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lar teşkil etmiştir. 

Bır hanım aza daha 
Büyükadada S. B. Hanımın 

yeni fırkaya aza kaydedilmesi 
için milracaat ettiği haber alan
mıştır. 

''Halkın sesi,, ve veni Jırka 
Izmirde çıkan " Halkın sesi ,, 

gazetesinin sahibi Mehmet Sırrı 
beyin yeni fırkaya girmrk için 
Fethi beye müracaat ettiği, ka
bul edildiği, hatta görillen lüzum 

Uzerine müracaatın cevaptan bile 
vareste tutulduğu hakkında lzmir 
gazetelerinin birisinde bir haber 

çıkmıştı. Sırrı Bey bu haberin 
asılsız hezeyan olduğunu söylemiş 
yalnız her fırkaya giren ve dai
ma bir şey koparmaka istihdaf 
edenlerin o fırkayı ne hale sok

tuklannı bildiği için, F cthi beye 
hitaben gazetesinde neırettiği, 
fakat göndermediği bir mektupta: 

" T eıkil edec~ğiniz fırkaya 
girmek için fırsat gözeten adam
ları sokacaksanız • bununla kimi 
murat ettiğimi tabii anlarıımz -
v~ siz de halkın kollanndan,ıine
sinden uzaklaşacaksanız milletin 
size kartı gösterdiği tevecctıh ile 

Yaktile iıgal etmiı olduğunuz 
Paris ıefaretaneıi ıize yeter ar
tar bile .• diye yazdığını beyan et
miştir. 

iki belediye Reisi 
Kastamonu belediye Reisi 

Hilmi ve Tosya belediye reisi 
Refik imzalarile aldığımız telgraf
larda memleketleri namına yeni 
fırkaya çekilen telgraflann aslı 

olmadığı beyan edilerek tekzip 
edilmektedir. 

Üç tebli~ 
S. C. Fırkası Umum KAtipliğinden: 
işlerin çokluğundan dolayı Fırka mer

kezinde Llder Fethi, Kltibl Umumi Nu
ri ve idare Heyeti azalan beyfendilerle 
görü~mek arzu eden zavaon her gün 
~aat 15 ile 17 arasında teşrif buyurma
ları rica olunu. 

§ Memuriyeı ve saire istemek: ve her 
hangi blr işi gördürmek gibi şahst işler 
hakkında fırkaya ne mektupla ne de şah
sen müracaat edilmemesi ve bu gibilere 
cevap verilmiycceği il~n olunur. 

§ Fukaya girmek isteyenlerin fırka 
merkezine mOracaatla matbu tahütname
lerden almalan ve bunun için başka 
bir muameleye hacet bulunmadığı ilAn 
olunur. 

ikmal imtihanlarına batlınıyor 
Dün Maarifte lise Ye orta mek

tep mOdilrlerinin iştirakile bir 
içtima yapılmıı ve eylül ikmal 
imtihanlannın gtlnlerinl tesbit 
etmiıtir. 

du imtihınlar eylOIDn birinden 
15 ine kadar yapılacaktır. 
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Biri, Mllıür Fuat paıa, diğeri 
kahveci Emin Ağa idi. 

Nazmi pqa, bir celse esnasın
da Basarya Efendinin küçük 
bir sözünden mutber olan Fuat 
paıanın Efendiye venniı olduğu 

sert bir cevabı ve üstnne yürü
mesini müteakip Basarya Efen
dinin Ost katı alt kata vaıleden 
merdivenlerin basamaklarını dör
der atlamasını unutmamııtı. 

Bir kere de Fuat paşa, buıusi 
aalonda otururlarken A:ıaryan 
Efendi He Mtişür Osman paşa 
arasında geçen 'fe şakanın hu
dudu dahilinde bulunan bir 
mliaahabeye kızarak yerinden 
fırlamış ve Az aryan Efendi, güç 

hal ile kendini oradaki geniş 

masanın albna sokup ıinerek 

H. vekilimizin bevanatı .., __ ..., ...................... .. 
[Üst tarafı 1 inci sayıfamızda] 

Hariciye vekili muH •rane bir 
tavurla işaret ederek dedi ki: 

-Türkiye zıraat memleketidir. 
Mevcudiyeti bilyUk bir 
mikyasta hububat, tntnn ve 
emsali ihracatına merbuttur. Hal
buki bir ıenedenberi mahıulO 
zaiflamış ve ibracatı azalmııtır. 
lthalitı da ayni niıbette tena
kus etmekle beraber ticari mu
vazenesi gayri müsait bir haldeı 
kalmıştır. , 

Türkiye, mllkelleflere f az)a 
vergi tahmin etmiı ve ayni za
mamanda kat'i bir ikısat 
usulü takip eylemiı olduğundan 
bu iki cihetten yeni hiç bir teşeb
bllste bulunamaz. 
Şu balde heyeti milliyesini 

felce uğratmadan ecanibe karşı 
olan deynini tesviye etmesi gilç
tOr. Türkiye hnkümeti Osmani
yenin taahbüdatının dahili mki
ıafına halel getirmemesi icap 
ettiği, ve mali taahUdabnın 

tediye kudretine nisbet edile
rek tekrar tesbit edilmesi 
lazım geldiği kanaatindedir. 

Tevfik ROıttı bey bilvesile, 
Avrupayı gariuin hali hUJrda 
çekmekte olduğu işsizlik buhra
nının kasten ve harice karıı olan 
taahüdahndan mntevellit iıtira 
ve istihlak kuvveti azalmasından 
neşet ettiğini aöylemııtir. Şuhal
de Türkiye iki ıeyden birini 
yapmağa mecburdur: Ya düyunu 

hariciyesinin yliküne taham· 
mül ederek garbi Avrupa için 
bir müıteri olmaktan feragat 
etmek, yahut haklı tadilat elde 

ederek garbi Avrupa piyuında 
mütteri mevkini muhafaza et
mek. Hariciye vekili hlllba ola· 
rak hali hazırda tahdidi 
teslihat ile harpten mukeddemki 
tadilin tesbiti meı'elelerinl cıba• 
nm maruz bulunduğu iktisadi 
buhrana yeğane çere teıkil et
tiğini ıllylemiştir. 

Ankara sebze hali 
Ankara 23 (Telefon) - Ye

ni yapılan sebze hili bugün 
açıldı.Yangın yerlerindeki bara· 
kalar yıkıldı. 

Rusyıda bir lnflllık 

Moskova. 22 (A.A) - Stalino nahi
yesinde kAin Kapitanaiya madeninde bl; 
inflldk vukua gelmiş 10 amele telef ol .. 
muştur. Ameleden b~inin akıbeti mc~ 
huldilr. Jnfiln.km esbabını tayin ct.;'ek 
üzere Okrayna mcsal nezareti komiser 
muavini M. Skarefin riyaseti alund& bir 
komisyon teşkil :ctilmlştir. 

Fuat paıamn debıetinden Te 
hilcumunda kurtarmıştı. 86yle 
bir adam çekinilir bir inaaııdı. 

Emin ağa da iyan daireaiııiıı 
kahvecibaıısı olmakla beraber 

yaman bir insandı. Meıvkii alt 
kab liıt kata vasleden merdiven 
altı idi. Fakat bu basık tavanlı 
merdiven altında Emin ağa. ade
ta bir bnkümdar tahtında otu
rur gibi mağrur Ye m{iatağni 
bulunurdu. Ayan izalarından 
pek azına bizzat kahve götürür, 
hiç kimseye aldını etmezdi. 

Emin ağa, sadaret deireainin 
25 senelik kahvecibatısı idi. 
Müteaddit nişanlan vardı. Kendi
~ini Sait pafa, Ayan reisi oldu
duğu zaman buraya getirmişti. 

Emin ağa ayam tcıkil eden bu 

• 
Iran şuphe ediyormuş ! Nafia vekili 

Dün akşam Y alovadan 
geldi ---- ---

Bizim Azerbeycan hakkında bir 
Nafia vekili Recep B. dün 

akşam saat yirmi buçukta Y alo
vadan şehrimize gelmiıtir. Vekil 

falcım fikirlerimiz varmış 
Husrev Beyin teşriki mesai için yeni metotlar 

teklif etmesi çok muhtemeldir 
B. bir muharririmize : 

- Yalovada yeni yapılan 
yolları ve nafiaya ait işleri tet

~ kik ettim. Pazartesi günü Anka· 
raya döneceğim. demiştir. 

Taymis gazetesi Kürt isyanı 
münasebetile yazdığı bir başma
kalede Kürt asilerinin Türkiye -
Iran milnasebetlerini teşviıe mu
vaffak olduklannı yazdıktan ıon
ra Ktırt ıekavetinin tarihçesini 
yapmakta ve Asilerin ancak Iran 
eraz.iıinden ihata edilebilecek
lerini; onun için Tllrk hUktimeti
nin, Iran askerlerile birlikte teı
riki mesai etmek tlzre askerleri
nin Iran topraklanna girmesi 
için mtisaade iıteditini Ye bunun 
hayrete ıayan olmadıjını .a1Je
mektedir. 

Taymiı daha sonra ıu mQ
t6leaları dermiyan ediyor: . 

Tnrkiye btıkiimeti Knrtler ara
sında nnfuzunu muhafazaya ça
l11makta, gayet haklıdır. Kürtler 
arasında milliyet fikriJe mqbu 
olanlar azdır. Kürtler içinde htı
kfimete husumet gösterenler, di
ni taauup ıcvkilc teceddüde 
dOşman olanlar, sonra vergi Yer· 

meğe, askere alınmağa muhalif 
olanlardır. Son zamanlarda Surl· 
ye ve Irakta wku bulan hadiseler 
Tnrkler tarafından hisıolunan 
endifelerin hakh oldupnu gös
termektedir. Şeyh Saidin hezi
metinden ıonra Suriyenin şimal 
taraflannda ikamet eden bazı· 
Knrtler Irandaki akrabalan gibi 
hareket etmek ve Ttırkiyede 
tqevv&ıler vncuda getirmek is
temiıler, bunun ilzerine bunlann 
reisi olan Bedirhan Suriyeden 
çıkanlmış, diğer iki reisleri de 
Şamda tevkif olunmuştur. 

Şimali Iraktaki knrtlerd~n bir 
takım hareketlerle hem Türkiye, 
hem Iran ve Irala muatarip et
mek istiyorlardı. Irak baıvekili 
bunlara KnrtJerin menfaatlarım 

muhafaza ile beraber memleke
tin vahdeti aleyhinde her hangi 
bir harekete tabammlll edilmiye
ceğini anlatmııhr. lnğiltere fev
kalAde Komiıer yekili de fınat
tan iıtifade ederek lngiltere hil
Jdimetine atfolunan bir takım ni-

\ 
. yetleri tekzip etmiıtir. Buna rağ-

' men Alman gazeteleri, Ararat 
dağlanndaki isilerin bqında 
Miralay Lavrenıi ketfetmiılerdir. 

. Oolann. bu icadı, hayal ilhamın

. dan başka bir ıey delildir. 

zevatı aliyeden mllf&r olanlarının 
yllzbaııbldannı, veıir olanlannın 
kalem · ef endililderinl görmGştD; 
onun için laadımelere ıöyle IO

rardı: 

- Aıaryan geldi mi ? ... 
- Abdurrahman kahve iıti-

yor mu? .•• 
Emin Ata. devletin bayabnda 

Amil ve mDeuir olaa bu aevatı 
iliyeyi böyle ukadatça aorar, 
sade sormak değil, öylece de 
muamele ederdi: 

Mütareke günlerinden bir rQn 
ayandan bir zatın ayak yolunda 

kiğıtla taaharetlendiğini hissetıaiı, 
bu hadise, Emin ağayı çileden 
çıkarmıı, batta bununla da kal· 
mıyarak huıusi malond• Azaların 
müsahabe ettiği bir zamanda 
batını kapıdan uzatarak unf ve 
huıuneUe ve Erzurumlulara bas 
ıivesile ileri geri taylenıalıti. 

Sade bukadar mı?.. Ahmet 
Rıza beyin riyaaet zamanında bir 
ııun Emin ağa, gelen mi.aafirc 

• 

Iran • 
ıs yanı 

'EhemmiyetJi bir tarzda 
tevessü ediyor 

Ankara 23 (Telefon) - Bu
radaki malumata göre Iranda
ki isyan tevessü etmektedir. 

Aşiretlerdeki silahların top
lanması emri, bu isyana vesi
le olmuştur. Esasen Iran hü
kOmeti, bu aşiretleri, hudut 
üzerinde bir emniyet vasıtası 
yapmak için bizzat teslih et
mitti. Vaziyetten bu suretle 
istifade eden aıiret reisleri, 
son zamanlarda tamamen bir 
derebeyi rolil takıomıı bulu
nuyorlar, hnkümetin bazı e
mirlerine miitavaat göstermi-
yorlardı. ı 

Bu gibi ıayialar, Türkler Oze

rinde ciddi bir tesir icra etme
miştir. Ttırklar, lngilterenin orta 
ye yakın.-ıarkta ancak sulhu arzu 
ettiğini biliyorlarsa da bu gibi 
tayialardan, hariçteki Kürtlerin, 
Tnrkiye hududu dahilinde iıyan 
çıkarma§'a tctebbils edebiJecek
lerioi anlamaktadır •. 

Iranın ıimali garbi ha-valisinde 
yaşayan Knrtler, en kuvvetli 
Kurt kitlesini teıkil ederler. 
Bunlar Türkfyeye fenalık ede
bileceklerinden Ttlrkiye bunlann 
hareketlerine nihayet vermek is
temektedir. Bu gayet kolaylıkla 
anlatılır bir keyfiyettir. 

Iranın Türkiye ile tef)'iki me• 
sai etmesi henüz muhakhak de
ğildir. lranblar, Kilrtlerin kuv
Yetli bulundukları bir ıaha olan 
Azerbaycan hakkında Türklerin 
bir takım fikirleri bulunmasın

dan şllphe etmektedirler. Bura
daki Türkçe konuıan çiftçiler 

asız bırakmağa mecbur olurlaa. 
Soviyetler bu yaz mevsiminde 
Iran hududuna tecavüz ettikten 
baıka Iran dahilindeki ve Irak 
hududundaki kabileleri göz ö
nünde bulundurmak icabeder. 
Bundan dolayı Türkiyenin lc:s
hibi hudut iııtemesi, yahut Kürt
lerle meıgul olmak üzere Türk 
askerlerinin Irana geçmelerini 
resmen tafop ederse Iranın vazi-
yeti müşkülleşir. Iran nhvali11e 
çok iyi vakıf olan yeni setir 
Hüsrev Beyin, teşrıki mesai için 
yeni metotlar teklif etmesi çok 
muhtemeldir. 

Bunlar bir muahede veya bir 
misak ile tesbit edilemezse de 
gene müesair olabilir. Şayet ta
rikı tekerrür eder ve dağ kabi
leleri Türkiye ile Iranı ciddi bir 
hudut milnazaasına ıevkeder de 
kendileri aradan sıynlırlarsa, bu 
çok şayanı teessüf olur. Yirmi 
beı asırd!n fazla bir zaman mu
kaddem Aıur imparatorluğu ile 
Uraratu (Ararat) memleketi ara
smdaki münasebetler, bir kaç 
defa Kürtlerin eslafı olan kabile
ler yüzünden teşevvüşe uğramış· 
b. Bunun misallerine , Ninuva 
ile Vanın tarihinde ve TUrkiye 
ile Iranın daha yenitarihinde de 
teıadnf edebiliriz. 
Yalova lçtimaından sonra 

Y alovada evvelki aktam g~ 
vakte kadar devam eden içtimadı 
İranin son nptaaına hazırlanan ce. 
vahın tetkik olunduğunu, notamı 
Ankaradan gönderileceğini yaz. 
m19tık. Aldığımız maliimata gör4 
hükfunetimiz bu cevabi notada es• 
ki noktai nazarımızda ıarar ederelt 
tıuhihi hudut teklifimizin iki mem• 
leketin nıenafiine muvafik olduğu• 
nu izah etmekte, hudut itini ıüratls 
halletmek zaruri olduğunu, Ağrı 
dağındaki askeri vaziyetimil!in 
meıru müdafaa tedbirleri alr'9ak· 
tan ibaret bulunduğunu açık, dos• 

ve kuaba balkı Kartlerden çok tane lisanla bildirmektedir. Ağrı 
fazladır. Tnrkiyedeki ıovenler umu- dağının hududumuz dahiline alın• 
mi harpten evel Ye harp esnasın- masına mukabil cevapta tavizat o
da iıtiha ile bakıyorlardı. Iran larak lrana arazi verilmesi yakında 
ordusu lrand4ki ilticagihlanna Tahranda görütülecektir. Meıe• 
auiiatimal eden Kürtlerle meş- lhendin hiyıd· . aurtmettet kha~~e~ileceği,. 

b. . . . u ut a ısa ın e errurune meY. 
gul olacak ı~ vazıyette değildır. dan verilmiyeceği muhakkak gö• 
Iran ukerlen bunlarla meşgul rülmektedir. Iranla taati edilen no
oluru. diier aerbatleri müdafa- taların neşri muhtemeldir. 

11marlanaa kahveyi biraz geççe 
ıetirmiı, bu hadime Reiı beyi 
muğber ederek Emin ağayı mu
abazcye mecbur etmiıti. Buna 
karıı Emin ağa ıuımut mu idi? .• 
Hayır bilildı, ter1 bir yüzle 
direk gibi cevap vermitti : 

- Efendi! .. Ben senin kah
vecin değilim, ben Ayan daire
aialn kahveci ba~ıııyım.. Sen 
kendi evindeki kahvecine blSyle 
çıkııa bilir1in ..• 

Hepıi ayn ayn kahve tiryakisi 
olan Ayan azalan Emin ağanın 
huıuneti tab'ını, dik başlılığını 
bot g6rUrlerdi. 

Emin Atanın nazarında ayan 
haları arasında en cimri Ye 

ba1iıi, Nazmi Pıııa idi, ahyanen 
kahve içer, kahve içmenin ken
diıine dokunduğunu ileri sürerek 
huiıliiini ııhhi bir mazeret al
tında iSrt111ek isterdi, Emin Ağa, 
hiç blSyle ıudan bir mazereti 
yutar mı idi?... Kendisi 25 sene
lik sadaret kahveci basıhij-ında 

Nazmi Paıa gibi nicelerini gör
mUştU. Bu adamların, sadaret ko· 
ridorlarında gelen geçen nazır• 
ları nasıl yerlere kadar iğilerek 
iki büklüm eteklediklerini unut• 
mamışb. Bunlar, ellerine Uçbuçuk 
kuruş geçince, dünyanın en ne· 
kes, en hasis adamı oluyorlar, 
düğüm üstüne düğüm vuruyor• 
lardı .•• 

Bekçi Numan ağanın nazarın
da ise Nazmi Paşa, sapana ka· 
dar o!ıka dört yüz dirhem bir 
adamdı: Paranın kadrini biliyor, 
olur olmaz israfata ıapmıyordu .• 

Rllıtü için aylardanberi idi ki 
mahallede işler mutat şekilde gidi-

yor, hayat yeknasak şekilde devam 
ediyordu. Lakin birglin Numan a
ğanın rahatsızlanması ve mahal· 
leye ait bekçilik vezaifinin Yu· 
nus ağa ile kendi omuılanna 

binmesi işi müşkllllettirmişti. 
Numan ağa kırk derece ateş 

içinde yatroaııına ve zaman 
(Bitmedi) 
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101 kişi ile Yeni kadro Yeni fıı·kada kadınlar 
mülikat ... 

Reşadetlô Postnişin 
Hazretleri 

Şehrimizde 5 kaza ve 2 5 
nahiye teşkil olunuyor 

Emanetle Vilayetin tevhidinde 
tatbik edilecek olan yeni kadro 
dahiliye vekaletince hazarlan
mıtbr. Bu kadro bu plerde 
beklenilmektedir. Yeni kadroda 

Makbule v~ Fatma H.lar muharri· 
rimize beyanatta bulundular 

Artık kadınlık erkeklik 
meseiesi yoktur ! 

- t:ı - YiJAvetimizde S kazaya il~veten 
Tekke. ttlrbe, clerdh. maar, teYh, "nefes,, le kokteyli reddetti: Jeniden S kaza teşkil edilmek· 

çile, tuanuf, dervif, mürit.···• Bu - Biz ezelden sarh~ ilzUm n· tedir. Bu kazalar Bqiktat. Emin· 
kelimeleri 7&Yaf yavaş unutuyoruz. yuna hacet ne? lnit, Fatih, Sanyar ve Kadık~-
Bunlan çocuklar bilmediii gibi bizim Şeyh kadından sdulıyor. ylnde tetldl olunacaktır· Yenı· 
hafıza ve hatıramız da artık iyice sak- Lakin arkadaşım tilld, usta. A§afı· den 25 nahiye teıkil edilecektir. 
lıyanuyor. daki nutku öyle bir tavur, öyle bir eda Her kazada bir merkez me· 

Bir derglh. Dedikodu lazım değil. ile irat etti ki kokot hanım bu hitabın muru ~bulunacaktır. Şimdiki hal· 
isim ~rfh etmiyeceğim. Lakin en bü- bir itap olduğunu anbyamadş: de 32 mnkez memuru vardır. 
ytik iki, ilç derrahtan birini tasavvur - Ey şeyhefendi ! Biz ne aptal, ne s· dil k 
ediniz. işte tam o. Çocukluğumdanberi sersem imişiz ki senelerce sizin eUeri- ınaanaleyh 22 aİ liğft ece 
oradaki mezarlar, sandukalar beni Ur- nizi öpmüşüz. Sizin hiç bir kusurunuz, buradan açıkta kalanlar, aahi>:e 
ktttmüştil. Otuz beş sene evvel orası günahınız yok. Bizim gibi budalalar mlldilrl6lderine veya başka vau· 
beJJi başlı bir makamdı. Postnişin haz- sijrUsUne tesadtlf ettikten sonra onu felere tayin ediliceklerdir· 
retlerinfn elini 6pmek bir şerefti. MU- yolmamak ren.yı hak delildi. Asırlar· Merkez m~arlarınm iki mu
ritlerin, muhiplerin haddi, hesabı yok- ca ilmmetf merhumeyi soymuf, solana aYini olacak, birisi polise, diğeri 
tu. çelirmiş, akhru hadım etmişsiniz. •• • zabıtai belediyeye bakacakbr. 

Sanırdınız ki o korkunç sandukata- Bu surat ne, be teYhefendL •• Uç se- K ki 
nn iç! esrar, keramet dolu; ..,e bu esra- neye gelinciye değbı bıyıfını trrq e- aymakatnlan dahiliye ve • ' Makbule B. 
na nahtan feyhefendidedir. O neler denlere, l8ll ef endhnb hazretleri, ne letl, nahiye mildürlerini Yiliyet ki 

1 
b 

billr •••• Yalms az liyler. Onun mah- derdin? Oğlan! Bu kalıp kıyafet ne? tayin edecektir. ·Yeni fırkaya erke ere era· 
remlyetfne rfnneH ld.... Ba rokoko butoa ne? Bu zıkkımlan- Belediye daireleri Ilga edileceji ber kadmlardaada mOracaat 

••••••• lnkıllp oldu. Derglhlar ka- dığın ne? kolundaki kokana kim, ne? için bu binalar kaymakamlar edealerqa adedi artlDlfbr. Din 
P&tılclı. Btb11bcladaydun. Şehirden Bu heybetillle böyle alenen Ada iske- tarafından itgal edilecektir. Be· akpma kadar kachn asa adedi 
gelen bir misafirimle Hristos tepesinde lesinde hem «işret>, hem «zina» gibi lediye binası olmıyan yerlerde beti bulmu,fblr. Be meyanda 
biraz otarAktaa 10ara vapurdan çı- birden iki faziha ne? Ceddin seni görü· meaell Beıiktqta merkez memur- eıki kadınlar birlilf niai Nezihe 
kanlan beklemek için üıkele ba§ID& git. yor. Oyle diyordunuz: Onun ruhaniye- Jujıı biauı, Eminanonde 4 Oncil Muhittin ve Suat Devrif Hanım· 
tik. Orada, kah'fede oturduk, ve, bir ti her yerde hazır ve nazırdı. Siz ille __ ı.ı. tar 
ll&Da119'u kah·te mmarladık. yer yüzünde 0 ruhaniyeti temsil ecll· ıube binuı kaymakauaua . ela- larda din fırkaya ıelmif, Neaihe 

Bir kq masa ötede gayet ilk biri, yordunuz. Demek ki he-ı-ı. valan-- fmdan tutulacaktır. Nahiy er H. kayıt muameleaiai J•pbnaat-
k ...,.._ " · - için de idarei huauiyede milna· 

kendi pbl tık bir matmazelle okte7l mflral, iki ve belki daha fazla ytlzltl Iİp binalar temin edilecektir. tar. 
lll1orda. Miayi ifratla süslü, tık, "ele- ve. •••• dolaadına tmı,mnız. Tekrar Jand•-....... __ _!ze ye hududu DOn bir mubarrlrimiz S. C. 
aant,,: !Jilflll bl~iml bir pllj elbisesi. ediyorum. Yazık bizlere ld lllleleree si· -- ..,azuı fırkasmın ilk kadın hası Gazi 
ailt beJU lnandaralar, beyaz ipekli ço- zln o murdar elinizi lpmlflz.. •• eaklai tihi kalac:akbr. • 1 ri kb l Hf 
raplar, IED'•ttf !dl' panama, plltlnden Sabık poatnftba hazretleri 1nı elıle- Hz. nin hemııre e ma u e • 
bir kol aatl. heedt bir bilezik &teki ıt lfltlrken aeallll .. laaldqdlT dl Boraacsaı ile 16rllfmtıı ve yeni fırkaya 
kotuna dal~ 8abt, bıyık tırq. •racabnm, meraktunm:. Poatnlfla lsterlin niçin girdiklerini, fırkanm mak· 
Butonu altmb lcll ve ıezıelden bir P· kamtan utaıuJorcha. Uldn arkadqr· Diba lngilia lirua 1030 karuft• •dım ve kadiahl içia idealini 
heaerdL mm llhlerine bir llilbaliltk pkll 'ftt'· •ÇWmft 1030 on paraya yiibel- sormuttur• Makbale Hf. muhar-

Kolttl*IMlül bchntlan baMe Hl- mest terhefendfyt açtı. O da ıfiHb"oT mİf Ye 10.30 ı_;-__... kapan- ririmiıin bu suallerine fU cmbı 
•• slnn8"'ram. Kim bilir kimdi? ve muhatabına bak ftriyorda. •'"1119-
Jluayadan ve ya Romanyadan gelmiş _Kuzum teYhefendl aahill mi? Sen IDlfbr. Onltiye vermiftlr. 
;rtiksek bir kokot. bir aralık işlek bir caddede bir dtik· Onifiye dlln 99,20 ile açıl· - « Serbest cOmburiyet fır-
L- Şık Mösyö Tfirkçe söyltiyor; bittabi kin wbluı "-••• "-••• ......... ... 9t,20 ile bpa!:I!:• kul ytıkaek ••W~~ millet. 
-dın anlamıyor. aın ba llelll bill10- - Nfı'e ,..._,.na, Mkl•t 1 -- ............. l»lrlk Wa.ı .....,., 
nm. LAide aeaı. ilim? Bir iki daklb s..u.tım ._ ...,.ıbuı Dolll• .a dl kalım Be tarikda kaqr •tkırım rila &ıflkH' .

, Dahiliye n11ıri Memduh Paıanın 
kızı Frtma Hanımdır. Fatma H. 
muharririmize ıunlan sllylemitl"r: 

- Kadınlar şimdiye kadu 
peçe albnda olduğu gibi kafea 
arkasında saklanmqtır. Cu:nhu· 
riyetin nuru her şeyde o!duğu 
gibi bunu da aydınlatb ve ka· 
dualar esaretten kurtuldular me• 
muriye~ ipere bayata abldalar. 

Şimdi ise siyasi hakka ka· 

vuıuyorlar. Ve arbk kadınlık er• 
keklik kalmamııbr. Yeni fırkada 
Uk itim kadamn bilhasaa aiyaıt 
aahad:ı yekselmesini temine ça· 
hfmak olacaktır. 

Bu meyanda ıehir meclial 
içia iki iç kaclm aamizedi tek· 
lif edeçepn. 

MeHla bunlardan hin de 
Umia Refik hanımdır. 

İtalya seyahati 
Eylal ayı zarfında açJacak 

olu Bari bepelmilel sergili mll
nuebetile iatanlMdda ki italyan 
ticaret odm bir italya •yaha· 
b tert11 etmiıtir. iki dost mem• 
leket tnccarlanm birbirine ta· 
mtgaak mabaclile tertip olunan 
bu seyahat OD bef glia .... 
cektir. Seyahat emumda V.
HClik, Millno, Roma, Bari, Bren
dfzi ıehilleri g6r&lecektir. lata~ 
buldan gidecek olan tnccarlar 
önllmlizdeki perşenbe günil Se· 
.Sı nk aparile Juareket •de
ceklenlir. 

dtlfUndlm. Tmfh •rata bir l&kal, " tptler. bir WU.acbrl a. fwp•• 9lilleti.D, ....... 
..,. illYe ettim. Pllj lmsttimlnla ye- lqlaef...U "clmaterle., w nim • • • •• &• kelde,U JUmdüi allftl ile ketill bMla lhtijaçlanm ~ 
l'iae bir ctlppe, plftr n IBftk ~ llülanda una boylu tlead, ...ı • fçmlll eeddl ile bir ~. Slh..., •eti Ye refaha alafbraca.. Sevinç 
dim. Evet, net, neti odu. Poatalşin ltmaı Terdi. Bakı uad ~f SUte bıYliım yoldurmuı tarikatına k&lll ~---atD Ali F thi BeJefen- a1ya IMr/lu ,,._,, ,,,_'lt.tit/Ut 
llaaret1v1. y.,,.....w a:ıbclat abık rakı llUd JaPlhJT AJ----.a-- awl IU ~ _... e ve • ~ _,_ -'*·"" 10 ooq 
leYhi pek lJi Wllrdl. K..,... lralöda domu Reafa aetlrtDirtB;;-'bulan le:vlal•di Wde71 ha--.da ,_ diye olaıi bl,ak ıtüaach~ .... Yllll ,,,,,_,. tofrl-"11 _.. ' 
liyl.Uim. o dadlkkttle Wdı: m,t1P- llnadik. Den altmlt olacak 111, • a, aıbd..- ,.De iaüap ettUa. iki. mb.ı nprı gr ·ı. 
he Yok, o, hazret.... - HA mnlAaa t 1ib1 IJlllrlıuJ• lıiiqladr. FMat W- yekditerialll dGflMa• .tejil kar- 8ıı mitlıatrlr :JO raJllM 6/liiilpor ya 

Miaafiria ~ u.aua .,.. Biz ws,.ı. tatb tatlı konapyork• brp ldlf~ ...... Ke•dl it..... ... defklir. Birbirldin laatalanaa illli/ıap lt.apNUUı olqlmtl/11{§; Bir mlb·· 
befentlinin yamu alUL Da de ardı• etrafımm alanlar oldu: Beş, attı 4oet. rlkaıı...... ,artlrler ft ı.ıliih ederler• he- "I olmalc ıçln bile 10,000 rlJI. dalla 
ra gittim. Onlar da bu m118ahabeye tmrworlar.. Kokot dl~ Wdıı Pf8D lllJ:»r· d f daha açık nad dluruz. Bu l4zlln. 

- Euel&m. yA Me..,JADal dı. Arkadqrm: - Otekl let11d dl)'Ol"- •ea bir PT aaJ•nıqerda. G ~ e 'k.eklik mueai Mttll* • 101i1 316 11/W•s wır. 
- o._ •• Vı aleyktba,..el&m, eren- lar, ba slbl 19)'1ı1erJe atay ... tmek dol·• ..... IOl"Cla. K•üdae 4edik W a. P kadmbk er •--'! _ _.ı.. ...__,.~ ~ İIİI' dda JIO liut• 

ler. na detflcltr. Batını m.eJelerdm ~ ftrduı •IMka bir .. ,.. fl'P ...,_ yoatuz, VataD aıue~ v-.~ ~,.,_ 
Arkad8f111l lhbl metlaane 81711- aedllhıee smımab. Lelate alylem-1s - &e7h ne --"? Şimdillk ba b41ar kafidir. ıo,dotl htw. 

)orcta. Şfjhefetadl sıkıldı, bozuldu. bile 11USmalısınız; aleyhte fmrltı ebae- - U&e,biJı •••* ~ ıwtm. & M, ın'llMlud IO,dbô ntlllltbt Yflftl!. dllil, bir il~ 
Jht ,.._.dald kokota bakrJ'ordu. ..u.1111s. :tftlM>H«aae IU a.a lllle ,._ rellL • Diler tarafta .ud1tı • nulluaa yplMlllr. Btl/UUllO ~ 

8aı.ıt te:vh: - Birer kokte7l lniJu· Jo.-.. Pek lll. • •• l'abt hu •ullla Kokot kork&a. dara..aı, 1911al bira din fll'kamn lltlDcl bclm. bil- oıı. ~ Be.riil illi tan./' Jnzd.op 
l'tr lll11Anu, efeıulim? büıe 'ftftellderlae iptida ...,.. fe1111en lop •nttu- alled &llfddllllr' Ba .a,u o~bılv. - a.Jcimifeli Millife 

ıa.tlrim, olmdutu rln4ane hlr .eneler.·. tfte, fa •lnk pm&elfln efen- CeW Nan e I~ • ' : ı ! 
tg • 1 • 

1 na biç iateaqıorduna. Maaleeef isi 
- 6uma ~! --~ olacak •t-~ tas. Zarfı açtı. ltindekileri mef4a• ne cliittüiüm fepa vaziyet beni _... 

kadar bir ~ ne zararı 0 
• -ı......1. su etm!cliiiaı bir münaıebetaiaü .. 

bilir? Siz ..- kendİIİDİ tarauut na Lt'd banlardl 11e •emek sevke~ti; Parayı tedarik ·~ içia 
• Vl\KIT .. ın tefrlkaa11 44 

Ye takip ~ ld-tunu M:'. _.attnm ı Afyedtn itmini kullandmı ve bwW 
- Bqu.tüo.•1 .. 0 ~ 11 _ _,n.....a-. derhal kendtii?'e. ~e ani~~ ff~ 
Vam, Markama. da~du: Pfif~rai kaflietmtt• t'a &Gmü nl,etimı 11bat ·~ ıu ~ 
_Taharri komiaerine vermek • •es ı.. k i9ia ....... müı oldqunuz senetle mektubij 

üzere baZ1 ı.iml~ .ıaznuıbnız, ver· ti. er--mc-tlii!mn pkanıiııım verdim. M&1ö MfU'kam itte bUtüO 
clhm mi? dl1• Oda. Tahit ula n· dea . ~. -~ olup biten bunlardan ibarettir. 

~aım: t s. Van lJa1ft • Nakle~ • .om. F.- kıya ~ardır. el~ ~trı::;n etraft*1a 16:1 117• - Geçen bafta M&yl S.mo-
- F&Mt 1NtUn etbat demekle • ~~ komlleri daha kapmm Mukun, ~:e..~~ lellie • hiç idemffdim; 'Cfedi. Fakat nun yazıhanesinde vukua. ıele • 
~ kaitediYDnaDT etiiincle iken batırdı: Onibldekl kQıdı • ız ille~ lllad:. ki enel&c emredi)'OrMI- miblakqa da bu )'iizden mı çıktit 

V r1tt1 Mr Jmrtun kalem - D-t11mu Jiiabap Hat'a uzattı: da haJrilretje wydana Pflf, afalladı. Gayil ihti_,.art: 
~ ~ ==ta hUJrlanan müd· ne karar verdiniz, ..uicldeıi unn•I - Bir ihtiya.'t. oltun di~e ben !" a;:.:.:mı:.-. laer m .-lntma o- - Ay m bunu da mı htnyo~· 
dtt ~ ~ Bey? PUIUlad& ubnlen 1uıh kimtelenn fu,.. i.- _..iataca1nn. Benim. •• nu:ı? dedi. Evet nde ve teavı~ 

_Hiç ~Jl uautmamal• ça• - Bir, iki ~ daha bekliyece- cinayet seceai ne ya~ 8~· d ~emeli.... temini maitet m...ıe.i mtineaelletile lyte ufak 
~ Wi Yasın. Mit Sen Kter, lnn, Hat. Kat 1 bir hareketten ••· remnek iıti~ dedi. BeUd Jı:• ~ oldukça carip ve ulaatıh- bir münakat• ola 
na~ L akok Kamandan Ben- vel Pfifi tekrar ılnnek lsti)'orum. llÜ• ~ 181 61rene • d Ka pederim pbıoaa kartı .ı....ı Set,ep ıae icllf Beıilciiı p~ 
._, Pfif Mi; Hofıaan ı M~,. Hat'm aa:vhubetinde rlz. sı .... '~t.e:nizi!:z ~ ;ı1.ç :1nebilecek tekilde pJl'i Yade tarihinde ••menisi mi Mi 

- Mha Hafma da mı? olup bıtenlen. bertaftil aDatfJ, zar .. tak ulr ı..•dar ' o mı memnundur. En ufalc muaveneti 1onla7 
-.. EYet, hatta miralay Ostran- fı ~.t~~~~clt Son- -

16 
-18 lıuiraia eairı•· Bununlaberaber betDCln . - ~.:::.-~1.t_ ~ 

.._ ••r ra - Ben bunlan v.:.C•a lle ltJlb. aileden aonra la~n•lan ve .. klamlan bu ~ ~ildt:':.. üaerUMle daha fullr 
- .,. .... • • d•· OL...: s· Pfif müddei u• belUID kanmmdır. Her ne hat• nm, • Sisi -- derim ki - BeDd ·ıe • d bir kaç uim ili· dar alrmllyorum, 1• ,.. olsa !" ~ _.... · · ...L. H e· iki a1 evvel harcetti~ • ~ 11...- __,..... n e 

-. -a-s._ 1 r e :-:- bUDlar kl· Pfif ile Bemon atamnd&! Ppdt m11..,pnia CMlatına ..,a)'O.-.,.... er ır kad ı,· bua ait .ı... ........ gak daha husul 'We 
fi~-...... hluR ...- ..._.. bir it- Müddei 'e+at ı.ey; nkkki ~bi P,t lPı11d.ım ı.- .-.i· dolar ar.~~ .. ., ~i. 8ea enelce de söyle-
~ • eclecelrfl bu yüahapyı elden ~ ~ WZi •ltilııa~ olmadıiım 8•~ko~ ~· dim; .seae itiraf ed.naa. Cinayet 

p"-t :......: ~ = huna ım: Bizim aradıinnız adam odur. Ya- Marb.m. ~f teale: , d di :Zl: bunu.,.J:nm Wı~~...,. ıecai a. .. ---··• evine gittim. Fa. 
~ ~-~Hat'• pldiiini pdacak it onu türatle tevkif - 1tf&J6 .. -:a ~~·ede : .~cear:. llö~· sen de bu· I [Devamı var) 
L-ı- ....._... ...:. Sizden tJiazı r~·• ıngao ece -._.Yerdi. .... " • 
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lak sanayi erbabile 
alakadar olmalıyız ! 

-1-
Bundan bir ha~a on glln ev· için, doğrudan doğruya de•lete 

vel okuduğum bir makalede, mu· müteveccih bir vazifedir. 
harrir, memlekette cari olan ik· Bizim gibi yeni hayata atılan 
tısadi buhranın esbabını tadat diğer memleketler de bunu böy· 
ederken « memlekette mustahasil le anlamışlar ve o şekilde hareket 
vaziyette bulunan bir çok ana· ederek muvaffak olmuşlardır. 
ıırın kat'i surette mübadeleye Netekim bu seneki Bulgaristan 
tabi tutulmuı olduğunu » bir seyahati esnasında bu memleke· 
madde olarak zikrediyordu. Mu· tin gencliği iktısadiyata hazırla· 
harrir ccbunların yerine Türk müs· mak için takip etmiş olan siya· 
ta hselleri yetittirmeksizin,, söz- seti tetkik ettiğim vakit buna 
lerini ilave etmiyor ama, zanne- bir defa daha şaJıit oldum. 
derim ki makalesinin heyeti u- Bugün Bulgaristan bir cihetten 
mumiyeıile bunu söylemek iıti- kendi fabrikalarmın muhtaç bu
yor. Yoksa mumaileyhin, mem- Junduğu usta batıları ve muta· 
lekette iktısadi buhrana kısmen bassısları bizzat yetiştirdiği gibi 
mini olmak için o anasann mil- diğer cihetten memlekette eski
badeleye tibi tutulmaması icap den mevcut her türlü müstahsil 
ettiğine kani bulunacağını zan· unsurları da gittikçe daha asri 
net mi yorum. Hakikatte ise biz- bir hale koymuştur. Hatta bugün 
de maalesef müstahsil unsurlar Bulgaristan harice mutahassıı 
yetiştirilmek hususu ciddi bir su- amele "ihraç,, etmek mevkündedir. 

rette ihmal edilmiş bulunmaktadır. Yama ticaret odasını ziyare-
Memleketin herhangi bir nok· tim esnasında " Sana;i tubesi 

tasında mühim bir fabrika açıl· tefi,, M. Peyef Paristen talep 
sa oraya mutlaka ve en az bir edilen iki mutahassıs Bulgar 
kaç ecnebi mutahaasıs getirilir. marang~z amelcsin.in .meselesile 
Bu bal bilhassa ecnebi sermaye- meş~ldü .. Halbukı bır memle
sinin iştira'rile vücuda gelen ket ıktısadıyatında, o memleket 
müeeseselerde daha ziyade na· evlldının başka memleke .. tlerde 
zan dikkati celbeder. Bunlarda kazanarak vatanlarına gonde~-
b. k · · . mekte oldukları paranın ne bü-
ır ço ecnebı -ıbtısası olsun ük ehemmi eti olduğu meydan-

olmasm- mutahasssıs nam ve Y Y] • • • 
h b·ı · ~ ·· b t h dadır. lf te svıçrenın ve ııte esa ı e ış gorur ve u mu a as· y · · t1 · h · t 

ı d . • b" tt . tihd unanıstanın vazıye erı arıç en 
sıs ar aımı ır sure e ıs am . 

1 
b 1 k t 

olunur. Bunları muvakkaten ve ge en u paranın mem e e pa· 
rasının istıkrarında rolü hayli 

ancak yerlerine Türk mutabas- büyllktnr. 
&ıslan yetiştirinceye kadar kul- Tabii meselenin bu vaziyetine 
lanmak kimsenin hatınna gel- gelinceye kadar Bulgaristanda 
mez. Biz Tütkler az çok ihtisasa yirmi otuz ıenelik bir himmet 
ihtiyaç gösteren ve fakat vasat ıepketmiştir ve maksadı te
hir zekanın her V".!kit uhtesinden min için gerek hükumet ve ge
ge!eceği işlere yaramaz addedi- rek ticaret odası, esnaf cemiyeti 
liriz. işte bu zihniyetin sevkile- gibi tetekküller el ele çalışmış· 
dir kı senelerdenberi slirüklenip }ardır. Hatta daha ileri gidilerek 
geldiği halde henüz bir netice- naz.ariyatçılann hoşuna gitmeye
ye iktıran etmemiş olan tirket cek surette hürriyeti şahsiye ve 
ve bankalardaki Tllrk memurini mesai de tahdit edilmiştir. Me
meselesi bu kadar zaman m~v- seli Bulgaristanda diplomalı ol
zuu bahsolduktan sonra belkide mıyan ustalar (berber, kundu
artık bir tarafa bırakılmak üze- recı V. S. ) dükkAn açıp kendi 
redir. Halbuki gerek böyle ma- başına icrayı ticaret edemez. 
li ve ticari müesseselere Türk- Diplomasız dıvarcı ustaları, ve 
leri yetiştirerek yerleştirmek ve saire çalııtırılmaz. Fakat bUtlln 
gerekse alelumum memleketteki bunlar hep halkın menfaatine 
genç unsurları mustabsil ve olarak ihtiyar edilmiş tahdidatbr 
hayatta bir işe yarar vaziyete ki neticesi bugünkü iyi vaziyettir. 
getirmek cümhuriyet idaresinin Evvelce Bulgaristanda da biz
halletmek mecburiyetinde bulun- de olduğu gibi kalfa ve ustalar 
duğu hayati meselelerden biridir. hiıdai nabit bir aurette yetişip 

Bütün milletlerin, halk menfe- ve cahil uıtalar kendi çırak ve 
atini gözeten hükumetleri saye- kalfalarına usulsüz bir surette 
sinde çokdanberi başlamış oldu· aan'ati öğretiyorlarmış. Memle· 
ğu bu terbiyevi hazırlığa biz an- ketin iktısadiyahm yükseltmek 
cak şimdiki cümhuriyut idaresile ve dilnyanın her tarafında taam
başlıyabilmek imkanına ma- milm etmekte olan makina dev
lik bulunuyoruz. Bir defa genç- rinin Bulgaristana da girmesini 
liğimizi göz önüne getiriniz bun- teshil eylemek için Bulgarisran
ların ekserisi natamam tahsil ile da iptidai • bizde olduğu gibi -
hayata atılıyor ve hayatını ka- sanayi ve ziraat mektepleri aç· 
zanmak için malik bulunduk- mıılar ve fakat bakmıılar ki bu· 
ları vesait, madihayatta sahai radan çıkanlar - elyevm bizde ol· 
tatbiki pek bulunamıyan nazan doğu gibi - ya sermaye yoksuz· 
lise ve idadi veya rüşti tahsilin· luğundan veyahut hayat mücade· 
den ibaret. Filvaki bunların ek· leıinden tamamen bihaber bu
seriyet azimesi memleket maka- lunduklanndan dolayı esnaf veya 
nizmasının bir noktasına sıkışup çiftçi olmaktan ziyade memur 
kendilerine şöyle böyle kanaat- olmaya bakıyorlar ve binaenal~yh 
karane ve her türlü konfordan aarfedilen emekler ve paralar 
ari bir hayat teminine muvaffak bota gidiyor. 
oluyorlarsada o her nasılsa gir- Binaenaleyh işin böyle sök
miş oldukları mevkiden bir se· miyeceğini anlayarak sistemi de
bep dolayısile çıkıverince hayat ğiştirmiıler. Hiç . e.snaf ve çifçi
mücadelesinin çetinlıği karıısında likle aldkası olmıyanlan alıp 
apıııp kalayorlar. kendilerinde ta bunları gayri tabii usullerle 
yaratıcı bir kabiliyet olmadığın· esnaf v~ çifçi yapmağa kalkışa• 
dan sefaletle derhal kartı kartı· caklarına zaten esnaf ve çiftçi 
ya geliyorlar. Bir memleket ku•· olmuı, bunları meslek ittihaz 
vci iktısadiyeıinin heyeti umumi- etmiş olanlara nazari ve pratik 
yesi fertlerin kabiliyetlerinin mec- dersler vermek cihetini ihtiyar 
muundan mfirekkep olduğuna etmişlerdir. Ve bu maksatla 
nazaran gençliğin hayat mücade· mecburi esnaf tahsili kanununu 
lesinde muvaffakiyetine hadim çıkarmış ve bütün ufak sanayi 
olacak hnırltğtnı idare etmek, erbabını ve mutahassıs ameleyi 
bizim ilbi yeni doğan milletler diplomaya tabi tutmuılardır. 

5fJTüNLARDA. 
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Hala Jaf! 
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FEDA YILERI §vazen:ÖHCU:IU2a== 
Hekimler, yaraya yapışan gaz 

ve pamukları çıkarmak ıçın 
yumuşatıcı ilaçlar kullanırlar. 

Çok acı hapların üstündeki şekerli 
Kudüste bir düğün 

tabaka da bunun başka bir ıek- Melike ile Zeydun evlendiler 
lidir. Bazı sert, yalçın fikirler _ 120 -
için de kalem sahipleri ayni ted- mış içerdeki sahanlık bir düğün e- _ Balebek emiresi, cihan M~ 
bire başvururlar. Söyliyecekleri vi ~ibi donanmıştı. içerisi, ayan ve likesine yol açınız! 
şeyin acılığı, ateti kendilerini kumandanlarla dolu idi. Sultan Sa- Melike ilerlemi§, tekrar Sult~~ 
yaktığı için, onu, hissi alan, si- lahattin ortada bir tahtın üzerinde Salahattinin yanma götürülmüştO• 
nirleri avutan bir şiir bulutuna oturuyordu. Sultanın yarubaşmda, Bir dakika sonra tekrar trrunpe• 
s~rıp serinleterek karşılannda- uzun boylu ve zırhlı bir genç duru· ~alar çalınmıt ve münadi gene ba• 
kılere uzatırlar. - d B b" t z dundu Yanan gırmıştı: 

Ç k d f b t db. b Ik' yor u. u ızza ey · l , 
o e. a u e ır e ı ışıklardan gözleri kama§an ve bu· - Emir Zeyduna yo açınız. 

haklı, be~kı de lazımdır.. Fakat raya niye getirildiğini anlamıyan - Zeydun, etrafında bazı ümera 
~azı hakık~tler vardır .. kı onları Melike ıaşırmıştı. Fakat Zeydunu ile birlikte geliyordu. Sırtında al

sö~ler~en~ s~ndür!°ek şoyle dursun, burada görmek ona biraz kuvvet tından sırmalar parıl pa.tıl parlıyor 
bılikıs fıkn hissın pertavsızından . t" du. Göğsünde emir Haydardan te-

. · t tu t k k ı· 1 · vermış ı. h f r geçırıp u ş urma , e ıme erın . ku 1• d l l 'l • varüs ettiği mücev er etra a no 
alevini üfleyip parlatmak vazife Melıke vvet ı a ım ar a ı er d 

· liyerek Sultanın karşısında durdu. saçıyor u. 
olur. Benım burada bah5edece· V h.. tl IA ı d · Zeydun da Sultanın yanına ka-
~· l d b" l b" d d e onu urme ese ama ı. ,.. l .. 
&ım mese e e oy e ır ava ır. O t l k d . b" .. k"t içinde dar gelmiş, onu askerce selama 

Ç kk 1 d .. - .. Ü _ •• til r a ı erın ır su u d .
1 ana al e oJ guı -nun ~s 1 ne idi. Sanki nefes alan bile yoktu. mış ve onun müsaa esı e yanma o-

tam on a b yı ın agır yıgın arı M l"k . . . b' k k sı·ndı' turmuftu e ı enın ıcıne ır or u . · 
!apand~. B~layır sırtl~ından ta Acaba ne ~lacaktı?.. Bütün ümera, vüzera, ülema, 
Seddülbahı~,, eteklerı~e kadar Sultan Melikeyi yanına aldı v'e ayan yerl~rinde. oturuyorlardı. Sul: 

uzanan tepe1er, keskm yarlar onu oturttu. tanın emrı üzerıne Şam kadısı Mu 
derin uçurumlar arasında Türk S b··t·· t hı"tap et· hittin Zeki yerinden kalkmıt ve or 
t "h" · b"" -k f 1 · d onra u un cemaa a an ının en uyu za er erın en ti: taya oturmuftu. 
biri kazanıldı. Vatanımızın ufuk- B ak d d" kıy ti" bir Sultan, Melikeye döndü ve on• 
larını şanlı bir ıeniilde aydınlatan ~ .u.f t~m, v~ ı,H ~~ bili sordu: 

Kosova, Mercidabık, Çaldıran za· vazı eyı ık~ be eKcegdı~. ehp~n~zk d- Balebek emiresi hatun! Se-
f l · b · d - Ç k yoraunuz ı u u us şe rını, u - - • 
er erı, u yem ogan ana • . . la k b' . . d t nin izdivacında sana vekalet etme-

kale güneşi karıısıoda birer yıl· aıy~tıne yı ır surette ıstır ~ mi kabul eder misin? 
d d .. .. t•• ettık. Onun etrafında, onun harı- .. 
ıza onmuş u. · d bir damla kan dökmedik. Melike, timdi anlamıştı. Bütuıı 
Bir tarafta 1ade biz Türkler, mB.m her türlü fena muameleyi ya- merasim, bütün bu hazırlık onu e"I'" 

b. ft K d C · · ıze l d" k · · d" ır tara a ana ası, eza yırı b. her türlü zulmü ve her en ırme ıçın ı. 
Hindi, Aksayişar kı il~ .bütün ~::lü i:ıc:nceyi tatbik eden insan- ~elike, Sultana müsbet cevaP 
Avrupa karşılaşmıştı. Bır çıft pa- ları affettik. Bu, bize ihsan olunan ver~ı. 
zıya mukabil, yüzlerce kol uzan- büyük zaferin zekib idi. Fakat he~ Ümeranm en ihtiyarlanndan o
mııtı. Bütnn Avrupa ve onlarla piniz de biliyorsunuz ki bu büyük lan Aduuddin ayni suali Zeydun• 
beraber dünyanın yansında~ f~z- itin bu tekilde baıarıın:asında, bu sormuı ondan da ayni cevabı al-
lası, korkunç manevela.larıle hemıirezademin büyük bir hissesi mııtı. 
Vatanımız!n kapılannı zorluyor- vardır. Onun için biz bu akıam Sultan Salahattin i~e .emir Adu
lardı. .Y.erınden _ oynatamadı klan onun bu şerefli ve güzel muvaff a- uddin, Şam kad111mn ıki t~a~mda 
şey, bızım ayagımız, biltiln zor· ki f . t '"t d v• oturmuılar ve nikah merasımı bat 
larının, bütün silahlannın cam ye ın~ es 1 e ec~~ız. . lamıştı. ' 
çubuklar gibi kırıldığı zaman Melıke bu son sozlerden hır §ey B" k d k"k ·111 

ı k b · · "· .. dU anla.mamıt gibi idi. Gerçi, onun ır aç a ı a sonra ~eras~ 
varı ' ıztm gogıümuz • d'. 1 . . Ih h il d'l hitam bulmut Sultan Salahattın, 

Bu şanın en büyük kısmı his- Ku us mese eıının su en a e ı - v k lkı 'M l'k 1 z d u 
· " · b' h' • d ayaga a p e ı eye ey un selerın~ duıenler, aradadırlar. mesınde. ır zerre .ızuıetı var 1· tebrik ederken etrafta oturan ii-

Kanlarıle yazdıklan destanın Yahut hır takım §eraıt ona bu tere· · · d n kalkan bı"n' ko•a ko-
l h. h ' · h f" b h · f Fak t b mera ıçın e s u u ve me ıp a engını ayran ı a ıetmıt ı. a onun u t~· im·' Zeydun ile Melikeye sa• 

hayran tekrar eden engin uğul- refli ve güzel hizmeti nasıl tes'ıt şal geak ı ' 1 t b 'k tm' •t"ı . . rı ar on an e rı e •s . 
tularını dıolıyerek orada yatıyor• olunacaktı? Bu bizzat Haldundu. 
lar. . . Melike, düşünüyor, düt~nüyor Sultan onu elinden tutmuf, on\I 

Kendı topraklanndan yannkı ve bu suale bir cevap veremıyordu. 1 d .. .. . 
h · ı b. b · · .1. anın an opmut, sonra ona. 

mu arıp ere ırer •t ııpen ya- Sultanın bir iıareti üzerine ı o O ... l , B • d ı .. 
b h·tı · k b' k . . . b" · M ı· - g um. en sem e ev en pan u şe ı erıo aç ın ere zabıt ılerlemıf, bunların ırı e ı- d" v• ' d . 

mnbarek oldupndan bahsetmi· kenin, diğeri Emir Zeydunun ö- ırecegım · emıf. . lnı:ı 
Yeceaim. Bu önOndo hesap ve .. d d 1 d Haldun cevap vermemıt, ya 

• , nun e urmuı ar ı. · · · d · d km" t' zihnin durdugu· bir harikadır z d .. .. d d b't" ıçını erın en çe ıt ı. • ey un onun e uran za ı ın . h b 1 1 n 
Y aloız ıunu söyliyecğim: Bu k d ' ... tarafta bir kapıya Cemıyette azır u unan arı 
şehit mezarlarının biraz Hersin· ~: v:n i~~ ::Ju. Melike de ayağa hepsi tebrikit!a bulunduktan •o.'?'" 
de dütman mezarlıkları •ar. On- kalgkm g y zabitin arkasından sol ra Sultan ayaga kalkmıt ve ıoı 
l b l · ıt, ve ·· 1 · t · ar ozgun arı lçı~d mi ermer tllr- taraftaki bir kapıya doğru ilerle· soy emBıt ı:k "f d .... • .. 
beler, yaldızlı Abı e er yapmış- · f - u a şam ı a e ecegımız v~ 
lardır. Zen~n, kadri . bilinm~ş mı§ ~apı açıldıktan sonra Melike zifelerin birinc~sin~ !1!mal. etm~! 
Frenk kaçagı yanında cıhanı dı- . . b"t · d"" .. t" bulunuyoruz. Şımdı dıger hır vazı 
ze getiren Türk şehitleri çıplak yırmJf Meli~:y~ b:kl~ı ~~uf l u. fenin ifasına haılıy\.cağız. Bu me'fl'l 
abidesiz hatta nişan ve mezar· çer el b .. ··k b" ıyden a ~.nt.:ır leketin icinde bir katil ve mücrinı 

• l onu a ıp uyu ır o aya go ur- . . 1- l b b l" ke-
ıız yabyor ar. . müıler, sonra onu hazırlanan ha- ı?ı var. nsa~ arın . aşına . e. a .. 

Geçenlerde orayı zıyaret ••t·· k tt l l ıılen, herkesın emnıyet ve ıstıraba mama go urere mua ar ıu ar a . .. 
eden yab~ncıl~rdan utanmıştı.k. yıkamıtlar, saçlarım taramıılar, tını sel~eden ... hu ka~ı~ler, buı;:;. 
Duydum kı bır heyet tehıt- ve onları inciler ve mücevherlerle kuvvetlı oldugumuz ıçın, muh .. 
leri ziyaret etmiş: ~itab~yi od~- süslemişlerdi. k~k ki ~nler.ine çekile~k .ve yer yu• 
dum, ıöylenenlerı dınledim. Gu- D h M l'k ht zunde ızlerı yokmut gıbı hareket 

l d l l"f I f d l!!!L&. a a sonra e ı eye mu eıem d kl b" . f ld ... •I ze e o ıa a a br, sa e illUr lb. 1 • d" .1 . b .. t.. e ece er, ızım zayı o ugum 
yalnız laftır. Y;llardan beridir de e .. ııe ehr gıy ıakrı ml ı§, onbun u un bir dakikayı bekliyeceklerdir. ııis 

mucev eratı t ı mış, aşına sır- . l b h nh k ·11 d , __ 
bu laflara binlerce lakırdıdan d ld 1 1 • 1 · b' .. t•· ınsan arı u o ar atı er en a.aa 
başka bir•ay katmadık. Anlaşı· mk a aln yı ız ar a 11 enmıt ır or u tarmağa karar verdik. Onun için, 

"' k onu muıtu. b k . d" t '"t tt•v• ·ı byor ki egw er bu yükse vazifeyi b.. .. b h l kl . u a tam ız ıvacını es ı e ıgımı 
. k h" . Acaba utun u azır ı ar nı- E • z d b" ku t' "zin cemıyetlere bırakırsa ıçbır . mır ey unu ır vve ımı 

neticeye varamıyacağız. ~yisi hü- çın? . .. w _ batında onl~rm kal~ıine izama 
ln'.imet meseleyi benimsesın. Ver- Meh~e, h';1nu k~dmlar~an og karar verdık. Emır Zeydun 
gi mi alır, başka şekilde birted· ~en~ek ıstedı. Eskıdenberı tamdı· bu kuvvetin başında hareket 
birle iane mi toplar, ne yaparsa gı hır kad~na. ~rd~.: .. .. ederken biraderi Emir Haldun da 
yapsın memleketi bu nankörlük- - Benı nıçın boyle susluyorsu· diğer bir kuvvetin b&§mda di· 
ten kurtarsın. Babasını, karde- nuz? ğer bir yoldan hareket edecek, eı· 
şini, oğlunu yavuklusu!1u veren - Sultam~ emri il~ .• : . rark~ş~~rin kalesini? içini, . ~ıtın~ 
millet Çanakkale ıehıtlerinden -A~ab_a hır yere mı gıdılecek? ve butun yollar!n~ ~ıle~ ~u ıkı. kar. 
parasını eıirgemez. Set,aA - Bılmıyoruz. deş bu haydut ımnı zıruzebr ede 

mnınuunııınııın ·- - .. --... ; -·--·--:- - ·- Melikenin hayreti artmıştı. Bu rek insanlığa ve müslümanlığa bü• 
Bugün Bulg~rısta~da. 1ıplomasız aktam her halde bir şey olacaktı. yük bir hizmet ifa edeceklerdir. 
adamlara ış verılmıy~r, hatta Fakat neydi? Bunu kabul ediyor musunuz? 
diploı_nasız iş yapmak ıst~yenler Melikenin hazırlanması ikmal (Bitmedi) 
aleyhmde takı~ab kanunıy.e ya- olunduktan sonra kendisi tekrar-------------

Gelenler, gidenler pılıyor bu takıbatı yapawbılmek geldiği kapıya götürülmüş, ve dışa
hakkı hükumete ait oldugu ka- n çıkarılmıştı. Demin onu getiren 
dar ticaret odasına ve esnaf te- zabit burada bekliyordu. Zabitin Tetebbu için Paristc bulunıın genç 
~ekküllerine de verilmiştir. verdiği bir emir üzerine trampeta- diş tabiblcrimlzden Hayrettin Zeki Bc1 

llikmet Cemal \ar çalmış, bir münadi b~ ğırmıttı: şchrimiıe gelmiştir. 

• lJ 
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[Ust tarafı ı inci sayıfamızda] bulunmadığını mı ilan etmiştir ki' yüz kişide bir nisbetinde olduğu varmak gayesıne matuf bu-
retinde yapılan bu neşriyat tevali Fethi Beyefendi mütemadiyen bu muhakaktır. Bu da serveti naktiye- lunmaktadır. 
ediyor. Haddi zatında çok yanlış nokt~ ~z~rinde ısrar ediyor? leri olduğu halde zahirde kabili Öyle görüyoruz ki Fethi Beye· 
olan bir takım fikir cereyanlarının . B~lukıs İsmet Paşa hükfuneti haciz bulunmıyanlar hakkında tat- fendi lımet Paşa hükUmeti ile bu 
hiç karşılıksız olark devam edip şımdıye kadar bütün proP-ramla- bik edilir ki bunlara mütemerrit noktada müttehit değildir. Serbest 
gitmesi efkarı um~iyede meml~- rı.nd~, ~~tün beyanatlarınd~ ver- mükellefler denilir. Sonra bir m~- Cümhuriyet fırkası reisi Türk mil· 
ket hesabına zararlı ızler bırakabi- g~lerımızın ıslahı, hem de mütema- kellef hakkında hapis kararı verıl- letinin istiklalini muhafaza için as
lir. Onun için Fethi Beyefendinin dıyen ıslahı üzerinde yürümek mec mesi 0 kadar kolay bir ,ey değildir. gari müdafaa teraiti içinde timen
gazetelere verdiği son mülakata burire!inde olduğumuzu her fırsat- Bütün bir mahalle heyeti ihtiyari- diferlerimizin dahil bulunmadığı 
kartı. k~ndi mütalealanmızı yaz- t~.n ıstıfade ed-:re~ ~öylemiştir. Ez- yesi bir mükellefin par~ı ol~~.ğ~ fikrinde bulunuyor demektir. 
mak ı~tıyoruz. cumle 193~. tarıhlı ıktısat progra- halde vermekten istiııkif. ettigı~ı Eğer böyle ise bu mesele gazete 

M_utaleatımız~ başlama~an ev- mında şu cumleler vardır: tasdik ederse ancak 0 vakit bu mu- ıütunlannda yapılacak münakaşa 
vel hır n?ktaya ı§are~ e~;lım: ."istihsal noktai nazarından menfi kellef hapsedilebilir. ile halledilemez. Memleketin ali 

Fethı Beyef endı dort sene- tesırteri olanların tadil ve hatta ilgası Musakk f t "bi emvali gayri müdafaası için daha salahiyettar 
denberi Pariste bulunuyorlar. lazımdır. Vergi ve resimlerde yalnız menkule v: a u!~nde ise hapis makamlar ve heyetler vardır. Bina
Tabii olarak uzakta bulun- um~mi !~a~enin m~vzuatı~ı düşünmek mezubaha bi[: olamaz çünkü orta- enaleyh fikrimizce evvelemirde bu 
duldan için memleket dahi- kfı.fı_d.eg~ldır. ldar~ı ~ususıyel~rde, ma. da mal vardır. Ve gene lstanbulda ciheti halletmek lazımdır. ~~da~ 
Ii d d l . hallı ıhtıyaç ve mulahazalar ıle tutu- yapılan en d w tetkiklere göre sonra vergileri tahfif etmek ıçın şı-

n ~ ~erey~n ~ ~~ . şer erın lan resimlerin umumi ve iktısadi za- musakkaf at ~gruilerinin tahsilinde mendifer siyasetinden vazgeçilip 
hakiki vazıyetını ıyı bılrnez- rarlar verdiği bazan görülmektedir. mal satmak ergt"le icraata geçil- g--ilemiyeceg"'i halli daha kolay bir 
1 K "d 1 k sure ı -~ er. aı e o ara umumi, hususi, beledi mesi ancak binde birdir. mesele halini alır. 

. Memleket haricinde yapılan tet· herhangi bir resim ~iktı.sat noktai n~za. BUtün İstanbul vilayetinde Fethi Beyefendinin sözleri ara-
kıkler ve duygular çok defa mem- rından lktısat Vekaletınce evvelernırde k . k usak· sında tunlar da vardır: 
leket içinde yapılacak yeni tetkik- tetkik ~lunma~ ve mütemadiyen kon- gere ara~ı ve ~ere 1!1 • Diyorlar ki: 
ler ve duygular ile değitebilir. lh- trol edılmek lazımdır. Bazı mahalli ok- kafat şeklindeki emv.a~ gayrı "- Bir meml.eket iktuadl ıahada 
timalki bugün Fethi Bey çok fena truva ve liman müruriye resimleri tah- menkule mükelleflerının ade- müstakar bir mevcudiyet gösterirıe, 
gördüğü bazı ıeyler hakkında bir sisen bu cümledendir.,, di 193 487 kişiden ibaret oldu- umumt servetini her an bir parça daha 
müddet sonra daha başka bir nazar "Is~~hatı m~liyeye bila inkıta devem ğuna ~öre l atmak sureti- tezyit ederae camiayı teşkU eden efra-
ile hüküm verebilir. Hulasa Fethi edecegız. Vergılerimizin cinsi, tenev- 1 t h "l"t ma s] 1 tabını·· dın hayat ıevigesinl yüheltebUirse v 

·· ·· "b t· .. . d e a sı a yapı mas . 1 ıa1ı Beyefendi Lozan sulhündenberi bu vuu: c~. aye .. ı uzerın e mütemadiyen . • .• • • d aki bUhaa1a vaaatı hayat sevıyes re a 
memleketin mukadderatını elinde ttkamul vucuda getirr.ıeğe çalışaca- nen ikı yuz kişı hakkın av ne kadar yaklaştınlabUlrse ancak o 
tutan Halk fırkaurun icraatını ten- ğız.,, olmuş demektir. zaman istikldl ve hürriyetin nimetleri· 
kit ederken biraz daha derin ve ya- 1927 kongresinden de şu fıkraları Bunu da gene icap ede~ yerlerde ne ldgık olur ve ancak o zamandır ki 
kından tetkikat icra etmelidir. nazarı dikkate vazederiz: yapılacak tetkikat ile tey~t .e~ek latikltU ve hilrrlyet nimetlerinin zevk-

Şimdi Fethi Beye.fendinin son Yukarıya kaydettiğimiz kolaydır. latanbul vili~~tı gıbı ye- Zerini alıp tadabUirler.,, 
mülakatlarına gelelım; Serbest cümleler lsmet Pa h'.k" di yüz, ıekiz yüz bin nufuau • olan . Biz bu sözleri Fethi Beyefendi 
Cümhuriyet fırkası lideri ıu suretle tinin ve bu hük" Şati ukurn~- b.ir yerde bu kadar cebri vergı tah· gibi bir zattan beklemezdik. Eğer 
söze ba,lıyor: • • • • ~-rn~. n e1:1dı- sıli hadisesini bilıniyoruz, a~eta yanht anlamıyorsak biz bu aözler-

"Ben Türk c?"1i~ı~ı t~rilıi~ seyrine sıne ıstinat ettigı Cu~1urıyet ~~mleket yıkıbyormuı teklınde den şu manayı çıkarıyoruz: • 
uyd~ran Gazinın buyuk ı~kıl~bına ve Halk fırkasını~ vergılerde a- gostermek doğru mudur? Fethi Beyefendi demek ıs
bu ınkıUibın tahakkuk ettırdıgl muaz- dalet meselesıne ne kadar Bütün bunlar ile beraber latan- ti l ki memleket bir kere 
~am nerlere en ön aafta taraftar ve dikkat ve itina ettiğini gös- bulda ve bütün memlekette iktı&a· yor. ar 1 ' d nra is-
müz~lr olanlardanım.,, . . termeğe kafi gelir. ~~ ·~~ntı olmadığını iddia. etmedi· tirı!1lndo_.s~n~.oİe:fı:° Millet 

VAKiT 
24 R6wtos Paz.1Jr 9JO 

' Dahilde Hariçte 

1 ayh~ Kurut 150 
3 • • ~ 800 

6 • • 750 1450 
12 • .. 1400 2700 

.... 

Rebiülevvel 

1349 
Bu geoekl Ay 

Gonqm Jofuıu: 5,18 - batııc : 78,56 

AJJın dofulu : 5,16 - babl' : 19,30 

Namaz vakitleri 
!abah Ôll• İldadl 
3•47 ıı.ıe ıe,oz 

R1Jdyo ı 

Aktam Yatlı Jm .. 1ıı 
Ul,58 20 34 3.21 

Bu akşam Ankarada 
Riyaseti cümhur musiki heyeti 

saat l 9 bando 
ı _ Kclarbela uvertur kemedi 

hspanyol. 
2 - Debusi andante kuvadyor. 
3 - Hayden menu. 9. 
4 - Kalman petpori beelanda ka· 

dınlan. 
5 - fstiravuz vals binbir gece. 
6 - Aylenbert marş hatasız tek

tJniz, 

Bu akıam lıtanbulda 
Saat sekizden ona kadar alaturka 

fasıl. 

Günün müzayede 
ve münakasaları 
A Satılık bir adet Kının kırmisı 

düve - Üsküdar Atpazannda. S: 10. 

Guzel. Bunda esasen hıç kimse- "O halde b .. k d . . gımızı de aynca kaydedenz. Ha- a uşun~ . : . 
nin fÜpbesi yoktur. Hepimiz Fethi hükumet bütü uguni" ~Ahr tı nıçm kikaten bütün memlekette de sıkın- ondan sonra humyetın nırne~ Sinemllltır t 
Beyefendiyi böyle biliyoruz. madı? diyenlner bmal 

1 ısb~l' a Fyal p· tı vardır. Hatta Giresun gibi huıuıi }erinden zevkalabilir. Alkaı:a - Safdil kız 
Yuka "k" kü .. k uk dd" d . " u una ı ır. a (at ıkı w • b 

rı 1 ç~ m • a ıme en böyle bir söz aöyliyen d d afetlere uğramıt yerlerde bu s n- Eğer anlayıtımız dogru ıae u Alemdar - Kırmızı ok 
-?nr~ .S~beat. Cümhurıyet fırkası maliye işinden h" a I anıı~ ... a tı son sene içinde daha çok hiııe- fikir de çok yanlı§ bir düşüncedir. Betiktat HilAI - Verdün 
lld:rı ılave edıy~r: kabul etmek zaru:f İn amAa ıglmı dihniştir. Fakat bütün bu sıkınbla- Şüphe yoktur ki istiklal ve hürriyet Ekler - Ponpeinin son günleri 

- Benim iddıam şudur• Mevkii 0 ur. sır ar- · · • • • b"T' f h d b 1 Elh E.l 1 ı lktUl d b l . • . ' danberi bir memlekette teessüs t rı vergı aıstemlerımızın • u un servetten ve re a tan a a evve ıı.mra - em yo cu an 
lktıs:;l a ahu ;nan ~üku"!~.tın mali v~ miş olan maliye işleri bastan b e - noksanları ile beraber • fenalığan:" gelir. Memleket istiklalini muhaf!'-. Etuval - Aşk zambaği 

et b Bil a a takıp ettıgı. yanlı~ sı- öyle bir ka-ç sene içinde-alt .. t j.a atfetmek büy,ijl< bir hata~ meı'ulı· za edebilmelidir ki zengin olabıl- Franıız - Kiti 
~ ~ ug nkil sıkıntılı vazıyeti ihdas lemez Bu ok. d . b~ e ı- yetini iktid_, IDevkiinde bulunan ıint Jc.Ap~ı~.knacli~ .. ~debil- Opera - Venüs 
eıiiiljılr. Yan~ hükumetin yedi sene: aeledi~. ç mce ve erın •r mc- hükumete yüklemek büyük bir in: sin. Halk çalıtması ile servet .toplı- Sık - Mukaclsies heykel 
denberı attıgı her adım memleketı Hatt d" bT . k" l safsızlık olur. yabilıin. Memlekette ve mıllette SüreyyaKadıkC>y- Bradvay meladlsi 
ınerhale merhale lktısadi bir çıkmaza .~ "ıye ~ ~iZ .~' smet Fethi Be bizdeki ver . sis- istiklal olmazsa her ıey hiçtir. Bir ----~ ............ iiiiiiiiiiliiiiiiiiii&öii~ 
90/anuftur. Ebediyen iktısadi bir çık- r~şa hukumetı UÇ, dort sene t } . y, · . . b tgılrine memlekette istiklilsiz milli refah 
ınaz içinde bocalayıp kalamayız. Bu- ıçınde otuz, kırk sene içinde ~~ erıne, vergı nıs e ~ .. tasanur etmek kabil midir? 
11ilnkil sıkıntılı vaziyetten bizi kurtara· yapılamıyacak derecede bü- hl}cum ederken .adeta hıç h~- Bunun içindir ki istik~al müca
cak çareleri aramak, düşünmek lazım· yük işler görmüstür kumete gelmemış, demagoji delesi esnasında büyük mıllet mec
mr. Neırettiğlm program bilhassa bu Yalnız köylüyü ~e çifciyi ku _ ile iş başına geçmeği kurmuş Hainin kararı ile Gazi Hz. batku· 
11ageye matuftur. Serbest Cümhurlyet tarmak için aşar usulünün~ ilga d"l· bir fırka adamı gibi hareket mandan oldukları zaman memleke
lırkaaının lstUıdal ettiği en büyük emel m~ş olması lsrnet Paşa hükiime~n~n ediyor. Yarın kendisi iş başı: tin ~stiklalin~ ~üd~faa yolunda her 
lfte budur.,. elmde maliye noktai nazarından na e erse mevcut vergileri kesın aerve~ının yuzde kırkın~ ~l· 

"Vergi slatem1 berbattır. Hük().met çok büyük bir 1• !t •• d"" "'·· ·· · b • g Ç kt• ? mak için hır kanun kabul edılmı~-
:r gor ugunu ıs ata ılo-a mı edece ır ·ıı . . "klAr . 

halkı hiç dll§ünmüyor. Köylüyü, zürraı kafi gelecek bir muvaffakiyettir. ~ .. .. a- tir. Vakıa. ~üg~n .. ın• .. etın •.atı a _ım 
dtil bir hale getiren yüksek vergiler Buna ra?!me F th" B f d. Dalla bet altı ay evvel liutun m müdafaa ıçın onumuzde hır tehlıke 

~ n e ı eye en ı 1. . 1 · · · · ak" ·1 ka- ak · · d • 
f ehlrlerde daha garip tezahürler göste- gene köylülerin vergı' yu··zu""nd ıye müfettıı erının ıştır 1 1 e daha yoktur. F at yarın ıçın aı-

en · · · d""' bazı ver- · ·· bö 1 b 0 t hl" l'igor. Boı arsalardan, kiraya verilmi- çok sıkıntı çektiğini ileri sürüyor z~nç vergısının ve . ı~er A ka d ma vardır. Bır ~n . Y e ır. e ı-
1/en evlerden bile vergi alınıyor. Yani Acaba köylüler ve çifçiler hesabı~ gılerimizin ıı!a~ı ... ı~ın I na r~h. ke zuhurunda mılletin serv~~· umu-
hilkflmet halkın sermayesine el uzatı· na Fethi Beyefendinin sikayet et- k~mgre aktedıld.ıgını ko ay~ miyeainin yüzde kırkı~ mudaf~ı 
l/Or. Bunun neticeleri göz önündedir. tiği vergi hangisidir? y ~ksa Fethi kık edebilirlerdı. w A milli yeye almak me~~ ve m.~cbur!-
A1'8a sahipleri yok yere vergi verme- Beyefendi lsrnet Pa"a hUL:fimetin' Bizim anladıgımız hulaıat~~ yetinde kalmamak ıç~n bugun bı
'lnek için mülkiyet haklarından lerağal aşarı ilga ettiği için ~i tenkit et~ şudur: Fethi Be>:, ls~et Pa~a hu• raz fazla mali fedakarlık yapma~ 
edlgorlar. Ve boş kalan evler birer bi· mektedir? kumetinin yaptıgı ıımendıferlere daha makul ve daha k?lay hır Y.0 

rer yıkılıyor. Halkı hapsederek vergi Fethi Beyefendinin tözlerine itiraz ediyor .. it .batına geçe!ıe ;u değil midir? Bu fed~~arlı~la~ !le 
toplamak bir marifet midir?,, bakınca Türkiye Cümhuriyeti da- şimendife..Ierın ınfa~tını tatıl efl e• asgari müdafaa !eraıtı. ~u~ esın-

Do ... ruıunu söyliyelim. Biz bu hilinde maliye memurlarının mükel ~ek buradan ,Yapacagı t~arru a: den olan ~ime~~ıfe~l~rı_;nızı yap
aözl •8 kuduğumuz vakit müte- leflerden tahsil ettikleri paraların ıle bazı vergılerden tenzılat yap mak zarurı degıl mıdı~ .. 'kl"l" . 
ba.,;~ı olduk Fethi Beyefendiyi hepsi ancak hapsi echas ve haczi mak istiyor. · Kaldı ki memleketın ıstı ": 1!'1 

tenkitle~inde ·çok insafsız bulduk. emval suretile alın; bildiğine hük- Fakat burada da büyük bir ha· ve mevcudiyetini m~~afa.~a le~~;." 
Hatta azetelerde intişar eden bu metmek lazım geliyor. F eLıi Beye- taya düfüycr. Beyanatının batında asgari müd~faa f~raıtı • c1;1m i 
aözl . g k ama kadar hiç olmaz· fendi h1tfen hu hususta b;raz ciddi biiyük Gazinin bu memlekette ta· den elan ıımendıf~rleniı!z . .;yn 
aa ı:anmnena t!..hihi ihtimalini düşün- tetkikat yapmalıdır. O vakit göre- hakkuk ettirdiği inkılaplar ile o- zamanda meml.eketın mı lı ~-.~~-

bo k kt' k' h""k" ı · .. f ta d' tı "çin de hır mesnet o aCaAur. Clük Fakat bu intizanmız ta çı · ce 1.r. 1 u umete yanlış bir yol· nun büyük eser erıne on sa ta - ıya ı . . •1ct d.. f h 
bg"ı •. · b. de kendi mütaleaları· dan ıtıraz etmektedir. raflar olduğunu aöyliyen Fethi Bey Bu ıuretle mılletın 1 ısa 1 re a 1 

ıçın ız d"k M f'h d' ki b . k" •af bulacaktır nıızı yazmağa karar ~er 1 : aama 1. biz kendilerine biraz efendi, öyle ~~'.':ne ıyor • .. u .eser: '° •:r · .A 
Fethi Beyef endı, yedı sene- yardım edelım. Memleketin iktısa- !erin en bü!'u~u. v~ ~~ muhı!11mı - _:!{~et_ ""' 

tlenberi bu memlekette yapı- den en sı~mtdı ~ir muhiti olan la- Türk milletının ıatıkl~~ı <?!dugunu Malul gazilere: 
ı nk•t di or fakat tanbuldakı vazı yeti hakikate en elbette kabul eder degıl mı. 
an her işite 1 e y ' < yakın bir surette t . l" l' t t Paşa hükumeti Gazi· Malullere tevzıat komisyonundan: 

Yedi senedenberi iktidar mev- İstanbul T' :sv_ır ey ıye ım: • sme .. . . ·u" l\laltll gazilerle yetimlerine ve şehit ye-
ki" . iden hükfımetler . . . ~l .as etınde kazan~ nın en ~ur~k esen olan mı 1 timlerine verilecek paranın teni günle-
ıne gelıp. g t kendi kendi- veı ,gısın.e .tc~bı olanların adedı istiklalımızı muhafaza e~me.k rile mukay~·et bulundukları askerlik şu-

ıar~s~da bızz1a dukl mı ga- 3~,?35 kışıdır. Fakat bu kadar icin şimendifer siyasetinı hır heleri !!'imleri aşağıda gösterilmiştir. 
~rının de bu un ar )uşıden kazanç vergisi tahsil vasıta olarak telakki etmek· A1Akadarlann bu günlerde müracaat et· 

liba unutuyor. F h. B h"' edilmek için hapislerine mii- tcdir Ve bunu tahakkuk et- me'eri ilAn olunur: .. . . q 
Bununla beraber et ı ey u· acaat edilen k. . d . . . . T .. k ·11 t• . 2.~ ve 24 ağusto5 p:unlerı Fatıh, ~5 

kumetinin i başına hiç geçmemiş r c . ımsenın a edı tirmek ıçın .. ur . ~1 e ının ve 26 :ığu~tos p:ünleri Sıileymaniye, 27 

KOçük haberler 

Gilmrilk müfettişliği - Güm
rük mij[ettiş muavinliği için bir kili 
müracaat etmiş, dün Gümrilk Başmüfet
dşliğinde imtihanı yapılmıştır. 

Tercilmanlar kongresi - Ter
cümanlar heyeti umumiyesi bu hafta 
içinde toplanacaktır. 

Adliye meslek mektebi -
Ankarada tahsil müddeti 9 ay olmak 
Uzere müstantik ve icra memuru yetiş· 

tirmek üzere bir meslek mei«ebi açılmıf 
tır. Bu mektebe talebe olabilmek için 
1Aakal orta mektep mezunu olmak ve 
yahut edebiyat, maltlman medeniye ve 
ıktısadiyeden imtihan vermek mecburi
yeti vardır. 

Rüsumat umum mlldüril -
Ihsan B. bugün tekrar Yalovaya giderek 
birkaç gün kalacaktı.l'. 

Çöplerden istifade - Emanet 
gelecek sene çöplerin bir müteahhit ta• 
rafından denize dökülmesi cihetine git· 
miyecek, çöpleri kendi ve!'aitile denize 
dökecektir. 

Polisin ıslahı - Emniyed umu· 
miye müdürü Te,iik Hadi Bey, polis
liğin bir meslek haline konması için 
!Azım gelen ıelAh:ıt ve tedbirleri ihth a 
eden bir :ıtanun IA.yihası hazırlamaktadır. 

Buna nazaran birinci sınıf polis müdürü 
5,500 üçuncü sınıf müdürler de 4,000 
kuruş asil maaş alacaklardır. 

Orduda fandık mahsulU -
Bu srne Ordu fındık mahsulü dörtte 
bir nisbetinde hıt5arıt uıtramıştır. 

Hizmet9i Eren1yor 
İki ki~ilik bir aile yanında Zonguldnğa 

gidecek yemek \"e çamaşır için bir biz· 
metı;i aranıyor. Heybeliadada Han sokağı 
32 numaralı haneye müracaat olunmasL 

ld w k b fi d"lse bile gene der- 50 YI bulmaz. kendi menabııne ıstınat et• ve 28 ağustos günleri Kocamustafapaşa, 
onı· ugu 8:w? ekı~ldeki itirazlar va- Fethi Beyefendi hapisanei umu- mekten başka çare olmasa bi- 30 a~ustos günü Sultanahme~ ı .. ve ~ l "VAKiT b 
ıyan ettıgı ıe · · k ti · ·· E 1··1 ·· 1 · E · 3 · 4 eylul gunlen a a 0 "t d w•ld" B" kere şu cihet sara· mının ayı arına muracaat ederse 1 e fedakarlık lazım gel- Jy u gun erı • yıp, \C • " -hl t egbTır. i:1Azımdır: İsmet Pa· bu hakikati derhal görebilirler. En d~ ~en ı·ani bulunmaktadır Fatih, 6 ve 7 eylül günle.ri Süleyırıanıye, ne olunuz 

a e~ Aı ın~e ~. k"" ver ilerin ve doğru bir hesap olarak lstanbulda ıgınc \. .. ,.. . . · 8 ve 9 eylül günleri Kocamustafapaşa. 
ta. hukumetı bug?n u g d ... kazanç vergisinde hapis 1.. fste İsmet Paşa hukumetının 10 ve ıı eylül günJeri Sultanahmet, 13 ı•------------• 
vergi aiıtemler.inın tacı h.ımen uh~:uç müracaat mecburiyeti anc~ku ı,:~ şimendifer siyaseti bu hedefe aylül günü Aksaray tubelerinde. 
olduğunu, katıyen ıs a a m 





~[=)~~!!!!!!!!!!~k~~!!!!!!!!!!!!!l!!!l!d~~;;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!~~~.--;!!!!"!I!'!""~~~--------- 1 - ~JT 24 Ağustos 1 '.130 

emo rasi emagoji değildir Yüzme mü- Ne er kararl ştırıl ı ? 
Muayyen fikirleri müdafaa ederken sabakamız Kongreye i~tirak eden m•"-

demagojiden yardım beklemek ayıptır .,. "'"_, 
İkinci 10 temmuzu sel&.mlıyanlar o t d Senenin en mu- allimler dönüyor ar 
kılacak bir Yıldız olmadıtına gSre r a ~ yı- vaffakı·yetli denı·z Gramer ve edebı·vat tedrı·satı 

olan hasretlerini mi ifade ediyo' lma;ıye 
- - r ar • hareketi olacaktır Ankarada toplanan türkçe ve 

Serdedilen bahanelere edebiyat muallimleri kongresinin 
bittiğini yazmıştık . konıreye ı/1:> / }" .,, 

.. ~ 

Demagoklar hakilcAtı b6yle g6rllr ı 
Elime bir gazete geçti, bak· derken 10 temmuzdan miaal 

bm adam boyu bir ıerllYha: tirmez. Açık 0ı-.. ı.. 'h ge-

lk
. · O d .._..., ıan olmak 
ıncı 1 temmuz an lhımdır. Bu 10 temmuz kar kı 

bahsediliyor 1 :n~ f~pliğiıı, demagoji::.:: 
Bir kaşede de bir meb'uı, ;;kin diş gıcırdatmaııdır 

bar bar bağınyor : emokruiden balısedenle~ he 
HükOmct gayrı mcs'Q}dfir. Bizim fırka ıeydeıı evvel dema o"d r 

mes'ul hillromct lsdyor. BinıcnıJeyh fır- uıakleımalıdırlar. g Jı en 
kamız soldur. Nedi!' b • 

Bir bqka gazete yazıyor: rıp' da.. u ~~b ı6zler ... Tek

Tekaüt kanunu teşkllltı esasiye ta. 
12ununa vurulmuş bir darbedir. 

Bu yazılan okurken g&ıomnn 
&nllnde , 190S.1930 un karanlık, 
cydınlık, girintili, çıkınbh, korkunç 
kanb, •e neıeli ıenelerl birbi
rinin omzundan ımtarak gerti 

"tti T 
:gı ••• 

Anlıyorum, teneffna edilen ha· 
Ta ~ie~l~ri dolduruyor, ruhlara 
acaıp bır çocuk neşesi veriyor ••• 
Saçlı, sakallı adamlar, senelerce· 
cuımasuıı bilen, ıllkiltu darphane
de albna tahvil etmeyi bilenler 
ıayleniyor .•• 

KonUfuyorlar, coşuyorlar .. co-. 
ıuyorlar. Şiddetle esen rtlzglr 
baz.an inaanlann bsıından 
ppkalan nasıl uçururıa, dilleri ve 
dnınnceleri ıapkalannın fbtllnde 
gezenler de bqlarındakileri rllz· 
glra kapbrddar. Bakalım kim 
kimin kOlahım kapacak? ••. 

Şaka bertaraf, bazı gaıete
:erde tuhaf bir kurbağa glSrllf
llllük peyda oldu. Nuıl kurba
jalar ileriye bıkıyonım diye 
ıırtlannda asılı gözlerle ge
riyi, geride bırakbğı manzaralan 
g6rilrlerse bizimkiler de öyle. •• 
Bana niçin diye mi ıoruyorıunuz? 
Gazetelerden işaret ettiğim 
parçalan dikkatle okuyunuz. 
ikinci bir on temmuzdan bah-

ıeaediliyor. 
Bu ne demektir .• 
Bu bulanık kapkara yiWU 

cOmle Resne dağlannda manalı 
idi.. O uman 1 O temmuz bcnak 
birteydi. Ve bizim için bir ileri 
hareketinin ilk parulası idi. 

Sene 1930 d09tlar, E.habı 
Kehfin mağarasında mı yattınız? 
Dunca ıen~, baııl:ırımızın haki
katen bir mağa:-ada yqadığına 
ve 1 O temmuıc:!an baıka bir ıeı 
qltmediğin~, baıka b!r ışık ~lSr
mediğine bnkmediyorum. Mem
leket ibtilAçlar geçirebilir. Mem
leket hUrriyete susamış o~
bilir, hntta 10 temmuzdan daha 
çetin milcadele safhelarmı gir
mek mccburiyetind~ kalabiliriz. 
Fakat biç bir ada114 hiçbir 
mfte1Sese bize yarından bahse-

t krar ga mı \'&&C&C&lu, anomnıde 
e ,Wlacak hlr Yddız mı 

var? 
Yo~ .. Jokaa ... Geçmiıe hu· 

ret mı? 

Demo}p-ui hllniyet demekti 
amenna ... Fakat a5z1 .. ~-· ~· 
Y 

• • • o -~ı gen· 
o çevınp, mıaallerini bil ·d _

1
__ e ge-

n en auw mantık ho • 
t ı • myctin 
o eraıııUl manhgı'"' de~' •-- ' k . eli 5ut ıaam-

ma ıstec ğimlz denagoıimın" • d' 
lidir. Biz ~flni • ~ ı
goji detm yet 11tfyoruz deına· 

Fakat ~ye yarar ki d • 
ıunrn ı.r ' emaıoJi 
{... yor. 'lemde yeııge~vul ul· 
an~ •all&Dt aramızda gezini 
Eıer deaıagoji sokaklard yor. 

hoılar ...iL • a •ar-
•""' nara atın 

lnöollnde, Saka ada aaa!dı. 
Empcryaliztule iruıık f znur~o 
dlSvflfen bit- kuma d gırtlaga 
yapan iıuaoı Ô .!,il ı"e tarih 
b' . sman ı tari 
ının ıln~ Ye ıulta • 

telllllığı edto Ye nih' ııe zevk 
lekeli empttYalizmo ayet mem- · 
ren ıadra91h...... b kurban Ye· .._.....a eıızetilm zd' 

Son slJz: c L •• 

Demokra~ye dost olanla 
magojiyi nelecfe bul 1 r de-. ur ana bey 
nıne b11maldırlar. • 

Sadri l!iem 

Sehremd~etinin nazarı 
i~katine 

Bir an evvtt h . 
iatil11111dan :: trı k6pelerin 

r ırmak laz-
ımdır 

Son gtlnl&de hr' i 
haasa Anka~ c:dd ı~ z, bil· 
k . .b. esı ve Sir
ecı gı ı et k if 

bir k6pek hllL es mıntıkalar 
-.ımuna maru b 

lunQlakt d' z u-
Fatibtena b~~uııucOmd aahuı 
halinde h . a. lSrt kol 
et 

ı.1. ıe im sokaklanm İltilA 
meır..ıc, ge eı d . d geçen, halkı ıa-
ece WlÇ en, hatta tehdit 

etmektedir. St- hari . d . 
1 b. l"kt cın en ak-

ıam a ır ı e ı6klln ed b 
U

..n. ,.,n • en u 
ı cu 5uDeşın '.oğumile birlikte 
tekrar sur banine . , t 1 mektedir. ne a ey e-

Bu hususta Şehremanetinin 
eheııımlyetle tı.zan dikkatini 
celbeder, balkı11 buzurile, aelA
meti bareketile kaber sıhhati • 
tehdit eden bu afetin bir .°ı: 
evvel 6n0ne gefmeai hakkında 
fili ciraat bekleıt. 

• cevap verıy.oruz iftirak için gitmiş olan muallim-
Hcr sene olduğu gibi bu se- ler , memleketlerine dönmiye 

ne için de hazırladığımız yQzme başlamıılardır. 
musabakasını geçenler de ilan kongre 2 ağustosta açılmışb, 
etmiıtik. Siyasi hadiselerin ga- 21 ağustos perşembe gUnil gece 
ze~ sOtunlannda ikinci derece· yarısı çalışmasını bitirmiş ve 
de menulara pek yer birakma- toplanmaya nihayet vermiştir. 
dığı fU sıralarda, bq alb giln Kongrenin gayesi: Türkçe ve 
enci ikinci sayfamızda neıretti- edebiyat tedrisabnda derslerin 
ğimlı mllaabaka allkadar ıporcu- birbirini ikmal etmesi, usullerin 
lan umumiyetle memnun etti. birleşebilmesi, kitaplann ıılahı 
Bunu metbamıza vuku bulan gibi neticelere varmak müşkü-
mtlracaatlardan anlıyoruz. lünde hulasa edilebilir. 

Y alnıı ıurıda sırası gelmişken Türkçe hakkındaki mUnaka-
tekrar edelim ki bu seneki mil- şalar 2 ağustostan 16 ya kadar 
nbakamız Fenerbahçe-Kınalıada devam etmiştir. Bu mUddet zar
gibi uzunca bir mesafe llzerinde fında kıraat, inşat ve gıramer 
yapılacağı için doğrudan doğruya m~eleleri konuşulmuş, muallim
temayl1z etmİf, p.mpiyonluk ka- ler arasında münakaşalar yapıl
ZIDmlf tecrObeli yD.dlcDlere aittir. mıı, tecrlibelerin neticeleri 
Binaenaleyh mOptedi yOzllcülerin · slSylenmiştir. 
ittir.k için mOracaatlarını kabul Terbiyeci Ihsan beyin gayret 
edemiyeceğiz. Biz mtısabakıamıza Ye taham.nıiilii bilhassa yad edil
bu ıekli yermekle iki ayn cep- mek lhım gelir. Çünkü içtima
hede çaJ

11
an ve bir tnrln bir a· lann en ağır yiikil onun omuz

raya gelipte yanpmayan bu hl- lan~d~ idi. Gramer babsında 
rinci ıııuf y0%ftcnleri karıı karıı- yenı bır safha başlamışbr. Ah-
1• getirmit ve bu suretle ıpora met Cevat bey gramerimizin 
ınllltekil inkifah için iyi bir ma- mevcut kaidelerile lisaniyat umdc
ya hazırlamıı oluyoruz. !erini karşılaşbrmış, kaide çen-

Mllsabakamız ıpor için çalı- berlerinin zararları, kifayetaizli
tanlar nezdinde mOıpet ve mem ğinl, lisanı terakkisinden nasıl 
nuniyet beht tesirler yaparken a~ıkoyd~ğunu a~latmıştır. Bunu 
g8rOyoruz Jd Galata saray deniz- bır tek cümle ile anlatmak ka-

cilerinln bqmda bulunan ve bu Be; çok iyi tahmin edeceklerdir. 
gibi tqebbn.leri can ve yOrek· yüıllcll Tialtı motör suyuna dü
ten alkıılıması, teıvik etmesi l- ıürmelerinc, birinci gelen Temi
cap eden bir zat, milliyet gaze- zin başına kürek atmalanna reğ
teainde neırettirdiği bir mektup- men muvaffakıyetle neticelen
la bu hUSU1ta muhtelif bahane- miştl. 
ler •erdediyot· 1 Bu defa da mllıabakamızın 

Vakıt yantiyle yukardada ıöy- lıtanbol denizcilik heyetinden 
ledijimiz gibi biri boğaz içinde gelecek zevabn nezareti albnda 
diğeri moda ve adalarda çalıf8n - ihdas edilen bütün mevadda 
ve her biri de kendi aralannda rağmen - muvaffakıyetle başarı
muvaffakiyetli yüzmeler yc1pan lacağından emin olabilirler. 
bu iki gurupu kartılqtırmak ve Salisen : milsabakamızım eylil
bu ıuretle en fazla muvAffak o-- IUn ilk haftasında vapılması tari
lanlann hangi yüzncn gurubu hin latanbul yüzme birincilikleri 
aruı'nda olduğunu teıbit etmek tarihine düşmemesi için geri 
niyetindedir. ahnmasııulan ileri gelmjştir. Yan-

Bu suretle izafe edilen şampi· ıımız geçen seneki gibi bu 
yonluklann, el çabukluğuna ge- sene 4e 26 ağustos tarihine mü-

• tiriliveren birinci hakemlerin ma- ıadif günde yapWıcaktı. Fakat 
. hlyeti de anlq!alcak ve lstan- bu suretle alakadar zevatın 
bulun yarın uzun mesafede en arzusu üzerine geri alınmıştır. 
fula muvaf~k ol~n ytızgeçi Kürek idmanlarının yüzmeye 
meydana çıkacakbr. mani olacağı ise müsabakaya 

F~kat Mecdi Hüaam beyin ademi iştirak için bir sebep 
Milliyet gazetesinde kullandığı olamaz. Yüzgeçlerin yaptığı kil
ağu ve ortaya döktüğü baha· rek idmanı her halde gayri ciddi 
'neler kartı tarafın bu kar- birşey olsa gerek. Çünkü kOrek 
111.atmaya pekte istemediği his- ve yüzme deniz üzerinde olma
•ioi veriyor. Bu bahanel~re şura- sına rağmen birbirini bozan 
dan kısaca ceYap verelinı. sporlardır. onun için Avrupada 

Evveli, müsabakamız geçen kUrekçiler yüzücü değildir. Yani 
ıeneki gibi alikadar fenni he,.- yüzme müsadakasına girmezler. 
etlere mensup zevatın huzurunda YüzücUlet de ciddi bir l1Üsaba
yapılacakdır. Vamık bey bu hu- kada kürek çekmez. Mecdi Hü
ıusta haberdardır. Geçen sene- sam B. gibi kıymetli bir kulü
ki mOsabakamu: lstanbul deniz- bün denizcilik anterenör ve kap
cilik heyeti ve deniz federasyonu tanı vaziyetinde bulunan bir 
namına gelen Rıza, lstanbul zatın bunlan pek iyi bilmesi 
muntakuı ikinci reisi ve güreş icabeder· 

atletizim federaıyonları reisi Ahmet Bu itibarla Galatasaraylı yfi· 
Fetkiri, o vakit lstanbul monta- zUcülerin, Talat ve Temiz gibi 
katı reisi bulunan Ahmet Şera- ayrı bir gurupta çalı1an yüzü
fettin beylerin huzurile yapılmış- cülerin karşısında yer almaktan 
dı. çekinmiyeceklerine ve yanşımı· 

Saniyen mUıabaka muntazam zın bu suretle senenin en muvnf-
01muttu. Bazı kulüpcnlerin- bun- fakıyetli deniz müsabakası ola-
!ann kim oldujıınu Mecdi Hüsam cağına eminiz. 

bildir. Cevat bey eski Yuna 
medeniyetinden beri devam ede 
grameri yıkmıştır. Yıkmış; fak 
yerine henüz bir şey koymamır 
tır. Hazırlamakta olduğu kitab 
ilk formnlan basılmağa başlamış 
tır. Eser tamam olduktan sol' 
nasıl bir istikamet almak lazn 
geldiği düşünülecek ve mekt 
kitaplarında ona göre tadil 
yapılacaktır. 

Tahrir ve inşatta mühim v 
zikre değer bir yenilik yoktu 
Edebiyat meselesine gelince: 

Gongrenin en hararetli m 
nakaşalan bu mevzu ile baş .. 
lamıştır. Aza arasında birka~ 
cereyan vardı. Yalınız dört ki .. 
şiden ibaret bir kısım, edebiya 
tarihinin lüzumsuzluğundan de 
vuruyor, ta yeni cereyanlar 
kadar mazinin hazfini istiyord 
Bir başka gurup, edebiyat tari 
himizin tanzimattan başlanıası 
fikrinde idi. Buna mukabil ta ... 
mama pek yakın bir ekseriyet 
de milli barsın hiç bir nokta· 
sın dan fedakarlık edilemiyece ... 
ğini ileri sürerek bütün safhaln .. 
nn mevcudun unutulmasında 

ısrar ediyordu. 
Birinciler inkılabın medeniyet 

dünyasına döneceği iddiasile Av
rupa daha doğrusu cihan 
edebiyatına en geniş yerin haı· 
rını istiyor, milli harsı mOda· 
faa edenler ise bunun ancak 
mukayeseli bir edebiyat yam• 
makla matlup neticeyi vereceğini 
söyliyorlardı. Nihayet cdehiy11 
tarihinin, islfımiyetten e·ıvelk' 
kısmile, divan edebiyatının ve 
tanzimattan sonraki kısımlarınlti 
unutulmaması kararlaştınldı. 

Cihan edebiyatına gelin 
Devrin mümessili sayılan ~ 

yük simalann ıaheserlerini flJ. 
cUme, telhis ve onlar vas• .t 

umumi san'at tarihinin dev·İ'q 
öğretmek tarzı kabul 

Tedris usulünde is '§ et• 
leri zamanları içinde N, ~~ 

)erinin mümeyyiz vasıfları 7'1a:uu 

tetkik veklinde birleşildi. 
Kongrenin mühim faydala 

temin ettiğine herkes inanma 
gibidir. Bu yıl sonundaki tahsi 
neticelerinin evvelkilere nisbetl 
daba mütekamil ve snğlam nl 
cağı ümit edilmektedir. Esas 
kongrenin kararları mutlaka d 
hal tatbik edilecek ıeyler deği 
dir. Yalnız vekalet işin için 
bulunanlardan hadiseleri, netic 

leri ögrenmiştir. Ve bu mutaleala 
kendi düşüncelerini birleştirc 
cektir. Karar safhası nncak b 
ameliyden sonra gelmiş bulun 
cakbr. 

Belediye namzetleri; 
C.H.F. dört kscın oöster er'l 

birisi Nakiye H. dır f 
H. Fırkası um.umi katibi 

fet B. dün Yalovadan şehrirtl 
gelmiş ve fırka binasında ~ 
diye intihabatı hazırlıklar\;~ 
Halk fırkasının göstereceği • e 
zetler meselesi ile meşgul olmuş 
tur. Halk fırkasının dört kadu 

namzet göstereceği tahakkuk 
e~mektedir. Bunlartian birisi Na• 
kıye H. dır· Diğerleri henU 
":1alum ~:ğildir. Erhek namzetle 
rın tesbıtıne çalışılmaktadı. 



,. 8 - V AKIT 24 Ağustos l J30 

Bilecik vilayeti daimi encüme- Darülfünuna talebe kayit ve kabulü 
nideff 1 - Darülfünun Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen ve 

Bilecik ~asabasında idarei hususiyeye ait senevi 656 lira icara ilahiyat fakültelerile Eczacı ve Dişçi mekteplerine 
•tehammil 37000 lira muhammen kıymetli maa müştemilat bir 930 - 931 senei dersiyesi için talebe kaydi mua· 
p hamam müzayede kaimesinde muharrer şeraiti veçhile temli-

en satılmak üzere 18 ağustos 930 tarihinden itibaren 20 gün melesine başlanllmıştır . 
müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye ~ıkarılmışbr. ı k ı 

1- Müzayede ıeraiti vilayet daimi encümen kaleminden 2 - Fakültelerle şube erine' Yüksek me tep er 
aLnacaktır. h I " 1 1 1 

2- Kat'i ihale 6 eylül 930 tarihine müsadif cumartesi günü Ve resmi Ve USUSi 1$0 er mezun arı a lnlr. 
saat 15 te Bilecik encümeni daimisinde yapılacaktır. 3 - ı·mtı•hanla talebe alınmaz. 

3 - Talipler muhammen bedelin % 7 buçuk nispetinde 

~minatı muvakkate vermeleri lazım~ır. 4 - Namzetler atideki vesaiki getireceklerdir: 
\nkara Maarif müdürlüğünden: A: Kayit ve kabul için istida, 

Bedeli keşfi 31469 lira 48 kuruı olan Ankar~ meckez yeni ha- B L. y .. k ek m kt hh t h 
yat nk mektebinin ilavei inıaatı 11-9-930 perımbe gunn ıa.at 15 te : ISe veya U S e ep, Si a , aşı Şe a. 
ıhale edilmek üzere kapah narf usulile mevkii mfiuakasaya vazedij- detnamesi, 
mittir. Mllnakaaaya iştirak edeceklerin inşaat o:ıübendisi Yeya mi-

ar oıdukıanna -..e bu gibi inşaat ue meıığuı o,ldutdarına dair ve- C : Nüfus cüzdanı, 
ik ibraz etmeleri lizıpıdır. Talipler muvakkat teminat olarak be-

eli muhammenenin % 1,s uğu olan 2360 lirayı veya bir banka ke- D : Hüsnü hal ashabından bulunduğunu mübey: 
letini ve ya kıymeti muharrereu ilzerinden istikrazı dahili tahvili- yı"n ·ıka" metga" h ·ıımu·· haber·ı, zabıtaca musaddak 

bnı veyahut Borsa fiyatından °/,10 noksanile diğer milli esham ve . 
tahlbib mubasebei huıusiye mlldUrlllğilue tevdi ederek makbuzu- 1 kt 

teklif mekbıbunu havi zarfa raptile her ikisini ikinci bir zarfa o aca ır. 
oyarak hey'ete tevdi edecektir. lhiılenin uhdesinde t•k•rrnr etti- E _ 4,5x6 kıt'asında mukavvasız üç adet fotog'>J raf. 
• zat tarihi ihaleden itibaren on gtin zarfında teminat miktarını 

15 e iblağ ve mukavelenamesini Ankara Noterliğinden dört nüs- 5 - Kayıt muamelatına T eşrinevvelin iptidasında 
olarak ettirecek ve inıaat mukavele tarihinden itibaren 91 gUn 

rfında ikmal ettirilecektir. Şartnameyi görmek istiyen taliplerin nihayet verilecektir. 
er gi.in idaremize ve yevmi ihalede encümeni vilayete mllracaat-

ilAn olunur. 6 - Tıp fakültesine girecekler Fen fakültesine 
lMahl<eme ve icrailanalrı 1 

1Df,,uı,anbul 4 /Jnca icra memurlulfmıdan 

fovkii milzayedeye vazedilen 
yri menlrulfin iştirasına talip 

)anlar hisseye n:ıusip kıyıQeti 

uhammeıinin % 10 niıbetinde 
pey ak,çesini teslimi vezne etme
eri ve bilcnmlc mllzayede şera

İtine riayet etmeleri IAzımdır. 
3.J-29:5, 745 lstanbul d~rdüncü icra 

nrlııJ!andan : 

Ahmet Vefik Beyin, Suat ve 
mih Beylerdeki alacağı olan 
baliği maJiımenin temini zım· 
da mahcuz bulunan zirde yazıla 
teaddit mahallerde gayri men-
• ttaki hissei şayialarmın birin-
haleıi yapılmak llıere 30 gOn 
detle mevkii müzayedeye 

olunarak 35 No dört yD.ı 
47 No. mahal yUz yirmi 

l No. mahal liri yüz lira 
~ mahal iki yüz lira Lale-

eki arıa hilsesi 150 lira da 

bi uhdesinde olup yfizde beı 
Ja ve on bet gün mnddeUe 

bayedeye vaz olunmuş.hır. 
Şayleki Çelebi oğlu AIAetµn 

~alleainin T ahmiJönll cadde
de kain atik 31, cedid 35 
aralı ikibin dart yllı: yirmi 

lira kıymeti muhammeıtell 
ve a.rka taraflan Kostinin 

ifci dnkklnı sol tarafı 33 
111 ahıra ait dUkkAn cephe.si 
mis sokarğile mahdut yedi 
n on sekiz parmak terbiiııe 
bir on beı vasati derinliğe 
asındaki yemişci dUkkinına 
dnkkanda bir on bet kadar 
taraflı kagir duvannı havi 
·ye yirmi beş lira ki.ra ile 
ıl ef. nin iıgalinde bulunan 
kanın sekiz hi11e itibaPiyle 

hissesinin tekrar yirmi dört 
itibariyle iki hissesi ve 

aşı Semih Beyin de aynı, 

si ve yine Lilelide posta, 
ar Kemaleddin mahallesinin 

eli caddesinde atik 73, 79, 
cedit 69, 71, 77, numarah 
addema tahtmda 75, 77, 79, 
beş dUkkanı havi 75 No. lu 

bahçe konak ve derununa 
yarım masura mai leziz el-

yevm bir kıt'a arsanm ve yanm 
masur Halkalı suyunu ve 79, 
No. lu kökten mUnblip dekaret 
mahallenin elyevm muhterik ko· 
nak veuire arsanın bermucibi 
çap bin elli arşın terbiinde olup 
derununda harap su hazinesi 
ve harap muhterik harap ha
mam (enkaz halinde) ve tahbna 
meıhut bodrum ve camli ıerif 
ıokağında yan ve derunilnda 
dönme duvarlan ve temel asarı 
Ye mubterik matbaha ait ocak 
olup hududu bir tarafı Ragıp 
paıa kiltllphanesi diğer taran 
Mehmet çavuı. Haydar Bey, Hü
seyin Ef. gayri menkulab ve ca· 
mii ıerif ıokağı arkası berD\u· 
cibi çop İsmail K~tfi B. Ye e
manet malı arsalan cephesi Li
leli caddesile mahdut boıtur. 
Tamamı yirmi altı bin ikiyfiz 
elli lira muhammioe olup dört 
hisse itibarile bir hi11esinjn ve 
atar kökilnden milnkalip dükkan 

mahallinin dört hi111e itibarile 
bir buçuk hi11e~nin on ikişer 
sdıim tedibile birer sehmi ve 
a~aşı Semih Beyin aynı hissesi. 

Çelebjojlıı AlAettin mahallesi
nin Sultanhamamı caddesinde 
atik 20 cedit 47 No. lı dUkkA· 
nın hududu cephesi Sultanhama
mı caddesi sağ tarafı sahibi se
nedin hissedar bulunduğu ma
ğaza sol taraf arkuı Roza ha
nım ilemahdut dokuz bin iki yUz 
doksan iki buçuk lira kıymeti 
muhauımineli on bir buçuk ınet
ro terbiine mantocu Paneğ Ef. 
nin işgalinde klrgir dükkanın 
yetmit iki hisse itibarile bir bu
çuk hissesi ve kardaşı Semih 
Beyin de ayni hissesi ve yine 
Çelcbioğlu Alaettin mahallesinin 
ayni sokakta atik 22 cedit 49 
No. lı iki katlı tuhafiye mağa
zasının hududu cephesi Sultan
hamamı caddesi tarafeyni sahibi 
se~edin hissedar bulunduğu dük
kAnlar arkası kısmen Roza ve 
kısmen inciri damatlarına ait 
emlak ile mahdut yirmi dört 
buçuk metro terbiinde mahiye 

müracaat edeceklerdir. 
7 - Fen fakültesi için Sah, Perşembe ve diğer 

fakültelerle mektepler için pazartesi ve perşembe 
günleri saat ondan on sekize kadar fakülteler ve 
mektepler idarelerine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Nafia Fen nıektebine 
talebe kabulü: 
Nafia Fen mektebi müdürlüğünden: 
1 - Mektep meccani leyli ve tabıil mnddeti llç ıe~r. 
2 - Gireceklerin yaşı 17 • 25 cılmalıdır. 
3 - Lise mezunlan iuıtiJıansız leyli ve orta mektep oıezunlan haaap 

müsabaka ile alınır ve 16 hafta nehari devam ederler. 
cebir, musattalı hendeaede 

4 - Kayt iti Eylül 1 ili 17 • 1930 da yapılır. 

Yliz seksen rıra ile Emin Ef. nin 
işgalinde bulunan tuhafiye ma· 
ğazaaı yirmi bir bin altı yüz 
seksen iki buçuk lira kıymeti 
mubammineli mağazasının yetmiı 
iki hisse itibariyle bir buçuk 
hiaseıi ve kardaşı Semih Beyin 
de ayni hissesi ve yine ayni ma
halle ve sokakta atik 24 cedit 
51 No. la keza iki katlı olup hu· 
dut cephesi Sultanhamamı cad-
desi sağ tarafı ve arkası İncili 
damatları emlaki sol tarafı sahi
bi senedin hiısedar bulunduğu 
tuhafiye mağazasile mahdut on 
sekiz bin yüz yirmi iki buçuk 
lira kıymeti muhamminesi yirmi 
buçuk metro terbiindeki tuhafiye 
mağazası mahiya yliz altmış lira 
icarla Y akumi Ef. nin tahtı iş
galindedir. Mezkur mağazanın 

dahi yetmiş iki hisse itibarile 
bir buçuk hissesine talip olanlar 
ve daha ziyade öğrenmek isti
yenler hisselere musip kıymeti 

muhamminelerin yüzde onu nis
betinde pey akçelerini ve 334 -
745 dosya numaralarile 11-9-930 
tarihinde lstanbul dördüncü icra 
memurluğuna müracaat etmeleri. 

l~inct tictlrtt mah/refftfsindtn: 

Balatta Süreyya P't• fabrika· 
sını temıilen Abf 3ey imzalı 
ve hiç kimseye ciro edilmemif 
olan• 3670 Tnrk lira-nı havi 21 
haziran 930 vadeli re Bedrettin 
ApaJıay zade namı\a muharrer 
bir kıt'a bonoyu 4 haziran 930 
tarihinde zayi eylenit Ye meı· 
kftr senedin iptali hakkında 
hamili olan Bedettin efendi 

mahkemeye mürıcaat etmiı 
olduğundan ku k ~f gtin zar
fında ıenedin mahltmeye ibrazı 

hizumu ve ibraz edilnediği halde 
bu müddetin hitarıanda aenedin 
iptaline karar verieceği DçilncG 
def'a olmak Ozereilin olunur. 

Maliye yek..dleti mi'( emld~ müdür
lüJ!ünden; 

Ankarada Maheni evrak ya• 
nmda kiıgir bir lepo ve atelye 
inıaaı ve keıif v: resmi vechile 
kapah zarfla ibalıi mukarrerdir. 
1nıasına talip ılanların ihale 
günli olan 9 • f,)Qf :. 930 saat 
dörtte Maliye Vfclleti milll em
lak idareıine mltacaatlan. 

Sultan Ahmet s;lh btşlna 
00 

hu.\11, 
lıal(.imlitlndtn : 

lstaobulda Cağaloğlunda si
mitçi furununun arkaımdaJd 
sokakta ( 8) No hanenin mlld· 
deli ican bitmit olduğu11du 
25 - 8 - 930 pazartesi ıOnO 
saat ondörtte açık artırma 

suretetile icra edileceğinden 
talip olanların meıkQr g8n n 
1&atte mahkemeye mtlracaatlan 

ilin olunur • 

Tüt~iyt iş banJtaıından: 

Mileuesemiıin tesisi seııel 

devriyesine mOaadif 26 ağUlto. 
930 ıah günn latanhul ve e.,.. 
oğlu ıubelerimiz kapalı bulu

nacaktır. 

Mat/Jaamrza gelen eserler ı 

Türk cerrahi mecmuası 
Operatör Burru.nettin Bey wahndaa 

neşredilmekte olan Türk cerrahı mecmu· 

uının 14 ilncll null!arası çıkmıştır. Cer
rah! ve tıbbi terakki ve tekemıntillerden 

bahseden bu llmt mecmuayi bütün b .. 

kimlerimlzc tavsiye ederiz. 



ff lPUl l U ~ f Kf R Fabrikasının • 
Yeni mahsulü çıkmıştır. A~pa şekerlerine 

faık olmakla bera 
ber daha ucuzdur. Her bakkaldan ve her ıeker tüccarından 
aranmalıdır. Toptan ahş mahalli: Bahçekapı DördOnçU Vakıf 

Han dördilncü kat No. 30 - 40 Telefon lstanbul 171 

Kocaeli V iliiyeti 
daimisinden: 

Encümeni 

lzmit-. Karay.akuplu yolunun o+ooo ili 26+000 kilometrolan 
~raaındakı şose ınıaab yapılan teklifatın haddi layık görülmeme
ı~nden d~Jayı 28,0?0 liralık tahsisatı mevcudesiyle vahidi kıyasi 
fia~ Ozennden yemden 10 eylül çarşamba günü saat on bette ihale 
edılmek Uzere şe.raiti sabık vechile kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuşt~r. Talıp olanların ehliyeti fenniye vesikası ve yüzde yedi 
buçuk temınab muvakkate makbuziyle teklif mektuplarını mUnaka
ıa kanunundaki tarifat vechile mezkur tarihe kadar Kocaeli vill
ye~ daimi ~ncümenine vermeleri ve şartnamesini görmek iıtiyen
enn Kocaelı bqmübendisliğine müracaatlan. 

•••••••••Tarife•••• •••• • • 
: 1 Def alık turu' SO : 
: 2 • ,, 50 : 
: s 65 : . ,, 
: 4 :15 : • • • • 
: ihiivaç kalmayın-) : 
: cava kadar ( azaml 100 : 
: 1 O defa) il.tn edil- · • 
: mek '/lzere maktu : • • 
• AbonelerimWıı her Oç ayhaı için : 
: bir dclııa meccanen! : • • e 4 satın geçen 11.lnlann faz;!& F&ttn e 
: lçln 5 er kunı, ummolunur. : ........... ················ 

Kiralık - Satılık 
Kiralık hane - Çapı tram· 

vayına pek yakın, 6 oda, geniş bahçe 
tatlı eu, mffştemif dtı saire.. lld aileye de 
elverişlidir. 

Kirası 25 Jfnı.. Müracaut: Defterdarlık 
4 üncil şube mOdilrü odacısına.. 
~:::--:--:--~~~~--~~~ 

Kiralık daire - Ankara cadde
sinde muayenehane, idarehane ve yazı
hane ittihazına elverişli müsaJt şeraitle 
bir daire kiralıktır. Ankara caddesinde 

Devlet Demfryollnrı llAnları 

150 ton gaz, 50 ton pis gaz Ye 40 ton benzin kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 15 eylül 930 pazartesi günü ıaat 15,30 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlannı aynı gllnde aaat 15 e kadar komisyon katipliğine 

vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ıartnamelerini beş lira mukabilinde Anka· 

rada ve Haydarpaı daki vemelerden tedarik edebilirler. 

'f 'f 'f 

Irmak· Filyoa hattının 106,3 - 132,0 kilometreleri arasındaki 
altıncı kısmın foıaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Milnakasa 11-9-930 perşenbe günü saat 15 de Ankarada Dev
let demiryolları idaresinde yapılacaktır . 

Milnnkasaya iftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı gilnde saat 14,30 a kadar mDnakasa komis· 

yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Taliplerin münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarad8 

Maliye ve muhasebe işleri Riyasetinden tedarik edebilirler. 

4-9-930 tarihinde mUnakasasının icrası mukarrer Filyoı beılncl 
kısmının mukavele projesinde gösterilmiş olan yirmi aylıkgeçU 

milddetinin on yedi aya ve 23 ayhk ikmal mOddetinin de yirmi 
aya tenzil edilmiş olduğu taliplerce malfim olmak ilzere ilan olunur. 

lstanbul Erkek muallim mektebi 
ikmal imtihanları 

lstanbul erkek muallim mektebi müdürlü
ğünden: 

muallimler kitapanesine müracaat. 

Apartımanımı sabyorum - • 
Tünelin üst başında Şahlrnlu Deyirmen 
sokak Beyker apartımanı karşısındtı Hacı 
Seyit apart. No: 5 

;' " :· ·~ • ' . • . . ' .. ' 1 • ~:. 

Maliye müfettiş mu a · 
vinliği imtihanı 

Maarif vekaleti celilesinin emri mucibince melde 1/9/930 . 
binde açılacak ve derslere 15191930 da başlanacak: tan-

Eylül mezuniyet imtihanlarile diğer sınıfların kr.I 1 fJ "k 1 • "h 1 yo ama an yani 
unıum sını arın ı ma ımtı an an 1/9/930 da yapılacaktır. 

Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin •imdiden h ı 
k .. "' azır anması ve 

va tu zamanında yola çıkarak tarihi mezkiirda imtih d h 
b 1 ı h . 1 .

1 
an a azır 

u unma arı e emmıyet e ı an olunur. 

Satılık hane - Şehzade batında 
Çukurç~me yanında Taşhan arkasında · 
Marmarayı nezaretli 9 numaralı beş oda 
\'e milştemilAtlı müceddet Urglr hane 
satılıktır. içindekilere müracaat 

Müteferrik 
Biçki dikit dersleri - ı B !e· 

nelik tecrübeli usullerle ders almak iste· 
yenlerin Divanyolunda Biçki yurdunda 
Hakkı Beye milracutlan. Telef: 2038 

lstanbul Erkek muallim mek
tebine gireceklre 

Mtıracaat evi - Her işe mu· 
tahassıs memurlar sevk eder her şeyde 
hamt teshll4t gfüterir. 

Alcksiyadi han Galata, milesslsi 
Ferit 

Seyyar mUslUman memur is
tiyoruz - Yapacağınız muameleye 
göre ayda 90 liradan fazla kazanabilir
siniz. .. lstanbul erkek muallim mektebi müdürlü

Qunden: 
lstanbul erkek muallim mektebine kayt ve kabul zamanı 

15/8/930 dan 30/8/930 tarihine kadardır. 
. B.u tarihten sonra kayt yapılmıyacağı için yazılmak istiyenlerin 
fımdıden her gün mektebe müracaat etmeleri ve şeraiti kabulü 
anlamaları Han olunur. 

Manisa vlayetinden: 
Salihli Borlu yolunun 11 + 574 ile 13+ 989 kilometrolan arasın 

da bulunan menfrzler üzerinde cem'an 75 ve 14+ 143 ile 16+643 
lcilorn~trolan arasında 2500 metre tulilnde şosa inşaatı J 5658 lira 
21 kuruş keşif bedeli üzerinden 6-ey]ül-930 cumartesi gilnU saat 
ona kadar müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkanl
mışbr. Tafsilat almak istiyenlerin şimdiden vilayet Nafia başmü
hendisliğine müracaaUan. 

fstanbul Erkek Lisesi müdürlüğünden: 
ı _ !\lektebimizde gerek mezuniyet imtih ıınlarına ve gerek sınıf yoklama 

fmtfhanlan na Eylülün birinde başlanacaknr. . 
2 _ Bir Eylülden beş Eyhile kadar tccdıdi kayt muamelesi yapılacıkor. Eski 

talebenin bu müddet 1.arfmda tahriren veya bizzat kayitlannı tecdit ettirmeleri IA
zırndır. Tecdıdi kayt ettirmıyenlcrin yerme talebe alınacakor. 

3 _ Alo EylLilden itibaren yeniden talebe kayt ve kabul muamelesine bış -

lanacaknr. 

1 '111! 
Tayyare Piyangosu 

9 uncu Tertip ı inci keşide 11 
Eylül 1930 da . 

lstanbul dördüncü Vakıfiıan içinde 
Ünionkol Tesriat 

Müracaat evi - Her ne\i ta· 
kibat, her lisandan tercüme, ve eml4k 
icar ve ldares!nl kabul eder. 

Galata Kredi liyone Aleksiyadi han 

mı~ıııruı~ ı mı ı ı Ilı ıı 
lstanbul Zat maaşlarl mulıastbe

cihlfinden: 
25-45 yaf arasındaki babasın-

dan maaş alan kızlara tekaüt 
kanununun muvakkat maddesi 
mucibince verilmekte olan iki 
senelik ikramiyelerin tevziat 
muamelesi hitam bulmuştur. 
24-8-930 tarihinden eylul iptida
ıma kadar devam etmek Uzere 
yine kanunu mezkurun birinci 
muvakkat maddesi mucibince 
21 yaşından 25 yaıına kadar 
olan kızlarla 45 yaşından yukan 
olan kızlara kendi arzularile ve
rilecek olan ikramivelerin tevzi 
muamelesine başlanılmış oldu-
iundan esbabı maaıtan bu su
retle alAkasını kesmek arzu eden
lerden vaktinde müracaat etmiş 
olanlarla şimdiden sonra müra
caat edecaklerin zirde muharrer 
vesaik ile birlikte her ıün zeval
den sonra idaremize müracaat
lan ilin olunur. 
1- Hiç müracaat etmiyenler 

için bir istida 
Müracaat edip veya etmiyenler 
Nüfus teıkiresi; Yoklama il· 

mühaberi, esbabı maaşın bizzzat 
Keşıdeler, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, Ziraat 
ve Osmanlı bankalan mürakıplan ve halk huzurunda 

yapılır. 

kendisi veya bu ikramiyeyi almak 
~ için tayin edeceği noterden mu-

1addak •ekili. 
Verilecek ikramiye: 

5, 00 Büyük ikramiye 
21 yaşındaki kızlara 4 seneliktir 
22 ,, n 3 " 
23 n n 2,5 11 

numaralar tekrar dolaba konmaz. 24 " n 2,5 " 
25 " " 2,5 " 
45 ve daha yukarı ya andaki 

kızlara 2,5 seneliktir 

31 Ağustos 930 da yapılacak Maliye mQfettİf muavinliği mOsabaka 
imtihanına girmek istiyenlerin, memurin kanununun dlSrdDncll 

maddesindeki evsafı haiz olduktan mada, yirmi dlSrtten aıağı 

ve otuzdan yukarı yaşta bulunmamalan ve yllksek mekteple

rin birinden mezun olmalan ıartbr. 

lmtibana talip olanlar, 25 Ağustos 930 tarihine kadar An
karada Maliye teftiş heyeti reisliğine istida ile mllracaat ede

ceklerdir. istida ya şu vesikalann rapb IAzımdır ı 

1) Nüfus tezkeresi sureti ve ikametglh adresi; 2) Kendi im

zalarile tercilmeihAl hnlAsası, 3) Aıkerlikleriıd ·yaptıklanna 

veya tecil edildiklerine dair askerlik tubesinden verilmif bir 

vesika , 4) Mektep şehadetnamesi veya mezuniyeti mutazam

mın tastikname. (Bütiln bu evrakın noterlikten musaddak su
retleri de verilebilir.) 5> Hastalığı bulunmadığına ve yolculuk 

yorgunluklanna dayanabileceğine dair hUkOmet doktorluğun

dan verilmiş rapor. 

İstenilen evsafı haiz bulunanlar tahriri ve tifaht iki imtiha

na gireceklerdir. Tahriri imtihan Ankarada ve lstanbulda, ve 

bunda muvaffak olanlann şif aht imtihanı da Ankarada yapı

lacaktır. Iıtanbuldaki imtihan için l•tanbul Defterdarlığında 

Maliye baş müfettişliğine mUracaat olunacakbr. 

İMTiHAN PROGRAMI: 

1. lKTlSA T: Servetin istihsal, tedavül, inkisam ve istihlaki 

bahisleri 
2. MALİYE: Maliye ilminin nazari kısımlan, Devlet masraf

lan, bUtçe bahisleri, umumi kredi ve istikraz, Türkiye düyµnu 

umnmiyesi, vergiler ve tarh tahakkuk ve tahsil uıfılleri, mu

hasebei umumiye kanununun esasları, Türkiyedeki vasıtalı Ye 

vasıtasız vergiler ve tarh tahakkuk ve tahsil tekilleri, muha

sebe ve varidat teşkilatı (umumi malumat) 

3. HESAP ve HENDESE: Kesirler, tenasüp, Faiz ve iskon· 

to, yeni mikyaslar, satıh ve hacim mesahalan. 

4. TtCARET USULÜ DEFTERlSI: Esaslı ve pratik malümal 

5. HUKUKU iDARE, CEZA MUHAKEMELERi USULÜ 

ve TEFERRÜA Ti, KANUNU MEDENiNiN GA YRl MENKUL 

TASARRUFUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLERi. 

6. FRANSIZCA. 

7. Türkiyenin tabii, iktısadi cografyası ve mali tarihi hak

kında umumi malumat. 

Bu imtihanlarda muvaffak olanlar Azami Uç sene nihayetinde 

ehliyet imtihanı geçirdikten sonra müfettişliğe tayin edilerek 

bir sene staj görmek için Fransaya gönderilirler. 

Müfettiş muavinliği imtihanına iki sefer girip kazanamamış 

olanlar Uçüncil imtihana iştirak edemezler. 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 

Son sınıfların mezuniyet imtihanlanna 1 Eylulde diğer sınıfların 
ikmal imtihanlanna 13 Eylülde, tedrisata da 15 Eylulde başlanacak• 

tır. Alakadar talebenin ona g8re hareketleri tebliğ olunur. 



Gueteye gö.ıderttecek mektupların tizerlae idare içinse ( idare ] yazıya 
ait ise [ Yazı J fıaretl konulmalıdır 

a..ı-yım m.ırt.ı>lann laduladen, "'7mett mulı:addereab ınelı:tuplara konalmat .,....ı.n. 

kaJ"bollllUJl>dan .... Ulnlana milnd-.bnda.a idare ma'ol delllcllr 

i 
! Galata Heza 

ran Han N. 14 

Manis8. _vilayetinden: 
Bedeli keşfi 

Lira K. 
34527 61 

ı 1119 
12524 
8377 

6156 

0077 

13 

38 

30 

münakasa müddeti 

ıa eylül saat 11.s dı 
elektrik tesisatı 

13 eylül saat 11 de 
13 eylül saat 10,5 da 
l3 eylül 5Ht l 0 da 

t3 eylill Hat 9,5 da 

13 eylül saat 9 dı 

Manisa fstasyonundakf ikmali inşaat ve 

Salihlide mektep· inşaau. 
Ahmetli nahiye merkezinde mektep inşaatı. 
"°'anfiifdnl~eeatl Bey"'lllektebl•ıihata dı· 
varı ,:İl!Şllb. 

Salihlide Alunordu mektebi ihata dıvan 
inşaau. 

Akhisard.a Gazi mektebi ihata dıvan 
inşaatı. 

Yukarda keşif bedelleri ile ihale vakitleri gösterilmiş olan mekteplerin ve ihata 
dıvarlanrun inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. 661 numaralı kanun 
dairesinde olmak üzere kapalı zarfların tam muayyen vakitlerinde makamı vıla.ycttc 
kabul olunacağı, taliplerin ehliyet vesikalarlle ticaret odası vesikalarını yedlerinde 
bulundurmiılan va inşaat ve şerait hakkında tafsil!t almak lstiyenlerin vilA.yet Ma:ı.rif 
müdürlüğüne müracaatlan lüzumu iltn olunur. 

Şehremaneti llAnları 

Şebremanetinden: Sebze halinde ı. 5, 6 numaralı barakalar 
pazarhkla kir:ıya verilecektir. Taliplerin 28 Ağustos 930 Per
ıembc günü saat on beşte levazım mlldllrlllğOne gelmeleri. 

: ersin sürat postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 27 Ağustos Çar-
şambal lde Galata nbbmından 
kalkarak Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Fethiye, Finike, An· 
talya, Alaiye, Mersine gidecek 
ve dönüıte Taıucu, Aoamor, 

Alaiye, Antalya, Finike, Fethiye, 
Küllük, !zmire uğnyarak gele
cektir. 

Çanakkalede yalnız yolcu 
verilir yolcu alınsr . 

Aytalık sürat postası 
( M E R S 1 N) vapuru 26 

Ağustos Sah 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Knçnk:kuyu, Edremit, 
Bürbaniye, Ay..alığa gidecek 
ve dönU9te me:ıkur iskelelerle 
birlikte Albnoluta utnyarak 
gelecektir. 

= S/'\.VISI HE~ VE~DE 5 K.U~UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

lST ANB UL. Babıall, Ankara caddes nde ~v AKIT YURDU. 

Tel. 1970 ( iDARE iŞLERi) ıen (YAZI iŞLERi) Telaraf ı VAK.iT, Po.ta ıo.tıua 64 

• ~· . . . . . 
ZonQuldak Yüksek Muandin ve Sa• 

nayi Mühendisi Mektebi Müdüriye
tin.den: 

Beyoğlu dairesinden: 1832 lira 40 kufllf bedeli keıfi olan 
Şehit Muhtarbey caddesinin piyade .kaldınoılan tamiri 20 g(ln 
mudaetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya konulmu~tur. Talip
lerin keşifname ve ıartnamesini görmek üzre daire ser mllhen-

Mektep talebesi için diktirilecek 100 takım elbiııe, 100 takım 
a.ı----•-•·•---· palto ve 100 takım işçi elbisesinin imaliyesi 25 - 8-930 tarihinden 

BAYROM MARS!LYA EKISPRESTİ 
disliğfne ve mOuakasaya İ§tirak etmek için de % 7,5 depozito 7500 tonluk lüks posta vapuru 

~PAT,lllS Il,, 
akçesini daire veı:neıine yabrdıktan sonra yevmi ihale olan 2 Eylül da sa.ot ı 7 de limanımıza 
17-9-930 Pazartesi gtlnU saat on bette daire encümenine müra- gelecek ve 4 Eylül Perşembe günü sabah 

caatlan ilan olunur. saat ııı1t'EG~eatMAh:stL1~AYioğruca 
••••••••••••••••••••••••••• hareket edecektir. 

B • k • D • k • D 1 . Bilumum limanlar için yolcu ve ....... iÇ 1 ve 1 .~ ers erı ...... emtiai tüccariye kabul olunur. Pireye 

1 
Y 1 val'1Ş 5 Eylül saat J lde. Marsilyaya varış 

Pangaltı-Cedidiye-Re•ten apartmanı No: 303 Mel. Enfiyeciyan. Esası ve seri g Eylül saat 17 de. Pire ve Marsilya için 
tedrisat, fantazi, tayör, Mezunelere maariften musadd:ık şehadetname. Cumar- tenzilMlı fiyat tatbik edilmektedir. 

tesi. Salı, müracaat: Saat l • 5 Müteakip saat seferler: 1 l, ve 25 • • ı Eylül tam saat 10 da icra edilecektır. 
Umumi acenteleri: Anagnostopulo 

lii\1 ·~7.a\lfiil~~ Robert Kolec ~@l@'@l@V®• ve Sis!<idi Çinili nhum han Galata 
~ ~~ ~ ~ Beyoglu 2612·3. Galata ve Beyoğlu 

lı®l Kolec kısmı - Ali mühendis kısmı - Sanayi kurları l(i)•' 1 için bilumum başlıca seyahat acente-
.,, ~ !erine müracaat edilmesi. 
@ Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar @ ~;.;.m.;....;.--.-.--...-.. ..... .._ ____ -ı 
~ müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical ~ .--------------· 
~@~~~]~~ tavsiye olunur. ~~~@~@~ Doktor 

Maarif vekaleti 
Terzf mektebi müdürlüğünden 

1 - Mektebe talebe kayt ve kabulüne başlanmışhr. 
2 - Eski talebe yeni kayt yapbracaklardır, 

Ihsan Şükrü 
Sinir haıtalıklan mütehasıssı 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 1 
kadar Tepebaşt 73. Tel. Beyoğlu R 

862, Kadıköy 49 ~ 

itibaren 20 gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. lhalei 
kat'iyesi 13 -9-930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat ·16 da 
Zonguldak Maden müdüriyetinde icra kılınacağından taliplerin 
mektep müdüriyetinde, lstannbul mıntakası Maden mühendisliğınde· 
mevcut şartnamesi mucibince ihale günü teminatı muvakkatelerile 
beraber müracaatları ilan olunur. 

Afyon vilayeti Nafia basmühen-: 
disliğinden: 
Afyon - Bolvadin yolunun 55 + 600 kilometresindeki (201ü8) lira 

bedeli keşifli Develi köprüsünün inşaatı 12-8-930 tarihinden itiba
ren 20 gün müddetle ve 1-9·930 tarihinde saat on beşte ihale 
edilmek üzre kapalı zarf usu!ile münakasaya konuldu. 
1- Ehliyet vesikası almak veya kaydettirmek için münakasa 

şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı vesaikin 
münakasa gününden laakal sekiz gün evvel vilayet başmühendisli• 
ğine tevdii. 

2- Münakasa tafsilatile şartnameler sureti musaddakalarının 
vilayet Nafia baş mi.!hendisliğinden alınabileceği. 

3- Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve iha!e kanunile 
şartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlayacakları teklif mek-

3 - Mektebe kayt olunabilmek için ilk mektep mezunu olmalıdır. 
4 - Mektep nihari ve meccanidir. 
5 - Kayt ve tecdidi kayt muamelesi 20 eylüle kadardır. 
6 - Fazla mal6cıat mektep idaresinden verilir. 

Adres: Sultanahmet - Dizdariye 

__ ..,.Gazinin Yo\u ..-. .... 

1 
tuplarını 1-9-930 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on beşten Söyleyel'I •e yazan ; Memduh Necdet 

Basılıyor; yakında evvel vilayet encümeni riyasetine vermeleri ve ihalenin vilayet da-

k imi encümenince icra kılınacağı ilan olunur . 
.._. 1 k a ca ı 1 .. MlmllUUlllUHIBUIJlfnllBllllUHl11NllHlllDllltQllUftlURfllllllllUlllllUllllUlllllllllllllllll lll,ll'J.llllllllllllllllllllııt1ın111ıuıtlllllllllUlllnllfUllllUlllllJl111tUlllUllllUlllllJHllUlllllUlll• ..•••ili••••••• .. •;) · - ''""" , Mes'ul müdür: Refik Ahmet 


