm olan şe-
ra,·ı, Mevlan zade Rıfat, \ ranşehır- k'ld t ·· ı · E · t b şlndı . . . . . ı e ccavuz erme rcış en a • lı Mıllı nsırctınden 1 ahim paşa zade 1 E • Aw d W• t .. ı · · ıı k . . • ar. rcış, gn agı ecavuz erını a • 
Hahl ''e l\1 ııhrnut bu etın erka- 1 fi • M d. U f h d ti dan )a 
nındnndır. ' iıtihi umu eri Vanlı Se- c 

1

1
"• k atr 10

' •• 
1
r at k~ u dannkt' N. · 

. , 1 pı aca ecavuz er a ·ıp e ece ı. e-lım n en ıııtur. t' ltl H ı . . . . ıce ma m : usran . 
D. :er b r çok aşıret reısleri ve fıra· S - ı ... 

rilc ı '"ağa, :ı.t,, ta bu cemiyetin efra- .., arkta su <unet var 
dır.dan \e icra rnsıtalanndandır. Son Ankara, 16 (Telefon) - Şarkta SÜ· 

gunlcrde hamilerinin tavsiyesi üzerine kunet vardır. :Müşterek harekat lranlı
bu cemi~·,.te Ermeni Süryanf ,.e Nas· larla yapılmakta olan müzakeratın 
turikri de : lmı!".lardır. neticesinde başhyacaktır. 

Urla cinayeti 
Gü l P! San'auar Birli- Yalancı şahithkle maznun 

ndeki 1
1 tifal Rcrep Ef. neler söylüyor? 

• J I · T fik F'k Urla cinayeti mulıakemesi esnasında 
• ıh (1 ep ş ·r,,., ev ı • yalancı ahıtlik ettiği için teddf edi-

ô.ümünün us.tünden geçen len Urla Tiirkocağı knhveci~i Recep 
o ,inci yıl, 19 Ağustos salı 

Ef. hakkında tahkikata başl nmıştır. 
g ti.ıü t amamlanıyor. Güzel san'- Recep istintak hakimine şunlan 
a~hr Bir iği Edebiyat şubesi, bu söylemistir: 
elemli g ün münasebetile bir ih- - Benim hadise etrafında hildi!.le
t'fal tertip ve ihzar etmiştir. lh- rim çok azdır. Esasen benim ifademi 
tıfal Güzel San'atlar Birliğinin müstantik bey almadı. Eğer almış ol-

saydı altında im1.am olurdu. imzamı Güihane parkı methalindeki 
gösterin, o zaman ifade ,·erdiğime inn

merkezinde yapılacaktır. Tevfik nayım. Jandarma kumandanı henden 
F tin mesai arkadaıı ve dos- dayakla ifade aldı. Ben namuslu bir 
tu U.- ki zade Halit Ziya Bey, ndamım. llk ,·erdiğim ifadeyi sonra de
ıa ı rin şan'atı ve eserleri hakkın- ğiştirmem. Hadise hakkında bildikle
da kıymetli bir hitabe irat ede- rim n jandarma kumandanına söyle· 
cek, Tevfik Fikretin talebesi ve diklerim şunlardır: 
dostu Ruşen Efref Bey, san'at· "Bir gece hakim İhsan Ziya B. oca-
kara ait hatıralarını anlatacaktır. ğa çol< sarhoş geldi. Bana dedi ki: 

- Bir şişe şarap bulI 
Müteakıben Tevfik Fikretin eser- Ren de: 
ler;nden bazı parçalar okuna· _Yok! 

ca'· tır. Diye cevap verdim. Bunun üzerine 
l ıtifal 1aat on beş buçukta köşede bulunan sirke şişesini aldı. Ka

boış ıyacakhr .Güzel San' atlar Bir- dehe boşalttı Ye bunu bir yudumda iç· 
liği Edebiyat şubesi, Birliğin muh- ti. 
t ı f b ı · b-til - Sirke fena yapar, hasta olacak-e ı şu e erıne mensup u n smız. 
san'atkarların Ye alelumum mil- Dedim. 
nevverlerin o gün Birlik merke· - Ehemmiyet nrme • 
zine gelerek bu rasimeye 'ştirak Diye söylenerek bir odaya girdi. O 
etmelerini rica etmektedir. odada Zeynel zade Hüseyin, müstan· 

-- -- -- - tik B. ,.e daha üç zat Yardı. Bana çay 
Bir Bulgar Türkoloğu- yapmamı emretti. Den çay yaparak 

nun konferansı kendi ine getirdim. Çayı içtikten bir 
miiddet sonra orada bulunanlarla ko· 
nu') mağa başladı. Ren lhsan Ziya Be· 
yin vaziyetini iyi bulmadığımdan ya. 
nır.da bulunanlara evine kadar götür· 

Bulgar Türkoloğlarından M. 

Şehre iniş 

Geldikten ancak bir hafta 
sonra şehre inmek imka

nına kavuştuk. Bizim tabldotta 
bulamadığı için çorbayı özliyen 
bir arkadaş, bu inişte birinci de
recede mes'uldü. 

Mektebin kapısına yanaşan 

CENNET 
• 

FEDAYILERI - .. -= Yazan:OHCtt!Jüm= -
" Size bir şey olmaz ! ,, 

Hayır, esrarkeşler beni yaşatmazlar, 
mutlaka öldürürler 
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otobüse dolduk. Tramvaysızlık - Efendi! Sana son sözümü yerlere kapandılar. Hepıi de: --" 
Ankarada şiddetle kendini his- söylüyorum.Balebek emiresinin kı- - Hayatımızı bağıtlayıruz ! di-
settiriyor. Çalkana çalkana gidi- ima dokunmadan bana getirmezse· ye feryat ediyorlardı. 

d niz muharebe devam edecektir. Melike ayağa kalktı, bu elim 
yoruz. Yollar lstanbuldakiler en Çünkü sizin patrikinizin desiscle- manzara karıısında gözleri yqar-
çok daha güzel ve hele insana rile de metaul olmağa vaktim yok- mıftı. M~ike bütün bu ağlıyan, 
ölçü fikrini vermiyecek derecede tur. Bunu kabul ediyor musunuz? bağıran, merhamet dileyen beferi-
temiz. Rüzgarlan da bu kadar - Kabul ediyorum. yete fu sözleri söyledi: 
ihtilllci olmasa bir :ıerre toz Bir ıaat ıonra Balyan Kudüa - Sultamn hepinizi affetmeıi 
görmek için mikroskop kullan- ıehrine dönmüt bulunuyordu. Or· için elimden geleni yapacağım. 

b talık kararmıttı. Fakat Kudüslüler Buna emin olunuz ve korkmayı• mak JAzım gelecek. Başka ir f f 8 1 d'. · · bek 
1 

d · · 
evç evç, a yanın onıneaını nız. emııtı. 

yazımda Ankaranın ne kadar de- liyorlardı. Balyan bir kimseye ce· Balyan emretti ve askerleri yol 
ğiştiğini söylemiıtim. vap vermeden patrikin bulunduğu açtılar, esrarkeıleri iyi tamyao 

Tekrarını tabii sizde beklemez- yere gitti. Bütün kalabalık onu ta· Balyan, bizzat Melikeyi muhafaza 
siniz. Şehre iniı, bana tehirle kip etti. . . . . .. ediyor_du. Melike ~~r ta~a!mdao 
alakası olmryan bir mevzu verdi. ;8alyan patrıke ıkı kelıme aoy· tam. hı.r .muhafaza ıçınde ı~ı.. Ma• 
Z t h · · · · · nl t ledı: bedın ıçınde toplanan halk ıçındeo a en ıe re mııın nesım a a • y B 1 bek A • • d I kmak d ·· k··1 

- a a e emıresının er· sıyrı ıp çı ıon erece muı u • 
mak, oku~.cuyu. çeker? .son~~· hal !~limi, yahut Kudüs tehrinin dü. Herkes Melikeyi hatları üze-
varmak ıçın çile dCl'Vlflennın tahrıbı ! rinde taşımak istiyorlardı. Mabe-
ergin sabrına muhtaç yazılar, Patrikin gözleri dört açıldı: din kapısında kraliçe Sibilla onun 
dllnyamn en kara bahtlı varlık- - Ya esrarkeılere olan taah- boynuna sarılmıf, çoluk, çocuk 
ları sayılmaz mı? hüdümüz? onun ellerine ve kollanna hücwn 

Bu yazının bir t.ek fayduı -. O t~~h~üt mukabilinde. sek- etmiılerdi. .. . • 
d bir 'b ti ele sen hın kııının hayatını tehlıkeye Melike, bu kalabalıım ıçınden 

vars~, 0 
• 
8 1 ~e çerç.ev. - koyacak mısımz? kurtularak atına binmit, Zeydun 

mesındedır. Pe9ınden ı6yhye- - Ya benim hayatım? onu takip etmİf, Balyan ile kuvvet• 
yim: Dalgın arkadaşlarla yolcu· - Siıe bir fey olmaz. Ji muhafızlan onları içlerine al• 
luk etmeyiniz ve fayet böyle - Hayır, esrarkeşler mutlaka mıtlardı. 
bir talihsizliğe uiranaıuz, onlat'l beni öldürürler. Onun iç.in onlara Arkadaki sel onlan takip edi
kararlaşbrılan her hangi bir yer- mutlaka haber vermeliyim. ?nlar yordu. Kudüs kraliçeıi ve bütün 
d k t ,. b ki · · B kı da bildikleri gibi hareket ebanler. tebeası bu atlıları tetyi için ıeli• 

e a ıyyen e emeymız:. a • B 1 bek • · b' • d A lı"' .. d" 
nız niçin: - a e emıresı ızım en yorlar 1. y, orta gı ırun uze çe-

emin ve en güzide askerimizin hi· vinniftİ. Kudüsün dar yollannda 
Benim burada gece gündllz mayesi albnda buradan hareket e- ilerliyen cemaat, hiç bir maniaya 

ayrılmadığım bir dostum var. decek ve en cüz'i taarruza uğra· teaadüf etmeden tehrin kap111na 
Yazdığı kitaplan Dstüste koysa madan Sultana teslim olunacak- vardı. 
boyunu aşar. K.._rınca gibi çalı- hl'. Buralarda düıman bq küman
şır ve bir crllmcek kadar sabır- - Buna müsaade edemem. Ken- danı Balyan batını aç.arak Melike
lıdır. Yıllardır mektep proğram- diıi alaa:baaı ile birlikte çıkar &İ· nin önünde eiilmiı ve: 

derler. - Balebek emtreai ! Huzuru• larına hep onun zekAıı ve gay• - De<liğime müsaade edecelai- nuzda hürmetle eğiliyorum. Bütün 
reti cevap veriyor. lıte bu fikir niz. • • bu cemaat sizin tef aatinizi 'bekli
ve say adamiyle beraberdim. - Bana kartılık mı veriyorıu• yor ve hayatını sizin ualetinize 

Yemekten sonra "Taflan,, kah- nuz ••• Şimdi seni cehenneme gön· medyun olacaktır. 
vesinde buluımak karariyle ay- deririm. Demif. 
rıldık. Gazinonun bir kaşesine - Ona kudretin varıa hasım· Melike de onu hürmetle aellm• 

ktı larıruza kartı kullan! lamıftı. yerleşirken saate ba m, bir bu- Balyanın bu sözleri patriki fena Melike ile Zeydun dört bej atlı 
çuk. Dalgın dostum saçma kea- halde lazdırmıfb. Fakat patrik ·~.z ile birlikte ,ebirden çıkıyorlardı. 
tirip g !ecekti. ÔnDmdeki cıgara dinlemediği takdirde Balyanın bu- Atlılar onlann önlerinde ve arka· 
paketinin ilk sırası bittikten son• tün ıürüyü battan çıkaracağını an· larında hareket etmekte idiler. 
radır ki beklemek uap ıeklini ladı ve ona göre idarei kelam etti: Şehrin büyük kapısı arkalanndan 
aldı. Saate baktım nçtı yirmi - O kudre~ H~ttin ~a~'asınd~ kapanmıttı. Onlar bir kaç adım 

"mukaddea salıp,, ıle hırlıkte eh- atmadan, etraftan bir kaç karaltı 
geçiyor, Bir lahavleyle beraber mizden gitti. görüldü. Bunlar ıaidan ve aoldan 
yeni bir cıgara daha yaktım. Dedi. .. .. .. • • geliyor ve küçük kafileyi istihdaf 
Yelkovanla akrep bir teviye Balyan da ıoz~u te~ılledı: ediyorlardı. Kafile bir l~ dura-
yürüyor, vakit geçiyor bizim doıt - O halde Salahattının tartla· rak bunlann ne iıtedildenni ye 
görOnmiyordu. nnı kabul edeceğiz. • • kim olduklanm anlamak iatedi. 

Tam kendisine bir küfürname - Kabul ediyorum. küçük kafilenin durduğuna ı6ren 
brakıp kalkacağım ıırada kar- Patrik, hemen Balebek emtreai· hayaletlerin içinden biri ilerlemit 
ııdan mUbarek pfak gibi sökttı. ni ve Zeydunu çağırttı. Bunlar gel· ve: .... 
Yüzü allanmıf, gözleri kızarmıtb. dikten sonra patrik, bilhassa Meli· - T ctlim olunuz! 

keye baka~~k fu sözl~ri söyledi: Demitti. 
Çıkııacağımı anlar anlamaz: - Bugun bu ıehnn mukadde· Kafilenin içinden Zeydun fırt .. 

- Aman. dedi Affet uyuya ratı, ve içi?dek~ seka~n bin kitini~ yarak: • 
kalmışım. hayatı ıenm elındedır. Sen gerçı _ Kime teılim oluyoruz ••• dı• 

- Uyuya mı kaldın? bir kafirsin. Fakat büyük bir hayır ye bağ!rdı. 
- Hal itliyecelain. Bu iyiliği esirgeme! _ Muazzam teYhülce'bel Sina• 
- Canım sen otele değil, her- Melike, kendisinden beklenen nın fedayilerine ! 

bere gitmiştin. iyiliği hayırhahlıkla kabule amade Demek burada da bir pusu ku-
- A11l, itin ayıp tarafı da olduğ~ halde patrikin on~ kafir rulmuftu. Zeydun bir ileriye, ~ir 

k k demesı canını ı~kmıttı. Melıke der- geriye baktı. Bir kaç adım ıende 
orda ya. Herif saçımı eser en hal cevap verdı: Kudüsün kapısı, bir kaç dakikalık 

VJadiris Todoros Hindalov Sof· 
yada "Asyayi Suğrada Bulgar 
Dağındak: Bulgarlar,, hakkında 
bir konferans vermiştir. 

ben kendimi yatağımda sanarak _ Siz bu merhameti neden bir mesafede Sultan Sali.hattinin or
kendimden geçmişim. Berber de kafirden bekliyorsunuz? Kafir ne· dugihı duruyprdu. Geri dönmekte 
kıyamamış bir kenara çekilerek den size acısın? • bir fayda yoktu. Şehrin kapııı ka• 
Uyanmamı beklemi• !... Bu sözler patrikin yüzüne bir panmıf, merhamet ve tefaat dile-melerini taY iye ettim. .., b' K 

Yaradllı•ın ..... ımüne utnyan kırbaç gibi indi. Ve patrik ır fey yen kalabalık geri dönmüftü. ur-Ziya n. bir aralık kalktı. Yavaş ya- T .... d' 1 ·ı d 'd' Fak tl' ka alb 
M. Todorof eski Türk elyazısı 

Asarını vesi' :a ittihaz ederek Vol
ga kenarile Bul r dağındaki 
müslüman Bu gar arın oralarda 
yerleşmeleri esbabmı izah etmiı 
ve neticede demiş1 ir ki: 

Herhalde bu mes'cle, asırlar
danberi, Türklere has olup on· 
ları medeni milletler nazannda 
ili eden kadirıinashkla muhafa
za edilen el vazısı b3nnı kıraatı 
sayesinde mümkün olacaktır.,. 

bu arkadata ben de çullanamaz:- diyeme ı. tu Uf ı er e ı 1. at a ı r • vaş e' ine gitmeğe haşladı. Onu müte- Balyan onun yaptığı sui tesiri lar toplana toplana yola ıerilmit• 
akip Zeynel zade Hüseyin Rey de kalk· dım. Bir kahkaha gerilen ıinir- telifi etmek istedi ve evvela ma- lerdi. Bunlar hiç olm&ZI& on atlı 
tr. Sür'atle gitmeğe başladı. Kahvedeki )erimi bir zenberek gibi boşalttı. k 
müşteriler de gitmeğe kalktığından ~ -,

1 
.. ,.~ bedin. k~pılarım .. açtırdı. B~.tt~ r~- idi. . . . • 

ı. k h · k k · d w Jer~ lire Sıbılla oldugu halde buyuk hır Zeydun maıyetındekı fırenkle-uen n vemı ·apıyara eYıme ogru _ -- :'I' • • kt 
yola koyuldum. Köşeye geldiğim za- disi beni çok üzerdi. Her gece, sokak· kalabalık ıçerıy~ .a .~· .. re baktı: . • 
man Zeynel zadeyi gördüm. Bu sırada ta: Balyan hepsımn onunde baiır· -. .Bız .. teıhm olmıya~ı~, • 11• 
elektrikler söndü. Den bir kaç adım - Uakı al, şarap al! dı: de hızı .mudafaa edecek mısınız? 
atarak köse.} i döndüm. Zeynel zadenin Diye beni taciz ederdi. Bunun için - Kudüıün hali.skin Bale.bek D~dı. .. . . a 
hakim beyi takip ettiğine kani değilim. sarhoş olduğu gece kendisinden kork- emiresidir. Ancak onun ,efaab ve Fırenk mufrezesını~ bqmd 
Çünkü görmedim. tuğumu yukarıda söylemiştim. Ben ya. onun merhameti sayesinde kurtu· bulunan. ~th cevap verdı: •• 

Hakim lhsan Ziya Beyi hen sever- lancı şahit değilim ... ,, lacaiız. Hepiniz, ona yalvarınız ! - ~ızı an~ Sultan Salihatti 
dim. Fakat bir parça kendisinden kork Ennkı tahkikiye cumartesi günii Kadınlar ve cocuklar ilerlediler ne teslım ederız. 
tuğumu da itiraf ederim. Çünkü ken· esas mütaleaya verilecektir. Ye fevç fevç, Melikenin önünde y (8tt1MdlJ 



Kim yazdı? 

Lfıgat işinde 
SahtekArlık yoktur 

Ankarada toplaaa11 Ttlrkçe mu
allimleri konıreainde bir mu~i
min ortaya atbiı meaele dedıko-
duyu mudp olda. Kanaat ktıttı
puui tanlfmclu bubnlmıt olan 
•YeDl TOrkçe l6gat,. kitabı mu
allim Sedat Bey tarafından ya
salmlf oldufa halde Dzeriae lbra
W.. Allattin Beyin imzası ko-
aaldata Ye İbrahim AIAattin Be
yin birkaç ytlz lira mukabilinde 
hana mBuade ettiği l&ylenilmif
tf. Kitabı tabettirmif olan kana
at ldltOpaneai ahibi Elyu efendi 
ıuetemizde intifar eden ceva
hıada bunun doğra olmadığını, 
kitabm berinde de yuıh olduğu 
•e~bile lbrahim Alhttin Beyin 
riyueti albnda Ali Sedat, S. 
Teriik, Kırımı sade Sadi Beyler 
tarafmdaıı yualdığmı, Sedat Be
,.. de hizmetine mukabil llcreti
Dİ ahp kendiaini ibra ettiğini 
blldiniıiıti. Don Ankarada bulu
m muallim Sedat Beyden bu 
mueleye dair ıu telpfı aldık: 

• Yakıtta Kanaat kiltDpane-
ıinba bublı l6pt hakkındaki 
J&llJI okucfum. Enell fU ciheti 
turih etmeliyim ld kongrede 
ltptha İbrahim Allattin beyin 
olmadıjı baki katini ileri ıtlren 
ben detiJ, latanbul muallimlerin
den Eaat Mahmut beydir. Bu 
hmuata hiçbir talepte bulunma
mak için k&tGpane aahibiae 
.az Yerdifimden "kongrede 16gat 
meeeleai g6r0fliltlrken 16z bile 
almadım. Fak at arbk meaele 
matbuat aahifeleriae akaettijin-
clen hakikati ~lemek mecbu
riyetindeyim. Yeni Türk lôgatin
de lbrahim Allattin beyin en 
knçnk bir himmet ve alakası 
yoktur. Namuslu bir zat olan 
•umaileyhin bu ciheti tavzih e
decetmdea fliphe etmiyorum. 
Maamafih bunu ispat edecek 
'ftsaika da malikim.• 

lbrahim AJAattia Bey Avrupa· 
ela olduju için bu mesele hak
kında kencliaile g6r6tmek mllm
ldm olmadL Kanaat kiltüpanesi 
aahibi Elyaa efendiye 10rduk; 
mumaileyh ıu cevabı verdi: 

- •Ali Sedat Bey de bu ki
taba yuanlar arumdadır. Kendi 
Jazdılt Jmunlan da fbrahim 
Allattin Beye g&sterdik. Bittabi 
Sedat Beyin Yaziyetini muhafaza 
için bana o ıaman kendiaine 
16yle .. miftik. lbrahim Allattin 
Bey, ba kitabı tek bntma yu-
llllfhr demedik; kitÇm llatllnde 
aıu~lerin isimleri yazılı... Ali 
Sedat Bey bunların aruındadır 
Ye lbrabim Allattin Bey bu mu
harrirlerin bafuıdadır •• 

Elyu efendinlıı bu izahatile 
beraber kitabın berindeki ka· 
Jıttan ela an)qıldıjı veçhile me-
aelede -herhangi bir uhtek~rlık 
filin yoktur. G6rOIOyor ki ne 
l,qkaJan çalaımıf, ki!-bl!' Da~e 
Jalnız lbrahim Alaattin Be>:m 
imzam ablmıt, ne de lbrahım 
Allattin Bey, eser~e. mqgu! ~i
madan kitaba iamıDı verm~ttir. 
Ba itibarla Ankara kongresm~e 
•nnbahia edilen meaele ' b11 
«meaele• olmak liyakatini haiz 
detilclir. 

Eczacılara 15 gün 
mühlet verildi 

Eczacılarm Etibba odu~~ 
kayıtlan için 15 ağustoıt~ . ı~
baren 15 ailn mtıddet verılm11tır. 
Bu mOddet zarfında da milraca• 
at edip kaydedilmiyen eczacıla
rın 1an'atta çalıfmalanna mnaa-
de edilmiyecektir. cıl n 

Dijer taraftan ecza az m s· 
takil bir baro kurmayı iatemek· 
tedirler. Halbuki mevcut kan~n 
eczacılann Etibba ~asına gır-
•elerlnl lmirclir. 
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( "VAKiT ,, iN SEHIR HABERLERİ ) VAKİT 
1 Eyli'ılde 

Belediye ıntihabatı l9in liıteler 
mahallelere a11ııoek 

Fırka gurubunun içtimaı Ce
miyeti belediyenin hrka aıırubu 
dil~ Hakkı Şinaai Papnın riya
aetinde toplanmıthr. lçtimaa vali 
muavini Fazlı, emanet muavini 
Himit Beyler de İftirak etmif
lerldir. 

Bir buçuk saat devam eden 
bu içtimada emanetin umumi 
bOtçesi ve tehir meclisi inliha
bab meselesi glSrtlşülmOftOr. 
Umumi blltçeaini ınr'atle huır
lanması ve eylülden evvel cemi· 
yeti belediyece tasdik edilmesi 
kararlqmııbr. intihabat için de 
1 eyltilden itibaren faaliyete ıe
çilmeai ve 1 EylCil sabahı liste
lerin maballAtta a11lmaıı karar
lqtanlmaftar. 

Maarifte ı 

Yeni lise 
K1z "orta mektebi bi
nasında açılacak 

Bu ıene Pertevniyal vakfında 
yapılan Lalelideki mektep bina
ıına Iatanbul kız orta mektebi 
nakledilecek, kız orta mektebin
den boı kalacak binada yeni bir 
erkek liaeai açılacaktır. 

T edriaat 15 eylülde 
baıhyor 

BOtDa mektepler 15 EylOlden 
itibmren tedrisata bqlanılacakbr. 

Edirne maarif eminliği 
Edime maarif emini Beıin B. 

idare itlerinden muallimliğe alın
mıf, yerine Trabzon maarif emi
ni Hilmi B. tayin edilmiftir. 

V anda mektep 
Bu aeae Vanda bir orta mek

tep açalacakbr. 

Cür' ete bakın ! 
İzmlrde İki çeşmeUkte iki kiti silpe. 

gündüz tepeden tırnağa kadar soymut
lar n kaçmışlardır. 

Adllyede ı 

Muhtelit mOt>adelede ı 

Etabli vesikaları 
T evziata başlanıldı 
Memurlarımız GiJm'iJlciJ

neye hareket etfıler 
lıtanbuldaki etabli rumlara ve· 

ıika tevziine baılanmııbr. Per
ıembe ıtını ytıı yirmi kif iye 
vesikalan Yerilmiftİr. Bu itlerle 
meıgul olan alhncı tali mOba· 
dele komisyonu her gOn bir çok 
kim1enin mtlracaatana maruz kal
maktadır. Fakat bekleneD liate
telerin hepai poliatea gelmediji 
i~ teniat Uerliyememektedir. 
Bu liıteler bir iki ,na içinde 
tamamile hazırlana:ulf olacakhr. 

DokuZUDcu tall mtıbadele 
komiıyonuna tayin edilen on bir 
Ttlrk memur ile bitaraf reis M. 
Gorter Tilrk aza CeYdet B. Ye 
Yunanh aza M, Peoride1 Ona 
Gnmnıcnneye hareket etmifler
dir. Bu memurların GllmOlcllne
ye muYa1alabm moteakip prbl 
Trakyada etabli yelikalarmm 
dağıblmaıına bqlanac&ktır. 

Tevziabn daha kolayblda 
bitlrilmelİ i~ lakeçe de DçOnctl 
bir tali komiıyon t .. kilindea 
timdilik aarfmazar edilmiftlr. 
Bunun yerine Gtımnldbıedeki 
komiayon bir kaç ekllpe aynla· 
cak ve o auretle çabfacaktır. 

Etabli •eaikalarmm teniinia 
,.edi ay içinde tamamile bitiril
mesi mukarrerdir. 
Komiıyonun aon lçtimamda 

Upauıa karar •erilen takdiri 
kıymet ekiplerinin bitaraf azalan 
M. Bader Ye M. Rupon vazifele
ri bittiği için yakında memleket• 
lerine döneceklerdir. Bu ekipler
deki Tnrk memurlar klmİlyonun 
diier hizmetlerine ahnmıtlardır. 
Açıkta kalan yoktur. 

ee 
Paria elçllitimlz 

Fethi Beyin iatifasile inbiW 
eden Puil btlytlk elçiliiimize 
maliye vekili Saraçoğlu ŞDkrl 
Beyin tayin edileceğİDİ yuıiufbk, 
Aldığımız mal6mata pre bu 
karar teeyyDt etmektecli. 

' ' Belvü ,, deki vak'a 
Baılutmarot iz.set lJf., kendülle evlenmeyi lıurdafıı 

Selctlre H. ı niçin •e ıuuıl 6ldifrmiJı 1 

Dün ağır ceza mahkemesinde anlattı 
latanbul ağır ceza mabkeme

ıinde dtın yeni bir katil dava
amın rtl'yetine bqlanmlfbr. 

.. Seyriaefain,, baıll:amarotla
nndan İzzet Ef., bir mlddet enet 
..BelYG,, gazin01UDda tabanca ile 
Şekare H. mı &ldOrmekle maz
nundur. 

Mahkemede vak' ayı inkir et
miyor, f6yle diyor: 

- Bu kadınla tanlflyor, onu 
çaldıruaya aeviyordum. Onu yal
nız kendime hasretmek İltiyor
dum. Bu arzumu kendisine aç• 
IDlfbm. Beni dinlemiı, teklifimi 
kabul etmif ö. Zevcemden aynla
cak, onunla evlenecektim. SeY· 
difim kadına tamamile maliJc 
olmak, bu imkimn yakmlqm&11 
ben~ çocuk gibi ıevindiriyordu. 

Bır aktam kendiainia oturdu
ğu eve uğradım, onu evde bu
lamadım. Canım ııkılllllf, meyua, 
Panıalbdaki .. Belvll., gazinosuna 
gittim. Gazinoda oturmut, dOfO
nllrk eD içeriye onun, yanmda bir 
erkekle girditini g&rdtım. Bana 
olail vaatlerine uymayan bu ha
reket. beni azap içinde kıvru
dırclı. Bir an içinde, nuıl olmut 
bilmiyorum. Kendimi kaybetmi· 
fİm. Şekere wrulmut 1 

Hadiıe eanuında Şek4re H.la 
beraber bulunan Rept 8. le 
orada bulunanlardan bqka biri, 
hafifçe yaralanmıt- Ancak Rept 
B. tahaen dava etmiyor. 

Pangalb polis komilCl'İ HulO.i 
B. le bqka birkaç ıahit din
lenilmif, muhakeme ıabit celbine 
ve mamUDDD aldığı maq mik
tannın tahkikine kalmafbr. 

intihar mı. cirutJ'et mi 1 
KaragGmrllkte amcası Arsla

nın kansı Klmile H. ı &ldllrmek· 
le mamun Hacı Cemalin muha· 
kemesine don ağır cezada de
vam olunmuftur. 

Maznunun birbirlerini nalae· 
den mazbut ifadeleri kar111ında 
bu ölGmlin intihar mı, yok• 
cinayet mi olduju ehemmiyetle 
tetkik ediliyor. Ortada bir ra• 
por vardır. Bu, intihar iddiallna 
karp, vak'ayı mllteakip muaye
ne edilen kadının parmağında 
barut kokuau olmadığı anlatıl
dığını teabit ediyor. DilD maz
nun vekili, mavzer tabancaaınm 
parmakta barut kokusu bırak· 
madıtun iddia etmif, bu cihe
tin tahkikini istemiftir. Mahk .. 
me, bbbıadliden soracaktır. 

• 
lmlimız 

K >ngrenin ka 
rarları ve Dil 

•• • 
encumenı 

Ankaradan gelen haberlere gön 
Maarif müsteşarı Emin ~yin riyase
tinde toplanmuına devam eden lisaa 
kongresinde mühim bazı kararlar n· 
rilmektedir. Bunlardan bazdan ıa 
tanıla hail.sa edilmektedir: 

ı - J8111ilıulara ba§lanan llhika· 
lana koma ile ayrılmam memnudur. 
Bundan eonra meful edatlan kelimeye 
dc.trudan dofruya bağlanacaktır. I• 
tanbulda, sibL 

ız Rlmios P~r fJJO 

dahilde 

1 ayf.t Kurut 1 SO 
J • • -400 
6 • • 750 
12 • " 1400 

Rebiülevvel 

1349 
Bu geoekl AJ 

Hariçte 

eoo 
14SO 
2700 

""' 

G...,.. dofuıa: 3,11 - iatJI : 10.06 
Allfll tJoltlla o 22. 'l8 - bolııı: 13,U 

Namaz vakitleri 
s.Mll Ôll• ..._.,. Akta• Yar. .... " 
S.ST il.ti il.OT it.Ol 20.41 l.ll 

2 - Ecnebi isimler ttlrk~ harfl•le 
yazılacaktır. Parla, Alfret sibl. · BIWll ı 

3 - Tek heceli kelimeler tahrik eclil- Bui«in ri1zglr poyra 
diif takdirde eon harf l çift olarak 7• eeecek, hava açık olacakbr 
vlanktır: a-. mnn gibi Dtın hararet &zamt S2, ~ 

Mehmet Emin &. Türle lmlbmm 
detiftirileceği şayiaları ' etrafmda: . ı..;pr1;.._2_s_d•er•ec~e ~idi···-.... --t 

-ı'ITk imllsı değiftlrilmi:yeeektir. 
Ne bir pr illn edilec:ek, ne de bir fl7 Rltdyo ı :==. 8::'=!8b':~ ıtt1nt" Bu aktam Ankarada 

Yaaldılma söre •ti••1rapıua bir Rlyased eümbar mUJW b.,.cl 
1ru -"• daha deT&m edilecek, llOA ıg '---do 
~ ·- rif uat uan . .. 
kararlar nrilecek " buDlar Mu. ı - Betona 11vtrtar, ejmoncl. 
Teklletf tarafmdan derhal resaıea Oh t - Serrsanı ıuit alist1en. 
ldlleeek 'ft badema biltiln matbuat t9. 3 - Sabert. noman llluikal 
rafından telblt edil• tekil kullanıl• 4 - ~ld lanrezf rui• iko. 
eattrr. Ba ıuretle lmllda ı.tikrar t. s - Valtoyiel nla il• bahaftll 
min edllmlı ol9C&ktır. nded. 

DiL BEY ETl NE DUOR? 6 - Zontak mm ujbehmgen. 
Ba haber üzerine Dil heyeti uum-

dan bir satı• rlriftlk. kourenln 'bir· 
le kararlar nnneei ve bu husustaki ... 
llhlyetl pkUnl eordak. 

Decll ki: 
_ Hentls ne gibi kararlar ftrildlti-

nl bilmlyorus. Encümen hl?ll. hunftD• 
da bazı ur&Plar tcsbit etmiş, fakat 
bunlar hentiz neşredilmeıafştir. Bir ke
re de muallimlerin ve · allkadarla~ 
mtltalealan almacak ve ondu 1e>nn 
nepeclllecektlr. lpret ettiiimb kon
sr-le Bmla B. .,. dil •ctiJMej asal• 
naclaa Wr lı:ıaU da bulunmaktadırlar. 
SlyWJihnls kararlar a11\1(1141• dil o
etlmeal kararlanna ma~ff bir te! 
yoktur. 

Encümen brarlannm pek yalanda 
nepedlleeetlnl sannediyoı:um. 

Memleket haberleri 

Gül yağı 
latiha•li •rtırmak i9ln lul'dUI'· 
da bil' oemlJ•t tetkil edlllJor 
' Burdurda gut bahçelerini çoğaltarak gül 

Y"1 l9t!'hsalinl tezyit etmek ü~e Gülcü
ler cemiyeti ismUe bir cemıyet ıqkil 
edileceği haber alınmıttır. 

Giınün mGzayede 
ve milnakaaaları 
A Kadılc:lSytlndeki klı·ar Jdarelerl 

lçln J 2000 kilo sadeyagı. ı Ol 6000 
kilo odun. J ~ kilo makamı 24000 
kilo pirinç mlinakasasL Çatalca mili· 
tabbuı mevkii Kadıköy nbn alma 
komisyonu. S: ı 4- l ~ 

A 20000 kilo saman - S üntq 
tolorda •tın alma komisyonu. S: ıs. 
, A J 0000 kilo toz feker - 3 iln· 

dl kolordu aaan alma komisyona. S: 
ıs. 

Slnr:malar ı 

Alkazar - Çelik pea~e 
Alemdar - Sefiller · pmial 
Setiktat HilAI - Beyu plpler 
Ekler - Seneriler kralı 
Ellıamra-Gece bizimdir 
Etuval - Çıplak qıklar 
Fraam- Atet 
llajik - MOcrb 
Qpera - Buhranlı pceler 
J1k - Demir aycılar 
1oie11aKachk6y Geceyanaıllflkla 

Bu cemiyeti Burdur t11ccarlanndan 
Susuzlu zede Hacı Mehmet Ali. Hamım· 
a zade Sıt1o, Müfti zade Hacı Mustafa. ,.__miiiliiiiiilliiıılıilıiiiiiilliili-.-lliiillilı--• 

Serdar zade Hilseyin. Haca Kadir zade Komu· nı·st er 
Hilmi. Muhsin ata zade MuhıiD. Şadi . 

zade Mehmet Efendiler teşkll etmekte· İsmail ht. bırakıldı 
dirler. CAmiyet bir de kooperatif tesis 

KomUnlstler hakkındaki tahkikata edecektir. 
F.stidenberi gül yağcılttile utrafan yedfnd istintak dail'ffince dnam olu 

bu cemiyet azası bir millf Hnlb canlan- mıtktadır. Tahkikat, isticvap safh .. n
dırarak memlekete büyük bir hizmette da~ır. 
bulunacaklar, Avrupa ile dcarl mubabe· lsmirde yakalananlar da b1J«Onler-

de lstanbula gönderUecekler, btitiia 
rata girişeceklerdir. maznualar hakkında burada tahkikat 

Para ve Kadın ! rydacakhr. Baıılar bu:üll'lerde Jstan-
Cebeliberekette çok garip bir hadi- bula gönderllecekt\r. 
olmuı Te tstasyon mevkif memuru Maznunlardan Hatçe H.ın 

~bdallah Ef., Baha ~f. isminde b~ lımall Ef., istlcvaptan sonra 
ıeı-t-ın sevcesini kandırarak Ha· edilmi§tir. 

··- ,- IEZ2!:: -
lebe kaçırmak istemiştir. ilkte G;maniye zabıtam tarafından ,... 

Abdullah Ef., istaayon hudltrnr kalanraıştll'. 
iınzasile teslim almakla i,e başlamıt Cebinde mühim miktarda para bu· 
,.e müteakiben Baha Efen dinin refika· luıunaktadır. 
sına habe~ göndermiştir. Kadın igtu. U lada aenÇ bir kadın 
yona relmış ve beraberce hazırlanarak r . ·" . 
Halebe kaçmak için trene binmişlet'dir. ıntiha r ettt 

Abdullah Ef. hareketi Nnumda Urlada Şimal stltpınannda Hacı AH 
urlara: Ef.nfa 19 yaşındaki refikaın, kendlainf 

me~ Gene geleceğim! ataca uarak öldih;,ınüştUr. Sebebi ko-
De iş. ise de memurlar kasadaki cpmın kl8kançbjıdır. Zitaa iamini ta· 

paran:: hepAini ~tarak giden Abdal· fIJ'P ba rüzel klllın bu hale dayana· 
Jah Efendinin bu halinden tlphe et· mamrttır. Zanllı kadınla beraber ba
mlfler, Halep, Adana n Toprakbleye lunan ~. k~~ aa acı ulumuı ve 
telgrafla keyfiyeti bildlrmlflerdir. kadına ölilmu bu ıurdle anlqılmı .. 

Abdallah Ef,. yanmdald kadnala bir- tu. 
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Hindistanda son vaziyet 
Son baharda Londrada bir kon

ferans toplanacak 

Heyet geldi Sol mu, sağ mı? 

Hindistan meselesi bili ciddi- Bu Yaziyet kartıuada Lord lr· 
yet ve nezaketini muhafaza edi- Tin geçen ay Hindiatana mii8talril 
yor~ bir taraftan lngiltereye kartı dominyon İtası hakkmdaki beya
boykotaj hareketi, diğer taraftan natlannm kıymetini muhafaza et· 
!İddetli nümayiıler ve İğtİfa!lar tiğini ıöylemit, fakat bir taraftan 
deYam etmektedir. Buharanın ya- buna söylerken diler taraftan Hin 
landa hallolunabileceğine dair hiç diıtan milliyetperverl~rini birer bi
blr ~~ görülmemekte<!i~. r~ yakalıyarak hapae abyor, Hin-

• Hındıs~an . umumi valiıı Lord dııtanın muhtelif yerlerinde ürft 
ima, Hı?~ııtandaki mutedilleri idare ilin ediyor, s&ıüllülerin bin
~ak ıçm gayret ediyorsa da lerceıini mahkUm ediyor elbuıl 
onun ~y ... et~nde rti_rülen zıkzak- anlatmak ve uzlqmak içbı müaait 
lu, Hıntlılenn emmyetini aelbet- olan IJ)ulıiti miitemadi-n ihlal e-'" . ~-Dllftir. diyordu. 

Lord lrvin gepen senenin 31 lef- Bunu milteakip Hindiatannı 'f'&• 
rlnievvelinde reımi beyanatta bu- ziyetini tabkika ve verilecek hu· 
hmarak Hindiatana müıtakil do- kokun derecesini tavsiyeye memur 
minyonlar vaziyetinin verileceğini edilen Simon heyetinin raporu İn• 
ndetmi!, bu benayat Hindistanda tiıar etmiı, onun İntİf&l'I Hindis· 
mutec:lilleri hotnut etmit, fakat in- tanlıları bütün bütün tehyiç etmlf· 
Jilteredeki muhafazakarlar bu be- ti. Çünkü bu rapor Hindi.tanda 
~ttan mütecasir olmutlar ve yeni bir teY temin etmiyordu. 
Makdone.ld hükUmeti aleyhinde İngiltere hükameti bu raporun 
Pddetfi bir harekette bülunmat- teYlit ettiii fena teeiri bertaraf et
... Bunlara g<Sre Lord lrvin, mek emelile Hinc:lilt• meeeleünin 
..... tana m\Utakil dominyon Ya- halli için bu aeneaia lepinienelin 
tfetmekle salahiyetinin hududunu de Londrada bir kongre toplama
lecavtb etmit ve icrasına imkan ğa ve bu kongrenin Simon ~e 
bahmmıyan bir teYe .az vermiftir, mukanet ohiuyarak Hindistan 

İngiltere muhafazak&rlannm meaelesini lea•İJe etme.ini karar-
li. hattı hareketi üzerillf! Hindiı- lqtmnıı, ve Hindistan riieeum
&n riC*li umum! vali Lord lrnne d~ .bu kongreye ittiralderiİıi iate
lllÜTaceat ederek onunla uzun uza- mııti. 
~ g&iifmüıler, Gandi ona !U Fakat Hindiıtan ricali~b.a kon
.ali 80l'IDUftu: gr.e fikii_!i de emni,.hiiJjkk br-

- !Ard l,vin, Hindiıtana müa- tilam,IUdır. Ç~ milli,;etp•~ 
~ dominyon vaziyeti 'f'erilece- ftrlenn ~defi Hmdi.t•nm ız..u: 
afini temin Ye tekit e«febillrler mi? t~:f t•Bma'!',.. ayn~== 

Ga.g.di ile arkachlflan bu aue.le ~n ır. u ıtı!>E.la 
1..:• • ---• 1 L d l ımperatorlUk daliilmde fU Ye Ja ba 
qJr ceTap ıe~ıt er, or r- -...: et' 1 .. L ~ 

1...._ •t b. ·-·Y ı a maamı muza.ne vı~-aat ır ceYap ffrmekte tereci- Y.e .rf ~ mahiyeti'hab laqk 
CVit "'etmi!, yalnız Hiodietan ti~- lilr ~ey ·tti ak ~o ~ .. 
~ ~il~ Londr~ ~ük6metinin Hint netice çımm;a~~ :~kA.T' 
&malmm tatmımne ç.alııacağını dır ga)llet fi r-

ftdffe ~~a etmftti. • • •Bıınun.~ln milli erler tiu 
Bu gıb~ miiph~ Yaıdlerın zer- kogiız'eye :U:rıı boJ~b'k et

r~ adar .bi_r ~eti Ol~dı. H!n· melit~dirler. 
c\_iataıi~mıl1iY.etperverleri !Mı ceTaoı ~e lJtlru etmeJE btİJ 
~ mtmkereyi keserek ayni~ lor Hiiell~ i8tiklitmaen ko,b: ç: dii.1uı oo.,..a Lahorda. bi! ve ID!ıUiilete jftinat edei1ık Jal&• 
~ akteaerek nıedeni 11yan mi.J&.ııtiyenlefc1ir. _ 

• karar ~e~Jerdi. • Hali hazırCla, Hindi.atan büldl-

[Uıt taralı ı inci ıayıfada] [Ust tarafı 1 inci sayıfada] 

O TOrk anaaı ki sizin her bir Görülüyor kj mürteci fırkalar 
zerreniz eııun ruhundan bir par- ne yannki bayatın, ne de bu
pdll'. güakli hayatın ihtiyaçlarını ele 

Bu tazim biAinin, bu ana alarak yürüyorlar, ne de mevcut 
duyguıunun benJiğimde tuhıfdu- içtimai bir uzviyete lazım olan 
1\1 ıu dakikada gözlerim bir davayı veriyorlar. 
botu ile kapanıyor, açılıyor. Bir Onların gözleri mazidedir. On
dakikada on bq sene enelki lar mOstehaselerle meşgul olur
gilnleri yqıyorum, bGtln elem- lar. Bizde, şeriatçileri, mutlaki
leri ııtll'aplarile beraber o ıeref- yetçJleri, mqnıtiyetçileri tered
li gtlnleri... dfttaUzce mürteci fırkaya ithal 

O zaman siz ulu felıitler, he- ed~biliriz. 
nllz bu kadar ebediyyea ,.,.. Muhllfazak6r fırkalar; 
mıyordunuz, fakat gene buralar- Muhafazaklr fırkalar birçok 
•J}lmıs, caıunm yererek bek- noktalarda mtirtecilere ben
leditlniz bu topraklarda •• 

ôlıllnllz~e atq vardı, ze~ir zerler. Hatta çok defa muhafa-
Yardı, alam nrdı, arkanızda zakAr mtırteci V.e milteradif gibi 

kullanılır. Bu iki fırkanın farkı 
.. çı ak amıeler, boynu btıklk 

·ıudur: 
yanular, ~ztı lqh kadmlar var-
dı. Omiwiıi~da bDtilD bir mrl- MUrteci behemehal geriye, 
Jetin ferefi Yardi, iatikbali Yar• feçmİf bayata d6nmek ister. 
clı... Mubaf azaklr fırka mevcudu mu-

Ey ala tebttler , kalbinb- halaza eder, emri vakiikabul 
de ne Yarda ki. aiz btttln bu eder, yeninin ilerlememeai için 
11bbraplara, b8t0n bu tehlikele- çalıfır. Bilbasaa içtimai meaele
re bir kale aibi\lw'P koydanaL lerde yeninin ~kçok dOımanı-

Ba, 67le bir ldldret ki kemik- dır. Hamleci dejirab-, müdafaacı
leriniz bu t~ara geçti, ruh- dır. Yani mevcut içtimai mneı
IUum bu i6lüere kllJ'lfb ıb seaelerin bozulmasına şiddetle mu· 
~madmız, biz arkanızda bari· haliftir. Bunun için mllrtecinin 
bJar yaratan 61r miHetfn efradı dostu d~ğildir. lslahatcmın da 
oldafamaa bir kerre d~a iman d"•manıdır. Meıela Franıız par
ettik. ıı-:entoaunun sağ blokunun en 

Bu lmu lizleriD, mm gibilere esaslı kısmını muhafazaklrlar 
Iİzm ıibi olacaldann hayab ba- teflril ederler. 
ba'laa kal.,inlide y• tutnn11tur Bizde henOz inkılap hızını 
biz Bizden can • yermefı fakat 1 
bu imam •enneme§i ~dik. alıp tam bir iatikrar, devresi ge -

Ulu ,.lıitler, aizi b6yle bir 1 mediii için yeni hayabmıza na-
•••an muhafazaklr bir fırka teim'!nla betiJderiniıde aalbyan .... 

TGrk anuı da, her ana gibi ar- , ıekktil edememittir Muhafaıa-

Radikaller mürtecilı!rin tam 
zıddıdır. Tam mllntebayı tctkil 
eder. Biz.de Radikal teıekkUl o

larak mlitareke zamanında te• 
ıekknl eden iıçi, çiftçi partisi 
ile Türkiye komOniıt fırkası ra
dikal bir fırkadır. 

Mtırteciden, radikale kadar o
lan fırkalar parllmentolarda ri
yaset meYkiine nazaran sağ ve 
ıol lmımlan İfgal ettikleri için 
mOrteciler en aağı, Radikallerin 
en solunu Komftnistler işgal e-
derler. 

Bizim hrkalan bu tasnif içinde 
tetkik etmek iıteraek onlann 
yerlerini tayin etmemiz icap eder. 

Bizim parllmento ne tam ut 
ne de tam ıol tctekk.GHere ma

lik de;ildir. 
Fethi Bf. nln te.tkil eltili fırka 

parllmentoya girene gayet tablt 
olarak sat ve sol me:eleai me'f'• 
:ıuubahia olacakbr. V&lda S.C,F. 

lideri aol bir fırka oldutyau iddia 
ediyor. C. H. mt yoksa S. C. mi aol 
bir fırkadU'.? Buna ceYap verecek 
olan fırkalan programl~dır. C. 
H. F. ıı ıimdiye kadar yapbj'ı 
işlerle ve devlet if lerinde takip 
ettlti noktai nazarla daha çok 
Radikallere yaklaıtı • lktıaadi me
selelerin devletleftirilmesi, ve in-

hisarlar, bu temayOllin en mtıhim 
ifadeaiclir. 

Emperyalist sermayeye karfl 
milli unayinin himayeıi de libe
ral mektep telAkkisinden daha 
soldur. Cemiyeti Akvama gir
mek te radikollerin siyasi cep
heaine yakın olan bir harekettir. 

Halbuki ( S. C. F. ) tam ma
nasile liberaldir. Onun için (C.
H. F.) na nazaran daha sağdır. 
ı;'akat umum temayiiller itibarile 
ikiıi de terakkici fırka kadrosu
nun bir aumarumı tqkil etmek
tedirler. 

5adrl ~tern , m~ mıll~erlen ver- meti ~dra ~DgreSİDe taraftar 
~rı lt~an .tatliık ederek, Hin· aram&lila megUJaür. F~"' milli
a~da f'?ldıye kadar . görülme· yetperverlerin bu konııreye iftjrak 
~~ b_ır Taz!l~ illdaa etmıtler, İn- ebniyecekleri timdiden anlqıbnUC 
IJ!ız ıClaresmı felce uğratacak biı· tadır. 

dum:da .kanla ,az yqlan d6ktli, kir temayOin gösterenler irti
ıiz, maddet• yaralandınu:, 0 caa kaçmıtlırdır. De~okr~t 
manen yanl•lldı, kalbinde imlan· • memleketlerde muhafazakir bir 
Ljuı bu zehirler .. çan vabfe- 1 fub..m ~al edebilme.i 
tiiıe derin bir kin duydu, dlfll· için daha evvel ileri ~amle yap
nlhı ki ulu fCbitJer, bu ana kaJ- mıf Ye hamlenin ftstthıde uzun 
bi 0 81D)'l dayarken bir vatan zaman durmut bir fırka lazım
için bir eYllt •ermenin bir biç du. Belki bizim mhtakbel mu-
oldujwıu lıiuedecek kadar da bafazaklr fırkamız ( Halk fırka-

1
. 

1 Jlkaekti. o, bir taraftan acı, bir Si olacaktır) heniiz muhafezaklr ngi İZ tayyare 
taraftan aeTiaç duydu: bir teıekktU yok. .• 

-.O ana ai~de dopra· Terakkioi fırkal•r manevraları 
bilir, bir Muıtıafa Kemali de bft· Terakkici fırk~lar teklmtU 

trol tubnut1ardı. Ö.R. 

Kimse 
Mali ye y~kili, konıoraiom balarına 

hıkaye mi anlatmıı ?! 

Garip bir mesele 

yGt~ilir. merhalelerini takip eden fırka-
Ulu teJıitler, aize o analar- lardU'. BunJar çok defa parlA

dan ıellm getirmiıtim; dediler- mentolann merkezini tctkil eden 
ki: Blr .. i~muzwı aaçı ak ol<lu, mevkii iktidarda fırkalandır. 
bir çC?limman f6_Dla yok oldu, Mevkii iktidar çok kalan hr
bir çôpmuz da d&ha batka kur- ka cemiyetin temayüllerini, itti· 
banlar ftrdik, fakat, 7anulan· yaklannı ve nihayet cemiyetin 

DUnk1I ~telerden birisi, l\fali.>e konuwıırak sord k N ti . b d mız 7atbklan yerde rahat uyu• tabiatini en iyi anlamıı ve ha-
-ı.... c;: ··kru B · A r- u · e ce, u au an aunlar, çtınkO o yer gene Türk ak d 
.nıadJ SaraçOğlu !»'u eyın . vru: ekserisinin böyle bir hikAyeden haber. yatın yürüyllşllne ay uy urmuı 
!t!~Jıareketin.den enel ehemmı.yeth dar olmadıklan noktasuıda karar kıl· toprağıdır. demektir. 
'f1ii.'t7aP~m tahakku,k ettiğini, dı. tıte aldığımız cevaplar: Ulu ıehitler, Iİzden de o mu- Bunun için bu fırkalar terak-
~-ve nllkte. yapmı§ olmak zannı Ziraat bank••ı mudu..u ce•det Bey.· barek aaalara melim giltürece- d b l 

be ., ._ " ıu v .. ~ • • • k. ki kicidir. Yani miltema i ir o Uf· n! tlnlftyeıeHn düşme!ine se p oldu- - Böyle bir hikAye anlatıldığının aam, diyecejım ı: çocu arınız 
.&.:.:: tl 11 ·ı· ! kı d ta ·-· d n-t .h tan baıka J,ir ıey olmıyan ba-..... u~ta ve bu sure e ma ı ı- ar n a defilim. KonuşuıaD.ıan ta- Ya n topraJJ>&ann a m~ an u-
hlım:lih bilsbUtOn sanııldığ~nr sö~~e- mamen ~itıniyordum. Uzakta otura- yuyor, ç&nkBabu istirahata liya- yatın seyrine oygun bir yol tut
Jllıektedir. Bu gazetenin yazd~gı~a gore yordum. Merak edip sormadım da.•. . kat kazanmıılardı. muı demektir. Bizde Halk Fır-
- B. hareketinden evnl ıçtıma ha- Fransız ve İtalyan banka mUdtirleri Ey ebediyen yqayan Ulu ıe- kaıı, meırutiyetin ilinmda lttiba-
1.lade buluaan konsorsJyoma uğramış. yanında idtıer. h'tl .. bğı d öl k dil Terakki bu vaziyette idi. 

~ · · s bebl · Jq b k ı er, ey aaı n an en a 
. ten ,.. gUler yüzlU ımış. e . nı ~ an 881 mUdtirlerfnden Nejat b k d--'-- b' ı · t • Terakkı"ci fırkalar, mllrtecile-- ~ Bey· uç a ıuuu, ız, acı ar, ıs ı 
... rmu•1ar o da· · d J d 

S'& ' • I l kud etler btı üklilkler rin amansız üıman arı ır. 
- HJkAyeyf bilirsiniz ta bit.·· D<ı- -:- çtimaa geç i~tirak etmiştim. Ha- rap ar, r ..... '. Y 

l!r-enmın birisi birine borçlu imiş. berım yok: . g6ıteren ben)iganw teneffnı ede- Muhafazakarlarla dost değildir. 
~r da kendisini sıkıyormuş. .. ~~~alıkı şatl:iye Fransız bankuı rek yqıyoruz, ve yannın ço- Cemiyetin nizamını değiştirmek 
A..llamcatız bir kaç ge&e uyuyamamış. mudur~. M. ~uton: cuklanna ayni benliği bıraka- istiyen sol cenah fırkalarile 
~Dıayet alacaklısına: "Arkadaş, ben - Boyle hır defirmenci hiklyesi an· cağız. ,, aala geçinemez. Cünkü o yalnız 

. . - . d latıldığını hatırlaınıyoru d G · l k 
Bana olan borcumu vermı~ecegım,, e- D . 0 • m · SUR/YEDEN KOCULANLAR hali üşUnür. eçmış ve ge ece 

Robot (ıun'I adam) pilotlar tar• 
fından idare olunan t•yyare

ler teorübe ediliyor 
Bu hafta zarfında lngilterede çok mil· 

hlm tayyare manenalan yapılacaktır. 
Manevralar esnasında. robotlar, yani mı· 
kineden yapılan sunt insanlar tarafından 
idare edilen bir tayyare kolu dikkatle 

takip edilecektir. 
Tan·arelerin otomatik bir surette ida

resi, wn zamanlarda çok tekemmül et
miş, robotlar tayyareleri yüzlerce mil 
dc\·am eden uçuşlarda insanlardan çok 
muvaffakiyttle idare etmişlerdir. Robot· 
]ar, her türlü hava şeraiti dahilinde tec· 

rübe edilmiıler. neticede bunlara gtı\'C• 

nilcceği anlaşılmıştır. 

Bu sayede insan pilotlar mevkılerlnl 
otomatik meslekdaslarına bırakarak baş· 
ka işleri deruhte etınektedırler. i\1ane,·nla> 
esnasında 1500 beygir ku,·vetlnde buyuk 
bir tavyare daha tecrübe edileccktır. 

istikşaf işlerile me$gul olacak bu bil· 
yuk tan·ııre saatte 357 mıl .surat! haiz 

bulunmakt:ıdır. 

i\lalullere tevz· at ... ı. k i~ mükemme- O:lÇC '1 ent bankll81 mUdürü · d l d'l k k -~yorganı başına çe m :.r _ Vekil Beyi · Beruttan Taymis gazetesine yazrl· onun için müca c e e ı ece i i 
lea UYlUftUf I Onun böyle k~sfp kttbr· bankası müdür.Ü ::r~~ın~a, Hollanda dıtına göre Suriye başkomiserl M. mUntehadır. Çarıamba gününden itibaren 
~a mukabil bu sefer ağaca bı ~Y· Belki bir şey anlatıld; F n: t~un~z. Ponso manda altındaki araziden Kiirt Rdikal Fırkalar ı Eyip şubesine mensup malullere 
kusun11 terkedcrek düsünme e aşa: anJr ... ·amadım. · a a n ıyi rüesasından Bedirhanın ihracı emrini k · 

ki be de aynı .; Radikal fı..M..l • b' p.ra verilece tır. hUf. işte görüyorsunuz . n Hollanda bankası müdU il. vermiştir. Bedirhan bir Mısırlı pasa· ·~ an umumı ır O ....nae kadar Aksaray tübeıine 
~tte bulunuyorum, demış. · • _ İçtimada ben yoktum~ · porto almıştı. Kürt asileri arasında tasnife tabi tutmak ep~y müş· lS .. 

Ayni gazete bu hik§.yeden s?nra bu- mukavelAtı beynelmileliye hilafına Ye küldilr. Fakat bunlann umumi milracaat etmiyenler en ıona 
nun eski Osmanlı borçlnnn~. ·~~ ol?· Hüsrev B. Suriye ile Türkiye arasındaki münase· vasıflan ne tarih ne de cemiyetin kalacaklar_d_ır_ . .,.. __ 

bcatı §ttphesi bulundu[,ru: unrf~~c;ın Yeni tahran sefiri H6srev B. batı huenenin zar;::ı~a olarak .propa· hissine ve istinat etmiyerek aklan Emanet ihseiyat müdürlüQQ 
q içtimadan sonra 14 ruş ır en A k . . . Tal ganda yapıyordu. ırhan Sonyedeki d'". llardan iler-

dU11tüfflntl anlatmaktadır. n araya gıtmııtır. imat al- Kürt rüesasının civar memleketlerdeki ~az.an göıt~r ı~ı yo - Emanet ihsaiyyat müdurlüküne en-
Bu yazıyı okuduktan ~nrıı tahkl· dıktan sllnra Yazifesi bqına ha- isyana İ§tirak etmeleri için tef''ikatta lryerek cemıyebn ıslahına çalış cümeni vilayet başkatibi Zühtü B. ta,. 

k d k~=- b ı d k~-- yin edilmiştir. kat yaptık ,.. konsorsbom azalarile re et e ece u.-. u unuyor u. ma u .. 
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Bu ne znat? 

KıraL Karolun barışmadıJ!ı ztvcesı _,. 
Helen 

Kıral Karolun memleketine 
avdetinden beri onun sabık zev
cesi kıraliçe Helen ile ba'rışması, 
Rornanyanm en mühim mesele
leri arasına girdi. ÔnUmüzdeki 
eylülde kıra( Karolun tetviç res
mi yapılacilğınd:m o zaır.ann ka
dar bu meselenin ballı bekleni
yor. Halbuki iki tarafın o zama-

:;a kadar barışamamaları da 
muhtemel olduğundan kıral bu 
yüzden tetviç merasiminin geçik
memesini istemiş, kıraliçe ile a
ralarındaki ihtilaf halledilmiyecek 
olursa, Kıraliçenin tetvicinden 
sarfı nazar edilmesini söylemiştir. 

Kıral ve kıraliçenin barışma
sını geciktiren sebep, lhraliçe
nin daha evvel kıralı boşamış 
olmasıdır. Barışmak için &u bo
şanma bükmunü ilga etmek la
zımdır. Şimdiye kadar buna bir 
çare bulunamamıştır. 

Kıral Karo\ boşanma hükmü
nün ilga edjlmemesine rağmen 
kıra1içenin tetviç idilmesine ra
zı olmuşsada Romanya başveki
li bunu kabul etmemiş, evvela 
iki tarafın barışması icap ettiği 
üzerinde ısrar etmiştir. 

Çünkü, tetviç merasimine da
vet olunacak olan Avrupa hü
kümdarları, boşanmış bir kıralın 
tetviç merasimine iştirak etmek 
istemiyeceklerdir. Bununla be-
raber Yugoslavya kıratının, lh
ral Karola müzaheret gösterme-
si belHenilmekledir. Kıral Karol 
yak:mda Belgrada gid~rek bunu 
temin edecektir . 

gazetesi 
y· ve Tür icmaşnsı hak

arareili bir m ale neşretti 

Seyrisefain 
Mcrr tz 11cenru1 Gılıtı Köprü öaşınıfı 
Rıyo lu 230~ Şube acentesi Mah

mudiye Hanı ıltındı !mnbul 2740 

lzmir sür at p'lstası 
( GÜLCEMAL) vapuru 18 

ağustos pazartesi 14,30 da 
Galnta rıhtımından 8alka:-ak 
salı saoahı fzmire varır ve 
çarıamba 14,30 da lzmirden 
ka1karak pertembe ıabahı 
lstanbula gelir. 

Vapurda Mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Mudanya nostası 
( Cuma, Sah ) Mudanyaya 

uğrayarak Gemliğe kadar 
(Pazar, Çarşam15a) Mudaoya
ya kadar ıaat 9 da ( Cumar
tui, Pazartesi, Perıembe ) 
Ereğli vapuru tarafından ara
lık postalar Armutluya da 
ağrıyarak Mudanyaya kadar 
ıaat 8,30 da Tophane Seyri
ıefain rıhtımından kalkarlar. 

t.ytaııK sorar postası 
( M E RS f N) vapuru 19 

Ağustos Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

Çcnalıi:kale, KUçllkkuyu, Edremit, 
Burhaniye, A~ahğa gidecek 
Te dön Ut te mezkur iıkelelerle 
birlikte Altmoluj'a uğnyarak 
ırelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yilk alınmaz. 

ı. ersin sürat postası 
(Konya} •apuru 20.A:ğuStos Çar
şaml>al lde Galata nhtımından 
kalkaraK Çanakkale, limit , 

« Türk temaşa heyeti Yunanistana hoş gelsin; Küllük, Fethiye, Finike, Arı-
Saı;ı'atın Vatanı yoktur. » talya, Aliiye, Mersine gidecek 

Atinada çıkan Elcftcron Vima ga- tiyafıoya tahsisat ,·erilmek oldu ve ve dönüıfe Taşucu, Anamor, 
zetesi şu makale;>i neşrediyor: neticede hedil ve fikri vicdanının müs- Alaiye, An'alya, Finike, Fethiye, 

l tanhul temsil heyetinin b2\1.l tem· hcl bir teznhürll o1du. Şimdi "fürk ti- KtillUk, lzmire ugnyarak gele-
sılle.r 'Vermek için yakında Atmaya 'Yatroım, me\•cudiyeti temelleştiği ci- cektir. 
geleceği !=:Ö)leniyor. Onu, mc<lelli in· betle, lmnatlannı lstnnbulun ötesinde Çanakkalede yalnız yolcu 
sanl r amimi;) ctile ku layacağn., de nçmnk istiyor. Türk tiyatrosunun verilir yolcu alımr. 
milli ahnelcrini te is itin bir knÇ SC· iJfr mcrhall'si Atina şehri olacağı söy- . 
ned nbcri miıcah de eden 'l'ürk san'at· leniyor. J<~ğer butnhakkuk ederse, bizi l 18 Ağustos pazarteaı Trab-
kaı' ~rmın gayretini tmeccüh ve tak- ytı.lnrı. bedii bepler noktai nazarın- ıon birinci postası yapılmıya-
dirl, muhakl'me l'dl'ce ;iz. dnn değil, fakat iyasi sebepler cllie- cakhr. 

Türk tiyatro unun ha) atı, tabii di- tin<len de ~\·indirecektir. Milletleri te· 
ğe. milletler tiyntrolnrrnın Jınyatına masa getirmek, onları biribir:ine bağ- BARTIN batu ıuts p t 
malik değildir. Ç'iinkü Ahdülhamidin lıyarak eski kin ve husumetleri göm- tksprcs OS llSl 
tethi Ye mütemadi san örü, onu sol- mek için en iyi sefir, san'at, layemut A YDJN18~~ru Pazartesi 
mnğn mahkütn ctmi ti. fnzidc bir çok fikri bedii, ve şarkidir. Bu hislerin te- stos 
teşebbüsler yapılmış, fakat daima yıl· siri altında kinler, sui tefehhümler Sirkeciden hareketle Ereğli, 
dız adamlarmm şüı>helerlne çarpmış-ı unutu!ur, gömü_l,ür gider. . . Zonguldak , Barbn, Kurucaıile 
tır. Türk tiyatrosıınun en hararetli San nt ,.e bednyat, temennı e~nı ki, C"d azimet ve avdet 
mürcvviçlerindcn biri hatta diyebiliriz iki milleti biribirine bağhyacak hayırlı ve 1 eye 
ki banisi Reşat Rrch-an neydir. köprU VQ.zif~ioi görsün ve iki millet edecektir. 

Reşat Rıdvan Bey, memleketinin bu g5ar~~z, kl;sız bu ~öptü~e: ~~ç;in: Tafailit için: Sirkeci ıalonu 
san'nta mc,·cudiyet "e hayat vermek ·an n ın ~ . e sam m e ~r; uç ~rı 1~ H N 2 
için hem nam ve unvanını, hem de ser- a~ası~~a zıncırler kmlncak, fıkır, hur- Karşısında Nizamoğlu an o. 
ve tini feda etti. Fakat Reşat Rıdvanın rıyetın.• ka~nacak .. n.u bedbaht hay~- Telefon: lst. 354 
bütün gayret ve mücahedcleri boşa git- tın daımi şuphe ''e 1.tı~a~ı~~ıktan kın s::auacm•aamuapiiiiiaD:UL.. ra:a .. : 
ti. Çünkü o de,ir, i tib<lnt ve irtica ve husumetin verdiğ~ sınırlılıkten ~"lş- ~ ALEMDAR zade 
devri idi. Abdülhamidi genç Türkler ka gaye ve hedeflerı de vardır. Turk 
JstihJılC ettiği zamwn amatörlerin ver- temsil lleyeti, Yunanista~a hoş ~elsiJJ. 

tle~dc bir de Yunan temsıl heyetı 1'ür-
diklcri tem<;illcrle biraz hareket ve 1 • "d kt" 8 • t• ta k .. .. . . uyeye gı c.ce ır. ~ an a m va nı yo -
canlılık görulmuş, Tlırk muharrırlerı t El . k. h k"k t • t ı . ur. " verır ı, a ı a en sana o sun 
vatanf mevzular Uzerfne eserler yaz- · d 1 h" t h l" . ve vıc an ı ır gnyre ma su u ve men-
mış, fakat bu hımmet te geçici bir şevk f t· · · fkO 1 i ü · • .. n:t ı qmumıyenın mc re er zerıne 
ve he}·ecıın mahsulU oldogu cihetle hu· t ,.,1 • · k 1 . · . em!l:.l erını urmuş o sun. 
yük semereler vermemiştir. _'l'i.>atroy.u 0 takdir<le her tarafta hüsnü kabu-
teme11eştirecek onu yaşatabılecek hır 

1 
h 1 1 d·t li ı . , e maz ar o ur ,.e Je ı eyecan ar 

snn'at halıne koyncnk san nt cereyanı, d 
şimcliki Türkiyenin adamları tarnfm- uya_n_ır_•r_. ________ _ 

dan kuruluyor \'C inkişaf ettiriliyor. Vllilyctte . 
Etrafımızdaki 'l'ürk ahrnlini daha 

bti) Uk bir bitaraflık ile, daha büyük 
bir nüfmm nu..arla, korkusuz, garezsiz 
"fC her seydcn evvel taassupsuz tetkik 
etmeli,> iz. Bugünkü 1 ürkiyenin, c ki 
Türkiyeden bamhaşka btr ~ihniycti 
vardır. Ahiren Midilli ile Sakız adala
rında yaptığım hir seyahat esnasında 

Türk fılcminin hir ucundan öbür ucu· 
na kadar ya) ılmı dağılmış olan Ana
dolu şarkılarını toplamak için ciddi 
Ttirk menfaat1eri tnr-nfmdan fe,·kal<l
de bir ga) ret \'C himmet sarf edildiğini 
öğrendim. Bunun tnhlf bir neticesi. 
Türk ti~ ntro unn ehemmiyet atf edil· 
mek, ge.nç kadın ve erkek tarafından 
se\ ilmek, re mi hükumet tarafmdnn 

Yeni valiler 
Kırklareli valiliğine tayin edi

len Mustafa Arif B. bu glin ma
halli memuriyetine gidecektir. 
T eğirdoğı vaJiliğinden Manisa 
valiliğine nakledilen Fuat B. de 
Manisaya gitmek llıre şehrimize 
gelmiştir. 

Tevhit pro.ıesi hazır 
Emanetle Vilayetin tevhidi 

hakkındaki nizamname projesile 
mefgul olan Nazif B. mesaisini 
bitirmiştir. Proje pazartesi günU 
Dahiliye vekaletine gönderile-

cektir. 

VAPURLARI 

Seri ve lüks Karadeniz postası 

Rt.i1 ent vapuru 1s 
ağustos 

P ff l ft ft J ( ~ İ f gdne 4~i~k~~i ~h~ 
hmından hareketle (Zonguldalc:, 

lnebolu, Samsun, Ordu, Girc-
son, Tral>ıon, Rizeye azi-

met ve avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: lıtanbul 

1 
Meymenet Hanı altındaki ya- fi 

i!,::;.!~.::~=:~~~~ 
Zayii er 

lran konoulntosundan aldığım pa l· 

port ile Eminönü merkezinden aldıJttm 
ikamet ve(ikıımı hu kerre lrntaen ka~ hrt 

tim. I ler kim buldu n ı.lrdckl adres" ge· 
tlrdlAI takdirde memnun edilecektir. 

Jstnnbul Asma altında Bô)nlı handa 

2 numarada çuvalcı 

Ali bini Abbas 

Akhisar tütüne 
bankası muhte 
hissedarlarına: 

1 Aklıisat tüt üncliler l>ankasının 18Mart1930 tarffıinde 
toplanan hisıedarlar Umum içtimaında esas nizamname

s;nin beıinci maddesi mucibince ve berveçhi xir menafi 

ve k()layhkla sermayemizin bir misli tezyit olunarak : 

1,000,000 bir milyon Türk lirasına ibliğına müttefikan 
karar verilmiŞtir. 

2 - Mezklll' karar il~ meclisi ibareye verilen salahi

yete tevfikan tezyit olunun sermayenin bir rub'unu teşkil 

eden 125,000 ytiz yirmi bet bin Türk lirasmın 1 Eylül 930 
tarihi~en 30 'Feırinisani 1930 tarihine kadar talep ve 

tahsıline karar Terilmiştir. 

3 - Halen me\ c ıt hisse sahipleri hisselerinin o 'ü 

nisbetin<le tezyidi sermayeye ittirak ve buna mul<abil 

yalnız % SO tediyafta bulunacalC:lardır. 

Diğer % .SO ıi bankamızın tahtı tasarrufunda bulunup 

imar edilerek tftrraa temlik edilen Tütün fidanlık ve Dam

lannın sattı bedellerile banka hesabına yapılan tütün 

ticaretinden bermucibi karar ikmal ve mahsup olunacakhr. 

4 - Tayin Okınan 1 Eylül 1930 tarihinden 30 Teşrini
sani f 930 tarihine kadar b erveçbi bali feraite tevfikan 

hisselerinin bedellerini tesviye ve mahsup ettirmiycn his

sedarlann namına tefrik olunan hisseler esas mukavele

n~ n dolhızuncu •e onun :u maddeleri ahkamına tal:>i olarak 

Ahara .-devir ve hırubt olunacak Ye farkı fiyat hasıl olurEa 

hiuedann enrt'ali gayri menkule sattı bedelleri bakkındac 
mahıup olunacaktır. 

Bu takdirde dahi hissedarlar tillün ve emlak l>edel

lerinden olan Hisselerinin bakiyesini nakden değil hisse 

olarak alabilecektir. 

5 - Satıı bedellerinden hitselerine isal>et eden me

baliiden blr ltisae bedeline Kifayet edemiyecek olan kli
surlan, hiNedar dilene nakden itmam eder ve yahut yir
mi liraya baliğ oluncaya kadar bankada eshabına ait ola

rak mevduata verilen iıam1 faiı yDrtıdülmek suretile 
emaneten muhafaza edilir. 

6 - Bankamız bistedarlannın mUmtaz müzaheretile 

teeıılis ye tekimfil eden mOeuesemiiin tezyidi sermaye 

hususunda kezalik lii11edarlarindan tam bir müzaherete 

nail olarak az umanda birinci rub'un tamamen tahsil 

edileceği kanaatile arzı keyfiyet ve tayin olunan müddet 

zarfıda talep olunan mebaliği lütfen irsal ve tesviye bu

yurmalan rica olunur. 

Mecliıi idare 

Şehremaneti llAnları 

Şehremanethiden: Hastaneler ve kimyahaneler ıçın lüzumu 
olan eczayı bbbiye ve lcimyeviye kapalı zarfla münakasaya 
könmuıtur. Taliplerin f&i'tname almak ve ecza listelerini gör
mek için hergnn levazım mlldürlilğUne gelmeleri teklif mek
tuplarım da ihale gilnll olan 7 Eylül 930 Pazar günil saat on 
beıe kadar mezkür mildürlüğe vermeleri. 

Anadoluhisarı Belediyesinden: 
Ağuıtoı 930 Damga meTkii Mahallat 

16 ve 17 Kuzi'Jncuk: Kuıguncuk ve lcadiye mahalleleri 
18 ve 19 Beylerbctl: Beylerbeyi Burhaniye: Küplüce ve 

Abdullahağa mahalleleri 
20 ve 21 Çengelköyll: ÇengelköyO. Kuleli 
23 ve 24 Kandilli : Kandilli. Vaniköy 
25 ,, ,, Gökıu Göksu Ye Yeni mahalle 
26 ,, 0 A. Hisan Anadoluhiaarı. 
27 ,, ,, Kanlıca : Kanlıca. 
28 ,, ,, Çubuklu Çubuklu. 
30 ve 31 Paıabahçe ı Paşababçe ve lncirköyn 

Eylul 1, 2 Beykoz Beykoz ve Yalıköyll 
,, 3 A. Kavağı: Kavak, Mirıah Mehmet Ef. mahalle 
BilQmum 8lçü 61çek: Terazi kantar ve dirhemlerin 930 mali 

senesi muayene ve damga muamelesi yukarda· hizalarında yazılı 
tarihlerde g&terilen mevkilerde icra kılınacağından muayyen 
günlerde saat 9 dan 17 ye kadar mahalli mahsusundaki me
muruna getirilecek bu gibi tartıların damgası yapılacağından 
bu günler haricinde mUracaat kabul edilmeyeceği vo sonuncu 
gUnUnden ıonra icra kılınacak teftişte tesadUf edilecek damga
sız tarta esbabının ceıalandmlacağı ilin olunur. .................................. 
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ulii·•ı•=:u=·=L=r::: ı v T R o bert K o 1 e c '@J@l<t~ • :ı ••• ::.:::::::!: ••• :m ~ A K 1 ı !!]'lj}~~jj ~~---~ 
Yu .. ksek Maadin ve Sanayi lın K·· .. k·l" ları :; Kolec kısmı - Ali mühendis. kısmı - Sanayi kurları 1 

l:i! llÇU 1 afl lj1 Her perşembe ve cuma gtınlerı saat 9 dan 12 ye ~a~ar <.t 

M .. h d . . k t b. im • Her ,na oeırolanıar ... e mUracaat kabul olunur. ".'erler mahdut olduğundan 2._•bcal 
Ü en ısı ffie e ı li!i :••••••••Tarife•••.,,.,: 9 li li eli 98~.!) tmıye olunur. ~~~liJ~!Jli] 

"d k" b . ı=:: • 1 Defalık 1.""Uru' JO • 
Leyli .. meccani olan bu mektep alı e 1 "' elen havidir: m ~ :ı !lO • İstanbul Kız Muallim 

1- Yüksek maden Miihendisliği: 1!!1 E -' : : 6_, ~ mektebi müdürlüğünden 
Madenlerle sanayii madeniyenin işletmesinde mütehassıs iJi : 4 • • TJ : 1 _ Birinci sınıfa leyli alınacak yeni talebenin namzet kaydına 

mOhendia yetiıtirir. ili i lhtivalcç kdalmavın·' : 16 Ağustos 930 tarihinden itibaren baılanmııtır .. 
i i • cava a ar (azam' 100 : 2 _ Bu muamele 30 Ağustos 930 Cumartesı gllnüne kadar 2-Yüksek sana,,i ıııühendisliği: ;.= : 10 tk1°> 11.tn et1ıı- : devam edecektir. . . 

1 
1c 

J i : mek 'ifzere maltla : 3 _ Milıabaka 1 Eylül 930 Pazarteıı günn yapı aca tar. 
Mahtelif aanayiin tesis ve iıletmeıi, elektrik makine ve • Abonelerimizin her oç aylıl' tc;tn : 4 _ Cetirılecek vesikalar : . 

kalorifer mllhendisi ve milteabhitliği, kimya mOhendiıliği, : bir defa• meccanenı : A _ Hüviyet cth:danı, B _ ilk mektep şehad~tnamesı . 
Topografya ve harita abzı, inşaat milteabbitliği, Şimendifer I. : 4 satırı geçeıı ıunıann faılı , 1nn : C _ Mnsaddak Doktor raporu, O • 4,5· 6 eb admda 4 resım, 
mftbenclia ve müteahhitliği ibtisaslannı havi bir tahsil netice- • için s er kuru, zammolonur. • 

sinde YObek sanayi mfihendisliği ıehadetnamesi verilir· ·ı •••••••••• ••••••• .. ••••••• -- kt b 
1 

Bu fUbelerin tahsil müddeti 4 senedir Mezunlar staj için 1 Kiralık - Satılık vu·· ksek mu" hendı's me e J mü-
Aftllpaya gönderilir. Münhasıran lise mezunlan kabul olunur. 1 Kiralık hane _ Çapı trım· 

9 M d 1 k b · İ vıyını pek yalctn. 6 oda, geniş bahçe b k • • t 1 d 
u - a en mes e şu esı: l!I :;~~İd~."'"mıı .... ;.~. iki .;ı.y•d· ayaa omsıyonu rıyase ın en: 

Bu ıubeye talip orta mektep mezunlannın adedi kadro· q Kirası 2S lira .. Müracaut Defterdarlık 
ya •eÇtİfİilden bu mezunlar dahi mOaabaka imtihanına ta- ı': 4 Uncu şube mUdürü 0~ cısını.. Adat 
bl ... !rı ... _ ı 80 BOyOk reı"ım tabta11 resim mucibince 91 

IW' • • Kiralık daire - Anku• cadde· MGsabaka imtihanları: Heaap, mDstevi hendese, fizik (ca- • i d 30 Reı·ım masaıı » » sin e muayenehane, idarehane ve yızı· 
zibe 'Ye hararet) kimya (ıibih maadin) ilimlerinden: Ankara ve ""i hane ittihazına elverişli müsait tenitle 90 Tabura • • • 
Bahkesir (Maaclin mlldllriyetindc) lıtanbul ve eakiıehir (Maden HH bir daire kiralıktır. Ankara caddesinde 30 Yatakhane dolabı mevcut nümune veçhıle 
Mlibeadialillade),bmir (Maden memurluğunda), Konya, Antalya illi maılllmler kltapanesine müracaat. Yukarda cins ye mıkdan yazılı e11a aleni münakasaya konul-
Aydın, Dtyanbekir, Eliziz, Gaziayıntap, Samsun, Sivas, Trab- iqi --········-·-.. ·--.. ·-··-:-·,--•• muı. Ve bu baptaki milnakasasmın Ağuıtoıun 31 i~ci p~zar gö?~ saat 
zon(Ziraat mDdlirlyetinde),Adana (iktisat mildüriyetinde, 20 ve r Müteferrik 14 te icarui mukaner bulunmıt olduğundan taliplenn ıeraıti an-
21 apstoıta ıcara edilecektir. i! MOracaat evi - Her işe mu· almak Dzere mektebe milracaatlan ve mDnakasaya gireceklerin 

Kabul edilenler bHA nezaret 30 eylülde mektepte bulun- i" tahusıs memurlar sevk eder her şeyde münakasa gtıntlnden evvel kanunen muvakkat teminatlanm mektep 
maılarn yerlerine bqkalan ahnır. l Azamr teshilAt gösterir. vemeıine tevdi eylemeleri illıı olunur. 

i" Alek~ivadi hın Galatı, müessisi MÜDÜRiYET E• . Ferit 
111111111GA1111rma::mm:111:111:1111:a1111ıuaa1111:111:naauan:manm111 w·y :: ~ ..... 11r.sn:••~1111UU:n::m:n:ı:ınt1:m:am •• :nıni~E!llEiii .. -: [ Devle~ Demlryolları llAnıarı ] 

Istanbul gümrükleri mu
hafaza müdirli~inden: 

1- Gttmrtlk muhafaza yıldınm nam mot6rll teknesine miiceddet 
makine vaziyesi aleni münakasaya konulmuıtur. 

2- Şırtnıme sureti musaddakası komisyon kitabetinden 
alınacaktır. 

3- Bu Jfi yapabileceklerine itimadı mOtezammın vesaiki hami• 
len ~• ylzde 7,5 pey akçesi ve ya Banka kefa1etile ihale gl-8 
olan 27-ağustos-930 carpmba ıftnll •aat 14 te muhafaza mUdtbi· 
Jetinde haur hulnnmalan. 

Hariciye vekaletinden: 
Hariciye vokileti matbuanda tabedilecek ayın tarihi ile yevmi 

(ecnebi gazeteleri hülisaları) nın biltün malzemesi vekaletçe veril
mek ıaıtiyle yalnız tertip ve badettabı hurufatın kaaalara tevzii 
931 ıenesi mayıs gayesine kadar bir mllteahhide verileceğinden 
isfiyenlerin ıeraiti anlamak için her gün levazım müdürlüğüne ve 
lıtanbul da viliyet matbuat memurluiuna tekliflerini yapmak üzere 
27 - 8 . 930 tarihine mfiıadif çartanba günll mllbayaat komisyoauna 
müracaat etmeleri. 

Hilaliahmer Istanbul 
merkezinden: 

Hilaliahmerin yazhk balosu 21 ağustos 930 perşembe gtınil ak

famı ıaat 22 de Adalar ıubesi tarafından Büyükada Yat kulüpte 
verilecektir. Biletler: , 

Hialliahmer Adalar ıubeıinden. 
lstanbul cihetinde: 
Hiltliahmer Istanbul merkezi, 

Türkiye it Bankası, 
Ziraat Bankası, 
Ertuj'rul mağ'azaaı, 
Mehmet kazım eczahanesi "Emin6n0, • 
Beyog"' lu cihetinde: . " "k 1 d 
n_ ~ı H"IAliahmer ıubeıı lıtı JA ca deıi .. 
oey"l5 u ı . . . 
Galata1aray Milll 1anayı. ıergııı, 
Beyoğlu Tokatliya.n otelı, . 
BUyükdere Tokathyan oteh, .• 
B .. 1 p palaı otelinden alınabıhr. eyog u era 

5 1
. 

Fiatlar: Bir çift ıra 
Tek hanım 2 " 
Tek Bey 3 " dOr. 

İstanbul Divanı Muhasebat 
Mutemetliğinden: . . 

•. Divanı Muhuebat bınasıle ayrıca yapılacak 
Tevs!ı .muk~lrerf atlar haddi itidalde görOlmediğinden münaka· 

pavyon ıçın ven en. ıy. birinci Perıembe gilnUne talikedildiği ilin 
1&aın Aiustotun }'t.-:1 
olunur. 

Seyyar mllslOman memur ia
tiyoruz - Yapacağınız muameleye 
p;6re ayda 90 liradan fazlı kazanabilir
siniz. 

23/ Ağuıtos/930 tarihinde icraaı mukarrer Filyoa beıinci kısmırun 
mOnakalUI yahidi loyui fiat cet.ellerinin tebdilinden dolayı 4/Ey· 

fnanbul dördOncf! Valafhın içinde 
Onıonlcol Tesrlıt 

lnl/930 Pertembe gllnllne talik edilmfttir. 

Milracaat evi - Her nevt ra· 
kibıt, her lisandan terciime, Ye emllk 
icar ve idares!ni kabul eder. 

Tali leriD almq ol duldan Yahidl layui fiat cetvellerini . Ankarad~ 
Maliy: ye mubaaebe iıleri riyaıetiae müracaatla tebdil etmelen 

illn olunur. 
..=:::_..::..:_ __ ~--~-----------------

Galata Kredi llyone Aleksiyıdi hın 

-~-1-1 
Pt.ıanzo mDdlJrlfil/Jnaen: 
Nllmuneleri veçbile 221,000 

adet adiye icra enakı tabettiri• 
leceğinden taba talip olacaklann 

Etibba odası riyasetinden: 
Sana' atını icra eden ecz.acılardan odaya kaytt . o.lu~mıya~lann. 

24 Ajutou kadar kadar ka)'lt edilmeleri llbumu ıkincı tebıg ma 
kamına kaim olmak Ozere ilAa olunur. 

::;.:!:ı1e'!.~: bf~~: 1=~ ( Jandarma imalithanesi ilinab 
milbayaat komisyonuna mOraci· '------------
atlan. Siirtte Seyyar 1o Jandarma Alay Kuman-

RA YRON MARSILYA EKSPRESi da 
18 Ağusto5 1930 da Marailyadan llmı· danfzÇ/Zfl n: 

nımıza gelecek 114000 ill 228000 kilo arpa 
ANDROS 

lüks sefinesi, 21 Ağustos Perşembe saat 
(10) da Galata nhtımındın doğruca Pire 
ve Mırıilyayı hareket edecekt~r. Umum 
limanlara her &ınıf yolcu ve tüccar! em-
tea kabul olunur. Pireye nnş 22 Ağııs 
tos saat ı 3. Marsilyaya 27 Ajtustos Sil· 

bah. Pire ''e Mırsilyıyı tenzll4tlı tarife 
yapıldığı gibi, üçüncü sınıf yolcular iç:~ 
yatak ve yorganlı karyolalar temin cd · 
mlşdr. Müteakiben hareket edecek posta
lar: 4,1 J ve 28 EyHil ıaat JO da. l!mumt 
acenteler: D. Anığnoıtopulo ve K. Sln-
kldi Çinili Rıhtım Han Galata Tel. Bey· 
oğlu 26 ı 2·3, Galatı ve Beyoğlu için bil· 
umum Seyahat acentelerine müracaat 
rdilmesi. 
~~-----~~~~-

is tan bul asliye malı~rmesi üçündl 
lmkuk daıresınden: 

MOddeiye Emine Hanımın 
Beyoğlunda Ağacamii kartıaında 
Buna sokağında 6 numaralı 
dftkklnda mukim k<Smfircil Mus
tafa Efendi aleyhine ikame ey
lediği ihtar davasından dolayı 
ikimetgihı meçhul bulunduğu 
anlaıtlan müddeaaleyhin ilanen 
tebligat yapıldığı halde cevap 
vermemiş olduğundan tahkikat 
icrası ıçın tayin edilen 
18-9-930 tarihine mUsadif per
tembe gUnO saat 1 O da tahkikat 
bakimi nezdinde hazır bulunması 
ilanen tebliğ olunur. 

Matbaamıza l!t l ffl tserfrr: 

Rus inkılabı - Cafer Scydah· 
met B. tarafından ,·azılmıştır. Rus inkılA · 
bını doğuran amiller, bolşe\ ıkl erin yap· 
tıklan , e netice bu kitapta dikkatle tah· 
Jil ev mütalea olunu)or. T8\ siye ederiz. 

Alayımızdaki hayvanatın Mayıs 931 gayesine kadar i.ıtihkala 
1 k Ü re yukarda miktarı yazıla kapah zarf münakaıa ıle aabn 

oma ze 14 sürtte· 
alı kbr Mnnakaaa 17 atuatoı 930 pazar gtlall aaat te naca • k · 
1 k · de yapılacaktır Şartnameyı' görmek ve alma ııteyen a ay mer ezan • . • 

talipler (ıtanbulda jandarma imalilhaneıi mUdUrıyetıne mOracaat 

etıinler. 

Giresonda 2 numaralı f andarma efrat 
mek tebi müdüriyetinden: 

Giresonda bulunan iki numarala Jandarma efrat mektebinin 
930 lOlftnden itibaren oniki aylık ihtiyacı olan ( 148000) yOz kırk 
ıeki:y bin kilo ekmek kapah zarf usulile münakasaya k~nulmuttur. 
ıh 1 • 27 gu" ıtoı 930 çarıamba gOnU saat on d&rtte Gıreıon jın-

a eıı a M k . t• k d ki . 
d ktebiode yapılacaktır. üna Haya ıf ıra e ece erın 

arma me k . ti . U d t 
teklif mektuplannı ve muvak at temı~a annı aynı g n .e saa on 

li k d mektepteki münakua komııyonuna vermelen liıımdır. çeaar . " .. 
Şartnameyi g8rmek isteyenler her gün mektep mudUrıyetıne müra• 
caat edebilirler. 

1 ıı ' 'ı l "ı' 1 1 1 1 ' 1 ' ' 

·I ı ·: i 1 '" ,111''1' 111·~ ıı , 1 , ı ı' ıı ~1111 1 ı.11 ı · ı ,11 1 "" ': ",ılj'' Il ı '"" .,, , 
,, 1 [;ı • ''I 1 l" ı 1 1 • " I"' "" ' H ! , ı • j 1 : ' 1 1 j ' ı 1 ıJ ı 1 ı • 1 ~ ' ı ' ı ı j ı : ı I ! • • ı j 

1 't ı ' 1·1 1111 '1 11 .t ı ı1 1 ıJJ •lj ' • I ı ıt ıl' I 1, 1 • 

Büyük ikramiye 35,000 
Her ketidede çıkan numaralar 

1 I, ı '1 I H !, 1 1 
11, ' I ' ,' 1 '; : 1 1 1 I' 1 ~\ 

,. 'I' iı ·:.~~~, , ıı :, ' ı 1 'i:ı, ,, "'Jlı ·:'ip ı, 1 • ıl ': : ııl 'ili '"'i'I ili~ll' )11 l"ıJj 
,!ı ıı' ıı' :•ır;, ı" ı;' l ı ııı ı; 1 ' 1 ı/'ı ı · I ı , ' , , ı ı, ı ı '1 

1 



-ln VAKiT 17Ağustos1~30 ~~"!--""'!'!'!""~~~~~~~~~~--~---~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!""'"~~!""!'!!'!"'"~~~-~~~~~~~~ 
En zengn ihracat teklflerl 

• 
L E 1 G Serğisinde 

.1604 emtiai ticariye _gurubu; 24 muhtelif 
memleketten gelen 9600 f brikatör ve top-
tan muamele yapan tüccarlar, bundan baı
ka ecnebi alıcılar Verbandsuuro vasıtasile 
tesisi münasebat edebilecekleri mükem
mel teşkilab haiz bir çok ihracat ticaret
haneleri bulabileceklerdir. 
30 Aöuıtoıta baflıyıoak olan: 

L E ; Z i 6: Sonbahar Sergisinden 
istifade ediniz. 

Ayni zamanda her nevi kürk " ·pA Beynelmilel sergisini 
e av derileri teşhir edilir. 1 ,, ziyaret ediniz. 

---

Bütün tafsilat: 

LE i P Z i GER l\nESSAMT, 
LEf PZIG tarafından veyahut lstanbul fahri 
mümessili bulunan Galata'da Agopyan 
Hanında mühendis H. ZECKSER tarafın
dan v~rilmektedir. 

Posta kutusu Galata 76 

DllllmllD 
11 Ağustos YERLi 

Mallar sergisinde 

l\iüstahzaratı 
fabrikası 

Pek NEFiS olan 
ve T Ü R K eseri 
san'atı mamuli -
tını muhterem a -
haliye takdim eder. 
KREMPERTEV 

Briyantin 

PERTE'T 
Pertev diş ma
cunu, Pertev ko
lonyalan, Pertev 

• PUDRALARI ' 

Gayri menkul mallann açık 
arttırma ilanı 

sonra 
için uzun ve kısa mevceli harikullde 

• • 
FILIPS 28~2 

Radyo Makinesi 
Elektrik cereyanı veya pil ile itler. 10 ili 2400 metre mevceli 

istasyonlan alır. MDıtesna ve gayri kabili kıyu 

Kuvvei tefrikiye ve safiyet. 

Gramofon Plaklarınızın 
Sesini yükseltmek için bir tecrObe yapılm~c...... isteyiniz. 

HELiOS 
Müessesatı 

Galata Heza · 
ran HanN. 14 1 Posta kutusu 

.. : fill•a 4UU • 
Satılık latanbul Dördüncü icra Memurlu· 

fi da pazarı Bez f B~ri~BSI ü·".:;.:' arttırma ıı. paraya çevrilecek 
gayri menkulun ne oldufu: Çitlik. 

Mükemmel teşhir camekanı 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: Masa örtüleri Peçete Tisör ve Gayri menk~Ji;_, • .&lundutu mevki 

' A ' •• -"' mahallesi, sokagı, -... rası: Beyotlu Sandiğın malı olan bir adet baytlk •e mlkemmel tetbir came
klm 18, 19, 20 Ajııatoa 930 tarihine mtludif paqrt-., lab, pr
pmba gilnleri Şehremaneti aandalbedeateni Mezat ldarainla ..,a 
tubeıinde tethir edilerek tehri mezbunm 21 inci perwembe sini 
ağled1..a sonra bilmllzayede aablmuı takaniir eylectitindea pmek 
Ye sabo almak isteyenlerin zikrolunan gtınlerde mezldlr •bl tabe
sine mOracaat eylemeleri ilin olunur. 

diğer mamulatlDI g/)rÜDUZ Kemerburgaz kari.e31 Cebeci mnkiln
de 44 parça arazi ve çiflik ebniyesfnf 
müştemil (Çavuşbap) çifliği. 

Ameli Hayat Ticaret ve Lisan 
Müdürlüğünden: 

Jıtanbul viliyeti umumi meclisi tarafından tcaiı edilen 
Kız ve Erkek Amell Hayat mektepleri bu defa yeniden ıslah 
ve tevsi edilmiştir. Tahsil mllddeti d&rt senedir ve tedriaat 
Fransızcadır. 

Talebeyi ecnebi me!< · eplerinden vareate kılmak Ye ucuz 
ıeraitle en kısa zamanda hem Orta tahsil vermek ve hem 
ecne lisanını ögrcterek ticaret hayabna ablabilecek mal6matı 
vermek maksadile açılan iıbu mekteplerde Tilrkçe Fransızca 
liaanlarile beraber İngilizce ve Almanca lieanlanndan biri de 
mecburidir. 

Tahsil ilcreti ( 50) liradır. Mektebe girebilmek için ilk 
mektebi bitirmiş olmak lazımdır. 

K:'.lyt muameleai 15-8-930 da başlar ve cumartesi, pazar
tesi, arşnmba günleri mektepte icra olunur. 

Kız ı' meli Hny:ıt mektebi: Düyunu umumiye karşısında eski m!Hkiyc 
mektebi 1:-b ıısı. 

Takdir olunan kıymet: 192.114 lira. 
Arttırmanın yapılacatı yer, cUn, sa

at: htanbul 4 üncti icra daJresiııde 
9-9-930 tarihinde saat 14 il! 16 :ya ka-

dar. ---------------m.ıı!llll[mll--111111!1----· 1 - lşbu gayri me~·· rnn arttırma Y4 • ki 
prtaamesl 28.8-930 tarihınden itibaren en ı ...... e ~p 
929-241 No .ne lst. .( cil icra daıre.tnln •• S "ı 
muayyen numarasında herkesin göre- · f 
bilmesi fçln açıktır. llAnda yazılı olan- ŞIŞL - OSMAN BEY 
lardan fazla malUmat almak isti7enler Yeni talebe kaydına ve mukayyet talebe k•ydımn tecdicllde 
işbu prtnameye ve 929-241 dosya na- bqlandı. Her Salı ve Pertembe gthıleri 9 dan 1'2 ye kadar. 

maraslle memuriyetfmize müracaat et- •------------ -----------• melidir. 
2 - Arttırmaya iştirak için yukarda 

yazılı kıymetin yüzde üç teminat ıöe
terilecektir. 

3 - Haklan tapu sicilli ile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklrlnrla diğer alA· 
kadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nir: bu haklannı ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialanru i~bu UAn 

Zonguldak yüksek maadin ve sanayi 
mühendisi mektebi müdüriyetinden: 

Erkek Aınc1i havııt mektebi: Cağnloğlunda Kı z Orta mektebi Yanında. 

• .. · .. ', \ .• . . . 

Ankara şehremanetinden : 

• tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 

Mektep için mnliayauı mukı-:rrer spor qyuı 26181930 tarihinden 
itibaren 20 gUn müddetle mllnakaaaya çıkarılmııtır. NGmaneler J.t. 
tanbul mmtakaaı maden mllbendialiğiııdedir. Taliplerin mea6r ınll
hendialiğe mUracaatlan. ihaleyi kat'iyeıinin 15 Eyltll 930 puarteal 
gtınll saat 16 da Zonguldak Hanai fahmiye mlldtbiyetinde icra 
kılınacağı ilin olunur. 

Üsküdar • Kadıköy ve havalisi 
Halk tramvavlan Ttfrk anonim şirketi 

Ankara şehri su isalesi için liizım-
Qelen proje ve planların ihzarı ve 
inıaatın v'"' cude ge j( ilmesi ve in-
faat müddetince eski ve yeni tebc
k 1$1etilmesi husuıt olbaptaki 
i le .. anununun madde: ahsusa
sına tevf;kan kapalı zarf usulile ve 
yirmi Qün müddetle münakasaya 
vazedilmiştir. Znrf~ar Eylôlün altın· 

Comar iesi günü saat on beşte 
iliy ekAletindc dairei mahsu-

s ı a , ·· şat olunacaktır. Taliple
ri Dalıil~ye Vekaleti Müsteşa:_ı~ a 
müracaat ederek şeraiti münakasa 
ve mukavele ve şeraiti fenniyeyi 
ögrene iiecek eri ilön olunur. 

halde haklan tapu sicilli ile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşma
sında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artttrmağa I§· 
tirak edenler arttırma şartnamesini 

okumuş ,.e lüzumlu malumatı almış 
bunlan tam .. :ıen kabul etmiş ad Ye 
itibar olunurlar. üstünde bırakılan 

gayri menkulun bedeli zamanında ~
rilmezse gayri menkul ikinci bir arttır 
ma ile satılır n bedel farh., ve mah· 
rum lmnlınan yüzde 5 faiz l ' e diğer za. 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 

memuriyetimizce alıcıdan t ahsil olu· 
nur. Beş numaralı fıkradaki şart ta
hakkuk etmek kaydile üç defa bağmJ. 
dı;:tan sonra gayri menkul en tok art
tıranın üstünde bır:ıkıhr. Şart tahak· 
kuk etmezse arttırma geri bırakılıp a· 
lıcı taa hhütlerinden lrnrtulur ,.e temi· 

nat ta kalkar. 
ı>- Attırmanın birinci veya ikinci ol 

m::ısına ve gayri menkule taalh1k eden 
kar.uni hal~ka ' 'e s:ıtışın tarzına güre 
diğer şartlar: Arttırma ildncidir en 
ziyade artt ırnnın üstünde bıraktlacak· 
tır. müterakim verg i, Ilelediye, Valtıf 
ica rcsi mfü~tcriye aittir. Birinci arttır
mada en ziyade 5000 lira.)a artınJmış-
tır. 

Yazılan Çiflik yukanda gösterilen 
!l.9.1930 tarihinde İstanbul 4 üncü 
ıcra memurluğu odasında işbu ilan ve 

lgö terilen arttırma şartnamesi daire· 
&inde satılacağı ilan olunur. 

Beherinin kıymeti beı Türk lirası olan ve ilk nısıf bedelleri a• 
lınan hisselerin diğer nısıf bedellerinin defaten tahsili. ıirketimi.a 
esas mukavelenamcsinin 17 inci maddesine tevfikan. idare mecliai
mizce tekerrür etmiıtir. 

Hissedarlann ellerinde mevcut muvakkat ilmllhaberlere mllate
niden sahip olduklan hisselerin beherinin nısfı olan iki buçuk lira• 
nm da defaten şirketin ÜıkUdflrdaki merkez veznesine 15-eyltl• 
1930 tarihine kadar yatırmalara ve diğer villyetlerde bulunan bia· 
sedarlann da posta havalenamcıile göndermeleri ilin olunur. 

Ticareti bal1riye mektebi alisi mü
bavaat koınİs\ronu rivasetinden: 

J J • 

Mıkdarı Cinsi 
1500 metre Yerli beyaz patiska yatak ve yorgan çarıafhfl 
300 " Renkli yerli bez yatak ve yutık yilzlliil 
3(,0 " Yerli amerikan bezi kılıfhk 
750 kilo Yerli iyi cins pamuk ıilteve yaıbklar lçia 

65 adet Elbise dolabı yerli mamulib 
Yatakhaneler için lüzumu olan balAda muharrer bq kalem etY• 

4-9 -930 perşembe günü saat on dörtte ihalesi icra edilmek llzer• 
ayrı ayrı milnakasai aleniyeye vazolunmuttur. 

Taliplerin ıeraitini anlamak üzere Ortaköyde kiin mektep mil• 
dürlUğüne ve münakasaya ittirak edeceklerin lstanbul lktiaadt mO• 
esseseler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminab mUYakkate 
makbuzunu hamilen yevmi mezkurda mektepte mDtqekkil ko
miıyonu mahsusuna müracaatları. 
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Mes'ul mildir: Refik Ahmeı . ~ 


