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En ez 5 yıl C. H. fırka11 
afyesetinde deOltm• 

olmıyac ktır 

Yalovadan alınan haberlere 
göre Halk fırkası meb'uıla
nndan bir çoğu Y alov•ya 
gidip orada Baıvekil Paşaya 
mülaki olmaktadırlar. Muhale
fet meselesi mevıubahis oldak-
ca ismet Paşa bunlara, eğer 
hükumetin icraatından mem
nun değillerse yeni teşekkül 
eden muhalefetten istifade 
edebileceklerini ve o tarafa 
geçenlere karşı fena bir nazar 
beslemiyeceğini söylemekte
dir. Pa~a Hazretlerinin fikrince 
böyle mütereddit olanlar kartı 
f ırk ay geçerlerse Halk fırkası 
daha mütecanis ve bittabi 
kuvvetli bir hal alacaktır. 

Ba vekıl Halk fırkasının bir 
iyaset takip edenlerin teca

nUsü sayesinde büsbütün kuv
vetleneceğini ve istikrar pey-
da edeceğini ve hariçten, da
hilden hiç kimsenin bu fırka 
ekseriy.ette kaldıkça siyaset 
teccddüdil üzerine ümit bağlı
yamıy cağını söylemektedir. 

Şimdiye kadar, Halk fırkası 
meb 'uslan arasında hükume
tin iyasetine munnz olduk-
lan halde istifa "etmeyerek 
bir siy et dcğişmesi:ıe mun
tazır olanlar bulunduğu hnk-
kind bir riv~ct devran et
mekte • di. ismet Pn,a Haı
retlcnnin bu temas ve beya-
nab bu tereddiltleri ortadan 

. ka~dırmakbr. meb 'uslardan 
Halk fırkasının umumi siyase
tini beğenmiyenler karşı fırka· 
ya iltihaka davet edilmit ve 
buna rağmen kimse çıkmamıt 
olduğuna göre halk fırkasının 
tecanilsfinden şimdilik şüphe 
etmemek lazım gelir. ismet Pş. 
fırkası riyasetinin daha en az 
S yıl takibi lhım geleceği 
fikrindedir. 

Terfi listesi 
Ankara, 17 ( T clefon ) - Aı

eri terfi listesi tebyiz ediliyor. 
Bir liaft onra Gazi bazretleri
lıİn tasdikına arzolunacaktır. 

ı 

Lider F e~hf Bey Yalovayı Ankara
yı, lzmiri dolaşıvere~ek 

Yeni Fırka Belediye ve Ticaret odası intihap .. 
lanna, vakıt bulursa karııacak, öyle istiyor 

Serbest Cumhuriyet Fırkası Dk lçtlmamda 
Serbest Cümhuriyet Fırkası ff ======= 

heyeti idarcai dün saat on albda F h . B 
~alatada Nazlı handaki merke- et j ey 
z. nde Fethi Beyin riyasetinde 
ilk içtimaıoı aktetmiş ve buna H 
katibi umumi Nuri, Ankara meb'- alk fırkasının kaza-
wıu Tnlat, Kars meb'usu Ağa 
oğlu Ahmet, Erzurum meb'usu 
'f ahsin Beyler iştirak eylemi!\ler-
dir. içtimada teşkilat meselesi ve 
Ankara, lzmirle lstanbul tarafın
da şube açılması görüşülmüş, 

• umumi hatlar Uzerinde bazı esa
sat te~bit edilmiştir. Fırlrn heyeti 
idaresı bugün de ikinci ictimaını j 
aktedecck bu suretle faaliyete 
başlaşmış olacalCtır . 

Bu ikinci 'toplantıaan sonra 
F cthi Bey Yal ovaya gidecek ve 
ora~a üç dört gün kalarak 
lzmıre geçecektir. Mu."'Ilaileyh 
fırkasının lzmir teşkilatını \'Ücuda 
g~tirdikten sonra Ankara.ya da 
gıderek fırka işlerile meşgul ola
caktır. 

FGthl be~·le mültıkat 1 
Fethi B. dün kendis:ni ziyaret 

eden bir muharririmizle görUş
milş ve arkadaşımızın muhtelif 
suallerini dinliyerek şu yeni be
yanatta bulunmuştur: 

- Size dün bugQn için istira
hat edeceğimi ıöylemiştim, fakat 
toplanmayı tercih ettik. 

[Alt tarafı 4 üncii sayı/ada] 

nacağını şüpheli görüyor 
lsmet Paşanın sarih sözleri 

karşısında Fethi Beyin fikir 
ve mlibi lensmı sorduk.. Kartı 
fırka lideri şu mütale yı ser
detti: 

-...Şımdiye kauar gerek 
Reisiclimhur Hz. ne yazdı· 
·ğım mektup ta ve ga'tetclere 
·vaki beyanatımda bahsettiğim 
gibi hükumet, Lozan muahc
desindenberi deruhte ettiği 
ıim maıraflara mukabil halka 

a!!ır vergiler yüklemiştir. Bun
lann çoğalması ve programda 
gösterdiğim c!iğer amiller 
umumi buhranı, bugünkU boş· 
nutsuzluğu doğurmu~tur. Fırka· 
tctkil etmek kararım da ·bu 
sene verilmiştir. Bunun için 
umumi intihabntta ekseriyeti 
muhafaza etmeleri güç olacak· 
tir. Halkla fazla teması olan· 
l r bu intibaımın ne dereceye 
kadar haklı olduiıJnu takdi~ 
edebilirler. 

• 

mail ağa Semi o! 
Feci bir kaza . 

lzmir, 17 (Yakıt) - Tram•. 
vay biletçisi Faik yere düştO, 
beyni parçalandı. '.Iranda. ~ldürüle~ bu Kürt serger

desının resmıni dercediyoruz 
Fikir hayabmızın miihlm 

bir meselesi 

Edebiyat muallimleri 
kongresi· hakkında 

Reşat Nuri 
Beyin makalesi 

• 
iki Fırka 

Jşmall ağ4 Semiko 616m6nden sonra 
lran askerleri tarafından öldürlllmüı olan meşhur Knrt akisi Programlarını madde 

lam iJ ağ Semikonun ölnmünden sonra alınıp Tibrizdan gazetemize madde karşı]aştırarak 
gönderilmif olan resmini dercediyoruz. mukayese ediyoruz 
Ge~ hafta ve bu hafta gelen lran ~razeteleri bu şakinin şim-

diye kadar itlemit oldağu cinayetleri anlata anlata bitiremiyorlar. ( 6)mcı sayıfamızda 
Semiko "Eşnoye,. mevkiindeki Sadık .Han maiyetindeki askerler 1._ ___ 0_k_u .... yu_n_u_z_ı ___ _,, 

tarafından öldOrfilmllotür. 1 r 
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ın 

Hedive kuponu 
No. 32 
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? • Deyli Te raf e i}1 

Şark hududumuzda s··kun ... 
olabilirsede ciddi bir nizadan 
endişe olunamaz. 

Iranın Akvam cemiyetine mll• 

Şark havalisinde snkiin hüküm 
sllrmektedir. Ağrıdağının Iran 
hududu dahilindeki kısmında 
eşkiyanın tenkili hususunda fili 
teşriki mesai beklediğimizi bil
diren notamıza Iran hnktımeti 
henilı cevap vermemişti_r. 

Bir taraftan da Türkiye Iran 
tahdidi hudut komisyonunun ya
kında faaliyete reçeceği Iran 
murahhaslannın hududa gelmek 
Dzere olduğu, bu komisyona 
tarafımızdan da Baya:ııt valisi 
Etem Beyin murahhas tayin e
dildiği yolunda haberler gelmek
tedir. Maamafih bu haberleri te
yit eder mal6mat gelmemiştir. 

:racaat edeceğinden bnhsolunu· 
·yorsa da Türkiye hu cemiyet aıa• 
ımdan olmadığı gibi kendisinin 
davasını Akvam cemiyeti me~ 
lisine takdim etmesi için vuku 
bulacak bir daveti kabul elmesi 
de beklenilınez. 

Bundan başka lran hüköme• 
tinin asi kabileleri kontrol etmek 
için ciddi bir gayret göstermesi 
lizımdır. Halbuki henüz bunun 
niıanesini garmtlt değiliz. 

Iranın bu hususta sui niyeti 
bulunmadığı gibi Türklyenin çe
teleri tenkil ettikten sonra der
hal çekilmiyeceğini ifada edecek 
bir ıey yoktur. 

Irak fevkalAde komiseri ile 
Irak nıwrlannın, Irak tebeası 
olan Kürtlerin Irandaki kürtlere 

Son posta ile gelen Deyli Tel
graf . gazetesinde Türk vo Iran 
hudut meselesi hakkında dikkate 
değer bir yazı vardır. Deyli Tel
graf gazetesinin diplomat muhar· 
riri diyor ki : 

"- TOrk askerlerinin Iran hu
dudunu geçmeler!, beklenilmiyen 
bir hadise değildi. Bundan do
layı Ankara ile Tahran araıında 
bir dereceye kadar gerginlik 

her hangi yardımda bulunmamaları 
için vuku bulan ihtarlan, Tür
kiye resmi mahafilini çok mem• 
nun etmiştir. 

ac 1 ? 
Maliye vekili Şnkrn Beyin 

Paris sefaretine tayini, yazıldığı 
üzere, kuvvetle mev.zubabia ol
maktadır. 

En1ir Tümem 
Beyazıt 16 [A.A] - Hususi 
u birimizden: Evvelce yaptığa 

tahriklittan dolayı Iran hllkftme• 
ti tarafından hudut civarındaki 
memuriyetinden uzaklaştınlmış 
olan E1Dir Tnmenin tekrar hu· 
duda yakın Kiliaehent kaymn· 
kamlığına gönderildiii haber 
abnmışhr. 

Bir çete imha edildi 
Bir mOddettenberi ( Hınıs ), 

(Varto) kazalarile Muı'un Şera• 

Haber aldığımıza göre ŞllkrO 
Beyin bu sefareti tahakkuk ettiği 
tnkdirde Maliye vekaletine ya 
Abdfilhalik Bey getirilecek, ya
hut Maliye vakAleti, biızat Baı
vekil ismet pap tarafından idare 
edilecektir. [Alt taralı 4 ilncll &ayıf ada] ~ 

Aptülhak Hamit Bey anlatıyor 
Tevfik Fikret. Edebiyatımıxın toplanma yapıyor. Aptnlhak H .. 

unutulamıyacak adamı. Edebiya- tit Beyefendi, bu içtimaa riyaset 
bmızda, Namık Kemalden sonra edecekler. Dr.., ilatndım Çamlı· 
aan'atın içtimar · cadaki k6şkündo 
bir kıymet oldu· kendisile bunu 
j'unu anhyan ve konuşuyordum. 
san'atını cemi- - O zatm ve-
yetin haynna tah- fatı benim içln 
sis eden ikinci ebedi bir dağı 
adam. derundur. 

istikbali evvl- Dedi Hamit 
den görmüş ve Bey... ilave etti: 
onu biraz da ha· - Efendim, ne 
zırlamış olduğu kıymetli adamdı 
içindir ki istik· o... Çok hizmeti 
bale hikim olu· vadır;bllyük,IOU-
yor. Tevfik Fik- yük ~air, fakat 
retin her yıl ölil- daha ziyade bü-
mU gününde ye- yük adam. 
niden habrlanıp Hamit bey, 
gfinfin adamı oh· hüzünlü yUzünU 
bilmesindelö sır En büyük fBlrlmiz pencereden dış-
buradadır. arıya çevirerek Bulgurlu tepe· 

Güzel San'atlar Birliği Edebi- ferine doğru baktı: 
yat şubesi, büyük adamın ölü· - Bugilnkü gibi hatırımdadır 
mUnün UstUnden geçen on bcıincl dedi, kaç ıene oldu şimdi, bilme~ 
yıl d6nümil mfinasebetile yarın daha Servetifilnun filan yoktu .. , 
Birlik merkezindo hllzllnlll bir Bir gün Şurayı Devlet dairesin. 

J 
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de Recai zade Ekreme gitmiş- Fikret ... Yazık, çok yazık o bn
t im, yanında sessiz, mahcup gi- yük adama... Gene gittik Ln
bi gözüken bir genç oturuyor- siycnle ... 
du. Bir.az. kcnuştuktan sonra Birkaç defa gittik, çok mem
kalktJ~ gı~h." Ekrem ~ zaman ba- nun oluyordu. Sonra iyilcşmiye 
n~ ~.ond~! Bu . g~d~n ~damı baılamıştı, biz de sevindik. Bir 
gordun mu, dedı ıstıkbalın en k .. •t · t'k b' u 
büyük şairi...,, bu genç Tefik ~ç gun gı memış ı ' ır g. n 
Fikretmiş .. Onu ilk defa 0 za- bır telgraf aldım Rı~ Tevfik 
man gördüm. Daha ismini filan biçareıinden... Fikre tin vef atanı 
işiden yoktu. Sonra bir defa bildiriyordu. GötUrdtik, Eyübe 
da.. hayli zaman sonra, gene kadar gittik. B6yle genç adam
Londradan gelişlerimden birinde ların cenazelerinde bulunmak 
Ali Ekremle banzı geldiler .. O- çok gücilme gidiyor. 
zaman Rumelihisannda oturu- Sustu. Pencereden dııarıya 
yordum .. Bana fevkalade tevec- baktığımı aörnnce: 
cUhü vardı... Fikret, benim bu- - Burayı çok severim, dedi, 
günkü, mevcudiyetimi yapanlar- şimdi burada itiklfa çekildim. 
dan biridir. Benim için yazdığı lşte a-eçenlerde Y alovaya gidip 
o şiir ... Rübabı Şike.tedeki... Bi- iki gün kaldık, o dadar... Bura-
lininiz... dan bir yere inmiyorum. 

Aptübak Hamit bey, Fikretin: Bir çok şeyler daha konuı-
" Açık bir cephe, munis bir na- tuktan ıonra habis gene Tevfik 
zar, bir fıtratı mahrem ... » diye Fikrete taallük etti: 
başlıyan şiirindeki temdihatı ha- - Ekrem bir glln bana ıor
tırlıyarak yüzünde temiz bir muJtu, - dedi Hamit Bey - Fik
mahcubiyet edaaile önfine baktı. retle Cenaptan bangiıini tercih 
Masanın nstilnde gUndelik bir edersin diye... " Fikretin naımı 
gazete duruyordu. Aptülhak HA- çok kuvvetli., dedim, Ekrem : 
mit Bey, büyfik harfli manşetle- "evet ama ötekisinin de nesri 
rin bahsettiği mcse]eler üzerin- emaalıiz., diye cevap verdi. 
d~ benden bavıdis sordu günUn Doğru ... Cenap, Cenap .. Cenabın 
mevzulannı konuştuktan' sonra nesri barikulide, hem üslubu 

. ' güzel, hem zeki o yazılann 
bırden habrlıyarak heyecanlandı, b t fı d f k · l"k 

ki ö .. d dü tU er ara n an ıt ırır, muzıp ı -
mono ~ g zun en ş : lerile birlikte ... 

- Bır zaman Ahmet. Ihsan Söz, bir aralık Fikretin aley-
burada oturuyordu, dedı, Bul- binde yapılan gürWtülere intikal 
gurluda... Fikret, Cenap, arka- etti, Aptnlbak Hlmit Bey : 
daşları filan hep toplanıp ona -Fikretin inkdiba hizmeti çok· 
gelmiıler •• Ben de şurada bira- tur. -dedi- Onun için menfi adam 
derimin evinde oturuyordum, Ah- denilmesine bakmayın, diyenler 
met ihsanla hep birlikte bize olmuştur belki.. Cenap ta öyle 
geldilerdi ... Benim .cZeynep~ di- der, " çok değiıti ıon zamanlar
ye bir eserim vardır, onu oku- da,, der; fakat o ıaman, o mu
dular... Fikret çok beğendi... bit içinde baıka tilrl8 olmak ta 

-Ah Ekrem Bey, bir yazısında kabi!. midi? Fikretin hi~me.ti bD-
F"k r · d k l I yUktur, bazı gençler tımdı bun-

1 !e m m~a ının ço. rUze . o - dan tegafül ediyorlar, deniliyor; 
dugunu, bır gece bır mecliste f k t .. 1 d .. :ı d .. il '? s· 
"C · · b b k d a a oy e eııu. eı mı .• ı-

ezmı,, yı aftan aşa 0 u u- 1enler de var, Fikretio kadri bi-
ğunu söylüy?r. . . . . !iniyor, CUıel San'atlar Birliği-

- Evet, ınıadı ıyı ıdı, o gUn nin yarınki içtimaı da buna de
«Zeynep» ten parçalar okudu, lil değil mi efendim ? 
fakat hafızasının öyle pek kuv- * * * 
vetli olduğu hakkında mahfuza- Fikret ihtif aline davet 
tım yok ..• lımail Müştakın hafı- Güzel San'atlar Birliii Ede· 
zası pek kuvvetlidir; bir glln be- biyat tubeainden: BOyOk inkıllp 
nim «Kahbe» isimli eserimi .• ha- şairi Tevfik Fikretin &lftmtınOn 
ni «Bir sefilenin basbihali» .. onu yıldönftmft mllnasebetile 19 a· 
ezberden okuyuverdi... ğuıtoı aalı g6u0 saat on bet 

Efendim Fikretle muhaberem buçukta Birlik merkezinde bir 
olmadı benim. O yirmi ıene ihtifil yapılacakbr. En bllytlk 
Londrada kalmak beni garip şairimiz Aptnlhak Himit Be,.e
etti ..• Gelip gittikçe de çok kim- fendi bu meruime riyaset bu· 
seyi g6rmezdim. Fikrete hasta- yuracak, Halit Ziya ve Ruıen 
lığında üç d&rt defa gittim. Ya- Eıref Beyler Fikret hakkında 
tıyordu .•• Elini uzattı, böyle tit- birer hitabede bulunacaklardır. 
riyerek, elimi öpmek için .•• Vah Herkes gelebilir. 

VAKıT in tefrikası ; 64 

Nihayet paşanın geldiği zah 
ıahaneye arzedilmiı, ndır olan 

iradei 1eniye lizerine girmif, 
ıerefmesule nail olmuıtu. 

Son gOnlerde zab ıahanenin 

gözünden ıakındıtı ardeklere 
acayip bir hastalik anı olmustu. 
Hayvanlarda hiç bir fey yokken 

birer birer ölUyorlardı. Kuıçu
baıı işin içinden çıkamamıı, 
derdi illeti anlamamıfb. 

O vakit hatırı Hümayuna 
Nazmi Pı. gelmiıti. 

O gftnden itibaren pqa, mu
vakkaten ördeklerin tedavisine 
memur edilmişti. 

Paıa huzuru Hümayuna çıkın
ca geniş bir nefesle beraber 

kırmızı bir atlas kese içinde 
tam 500 altın aldı. Pt. afiyeti 
hümayuna dua etmekle beraber 

ayni zamanda içine dt bir korku 

girdi. 

Paıanın 6rdekciliji; saraya 
6rdek pndermekten, 16nderdiji 
6rdeklerin nadide bir takım ar-

dekJer oldufu kanaatini vermek 
için onlara bir takım uydurma 

isimler izaf• etmekten ibaretti. 
Yoku haddi zatında Paıa ne ör

dekten anlar, ne de onların hu· 
talıklannı tqhia ederdi, fakat 
adı 6rdekçl Paıa çıkmıştı. 
Paıa bunlan dütündükçe ao

ğuk aopk ter dökUyor, taraya 
6rdek kanderdiğine göndereceğine 

bin kere lanet ediyordu. 
Bu saraydı; biç anlamadıjı bir 

iıte muvaffak olamazaa gazabı 
bilmayuna uğrar mı utrardı. 

Her ıeyden evvel yapılacak 

ıey biç renk vermemekti. Sadır 
olan iradei ıeniye mucibince 
bahçeye baımabeyinci Paşa ile 

beraber inecekler, hasla ördek

leri ıöreceklerdi. 

Yeni Fırka ve Ecnebıler 

Deyli Telgraf gazetesi 
Bir haftaya kadar ismet Paşanın 

istifa etmesine intizar ediyor 

Yeni Adana 
Muhabirı Fethi 

Beyle yaptığı mü
lakatta neler 
konuşmuş? 

Deyli telgraf gazetesinin dip- mali ve iktisadi vaziyet vermi- Yeni Adana refikimizde oku• 
lomat muhabiri tarafından yazı- ye muvaffak olmamıştır. duğumuıa göre, Fethi Bey Ya· 
lan bir yazıda yeni hrkadan ıu Sol cenah bunun için çalııa- !ovada Yeni Adana muhabirine 
tekilde bahsolunuyor: caktır. Onun deruhte ettiği bu beyanatta bulunmuş ve ezcümle 

Haber aldığıma göre, bir •azife müşkilldür, fakat Fethi demiştir ki : 
mDddet mukaddem istifa arzu- bey bu mOşkülittan perva et• - Adliyede sıkı ve eaaslı 

d ıd y R · · h miyor. icraat yapılmalı ve devlet teıki-
sun a 0 ugunu eısıcüm ur Haber aldığımıza gire F etbi la tının bu kısmı tamamen emni· 
Hz. ne beyan eden ismet paşa, beyin iş başına geçmesi üzerine yet telkin edecek vaziyete sokul· 
gelecek haftalar zarfında istifa yapacağı itlerin biri Türkiyenin malıdır. 
edecektir. iki ıene evvel Osmanlı borçlan Yapacağımız iıler arasında 

Binaenaleyh bir ay kadar hakkında vuku bulan teahhütle- memleketi israftan ve fazla itha
zaman sonra Fethi beyin riya- rini ifa etmek olacakbr. Halbu- liltan kurtarmak esastır. lnhi· 
ıeti altınde hürriyet perverane ki lımet Pı. hilkOmeti, faizin te- sarları tahfif ederek devlet ma1-
temayyülleri haiz bir kabine it diyesi hususunda kısmen mora- raflannı azaltacağız. Bilbaua 
bqma gelecektir. toryom için çallfıyordu. Böyle fuzuli masratları büıbiltlln kal· 

Fethi bey, Gazinin telkini bir hareket TUrkiyeyi ağır feda- dıracağız. Vergileri indirmek, 
ile Puiı ıefirlipi barakmlf bu.. kirbğa aevkedersede onun it masrafları azaltmak suretile olur. 
lunuyor. Fethi beye derhal Bil· Aleminde itibannı yeniden tesis Yoksa vergi indirmek, varidatı 
ytlk Millet mecliainde bir lzahk eder. azaltmak demektir ki bu iktaaadt 
temia edilecektir. Ayni zamanda yeni gurupun dllıünceye muhaliftir. 

Lonclra aefiri Ferid beJin aai guruptan daha az milliyet Memleketimizde şimendifer-
Fethi bey gibi hareket edece- pener oldujunu tahmin etmek leri ıirketler yapmaL, Devlet 
jine dair intipr eden taJialar. yanlıt olur. işletmelidir. Bu suretle memleke-
Sellhiyettarana tekzip olunmak- Serbeat gurup Tllrkiyeye ec- te hem ecnebi ıermayenİD gir-
maktadır. nebi sermayesini sokmıya hazır mesi temin edilmiı olur, hem de 

Fakat Fethi beyin, yeni fırka olmakla beraber bu gibi anası- hOkümet inıaat ifinden Ye DzOn· 
protr.amım tatbik ederek Tllr- nn her hangi ecnebi bir devlete tUıünden kurtulmuş bulunur. 
kiye ile bOyllk garp devletleri siyasi bir tefevvuk veya nüfuz Devlet banka11 teıkili benim 
arasında yeni esaslar dairesinde bahfetmesine azimklrana bir en bnynk emelimdir. GUnOn en 
mftnaıebetler tesisine ve yeni ıurette mani olacaktır. 

d d 1 h h b mnbim ihtiyacı ve en enci ya• 
fırka taraftarlannca tımit olun- Bun an o ayı er aagi ir 

d l t . I b t "h pacağımız iş paramwn İ•tik-
dugu.. ıuretl• bu m6naıebetler ev e ın ya nız aıma ercı "' · ı k f · rannı temin etmektir. Bunu TUrkiye ı·ıe garp devletleri ••a- görmeııne, veya meme e ın m- k k d 

k 
... kitafı hususunda inhisar temin yapaua gere llyunu umumiye 

ıında bilbaua i baadl noktai etmesine imkan verilmiyecektir. gerek diğer itler kendiliğinden 
nazardan aıkı ve eaaalı teıriki Bir devletin kendi hesabına halledilmiş olur. 
mesaiyi temine bqladığı zaman •iyaat propağanda yapmuı mel- Fethi Bey bundan sonra Ada· 
Ttlrldyenin Londra ıefirliği bqka buz olan ıahalarda 0 devlet te- nadan bahıetmit ve ıunlan 
bir ehemmiyet ibru edecektir. baaaile mukaYeleJer yapılmıya- •öylemiıtir: 

Ankaramn milli izzeti neni cak ve onlara imtiyaz verilmi- - Adana Cnmhuriyetçileri a· 
tatmin edildiği takdirde onun yecektir. rasmda arkadaılanm çok olac:P· 
Akvam cemiyetine girmesi çok Her halde ReialcOmbur Mua- dır. Servet ye albn menbaı olan ~ 
muhtemeldir. tafa Kemal Pqanın asrt Ttirk . Adana ile uğratmak, buraalla '1~,,,, 

Fakat TDrkiye reisini, bir fır- devletini idare hususundaki bu milli sen etin sürlimOnD temin"' v. 

ka yerine iki fırka ıiıtemini tec· yeni tecrDbeai hariçte azim bir ile milatahıili müreffeh bir bale 
rllbe7e aeYkeden lmil, ıliyul ol· alika ve bir dereceye kadar ıetirmek ilk ve mllbim itlerim· 
maktu ziyade, iktıaadiclir. De- ktır den biridir. 

k ı2 • d' k d b. t k fır- sempati ile takip olunaca • Fethi Bey Adanalılara, 7--• me 1U ıım ıye a ar ır be V AKIT - lımet paf<llUn iıtlf aıı an 
ka içinde tebarO:ı: eden aılıca nurozubahiı de4Udir. Kendiıl yaptı4ı Adana vasltaaile çok çok ıe
iki muhalif fikir cereyanı, ban- lflerl.n doğru ve memleket menalilne llmlar göndermiıtir. 
dan b6yle parllmento mOnaka· en uygun olduğu kanaatindedir. Bu· olacaktır. 
ıalann~a tezah~ edec~~tir. . ga,. parldnuntotlald meb'uılann ylJz. Düyunu umumlyenln tedl/N far11 

~azı P•ta bır fırka ıçınde b~r de dokaan dokuzu da bu kanaatte milf· meselesinde Fethi Beyle ltrMt PtlfG 
ıaı •e ıol cenahl~ mtl~ekab~ mektirln-. Binaenaleyh Fethi Beyin, araııntla ihtilaf olmadığını yaklnM bi
Ye nafi tenkitlenıun, ıdareyı taraltarlarlle mecliıe girdiği zaman llyoruz. Bununla beraber ( Dqll ı• 
yOkaeltmeie hizmet edeceğine ka- gapacalı itirazlara tarih eerxıplar ı•e- gral) dan baıka diğer Aonıpa oa.ı. 
nidir. Sağ cenahı ismet P&fa rUecektir. B~ ıDplıeıiz parld!Mntonun terinde de böyle bir ihtUdluı 1MOCflllf,. 
tqkll ediyordu. Sol cenahı Fet- ekaerlyetl lamet PQfO Ue beraber ola- yeti hakkında neırlyata tnadlil .,,,. 
hi bey temsil edecektir. calmr. ru.r. 
Sağ cenah, orduyu ve ulyİfİ Gelecek lntihabatta Fethi Bey belki Fethi Beyin bu hu.usta ıarlh bir ,.. 

temine hizmet etmif olmasına biraz daha taraftar kazanabilir. Fakat rette noktal nazannı bUdil'.nıal, bu laa
rağmen Ttırkiyeye sağlam bir gene külli ek1Jeri11et Halk fırkaıının kikatin tezahüra namına ldzamdır. 

K111çu bqıda beraberce 
gelmek amıaunu glSıtermİfae de 
Nazmi Pı. bana muyafakat etme
mişti. 

- G6rlll0yor ki bunu baıı 
bir ıeyden anlamıyor. Onun biz
le birlikte 6rdekleri muayene 
etmeal, hatalı bir tethis ileri 
allrerek fikri naçtzanemi ihlil 
edeceğinden mOaaadei de•letinize 
maruzen refakatini muvafık gör
miyorum. baı mabeyinci paıa da 
bu milllbazayı muvafık bulmuıtu. 

Şimdi &nde baı mebaye~ci 
P•t• arka11nda Nazmi pap sa
rayı bahçeye vuleden merdi
venlerden inerken Nazmi paıa 

bntun vOcudunu ıoğuk bir ter kap
ladığını hinediyor, kafası •ekiz 
ıilindirli bir makine faaliyetile 
bir yalan uydurmaya çalıııyordu. 

Bqmabeyinci ile tavuklann kn
meslerini geçtikten sonra ördek
lerin bulunduğu yere geldiler. 
Kendilerine iki ıaray hademesi 
refakat ediyordu. 

KOmeate çeıit çeşit ördekler 
"vaki.. V akl .. " diye bağırarak 
sağa sola kıçlarını sallaya sallaya 
yllrOyorlar, kimiıi knmealerin 8-

nOndeki genİf havuza dalıp çıka
rak ve kimiıi havuun kenannda 
kanatlannı çırparak keyifli ke
yifli eğleniyorlardı. 

Hasta ördekler ldlmeate idi. 
Bat mabeyincinin emrile iki 

hademe kümeae girerek iki ör
dek çıkardılar. Ve Nazmi pqaya 
getirdiler. 

Hayvanlar hakikaten hasta 
görünüyorlardı. Gözleri kapah 
idi; balıliz, mecalaiz, hademele· 
rin ellerinde bir teslimiyeti kl· 
mile ile duruyorlardı. 

Nazmi P,., kendisine uıablan 
6rdeğin evveli g&zlerini muaye· 
ne eyledi, Sonra gagumı aça
rak ağzına baktı, bacaklannı 
tetkik etti. Şayanı dikkat hiç 
bir fey göremedi. Saraya bu 
kadar ördek gönderdiği halde 
niye onlann baatalıklan hakkın
da malumat sahibi olmadığına 
kendi kendine derin derin e
ıeflendi. 

Doktor olmıyan bir kimse 
basta karşısında nasıl ıaşkın 
durursa, Nazmi Pı. da bu iki 
ördeğin karıısında öyle pıkın 
bir bil aldı. Bununla beraber 

Batıiıabeyincinin yanında reıak 
vermemiye uğrafb. 

Uzun bir llhza dOtllnDfteD 
ıonra geliıi gftzel bir terkip or
taya attı: 

- F evkallde mllhlm bir bu
taLğa musap olmuılar. Fakat 
aayei ıahanede bünayehıllab an• 
ne gcçmiye çalııırız. 

Ve sonra ördefia dili albnda 
lialettayin bir nokta gösterdi: 

- G&rdllnllz mü Pqa Hazret
leri 1.. dedi... fW'adaki daman. 
Haıtalık işte buradan baıbyor. 
Adı nezlei Belbubr. Şimdi ilam 
gelen edviyeain ihzarı icap et
mektedir. 

Bakındı bata gelenlere ••• Al-
nında valilik yazılı olduğu fihl 
meğer bir de ördek doktorhıiu 
ve ördek eczacılığı da yazılı fdi. 
Binaenaleyh bat mabeyinci pa• 
ıaya: 

- Hastalık teıhia edildi;ine 
göre yapılacak fey, ilicm bazır
lanma11dır. Bunun için de bende
ni:ı:deki dUshırOI edviyeye bir 
kere mllracaat edeyim. Soma 
arzı malümat eder Ye icap eden 
ilaçları bızzat getirtip tatbik e
derim .• , 

. ( BUnıtdl).: 
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Vapurcular 
Ereğlı kömür şirke

tinden şikAyetçi 

Halk Bilgisi Heyeti 
Gazi Ayıntap havalialnde bir buçuk ay tet

kikat yapbktan sonra avdet etti 
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Karşı fırka ilk 
içtimaını yaptı 

[Üst tarafı 1 inci sayı/ada] 
içtimada ilk ensları görilş· 

tük. Yarın da top~anacağız. Bun· 
dan sonra Yalovaya ve mütea
kıben lzmire, Ankaraya da gi· 
derek meşgul olacağım. 

- Fırknaıza yeni iltihak e
denler var mıdır? Teşkilatın a
meli safhası nedir? Necmettin 
Molla beyin lstanbul teşkilatını 
idare edeceği ve Konya meb'
usJarının gurup halinde hrkana
za girdiği söyleniyor, doğru mu
dur? 
Konya meb'u l6rı ve esnaf 

cemiyetleri 
- Bu dakikaya kadar meb'

uslardan iltihak eden yokdur. 
Fakat efradı milletten müra
caatlar çoktur. Binlerce halk 
fırkaya yazılmak için müracaat
lnnnı tevali ettirmekte, bu me• 
yanda lstanbuldaki bazı esnaf 
cemiyetleri de kayıt arzusu 
göstermektedir. 

rı .olla bey girmıyor 
Fukaya layik cümburiyetçi 

olan her fert girebilir. Bunların 
yalmz programı benimsediklerine 
ve onu tatbika rey ve fikirlerile 
çalışacaklarına dair söz vermeleri 
kafidir. Bunu teminen matbu 
taahhüt varakaları da bastırıyo
ruz. Konya meb'uslarının teşeb
büslerinden henüz haberdar de
ğilim. Belki Yalovada müracaat 
edilmiştir. lltihaklanndan mem
nun olurum. 

Necmettin Molla Bey siyasete 
karışmak arzusunda olmadığını 
bana söylemiştir. 

- delediye ve ticart: odası 
fntibaplarına İırkanız da iştirak 
edecek midir? 

- Arkadaılarla henüz görü
üp kat'i bir karar vermedik. 

Vaktin darlığı mani olmazsa 
belediye ve ticaret odası intihap· 
arma Rirmek isteriz.. 
.!-Me".> usluk mevkiine gelince hil

kumetle fırkanızın münasebeti ne 
ekilde olacaktır.? 
Fırka her meselenin biltün 

teferruatına müdahale edecek mi-
dir? 

Murakabe vazlfesı 

- Halk reyini verir ve vekil
ler ni intihap ederken bükümet 
umuruna o z~man müdahale eder 
ve vekilleri de halk namına 
hübfımeti murakabe eder. Mura
kabe vazifesini ifa etmiyen ve
killer de halka karşı hesap ver
me~le mükelleftir. 

Muharririmiz bundan sonra F et
hi Beye yeni fırkanın sağ veya 
sola mtitevc ""ib olduğu hakkın
daki muhte f tefsirleri anlatmış 
ve mumaileyh bunun ve bu gibi 
fikir dedikodularının günün 
mühim meselesi olmadığını söy· 
liyerek şu cevabı vermiıtir: 

Sağ m.ı, sol mıı ? 
-Memlekette hükumetin kon

trol edilmesini isteyenler mevcut 
fırkay göre daha soldadır .. 
Fakat memlekette buhran var .. 
Buhranı iktısadi var .. B"z tefsirle 
uğraşacağımıza bunlara bakalım .• 

J)ünkü ictirna<la 
Serbest Cümh~riyet fırkasının 

dünkU ilk içtimaı geceye kadar 
devam etmiştir. Gece saat onda 
Fethi Beyden aldığımız maluma
ta göre içtimada yeni fırka ni
zamnamesin 'n Ağa oğlu Ahmet 
Bey tarafından kaleme alınma
sma, nizamname esaslara da
hilinde teşkilat yapılmasına, hr
knya dahil olmak için müracaat 
edenlerin kayt ve kabulüne ka
rar verilmi tir. Henüz fırkanın 
lstanbul mümessil .. ği intihap 
edilmemiştir. 

ikinci ıçtima bugun yapılacak
tır. Fethi Bey, fırt{aya kayt ve 
kabul için müracaat edenlerin 
miktarı hakkında ta ıminen bile 
olsa bir ra~am söylememiş, 
yalnız: 

- Çok, pek ÇOK efendim 
demiştir. 

Fuat Bey geldi 
Kırklareli meb'u$U Fondr4 
tav, kçuluk kongre$İ hak
kında bevan1Jfia bulunuyor 

Dört aydanberi Avrupada bu
lunan Himayei etfal cemiyeti 
reisi Kırklareli meb'su Fuat B. 
dün ,ehrimize gelmişUr. Bugün 
Yalovaya gidecektir:. 

Fuat B. biıe dün şu izahatı 
vermiştir. 

- Tedavi için Viyanaya git
miştim. Üç ay sonra Londraya 
geçerek beynelmilel tavukçuluk 
kongresine iştirak ettim. Kongre 
22 temmuzda açıldı 29 unda ka
pandı ve kümes hayvanlarının 
ıslahı, hastalıkları, tegaddileri 
ve satış usulleri müzakere edil
di. Kongre ile birlikte bir de 
kümes hayvanlarının teşhir edil
diği bir sergi açıldı. Bütün büyük 
milletler bu sergide hayvan teş
hir etmişlerdi. Tavuk cinsleri 
çok ıslah edilmiştir. Yumurta 
için beşlenen tavuklar arasında 
"Legorn,, ve "Rot Ayland,, ta
vukları birinciliği te§kil etmekte
dir. Bunlar içinde senede 333 
yumurta verenleri görillmilttUr. 
Bizim tavuklar yapılan tecrübe· 
lere göre senede vasati olarak 
70 yumurta vermektedir. Tavuk
larımızın ıslahı için hariçten 
cins tavuk getirilecektir. 

Bu arada tav~anlar da milhim 
kazanç getiriyor. Bilhassa An
kara tav1anı bunlann en kArlı
sıdır. 

Bu kongreden sonra Liyej'de
ki beynelmilel 9 uncu Himayei 
etfal kongresinde bulundum. 

Burada çocuklara ait çok fay· 
dalı mevzular görfişüldn, bazı 

kararlar verildi. 
Gelecek ıeneki kongre Bnk

reşte toplanacaktır. 

Defterdarı 1 kta; 

Verg·lere ·t·raz 
Maliye vekaletindP- bir 
tetkiki itiraz komisyonu 

toplandı 
Vergilerin nihai itirazlarını 

tetkik için Maliye vekaletinde 
bir temyiz tetkiki itiraz komizyo
nu teşekkül etmiştir. Vaki olacak 
itirazların bu komisyona havale 
edilmesi Defterdarlığa bildiril
miştir. 

Eminönü gölü 
Dün on, on beş dakika ya~

mur yağdıktan sonra E-
minönünden geçtim. Eğer oto
mobilde olmasaydım muhakkak 
ki dizime kadar ıuya dalacak, 
yahut bqtan ayağa kadar zift 
içinde kalacakbm. Geçenlerde 
Eminönünde bir ıet yapılmıfb. 

Bu setin otomobil kazalanna 
mani olmak için yapıldığını zan
nediyorduk. Halbuki öyle değil
miş: Meğer Emanet fazla yağ
murlu günlerde ada olsun! diye 
yapbrmış imif. Dün anladım. 

* • 
5 kişi, 5 sene 

Yeni tCfekkül eden Serbest 
Cumhuriyet Fırkasına 

beş meb'us girdi. 
Dünkli gazetelerde Başvekil 

ismet Paıa, bet sene müddetle 
siyasi değişiklik omlıyacağını 
beyan etti. Şayet 011 meb•us ilti· 
hak etseydi, bu beyanat ıöyle 
olacaktı: 

"Siyasetimizde 011 ıene deği
tiklik olm1yacaktır.,, 

1-0tJbı j,q,.e 

Iran bizi şikayet 
edecekmiş! 

CENNET 
• • 

FEDA YILERI =: Yızan:Öıtcu9fım:S: 
Kudüs sefalet ve ıstırap içinde ! 
«Ben merhamet gösterdiğim zaman 

Bunu reddetmişlerdi. » 
-116-

onlar ,. 

- ·O halde bu tecavüzü berta- F edayilerin içinden en 10dem1İ• 
raf edelim. si cevap verdi: 

Zeydun, karıılarına gerilen eı- - Bunları yakalamak ve ya öl• 
rarketlere hücum etti ve bet firenk dürmek için emir aldık. O emri yo-
atlısı onunla birlikte hareket etti- . ti' kt'k. 1 nne ge rece ı 

er.Bu hücumun tiddeti kartısında Sultan bu küstahlıktan kızmıt-
fedayiler gerilediler. Onların mak· tı: . . . . .., 
sadı mukabil bir taarruzla bu atlı· - Demek ki ıız, bızımle ugrq
Iann içine girmek ve Melikeyi ka- makta devam ediyorsunuz. Yemin 
parak hemen kaçmaktı. Fakat sa· ediyorum. Kudüa~n. zapti ~am· 
ha dar ve islim ordusunun hatları landıktan sonra sızın kalenızı hlk 
pek çok yakındı. ile yeksan edeceiim. Topunuzu kı· 

Buradaki nöbetçiler biraz ilerde lıçtan geçireceğim. Bunlan celli• 
bir kavga vukubulduğunu görür- da t~I~ edini~ ! 
lene, hemen müdahale ederler ve Butun fedayıle~, derhal dqan 
bu ıuretle fedayilerin akıbeti fena çıkanlmıtlar, ve sıyuetglha • ıev• 
olurdu F edayiler birdenbire döne- kolunmuılardı. Bunların hepıı ae
rek ve .kılıçlarım çekerek hamle et· vine aevine ölmii§lerdi. 
tiler. Sultan Salihattin bunu mütea• 

Krlıçlar takırdıyor,. firenklerin ~p ~elikeye dönüp Kudüsteki va• 
naraln ile fedayilerin sayhaları bi- zıyeti sordu: 
ribirine karıııyordu. - Kudüı':"1. içi bir ~falet ve ıa-

Melike iki tarafın meıguliyetin· tırap ı;u~tendır. 1-!epıı de ~e~h~· 
den ve bir aralık yolun açılmum· met dılıyor ve benım ,ef aatimi rı• 
dan istifade ederek atım mahmuz• ca ediyorlardı. 
lamıf, bir kaç ııçrayııta bu cidal _ Ben onlara merhamet göıter
ıahnesinden uzaklaımıt ve yola gİ· diğim zaman onlar bunu reddet• 
rerek ilerlemitti. miıelrdi. Onlar ancak mailGp ola• 

[Ust taralı 1 inci sagıladaJ fedayiler karanlığa rağmen u- caklannı anladıklan için merh • 
fettin dağlan ıemtinde icrayi zaklaıanm o olduğu~u anladılar. met diliyor.~ar. Hal~~~ zafer za• 
ıekavet eden Ciliran'lı aıiretin· Onlar da ~tları~ çevırerek onu ta· ~anında böyle degıldıler. F~ 
d ıh h. t 1 d Salih kip etmek ııtemııler, fakat Zeydun hız gene onlara acıyacafız ve ın• 

en ra ım orun ano an il f. nkl b • kô. • 1 ~ • b · t d ~ . . . e ıre er una un n vermemıt· aan ı....... ıca atına naye e ece •• ::s. 
çetesıle Varto mOfrczesı aruındakı ler fakat fedayilerden üçü müca· Şimdi ıiz gidiniz ve istirahat edi-
müsademede çete reisi topal deİeden kurtularak Melikenin ar- niz. Ben bu rece dütüneceğim ve 
Salih'le oğlu derdest edildiği kumdan koımuılardı. Bunlar Me- yarın kararımı ilan edeceğim. 
gibi çetenni mOhinı u:ruvlanndan, likeyi yakalıyacak olurlarsa, ya o· Melik~ ve Ze~dun aya~a kalk· 
topal Salih'in amcazadelerinden nu kaçıracaklar, kaçıramadıklan blar. Mehke demındenben aormak 

ğ ·ı t 1 Ne dd' k takdirde onu öldüreceklerdi. Fa- istediği bir auali zaptedemedi: 
•
1 

a ı el odpa ;. eme m ya •· kat Melikeye yetitmek im kamız- - Mesrure ne oldu 1 dedi. ı 
anmı~ ar ır. '-'ete tamamen dr. Melike arkuma bakmadan ka- S ı ·· ı • b d'I · t' - u tan teesaur e eevap Tet"-
ım a e ı mıv ır. rargihın ıtıklanna ve meıalelerine di: 

P·ibkiJrt6lenler doğru uçuyordu. _ Mesrure aenin yolunda kur-
Bayazıt, 15 (A.A) - "Husust Melike, ilk hatta varır varmaz ban oldu. -

muhabirimizden 11·12 Agus- kendini tarubnıf ve imdat dilemit· _öldü mU? ı " . \ 

tos gecesi Taşburuna baskın ti. K k 11• 1 b" d h ket t - Evet. ' 
d ır e ı at ı ır en are e - O h ld H ld 

yapmak t.eş~bbfisUn e bulunup tiler. - a e a qn.
1
··• nl t 

mUfrezelerımız: tarafından plls- F d .1 _1_.___ 1 len"nı" - Haldun aaidır. sterse z •' 
e ayı er uz~ na teı • d ··w ··nı 

kürtülmüş ola'1 Ağn eşkiyası 60 duyar duymaz ele geçeceklerini zı onun ça mna go nu ~r. 
dan fazla maktul ve lOOe yakın anlamıt ve kaçmak için fırsat dü· • ikisi de ıulta!1a. veda ettıler Y•. 
mecruh vermişlerdir. Rüesadan ıürmeğe baJlamıılardı: ~akat Zey· hır muhaf~z~ bırlıkte Haldun~ 
Abdullah Halefinin amca zadeıi dun ile firenkler yolu ıyıce kapa· çadırına gıttıl.e~. Haldun h l!dra 
M Ö p · Ln 

11 
m.ıılardı Bir kaç dakika aonra fe- hat.sızdı. Tabıbı onun yanm an 

. amo ve' mer ~ı ve rs dayileri~ hepsi yakalanmıtlar, hep ayrılmıyodu. Melike ile Zeydunun 
ıle Yusuf un k:ırdcşı maktuller ai de elleri ayaklan bağlı olarak çadıra girmeleri onu . uyandırmıt; 
arasındadır. karargaha getirilmiılerdi. Haldun, yatağında doğrularak on-

1 h Bir kaç dakika sonra bütün bu lan kar9ılamı!b· 
Dikkatler : ran tütün mü a assısı kafile Sultan Salahattinin huzurun Hepsi rene bir araya ıelınltler-

3 .. .. fı k f Tahranda çık n Şefakı Surh da idi. Salahattin evvela firenkler- di. Yalnız Mesrure eksikti. Onla• 
uncu r a e gazetesinde okuoduğu~a göre le ko~Uf~Uf, o~J~ra l&~~ha k~dar nn bu fedakar dostları da beraber 

Çnla knlem yazıyorlar: "Fırkalar Iranın Ankara sefareti, M. Di- yer goaterılmesını, hepıının de ızaz d • . 1 cakt , H ld 
· y U-J • • • d 'k" y dilmelerini emretmiş ıonra Meli· olaay ı, ne ıyı 0 a 1 

• a un, 
ya muayyen fikirlere, yalıut muayyen mıtro ve aa ı va aıs ısmm e ı ı u- ek .1 z d k b ı' . 1 M rk 'le Zeyduna Mesrureyi na• 

1 tut.. } Uteh e ı e ey unu a u etmı§, on ar- e ı e ı 
sınıflara istinat. ederler. Halk lırka.ı nan ıyı un cıga.ra m kd' assısı ~- dan vak' ayı anlamıı, daha ıonra sıl bulduğunu, o zamandan bu za• 
hem muayyen bır fikre, hem de muay- larak memleketine ta . un etmıt fedayileri getirterek onlan isticvap mana kadar nasıl hasta yatbğını 
yen bir sınıfa istinat eden bir fırka ol- ve Iran hariciye nez:aretı. vasılasile etmişti: anlatmıı, onlar da bilmukabele 
duğu için vücudunun hikmeti vardır. bunlann daveti karargır olmuı· - Bunla!'a taarruzdan mo.ksa· ona başlarından geçenleri naklet• 

Halk fırkasının istinat ettiği fikir tur. ------ dınız neydi? mitlerdi. , 

sınıf fChirlerde tüccar, komisyoncu, eş- 30 T d • • Öte tarafta Sultan .Salihattin 
raf ve memurlardır. s.c. fırkası da mm uz a 1 yı ' yalnız batına kaldıktan sonra va-
aşağı yukarı ayni fikir ve aınıllara il- ziyeti dütündü. Onun vereceği. ka· 13 ğustosta fena ! ~~r tarihi bir kıymeti haiz olaC:ak· 

.- , Bitmedi) 

tinat eder.,. 

Netice: Türkiye nüfusunun dörtte 
üçü çifçidir, köyllinün kendi arasından 
yetişmiş kimseler tarafından yapılmak Bu iki makaleden hangisinin imzası doğru ? D .. k .. 
şartile üçüncü bir fırka lazım! . un u 

Temmuzda Jsmet Paşa hük\tmetinin mendifer siyasetini tenkit ederken şu 

\J yagmur 
,,. .y. ,,. 

~ ti .. d'" d"' .. f k B Nafıa vekaleti bir Alman grupiJe 40 sözleri söylemiştir: 
~ ç ncu, or uncu ır ·n..... unu .1 kl k k le ı muıl d • mı yon mar ı mu ave a ı ve "Daha ger.en gün gene bir ecnebi 

pek ula anlıyoruz, fakat hnlk fırkasını 30 temmuzda rıknn hükumete mu· . • . . nl k b' 
·· · d · · ~ ' . grupu ıle tecellı eden 20 nıılyo u ır 

tuccar, komısyol)cu f rrknsı zanne en- hnlcf etile tanılan bir gazetcnın başrna· . / ğ h tl • · d ·· . . • alış verış yapı dı ı ayrc er ıçın e go. 
len anlamıyoruz. Memurlar hemen da- kalesi bu mukaveleden bahsederken ··ıd·· z ld' ~ · k't bunlann 

ı ru u. amanı ge ıgı va ·ı , 
ima hükörnet fırkasındnndrr; bakın şu satırları yazdı: b b 1 b' •· d 1 t' baJlından u orç a~ın ır gun ev e ın :.' 
bu muharririn köylü arasından yetiş· " ..... Pi~lıakika şu hareket ~en m~· geçen ktinunueı·ııcl buhranından daha 
miş blrisile görüşmediği belli; öyle ol· kul, e,n ocnış ve çıka.r yo~~ dogr~ gıt- elim bir felaket getirmiye namzet ta· 
saydı Halk fırkasının şimdiye kadar mck ıstemck demektır; boylc nıüteka· ahhütlerdcn olduğu görülecektir ... 

. • • . . . bU anla§maların yalnız Almanya Uc 
kımı tutup kımi nıçın şıkilyetc şe,·ket· değil işe gelen her det'letle yapılması Bu iki başmakalenin sonunda ayni 
tiğini anlardı. milli menfaat iktizasındandır.,. imza vardır. Acaba bu ikinci makale-

Halk fırkası ilk safta köylüyU tut- Hu makale çıktığı gün yeni bir fırka nin asıl imzası yerine yanlışlıkla bir 
tu, köylüyü! Onun içindir ki ş hi ler- H'ık·rdısr yoktu. 13 ağu!'ltosta ayni ga· ba kası konmuş olmasın 
den feryat işitiyoruz • /" r:etenin ba.~ makalesi Jsmet Paşanın ~i- Çünkü en ehnn tevcih ve tevil bu! 

Galata tarafında birçok 
dükkancıları telaşlandırdı 

Evvelki gece bunaltıcı bir hal 
alan akıntılı bava dün tesirini 
göstenniı ve öğleden sonra ant 
bir yağmur baılamış, yanm ıa t 
aürmUıtür. 

DDnkn yağmurdan Galatada 
Şehremaneti tarafından tamir 
edilen Borsa hanının çabsının 
açık kısmının altındaki dükk~ 
lua ıu dolmU§tur~ 



c TELGRAFLAR ) 

Maarifte 
Umumi ıslahat 

yapılacak 
ilk, orta ve mesleki ted
risat takviye olunacak 

Ankara, 17 ( Telefon ) Maa
rifte umumi bir ıılahat için mil
detli tedabir alınmaktadır.Bu ıı
llhat kongrelerin kararlarile de 
alakadar olacakbr. Bilhassa ilk 
orta ve mcaleki tedrisabn takviye
si mevzu bahsetit. 

ee 

Ziraat 
Bu sene hangi mektep

ler açılacak? 
· Ankara, 17 (Telefon) - EY

velce tatil olunan lstanbul, lzmir, 
Adana ziraat mektepleri bu ıeııe 
tekrar açılacakbr. 

Ali maat mektebi de Ankara
da açılacakbr. 

Hüsrev bey 
EYvelA lavi9reye gideoek 

\ 

. Ankara,17 (Telefon) - Hüı-
re• beyin Tahran elçiliğine tayini 

dlin ynkaek taadika iktiran etmi§tir. 
HOare• beyin Tahrandan evvel 
Im~eye giderek aileaini getire
ceji 96yleniyor. 

. Bir kamyon devrildi 
Perpignan, 17 (A.A) - içinde 

l;elediye reili ile 12 yolcu bu
lunan bir kamyod devrilmiştir. 
S kiti 6lm0fı 9 kiti de yaralan
mııtır. 

Dekartın hatırası 
Pariı, 17 ( A.A) - Dekarhıt 

hatıra11i11 teı'it için Chatellerault 
da parlak merasim yapılmııtır. 

Habeş krah taç giyecek 
Londr.a, 17 ( A.A) - Habq 

kralı taffari'nin taç giyme me· 
raaiminde lngiltere kualını Duc 
de Gloucester temsil edecektir. 

Dini kongreden sonra 
Zagpep, 17 ( A.A. ) - Zag· 

repte açdan dini konrenin hita
mı mllnuebetile yapılan may!ap 
etlencelerini ıeyretmek llzere 
htıyllk bir halk kafilesinin de
nıiryohı llıerinde toplanmıt ol
duğu bir sırada bir yQk treni 
yolun aç.ık olduğunu görerek 
hllttın ıOr'atile kaJabalığm üze
rinae doğru ilerilemiştir. Trenin 
&nnnden kaçııan halk arasında 
tarif edilmiyecek derecede bn
Jilk bir korku ve telq hasıl 
olmut bu karıııklık esnasında 
18 ki;i Olmiit ve 14 - dll ağır 
o1m&k nzere 100 kadar kimıe 
Ja.r&lanmııbr. 

Borsada kavga 
lzmir, ı 7 ( Vakıt ) - Bugtın 

Boruda tilccar Kadıoğlu Ahmet 
Bey yeğeni ile kavga etti, Borsa 

alt &at oldu. 
ldliye vekili Amasyada 

Çorum, 17 (V akıt) - Adliye 
yekili teftiıini bitirdi ve bu ak
tam Amuyaya hareket etti. 

Avrupa federasyonu 
kuruluyor mu? 

Cenevre: 16 - (A.A)- «Hu
auat muhabirimizden " Avrupa 
federuyonu hakkındaki mllıake
rabn cemiyeti akYam meclisinin 
5 • 12 Eyllil içtimalumda ecre· 
J9D edeceji tahmin olunmaktadar. 

M.r kredi f cnsiyesi . 
Kahire, 15 ( A.A) - Yüzde 
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F~atlar yükseldiğinden 
Konsorsiyom 

ıhracat durdu 
Dün Borsada buğday 10,75 Kar mı ediyor, zarar mı? 

Bu tetekkülün buQüne kodar sattıiı 
kambiyo ( 280 ) bin lnQiliz lirasına 

baliğ olmuştur 

kuauıda kapanmışbr. 
Bugünlerde buğday az gel

diğinden fiatlar yükselmekte
dir. Bu yüzden ihracat yapıl
mamakdadır. lbracaat için fia
tm sekiz kuruı olması lazım 

Birkaç gOnden beri konsorai
yomun faaliyet tarza hakkında 
baz.ı gazetelerde bazı neşriyat 

yapılmakta ve bu faaliyetin ne
ticesinden bahsedilmektedir. Dün 
ıehrimizde konsoraiyomla alaka
dar mali mabafille temaslarda 
bulunduk, bu mesele üzerinde 
meşgul olduk, aldıi1mız maltimat 
bftlisaten şudur: 

Konıorsiyom, filhakika piya· 
aadaki nazımlık roltınli ifa ede
bilmek için lllzum g&rüldnkçe 
Borsaya kambiyo arzı ıuretile 
müdahalelerde bulunmuı ve ee
babı mucibeti konaorsiyom ra
porunda da söylendiği gibi bu 
teıekklll tarafından kabul ve 
teıbit edilmiı ( 1035) kuruıta, 
kambiyo fikdanı hiasedildikce 
kambiyo 1atmıı ve kambiyo(1030) 
a temayill ettikce, fiat iıtikra
nm muhafaza etmek gayeaile 
Borsadan kambiyo satın almııtır. 
Konıoraiyomun bu nazımlık ro
lünde timdiye kadar tamamen 
muaffak olduğu kanaati umumi 
gibidir. 

www --

C.H. fırkası 
Dün mutat celselerden 

birini akdetti 
Halh fırkası idare heyeti diin 

umumi itJP. Saffet Beyin riya
setinde toplanmııtır. Saffet bey 
demiıtir ki: "alelade toplanarak 
fırka itlerini görilştilk.,, 

Öğrendiğimize göre ıehir mec
liıi intihabı için namzetJik görll
ıülmnıtnr. 

Uç faizli, ikramiyeli Mısır kredi 
fonsiye tahvillerinin bugünkü 
çekilişinde: 

1886 senesinde çıkarılmıı tah
villerden 250.043, 1903 senesin
de çıkarılmış tahvillerden 613.667, 
1911 senesinde çıkarılan tahvil
lerden 275·056 numaralı tahvil
ler 50 ıer bin Frank ikramiye 
kaıanmıılardır. 

tngiliz gemileri bu sabah 
geliyorlar 

Bu sabah şehrimize lngiliz ge
mileri gelecektir. Ingiliz Amirali 
sabahleyin valiyi ziyaret edecek, 
öğle ziyafeti ıefaret konağında 
verilecektir. Gemiler akşama 
doğru Romanyaya hareket ede
ceklerdir. 

Ayın yirmisinde de limanımı
za ltalyan mektep gemisi gele
cektir. 

Garip şey 
Nev-York, 16 (A.A.) _ Fidji 

adalarında Suva limanından bil
dirildiğine göre Tahiti vapurunun 
kaptanı gece yarııı gönderdiği 
bir telsizde yolcularla tayfanın 
vapuru terkettiklerini haber ver
miftir. 

Lindberge madalya 
VlŞington, 17 (A.A.) - Tay

yaraci miralay Lindberg'e kon
gre tarafından verilen madalya 
dün reisi cümhur tarafından mu
maileyhe merasimi mahsuıa ile 
talik edilmiıtir. 

gelmektedir. 

Farmakoloğ birliö-i 
Bu cuma kongralar1nı 

yepaoaklar 
T eşekklllünü evvelce yazdığı· 

mız ( Türk karmakoloğ birliği ) 
22 Ağuıtos cuma günü Türk 
ocağında aaat on dörtte ilk 
kongraaını aktetecektir. Eczacı 
mektebinden mezun her mealek
daı birliğin tabii azasıdır. 

F ahrt, ilmi bir gaye takip 
eden birlik' ayni zamanda mea· 
lek daıı içtimai sahalarda da 
yükaeltmeği ıuar edinmiştir. 

TOrkiyede adresleri malum 
dokuz yllz eczacıya davetiye 
gönderildiği cihetle, tahminimize 
göre konıra çok hararetli ola
caktır. 

Ve burada, birliğin meslek· 
daılan tenvir makıadile en zi
yade muhtac oldnğu uri bir 
kütObhane tesisi •e ilmi, ve fen
ni, içtimai bir mecmuanın neşri 
meselesi mOıakereedilecektir. 

Konıoraiyom hesabab neticesi
ne gelince, söylendiğine göre 
haıiran 1930 gayesinde o zama
na kadar olan umumi muame
lltından zarar edp klr etmittir. 
Binaenaleyh konaoraiyomun dola
yiıile hazinenin bu itibarla hiç 
bir zararı olmamıtbr, Konıorai
yom teıekkOlOnden bu güne ka
dar 280 bin lngiliı liralık kam
biyo satmııbr ki bunun muadili, 
Tllrk lirası olarak hazine ile all
kadar bankalano, eabf miktar
lan l}ıerindeki if tirak hlueleri 
nisbetinde kaaalanna ıirmiftir. 
Bu rakamla bazı ıaıetelerde 
intiıar eden (700) bin lngiliı li· 
raıı arasındaki fark ite kooıor
ıiyomun teıekkWllnden evvelki 
zamanlara ait olacakbr ki kam· 
biyo buhranının en had devre
ıinde yeglne makul tedbir ola· 
rak dnınnnlen hazine hesabına 
kambiyo arzından mlitevellittir. 
Bu kambiyo eabılanndan hasal 
olan Tnrk liralarmm da devlet 
hazineaine gİrmİf oıacatı aşikar- Düyunu umumiye 
~ E l 

ili - Binayı manet a mıyor, 
vnAyette; satılığa çıkarılacak_ 
Tevhit projesi Dilyunu umumiye binuının, 

Nazif B. diln Ankarttya gifti tevhitten sonra Villyetle Ema
VilAyetle Emanetin tevhidi tali· nete verileceği yaz.ılmışb. Hal

matnamcai için proje hazırlıyan buki ancak binanın düyunu umu
Nazif B. dnn Ankaraya gitmiştir. miyedan para ile alınacağı ı&yle· 

Nazif B. Ankarada Dahiliye nilmektedir. Emanette de ıim-
diki halde binaya verilece1' p~ra 

vekili Beye izahat •erecektir. yoktur. Bu itibarla bina eıbaaı 
Es&1en Şllkril Kay Bey de yakın- huıuıiye tarafından eabn alma· 
da ıehrimize gelerek bu hususta cakbr. 
tetkikat yapacakbr. ---::=::================;;;:;;j;~ 

T evbidin T epinievvele kala- 1 Gelenler, gidenler 1 
cağı haberi doğru değildir TeY· Mülkiye müfettişi Imadettin B. bugün 
hit eylülde yapılacakbr. Ankaraya ~dccektir. 

Şükrü Kaya B. 
Yavuzun son muayenesi Dahiliye vekili ŞUkrn Kaya B. 

Yavuz dlln havuza çekilerek bu hafta içinde ıehrimize gele-
aon muayenesi yapılmıfbr. cetir. 

nttumımtıımıımnmumnıııntumıı•mm vıı1UeuullWlllllNtfMtnın~~--"11111ıımmnmrmıınnmnvn11nmrı111nt tıtPIRl'llfflU111tnmnt1111ıanmmımııın111ımtı• 

Münhal bulunan umum Jandarma kumand~nl!~!n~ Kazım Paşanın 
tayin edildiğini ve mumaileyhin Ankaraya gıtlıgmı yazmışh_k. Ye: 
ni jandarma kumandanı vazifesine ~atl~ınııtar. Ankaradakı . h~~u~ı 
fotografçıını:ıın_gönderdiği yukardakı reıım, Kazım Pı. yı yem ıımın 
baıında giSıterıyor. --
I TAKSİM BAHÇESİ 

20 Ağustos Çarf8Dlba akşamı 
Meşhur lspanyol mugannisi ve icat ettiği DES
DE E E DIA DOLOR, CORASONI, REY DE 

1\ULONGAS yesair tangolar nıüelllfi 

URİBARRİ 
icrayı IOblyata bqlıyor 

VAKiT 
18 RğuJfoJ Pezartesı 9!JO 
.. .... 

Dah"lde Hariçte 

1 ayb~ Kuru1 150 

3 • .. .ıoo son 
6 .. " 

750 1450 
12 .. .. 1400 2700 

... 

Rebiülevvel 

1349 
Bu geceki Ay 

Gonquı doAu~u: 5,12 - batıp : 19,05 
A.11rn dofu~u : 23,01 - batı11: 14,48 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôll• ikindi A.kfa11 Y a~11 lnua\ı 
3•38 ıı,18 16,07 ı9,05 ıo . .e 3.20 

Hava: 
Bugün rüıgAr poyraz 

esecek, bava açık olacaktır 
Dün barcı.ret izamı 32, aı· 

gart 25 derece idi. 

RIJdyo I 

Bu akıam Ankarada 
Riyaseti cilmht11' muslkl bcy•d 

ıaat t9 bando 
ı ..::. Adım: SiJete rllvL 
2 - Leo: Silvit SıtTiyL 
3 - Rıhmaninot Melodi 
4 - Verdi: Fantezi Travyata. 
5 - Şcraus: Vals Vlner Bıot 
6 - Lakom: Marş. 

Günün müzayede 
ve münakaaaları 

.A Sınlık bahçell ev - Bttytlk· 
adada Kumsal sokak 2-56 anırma 
yeri: lstanbul dördüncü icra daireli. 
S: 16·14. 

A Adapazan elcktirlk sannralı ve 
tebcke udi1An mnnakasası - Ada· 

il pazan Şirket merkezi. 
.A Muhtelif cinste uııt ve karton 

mUnakausı - Galıtıda tUtiin lnhisan 
mObıyaat komslyonu S. 10,SO. 

.A 70000 kilo un mOnakasası -
3 UncO kolordu utınalma komisyonu. 
s: 16. 

Sinemaları 

Alkazar - Amerika 
Alemdar • Sefiller gemiıl 

Beşiktaı Hilll - Beyaz gölgeler 
Ekler - Serseriler kralı 
Elhamra-Gece bizimdir 
Etuval - Çıplak aııklar 
Fransız- Ateı 
opera - Kraliçenin gerdanlığı 

Şık - Deınir avcıiar 
SnreyyaKadıköy-Ôlllm arabası 1 
Para kazannıak için 

LifzumJuz omelivat yapan 
doktorlar 

Amerikada doktorlar cemiyeti 
tarafından intihap olunan bir he
yet, doktorlar tarafmdan yalnız 
para kazanmak için }Uzumu ol
madığı halde ne kadar ameliyat 
yapıldığını tetkik ile meşgul ol
muştur. Tahkikatın hedefi helkı 
bu gibi hareketlerden sıyanet idi. 

Tahhikat netices·nde heyet şu 
kanaati edinmiştir : " Bir çok 
doktorlar halktan fa1Ja para çek
mek için bir takım lüzumsuz a• 
meliyat yapmakta ve bu sur<t'e 
insanlarm hastalığı bir ticaret 
vae.ıtası haJine gctir:lmektedir. ,, 

Tahkik heyeti azasından dok
tor Harolt Stefenson geçen se· 
ne zarfında Amerika.:la 300,00J 
apandisit ameJiyatı yapıldı- ını, 
bunlardan ne kadarının lüzumu 
olmadan yapıldığını tahkike im
kan bulamadıklannı söylemiştir. 

Heyet, halkı koruma!< için olm· 
ması icap f!den tedbirleri düşün• 
mektedir. 



• Adliyede ı 

Fırkanın iki Proğramı Karşılaşınca ••• 
Halk Fırkası ne yaptı, Serbest Fırka ne yapmak istiyor? 

Serbest Gümhuriyet Fırkasının proğramı neşredildi. Bu proğramın Cümhuriyet Halk Farkuı pro~ramından farkı nedir ? iki Fırkanan 
proğram ve siyasetini karşılaşbrarak vücuda getirdii}miz bir tetkiki karilerimize arzediyoruı. ilk ılltundaki maddeler Ctımhuriyet 

Halk Fırkasının, kartılanna çerçive içine konulan maddeler Serbest Fırkanın proğramlarından alınmıştır 

Bir teberru 
Etrafında da va açıldı 
Aksabet Şalyan Hanam ismin• 

de bir Ermeni kadının teberuu 
etrafında Istanbul dördüncü hu
kuk mahkemesinde dava açıl· 

- 1 _ _ 1 _ Tils'at ve şümulü itibarile bunlardan miş olduiu raporda bir elden idare lü· mışKbrd. ,;,} d"'k • K" k 
Cümhuriyet Halk fırkası Cümhurl Serbest Cümhurlyet fırkası cümhu başbcalarmı teşkil eden İstanbul, Iz. zumunu ehemmiyetle kaydetmiştir. Bü- a mın o~ u o mecı ır or 

yetçf, Jayik, halkçı \'c milliyetçidir. rlyetçUlk, mUliyetçUlk ~ ldyikllk naa mir, Samsun, Mersin ve Trabzon gibi yük Jimanlarımız için böyle bir vahde- Şabyan Ef., yaflı ve basta an• 
lşbu esasat fırkamı:ı için bütün si lanna ba6lıdır. büyük ihracat ve ithalat merkezlerin- ti idare tesisi esasen mühim bir mas- nesinin KadıköyUndeki 9,000 

yasetinde ve bütün kanunların vaz v deki liman hidematının bir elden idare raf ve kilJfeti de icap etmiyecektir. Lf- kllıur liralık iki evinin, kendiai 
tatb'kı d hr.k' d' (1927 k "'i) Bu e3aslann mUlet bünye•inde ebe il i lAk şl k i 1 ri h k H k d K lf ı n a u ım ır. - ongre! dU l ed m~i ötedenbu a adar tflccar ve man r etlerin n sermaye e emen iğfal edilere aı öy e a a• 

Fırka, ml·ıı·ı hr. 1-ı·mı .. ·et ve idarenin eşmes gayesidir. U f d "zh dil l ta 11 h i ta f d t dl b 
CU\ J m eNeS&t tara ın an • ar e ege • mam e az ne ra m an e ye yan kız yetimbaneıine te ernı 

taalluk ettiği bütün şuabatı faaliyett _ § TeşkUatı e•aaiye kanunundak mfo bir arzu halindedir. İstanbul ve edilmiş olduğu cihetle limanlanmızın ettiğine datr bir teberruname 
"halk tarafından ve halk için,.kaidesin· lıu_rriyet ve maauniyet haklannı bi lzmir limanlannı tetkik için davet edfi· ıslahı emrinde almacak tedbirlere kar- l d d b h t 
hakim kılma) ı gn) e edinmiştir. Kanun laı.ti8na herke• :ıçin mer'l tutacak t' mif olan Kopenhag liman nıildürü umu §1 bu müesseseler fmkAn hazırlamış sa· ::k~=dir.0 Wndi:::ın t::kik a o~n: 
nazarında mutlak bir müsavatı kabul lıiç bir arızaya uğramı11acaktır. mim M. Borg bu mevzu hakkında ver- yılabilir. 
eden ve hiç bir ailenin ,.e hiç bir sını- her türlil tasarrufatta bulunmaktır. -------:======:....--------.! mak llzere dava, aallhiyet ka· 

- 6 - rarile Üsküdar hukuk mahke· fm, hiç bir cemaatin, hiç bir ferdin im· H kuku tnb" d 1 hO.rri tin - 6 -
tiyazlannı tanımaz fertleri halktan a . . ııye en ° an ye Ziraat hayatının her aahaaında çif Köylü ve çilçlnin çok ucuz faizle v meıine gönderilmiştir. 
'e halkçı olarak kabul eder. (Nızam- herkes ıçın hududu başkalannın hudu· çiyi ezen ağır yük kredi azlıfı ve paha milfkülatsız u•ullerle para bulmmı Diğer taraftan Klrkor Efendi 
name). du hürriyetidir; bu hudut ancak kanun ltlığıdir. Bu yüzden çilçi yeni vesai iktıaadl bilnyemizt zayıf dilıüren hukuk mahkemesindeki bu istir• 

§ Her ·ı~ürk hür doğar, hür ya~r; marifctile tesbit ve tayin edilir. (Te~ tedarik edemiyor, çah~masınm milte rabahaetlıktan kurtarılma.aı fır dat daYaaından baıka kira be-
hUrriyet başka ına muzır olmrvat'ak kiH\h e ruıi)·e) bammit oldufu derecede ekemiyor en mühim makaatlanndandır. delinin iatirdadı için icraya mil• 

· Mah:sulUnU koruyacak tedbirleri klf çt1,inin fedadrlığUe kurulmu racaat etmittir. 
- 2 - __ 2 _ derecede alamıyor, malmı vaktinde ~ olan Ziraat Bankaaının memleketin zi y J 

Vergi devletin umumi masarifin Vergiler millet efradının iktu dej'eri Ue satmak için sabredemiyor ral kredi Uıtlyacını tatmin edecek bl eni tayin er 
halkın !ştir.aki dem~k~ir: ('ıl'eşkililtı esa tcıebbüs kabUiydinl sararruyaccik nihayet satışından ağır faiz yükün·· müeaaete haline çıkanlmaaı wndedl~ Ankara hukuk mektebinden 
siye) \ ergıler mllh ı tıhsal ,.e satışta hallan takati hududunu Qf11Uyacak de çıkardiktan sonra güç hal ile geçin mezun gençler, muhtelif memu-
baznn mühim te frleri haizdirler (lk recede tahfif olunacaktır. cek bir bedel tedarik edeblJfyor. Nadi- bir aranmak ve alınılmak J!zımdır. riyetlere tayin olanmuıtur. 
tısndi progı-am) Hazinenin kudretin· § Vergi tarhında daha ıalim eaaa ren eline fazla para geçerse alacaklı- Ziraat Bankaamın Bermayesi yUz mil- Çermik müddeiumumiliğine Na• 
de' Jetin mevcudi} et ve ihtiyaca tim te]lara istinat edilecek ve talı•Uinde lllld&n kurtarmak ve ya bayatın nadfr yon liraya çıkanlmak lbımdır. fi, Ayaıa Nafiz, Dursubeye Co-
min eyliyecek derecede tezyit ve tevsiejuolauzluklar kaldınlacaktır. bir tınıatından iJd gün istifade etmek Ziraat bank1UUnm ikra.Z usulleriııf.D mil, Termeye Mehmet Rauf, 
çalı mayı vatan için ve bütün vatan- hırsı ne hemen onu israf etmekten ken· de tetklld lA.zımdır. Mevcut usulde Çarıambaya Mehmet I-... t, Be· 

. • . . dır Bazı mahallt oktruva n liman ve ah d Ute azı if ı ı ba •'-"" 
daslar ıçln lazımeı hayat telflkkı edi- • '. . . b ü 1 dini menedemiyor. Umumt hayatın u- m zur sa e ve m v ç ç n n n- yazıta Mehmet Alı·, Midyata 

. mUrurıye resımlen tarudsen u c m e- ödil 1 kt U l"k k yoruz. (1927 kongre ı) . euzluğa blzzarure glttiii ve gitmeıd IA.- kadan nç 8 ma a r ç u çe me- R f b Hik 
Hazinenin kudreti ve devletin her dendır •. <lktısadt P~;gr:m 1931~) ta h zımgeldiğl yakın tstikballerde mahsu- sidir. Kooperatif teşkilatlan kurulun- Htıseyin HUsnn, e a iyeye • 

iktısndi sahada ve umum[ hizmetlerde ~ergıler ancak r anu~ e r li1 kendini geçlndirmemek tehlikesi de cıya ve yayıhnoı:.a ~adar bankanın e- met, Oltiye AYDİ, Ç6lemerike 
vüs'atinin artma ı halkın ,·ergi vermek ye cıbayet olunabilir. (TeşkilA.tı esasi· vardır. mtn bir surette koylü n çitçi ile tema- Rifat, Malugirde SUleymiD 
takati ile artabilir. (lktısadi program) ye) Her DHİ kaçakçıhfa mllletin ha- Ziraat mdlılnde dnle~e Adi tecf. srnı temin etmek lb:ımdır. Hafit, Pınarbaıma Mahmut Ce-

§ Istlhsal noktaf nazarından menfi yatın~ ve hazinesine el uzatan en va- lil, Kihtaya Halit, Kulpa Veli, 
tesirleri olanların tadil ve hatta ilgası him bır kast nazarile bakıyoruz. Ka- - 1 - - 7 - . 1 Koçhisara Sıtkı. Savura Aeh· 
JAzımdır. Vergi ,.e resimlerde yalnız çnkçılıkla mütemadiyen uğraşmak ve Sanayi ha):~tı, . TUridyede esase DahUı •an'atlann canlanması De~ met Mitat, Behisniye Ahmet 

1 idare 1 evzuaatını düşün- her nevi kaçakçılrfı son kurup kadar ınemleketfn mustaıt ve alıfkan olduf'u laglıkla lnklfal etnıal fırkarıuı vdaıl Nuri, Adıryamana Allettin, Gar-
um~~Af' d ~ı~· m 'd . h . ·eler kal ve izale için her kanuni ted- ıubelerin tekimUl ettirllmeslle, tevsi mak fatedlği mlJhlm hedeftir. Teıvi Al • E • O 1-
md e b 1 dı. elı;• dır; 1 ahreııı· uihut~ıa) r ,.e· biri viicude getirmeyi caiz ve IAzrm gö- b&§lanacakttr. (tktısadl program) Sa ki ıanayi kanunu bihakkın tatbik edU zana lttin, rgam ıman 

e, e e ıye er e, ma a ı ıy :ır T • •1 . eye Ali Kemal Hafike Orhan 
mülahazalarla tutulan ı·e imlerin umu- rUyoruz. nayide küçü~ aa.nay,ı n 1'e 0 sa?ayiın cektlr. Bu kanunun bahfetti.ği hlmay y • dilini • 
mi ve iktısadi zaralar verdiği hazan Islahatı maliyeye bl1linlnta dnem inkişafı için ı~ap eden fenni vesaıtln v ve kolaylıklar icabında tevsi olunacak Ne:!~ıa~d~:i,ı!;l:.0 Göle ıu~:rhl· 

Ö "l kt d • K 'd 1 k i edec...ı.:z. kooperatiflerın n mUhta~ oldukJa tır 
g ru me e ır. aı e o ara umum' C6• • 1 ğ fak • k.imliM .. e Halil Şerif, Siirt lza oüll· ... 
hususi, bcled\ herhangi bir resim ikti- Vergilerimt'ztn cinsi, tenenill, dba- kredilerın teminine ça tpca ~er 1~ Sanayi ve moadm bankaaının kablll aaa. 
:sat noktal nazarından lktrsat nkale- yeti üzerinde mütemadiyen tekAmül bUyftk sanayiden memleketin ta ytt ve faallgdl arttırılacczktır. zimliğine Derviı Ali, Varto ! 111h • 
tince evvel emirde tetkik olunmak ve Tilcuda getfrmiye çalışacağız. (1927 retle muhtalç olduklarmı tedddridcetn · Yeril maluullerin hlmol/eai ~ harl hakimliğine Rept, Eliıkirt IUlh 

. d' k 1 d'l k 1• k ') hakkuk ett rmeJt gaye a e yoruz. " ül' l • 1 t ,_1 ,,. hAkimlitine Osman Nail, Konya mbtema ıyen ontro e ı me · azım· ongresı k ....ı piytualarda ıur me erın n emuı ..,. 
-----~::~===--~------. (1927 onır~) L4. N kll at il hukuk hAkimliğine Çonım bu-Milli aanayiln sermaye ihtiyacı Sa tedbirler alınaca~ur. a y o. l • 

- 3 - - 3 - nın.i Bank<>••nın takatini arttırnııy man tarifeleri bu mak. saflara hlzm kuk hAkimi Salih Bey er tayın 
Halkın maişetini kolaylaştırıp refa Fırka devlet varidatının •emerel ._ ..... tt t ol cakt edilmittir. 

•saslı olarak 6Abı'dı'r. Bundan da mil edecek ıure e anzım una ır. hını temin etmiye çalı mak devletin surette sarlına dikkat w büyük Nalı ~ 14 Tevkifaneyi teftlf 
başlıca vazifelerinden olmu tur. (tktı teıebbüıleri maaraflannın yalnız bi him olan nokta bankanın bugünkü rinden sayılması esası ile temin olu- Müddei umumi muavinlerin• 
sat programı 1930) nesle tahnıUinden içtinap eder. bazı tesisata olan alı\kalan ıslah edil· nabflir. Türkiye için müstacelen beş d I .1 H kkı Adi" 

. d . i e ciddi mües- . d bf ta d ~lahı en ımaı a ve ıye 
Biz berri ve bahri murnsalatın te- Hariçten istikraz, memleketi yeni mest v~ bankanın a~m. ~ h ski 

1 
altı Jımanın mo. em. r n: a ~b doktoru Hikmet Beyler teVkifa· 

minini bu maksatla şimendiferler \'e külfet \e borç altına sokar. Bu ıııebep- ~eselerı himaye ve bılg15 z eve r a- ve vücuda getlrılmesı ilk ve m rem • t ft' t • l d' 
' ka111 bankayı ve milli mtistemlike- ihtiyaçtır Denir. eeyrU"eferi Türkiye neyı e lf e mış er ır. 

Umanlar inşnsını ve ticareti bahriye- le bir f tikraz harice ödenecek sene- ra. . !dd' (lktr di • . • • rl . ·biltü ihtiyaç· Adli ye sıhhi teftiş neticesi 
nin teşciini memleketimiz için iktısadi lik borrlardnn daha fada bir gelir te- len müdafaa etme ır. sa prog içın kendi sahille nın n . . k k 

· · · · F ~ . . ram) lannı temin edecek ve memleketimızı akkında hazırlanan mtiıtere tedabırın başında telftkkı ettık. ırka· min ettiği menular ıçın ve memleke- . ak · i 1 t ağl k bi kud kil t -
0 

derilm"ıttir 
i h ld Sattı rekahetı yapm ıç n c ns e başlıca pazarlara b ıyaca r · rapor, ve e e g n • 

mız b~ maksatl~ ittihaz ~ttiği tedbirle- tin iyasf, lkt1sadl n zammı. a e ve iytltk Te istihsal masrafmda azlık baş- rete sttratle etirilmek JA.zımdır. (lk· ı 1 
rl takıp ~e te' ı edecektır. (1927 kon- atide ihlAt etmemek prtile nazara 

1 
dl • k mllU iktisat yalan dl g ) Zayller 

') ' 1 bil' (lkt t ogr:tlmr 1930) ıea çare r, yo sa hsa program 
gresı a ına ır. ısa pr istikbalde bUyUk tehlikeye maruz ka- § Türklyede bUyük iş deruhte eden 

- 4 - _ 4 _ lır. (Iktısadl program) harici sermaye ve ya taahhüt sahip-
fillt paranın lnymetinin kararsı Fırka paramızın kıymnlni bir Demlryollan tarifelerinde ve hesap- lerine karşı vaziyetimiz dürüst ve sa-

ve deği ik olması iktısadi faaliyetleri euvcl teıblt için tedbir almak ve mem Jannda her şeyden evvel milli iktısa- rihtir. Tiiz bir mukaveleyle hükQmte 
gerek istih 1, g~rek i tihlak sahasın lekctimlzde ı, görmek iatlgecek harlc dm ihtlyaçlanna uygun olmıya çalı~ düşen taahhütleri dikkatle hiç zahmet 
da emni) etsiz kılan mühim bir amil· sermayeye bu auretle gol armalc azmin mak mecburiyetindedirler; hususi k~r vermeksizin yerine getirmiye çahşınz. 
dir. ::\lilli para kı) metinin tutulması dedir. m81Ahazası şimendifer işletmesinde bir mukavelede karşımızdakinin taah· 
milletçe i tih alin \'e haricl satışın it- tAU bir ehemmiyeti haiz. olmak lAzım- hüdünü ciddi olarak talep ve istihsal 
hal masrafını kapatma ına bağlıdır. manında ve dofru olarak haberdar 01· dır; bu şerait ancak 1ımendifer işlet- etmiye dikkat etmek vazifemizdir. (Is
Bu açığın kapanması için esasen fazla manın ve icap eden tedbirleri vaktinde m~inln bir devletin umumi hizmetle- met paşanın bir nutku) 
istih al edip satmak \'e ecnebi malı is- bulmanın n tatbik edebilmenin dahl-
tihl.tkinde iztırnr hududunu gttçmemek Jinde ticaret tediyelerini kolay1qtır- - 8 - - 8 -
lazımdır. illl U tak.il bl k 1 Halkın hükumet dairelerindeki if 

'!l•'lli k ti i k manın vasıtası m ve m s r lrtlşay:ı men için kanun çı an mış lerl azamı •Ürat ı•e •ühuletle görüle mı para ayme n orumanın ve 
milletçe nlış \eri in safahatından za. "Ciimhuriyet merkez. bankası,, dir. vekiller ve meb'uıılar bile divanı Alfy cektlr. Rüşret ı•e ıui ı.timallere karşı 

------::=::=:=:===----------.1 verilmiştir. bl/{Jmerhamet mücadele edilecektir. 
-5- -S-

Jktı adi inki afat için vazolunacak Fırka vatandaşlann refahına, malı 
kanunlar.r ~e de\letçe alınacak ted ve iktl•adi her türlü teşebbüslere en 
birlerin rJtinha ıran halkın umumi m gel olan hilkfımet mlidahalelerini ka 
nafii mülahazasına mii tenit olması bul etmez. Menıleketin iktısadf hayatı 
ba lıcn ga) em izdir .. N~ 1 adar ~iihi nın inkişafında her türlü tefebbüa er 
olursa ol un husu ı bır menfaatın te babına zahirdir. 

-9- -9-
Adil siyasette muasır demokratik Mahkemelerin ıüratle iş bitirmes 

medeniyetin zihniyet n desatlrinl Tür. için sıkı ı•e devamlı teftişler yapılacak 
kiye cümhuriyetinfn adli kanunlanna tır. !flahkemeler teşkilatındaki noksan 
ve teşkilatına mesnet ittihaz eylemek lar bu maksada göre ikmal olunacak 

1335 5eneslnde Menbaulirfan tdadf. 
islndcn alm~ olduğum şehadetnameyi 

kaybettim. Yenisini alacağımda hükmCl 
yoktur 969 Abdürrahman 

.A. Hususi otomobilimin 288 numara 
pilakasını zayi etmiş oldu~umdan mezktlr 
plltıkanın hükmil olmadığı llAn olunur. 

ALEKO 
A Askeri teskcremi zayi ettim. Ye· 

nisini alacağımdan eskisinin hillcmil }'Ok· 
tur. 

Adres: Mercan Rüştü Pş. hanında 

No. 27, 321 tevellütlü MUSTAFA 

Ekmek fiatı 
Ekmek 1 1 kurut 1 O pıra Fran

cala 17 kurut 1 O para 
Şehremanetinden: Ağustosun on do· 

kuzuncu salı günüden itibaren Ekmek on 
bir kuruş on para ve Francala on yedi 
kuruş on paradır. 

nn111111uun1t1111ılft "tttnımıımmuı mu ınn111umnı•ttmttııntt ............ """"' 

-11 ,_ 
mini ve ) a 'il.avesi için de\ letçe tedbi c·· h l f ti rl . in . u 

· h f d h um ur yet men aa " ıç gır 
nhnmaı:;ına \e ba usus e rn ın. usus me11l icap eden iktı•adi iflerde fertle 
menafii için hnzinei de\'letten bılvasıta . , ti l kJ!fi - üld~k d . nn ıwııve gayr d gor u çe 
\'C ya bilft\nsıtn herhangi bır f~ydn let doğrudan doğruya te,ebbU• eder. 

n hakkın feyizlerinden en ~eri ve en tır. 

1-====-------------------~ batıit vasıtalarla halkı müstefit kılarak götürmek esaqJı umdemizdir. 
adaleti vatandaşlann kapılarına kada kongresi) 

beklemek gayri miimkün \'e gayrı ca· § Uman inhisarı kaldırılacaktır. - 10 - _ 10 _ 
iz olduğunun kanaat haline gelmesin lJ . ti d . 

1 
.
1 

. d ı Haricl siyasetimiz devlet haysiye Fırka hariri siyasetinde Türkiy 
b'lh h · t · , (19?7 mumıye e ma en ış etı mesın e . . .11 t• • 

Fırkamız intihabatı umumiyede bir 
(1927 dereceli intihap usulünU tahakkuk e~ 

tirmeyi gaye addeder. (1927 kongre"I) 
18 yaşını ikmal eden her erkek Türk 

meh'usan intihabına iştirak etmek hak
kını haizdir (TeşkilAtı esasiye) 

ı as a c emmıy e 'en) oru1A - . . . . . ve mevcudıyetınln \"e mı e ın uzun cümhuriyetinin komşu ve bililmunı de -11-kongre i) de\'l:tın ırııy~set ve men~aatı. işleticılerıı mOcadeleler neticesinde kazandığı hu lctlerle münasebetlerinin dostluk v 
• 1 · ·ır . .. t k teşnk ,.e hıma\·eve müstenıttir. !!'ilet- h h ld h f e m"d Fırka, bir dereceli intilıap uıulünün 

Orman ı etme ı, mı ı \C muş ere . .. . . . • kukun er a e mu a az.a v u a samimiyet dairesinde cereyan ue tak- tesisini ve siyasi hukukun Türk kadın· 
senete hu u i mül:lhaza ve menfaat meyı gucleştlren mall ve ıdart kayıt- faası başlıca vazifemiz olarak sulh ,. uiycsinc ue Cemiyeti A.kvam müessese 

1 k h f 'fl il · lığına da tcşmilint müdafaa edecektir. kan tırıJmama ı e asıne yani devlet lnrrn ciddi o nra a 1 e.t mesı göz müsalemetln muhafazasına müstenit sile daha ıukı aurette teşriki mcsaiy 
i letme ine i tinnt edecektir. A~acın önüne alınmıştır. (İktisadı program) tir. Bu hudut dahilinde ve fili müsa elıenımiyct verecektir. Katibi umumisi Nuri B. Cemi) eti Ak· 
tumı uk halinden istifadeye an;olun- § Limanda bir an evvel vahdeti ida- vat temin eden mütekabiliyet dairesin- . \'aJlla girmek ~artrnda ismet Paşanın 
mn~ı ) alnız de' Jet eli ile olmak tazım· re temin olunmnhdır: llmanlanmızın de beynelmilel do tane münasebabn gresı) kendi fikirlerinde olduğu beyanatında 
dır. (lktısndi program) ve bilhassa ticari muamelatımızdaki tarsin ve tevsü taraftarıyız.. (1927 kon· § Cemiyeti Akvam - Serbest fırka bulunmuştur. 



·~!!!!!!!""~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!'!! 7 - VAKiT 18 Ağustos 1930 ~ ' -~~-ıı nıuın ~~ ıı mınmınlIDMIDı ·mınıım ımııııır~ııırıımı ~~ §
1 

11 Ağustos YERLi 
Mallar sergisinde 

Adapazarı Bez fo~ritosı 
Masa örtüleri, Peçete, Tisör ve 

diğer mamulatını görünüz 

Istaı1bul kliçül{ sd1hat nıen1urlar1 
ınektebi miidiirlüğünden: 

Pazar, Salı, perşembe günleri saat 9,30 dan 13 kadar kıı ve erkek talebe kaydedilmektedir. 
Kayıt miiddeti Ağustos nihayetine kadardır. Tahsil müddeti iki senedir. Nihari ve meccanidir. Talebe 
tahsil esnasında askerlikten müeccel ve mezun olunca hizmeti maksureye tabidir. Mektepten mezun 
sıhhat memurlarına ilk senelerde ayda "49,, lira verilmektedir. Sonraları kıdemine göre diğer devlet 
memurlari gibi maaşlan artırılacaktır. 

Müracaat Sıhhat vekiletine veya mahalli sıhhat müdürlüklerine kendi el yazılarile yaıalmış birer istida 
ile olur. Fazla izahat almak isteyenler Sirkecide Demirkapıda mektep idaresine müracaat edebilirler. Arzu 
edilirse taıaraya matbu, mufassal duhul ıeraiti varakalarından giSnderilir. Şartlar: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak. 2 • Yatı yirmiden aşağı ve yirmi beşten yukarı ol-
11 ---~ mı-1 ~mak. 3 - Ahlakı mazbut •e her türlü ıaibeden ari bulunmak. 4 - Askerlikle alakası olmamak. 5 • I b . . . Lıse altı derecesinde olanlar lmtih~ ile ve ondan yukarı tahsil ğörenler imtihan"''. kabul• olunur. 

stan ul erkek muallım mektebı [ Y. .. ~.K ~ ! ı ?.:ı Karacabey harası müdürıyetınden: 
ikmal imtihanları Kuçu kilanl!!!J Her birinin bedeli kqfi (10307) liradan ibaret olan iki koyun 

Her ı&a n .. rcı11111,... ~ aiılının in9ası 25 8/930 tarihine müsadif Paı:artesi günü saat on 

1 • • • • • • • • • Tar l fe • • • • • • • • • . . · ı k Stanbul erkek muallim mektebi ""d"" r·- : ı Defıdık turoş JO : beıte ıhaJe edılme~ 0ü~re kapalı zarf usulıle ve ayn ayrı o ara 
.. mu Ur U : 2 ~O : mOnakaaaya vaıedılmıştır. 

Qunden: : S : : ti~ : Şaraiti anlamak keşif ve pillnlan görmek istiyenlerin her glln 
: .f • r~ : hara mOdüriyetine mUracaatlan •e talip olanlann da teklif mektup-• Maarif vekAJeti celilesinin emri mucibince mektep 1/9/930 tari

hınde açılacak ve derslere 15/9/930 da başlanacaktır. 
Eyini mezuniyet imtihaolarile diğer sınıfların yoklamalan yani 

unıum sınıfların ikmal imtibanlan 1/9/930 da yapılacaktır. 
Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin şimdiden hazırlanması ve 

•aktll zamanında ~ola çıkarak tarihi mezkürda imtihanda hazır 
bulunmalan ehemmıyetle ilin olunur. 

lstanbul erkek muallim mek
tebine girecekler 

fstanbul erkek muallim mektebi müdürlü
Qünden: 

latanbul erkek muallim mektebine kayt ve kabul zamanı 
15181930 dan 30/81930 tarihine kadardır. 
. Bu tarihten sonra kayt yapılmıyacağı için yazılmak iıtiyenlerin 
tımBfdcn iher gUn mektebe mfiracaat etmeleri ve şeraiti kabulü 
blamalan ilin olunur. 

Ankara şehrema
netinden: 

Ankara'da inşa edilecek mezbaha
nın 102843 lira bedii keşifli zebih 
salonu, kanalizasyon, dahili su tesi
satı, aptesaneler, gübre deposu, 
nıandıra, kuyu, su deposu, memurin 
ikametgahı, aksamı yirmi gün müd
detle ve kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin % 7,5 teminatı 
ınuvakkate akçası ve teklif mektubu 
ile birlikte 26 Ağustos 930 salı günü 
saat on beşte Encümeni emanete ve 
o güne kadar şeraiti f enniyyi öğren-
mek istiy~nlerin Emanet Fen isleri 
nıüdüriytine müracaatları. 

Satılık 
Mükemmel teşhir camekanı 

J1~mniyet sandığı müdiirlüğünden: 

• . . 
• ihtivtJç kalmavın-'1 : lannı ve ehliyet vesikalarını ve yüzde yedi buçuk teminat akçalan-
• k • : ~gv4 adar ( azamr 100 : nı hamilen ihale gUnü vaktı muayyende hara merkezinde hazır bu· 
: Jefa) il.tn edil-, : lunmaları lüzumu ilin olunur. 
• rnek uz.ere meltiu • • • 
: AbonclerimWrı her Oç aylıRr için : 
: bir def aa meccanen! : 
: 4 uurı '"eıı UUlana fazlı HUn : 
: ı,ın S er kuruş ummohuıur. • ......................... ı 

Kiralık - Satılık 
Kiralık hane _ Çapa trım· 

vııyına pek yakın, 6 oda, geniş bahçe 
tatlı su, mUşten:ıfUu saire.. iki aileye de 
elverfşlid!r. 

Kirası 25 lira.. MUncaut Defterdarlık 
4 Uncu şube mildUrti o~ cısına.. 

Kiralık daire - A k dd Ind n ara ca e· 
s e muayenehane, Jda.rehanc ve yaıt· 
hane ittihazına eh·eri~li müsait şcraltle 
bir daire kiralıktır. Ankara caddesinde 
muallimler kftapanesfne mfincaat 

-.. ........... : .. -.................. ____ _ 
Müteferrik 

MOracaat evi - Her işe mu· 
tahassıs memurlar !evk eder her şeyde 
Azamr teshi!At gösterir. 

.AJeksiyaru han Galata, müessisi 
Ferit 

Seyyar mfislDman memur is· 
tiyoruz - Yapacağınız muameleye 
göre ayda 90 liradan fa:r.la kazanabilir· 
slniı.. 

lstanbul dördOncii Vıkıfhan içinde 
Ünlonkol Tesriat 

Müracaat evi - Her nevi U· 

klbat, her lisandan tercüme, ve emlAk 
icar ve idares:nı kabul eder. 

Pendik 
ğünden: 

Laboratuvarı müdürlü-

Arpa saman,ot ve dana münakasası 
Kilo 

180,000 Saman Serum darlllistihzan 
170,000 Arpa » » 

250 Bq Dana » » 
60,000 Saman Bakteriyolojibanei Baytar! 
60,000 Arpa » » 
20,000 Ot l> » 

Pendik Serum darüliıtihıarı Ye Bakteriyolojihanei Baytartıine 
IO:zumu olup kapalı zarf usulile mUnakasaya vazolunan balada 

miktarlan muharrer arpa, saman, ot •e danayı itaya talip olanla· 
nn şeraitini anlamak için her giln defterdarlık binası dahilinde 
mUeuesab iktisadiye nıuhasebesine ve itaya talip olanlann 20/ Ağus 
tos/930 tarihine mUsadif çarıamba günO saat 14 te mezhftr bina 
dahilinde mllteıekkil müessesati lktiıadiye mübayaat komsiyonuna 
mllracaat eylemeleri. 

Maarif vekaleti celilesinden: 
Mekteplerin açılması 

Lise, l\iuallirn ve orta mekteplerin 
Eylül mezuniyet İmtihanJarı ve di-

caıata Kredi Uyone Aleksiyadf han ..., .. •• 

ıa~ınımm•ı•ı 111 ger sınıfJarın )roklamaları 1 Eylul 
Yüksek mektepler mü- 930 taril11nde ' re tedrisata da 15 E)r

bayaatkomisyohundan: liil 930 da başlıyacaO-ından talebPnİn 
Hakimiyetirnilliye, Dumlupı- • .. t? .. 

nar, Gazipaşa, Yatı mektepleri- 'raktınde lllCktep}erıne lllUracaatlarJ. 
nin ve Preventoriumun sebze ( E k k 11. kt b" t ·1 ) 'ht' p t . 

53 
r e mua ım me e ı vası ası e 

ı ıyacı ve reven enumun 
kalem alitı tıbbiye ve Jiboratu-
var malzemesi kapalı zarfla mü- [ Devlet Demlryolları llAnıarı ] 

nakasaya konulmuştur. 21 ağus- •~---------------------
toı 930 perşembe günU sebze Kayseri, Sivas veya Ulukışla şehirlerinden birinde bulunacak 
saat 15 te alitı bbbiye ve la- olan poı bölüğünUn altı aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla mUna• 
boratuar malzemesi saat 16 da kasası 1/Eylül/1930 pazartesi günü ıaat 15,30 da Ankarada Dev
ihale edilecektir. itaya talip o- Jet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
)anların yüzde yedi buçuk nis-
betindeki pey akçelerini Fındık- Milnakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
lıda Yüksek mektepler muhase- teminatlannı ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonu 
besine tevdi edip alacakları katipliğine vermeleri lazımdır. 
makbuzu kapalı zarf içine koy- Talipler münakasa şartnamelerini Oçer lira mukabilinde Ankarada 
maları IAz:ımdır. Şartnameler idare veznesinden, Kayseri, Sivaı ve Ulukışlada istasyonlardan 
Veznecilerde Yüksek muallim tedarik edebilirler. 
mektebinde milbayaat komisyo-
nu katipliğinden aranmalıdır. 

Sandığın malı olan bir adet bUyUk ve mllkemmel teşhir came
klnı 18, 19, 20 Ağustoı 930 tarihine müsadif pazartesi, salı, çar
l•taba günleri Şehremaneti sandalbedesteoi Mezat idaresinin eşya 
tubeıinde tqhir edilerek şehri mezburun 21 inci perşembe günü 
6ğleden ıonra bilmllıayede satılması takarrOr eylediğinden görmek 
ve ıatın almak iıteye.nlerin ıikrolunan günlerde mezkur satış şube
ıine mDracaat eylemeleri ilin olunur. 

1 
1Doğum ve Kadın hastalıkları 

mütehassısı 
Doktor 

23/ Ağustos/930 tarihinde icrası mukarrer Filyos beffnci kısmının 
münakasası vahidi kıyasi fiat cetvellerinin tebdilinden dolayı ıtEy
lül/930 Perşembe gününe talik ediJmiJtir. 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon: Ist. 2622 

Taliplerin almış oldukları vahidi kıyasi fiat cetvellerini Ankarada 
Maliye ve muhasebe iıJeri riyasetine müracaatla tebdil etmeleri 
iJin olunur. 



r Cu xd• Qkan JU> H HllmlerlD bDtGn haldan mahhndu 

Guetere .ıJ rilcı:tlı: mc pların Czcrlııc idare ıçın~e ( idare ı )'Ut ya 
aJt ise [ Yazı ) 11aretl konulmalıdır 

Baul:mya.ıı aıektu.plann ladeıdıld-., la,,..lltl mııkacfde,...ıa -ktvplara k011ulmuı paralana 

1.&Fl>olmHtndaD •• Uiııla.,. mGnd-atmclan idare u ul d .. llılU ij 

METODU,, .. ı ... -.. 

Ce al Nur: Beym nyasttı altındaki lrtyt!ın dil kıtaolarmı alınız 
Cümlesı maarif vekAletince il!.: mekteplerin ders programlarına ithal edilmiştir. 
Alfabe. 2 ıarf. 5 kıraat. TUrkiyede •misli görnlmem~ bir seri. 

Kaideleri derhal göz:Un hafızasına nakşediliyor. 
Bu aeri mündericat, metot k6§ıdın, baskının nefaseti ile 

bütün k ı tapıara rüçhanına iLAN eder. Fiatı ehven. 
ÖGRENMEK, OKUMAK, YAZMAK artık gu9 deQil. 

Adres· llcrı kutüpanesi, l\lcrtcbıni soka~ı. Çituri hını Galata. lstanbul. 
• • ft" 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
encümeninden: 

Vilayet oafia dairesi namına mübayaa olunacak 10 adet memur 
Ye 90 adet amele çadırı mevcut şartnamesi ve nnmunesi veçhile 
3 Eylül Çarşamba gOnü saat onbeşte ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanların 500 liralık 
teminatı muYakkate makburiyle teklif mektuplannı mezkur tarihe 
kadar vilayet daimi encllmenine vermeleri ve ıartname ve nümu
nesini görmek isteyenlerin vilayet baş mllhendiıliğine mllracaatlan. 

Vakıf paralar müdürlüğünden: 
Be~iktaşta, Köyiçinde Hasanpaıa akarctlerinde 4 No. lu hanede 

ikamet eden Ekmekçi Riza efendi tarafından 3-12-927 tarihinde 
(1500) lira mukabilinde idaremize ipotek irae olunup vadenin hi
tamanda borcun verilmemesinden dolayı açık arttırma ile satılığa 
çıkarılan Beşiktaşta Sinanpaşayı atik mahallesinin Tq iskelesi so
kağında cedit 13, 15, 17, 19, 21 No. lı dört dnkkinı mOıtemil han 
temdiden icra kılman açık r.rltırmasında (2700) lira bedel ile talibi 
uhdesinde takarrllr ederek karan kat'isi keşide kılınmıı ve muma
ileyhhin mahallelerinde mevcut olmadığı ve Romanyaya gittiği istih
bar kılındığı gerek hini istikrazdaki ikametglhının, gerek rehnin 
bulunduğu mahallit ihtiyar Heyetlerince beyan ve tevsik kılınmış 
olmakla bu ilan tarihinden itibaren nihayet bir ay içinde borç 
ödenmediği yahut birriıa müıterisi uhdesine takrir verilmediği 
takdirde riza ve takrire bakılmakıızın mezktir emllkin mfitterisi 
uhdesine Tapuca satış muamelesinin icra ettirileceği borÇlu muma
ileyh Riza efendiye ilinen teblig olunur. 

Bedr'ı ican sabıkı ~ehri 

Seyrisefain 
Mcrku acenteli: Ga.latl KöprU batındı 
Beyogiu ~O!. Şube aeentul Mah

mudiye Hanı altında İstanbul 274-0 

lskenderiye sürat 
postası 

( I Z M 1 R ) vapuru 22 
ağustos Cuma gOnil ıaat 13 te 
Galata rıhtımından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire 
ve akşamı lzmirden kalkarak 
Pazartesi lskcnderiyeye vara· 
cak ve Çarşamba İskenderi· 
yeden kalkarak İzmire uğ
rayarak lstanbula gelecektir. 

J.ytakk sürat postası 
( M E R S 1 N) vapuru 19 

Ağustos Salı 17 de Sirkeci 
nhhmındaa kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Küçllkkuyu, Edremit, 
Bnrhaniye, Ayvahğa gidecek 
ve dönOıte mezknr iıkelelerle 
birlikte Altınoluğ• uinyarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yilk alınmaz. 

ı. ersin sürat postası 
(Konya) vapuru 20Ağuıtoı Çar· 
şambal lc!e Galata nhbmından 
kalkarak Çanakkale, lımir, 
Küllfik, Fethiye, Finike, An-
taly:ı, Aliiye, Mersine gidecek 
v~ dönütte Ta~ucu, Anamor, 
laiye, Antalya, Finike, Fethiye, 

Küllük, lzmire uğnyarak gele-
cektir. • 

Çanakkalede yalnız yolcu 
verilir yo!cu alınır. 

Lütfiye mahallesi 5 No hane l~u:::~:~::ı~::..~-:~::~~::...: .. ~.::::~ı:-:.:-:::s:mm=:::ı:m:ii:w::=. 
• 30-65 " " H yelkenci \'APURLARI 1 

Lira K 
9 Arnavutköy 

10 
7 
5 
7 

10 
8 

23 

12 

• 
50 

" " 13-19 " " 
" " 31-35 " u 

50 " " 11-23 " " 
" " 31-63 ,, " 
,, " 10-21 " tt 

50 Nuruosmaniyede Mehmet paşa sokağında 3,5,7, 
numaralı hane 

50 Vefada darülhadis caddesinde Ataf efendi kntüp-
han ... si ittisalindeki hane 

1 l.'fd1ıef llain·ıi enciimen.inden: 
• 

Baiada muharrer emlaki hususiye birer sene müddetle icara ve-
rilmek üzere müzayedeye konulmu~lur. 17 Eylül 930 çarşamba gü
kü saat o birde ihale muamelesinin icrası mukarrer olmakla talip
lerin vil ~ y .. t daimi encllmenine mfiracaatlan. 

I ila.J~et d<1 irrı i eıı.cünıeııin.cleıı: 
T .ı.,ta kalede kadı hanı allmda kain 85 No dükL:iin doksan lira

lık hmirat tarafına ait olmak ve üç sene müddetle icar edilmek 
şartıle on yedi lira bedeli icar ile talibi uhdesindedir. 10 Eyllll 930 
çarşamba gl.inü sa t on birde müzayede ve ihalesi mukarrer oldu
ğundan tal"plerin da imi encümene müracaatlara 

Vilô }ret rlrıiıni encıl.11ıeııincleı1: 
Ç nberli taşda kain 70,72,74 No kahvehane ile dört odanm icar 

müzayede müddeti 27 ağuıos 930 çarşamba günü saat on bire 
kadar temdit edilmiştir. taliplerin daimi encümene müracaatları. 

Karadeniz poswı 

S vapuru 
8ffiSUil 20 Ağustos 

Çarşamba 
ak§amı Sirkeci rıhtımından 

·hareketle (Zonguldak, ine bolu, 
Sarnıun , Ordu , Giresun , 
Trabzon , Sürmene , ve 
Rize ) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel· 
kcnci hanında kain acentasına U 
müracaat. Tel. lstanbul :1515 H 

ımı:111ın•:ı:um:111-ı1 ı w 
BAYRON 1\lARSILYA EKSPRES! 

18 Ağustos 1930 da Marsilyadan lima
ıumıza gelecek 
ANDROS 

lüks sefinesi. 21 Ağustos Perşembe saat 
(JO) da Gnlata rıhbmından doğruca Pire 
ve Marsilyaya hareket edecek~~· ~mum 
limanlııra her s:ınıf yolcu ve tuccm em· 
tea kabul olunur. Pireye ,·anş 22 Ağus 
tos saat ı 3. 1\farsllr,ayıı 27 Ağustos sa· 
hah. Pire ve Marsilyııyıı tenzil~tlı tarife 

~1:~~,~ ~ ij~ 
B ··} ük Tayyare Piyangosu ~ -rt 

yapıldığı gibi, üçüncü sınıf yolcular için 
yatak ve yorganlı karyolalar temin edil
miştir. Müteakiben hareket edecek posta· 
lar: 4,11 ve 23 I:ylül saat 10 da. L"muml 
acenteler: D. AnağnostoEulo Ye K. Sin
kidi Çinili Rıhtım Han <..~alata Tel. Bey
oğlu 2612·3, Galata ve Beyoğlu için bil
umum Serahat acentelerine müracaat 
edilmesi 

Bevotlu. tt~rdüncü sallı hukuk 
mahkemes ndtn: 

9 uncu Tertip 2 inci keşide 11 
Eylül 1930 da . 

Keştdeler, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, 1§, Ziraat 
ve Osmanlı bankaları mürakıpları ve halk huıurunda 

yapılır. 

Bü)1ük ikramiye 35,000 
~ Her lteşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Beyoğlunda istiklal caddesinde 
54 numarala Muhip B. apartıma
nında sakin iken ınfiptela oldu

- ğu akıl hastalığından dolayı Ba
kır köy emrazı akliye ve asabiye 
hastanesinde tahtı tedavide bu
lunan Madam Marinin hacrine 
ve Nişantaşı caddesinde 45 nu
maralı hanede sakin hemşiresi 
Madam Satenikin vesayeti al
tına konulmasma 10-7-930 tari
hinde karar verilmiş olmakla 
kanunu medeninin 371 inci 
maddesi mucibince keyfiyet ilan 
o.unur. 

= SAVISI HER. VER.DE 6 KUR.UŞ = 
i\JA TBAA VE iDAREHA.°\'E : 

lST ANB UL. Babıali, An kar~ caddesinde •\"AKIT YL"RDU. 

T.t. 1'70 ( foARE f$t..ERI) 1971 (YAZ! işi.ERi) Telsfff ı VAJCJt', P- ır.t.. 6' 

Şehremaneti llAnları 

se iz senede ö enme 
üzre satıl!k ar3a 

Arsanın yüzü Sathı Metro murabbaının kıymcd 
metre metre murabbaı Lira 

Fatih yangın yerinde 
130 adada molla Ali 
efendi mahallesinde .. 
1518 1544 harita nu
maralı arsalar ara• 
ıında arsa 1.30 
Fatih yangın yerinde 
120 adada Hocau-
veys mahallesinde 
2894 2916, 2915 ha-
rita numaralı arsalar 
arasında 

Fatih yangın yerinde 
119 adada lskender-
paşa mahallesinde 
1854-2 1854-1 harita 
numaralı arsalar ara-

13,76 

55,85 ı 

sındaki arsa 6,05 , 34,49 ı 3,S 
Fatih yangın yerinde . 
141 adada Sangllzel-
de Akarsuda 2687 
2686 harita numarala 
atsalar arasında arsa 10,20 85,86 2,5 

.. 8,20 
Yukarda yazılı emanet mala arsalana beden ıekiz 1ene •• 

sekiz müsavi taksitle ödenmek Due ayn, ayn açık milzayedeye 
konmuştur. T aliplcrio ıartnameyi g6rmek için her,Oo mllzayede
ye girmek için ihale ınnll olan 9 Eyltil 930 Sah ~il levuım 
mildilrlllğllne gelmeleri. 

~----~~----~--~--~--11!'----
Ş e hr emanetinden: Kadıköy ve Y edikule gaz ıirketleri tarafıô-

dan üçüncü Uç ayhk devre zarfında abonelere furubt edilecek 
gaz bedelinin Y edikule gaz haneıince baYa gazmm beher metre 
mik'abı 6 kuruı 32 para ve kadıklSy ıaz haneaince de l»eher 
ı;getr~ 18.ik'•bı 7 kunat 27 para G&uüıdea ~ıbit edil..ıt olmakbı 
ahaliyi muteremeye ilin olunur. 

Şehremanetinden: Fatih yangın yerinde 114 adada 2552,2553, 
2550, 2929 harita numaralı arsalar araaında 9,49 - 2,57 metro 
yUzUnde 284, 43 metro murabbaı 2 lira 40 lnmıf kıymet takdir 
olunarak bedeli ıekiz mllsavi takıitte &denmek tlzre kapali zül. 
la mUzayedeye konmuştur. Taliplerin f&l'bıame almak için ber
gUn levazım mlldürlnğüne mllracaatlan teklif mektuplarım da 
ihale gUnll olan 9 Eyliil 930 Salı filoll ıaat on beşe kadar 
mezkur müdürlüğe vermeleri. 

lstanbul ithalat gümrüCü müdür-. 
lüğünden: 

Ş kilo Sandık 
26 KC 17 813 Çıkolata Transit 

HC 27 
Balada muharrer 26 sandık çıkolata tran.ait olarak beher kllosu 

14 kuruşta talibi uhdesinde bulunduğundan ve 20/8/930 tarihinde 
ihalesi icra kılınacağına mebni fazla fiyatına ~lip olanlarm yevmi 
m~zkurda Istanbul ithalit gllmrllğü sabı komsiyonuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

l 
"V AKIT ,,a abo

ne olunuz 
nwıwww ..... wa•ı••uaı ._ ..... 

"aöıı zade bıraaerıer wapurıarı 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks JlOStası 

SADIK ZADE 
v.:ıpuru Sal günn 

19 ağustos 1 akıamı 
Sirkeci rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lncbolu, Samsun, 
Ordu, GiresÖn, Trabzon, Sür
mene ve R:zeyc azimet ve 
avdet edecektir. 

T afıilAt ıçın Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen· 

• tahğına mOracaat. 
Telf. lstanbul 2134 

lııe EIAstlkl 
Kemerle

rin Şaheseri 

Mes'ul müclii'.r:Refik-Ahmei 


