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Dün vekillerimiz arasında 

Y alovada görüşüldü 
Irana cevabımız Ankaradan 

Qönderilecektir 
Kaplıca, 21 ( Vakıl ) - Dün 

gece Istanbuldan buraya gelen 
ismet paşa hazretlerile Dahiliye 
ve Hariciye vekilleri Gazi Haz
retlerine mü]aki oJarak geç vak
te kadar kaldtlar ve bugün ak
ıam tekrar kabul olundular. Bu 
esnada Irana verilecek cevabi 
nota hakkında görüıüldüğü an
laşılmıştır. 

Bu hususu Hıriciye ve~<Hi 
Tevfik RUtlü beye sordum, de
di ki: 

«Lizım gelen ceva hın Anka
rada.n. gönderileceği tabiidir. 
Paris, Sofya ve Varşova sefir
leri tesbit olunmuştur. Ancak 
isimleri yapılan istimzaçlara ce
vap aldıktan ıonra neşredilebi
lecektir.» 

• • 
Iranla münas~

batım1z 

Umumi siyasetimizin vaziyeti 
normaldır. Iranla münasebetimiz 
dostanedir. Irana verilecek cevap 
bu akşam Y alovada takarrür 
edecektir. Esasen Irana şimdiye 
kadar hiç nota vermiş değiliz. 
Ancak ıifahi tebligat yapmakta
yız. Bu hususta söylenecek fazla 
bir şey şimdilik yoktur. 

Paris sefaretine Bern sefiri 
Münir beyin ve onun yerine Ma
ari~ vekili Cemal liüsnü Beyin 
t~yın edıleceği hakkında çıkaı;ı 
rıvayetler külliyen asılsızdır. 

Esasen biliyoruz ki bir mem
!ekete sefir tayin edilmek için 
o hükumete yapılan istimzaca 
muvafık cevap almak lazımdır. 
Sefir kim tayin edilecek heyeti 
vekilede görüşülerek kararlaştı
rılır.,. 

.. . . 
Iran hükumeti 

Dostanedir. ~imdiye ka- Sila ! ıh İran asilerile mü-
dar f rana nota vern1iş cadeleye geçti 

dei!iliz Tahran, 21 (A.A.) - Hükumet ta-
K o.;> rafından aşiretlerin silahtan tecridi 

aplıca, 21 (Yakıt) - Hus- hakkında verilen umumi emre itaat et-
rev B. lstanbula hareket etti. miyen Iranın Hamidi aşireti ile müfrc
Ayın yirmi beşinde Batum tari- zeler arasında şiddetli müsademeler 
kile Tahrana gidecektir. olmuş ve bir kaç yüz kişi ölmüştür. Aşi· 

Istanbuldan geçerek Yalovaya retin gösterdiği mukavemet pek yakın-
d da kırılacaktır. 

gi en Dahiliye ve Hariciye Ve-
killeri ve orada bulunan aair ve- ı'.\luallı ınler kongresi top-
killer ismet Paıanın riyaseti al- lantıhtrına nihayet veriyor 
tında toplanıp Irana verilecek Ankara, 21 (Telefon) - Türkçe mu· 
tifabi cevabı takarrü ettirmişler- allimleri kongresi bu gece içtimaların:ı 
d. nihayet verecektir. Muallimler yann 

ır. 

Hariciye Vekilimiz bu içtima- yerlerine gideceklerdir. Bugünkü mü-
zakerede lise 9 da gramer okutulması 

dan en el gazetecilere f u sözleri 

1 

edebiyat derslerinde sanayii Iaf ziyeye 
söylemiştir: yer verilmesi takarrür etmiştir. 
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ungece a ov • Hukukcularım1z ne diyorlar? 
da Hariciye , Da- ' 
biliye veki)Jerf Je Tekaüt, belediye ve Barem kanunları teşkilfttJ 
Halk fırkası katibi esasiye kanununa muhalif midir ? 

umumisi geç vakte ·- İrfan Emin. Jeyin beyanatı 
k:ıdar ismet Pa. nın kukçuıarımızm fikirlerini sorduk. nun-

- v Jarı karilerimize arzediyoruz. İrfan 

Yanında kaldılar Emin Beyle muharririmizin arasında 
şu mtilakat cereyan etmiştir. 

Kaplıça, 21 (YAKIT) - Şimdi Ga· Memuriyette iken meb'us olanların 
zidcn ayrılan Fethi, Nuri, Cemal Hüs- meb'uslukta geçirdikleri müddet teka· 
nü, Recep Beyler Yatklübe hareket üt müddetlerine zamolunmak meşruti .. 
ettiler. yet meb'usan meclisinde kanun olarak: 

Şükrü Ka"8, Tevfik Rüştil ve kUibi kabul edilmiştir. Bu hüküm yeni teka.. 
umumi Saffet Beyler geç vakte kadar üt kanununda da mahfuz tutulmuştur, 
İsmet Paşama yanında kaldılar. Bu vaziyet teşkilatı esasiyeye mugayk 

Görüştüğüm Fethi ve NuJ.i Beyler, midir? 
Rıfkı (Elaziz), Rasim (Bilecik), lbra· - Her ne kadar teşkiliitı esasiye 
him (lzmit), Şair Mehmet Emin (Şibin· kanununun 23 üncü maddesi meb'us-
karahisar) Beylerin yeni fukaya iltt- lukla hükO.met memuriyetinin bir zat 
haklarım teyit ettiler. uhdesinde içtima edemiyeceğinden 

bahsetmekte ise de meb'usların meuıur-
Serbest cfimhuriyet fırkası Jara bahşedilen bazı haklardan istifa,.. 

dün de mutat faaliyetine deTam de edemiyeceklerine dair hiç bir sara• 
et miş, Ağaoğlu Ahmet B. bllro• hat mevcut değildir. Maamafih vicdani 
sumda mefgul olmuttur. Tefrik olarak düşünülürse adeta vatani bir 
vaya kayıt ınaksadile tahnri ve hizmetin mükafatı olan tekaüt maaşın. 
!lllt0fahı· m" l d k Avukat irfan Emin B. da11. mcb'uslann istifade etmemesi irin 
y uracaat ar evam etme 3 

tedir. Birisi Lüleburgaz olmak Fırka münakaşaları arasında Ağa bir sebep yoktur. 
üzere yeniden liç ıehirden tel- oğlu Ahmet Beyin ortaya attığı bazı ~i1irsiniz ki tekaüt manşına lstih· 
grafla mllracaat vaki olmuıtur. kanunların teşkilatı esasiyeye mugayir kak için en az 25 sene devlet hizmetin"' 
Sabık kadınlar birliği reiıi Ne- olduğu meselesi hakkında uıaruf hu- [Alt tarafı 3 üncü sayıfada] 
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zihe Muhittin hanımla, Fatma d d d 
hamm, Ebubekir Hazim ve sa.. Cı·ı ı·ye kongresin en av et 
bık Tokat m\ltemedi Hayri 
beyler dün fırkayı ziyaret eden- h 
ler arasındadır. Bu zevatın yeni Hulusi Behçet Beyin iza atı 
fırkaya dahil olmak iıtedikleri 
anlaşılmaktadır. Bundan maada 
işittiğimize göre operatör Emin 
B. de telgrafta mllracaat etmit 
"fırkaya arıı hizmet etmek isti
yorum ret ve kabul rey ilinize 

bağlıdır,, demiştir. 
TetkilAtı eıasiy ksnununı 

muhalefet iddiıst 

Türkiyenin de iştirakile bir Balkan emrazı cildiye 
ve efrenciye cemiyeti t~şkil edilece1~ 

Kopenbağta toplanan beynel- -
milel emrazı cildiye ve efrenciye 
kongresine iştirak eden Dr. Hu
lusi Behcet ve Nuri Osman B.-
ler, lstanbula gelmişlerdir. 

Dr. HulUsi Behçet B. , dün 
kendisini ziyaret eden muharri
rimize seyahati, kongrede görü
şülen şeyler etrafında şu izahatı 
vermiştir: 
· - Kongre, Danimarka Krah 

lzmirdeki komünist'maznunları 
Yarın istintak dairesinde isticvap

larına başlanacak 

Yeni fırka azasından Ağaoğlu 
Ahmet Beyin, yeni beyanatta 
bulunduğu ve bu beyanatında 
teşkilatı esasiye kanununa muba· 
lif gördüğü kanunlardan bahset• 

tiği yazılmııtı. Kaydedildiğine göre 
Ahmet B. bu beyanatında Bele· 

tarafından açılmış, 4 Ağustostan 
10 Aiustosa kadar sürmüştür. 

KraJ. iki buçuk saat süren ilk 
celsenin nihayetine kadar hazır 

Evraklannm 
latan bula gön· 
derildiğini yaz• 
dığımız tımir
deki komllniat• 
lik tabrikib 
1Dazu11nlan Ca· 
ıim, Nuırat, 
Mehmet, Ziya, 
dua lstanbula 
getirilmiılerdir. 

Maznunlar, ak· 
tam Uatll teY· 
1'if aneye gönde
rilınitlerdir. Ye
dinci istintak 
daireı~ yana 
bunlan lıticvap 
edec:ektir. Diln 
haklarındaki eT• 
ralu tetkik e• 
dilrniftir. 

W.klannddf 
tahlcikat, burad• , lsrnlrden getirilen komflnlıtler vapurda 
Yakalananlarla b\rlikte yapılacakhr. 

diye kanununda balkın idare 
hakkının tanınmamıı, Bele-
diye, köy ve ıehir teı~ilah 
yapılırken bu noktalara rıayet 
edilmemit olduğunu iddia edi
yor, son tekaüt ve mnaf kanu-

nununun da teşkilatı esasiye 
kanununu ihlAl ettiğini ıöylüyor• 
du. Ahmet beye nazaran meb'· 
uılar tekaüt kanununda memur 
olarak nazan dikkate alınıyorlar, 
Vekillerin tekafit kanunundan 
istifade etmelerine imkin T~ri
liyor ve bunların birincisi meb' 
uslukla memurluğun birleımiye-

ceği noktasından teşkilatı esa· 
aiyeye muhalif bulunuyormuf. 

Ahmet beyin en son bahs ve 
tenkıt ettiği kanun Baremdir. 

Bunun yUksek maaşlı memur
ların maaşlarım arttırmak için 
halka yükletilmiş bir yük oldu-

[Alt taralı 6 ıncı sayıfada] 

Nasıl aldanıyor
lar ? Nasıl alda

tıyorlar? 
6 ıncı ~ayıfamızdadır 

bulunmu~tur. Kongreye 42 mem
leketten 1200 e yakın aza iştirak 
etmiştir. 

Kongrede muhtelif mevzu]ar 
üzerinde mübahasat cereyan et
miştir. Ezcümle o ekzemların 
menba ve menşei marazisi cilt 
veremlerinin tedavisi, firengi 
muafiyet ve intanı milkerrerleri 
mevzu bahsolmuştur. 

Firenginin tedavisi, salah ve 
şifa meseleleri hakkındaki mü· 
nakaşalar hayli hararetli oldu. 
Bid3yette şiddetli tedavinin k·ıy
met ve ehemmiyetini düşüren 
milşahedeler arzedildi. Firengi 
telakkisi, uzviyetteki rolleri, 
amili marazinin edvarı, birçok
larını yanıltan mükerrer intan ve 
"Superin fection,, keyfiyetleri bir 
birçok günümüzü işgal etti 

En maruf profesörbrin ha
yatlanndada nadiren rasgeldik
leri vak'aların teşrik, tetkik ve 
münakaşalar1, çok fayda temin 
etti. Bu tetkikat, ilmi surette 
çalı~mak iteyenler için en tatlı 
gıda maliyetinde idi. Muhtelif 

Dr. HulOsi Behçet B. 
memleketlerden hastalar getiril· 
mişti. Bunlar görlildü. 

Netice itibarile kongreden 
maddi ve manevi pek çok isti
fade ettik. Kongre şahsi tanış• 
malara da vesile te"kil etti. Ati
na darülfünunundan profesör 
F otinos, Sof ya darülfünunundan 

profesör Beron1a konuşularak 
bir balkan emrazı cildiye ve ef
renciye « assoclation )) u vilcude 
getirilmesi kararlaştırıldı. Bul
garlarm, Yunanlıların, Sırpların 
Romenlerin ve b'zim iştirakimiz 
düşünülen bu teşekkül , daimi 
surette faaliyette bulunacak, her 
sene bir yerde toplanılacak , 
neşriyatımız beynelmilel emra7.ı 
cildiye ve efrcnciye bürosu tara• 
fmdan dünyaya neşrolunacaktır. 

Beynelmilel kongreye geline~ 
bu sene Stokholmda toplanan 
kongre, dört sene sonraki içti
maım Londrada aktedeccktir. 
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Edebiyat muallimleri kongr.eai: 3 

Maarif vekaleti eski ede
bi yatı 100 broşürde 

toplıyabilir 

Edebiyat kongreıinde konu
şulan üçüncü mllhim mesele de 
tedrisat malzemesi yani kütüp
hanedir. 

Hemen söyliyelim ki bu bah
sin kongre porğramına konma
sı bile bizim için bir terakki 
allmetidir. Tabiiyyat, fizik, kim
ya vesaire dersleri için mektep
lerimizde halimize göre kırık 

dökük üç beı alet görülürdü. 
Fakat edebiyat derslerinin de 
kendine göre bir aleti, malze
mesi olabileceği yakın zamanla
ra kadar akla getirilmiı şey de
ğildir. Pek zaruri ihtiyaçlar için 
muallim kendi kntUphanesinden 
üç bet kitap getirir, muallim 
başka bir yere gönderildiği za .. 
man bu kütliphaneciği de paket 
yapıp koltuğunun altında götü
rürdü. 

Mekteplerden bir kısmında 
gerçi bir kütüphane vardır. Fa
kat bunların ne olduğunu hepi
miz pek iyi biliriz: Maarif ta
rafından basılmış sekiz on eser, 
öteki beriki tarafından- biraz da 
işe yaramıyacağı için vakfedil
miş· üç dört cilt. 

Edebiyat mualliminin burada 
talebeye okutacak ve tavsiye e
decek bir eser bulamaması he
men hemen adetti. 

:(ongredeki arkadaşların bu
na da mutlaka bir çare arama
larını çok isteriz. 

Böyle bir kütüphanenin Jüzu
mu hakkında uzun ılSıe hacet ol .. 
masa gerek . 

Hepimizde biliriz ki talebemiz 
kabiliyetlidir, çalıtkand1r. Fakat 
okumaz. Bu onun bllyUk bir ek
siğidir. Sonra gene hepimiz bi
liriz ki bir talebe, ne kadar ça
lışkan ve malumatlı oluraa olsun 
o;cumak, dütünmek, kendi ken .. 
dine çalıımak, haıılı kendine 
mahsuı bir düşünce dünyası ya
parak onun içinde yaıamak i
detini almamıı, zevkini duylJ!a· 
mıısa ilerde gireceği fikir haya
tında ilcrlernemeğe, kısır kal
mağa mahkum oJur. BugünkD 
bayatta gen it kafalı, derin ruh-
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Noktai nazarına göre kendi
si hürriyetperver ve demok
rat bir adamdı. Devir devri 
hürriyet, ve hakim olan zihniyet 
demokrasi zihniyeti olmak la
zımdı. Binaenaley paıanın müta
leaaıaa nazaran lustrin iskarpin, 
jaket alay ve redingot, aristok
rasi alimeti idi. Bir saniye için 
bu doğru olsa bile paşanın bu 
çapaçul giyinişi blSyle ince mU
lihazalardan ziyade, hissatı tab'
ından mlltcvcllitti. 

Ekser rtıfeka Ayan lokan
tasından yerlcrdı. Nazmi Paıaya 
g6re, bu bir israftı. Kendisi a
lelekser yemek yağlarından ve 
midesinin rahatsızlığından hah· 
ıederck bir bardak limonata ge · 
tirür, cebinden ,ıkartbğı iki 

Yazan: Reşat Nuri 
lu görmemekten ıiklyet ~
miz bftttın me1lek adamlan lııep 
böyle yetifenler arumdaa çık
mııtır. 

Hasıh okumamak. keadine 
mahsus bir dilaya yaparak için
de yatamamak ffkir hayabu -
namzet bir orta mektep talebe
si için zekisızlıktan, tenbellikten, 
zevksizliktcn daha l»Gylk l»ir 

•kusurdur. 
Bu eksik ve kuıurdu ltiriaci 

derecede muaUi• mea'lll ,..a .. 
ntir. Fakat o bicare •• •• yıp
aın ki talebesini teıYik ipa eJia
dc naaibattan baıka Yetecek ~ir 
ıeyi yoktur. 

* S6ıil uzatma•als İP• •Jİ ttir 
mektep kOtUphullili pettl ta-
savvur etüjimiu alftiJ 

Böyle bir kltlp,.._, •• Mlla .. -
sa Uç çqit kitap ....... ...,: 

Yeni kitaplu, .. w ,4,W1ıta 
ait kitaplu, nllaarıt ptp ..... 
biyatlanndan te~l•.ter. 

Birincileri az bir para ile te .. 
min etmek ml•kOocllr. Bir 
mektep kUtDpbaneaine ıitecek 

kıymette piyaıada kaç 111r • .,.. 

dır ki? 
Fakat ikincilerle lçlaellen 

sıelince it detiıir: çlakl pir••· 
d.a eakl eaerl,P. •~, prp 
eserlerinin tcrcQmeıl ~imar. 

Bu ulrUerl yeni harflerle tek
rar bastırmak, p.rp e..ıeriDin 
en IU&Umlulan• terci•• ettir
mek çok paraya Ye ıok zama
na muhtaç bir iftir. Fakat ••· 
arif vckllctl timdllik ıeap bir 
memleket klUGpbaaul d8tll fa
kat orta mektep talebeai ~ 
en az ne 1411maa oalardu İDa• 
ret bir kDtlphaae ~JJnk 
ite baılarsa, az ıa•uada u ,. • 
ra ile çok İf yapabilir M9'8tla· 
deyiz. 

Eaki kitaP.larla garp ... rlıri 
meselcıini ayn ayn ...... ıe-
çirelim : 

* Edebiyat tedriıine 1ardı• ~ 
decek eski kitaplar lçia tlJI. 
dUşünllyoruı: Ba,cJald ..U.-

gevrej'i limonataya daldafartk 
bununla karnını doyururdu. tle· 
le tramvayların vııir vııar ifle
diii bir memlekette 17~D da· 
ireıine araba ile ıelip ,kpma 
ka-Jar daire avlusund• arılıa 
bekleten MBfllr fu•t P&ftyı 111~ 
affedemezdi. 

Dilber zade efendiye f9k ~ı
:ıardı. Palto,upu \UtaD had4t1De· 
nin eli11e bukad•r "tl~lk bir 
hizmet mukabiliDde 18re1i 11ı
lamadan bir lira. •• ijrı sı)lıı· 
tırı~ı, Nazmi Papaıa tıl• lııay .. 

retini mucip olur, bu lf'f k••· 
di cebinden çakıyw•uı .t..ı, 
kendi yDrejindcn lf"9Jl1.,.•f 
gibi derin bir sııı duyırdı. 

Bakın Mütür Osman Paııyı 
çok ıeverdi. ÇGakl koca 

•i7eliaüz laırf ia killltmdaa det
•uı ltir ı•r detslclir. Eıkidea de 
bu blyle idi. Eıki eaerlerin bir 
kuma el yuaa11ydı. bualm11 o
lanlana blyllk bir kıılbı bitmif, 
~7aaa4aa kalkmlfb· 8ia•en.ıe1b 
mektı lt tal• kit AHI 
Yarlık ile bu~ll yolduk ara
Mlda bllylk hir fark yektu. 

Sonra r•• tç ...... e4ebl
yat denleriade bir Nabi nya 
Naimaya dDıecek hiae yirmi 
otuı urfaya pçer mirdi? 
Şu h.Wt ~ir Main ••J• Nai .. 

..... ea ~e••i1etli parçala• 
n,daıa toplanmat iki ••1• içer 
ftr.ahk iki bfotlr IMlgla bu 
ihti1aca t•la ecler. 

MualU•, Nabidea Yaya Nai .. a-
4 ltm••Kıii dit •Mtep 
ldltlpbanubadt ildter fo~ 
Jitmi yirmlb.. Nabi •• Naima 
lnalabP.. eelara tale~e .. ~
tar, kale,. ~ntetldk etti 
rec~ ..,ı.n flllerir, lteılal ele 
t•lelte kndi licndiaa okur. 

T alebt aruan.. daha ileri 
Jitmek. .. tatkiklerim derinJ,.tir
.- illlJ• tek tGk ..,aklslar 
.1siP lif ••u•I kldplaPe
ler _._ tiltl,_.a~. 
lbi• llUl.Uce •urif ••klleti 

•• Wr ••P 1•pbnaak ff'· 
tlle, ~ ... edılt~b lkiylı 
hrlıaahk ~ ·~orc1, topla1 
Ye aaemltketia d•ireru fakat 
o~ t.W .. l 1•P'! tale.,._ bu 
iktllaCIDI tıeıılil• t.U. e4e
Wlf. !,et .ıNf•t Udyb fonu
lak bir kltlplaue... la IWlar 
Hl'P, ..... ,. ·--,ı..,aı ki ?·· 

~elilik ...... , ....... la-
t•·~ ğ le k"6k ~, .. la• 
ı.1•11· illkt•• M! ... ,... kur-
- ......... elek. 

• 
EcaeM ..-leriae rllılee, h9 

la•tbald• 4••• dç bir iftir. Eı· 
W...ıerl!!P-•W ~.,.. 
... " laflı ,...., ki ttı•IJe 
•Wlui ~ Mr Ueaa slbi 
~·'4~ ~~~ 
..,... l~ .... .-ki ..... 
.W,at ~..S. Wr .., al8'fJ• 
--~· CitMI twd•elvi· 
al iH lıea k,..f, la-. ct, 4alaa 

~ ... ""' U~""-· 
·~ -·· ....... ,. ....... 

•f•PW' HU ~tta 1t14a ~. 
F~ ~ele t.ı• cık 
...... ~~ ..... -~1tkla 
.... I! ~ ~ •• .,.._ 
k4ar· 

liıi• .._ etleW,ab...aa 
...,.-..,..... .. ~Wr 
farla da ............... ..... 
lt.,M• •Jll .... filan• ... 

Başvekilin1iz dişlerinden 

c TELGRAFLAR ) Ağrıda sükfın 
n1u~tariptir Karlar fazlalaştığından 

Kaplıca, 21 (VAKiT) - ismet Paşa haydutlar aşağı inmeğe 
Hı. dlflerinden muztariptirler. Altı di· 
tinin ~!klttnfffi neticesi Başvekilimiz başladılar 
bugUnfi istirahatle geçirmişlerdir. 

Gayri mübadillerden buraya gelen 
bir heyet BaşvekUlmizi ziyaret ederek 
Yuaanfstanda kalan mallarına karşı· 
lık kendilerine mal verilmesini rica 
edeceklerdir. 

Bir hakimimiz ağır yaralı 
lzmir, 21 (V AKIT) - ikinci hukuk 

mahkemui nisi Kemal Beyi at çiğne· 
di, batından ağır bir yara aldı. Hayatı 
tehlikededir. 

Müskürat müdürü nikbin 
lzmir, 21 (V AKIT) - Müskirat U· 

lllum mütlUrU Asım Bey, bu sene üzüm· 
lerta fok ıBzeJ olduklannı, ihracatın 
~k elacatını, lnhiaar idaresine Uzüm 
kalllt!:r•~nr, Çqmeden anason mü
barauraa bafladıtı için fiatların art· 
~ını söyleıniııir. 

Yeni asır davası 
tı•ir, ıı (YAKIT) - Yeniasır -

Tür~oeafı dan•na devam edildi, 4 
eylüle kaldı. 

Sivas hattı 
Allkara, 21 (A.A.) - Sivas hattının 

••krrer tlP kliMdı münasebetile '°'ta pullan Uıerine ıürprJ yaptml· 
•iftar. Bu pul}ar 39 obstos 1930 da 
mevkfJ tedavüle sıkanlacaktır. 

Bir beyanatın tekzibi 
• JJ'Jırat,. 21 (A.A.> - ZıLJrep gazete· 

m•ba 7fikttk siyasi bir pıtsa atfen 
B•1pr. 'Yugoslav mUnasebatı hakkın· 
da IH1frettlff beyanat sal!hfyettar ma· 
lialll U.rafmdaa tekzip olunamaktadır. 

Pamukiarımızın ıslahı 
Ankara, 21 (Telefon) - Hükumet 

pamuklanmıllll ialahı için bir müte
•uıın• getirtffekıtr. 

Tütün fiyatları 
""1aı.r. ~ (V.4JUı'.) - Tütün pi· 

JUU1 225 ku1'1!§tan ~ıldı. Satıı h:ıra· 
tle devam ediyor. 

· ucak eaeriD tamamından çıkma .. 
••k•bil oaı.nakinde mananın 
11 cletil midir? 

Garp eaerlerindea okuduğu 
bir kas parçanın zevkine kapı
ı.rak kitabın tamamını okumak 
iftlJ~k talo"'ia bu merakını 
tablil edemt•ui warh bir 
f!1dir. 
lhamafih hada da eldeki mab-
at D'fYeti maell OD bnynk 
taa enre aarfetmektcnıe yilı 
klçlk ,kttraya tarfetmek fikri-

~' ~-- dotrudur. 
Bu herhalde dtınya re garp 

.. laeterleriai yayq yavıı dilimi
ze nakletmek teıebbOsilmllze 
enıel olacak bir ıey değildir. 

Re141t Nurf 

Ye mlıteaddit emllkindea para 
aldata .... eY idaresine yeti .. 
ffC•k fljk~ınaı ayırdıkbın son
,. •rrafa ~ılefop ederek daire· 
1• c,&btder, kltibi umumi Müı
Jtk Beri• oduının 1anındaki kn
cGk oc1.,. celdleı~k baclemele
,. ldm,•ia oda1a bırakılmama· 
... , tttbilt edw, buounlada 
PdifJ etmi7e,.k k•pıyı ııkıca 
b,.tar, J'8b r•ıtn verdiği 
ktiaUwı ıayar, paukabillade ye-
1~ l'IM 11ra tltasa liralan abr-

~..., f •tJ ,ok ••~bam Ye mll

•t•yJf ~lr aci~clı. Hariçten 
a'*8I "'511iı itililmemcsi için 

""•"" ••rdiJi ılbnları Je}cer 
•br, k••tli Jti•• ile ve kezalik 
8ft f•kJrtlJl;•uaaa feYkallde 
iJi Yf 4ikk,t ,derek Uç d6rt 
tftt•r• ytrl•tllrir, urraf fittik .. 
t• ""'' tekrar kapıya kilitliye
'M pantalonunu Ye donunu çö
ıtp n.lan itllqdeki kemere 
1erloılirirdi. 

Dahalet edenler 
itiraflarda bulu

nuyorlar 
Ağrı dağında kar yağmağa 

başladığından ıakiler aşağılara 

inmektedirler. 
Diğer taraftan alınan maluma .. 

ta göre, vaziyet ne arzederse 
etsin, Ağrı dağında harekata ey
Jül iptidasında başlanacaktır. 

İranlılar hudut üzerinde asker 
tahşit elmeğe hararetle devam 
ediyorlar. 

Tebrize sürülmüş olan Yusuf 
Abdal ile ailesinin imha edildi
ği söylenmektedir. 

Ağndağmın akıbeti yakmlaı· 
tığı için hudutla yakın bulunan 
manatıida dahaletler başlamış 
bir kısım halk hükUmete hizmet· 
!erini arzetm:slerdir. 

Bu halkın ifadelelcri dikkate 
§ayandır. Bunlar, vaziyetten fra
nın mes'ul olduğunu, çünkü hem 
Hobyan cemiyetinin, hemde T aı .. 
naksiyon cemiyetinin orada faa .. 
liyet göderdiğini, hatta Irandan 
yardım gördüklerini söylemişler• 
dir. 

Cenup hududumuza giren çe• 
te şiddeLi bir taldbe uğramı"tır. 

Mardin vilayetinin her tarafın· 
da emniyet tertibatı alınmıştır. 

lbr11him TLJlt B. 
Şark vilayetlerinde teftişatta 

bulunmakta oldn birinci müfettiş 
Il>rahim Tali Bey vana gitmek 
üzere Bıtlise varmıştır. 

Iran Kürtlerinin isyanı 
Atina 20 ( rumca gazeteler) 

Romadan bildirildiğine göre Iran· 
da bir isyan baş göstermiştir. 
Iran askeri ile asiler arasında 
ıiddetli müsademeler başlamı~tır. 
Her iki taraftan da ölenler ve 

yaralılar vardır. Gelen bazı haber" 
lcre göre Kürt isyan ve hareketi 
Irana da ıirayet etmiıtir. 

Ankara 21 (Tleefon)-Ainda 
harekata eylülde baılana~akhr. 

Şimdilik ıükU vakdır • 
Ankara 21 ( ı·elefon) - Aıi· 

lerin reiılerinden Abdal Yusu• 
fun Iranda kansile beraber Gl· 
dllrilldüğü hakmdında bazı ha
berlet çıkmış, fakat teeyyüt etme• 
miştir. 

Mü1ür Osman paşadan allah 
razı olsundu. Onu, aylar vardı 
ki don paçasında evrakı nakdiye 
taşımaktan kurtarmııtı. Bol ke
merinde altın, daha kolıy ve em
niyetle kabili nakildi. Maam•fih 
bunu öğrenmekte gecikmesi, 
kendi hatası eseri idi, Çünkü bu• 
kadar senelik ayan olduğu hal· 
de rüfeka ile asla busuai olma• 
mıt ve binnctice bu gibi milbim 
meıeleleri öğrenmemiıti. 

Halbuki içtima haricinde rüfe
kanın ekserisi çok hoşmeşrep 
adamlardı: Hele Müşür Oıman 
pafanın ı;ıiikteleri, hikayeleri en· 
festi. Topçu Rıza paşa da gür 

sesle kahkahayı bastığı gibi iyan 
koridorları çın çın öterdi. Aram 
Efendi, kibar, çelebi bir insan, 
Bohor Efendi sessiz, mütevazı 
bir zattı. 

Nazmi paşanın Ayanda çekin· 
diği içtimai tabakalan birbirine 
zıt iki insan vardı. 

( llitmediJ. 
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Şimendifer siyaseti 

v ~ yeni f?rka 
(Vakıt) muharrirlerinden biri 

Serbest Cümhuriyet Fırkası er
kanından bir ı:ıt ile görüşürler
ken aralarında çöyle bir muhaYe
re cereyan etı:ci~tir: 

Vakıt muharriri - Serbest 
Cümhuriyet Fırkasının progra· 
mında "Fırka bllyük nafıa 
teşebbüsl~ri masraflarının yalnız 
bir nesle tahmilinden içti
nap eder,, deniyor. Bu fıkradan 

anlaşılan iey ıudur: Sizin 
Fırkamz bilfarz işbaşına gelmiş 
olsa derhal şimendifer inşaatını 
tatil edecektir. 

Ne vakit ecnebi sermayesi 
gelirıe ibrisini o vakit yapanz, 
diyecektir. 

Fırka erkanı:ıdan olan zat -
Evet, pek iyi anladınız. biz ıi

mendöferleri Sivasta tutmak 
istiyoruz. Memleketin bugünkü 
hali artık dacs ziyade kendi 
paramız ile Şimendöfer yapmağa 
müsait değildir . ., 

Fikrimizce (Vakıt) muharriri 
ile Serbes Cümhuriyet Fırkası 

erkAmndan bulunan bu zat an-
sında cereyan eden bu mükale
me ismet Paşa bükümeti ile 
Fethi Bey ve taraftarhm arasın
da mevcut fikir ve nazar ihtila
fının adeta döğUm noktasını 
teşkil ediyor. 

Filhakika Fethi Bey ve arka
da~ları zahiren şimendöfer siya-

seti aleyhinde bulunmuyorlar. 
Ancak şimedöf er yapm3k için 
sarfedilecek par:ıhm blltçeye 
koymak aleyhinde bulunuyorlar. 
Bu masrafların yükünü gelecek 
nesiller üzerine taksim etmek 

lüzumunu ileriye sürerek şümen
döferleri yapmnk için ecnebi 

sermayedarları çıkmasına intizar 
tavsiye ediyorlar. 

(Loz:ın} sulh müzakeratına ta
kaddüm eden günlerde verilen 
Samsun - Sivas hattı i:ntiyczı ve 

bunun netice!Ji hatırlardadır. 
Samsun - Sivas battı için göz 
cnllnde bulu:ıan bu tecrübeden 
sonra Anadolunun ortasm~n 
Şark viliyetlerimize doğru İE!lti· 

dat edecek ıimend&fer hatlnnnı 
yapmak üzere ecnebi sermaye-

darlarının gelmesini beklemek 
memleketin mevcudiyet ve em
niyetine taalhik eden bu ha· 

ya ti ihtiyacı bir tarafa bıraka
rak şimendifer inıaahnı muitil 
etmekten baıka birşey değildir. 

Onun içindir ki Vakıt muharriri 
Serbest Cilmburiyet fırkasının 
bllyUk Nafia i,leri hakkındaki 

maddesini tal!lamen oümcndöfer 
inşaabnın tatili suretinde telak
ki etmiştir ve bu tcJAkkinin doğ--
ruluitJnu da bizzat Serbest Cilm
huriyet fırkası erkanından o!an 
muhatabı derhal tastik eylemiş

tir. 
Acaba memleketin hakiki 

menfaati bu iki noktai nazarın 

hangisindedir? Hiç şüphe yok
ki milli sermaye ile - en lüzum-

lu hatlara munhesır bile olsa -
şllmendiferlerimizi yapmak müı
kUl, hatta çok müşkül bir ittir. 

Fakat müc~<leleli milliyeden 
beri bu milletin yapmış olduğu 

namlHenahi fedakarlıklar ile el
de edilmiş bulunan böyük nimet
lerin, milli istiklal ve mevcudi-

Müfret müteke!lim! 
(Bu s!!tunda yazı yazan muhar

ririn çok hürmet ettiği bir 
doıtu vardır ki onun ıözilnden 
bir türlü çı!<amaz. 

Bu dost, Geliıi güzel nrliv· 
hası altında yazılsa fıkralan 

okur ve arada sırada bulduğu 
kusurlan d:ı söyler. 

Bu dostun daimi ıurette liu 
sütunda müfret mlltekellim ıiga
sının, yani "geldim" "gidiyorum,, 
"g~receğim,, gibi fiillerle "Ben,, 
failinin kul!nnılmasını istemez. 

Hatta: 
- Eskiler yaptıklan nükteleri 

Nasrettin hocaya, Bektaıi devri
şine, incili çavuşa iz.fe etmekle 
yani müfret mlltekellimi ortadan 
kaldırmakla ne iyi hareket et
mişlerdir. O yüzden hikAye Ye 
nükteleri paydar olur. Der. 

0 yOzden bu aütunlann aciz 
muharriri artık müfret m\itekel
lım ıigasım lrullnnmıyacak, kendi 
şahsını «ben» zamiri ıahsisi ile 
ifade etmiyccektir. 

E~er güzel bir söz sarfetmiş, 
yerinde bir nllkte bulmuşsa onu 
da • herkesin el!lemin sözlerini 
kendine malettiği ıu devirde -
elileme maledecektir. 

Bundan sonra ben ••• Eyvah 
gene ben dedim ! 

9oplsı j4'1e 

Macaristanda KıraUık 
Macar müdafaai milliye nazın 

M. Gombos Miskolç'ta irat et
tiği bir nutukta kırallık mesele
sini mevzuu bahsetmiştir. M. 
Gombos mubafazaklr Rasist fır
kası reisidir. Nutkunda, kıralhk! 
meselesinin ıimdiki halde mevzuu 
bahsolamıyacağım Briyanın mu
ahede~i ile haleldar olan milli 
hakimi yet iade edilmedikçe bun
dan bJh'Jcdemiyeceğini söylemiş 
Ve • d t• k. er •. ~ ır ı : . 

- Meıelenin halli hakikkate 
mUstenit bir siyasetin icababndan 
tevellOt etmelidir. Macaristanda 
hayah millinin inkılibı henüz fe
veran halindedir. Böyle zaman
larda çocuk bir kıral değil kavi 
bilekli kimseler lizımdır. 

yetin mu haf azası için ne kadar 
bllyllk olursa olsun bu mUşkü-

lAta tahammül etmekten baıka 
çare var mıdır? 

istiklalin şaı·tları 

Şarkta iki aylık bir mesele 
var. Ad:na Kürt isyanı di-

yorlar. Ağrı dağında timdi aç, 
çıplak sürünen ve tçlerine boşa
lan korku altında titriyenler 
karşısında iki türlü düşllnilyoruz. 
Biri, bayrağımıza hürmet etmi
yen, kankardeılerimize -kıyan, 
memleketin rahabnı kaçıran hay
dutlara karşı duyulan histir. Bu 
duyguya kızgınlık diyebiliriz. 
Fakat bu, hadise önUndeki ilk 
histir, ilk muhakeme ve ilk hn
kümdUr. 

Davaya daha suğuk kanlı bir 
görüşle bakarsak, merhamete 
yakın feyler duyduğumuzu anla
rız. Şimdi dağlarda amanıız 

namlılarla çevrilen bu inıana 
benzer mahlO.klann derdi nedir? 
Kabilelerinin biri de "Irak ta il 

baş kaldıran Kürtler ne istiyor
lar.? 

lngiliz köleliği, Acem kulluğu 
yanında Türk vatandaılığınm 
ne büyük nimet olduğunu anla
mıyan, nankörlüğünü kan ve 
cinayetle gösteren bu kalabalı
ğın medeni dünyadaki mevktl 
nedir? 

Buna tarihten cevap almamıza 
imkin yok. ÇünkU o, böyle bir 
ıey bilmiyor. Müspet ilimlerin 
kıstaalanna wrarak arattırmak 
toa beyhudedir. ÇükU daha ilk 
adımda, birinci sorguda işin 
boşluğu meydana çıkb. 

Ben ' iıtildili milletlerin en 
yüksek hakkı 9ilirim. Milletlerin 
amma, ıürülerin değil. 

Onu kendi vatanımda görsem 
bile hissim, fikrim değişmez. 
isyan eden istiklale kavuımak 
ıç.itı silaha sarılan, bulamazsa 
brnaklarını kullananlara hak 
Yeririm. Evet, evveli hak Yerir, 
sonra asar ve nihayet merasim
le gömerim. Onlarm haklannı 
verirken kendi vazifemi de yap
mıt olurum. Çünkü bütOn istik
lil denilen kara sevdaya tutu
lanlar için kurtulu~ yoktur. Ve 
ancak ölüm, onlan itaate aevk
eder, rahata kavuşturur. 

Fakat gelinde ıu şarktaki ha
diseye bir balan. Evi inden, gı-
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Biı tek Frenk kalmadı 
Sultan Salahattin Mescidi Aksayı gülsuyu 

ile temizletmişti 
-11g-

Patrik, kilisede toplanan bütün det zarfında tahliye devam etmif, 
bu altınları yüklenmiş, ve şehirden müddetin nihayetinde burada fi· 
çıkmak için müsaade istemişti. renklerden eser kalmamıştı. 

Patrik, elindeki servetin göz Bütün bu müddet esnasında 
kamaştırmasından korkuyordu. Haldun ordu ile beraberdi. Ordu 
Filhakika Salahattinin maiyetin· nereye giderse onunla beraber gi
deki ümeradan bazıları, bütün bu diyordu. Haldun günden güne iyi· 
servetin gitmesine itiraz etmiıler, leşiyor ve eski halini buluyordu. 
bunlann ganimet olması icap etti· Melike ile Zeydun Zeytindağında 
ğini söylemitler, fakat Sultan bu idiler. Sultan, Melikenin bu ııralar· 
sözleri dinlememi§, ondan da her da yeni bir taarruza uğramaması 
firenğin verdiği on altını alarak için, onu karargahı olan bu tepede 
onu serbest bırakım,, patrik bütün bırakmayı tePcih etmiıti. Kudüı, 
bu mallarla çıkıp gitmişti. teslim olunuyorken Sultan burada 

Bir taraftan şehrin tathiri ve ea· esrarketleri aratbrmıf, yakalanan 
ki haline iadesi devam ediyor ve §Üpheli eşhasın onlardan olup ol· 
firenkler §ehri tahliye ediyorken madığını tahkik etmiı, Şeyhülcebel 
d.iğer taraftan Sultan Salahattin, fedayilerinden yakaladıklanm hep 
fırenklerin bütün ihtiyarlan ve ko- hapse tıkmıftı. 
caları muharebede ölen bütün dul- Salahattin, (Masyoı) . kalesini 
larım, yahut kocaları baıka ıehir· yıkmağa ve esrarkeılerin imhuma 
lerde mahpus olan bütün kadınları karar vermiıti. Onlar Memleket 
kendi hesabına serbest bırakını§, dahilinde kuvvetli bir kale .&bibi 
bunlann fidyelerini kendi kesesin· oldukça onlann fesadından, fena 
den ödemitti. mabatlarından kurtulmağa imkan 

Şehrin tesliminden bir hafta yoktu. Belki bunlann memleket 
sonra, Şaban ayının dördüncü cu· dahilinde kıratlık sahibi olmalan 
ma günü, Sultan Salahattinin bü· firenklerin memleket dahilinde la· 
tün ordusu şehre girmİf, büyük bir rallık sahibi olmaları kadar fena 
islim cemaati bir asırdanberi mah· idi, belki de ondan beterdi. Bunun 
rum olduğu büyük bir zevke var- için fırıat sünuh etmiıti. 
mııtı. Salahattin ile beraber müı- Firenkler memleket dahilinden 
lümanlar cuma namazını Mescidi Suriye ve Filistinin kıyılanna atıl• 
Aksada eda etmiıler, namazdan mıılardı. Artık onların tekrar mu• 
sonra Sali.hattin camii §erifin bü· kaddes araziyi itıal etmelerine İm• 
tün noksanlarını ikmal için emirler kan kalmamıı gibi idi. Bu itibarla 
vermiş, camiin bir memberi bulun· bu dahili beliyeden kurtulmağa 
madığından ona bir member yapıl· çalışmak, bir vazife idi. Bahuaua 
masını söylemi§, fakat bu membe- bu vazifeyi ifaya kotacak iki kıy• 
rin hazır olduğunu anlamıfb. Onu, metli asker de vardı. Bunlar, Zey• 
büyük Türk padişahı Nurettin yir· dun ile Haldundu. Bunlann ikisi 
mi seneden fazla bir zaman evvel de Şeyhülcebelin kalesini iyice ta• 
yapbrmıftı. myorlardı. Bunlann kumandası al• 

Nurettin, ehli salibi islam mem· tında hareket edecek bir kuvvet 
leketlerinden kovmağa ve hepsini h~r ~alde ~uvaffak. olur ve büyük 
denize dökmeğe karar verdiği za· hır hız~et ı~a e~erdı. . 
man, o da Kudüsü istihdaf ediyor· Sal~hattın f ıı:enklerı? Kudüsü 
du. Mefkureci padişah, o zaman tamam!le tahlıye etmesı üzer}ne 
Kudüste Mescidi Aksaya konmak karargahını tehre nakledeceii aı• 
üzere bir member yapılmasıpı em· rada ~~ydun i!e .Melikeni~ ~e ıeli
retmif, devrinin san' atkarlarına bu re getırılmelerını emretmıftı. 
memberin nazirsiz olmasını istedi- Bunlar Kudüs patrikanesinden 
ğini söylemi§, ve bunu mukad- ku~ularak onu~ nezdine geldik· 
des eve konulmak üzere yapbrıyo- len gecedenben, Sultan onlan ·gö• 
rum, demitti. Devrin san'atkiirları rememiş, onlarla uzun uzadıya ko
ıenelerce çah§DU§lar ve neticede nuıam~mıştı. İtler o kadar ııla, 
"islam tarihinde bir misli görülmi- m~~gulıyetler o kadar çoktu. Meli· 
yen bir meınber vücuda gelmiş· ke ıle Zeydun, Kudüaün aukutunu 
ti [1].,, uzaktan aeyretmiıler, müslümanla• 

Maamafih ıerbeıt cumhuriyet 
fırkasının liderleri uzun bir za-

1 

man için sulbOn deTam edece
giııi ve hariçtan milli bir tehli
ke ihtimali göriilmediğini ileri 
aörüyorlar. Onun için "timendö· 
ferleri yapmaktan §İmdilik sarfı 

dası kurtlar gibi çiğ etten, gi· 
yeceği kıllı derisinden ibaret 
olan bu siirii, nasıl istiklll qkı
m taıır, ne yOzle onu başkala
nndan ister? .•• Daha henüz aile 
istiklalini bilmiyen, bir kulübe 
ile kendi aile hududunu ayır
mıyan bu yabaniler, ancak Ro-
manın yıkılışından çok evvel, o 
dağlara Nuhun gemisi oturduğu 
vakitlerdeki beşeriyetten sayıla· 
bilirlerdi. Bugün arbk milletlerin 
geçirdikleri imtihanlar Yardır. 

Millet olmanın sebep ve netice· 
leri vardır. ilme hizmet ıöyle 
dursun, fennin silahtan baıka 
vaı ıtalarıns kullanmıyan, hatta 

Fakat Sultan Nurettin hatladığı r~ tekb~r ıeslerini u.z~a~ dinle
mücahedeyi ikmal edemeden irti- mıı~er, f~r~nk muhacırlennın uzun 
hal etıniı, Kudüsü istirdat etmek kafı!elerını uzaktan temaıa etmit· 
onun hayrülhalefi aayılmağa değer lerdı. Bunların. hay~tlarmı. ~an: 
Salahattine kalmıştı. Salahattin bu malannda Melıke~ın. de .hır ~ı~aeıı 
iti ikmal ederek Kudüsü istirdat vardı: ve bu ~ereflı hır hıas~ ıdı: 
etmiş, yirmi sene evvel Nurettin ta· rlı~ayet ~ırenk muhacırlerınin 
rafından yaptırılan memberi he- h~r .. gun şehırden çıkan kafileleri 
men yerine koydurmuş ve bu su· gorunmez olmuştu. O akıam Sul· 
retle muhterem selefinin nam ve tan, f\~e!ike ile. ~cazade~inin teh· 
şanını ihya etmişti. lalam müverri· re getır~lme~erını e~~etmış, Sulta: 
hi lbnül Esir bu hadiseden, mim be- nın .7:.abıtle.rınden. bın ona bu emrı 
rin Halepten getirilerek Mescidi teblıg. etmıf, Melıke Sul~ aa• 
Aksaya konmasından bahsederken kerlerı .ara~ı~da ve ay Jflli?l Altında 

nazar edebiliriz, ve ıimendöferlere 
sarfedilecck paralan bUtçeden 
tenzil edip vergileri o niısbette 
eksiltiriz." Demek istiyoıtlar. 

Acaba Serbest Cümhuriyet 
fırkası erkim uzun bir zaman 
için memleketin her hangi bir 
harici sui kasttan masun kala
cağına ne ile iman etmişlerdir? 
Avrupanın ve bütün dünyanın 
bugünkn siyasei manzarasına 

bakarak "Sulh için uzun zaman 
bir tehlike yoktur,, demek gU
lünç bir saf derunluktan ba"ka 
bir şey midir? BılAkis Şark İıu
dutiarımııda bugün askerlerimizi 
meşgul eden elim hadiseler is-

istik bal için kat'iyyen emin olma
mak llzım geldiğini isbat eden 
tehlike i,arctleri değil midir? 

.AIJuHı.; .A&UH 

ilıtnnde yaıadığı toprağı ekip 
biçmiyenlerle •millet» mefhumu-
nun münasebeti nedir ? lıtiklAle 
anca'< liyik olanlar kavuşur. 
SürUlere gelince onlar da dağa 
çıkar, ğürUltU yapabilirler, fakat 
satılmış esirler gibi efendi de

"bu da Sultan Nurettinin kerame- şehre ~rmı~tı. • • . 
tindendi der Melıke, gıde gıde hır kaç gün ev-

Salah~ttin: Mescidi Aksanın ta· vel içinde esir ve mahpua oldufu 
minne büyük bir himmet göster- mabede v~dı. • 
miş, en güzel mermerleri gelirle· Mabedın kapılan hemen açıl• 
rek ve senelerdenberi Mescidi Ak· (Bitmedi). 
saya hediye edilmek üzere topla- ç·nde vaziyet 
nan her §eyi y~r}i y~r~ne ~oydu~a· Çinde tekrar alevlenen jene-

ğiftirmek için!. .• 
r~k onun tezyınıne ıtına gostermış- raller harbi olanca tiddctiyle bil-

~, A lı: I .. . . knm silrmekte&ir. Son haberler 
ı"a hı bnul Esır bu hadıseden, membe cenuplulann Çinanfu' u · 1 

A-m-·e·r·ı .... , ...... a-d-a----.. - •:nııımıı":'"''" cidi Aksa gül suyu ile yıkanmış vel ettiklerini bi!diriyordu. YDiğe~ş~. 
b ~comunıstlık herkese açılmıştı. Bir asırdanberi betten Dey!i Meylin ald w h • 

Nevyorktan bildirildiğine gö- e~!i ~alibin h~km~ a~tında yaşıyanl berlere göre kızıllar H~nke:, 
re Elmire komünist kampının Kudus bu şekılde ıstırdat olundu. U H t hd't t H. l... b"T' h" . f 11 " l . şang ve anyangı e ı e. 
müdireleri o:an kadınlar Ameri- ~ aı· · u ul n ıbrıs hıyad~ 1 < a emı, cıektedirler. Kom:inistler mukad-

k b 
w bk' "ki . mus uman arın u a ıse esnasın· d l"SOO I .1• 1. f' a ayragını ta ır ettı erınden Bu··ı·· n b 1 1 M ema ı, ngı ız ırası ıdyc u un ar yapı ıp es· . . , 

Uçcr r.y hapse ve elliıer dolar da gösterdikleri alicenaplığa hay- v<:rılırse H.a~k~u ra ~aar~z et· 
nakdi cezaya mahkum olmuşlar- Firenklerin şehri tahliye için ve· mıyecekl~rını ~ıldırmı.'lerdır. Ce
dır. Mahküm olan iki kadın rilen mühlet kırk gündü. Bu müd· nupk hük~m.etı bu fi?yeyi ~er-

. · 
1 

d. me ten ıstınkaf ettı , vazıyet 
temyıı. ctmış er ır. [1] lbnül Esir ciltli, 8a. 225. _ fevk lade,..şüpheli ve vahimdir. 



Deyli Telgraf diyor ki: 

İrandaki Kürtler 
T1!irkiyedeki . asi Kürtlere yardım 

ediyorlar, Iran bunları kontrol 
edemivor 

« Rıza Şahın terakkiperver hükumeti zamanında 
bile eski şark siyaseti devanı etmektedir. )> 

Deyli telgraf gazetesi yazdığı 
bir baı makalede Türkiye - lran 
ihtilahnı mevzuu bahiı ederek şu 
fikirleri dermfyan ediyor: 
· ,. Türkiye Cümhuriyeti, Kürt
ler arasında baıhyan iıyankira
ne kıyamlarla meşgul olmaktadır. 
1925 te vuku bulan isyan şid
detli ve ma1raflı tedbirlerle ber
taraf ed.ilmiıti. Ozaman olduğu 
gibi, ıüpheaiz bir harekette İran 
hududu dahilinde yaşıyan hilyllk 
Kürt kitlesinden kuvvet alıyor
du. TOrk askeri asileri sıkışbr
dıklan zaman bunlar hemen lran 
eraziıine iltica etmekte idiler: 
lranın konıtu bir devlete karşı 
TUku bulan bu faaliyetleri kont
rol edecek bir kuneti yoktur. 

Yakalar bunu isbat etmiş bu
lunuyor. Türkiye biikfımetine 
kar11 Kürt isyanı tehlikeli bir 
~ahi yeti haizdir, onun hedefi 
ihtilAlcuyanedir. Bu isyanı, mü
kemmel bir surette milsellah 
Tahşi kabileler ıarp erazi içinde 
idare etmektedirler. Onun için 
Tnrkiye baıvekili lımct paşanın 
l?U- nutkunda " hudut mesuliye
tini ihmal eden bir devlete,, ih
tarlarda bulunması, doğru idi. 
Fakat bununla, Kilrlleri Iran 
eraziıinde takip etmek ve Irana 
baıka bir tarafta bazı erazi ver
mek arasında Uzun bir adım var
dır. Fakat Ankaranın Tahrana, 
yeni bir ıefir glSndermesi, iki ta
raf arasında milnasebetlerin in
kıtaa 'uğramak tehlikesini geçir
mediğini gösteriyor. 

Deyli Tclgrnf daha sonra Iran 
htıkCımetinin, Türk askerleri ta
rafından bir tecavUz vukuunu ve 
Türkiyenin hududu teıbit tekli
finde bulunduğuou tekzip etti
iini cöyliycrck bundan Rıza Şa
hın terakkiperver devrinde bile 
Ir:ında eski şark diplomasisiuiı;ı 
devam ettiğini iatihraç etmekte 
ve m~kalesine fU sözlerle nHıa
yct vermektedir. 

«Is~et po.fa bu ıiddetli hatb 
hareketi yeni fırkanın teşckkülil 
sıralarında itti~:tz etmiştir. Fethi 
Beyin, yeni bir fırka teşkil . et
!llesi Tüı ki yede tek fırka sıste· 
mini bertaraf edece!.:tir. Yeni 
fırkanın teşe!: kulü. T~1rkiyenin 
ikt:~:ıdi infiraclma nil. a ıet vere-. . , 
cek ye:ıi bir b;,ikumetm ge.me-
ıine saik olabilir. Fak3 t Tür !:i
yeyi lc.ır:~:-mak i~i. uzunc.1 bir 
İJtir. Halihazırda ihtiyar olcnan 
nl3~raHarla Tür~iye • Iran oün<ı
tebatımn ciddi bir buhran g.eçir-

ı , r . cıeıi bunu lrob.ylaşurmıy3ca.cLı . 

* * * 
Su1hucrvedik 

Devli Tclgr.:ıJın iu~nda'1 ve 
bt::.clen beklecl ği bu im:·ş 

Deyli Telgraf gazetesi Türkıye 
lran münaıebatından bahseder· 
ken Türkiyenio yeni Iran sefiri 
HOsrev beyin şimdiki hududu 
tashih milıakeratına girmek için 
laaıet paşadan hususi talimat 
alacağını söyledikten sonra şu 

nıUtalealan irat ediyor : 
- Milli 9iyaset yashası olarak 

harbi takbih eden Kelloğ miaa-

kını imzalıyan Türkiye ve Iranın 
yakında, dostane bir tesvi
yeye deıtreı olmalan beklenir. 

iki taraf arasında 1926 da 
akdolunan muhadenet ve bita
raflık muahedesi sulhperverane 
bir tesviyeyi kolaylaştıracaktır. 

Nihayet iki taraf arasındaki 
1929 misakı, Ararat dağı üzerin-

deki her hangi tarafın erazisin
den diğerinin erazisine vuku 
bulacak tecavtızleri bertaraf et
mek için teşriki mesaiye karar 
vermif lerdi. 

lngiliz mehafili ıiyaaiyesi Türk 
Iran ihtilafı üzerinde hiç bir fi
kir beyan etmemektedirler. Çün
kU bu vaziyette lngiltere için 
en muvafık hattı hareket, kat'i 
bitaraflıktır. 

* • • 

İran Hariciyesi 
Hududu geçtiğimizi 

tekzip ediyer 
Deyli Telgrafın beyanına göre 

Iran hariciyesi Türk askerlerinin 
Iran eraziıine geçtiklerine dair 
intişar eden haberleri tekzip 
etmiıtir. 

• • • 
lngilte:·e ve Kürtler 

Alman gazeteleri e~ki vaz
dıktarını tadil edivorlar 

Birkaç glln evvet T aymiıten 
Alman matbuabndan bir çokla
rının Kürt isyanı hakkında yaz
dıkları yazıların hülasasını al
mıştık. O mUtalealann hepsi 
Kürt isyanının lngilizler tara
fından ihzar ve tahrik olundu· 
ğunu ifade ediyordu. Taymis, 
Alman gazeteleri tarafından ya
zılan yeni yazılan da hülasa 
etmektedir. 

Frankfort Çaytung gazetesi 
yaidığı bir makalede Lavreniilin 
Kurt i2yanında methaldar sayıl
m:ısının hayal mahsulü olduğunu 
söylemektedir. 

Franfort Çaytoungun Londra 
muhabiri ise fU mütaleaları 
dcrmiyan ediyor: 

"Lavrensin isyan ve kıyam vu
ku bulduğu her yerde buluncıa
sı ,;ayri makuldtir. Çünkü o 
takdirde, onun Londra hllkümeti 

tarafından takip oluna.o hcrici 
siyaset aleyhinde çalışması ica
beder. lng:ltere I' ıriciyesinin 
Kürt isyanı gibi entirikalarda bir 
menfaati yoktur. 

Kürt as!lerinin lngiliz silahla
rib mlicehhez olduğunu söyliyen 
Doyc;e Algemine Zitungda bu 
fi:. rini tashih etmektedir. Bu 
gazet~nin Londra muhabiri, in· 
gilterenio yakın şarkta vuku bu
lacak isya::ıiardan müatefit olmı
yacağım beyan ediyor. 

l'roçk i yoldaşa sui kast 
rivayeti 

Büyükadada oturan Troçki yoldaşın 

bir sui kaste uğradığına dair bir şayia 

çıkmış ve derhal bunun asılsız olduğu 

anlaşılmıştır. Gerek Vilayet gerek Po
lis idaresi böyle bir ı;ıeyden haberdaı 

olmadığını söylemişlerdir. 

----- 5 - VAKiT 22 Ağustos 1930 -

L_SŞ~E~H~l~.!R~..:.H...:.;A:....:.:B=:.:::E~R~L-::--E---:--~~i=-f , 
Muhteli t m übadelede; 

1 
Emanette 

Şehir meclisi Kiralar meselesi 'f' 

IIari\tC Dahilde 

Cenıiyeti beledive sal'l
~unda toplanacak 

Yeni intihap edilece~ o~an ~ehir m~c
lisi Emanette dünkü Cemıyetı beledıye 
salonunda toplanacaknr. Ancak: bu salo~ 
54 kişiliktir. Halbuki yeni meclis 60 kı
şiden fazla olacakor. Binaenaleyh sal? n 
~amiin loca sı ve kapının il~ vesile genı ş
leLilecektir. Salonun tadiline 10 güne ka· 

dar başlanacaktır. 
QÇjiil 

DarüJfü n unda: 

Fen f akültesireisi he
nüz seçilmedi 

Bir arkadaşımız dün Fen fa
kllJtesinde reislik intihabı yapı
lacağını yazmııbr. Fen fakült~~i 
mecfü:i toplanmışsa da henuz 
müddeti bitmedi~rinClen reislik 
intihabım baıka bir içtmaa 
bırakmıştır. Dilnkll fç~ma~a 
f akUlteye ait hususlar gornıul
m üıtUr. 

lnhlsarlarda .t 

İdaı-e meclisi 
TO.i-/in lnhisannda Ilga edildi 

. Ti.itün inhisar idaresi idare meetisl 
lağvedilmiş, ve bu meclisin vazifesi d~rt 
kişiden mürekkep bir mürakabe heyetıne 
verilmiştir. . 

Şeker inhisan sabık umumt mildürll 
Hüsnü Beyin riyasetinde eski meclisi 
idareden Ruşen, sanayi maıı.din bankası 
sabık müdür muavini Asım ve sabık 
Trabzon meb'usu Rahmi Beylerden mü· 
teşekkil bulunan mürakabe heyeti dünden 
it ibaren vazifesine başlamıştır. 

Bekleniyor 
Tevhit t11.linıatnt1me~I gelince 
Emanette içtıma vapılacak 

Emanetle Vi!Ayetin tebvidi talimatna

mesi Şurayi devleuen çıkmışnr. Talimat· 
name hakk'inda Emanetçe yakında bir 
ıçtlma yapıJacak ve talimatnamenin 
tattbiki esasları kaiarlaşnnlacaktır. 

Piza zırhlısı 
İtalyanlar Cumhuriyet 

abidesine çelenk 
koyaca!::lar 

Şehrimizde bulunan Piza 
kruvazarli mürettebab ve Ital
yan deniz talebesi dlin sabah 
karaya çıkmıılar ve tehrimi~i~ 
temaşaya ıayan maballe~ını 
gezmiş!er, akşam 6attı gemıle
rine dönmüılerdir. 

Italyan b3hriye1ileri bu sabah 
saat onda Taksimdeki cumhu-
riyet abidesinde merasimle bir 
çelenk koyacaklardır. 

Bahriyeliler arasında bulunan 
Italya karalının yeğeni dük 
D. Ancöne ıerefine Italya ıe
firi sinyor Orsini barone cenap:
ları tarafından Beyoğlundaki 
sefaret bahçesinde bu akıam 
saat bet buçu~ta bir garden 
parti verilccektır • 

Garden partiye kolordu ku
mandanı Şilkril Naili pqa, vali 
vekili Muhittin B. b3hriye er
kanımız ve sefaretler erkanı 
davet edilmişleıdir • 
Bir Ar jentin gomisi de ;alecek 
Hab~r aldığımıza göre bu 

gUnlerde lir:ıammıza « Orezida
nte ,. ismini ta~ıyan bir Arjantin 
mektep sefinesinin de gelmesi 
ibtim:ıli vardır. 

Türk ve Yunan murahhiJsllJn 
arasında i11ti!At çıkard' 

Bitaraflar hakeın olacak 
Yazı'vet edilen yun an emlakinin son 

itilafnam~ mucibince <ahiplcrinc iadesine 

karar verildiği rnalı:ımdıır. 
Bu emlakin haciz vaz edilen kirala

rından bir kı~ınmı hi.ıkOmer t:ıh'il etmi~ 
ve aHkaclarl:ıra te,·zi edilmek üzere g:ıy~ı 
mübadiller cemiyetine 'erilmişti. Bu kı· 
ralardan muhrelif sebeplerden doları 
şimdiye kadar tahsıl edilememiş bi~ kıs· 

'h · T'. k ve '\ unan mının aidiyet cı ett uı . . 
murahhas heyetleri arasında bir ~htılılf 
vukuuna sebebolmuştur. 

Türk murahhas heyeti bu kira bedel

lerinin • şimdiye kadar tah~il e~il~nlş 
olan diğer kısmı gibi • hükömet!mıze, 
Yunan heyeti ise mal sahiplerine aıt bu
lunduğunu iddia etmektedirler. 

Bu ih ti l ~f mukavelename muciblnce 
bitarafların hakemliğine arzedilmiştir. 
Muhtelit mübadele k omisyonundaki bi
taraf aza bir iki gün içinde bu mesele 
hakkında bir karar , ·er ecektir. 

Bitaraflar Türk nok.-ta.i nazarını ka
bul ettikleri taktirde 100,000 liraya ya
kın olan em!Ak kiralan defterdarlıkça 
tahsil ve a!A.kadarlara dağınlmak ilzere 
ayrl mübadiller cemiyetine verilecektir. 

g ee 

M. Çurçil 

1 •} 1~ .. -· 1 150 
3 .. .. 40'.) 
6 .. .. 75') 

12 .. H 1400 
"-

Rebiü!evvel 

1349 
Bu geceki Ay 

-
BO:l 

1450 

2700 
.. 

Gane,ın doğu~u: 5,15 - batı11 . 19,01 

Ayın doğu~u : 2.J,5!___-_!:__atı1ı: 18,00 

Namaz vakitleri 
" abah Ôil• llrinı:ll Alqam Ya•., lmta'k 
., 6 5 19 Ol "O 41 3 26 3,4l 12,18 1 .o . .. 

llava : 
Bugün rüzgar poyraz 

h k olacaktır esecek, ava açı 
D ün hararet azami 32, as-

gari 25 derece idi. 

Sinemıılar ı 

A lkaza - Amerika 
A lemdar - Sefiller gemisi 
Beıiktaı Hilal - Be} az gölgeler 

Ekler - Ponpeinln son günleri 
Elha m ra - Elem yolculan 
Etuval - Çıplak aşıklar 

Franılz - Ateş 
O pera - Venüs 
Şık - Mukaddes heykel 
Süreyya Kadıköy - Ölüm arabası 

lnglliz nfJJuzunu kınlmı~ ve 
bahriyesini tehlikede 

buluyor 
Londra, 2o {A.A.,) - Minsterde irat 1 .. -------------ıl 

eımiş ~ıduğu bir nurukta 1\1. çurçil hü· Memleket haberleri 
kOmetin Hindistanda ta.kip etmekte. ~1-

duğu siyaseti şiddetle tenkit etmıştır. 61 yaşında! 
Mumcileyh Afridilerin yapmış olduğu 
akının İngiliz nüfuzunun düşmüş olduğu 
en aşağı bi r derece olduğunu beyan et 

miştir. Bahrt muahedey~ telm~. eden ha
dp bıı muahedenin İn gıltere ıçın. As!ada 
olduğu k1.dar Avrupada da tehlıkclı ol

dufunu beyan etmiştir. 
Mumaileyh. sözüne devamla dem~Ş·. 

dr k~ diğer devletler babrt kuvve tlerını 
artırıyorlar. Biz ise Aksayişarkta düşman 
bir devlete karşı ticaretimizi ve menfa
atlerimizi müdafaa edemiyeceğimiz gibi 
Fransız tabtelbahirleri ve filoları k~~ı
sında Akdeniz ve Manş denizi tarıkıle 
C!e erzak nakletmeğe muvaffak olamıya· 

cağız. 

ı KOçOk haberler 1 
Galata postanesinde - Galata 

postanesinde geçen ıene bir ıuiistimal 

meydana çıkan,lmıştı. O zamandanberi 
devam etmekte olan tahkikat neticelen
miş ve bu vak'a ile allkadı.r yedi me
murun işine nihayet verilm iştir. 

Şoförler - Şoförler cemiyeti, salı 
günü cemiyet merkezinde idare heyeti 
intihabı yapacaklardır. 

Bakkallar katibi - Bakkallar ce
mJyeti umuınt katibi Fethi Bey tebdil 
edilmiştir. 

Konsorsiyom- Konsorsiyom umu
ml heyeti Pazartesi günü toplanacaktır. 

Hayvan borsasında - l layv:ın 
borsasında müdde ti h itam bulun Sulh 
ve Hakem azahğ'ınn Rıdvan. Şcraf ettiıı, 
Ahmet nevl er intihap edilmişlerdir. lstan· 
bulda ha):rnn !!atımına tııvassut eden 
komsiyoncuların mal sahiple ·ine verdik
leri faturalarda bazı yanlışlıklar olduğun
dan komiserli~in na:ran <likkati celhedil
miş, bunun üzerine komiserlik 18 ticaret 
odasına tamim göndermiştir_ 

Oda soruyor = Şark Demiryol
lan idaresi tarafında n mal nakliyaunda 
navlundan mada vagon başına alınan 6 
Hr~nın ne par:ıH olduğunu anlamak için 
ticaret odası teşebbüsa l ta bulunacaktır. 

mlBEUiIBiiUi 

Diyarıbekir gazetesi 
61 yaşına girdi 

" Diyarıbekir » refikimiz 61 
yaşına girmiştir. Bu gazete 
( 1280) tarihinde Diyarıbekir 
valiıi Kilrt Jsmail paşa tarafın
dan intiıar .sah:ısma konulmuflur. 
ilk , sayısında!d fıkralarından 
birisi çudur: 

" Vukuatı kemiyei alemden 
gazetesiz haber almak iıliyen 
adam dünyada mevcut olan 
memalikin cümlesine muhabirler 
ikame etmelidir. Eu ise müm
kün değildir. » 

Refikimizi tebrik ederiz. 

icra ve iflas 
İzmir Ticcret müdürü çekilen 

müşkü .Atı enletmsk için 
Ankereya gitti 

İzmirli refiklerimizin yazdığına 
göre lz:mir ticaret mıntaka.ıı ~ii~ü
rll Ziya B. Ankaraya gıtmıştir. 
Mahsulün tağşişi kanunu ile icra 
ve iflas kanununun tatbikindeki 
müşkülat ve lzmirin ikbısadi va-
ziyeti hakkında malumat ve iza• 
hat verecektir. 

Define 9 ıkartılıyor 
lzmirde Ermcnilerd'!n metrul:: 

bir evin sarnıcında bir define 
olduğu ihbar edilmiş, fakat met
ruk mallar idaresi tahnrri mas
rafı dolayısile i~e h a.,, 'ar:ağı te'
hir etmişti. Mevzuubahis evde 
oturan Manisa meb"usu Ynşar 
B. icap eden masrafı deruhte et• 
tiğindcn bugiinlerde bu ihbarın 
doğru olup olmadığı meydıma 
çıkacak tar. 

Bu gemi Arjantin 
talebesini himil ve 
b~lindedir. 

bahriye il 
Hanımefendi 1maıınrmm!ın · rn 

lstanbulda Havagazı, Elektrik ve tcşebbüsatı sınaiye 
ıeyahat m •• il 

Afrldileri daQıtmıtlır 

Türk Anonim Şirketi 

Beyazıtta Elektrik e~inde 
Simla. 20 (A.A.) - Resmen bildiril

diğine göre Peşaver mıntakasında vaziyet 
fevkal:lJe kesbi sal:lh etmiştir. Afridiler 
dıığıtıl mış ve mıntaka bu su retle düşman 
unsurlardan tatbir olLınm~nu. 

• a 

23 Ağustos cumartesi gOnü saat 15,30 da v:rıle~ek 
hçıhk derslerinde lütfen hazır bulunmanızı rıca ıle 

ıeref eyler. 

aammmmam~~~mEm~mmm~w~~mmmmm 



Nasıl aldanıyorlar ? 
Nasıl aldatıyorlar ? 

Tekaüt kanununda ~eşkilatı esaıiyeye 
uymıyan bir yer var mıdır ? 

Meb'usların kendilerine tekalUliJk hakkı aldıldan 
hafif tabir ile bir mugalatadan ibarettir 

S.C. fırkası heyetinden Ağa oğlu dek hikayesini ciddi i~lere ~rınak 
Ahmet B. bir kaç gündenberi Halk fır- lazımgelir. 
kasının teşkilatı e, asiyeye uymıyan iki BU MADPE Yf:Nl MİDİR? 
kanun çıkartmış olduğundan bahsedi- Şimdi gelelim bu maddenin ıaıtlt.i· 
yor. ne: Okuyuculanmrz zannederler ki 'bu 

Her kanunun bozulması haddi za- madde de ffalk fırkası meb'ualanam 
tında hassasiyeti tahrik etmesi lazım bu son aylarda kendileri içiıl yaptikla· 
gelen bir hadisedir. Kanunlar gene ka- rı yeni bir şeydir. 
nun yollarile düzeltilmedikçe idarenin Hayır, o da değil ı Bu madde 'J.'Uri· 
selameti kalmaz. Bunun için Ahmet B. yede hemen meb'usluk ~lı:Tl!lı bö7le
gibi fikir alemince maruf bir kalem dir. Merak edenler 21 yıl t,nel çıkDUf 
sahibinin bu ağır ithamına karşı la· takaiit kanununun 6 ıneı maddesinin 
kayit kalmak mümkün olamaz. sonunda "meb'uslann meb'uıluk miid· 

Karilerimizden bu hususta henüz detleri tamamen dahili hisap olar,, iba· 
tenevYür etmiyenler varsa aşağıdaki resini okuyabilirler. 
satırları takip etmelerini rica ederiz ve Bu madde büıtin meırutiyet müdde· 
hepsinden evvel şunu arzedelim ki teş· tince de tatbik olundu. M~tiyetin 
kilatr esasiyenin ihlal edilip yani Bü· kanunu esasisi de !şte, aynen "heyeti 
yük Millet Mecfüi azasının üçte ikisi· meb'usan azalığıla hfiktlmet memuri
nin reyile yapılması icap eden bir ka- yeti bir zat uhdesinde içtima edemez." 
nunun mutlak ekseriyetle yapıldığı diyor. · 
yolunda bir kanunsuzluk asla vaki de- Ağa oğlu Ahmet B. kanunu aaalnin 
Jildir; bunu temin ederiz. bu hükmüne de yemin etınlf ve caıtb$ 

- 1 - 14 şubat 1332 de bu kanun bqka bit 
Bizim bildiğimiz evvelce Ahmet Be· kanun ile teyit olunurken de ıneb'11.1 

yin teşkilatı esasiyeden daha ileri gi- bulunmuştu. . 
den masuniyet arzusu idi, şimdi - bel- Kendilerim tatmin ederiz: Gtirüyor· 
ki Ahmet B. istemediği halde • bir par- sunuz ki ne o mman kanunu eNst pf· 
ti propagandasına zemin aramak arzu· nemiştir, ne de şimdi teşldlUı esui79! 
su hüküm sürüyor. 

Yaktile mecliste de münakaşa edi- Sabıkan nezdimde bulunan Kanlı 
]en me!'ele bakınız nasıl bir yanlış mu- mübadillerinden Nusrıthlı Klzım efendi 
hakeme eseridir: ahiren yanımızdan çekilmiş n bizimle 

l\IEB'USLARA 'l'AKAÜTLÜK! münuebeti kılmamış oldutu Utn olunur. 

Size "meb'uslar takaüttlük hakkı ..... -:mK•a11va.la•lı•B•ü•.k•fiilllİUd•e•H•ı•san• 
hakkı aldılar!,, diyorlar. Meb'uslar ta-
kaütlük hakkı aldı demek, mukabilind< Seyrı·sefaı·n 
tazminat aldıkları meb'usluk için, bir 

de takaiit maası bağladılar demektir. --------------•ı 
Birincisi, böy1e bir ~ey yok! Okuyucu- Merku acentui: Galıca K6pri batındı 
larrmızın hepsi bilir ki meb'usluğa in· Beyoefu 1!61. Şube &a11*•ll M ... 
tihap edilenler bu intihaplarında ya mtıdıy• Huu alan4.i lıv..~.ı 2Hıl 
bir de\ Jet hizmetinde bulunurlar, kay
makam, muallim, defterdar.... iken l r~~zon ~innci ıosmıı 
meb'us olanlar, yahut böyle bir vazi- ( REŞlT 
fe de değillerdir, çif~idirler, esnaftır- PAŞA) vapuru 25 
Iar, tüccardırJar .... lşte elimizdeki ta- Ağustos Pazartesi 12 de Ga-
ka üt kanunu bir devlet hizmetinde 0 • lata rıhbmından kalkuak lae
lup zaten bu hizmetinden dolayı taka- bolu, Samıun, Gire.un, Trab
üt maaşı almak hakkını haiz bir me- zon, Rize'ye gidecek •e da
mura der ki: "meb'usluğu kabul ede· nfişte Sürmene, Trabzoa, Ti
bilirsin. nu da bir devlet isidir. 1\lemu-. . "' rebolu, Gire.un, Ordu, Onye. 
rıJ etıni bıraktığın için taka üt hakkın· · 
dan da bir şey kaybetmezsin, meb'us- Samsun, İnebolu, Zonf!lda'ğa 
lukta geçireceğin müddeti ileı·de taka- uğrayarak gelecektir. 
üt edilirsen burada geçen müddet de Hareket gQnO yOlc kabul 
sayılır,., olunmaz. 

İşte, Ağa oğlu Ahmet Beyin teşkila- .--:------------' 
tı esasiyeyi çiğnedi dediği hüküm bu· 17mir gÜrat poataıı 
dur.BU DüŞüNCENlN SEBEBl? ( GÜLCEMAL) vapuna 25 

Ahmet Beyi yanıltan şu maddedir: ağustos pazarteıi 14,30 da 
Teşkilatı esasiyenin bir maddesine Galata nhbmından kalkarak 

göre "meb'uslukla hükumet memuri- salı ıababı tzmlre •anr " 
yeti bir zat uhdesinde içtima edemez.,, çarıamba 14,30 da hmirdm 
Mademki takaütlük de memurlar için- kalkarak perıembe aahalu 
dir. mademki Halık fırkasr meb'uslan 1 stanbula aelir. 
meb'uslukta geçen müddeti memurluk- «> 

ta geçmiş gibi sayrlıyor, o halde, teşki· Vapurda Mükemmel bir 
latı esasiyenin aksine hükumet memu- orkestra ve cazbant ıae•cuttur. 

~t;~1~~~0;;eb'us1uk bir uhtede birleş· Antalya pastası 

ı~te muhterem profe örün mantığı, ( ANAF ARTA) Yapuru 24 
muhakeme i bu! ağustos Pazar 11 de Galata 

HALBUKl nhtımından kalkarak lanir, 
Halbuki görüyorsunuz, kabul edilen KUllUk, Bodrum. Radoe, Fet-

bir hüJdimet memuriyeti yoktur. Hat- hiye, Finike, Antalyara s'cle-
ta o lrndar yoktur ki te.,kilatı esasiye· cek Ye dann•te meık6r a.lıe-
) i tefsir eden meclis, meh'usJarın hü- ~ 
kümetten aldığı muayyen, munkkal lelerle birlikte Andifli, Kalka•, 
bir işe bile açık~a ''bu memuriyet deıfü- Dalyan, Marmaris, Kuıadatı, 
dir., <lemi~tir. Çar.akkale, Geliboluya utn· 

Maddeyi anlamak için profesör ol- yarak ecekt elir. 
mrya hacet yok: teı;;kihitı esasiyenin 
menettiği vaziyet devletçe mürakabaya Bozcaada @llflSI 
memur olan bir uzvu yani meb'usu (G E L 1 BOL U) vapuru 23 
mes'ul olan icra te~kilatınrn emri altı- ağuıtoı cumarte1I 17de idare 
na 'ermemekten iharettir. Dikkat o- rıhtımından kalkarak Gelibolu, 
Junmak icap eder ki teşkilatı esasiyı• Lapıeki, Çanakkale, İmroz, 
memuriyeti hükumetle takyit ediyor. 3oıcaadaya ıfdecek Ye dhGı-
Hükümet memuri)etinin "daimi bir i ı;; te Çanakkale, Lapeekt, a. 
'e hiiki'ımet işi., olduğu görülüyor mu? libo]uya ujnyara" •elecektlr. 
Zaten hükumet memuru olan bir zatın • 
meh'ushıkta geçen müddetini takaüt 24 Atuıtos pazar lzmit ,..a-
maasının he~ahında atmamak, bir hü- tası yapılmıyacaktır. 
ı~ümet işi olmak i<;in, malüm ola11 Ör·I• .ol' • • • • • .., •• 

1Defterdarhk11'1nları J 

SATILIK ARSA; No. 14, 
Cami sokağı, Hüseyinağa 

mahallesi, Kocamustafapaşa 
( Samaıya şimendifer ve 
tranıvay isıasyonlanna ya
kmdır.) 4: dnnüm mıktarın
da, 4 sene ve 4 tak.si tte 
verilmek. şar&ile 6500 lira, 
satış pazarlı~la 2 eylül 930 
salı 15 def&erdarhkıa(R-292) 
* SATILIK EV VE DfJK

KAN - NÖ. 20-16• istas
yon sokalt imrahor llyas 
bey mahallesi , Yedi kule, 
dör' oda, Jki sofa~ ili mut
bab, ve sair n1üş&enıil't al
ımda, 22-16 No.lı birodalı 
dükkAn. Hepsjnin kıymeti 

2 seJlede ve iki taksilte ve
rilmek şarliJe 4000 lira, 
satış açık aruırma 13 Ey
lül 930 cumartesi 15 de 
Defıerdarhkta. { R· 3 sO ) 
* SATILIK EV-No47. 

Ha Tuzlu hamam caddesi 
Şeyh Ferhat mahallesi.Kum 
kapı istasyonuna tO dakika 
mesafede, yüzü 8 metro, 
üç kat , bodrum katında 

odunluk ve kömürlük bi
rinci Ye ikinci kaılarında 
iki o~a iki ıofa üçüp~ij katta 
bir oda bir ıpra, Jl!lrası pe
şin veriloıek. şartiyle 1800 
lira, satış açık arttırma 13 
Eylul 930 cumartesi 13 
Defterd~ırlıkta. • R-36t) 

l •ttlll•uı Dörtlltıdl l er• DaiT•ln· 
den: Befiktqta EU.ekp~ AH ağa 
mahalleeindt Çu•r ceıme sokaltnda. 
1,3 No.lu bir kıta 1-taaıa fiste bir ıu. 
eesi merha• Müa•t Beyin 1-oreaıulan 
dolayı ihalti entliyeei iera kılınmak 
üzere 30 rin mUddetle müzayedeye 
vazolunmu,tar. 

Hadudq: bir tarafı TeYl'lk Bey Tt

reHtf n haıa• ~•,-.I P•!I& Ttreaeai 
~ı~aeleri •ok•iı bir tarafı Ahat 
san•ıtı alılırleri al'Mll ve Mr tarafı 
Basaa Bq ba.h~e8i "'' Atin U· aruaı 
Albu JJer il: bah~~i, Büstıü Pya 
bahçeleri, Mehmet n Beka Be,.ıer 
llah~ıi, Tt tarafı -.kit llanedana alt 
hahçe1er1~ •alldat, deruaunda bir ln
sım maha1linde diler Jll8'Harlann tel 
Cirğl ile aynlmıı bir mahal nrdır bir 
•lldarda ~an mtlamire Tt pyri mfl•· 
mire, tenekedea k•la'heler •evcut lfbu 
&fili, f,6'1 dört bl' altı yilZ kırk bir ar· 
p olup heher ar~r bir l!radan talip 
olanlarm k•fıtıttl mu)tamndneainin hl· 
styf ausibellnln ~o 10 ıtisbetlnde pe:r 
ak~eslle be~ber 38450 dosya numan.
slle 27-8-930 tarihinde saat 14 ten 11 ya 
kadar bizzat n ya bflveklle İstanbul 
.f üncü İcra dairesine 111Uracaatlan 
llln ehınur. 

Btfl~•ı s•lh ımı memartutandan: 
De,tnd .. dola71 makcuz aatd

matt mukarrer iki adet inek 26 
~pıtOI 930 sah pOgde aaat 
11 de Topka'u haricinde \epe 
bapda Abl.ca~•dan taliP. o
laal'11• 1•Ylllİ meıktrda mahal
liade hu1r balua,~k memuruna 
mftr•caatlan illa olun1ar. 

lıtanbMl 'l ind ""' memu,lu/undan: 
Bir ltorçtaa dola}'I mallcuı Ye 

J»•raya çemlmeai mulı~r E.: 
mekı markala A~k Otomobil 
.,ıoıa11 llirind puart.li ,OnO 
ııat 17-18 • kadar TaluJmde 
takai mab•lli11cle panra 5ewi
lecctiDdea lltiycnlerin aaemuru· 
aa mOracaıtlın illa oluaur. 

Yeni fırkaya giren yeni 
meb'uslar var 

[l7•t tarafı 1 lnct sayıfada] 

ğu~u, millete ( 11 ) milyon liraya 
mal olduğunu a6ylnyordu. Bu 
tafıillttan ıonra Ahmet bey 
fikrini lfte btitnn bunlar Halk 
fukuıaan ıon zamanlarda pren
ıiplerlne Ye tetklb esutye ka
D~DqDa eaklai ıibi kıskançça 
rlaıetklr olmadı_pu. gösteren 
mia~Uer(iir. ıe~Unde htilisa edi
yor. 

Hakkı Şinasi paşa 
ne diyor? 

Bu tukitler kaqwnda Halk 
fırkua m&feltltl Hakkı Şinasi 
P&ff f'I cevabı Yerdi: 

- Bu kpular~n teıkilAb 
esulye kuunuu mubJlif olduk
lanıg. zannetmiyorumr Bununla 
beraber eğer &gle ite acaba bu 
bn~n mhakereai eaDuında 

11eden ıuımutN da bu dllftlnceleri
ni o zamu '6ylememft. Maama· 
fib buQgn böyle oldupnu ve 
meıuliyeti mucip bulundupnu 
kabul ellek bile bu metuliyetten 
Ai• ojlu Ahmet beyefendinin 
de hi11eleri olmak icap eder. 

Ahmet B. hiktye anlatıyor! 
Acaba · bu ceYap karıısmda 

Ahmet B. ne dllfllnmektedir. 
Bunu da dGn anladık. itte Ahmet 
IMyha clGn •etdiji ceYap ta ıudur: 

- Muhterem ve 1evimli pa
.. mtzaa itlrulanm okudum. Bir 
kere tu•a taıbih edeyim ki, Ba
rem kanununun tqkillb uuiye 
kanununa muhalif olduğunu ıöy· 
lemedi•. Bu kanunun halkcıbk 
deneılnde bahıaan halk fııkuı
nıa P.ıenıiplne ınuıayi! olduğunu 

kaydettim. Bunun herin de de mu
••mm. Çllnktı ytlkıek memurla· 
tin mpılarını te~t etmek için 
nilıayettınalhaye halktan alman 
blltceye (1 l) milyon gibi ağır bir 
~k 1'kletilmeaini ben halkçılık 
prenıibi ile ka\,ili te'lif görmüyo
rum. Bu kanunua mllzakeresi es
na•ncla ben dajil, 17 arkadaı 
aleyhinde beyanı fikrettiler. 
Fakat buna rağmen gene kanun 
fırka diıiplini namına kabul et
tirildi. 

Belediye ve tekallt kanunlan-
na relinc• bunların m9zakeresi 
eanuanda henım ıuımut oldup
mun ıöylenmeıi bana bir köroğ· 
lu hiklyelİ hatırlatb; ağlardan 
biriai dOpe gilmİf, saz tairi 
çalıp okuyormuı, ağa uykuya 
dalmıı. Su ıairi hep köroğlun
dan okur çalarmış. Saatlar geç
tikten •onra ağa uykudan uya
narak qıka hitabeıı : • Biraz da 
katotlu okuaanız olmaz mı ? . • 
Aıdt gölmUt : " Ağa, akıamdan
beri onu yapıyoruz ,, demif. 

Anlaıalıyor ki bu kanunlar mn
ıakere edilirken ya pqa hazret
leri Ankarada bulunmamıtlar, 
yahut bulunmut ta alAkadar ol
ınamglar. 

Çtinkl Belediye kanununun 
heyeti umıJmiyesini Ye ayn ayrı 
hemen her maddeıini tiddetle 
tenkit ederek bilbaHa Belediye 
reiılerinin ve Belediye memur
larının naabı Dzerfnde tevakkuf 
ettim ve kanunun heyeti umumi
ye.i ile beraber bilhassa bu 
noktalann teıkilAtı eaasiyenin 
•llaarrab madde.ine Ye Halk 
farkaııaın halkçılık prensibine 
•ulıalif oldujunu beyan etmiştim. 

Tekailt kanununu da aynı ıekil
de ve tanda tenkit ederek bu 
kanunun teıkiJAh esasiye ve 

halkçılık prensibine muhalif ol
duğunu uzun uzadıya izah et• 
miştim. Fakat ne yapalım ki ge
ne fırka disiplini namına kanun· 
lann ikisi de kabul edildi. Paıa 
hazretleri bu kanunların teşkilAb 
esasiyeye muhalif olmadığını 
zannettiklerini beyan ediyorlar. 
Hakimiyetin mtllette olduğu ve 
milletin doğrudan doğruya kendi 
mukadderatını kendisi idare eder. 
Esas vo memuriyetle meb'ualu· 
tun içtima edemiyaceği teıkilib 
esasiye kanunumuzda sarahat 
ve katiyetle kaydedilmiıkeo ıah• 
ıi zeminlere ve tefsirlere bu 
husuıta yer kalmadığı açıktır. 

lzmir meb~uJları ne 
diyorlart 

lzmir meb'uslan Enver ve Oa
man zade Hamdi Beylerin ye• 
ni firkaya dahil olacaklan hak· 
kında kaydedilen ıayialar nzeri· 
rine lzmir gazeteleri Enver ve 
Hamdi Beylerle görnımUşlerdir. 

Enver B. buliseten: 
- Yeni fırkayı memnuniyet 

Ye muhabbetle karııladım. 
Tebrik ettim. Ben Ciimhuriyet 

Halk fırkası namzeti olarak Bil· 
yük Millet Meclisine iltihak et
miı bir meb'uıum. Üç sene a• 
leddeYam itimat reyi verdiğim 
İsmet Pı. hilkümetine bu ttima• 
dı ıelbedecek hiç bir sebep ve 
mahal göremiyorum . 

Mecliste müoakaoanın ıiddet
li olacağı söyleniyor, diyoraunuz. 
Bunu bende arzu ederim. Ten
kit bir haksa takdir edersinizkl 
müdafaa da bir vazifedir. Biz 
takdir kttiğimiz ismet Pıı. btl· 
kiimetinin siyasetini elbette 
kürsii milletinde mUdafaadan I· 
ciz değiliz. Bizim de verilecek 
cevaplarımız: vardır. 

Osman zade Hamdi B. de 
demiştir ki: 

- EYet lstanbul gazetelerin
den bazıları yenı fırkaya geç• 
timi yazmışlar. Fırkamı değiıti. 
kakkındaki şayialan hayrete 
şayan buluyorum. 

Ben buraya yalnız dinlenmek 
için geldim. 

Hamdi B. bundan ıonra mu• 
habire göl~rek demiştir ki: 

- Şimdi karşıya geçiyorum. 
' Fakat yanlış anlamayınız: Karıı• 

yakaya, evime gidiyorum. 

C. H. fırkasında 
Dun bazı kararlar verlldL 

Dün C. H. fırkasında mOEet• 
tiı Hakkı Şinası Pş. nın riyaıe· 
tinden kaza ve maliye mutemet• 
leri büyük bir içitima yapmışlar
dır. Bu içtimada yeni fırkaya 

kartı alınacak vaziyet görüıül
müt ve katibi umumi Saffet 
beyden gelen tamim okunmuıtur • 

Bundan sonra yeni beledi
ye intihabı etrafında müzakere• 
ler yapılmıştır. 

Deniz ve güneş banyoları 
Tıp fak ül tesi fizik tedavi şefi Dr. 

Osman C c\·det 13ey bu isimle küçük. 
fakat kıymetli ve faydalı bir eser neşret
m iş ci r. Deniz ve gi.in cş banyolarının te'• 
sirl cri ve nıısıl yapılmal arı icap ettiği 
hakk ı n da açık i ;ı;ah:ın ihtiva eden bu 

r 
kitap bu mevsimde herkes için luzum
ludur. 

1 
Çocu~umu nerede okutayım 

diyenlere 
r Feyzi·Ati, Robert Kolej, Kon~tantİ· 

nopl Kolej. ~en Joıef gibi yuksek mek· 
teplerin muhıt i olan Rchekte yalı borun· 
da 4 ve 6 odalı B:ınycı ve havagazi ıer· 

tib:ıtlı daireler ehven fıaıla kiralıktır. Ro
hert Kokj mektchi deniz kapusunda 
Ahmer d endi) e muracaat 
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..-----------___,-......,~~~!!!""!"!'~!"'!"!!"~~~~-~----!""-~~___,-"""!~~~~~~-~ 7...: VAKiT 22 Ağ'uıtoı 1930-
DarDnaf a~a mddir1yrlinden: 

TRICAL el.NE Meshur ilacm bukere ikinci mezuniyet imtihanlar.na 
• (1) eylOI Ye ikmal irntihanlanna 

OPOOTHERAPiQUE Granüle şeklini dahi (6) eyllll 930 da baılanacağından DOKTOR BEYLERE 
Sıhhat Vekaleti nıhsatile hatalarınıza tavsiye ederiz. mezun talebenin eyyamı mezkQr-

•·-----------~~--------•••••llliiiiiljliiilliim~•••••••••~-----------.. • da bulunmalan lazımdır. 
lstanbul kız ~~allim mektebi müdürilüiünden: 1 J I" h (" _J 

1 - DördUncU ve beımcı ıınıflann eylül mezuniyet tmtilıanlanna t- eyUıl .930 pazartesi diğer 11• andarma İma at an esi İ anatt 
nıflann terfii. 11~ıf (ikmal) i~tibanlan~a 6-eylOl-930 cumartesi a-DnU bqlanacaktır. . k • [ T d fı l 

2 - Bu ımbhanlara tabı talebenın baılangıç gllnlerinden ...... mektebe mllracaatlan lizımdır. Giresonda i l numara l ,an arma e ra 
3 - Yeni sene tedrisahna 15 eyini 930 pazartesi gOnn baılaaacağından Iıtanbul haricindeki tale- mektebi müdüriyetinden: 

bemiıin hareket gllnUnll buna göre kararla1brma11 lcapeder. Giresonda bulunan iki numaralı Jand.rma efrat mektebinin 

Gayri menkul malların açık 930 eylOIUnden itibaren on iki aylık ihtiyacı olan (148000) yüz kırk 
arttama illnı •ekiz bin kilo ekmek kapalı zarf uıulile milnakaaaya konulmUftur. 

latmıbul Yedincl icra Memurla· Ih 1 · 27 guv ıtoı 930 rarıamba gOnO saat on dörtte gireıoo 
a eıı a T • • k d k 

lıuulan: Jandarma mektebinde yapılacaktır. mtinakaıaya ııtıra e ece • 

Tütün Eksper kursu 
Tütün inl1isarı U. müdürlüğünden: 

Ortaköyde 
f çin: 

Apk arttmna ile para" çnrllecek !erin teklif mektuplannı ve muvakkat tenıina~annı ayni günd~ 
Pm meukulua ne olclofa: Otel n saat 00 0,.e kadar mektepteki mUnakaaa komııyonuna ve~mel.en 

Feri yede ki TiUUn Eksper kurauna kabul edilmek halihamda Fatih Sulh mahkemesinin T L ...n kt ndü t 
lfgal ettiği bina ile tahtında Uç dük- lhımdır. Şartnameyj g6rmek iıtiyenler Der a•D me ep m rıye ıne 

1 - Türk olmak ve 1912 - 19Q5 -1328 - 1321 dopmlo bulun
mak: 

2 - En az orta tahsili ekıikıiz bitirmiı olmak: 

3 - Tam sıhhatli ve bünyesi tiltOnle fttigale mOsait bulunmak 

ve ağır cezalan müstelzim cllriimlerden v~ muhilli haysiyet kaba· 
hatlerden dolayı mahküm olmamak )lzımdır; 
lstekli olanlar bir istida ile Galatada Tiltiln lnhinrı umumi mll 
dilrlilğllne müracaat ve; 

1 - Nüfus cüzdanı veya teıkereıi; 
2 - Mektep şehadetnamesi; 

3 - Nihayet bir senelik çiçek aıısı ıahadetnamesi· 
' 4 - Mahalle veya köyn ihtiyar heyetinden polis veya janda 

dairelerinden musaddak hüsnühal ıahadetnameıi· rma 
5 - Dört tane fotografi; ' 
Hemen tevdi etmelidirler. 
Ancak yukardaki şartları haiz olupta bu vesikaları ve · , • 

23 ağustos 930 ~aat on yediye kadar tevdi edenler adedi :ü!;i~ 
tepten fazla talıp zuhurunda yapılacak olan mOaabaka imtihanı a 

. b'l' 1 D gıre ı ır er. 

kln. mDracaat edebilirler. 

Gayri menkultln bulundolu' mnkl 1 k Jt.. {i •• 
mahaJlesl. sokafı, numarası: Fatihte .Manga um ru 
dtllget zade mahalleainde kuyulu Ye 

nalbant sokafında 1-1-1·1·23-52-2-9"11 münakasası 
No. 

Takdir olunan kıymet: Yirmi ild bin lstanbul Adliye Levazım dairesinde: 
Tilz kırk lira. Istanbul ye Üskildu hapiıınt ve tevkifhanelerin• muktezi 430 çeki mohteU-

Arttırmanın yapılacab yer, giln, I&· fülcins odun ile 50000 kilo manga.l kömUrü münakuıya Yuedilmlftlr. TallpJeriD 
at: 2~9-930 tarihinde saat 16 da lstan· şartnameyi görmek üzre her gün Adliye Levazım dalrUfo• •• IDÜllWUJ'I lşdnk 
bul 7 inci İcra dairesi odaamda. etmek üzre 7.9.930 tarihine müsadif Pazar güoU ıaat IS te Dıftcrdarlıktt mlitqelr· 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma kil komisyonu mahsusuna milracutlan Utn olunur. 
§Brtnamesi 6-9-930 tarihinden itibaren -~----- -------------!'""'9"-"!!!""'--
No. ile 18tanbul 7 inci icra dairesinin [ Devlet Dcmlryoltarı ll&nları ] 
muayyen numarasında herkesin göre- lıtı----.---------11!!91ilm-11111111111111111--~-~~~
bilme.ı için açıktır. lllnda yazılı olan· Ataiıda yasılı malzeme puuhlda •ba alınacapdan taliplerin 
lardan fazla malumat almak iatiyenler 25-8-930 paxarteıi ıaat 9 dan 11,S kadar iabab ricat etmeleri ve 
işbu şartnameye ve 928-12101 dosya nu· tahriren fiat •ermeleri ilAn olunur. 
:::ı:~.e memuriyetimiu müracaat et· 190 adet Bilet peut rakkamlana yeni nkk119lara \JVjli &m .. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda liyab. 

Milaabaka imtihanı 25 ağustoı 930 da baılıyacak ~e 
ıil derecesinde Türkçe, hesap, hendese, Fiı.ik, kimya ve 

yapılacak •e Uç d6rt gUn devam edecektir. 

:raııh kıymetin yttzde yedi teminat ıös ,, Hesap makhıealniD titlalrata. 
orta tah· terilecektf r. Kg. Karpit 
tabii yattan 3 - Haklan tapu sicilli ile sabit ol· adet Prinç ıu maıluğu ( nlmµpe sibl) S-8u 

mıyan ipotekli alacaklılarla diğer a1l· K Y 1 k demir 22 mim 
Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından tesb't dT 

Kabul edilen talebe nazari ders aünlerinden mada ol 
1 

De 1
1 ır. 

d ht l'f . 1 h o an g n er
e mu e ı ıma at aneler ve depolar ve fabrikada amele 'bi 
~~~ ~ 

Talebeye hiç bir ücret verilmez. "' 

kadarlamı n irtifak hakkı sahipleri· 
nir. bu haklannı ve hususile faiz n 
masrafa dair olan fddla1annr işbu illn 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı mUabitelerUe birJikte memuri-
yetimiıe bildirmeleri icap 'eder. Aksi .. .. - . 
halde haldan tapu Sicilli ile sabit ol· 

k b 
mıyaalar satıı bedelinin paylaşma· 

• ımda hatiç kalırlar. me te ) 4- G~ri1en günde arttırmağa it· lstanbul erkek muallim 
ikmal imtihanları 

lstanbızl erkek muallim mektebi müdürlü-
Cünden: 

Maarif vekAleti celileıinin emri mucibince mektep 119/930 tari
lılnde açılacak ve derslere 15/9/930 da baılanacaktır. 

EylUI mezuniyet imtihanlarile diğer aınıflann yoklamalan yani 
unıum sınıfların ikmal imtihanları 1/9/930 da yapılacaktır. 

Binaenaleyh ikmale kalan ~feqdilerin timdiden hazırlanmuı ve 
•aktU zamanında yola çıkarak tarihi mezkilıda imtihanda hazır 
bulunmalan ehemmiyetle ilin olunur. 

• 
lstanbul erkek muallim mek

tebine girecekler 
!stanbul erkek muallim mektebi müdürlü

Cünden: 
Iıtanbul erkek muallim mektebine kayt ve kabul zamanı 

15/8/930 cfan 30/8/930 tarihine kadardır. 
Bu tarihten sonra kayt yapılmıyacağı için yazılmak iıtiyenlerin 

ıiındiden her gUo mektebe mllracaat etmeleri ve ıeralti kabuln 

•nlamalan ilan olunur. 

----- ---=- .. -
Zonguldak Yüksek Maadin ve 

sanayi mühendisi mektebi mü 
düriyetinden: 

M kt b• • • · !Uzum olan 30 adet Yerli mah karyola 2618/930 e e ımız ıçın 

dan itibaren 20 giln müddetle açık münakasaya konulmuıtur. tha-

lei k t'' · 15 Eylül930 pazartesi gllntl aaat 16 da Zonguldak 
• ıyeaı d ı· 1 · 't" l k Maden müdüriyetinde icra kıhnacağın an ta ıp erın ıeraı ı an ama 

ve pllnlan görmek {]zere Şehremaneti civannda lstanbul mıntakaaı 
Maden müliendiıliğine mUracaatlan ilin olunur. 

tirak edenler arttırma şprtnamesını 
okumuı Ye lüzu111l11 malOmatı alnu~ 
lıu:11:ın bm<. :ıen kabul etmiş ad ve 

itibar olunurlar. Üstünde bıraktlan 
gayri menkulun bedeli zamanında • J

rilmezse gayri ınenkul ikinci bir arttır 
ma ile satılır n bedel farkı ve mah· 
rum kanlınan yUıde 5 faiz ye difeT za. 
rarlar ayrıca hUkme hacet kalmaksızın 
memuriyetimir:ce alrcıdftn tahsil olu
nur. Bq numaralı fıkradaki şart ta-
hakkuk etmek kaydile Uç defa bafınl· 
dıktan sonra gayri menkul en çok art· 
tıranın üstünde bırakılır. Şart ta!ıak· 
kuk etmezse artt,rma geri bıra!ulıp a· 
lıcı taahhütlerinden kurtulur ve temi· 

nat ta kalkar. 
5- Attırmanm birinci 'ffya l.kfncl ol· 

muına Te gayri menkule taa116k eden 
kanunt hakka ve satışın tan:ma göre 
dijer tartlar: 

Yazılan evsafı yukarıda gösterilen 
pyri menkul 26-9-930 tarihinde 1st. 7 d 
icra memurluğu odasında işbu nan ve 
göster11en arttırma ~artnamest dal re
sinde 11atılacafr 11An olunur. 

latanbul Dördüncü icra Memurlu· 
#undan: Mehmet Beyin Mihran Efen· 
diden borç aldıft (500) bel} )1iz Jfraya 
mukabil dayjn Uhdesine teminat irae 
edilen Fındıklıda dere içinde Hacı Re
cep mahalle8inde Yağhane sokaflnda 
12 atik n 14 cedit No. mukaddema bir 
bap hane elyevın 949-95() harita No. 
arsa 45 gün müddetle mevkii müzaye
deye konaralc yüz lirada talibi uhdesin· 
de olup bedeli müzayede haddı JAyıkın· 
da görülmediğinden bir ay mtlddetle 
temdlden müzayedeye konmuştur. 

Hududu: Saf tarafı 948 ve sol tara· 
fı 943 cedit 9 No. tapu ile mahduttur. 
114 ar'§tn 17 parmaktır, heyeti umumi· 
yesfne talip olanlann kıymeti muham· 
minesi olan 300 liranın yüzde on nlsbe· 
tinde pey akçesini · hamilen 27.9.930 ta· 
rihinde saat 14 ten 16 ya kadar bizzat 
ve ya bil vekAle 929-603 doı;;ya numara· 
ıile müracaat etmeleri ilan olunur. 

g. uvar a 

" tt •• 18 • 
,. " " 12 • 

" " .. 8 .. 
., " " s • 
.. • . Demir tel 1 .5 mim ,, -

Arç ubaa ( 1..U) 
metre c:lqı helezoni teW lbtfk bora 70><55 

,. Kua'riçe 
,, DlSıemeci kolanı 

adet Marailya kiremidi ( yerli) 
metre Amerikan bezi (ince) (yeril) 

3000 ,, ,, ,. (kalın) " 
5000 Kg. Dikiıtrin • ~ ~ 
Saat 11 112 dan aonra flat ~bul edilllu izahat almak flteyen· 

ler cumartesi pazar rfhıleri mllbaf" kısmnaa m6racaat etmelidirler. 
Paıarlağa arzolunan malze~eclea yerli olan abam için. fttirlk 
edecek taliplerin nllQJunelerini h,riber getirmeleri nllmunuız vuku 
bulacak teklifatın kabul edilmeyeceği ilb ohmur. 

* .. .. 
Irmak. Filyoı hattının 106,3 - 132.0 kilometreleri aruındakl 

altıncı kısmın Jnıaata kapalı zarfla mlnakuaya kon.mufbır. 
Manakasa 11-9-930 pol'fenbe .anı aaat 15 de Ankarada Dn

let demiryollan idareıinde yapılaeaktır. 
MDnnkasaya lıtirak edeceklerin teklif mektuplunn •e ~ 

kat teminatlarını aym pde nat 14,30 a kadar mllaakua komı .. 
yonu kitipliğine vermeleri Jbımdır. 

Taliplerin milnakan ıa~amel~rini 40 lira mukabl~~de Ankaradı 
Maliye ve muha1ebe itleri Riyuetanden tedarik edebilirler. 

• • • 4-9-930 tarihinde mDnakuatıDın lcruı mukarrer Filyoı beılncl 
kıımının mukavele projesinde ıöıterilmif olan )'İrJDl aylık geçit 
mUddetinin 00 yedi aya 'fe 23 aylık ikmal mUddetinin de yirmi 
aya tenzil edilmiı olduğu taliplere• malfim olmak Ozere ilin olunur. 

• Jf. lf. 

Kırpıntı kağıt müzayedesi: 
Devlet demiryolları Haydarpaıa Ticaret ve teftiı haıılat dairesi 

ile bilet matbasında 'fe demiryollar matbaasında me"Jcut ve bir ıe
ne zarfın da terakUm edecek olan k&hne evrak ve idarece istimale 
elveritli olmıyan müsveddat ile kırpıntı klj1tlar •e etki müstamel 
biletler ıehri halin 6-9-930 uncu Cumartesi gtıaD Hat 10,30 da H. 
pqa maiazaıı daireainde eleni müzayede il~ talibine ihale ~luna
caktır. Bu baptaki ıerait varakJlaraom ıimdıden mağaza mübayat 
kıımına mOracaatla alınabilir. 

Kalıbı kırk kuruşa buz 
Şehremaneti Karaağaç. n1üesscs?tından: 
SUtlilcede buz fabrikasında glin ve gecenın her ıaatf nde her 

isteyene yirmiıer okkalık beher kalıbı kırk kunııtan olmak ve bir 
kalıptan az olmamak üzere buz satılmakta olduğ11 ilin olunur. 



., 
C...ne gö.:ıdertlecct mektupların Gzerlae idare içinse ( idare ] yUJya 

alt ise [ Yazı ] ltarctl konulmalıdır 

~ -.ım..ı·- ............. ~ -h.Y--..1• _ .... ı. ...... ,_, ---
~ ....................... •ııatmı• .. Wwe-'-1 ._... 

= SAVISI HER_ VE~DE & KU~UŞ = 
.l\1:\ TB \A VE JDAREIJANE : 

lSTANBUL Babıali, Ankara caddes ndc "\·A~IT '\ t•Rou. 
T.ı . 1970 ( iDARE iŞLERi) 1971 ( YAZJ iŞLERİ) T•ı.r•f ı VAKJT, P- lıut.u11 84 

Darülfünuna talebe kayit ve kabulü !1~:ııı. Kız .,ve Erkek -_!-eyli ve.nehari ~;mmm= 
1 - Darülfünun Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen ve il~ TIK)LAL Lıis~~ıil~I 

ilahiyat fakültelerile Eczacı ve Dişçi mekteplerine ~ii ilk, Orta ve Lıse kısımlarını muhtevı~ı~. ,~,; 
• • mı Kız Ye erkek talebe ayrı kısımlarda Ve ayrı teıkılat •:. 

930-_931 seneı dersiyesi için talebe k~ydı mua- ~lı· dahilinde idare edilmektedir. tı! 
melesıne başlanılmıştır . 111 Talebe Key~ına ba~landı fil 

•• • •• 1 ilıehzadebaşında Polıs merkezı arkasında li~ 2 - Fakultelerle şubelerıne, Yuksek mektep er "iiififfiiillmısınsımssm• Teı: ıst. 2s34 •gınmr:mummfüimmari• 
ve resmi ve hususi liseler mezunları ahnır. ftlPUl l U ~ f Kf R Fabrikasının 

3 - imtihanla talebe alınmaz. 
4 - Namzetler atideki vesaiki getireceklerdir : 

Yeni mahsulü çıkmıştır. t~u~İm:~~erlli~:: 
ber daha ucuzdur. Her bakkaldan ve her qeker tüccanndan 
aranmalıdır. Toptan aabf mahalli: Bahçekapı DördDnçll Vakıf 

Han dardllncil kat No. 30 - 40 Telefon lstanbul 171 A : Kayit ve kabul içi.n is.tida, 
B: Lise veya Yüksek mektep, sıhhat, aşı şeha- 1 t•kl Al L. · 

detnamesi, ,,-~ s ı a ısesı~~ 
: u us cuz anı, uuu " . dan talebenin mezk\\r tarihte mekteote bulun-C N •• f •• d ı.111nıtnrıü onden· Tedrisata 15 Eyliil 930 tarihinde bqlanacağın- ı 

D : Hüsnüt;ıal eshabından bulunduğunu mübey- ı• ... malan lllzumuilAn olunur.~-
k Kız ve Erkek ~~~~ 

yin ikametgah ilmühaberi, zabıtaca musadda LiSELERi 
Olacaktır• Sıraçane başında MÜNiR PAŞA KONAÔINDA 

E 4 5x6 klt'8Slnda mukaVVaSIZ u·· Ç adet fOtOg'IJ raf "Leyli ve nehari ana, ilk orta ve lise kısımlarım havi tam 
- J . • devreli Tilrk liseleridir. Talim heyeti: en yilkaek milderria 

5 - Kayıt muame· laA tına Teşrı'nevveıı·n ı·pt•ıdasında Ye muallimlerden mürekkeptir. Saraçhane batında altmıfı mil-
tecaviz oda Ye müteaddit vasi salonları bari Münir Pata 

n · h t ·ı kt• konajlna nakleylemiftir. Aynca banyo daireleri ve Tali bah-
;J aye Veri ece lr • çeleri vardır. Mektebin huıuat otomobillerile talebeler her 

6 - Tıp fakültesine girecekler Fen fakültesine aabah evlerinden alınır Ye akşam yineg6nderilir. 
KA YiT MUAMELESi BAŞLAMIŞTIR 

müracaat ed~ceklerdir • Milracaat edenler her gün OD buçuktan OD albya 
kadardır. Mektebin Çal'f&mba'daki ilk kısmı için ayrıca bir 

7- Fen fakül~~ için Salı, Perşe~be ve diğer •~~~~~-be_~_•_P_M_~_._d_._~_~_m_~-~~~~-• 
fakültelerle mekt~er1çinpaz~rtesi ve perşembe 
günleri saat ondan on sekize kadar f akü iteler ve 
mektepler idarelerine muracaat etmeleri ilan 

Feyziati Liseleri müdürlüğünde: 
1 - Mezuniyet imtibanlanna 1 Eyllllde batlanacaktır. 
2 - T ili ve iptidai ıınıf yoklamalan ile ilk kısım mezuniyet 

imtihanlanna 11 Eyllll Cumarteıi gllnll batlanacaktır. Allkadar 
talebenin bu tarihlerde mektepte bulunmalan llmmdır. olunur. 

SPOR 
Hayattaa aeYblmak Ye d•hlla ae
ıeU,alhbatla •e faal bulaıamalı: lt•bt 
bTTetten dlf6rmemeldt mfımken• 
dtlr. SibhaUalal mabafau • tlnir
ltrilllıi tabiye faaliyeU-

• niıl tezyit ıçin lı:OçOkler 
we hlyeklu taralıaclu _ 
mAkemmtl bir kuvvet 
ilAcı ola,..k tanılan 

rratos 
\ullanınıı . 

Hrr ecıanrde bulunur. 

• Depo IU'IUUJ'Or ~ı.-fOTOÖ:RAf AMA TÖRLER 
Sahilde ıeker konmata Sa- F OT O SÜRE y y AN J N. 

lih kiralık depoıu olanlann 
bahçe kapıda d6rdllncll V alnf Türkiyede ilk defa olarak meccani amatör müsabakasından istifade ediniz. 
hanında d6rd0ncl1 katta 30-4() TafsilAt için Foto Süreyya Beyoğlu ve lstanbul mağazalarına nıilracaat ediniz. • 

namaralı yazıhanelere mllra- Telefon Beyoğlu 3495, Tel: lst. 3289 •••• 
aut etmeleri. Tel~fon lstanbul 171 

ı--·stşLı ... --••~Biçki ve Dikiş Dersleri~• 
Terakki Liıeıl ı Pangaitı-Cedidiye-Rcsten apanm3nı No: 303 Mel F..nfjyeciyan. Esast ve ıeri ! 

MGdurlü"llnden: tedrisat. fantazl, tayör, Mezunelcre maariften musaddak şehadetname. Cumar-
• tesi. Salt, müracaat: Saat 1 - 5 

1 - Mezuniyet imtihanlanna • 
eyllllilD birinde, diğer aımf
lar imtihanlarına yedisinde; 
Tedriaata da on betinde 
bqlanacakbr. 

2 -· Eaki talebenin 1 eylille 
kadar kayıtlanm tecdit et· 
meli. 

E - Yuva Ye ilk aımflarla, 
leyli kız dairui Abık 15 iaci 
mektep binasına nakletmqtir. 

4 - Kayıt için Halil Rifat 
Pqa" konajında mtidiriyete 

AT YARIŞLARI• .. 
22 Ağııstos Cuma gilnil Veliefendide 

Trenler, BQfe, Bahsi milşterek 

müracaat 
------~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~1-.ı .. 11mımtıl!ılıtlliilll ........... , 

Bilecik vilayeti daimi encüme- ls~~~~u~ş~~'.;;:ı:::.u=:t::~:;= 

. Ticareti bahriye mektebi alisi 
mübayaat komisyonu riyase
tinden: 

aandalya ve aairenin 25/8/930 'd Pazartesi gilnü saat 12 den n 1 en: itibaren Beyoğlunda Hamalbaşın
da llir sokağında Arnuvo hanı· 
mn Ost katında artırma ile aatıBilecik kuabasında idarei husoıiyeye ait ıeneYİ 656 lira icara 

mlıteb.ammil 37000 lira muhammen kıymetli maa mOştemillt bir 
bap hamam müzayede kaimesinde muharrer ıeraiti veçhile temli
ken ıatılmak Gıere 18 ağuıtM 930 tarihinden itiba"n 20 gfin 
mllddetle ve kapah zarf usulile müzayedeye çıkanlmııtır. 

1 - MDzayede feraiti Yillyet daimi encllmen kaleminden 
almaeaktır. 

2 - Kat'ı ihale 6 eyliil 930 tarihine mftsadif cumartesi gllnll 
nat 15 te Bilecik encOmeni daimiainde yapılacaktır. 

3 - Talipler muhammen bedelin % 7 buçuk Dİlpetinde 
teminab muTakkate Termeleri llı.amdır. 

lacaj'ı ilan o!unur. -----l•tanbul Beıinci icradan: Mahwz 
ve füruhtu mukarrer bulunan Ponti:ık 
markalı kapalı bir adet otomobilin 23. 
8-930 tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat on ikiden bire kadar Taksimde o· 
tomobil tevakkuf mahallinde lüruht 
edileceğinden talip olanların yevm ve 
vakti mezk(lrda mahallinde hazır bu-

olunur. 

i\liktar metre Cinsi 

1500 " Yerli beyiz patiska yatak ve yorgan çarşaflığ) 
300 " Renkli yerli bez. Yatak ve yasbk yüzlüğü 
300 Renkli amerikan bezi. Kılıfhk 

" 750 kilo Yerli iyi cins pamuk. Şilte ve yastıklar için 
55 adet Elbiae dolabı. Yerli mala 
Yatakhaneler için lüzumu olan balada muharrer beş kalem 

eıya 11-9-930 pertembe günü saat on dötte ihalesi icra edilmek 
üzere ayrı, ayrı münakasai aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin 
ıeraitini anlamak üzere Ortaköyde kain mektep müdürlüğOne Ye 
milnakaaaya iıtirak edeceklerin lstanbul iktisadi müeueaeler mu• 
hasebec·liğine tevdi edecekleri teminatı muvakkete makbuzunu 
hamilen yevmi mezkfırde mektepte müteşekkil komıiyonu mahıu• 
suna müracaatları 

, l\les'ul müdür: Refik Ahmet 


