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1 
k ba~ında 

A ı · · d b 1 • ır asının ~ çı ma meras.'m.ın e . u. umak üzre dün gece b lunurdum ! 
şehrımızden ıkı katar gitti u " 

Gazi Hz. böv.e d~memişler miydi ? Başvekil ismet Paşa Hz. de dün , gece Y alovadan k 
geldiler ve ikinci katarla Sivasa hareket etttiler Giresun meb 1 usu, yeni fır a 

Sivu hattının açılması resminde bu- :-# • liderine Cevap Veriyor J11nacak olan davetliler dün şehrimi• 

den iki katarla hareket etmişlerdir. • muhterem f ethl beye( end il• 
Birind katar saat 20,8 de Haydar- fırkanıza geçtf-

i'&§adaa .Ankaraya hareket etmi§tir. lime dair binanızın 
Bu katarda Sinci kolordu kumandam korldorlarmda bir 
Se'dat Paşa, Şark demiryollan umum haTaclfs i§itfldiğinl 
•Udürii M. Paskal, .Aydın hattı Anka- yazan bir gazetenin 
ra .UmeMili Şevki, Gümrük umum mil· bu hnrebf, biHrsi-
dBri Ihsan, Ankara Hukuk mektebi nlz kf, asılsızdı; bu· 
müdUrii Cemil, Nafia vekaleti sabık nu bir mektupla 
mUstqan Burhanettln, Şark demiryol· ifade etmek müna-
bn ınecUai idare azasından l\f ustaf a, 1ebetile fırka kurma-
Divanı muhasebat reisi Faik, maliye fr fırkada çabşmağr, 
mUrakibi NuretUn, mühendisler birliği nihayet fırka Cfeğiş-
relsi Ali Rıza, Sanayi ve Maadin mü- tlrmeyl nasıl anlıyo-
dürl Sadettin Beylerle diğer bazı ze. ı rum, bana da ipret 
•a& hareket etmişlerdir. Vagonlana ltmi~m. 

ütüae kırmızı zemin üstüne beyaz yazı tu halde Ertutrat yaUJe Yalcmadan~Asaf (Biledk) bin (Bıldphlr), Net· dtln ayni pzete
Ue (Haydarpap ·.Ankara· Kayseri· gelmişler n dafnıca Haydarpqaya mettfn Sadık., AH Numl (Mafla). nfn bana hasrettiği 
SiTU) isimleriai havi levhalar asılmış- çıkmıılar, nhtımda ve lstu)'oa metJaa.. Mitat (Ayq) CeW (lsmir), Fuat Ayıfalan içinde 
ti. Dafttlller kenclilerine talıaia •dilen linde M.M. re1al Klzım Pqa, ......, .. Kırklareli), e:..ttia csı ..... ), Jl'aat ytlksek namınıza at-

(Rbe), Rallnü (Slft8), ZJya (Çonm) fOe koydolunmuş be
Falih Rıfkı, Hundallah Saplü Beylerle yanat çıktı. 
FahretUn. Ali Saft, Nad, Cevat, Taklip bu benayanatm U• 

Şevki PataJar DeYlet Şun.11 reriai muml hatlanna ba· 
Nasret, Matbaa& umum mildiri Ettfl. kılına, benim yazdı· 
aent Ekrem VAKiT) muharriri Sadri fon mektubu kendi 
..._ Be1ıerı. ....- " •J9•ar ... driakle llrlP o. 

.. bir Ye milmelıdllerl •• R katan kadufunasa fn:~~nl nld" nrttlmnldfnde olmasıdır,, buyarm1lf1111D 
lriamltJerdL mak doJra ola ' sonra da "bizim iktidar mevkiine ıel 

Katarm hareketinden enel ..U. bilmek zatı Alinizi tasavvuruna hUrme- izi k bir y zannediyor 
nW Kbun Pap .88fvekilllllJse p el• tfmizin daima mAnJ olacağı bir kara ve :mı;ni:~um :ersiniz ki bir fı 
len irat etmiştir: "Geleeek _... dalla kanuıbk yola düşmüt görmektir. mensubunu işgal edecek en mühim 
uzun ,.olfara aideeeJcaini1, Bnara.. mesel&, "hakkı tank beyi ifgal ed•n aele hakikatte fırkasının lktidaı 
kadar azanacaksmız?,. ea mühJm mesele fırkasının iktidar künde olmasından ibaret olur. fı 

IkincJ katar aaat 2.3 te eaınfml teu· na fikir ve iman ile bağlanmıt. fır 7
erlere kollan kmnızı bantlı memur- lanrnız, htlldlmet erklm ._halk tim hürler arasında Sivua h'reket etınif- !;l IM'd fe11J> na vücut veren fikirlerin tahakkuk 

lar tarafmdan yerlettirilmiflerdir. tından samJ~I te~«r:ıtla karplana- tir. .._,...__ .._ " tatbiki için fırkasında kAfl eleman _. 
Bu katar cmnartesi güntl saat 13,7 rak katardaki mevkilenni alaıışludrr. - k•Lineı'nde '--'.A18•S lan bir fırkacının iktidara gelmek 

de Sivua vamı olacaktır. Meb'uslanmızdan bir ~otu arasındR Yunan q il • . ...-: ıı:p gelmişse bırakmamak arzusundan d 
iSMET PAŞA HL Rasim (Sivas), Hamdi (İstanbul), HOı.- Yalc.tnda ıetJedddl~t ntll• ilk kupon cumarteal h tabii daha mühim ne olabilir 

Birinci katarın hareketinden sonrr. nil (Tokat), Rahmi (İzmir), AH (Af. h111ckitk g6dl.lllyor ırflail tevzi eclilecek .,; le btr mesele işgal ediyorsa on 
iatuyonda lldllcl katar hazırlanmıştu. yon) Mala~ meb'aslan Fadil Berid. Atina, Ti - M •• Venizf'lonn "a~p" bir şey gibi tebarüz ettirml 
B d saat on bire doğra Başveki Mahmut Nedım, Vasıf, Mahmut (Siirt) Avrupadan avdetinden sonra ilk tertibin bitmes;ae 2 fÜD ve fazla olarak, sizin lkUd ıı::~ Pqa Hz. nfakatlerlnde Fuat (letanball: Rftııen Eşref, ı:akkı kabinede dejifildilder. olacajı lraldı m..ıdlne ııeJmelt isfediilnlzl .ı.; 
----rlf Vekili Cemal Hüsnü Bey oldu- Tank, Remzi (Sıvas), Etem (Samsun). muhakk.Jı f6rlllmektedir. Gazetemizin batındaki hediye ku· • hem de pek ayıp. bir şey unn~ ~ - • •••••••••••••• 1 kdi ayıp . rl d ......................................................................................................................... ponlannın son numara annı ta m dildlğlm., benden, benim sözle m • 

l/A ff.,.,. .... ,.. ediyoruz. Biriktirmege devam edini&. zannın altına almıya acaba bir iç Uz 

.ı 

vf,,ll:f,ı-&ı.a,&;S61 ••• Okuyuculanmızın aşağıdaki izahata tUaUnUn tezahürb sebep olmasın? 
. dıkkat etmelerini nca ederiz: bununla beraber ben o mektupta f~ 

ı _ Kuponlar biriktikten sonra hl· kamın iktidarda bulunuşuna deifl, PGk 
riktirenler isim ye adreslerini Vakıt iyi farkedildiği gibi, bütün dünya fıl\I 

Yenf batta ve diaer hatlanmıza dair talsil4h 
5 inci sayıf amızda bulacaksın~ 
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Yaodan ve yapdmakta olan hatlann vaziyeti 

mCisabaka memurlu~na bildiı'ecekler kalannı11 teşekkül sebep 
fakat kuponlannı kendi yanlannda hikmetleri yanında S.C. fırkasının ftA 
sakll\acaklardır. [1] rikası bir fethi b. fırkası oluşunu m&.; 

.2 ·- Jlin olunan günlerde ,.e saat· him buluyordum; bunu anlatabildiilm 
lerde kupon biriktırenler kuponl.annı 
.. V k idaresine getirecek, bızzat a ıt. 
kur'a çekip çıkan hedi)e) i alabilecek· 
terdir. 

S-Gerek fstanbul, gerek taşra oku-
\"uculanmız için isım 'e adres bil· 
~ilrme müddeti 20 gun olarak 
tesbit edılmıştır. Okuyuculanmıı bu 
müddet zarfında mektuplarını gonder
miş b•lunacaklar, ~ irmi gün ıarfında 

milracaat ctmi)en kariler hakkından 
vaz -gcçmış adaofunacaklardır. 

4 - Taşrada bulunan karilcrlmız 

kur'ayı iştirak etmek lstedıklerl tak· 
dırdc kuponlan lstanbulda tanıdıkları 

birisıne g mderccckler 'e bu ıuretle 
memur etmiş olduktan kiınse matba· 
amıza gelip bizzat hediyesini ılacakbr. 

ikinci tertip kur'amızm 
ilk kuponu önfimlizde'? 
cumartesi g!!n!l neıredi-
Jecektir. 

1 5 numaralı kupon yoktur Yerine 

\akı .:u::!:_!up•l:!:ID iti tanc..:,onı:tur 

için memnunum • 
zatı alileri, bunun içindir ki fırk• 

nızın siyasi çehresini ve programdaki 
malt ve iktisadi ve idari esaslan iyi 
tetkik etmediğime hüküm vennlpla .. 

1 benim bu gibi işlerdeki lhtiyatlaf111111l 
eski reisimizin gözünden kaçmryacatnıt 
muhakkak bildiğim için buna cevap ota 
rak. VAKITm 18-8-930 tarihli nilshuna 
da ba.cıtrğımız program karşılaştırma 

[Lutfen aayıfagı çeviriniz] 

Tevkif at mı ? 
DUn akıam geç vakit itittiğl• 

miz bir pyiaya göre Bumdan 
hareket eden 7 kişi latanbula 
ya~m birmevkide gorülen lüzum 
Ozerine zabıta tarafından tevkif 
edilmişlerdir- Geç vakit itittiği· 
miz bu şayiayı tahkike imkin 
bulamadığımız için ihtiyatla to
lAkki edilmeıi tabiidir. 
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hazırh)an. kelime J,elirne yaz:ın hiz- men daima iya i bir mes'uliyet dn,·ct a yaı-atılışın bana gösterdiği bütün\ 
ırat hen oldugumu halrr 'ermekle ik- eder. hasi mes'uliyet, mcvkiini bnşka· hakiki faiki)etlerle tarih ye hadisele· Telgraf haberleri 
tıf ı e.deceği~ .. ik·i· pro6ram arasında ı:;ma teı:kctr_ııek m.es'ul~) eti ~eği.I .r."idi~? rin, hatta tesadüflerin c:izdiği itibari 
fark) ok mu. \aı. ve şımdı fcthı beyın bırdüzuye ıs· tefenukları olduğu gibi kabul ,.e hü· A k A T f • ı 

1) ~z mru r~fları kı ıp vergileri a· met paşa kabinesine tevcih ettiği mes- kümlerine muta,·aat etmektir. görürüm s erı er ı er 
zaltacagız 'adın de bulunu) orsunuz. uli.} et ilk hamlede bu siyasi mes'uliyet ki tarihi perişan, insanları bihuzur e· 

2) iz imar ve ihp )Ükünün ı.mfct- yoka bu siyasi meıoı·uıiyetten haşkn den sen -ben kavgaları bu takdirsizlik- Muhteıı·t sınıf tar arasında 
leı ine gelecek ne illeri de teşrik ede- mıdır'! terini yiyip bitirmiş, hem milletin teka· 1 
ceğiz di) orsun uz. ben ki halk fırka ındayım: ismet mül 8eyrf ne engel ol mu~ neler neler 

3) siz devleti iktısadi i~lere sokmak pa:ı:n ki bu fırkanın reisi ve başvekili- var? .. ' yeni rütbe alan zabitlerimizın listesini neşrediyoruz 
j tcmiyor görünü) orsunuz. dir. yarın mecliste ve harirte i met pa- bizim si ·a.sf tarihimizi f ~ J • n son sayı n- Ankara, 28 (Telefon) - Yeni askeri Naili ve Ali Hikmet Paşalar eY\'elce 

4) iz "halkçı,, değilsiniz. şaya tevcih edilecek sualleri met P•· larında da buna mısaller buluruz. ben terfi listesi yük ek tru;dika iktira t- 1 'ki'· t c· t . 1 d. 
halk fırka ı ben vergiyi artırmak nın fırkasını muhatap saymıyacak, is- fethi b.in mevkiini bildiğim ibi azl ·i . . . .. .. n ~ er:ı ıge er 1 e mış er 1

• 
. f · . . . . g ' g . .} mıştır. Bu lısteye gore ordu mufettıQ,. }'ırka kumandanlarından Mustafa 
ıçin ı;asra Jarı artıracağnn mı demış· met paşanın fırkasından cevap almıya- takıpte on d bıraz &"er b kab 1 ~ 
tir? cak, muzafferiyeti firkanın muzafferi- kl ld uğ a .. İ ı b ır: d~ e- lerinden izzettin Paşa birinci ferikliğe izzet, Hakkı Murat, Mustafa Galip, AJi 

1 erine ebr. 0 tau . undu ;,0
1
Y e'rseh m t u,lllelnk ıbıe1- kolordu kumandanlarından Deni~ Galip, Mümtaz, Ali Rıza, Bürhanettin 

halk fırka~ı kabule şayan şartlar n yeti, mes'uliyeti - yani siyast mes'uli· e ır nz egı , nı aye ın a • N i N . Abd h N 'f F 
para 'erilmiş de almamış midır? yeti - fırkanın iktidar mevkiini rakibi- liyetimizin kemali için bir iftihar vesi- ~ t~ 'd :zmıS, 'h urra man . a~~ ' U· \'e liva kumandanlarından Musa Ka· 

halk fırkası ferdi teşebbü lere en- ne bırakmak şeklindeki mes'uliyeti ol- lesi olmalıdır. ;. ; ~ 
1 

Yedi ah Paşalar ferıklıge ter· zım, 1"1~at, Mehmet Nuri, Ali Muzaffer 
gel olmak azminde midir? mıyacak mıdır? kabine reisini itimat- •. . 1 e m~ş er r. ve Ha ıl Kemal Beyler mirayhktan li· 

niha~ et halkçılıktan ric'at, müdafa. larile teşci, reylerile takyit etmiş olan sozüm epeyce uzadı;. ~albukl slvns Kolordu kumandanlarından ŞiikrU valığa terfi etmişlerdir. 
? bayramında bulunmak ıçın trene git- -"'"-'"""'""-"·--•ımnıaıwıu ............ uum• Baytar kaymakamı Salih Bey •le 

a~ı kabil bir si) aset midir. bir fırlm, akalliyette kaldığı zaman mek zamanı geliyor. fakat gaziyi halk halk fırkası olmak musammem bulun- kaymakamlıktan mi 1 ·ı t ·f' t : 
sir. yalnız vergiler ağırdır, di.}ip ke· hiç bir mes'uliyet tatmamı~ ekseriyet f k d .. .. ·· t . 1 d ğ .. t .1 ' ra a) 

1 eı le m.'ş-ır asın a gormuş ve gos ermış o ma- u unu go ermez mı tir. 
siyorsunuz, hen vergileri al':rırlastıran kazanan fırkaya karşı efkan umumiye ma karşı doldurulan satırların cevabı- son nokta: zatı alileri "hiç bir fikir 
sebepler mr: vergilerin belki nisbetle- huzurunda hesap vermemiş mi olur? · b 1 iyi . d HAVA SINIFI 
ıi nl':rır değil, fakat \'ergiyi ağır bulan bu hesap ,.e mes'uliyete inanmamak fır nı da vermeliyim: ıca ı 0 

.maaa ~ene gaz takıp e erim; Binbaşı olanlar: 
bir 'atnndn n 'erdiğimiz itiraz hakkı ka i')inin hele yeni bir fırka kurulduğu bana boyuna gazi filen fırka reisliği halbukı gadnın fikri ve manevt rabıta- Celıll (Sürmene) Abdullah (Yan) 
onu tatmin, onu ikna etmek kabiliyetin- ırada ruhuna tagafül etmek olur; fır· yapmıyorum buyurmuştur, diyorlar. 

1 
da halk fı~k~sında!., deyişimden hiç Ata (Manastır), Arif (Erzurum), Me:ı: 

den uzak düşmü~ tür. burada kanunu kalann tanddüdünU iltizam eden bir bunun aksini iddiaya kim cUr'et edebi· te . stetmedığı~ bir manaya intikal met Muhsin (Kassam çeşmesi) neyler. 
hazine gayrctkeşliğile mükellef alc) hi· fırka lideri, cümhuriyetin siyasi hayatı lir? fakat relsicilmhur oldukça filen bu~,ormuşsu~uz, . . Yüzbaşı olanlar: 
ne tatbik eden memurun hu hareketinin bir fırkanın öbür fırkaya hesap ,·erme- fırka reisi umumiliği yapmıyan ve bu- , gazi fırkasının .umumi reıslığJnden Muammer (Beşiktaş), Tahir (Sarı-
t.P.tkikine, temyizine se'\kettiğimiz ma- sinden başka bir mahiyeti olmadıiını nu da te kiliıtı e asiye menettiği için kati olarak çe~ilmış olsalardı, beni is· güzel), Naci (İzmir), Ali Seyfettin (Be
kam o memurun amiri oluyor. burada teslim ile işe haşlama7.5a, hakiki, canlı, deiil [•] muhtelif fırkalann mesaisini mc~ p~cın eksenyetine rapteden ~afl~r şiktaş), Nurettin (Fatih), Kazım 
dnha bitaraf elJer, bilfarz umumi mah· rnes'uliyetini anlar n kıymeti kuyruk· kolaylaştırmak için, kanun mecburi- gel.§emış olacaktı,, kanaatini edınmış- (Eyip), Osman HUsnU (Saraçane), 
kemeler lazım! di)orum. tan, merdivenden ibaret olmıyan bir fır yetile değil, kendi yUksek tas,•ip ve ih· inı~ . . . .. . Seyyit (İstanbul), Selami (Üsküdar), 

tlyarlarile yapmıyan reisicümhur h1.. boyJe bir şey dilşUnmedım, boyle hır Hasan Tahsin (Çırçır) Dnhri (Nı'ğde) 
benim firlmm bunun aleyhinde mi? ita kurmak istediğinde şüphe \'erebilir. bahse te kt b ıı d ' ' 

kim bili.}or? siz maddeten ne )apacak· bir fırka yeni doğmuş olabilir. lakin bu bir gazetede·naklcdildiğl gibi: "ben lAk d ma~ 0 
me u un mevzuu e e Tevfik (Van), Naim (Ezine), Sey!ullnh 

sımz? onu kim biliyor? bunlar o kadar hakikatler çok yaşlıdır. halk ~ırkasının reisi değilJm; ancak \ ha ~r ~ ama~dı. mademki bu kana- (İstanbul), Zühtü (Bursa), Omer Zeki 
teferruat isleridir ki hiç bir zaman mektubumda, gazi hz.ni ben bir tek re( !cil~~ur l~Uhap edilmezsem f!~ka· ;ır~ınd:::~ ~~?~s:~ş;::!'ıe:ı:~~ (Galata), Bahri İsmet (Preveze), Zeki 
bir fırkay;ı tcı kkül temeli olmamış- sebeple zikrettim. fırkanızın teşkkUIU, cılıga doneceğım.,, dememişler de ma· naatle değil şah t bir teslimiyetle ha· (Odab~ı), Galip (Prizrin~, Kadri 
br programının neQri gazetelerdeki izah- lfu11dur ki ruml vazifem dolayısilt ben k t ttiği . fddi d b t (Arnpgır), Umran (Bingazı), Şeref . • ~ , . . . re e e nı a e en u sa ırları . 

i tc bunun için, bunu böyle gördü- larla beni halk fırkasına bağlıyan fi- bugün clJmhurıget halk fırkasının U· - • t 11 i t b l b bi t (Edır:neknpı) Beyler. 
mı '-llğl i fU U t kt gazıye es m ye aş ı aşına r me • B. 1 . ..1r. • 

g~üm için gördü<rümü açıkça sö ... leclim. kir içtihat esaslarında bir deği iklik mu rcWJ n en a e meme C· h t 1 .ıı. ta hfh •- ır ncı mu azı molanlar: 
b " ' , • • • are o masma ra~men • ve M1S- • • 

muhakemesinin mihveri bunlar olan IUzumu sabit olmadığını anlattıktan yım. !Uf rıycuet ismet paşa tarafından rih d l • Basri (Edırnc), lbrahım (Topkapr). 
bir meb'us • 'e kabineye girmek arzu. karsı fırkanın en galip Ya!ölfile bir fet: ifa olunmaktadır, rel&lcümhurluk vazı. e ~yhm.. h lk I k d bü b'. Eşref (lzmir), Asım (Selfı.nik), Ihsan 

~ ~ . . gar.ı z.nın a ır asın an s u- (Hnlep) H Lfıtfü (0 kUd • U 
sundan uzak, sade bir meb0 us - için bu hi bey fırkası olduğunu bildirdikten !esinin lııtanunda bızzat teıkU ettiğim tU ld ki 1 d k di ' asan 8 ar), ıtf • 
fırkadan o fırnk) a geçmesi yeniden ik· sonra • mademki bir fikir saikası yok- cümhurlyet halk fırkası reisliğini fUen n ayn 1 annı an asay ım, en • nir (Üsküp), Rifat (Naslrç) Beyler. 
tidar me\ ldinc gclmiye çalışmakbr. tur • "eğer siyasi hayatın giditıinde ba- ifa edeceğim tablldir.,, demlt bulunur- lerine, .cesaret edip sebebini sorardım. . SCVARl 
abe tir, demiye haklum yok mu? na düşen en son vazife, alelitlak, bir larsa halk fırkn ı mensuplannın gazi bu !cbep ya bugUnkU gibi fırkanın Bınbaşı olanlar: 

beyanntınızda asıl ilişmek istediğim hı izini takip etmekten ibaret kal· hz.ni • evet, filen değil - faknt hükmen umdelerine, faaliyetine, şekil ve sureti- Ahmet Kazım (Diyarbeklr), Hüse-
noktaya şimdi geliyorum: "fırkaların mışsa ben bunun en şereflisini ıaziyi halk fırkasında - n gayet tabii ola- ne değil de yalnız ıazi h.z.nln reisicüm- yin (Kara kilise), Rasim (Zile), l\leh
bfrhirlerinden he ap anyacaklarma bir takipte görürüm!,, dedim. rak - başında bulması yanlış görUlUr, hurlukta bitaraf kalmak ve ya herhan- met (Şam), Tahsin (SeJfınik), Mehmet 
meb'usun inanma ını i temezdim,, bu· kendi fikir ve hislerimin asla mües· hele tezvir ve ifsada mevzu alınırsa gl bir sebeple fırka hayatından çekil· Zeki (Bağdat) Beyler. 
yurmuşsunuz. ir olmadığı ve aslfl mümessil bul· gUlUame:a mi? sb kt fırka hilkdmetinfn me~ arzularından ileriye gele,bilirdJ. ' Birinci .ınültlzim olanlar: 

e\et, ne yazık, işte ben buna hakika- madığı yerlerde bana takibinde muhtar ieraatmdan fırka meb'uslarını bile Yahut bu fırkanın kendi mevcudiyetine Hamdi (GUrlce), Sal(J.hattin (Üs-
ten inanıyorum 'c siz buna inanmı}or- kalacağım bir insan izi gösterilse .. din· mes'ul tutmryorsunuz; teşkilltı e!asiye tnn~lQk eden bir şaikiı} t!fcesi olabi· kUdar), Necmettin (lzmit), l\jedt (18 • 

sanız, asla bir cemi}et, bir fırka ada- darane,, kelimesile ifade edilebilecek de mes'ullyetl hududu apaçık yazılı bir lirdL tanbul), Hamdi (Basra), Rnlit (İstan
mı değil iniz. fethi beyefendi. "meb'us bir teslimiyet ve inkıyat ile bu iz benim makam mümessili bir fırkaya allkadar birinci surette, yani fırkanın hUvl· bul), Mustafa (İstanbul), Deha (Ma· 
meh'u a sual soramaz,, medde~i malfı· için iz gazinin izidir demek belki fethi gösterilirse bundan benim hükQmet yetine dokunan hiç bir nokta olmadı· nastır), Ferit (Koçana), Hamdi (Edir· 
munuz, bir müzakere usulüdür. meh'us- beyle gazi arasında bir mukayese ta- mc 'ulfyetfne reislcUmhuru da teşrik ğını gördüğüm zaman gene gatinin bu ne), Muammer (Sivas) Beyler. 
lıır reylerinden ve mec1i teki i lerinden zammun edebilir ve bu mukayese de etmek gibi vah vahlarla karşılanacak kenndi binası içinde çalışmakta devam DOKTORLAR 
mes'ul değildirler de teşkilfLh esasiye- elbet fethi bey de benim söyJediıflml hlr it yaptığım manası çıkar mı? ederdim. BJnbnşı olıınlnr: 
nin ceza kanunlanna karşı koyduğu öyler; fakat benim bu sözilme ken- ,.reisicUmhurlukta bulunmasaydım eğer, fırkanın aslf hüviyeti mevzu· Meclt Akdh (lstanbul), Ahmet Hik-
bir masuniyet siperi ... fakat fethi be- dimle fethi bey ve ya herhangi bir kim· kendi teşkil ettiğim cUmhuriyet halk b~hsoluyorsa, fikirlerini dinler ve o met (Ist!lnbul), Necati (Üsküdar), Na· 
ycfendi gibi bir devlet recüli.inUn bir e arasında bir mukayese manası koy- f k b d b 

1 
d d fık.irler, imdiye kadarki emsnlile mü- zım (İştip), Mu tnfa (Krovfç,), Meh· 

bahis knzanmış olmak pahasına, bir duğum nerden çıkarılmış ki bana "gazi- ırkasbını~ k~.şıbn'taa flukul nur uimf 'd' et- eyyettir, gene bizim fikirlerimiz olaca· met (Diyarbekir), Ziya (Seni), lsma· 
. . • • • . . 1 . • . me ugun u ı ra ı arını a e e • """ i bl 1 tiki 1 ri izi k il •ı h :fırka mes'ulı) etını "ter' geçmcsı nasıl yı muazzam ınkı ap ışlerınde takıp et· tiğ' k d b' ü f k • 1 d" sa, gene rnz z m r e m , ve a- n e met (Rsene), Abdulhadl (İstan· . ı n ar ır g n ır a mesaı ne on 1 1 . . . vl b 

~afz olabllır? mek mevzubahsolursa hakkı tank b. bu k ·-ı.. ts 
1 

b f k naat er mızı zapt ve teshır, ten r ve u1), Ahmet (Babaeski), Mehmet Zeki 
. . . . me arzusunu ı~.uar e e er u ır anın . ğ. • I ızah H'lzım mı? hUktımette bulunan· yolda benden bıraz geri kahr itikadın· tashih, sevk \'e idare edece ı ıçln ( stanbul), Necmettin (İstanbul), Nüı-

Iaı· ene]a mecli e karşı mes'ul olduk- dayım.,, demlye lüzum görmil Untiz. a- [*] dün bir gazete bundan balt3e- gene onunla beraber olurdum, ve ismet het (İstanbul), Mehmet Asım (lstan-
l.an kadar bunlardan birer fırkaya caba fethi b.bu lnkıldp yollarında daha derken bir de teıkiltitı esaslyeye nıu- P8§8 ekseriyeti diye koyduğunuz halk bul) Diş hekimi Ali Şadan (Bur a) 
bağlı olnnlnr da kendi frrkalnnna he- bir de mana fnkrH\bı mı yaptılar! lıalef etten dem vurnuııtur. bu da nıo- fırkası gene o zaman gazi ile beraber Beyler. 
sap verirler. bu hesap mecli e karşı fethi bf. zah A.lilerl benim kendi dere da oldu. lıalbuki istinat ettiklerl 48 in- yUrUrdU. yani hep beraber yürürdük, (Terfi li8icsinln mabadını yarın tak-
ınali, cezai bir mes'uli} et zımnında ol- cesini pek l;)i bilenlerden olduğumu hl- d madde ıu "ııekôletlerin adl'di kanu- fikrimizle, hissimizle, ruhumuzla pe· dlm edeceğiz.) 
duğu kadar ondan fazla ve hatta he- lirsiniz. benim şayet bir farlletim var- nu mahsusla tayin olunur,,1 şinden sürüklenir, giderdik.··· "[T:-e7lg_r_a-=f~la_r_uı_d.,..e-va_m_ı -()-ıu_c_ı_s_a_y_ıf_a_rı_a_J 

VAKıT in tefrikası ı 70 d~ğildi. Lakin bunlar ~n niha~~t, bütün ev halkı~:ıı.~onağın üıt katına Kapı açıldığı zaman, burunları· 

~ vezaıfı cu~leamdendı. ... hır h~lde bekl~§ıyorlardı. Akaı gıbı Oda, eyice karanlık olduğu için içe-• • 
- ~ biulu?~uğ.~ mıt:halled~kı bekçıhk t~planuıtı. But!1n kadınlar t~t1?~ na ıert bir ilaç kokusu geliyordu. 

~ .!!11 m:& .. - ~~lb~kı Numan v~ ~ unuı. ~ga Tayyıp Efendı de ezan ol~u~u hal- risi layıkile görülmüyor, yalnız ka· 

S ELA
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· · lar ıçın ıf, bambatka ıdı. Bu ıkı a· de hala kahveden gelmemıftı. Yatsı ranlık arasında haricin ziyasile par-
dam, ıenelerdenberi mezar kazıp ya doğru eve geldiği zaman, ev hal· lıyan bazı madeni parçalar gö:c 

. ... . ölü bekli ye bekliye artık bu iti, la onu bir halaskar gibi karşıla- çarpıyordu. Bu Pa•anm yatmakta 
Pa anın ölllmU haberini alınca mezarlığa ölüniln ge1medıgı hafta k d"l • ki' b" ' t d d 1 ld k ' :ı-en ~ erın~ zev ı ar sana a • ı ar. . • o uğu aryolanın pirinç aksamt 

hastalığına ve yilksek derecei olmuyordu. • . • detmı~lerdı: Fallat Tayyıp Efendıde odaya idi. 
ha!areti~e b~kmıyarak ... Numan Bir Yunus nereye yetıısınd! •.. Ölü ~a.beri .. aeldiği z~an, her girmek cesareti ~o.k~u_; ·~~ki içerde Paşanın, ölümündenberi bir kaç 
Aga bıle yatagından dogrulmuş, ~~?ra mezar ~~z~ak, her. ~abayı: ıkı bekçımn goz bebekl~rı. parl~: yat~~· bu k~da~ ıyı!ığı gbrulmüş, ek saat geçtiği halde hiç kimse odaya 

_ Ne olacak, burada yataca- gıtın ha~cı. d~g.ıldı. K~ndııı • ~alı ~· Cıgaralarından ~ey•!.lı ~.eyıflı megı yen?'ıf hır ınsan değil, bir girememişti. Koca l:nnnğm sahibi 0 

grma orada ölünün odasında yata- sıhhatte ıke? ~kı hemterı, kendııı ve ~ır nefes çekerlerdı .. Çunku ~'! hortlak,. bır can~var ölüsü idi. lan ihtiyarı, gözlerini kapatır kapat 
nm. • • Hem paşanın odasındaki Yunus, b~ ~.t• aralarında ıu ~ızdır lf

0
ten a~ı~acak. para, b~tç': ha~ı~ı Tayy~p. Efendı: . . maz herkes terkederek kaçmıftı. 

k nepeler b nim yatağımdan daha ~~~a~. ~orurler, paraları, n!zasız, hır n~vı. ıkram_ıye mahıyetmde ~d~. • -.- Bızım hur~da yapılacak bı! ı- Birinci Hanım, hizmetçi ile dört 
yumutaktır... • gurultusuz pa~laıırlardı. Bır kaç Kı?'ı ay, •f.le~ tıkırmda. gıd~- tı~ız yok. Bekç!ye. ~aber verehm. şam~anla bir haber göndermitti: 

Deyerek yürümek ıstemiıse de z~man ~_ar~ı kı,_ alınacak paı:adn yor, hır tabutu ıkı tabut takıp edı- dıye~~k _çıkıp gıtmıftı. Zınhar cenazenin odasında elek 
oda kapısına zor varmış ve orada hı~ de Ruıtuye hıase çıkarmak ıcap yordu. Bazan da o. ka~ar kesat .V..,~ Ruştü, yatsıdan sonra meseleden trik yanrnıyacak, bat ve ayak uçla· 
gözlerinin kararması üzerine bir edıyordu. Eh ne kadar olsa kazma durgun .oluyordu kı gunler geçtıgı haberdar oldu. rına bu şamdanlar konacakh. 
çuval gibi yere yığılmıştı. Aksi şey- sallıyor, kol oynatıyordu. Elbette halde bır cenazeden haber alınmı- Rüştü, askerken, muharebede Hizmetçi kızın, kapı dııarıında 
tana bakındı, bu akşam Yunus ta paraya o da ortak olacaktı... yordu. pek çok ölüler görmüş, son zaman- şamdanları bırakmasile kaçması 
nöbetçi idi. Ah, Rüştüye, şu habis Bu zamanda bedavaıına, boğaz Hem mahalleyi beklemek, hem tarda da 20 - 30 ölü gömmüştü... bir olmuştu. 
herife gün doğmuş demekti. Bu tolduğuna kim, kimin için kazma de ölü beklemek mümkün olmıya• Rüttü, konağa geldiği zaman. O zaman Rüştü, dışarı çıkarak 
kadar senelerdenberi paşa ölme· s~llamak şöyle dursun burun ıiler• cağından Yunus Ağa, Halil Paıa· koca konak, derin bir sükiin içinde şamdanları aldı ve odaya avdet e• 
mitti, ölmemişti de tam kendisi dı? nın ölüsünü beklemeği arkada91- idi. derek yere çömeldi. Cebinden çı• 
hasta dö,eğinde yatarken mi öle- ~ezar kazmanın mali kıtmı ile n~ terke .mecbur olmu!tu. Yalnız Vekilharç müteessir görünüyor- kartlığı kibritle ilk mumu yaktı. 
ceği tutmu,tu. yam alınacak para itile hali ııh- btr tesellı noktası vardı: du. Merdivenleri çıkarken: Mum, evvela bir &r.niye yandık· 

Bu ne affedilmez, aksi tesadüf- hatte iken kendisi mefgul olur, O da Patanın sadık vekilharcı - Nekadar zahmet&e de ... Diye tan sonra yavaş yavaş söner gibi ol 
)erden birisi idi. Kendisi yatakta Yunusu bu işlere karııtırmazdı. Tayyip Efendinin bu vazifeyi ya Rüıtüye söylendi .. Bize bu gece bi- du ve sonra tekrar parladı. O vakit 
yatalı beri mezar kazmak hususu da Ayni köyden olmalarına rağmen kendisi yapması, yahut paradan ta- raz yardım edersin değil mi? ... Ben duvardaki gölgeler acip bir raks i· 
arada sırada bizzarure Rüştüye Numan Ağa gene arada 81rada, sarrufen buna lüzum görmemesi İ· kendisini beklemek isterdim. Fakat le harekete geçtiler. Bu gölgeler 
kalıyordu. Şu herif olur talili ada- imkan buldukça arkadaıma kü· di. yüreğim kalkıyor. mumlar yandıkça, ziyanın hücum 
mm biri de ildi. Kendi zamanında lah giydirir, üç alıp bir gösterirdi. Yunuı Ağanın temennisi maale- Beraberce yürüdüler ve doğruca ve savletinden korkarak biribirini 
b zan haftalar geçer de me:zarhğa Rüştünün nazarında mezar kaz sef tahakkuk edememişti. Pafa, eza Paıanın yatmakta olduğu odaya kovalal'casma kapıya kos v~·1'1r, 
ö ü gelmezdi de itmdi aksi gibi mak, ölü beklemek hot işlerden na doğru ölmüştü. Paşanın ölümü, vardılar... (Bitmedi) 



101 kişi ile - Liman işleri 
Hamdi B. tirket iıminin ni9in 

m - 1 A k t deGittirildlGini izah ediyor 

U a a • • • Sermaye tezyit edilecek mil 

Bı•r bunakla mm• A 1.-at Liman şirketinin Istanbul li-
-- Clll: manı tahmil ve tahliye tirketi 

- ı~ - •vanım almuı -mllnasebetile li- · 
-rhn-.. psete.bd ~tını ı Bana ma- - Zaro afa, sen 57 lik iken yani b. 1 man işleri hak-

nla bir nelm slrdUm, Zaro ağa. MU· asır enel, asker imlpln? ' ır kında mfidilr 
p.rtlnileyh De bir de mtlllkat göztl111• - Tekatlttüm • Hamdi Beyle 
ilift1 Meler dönyamn en ihtiyar adamı - Ey, tekaütken orduda ne yapar görO•en bir 
tefhlr edilmek bere Amerikaya tepif dm? · Y 

buyurayormut- _ Kantarcılık. muharriri miz 
Bea Zaro atanın yeni defli, eski mil- _ o zaman Napo~n lstanbula ıu izahatı al-

llkatlamıı nqredeceğiıu. gelmif, Beykoz köşkünde misafir kal- mıttır: 
Zaro, 157 yapnda fmit? Sözüm onL mrıtı. Sen ona hizmet ettin mi? -Şimdiki i-
Yalan, dolan, hezeyan, martanl. - Benim ona hizmetim ne olacak? aim meşgul ol-

aaçmL • • Elinde vesaik varmı§, ve, ya- Tam yirmi yqında idim sandalında duğumuz işle-
IDU fsbat edJ)'Ormu1- Bot IA.flar. 157 hamlacıhk ederdim. Cuma namazlannı 

el Bf rin ve ıirketin aene en tlis köylerinde değil, b- Usküdar camisinde kılardı. Padişaha 
tanbalda bile tescil itleri yoktu. damat oldu. Kırk gtin, kırk gece düğün haiz olduğu 

Ata bunaktır. Kendisine olmuı ve ~nllk yapıldı. Ben de zerde, pilavını • imtiyazın fev-
J'&hut hayali bir vak'ayı anlatın. ken- yedim. Hoşafını içtim. Hamdi b. ' kinde bir ma-

3 - V AKIT 29 Ağustos 1930 -

Dün bir Arjantin mekte 
gemisi ge] di 

39 Arjantin bahriye talebesini tapyan gemi limanda 
S gün kalacak! 

dulerf o hadiseyi YJP:raıtllllf, çürilmftt H~ hadiseden bahaederaeniz Za- na ifade etmektedir. Şirket bil
aklmda evirir, çevirir, ona bazı ~yler ro ata onun aktörlerinden biri? Tarihi ttin liman itlerı"ne sahip bir mU-
flAn eder. Her tekerrttrde vak'a genft- malQmatı da olmadığından ulu orta "Presidente Sarmiento,, limanda 
lenir, Pniflenfr, yayılır. martaval aöylflyor. Dimağının zembe- easeıe değildir. Dün limammıza .. Presidente Sarmiento,, isimli bir Arjantin 

Bir gtln, -Kıh .. Ali,, camisi yapılll'· -JU bozuk ve .. azzı1.. Onun 1 .. in, belki, Liman itleri tabiri her mem-
:w A~a :w ua. s 1 k h k mektep gemisi gelmiştir. 39 bahriye talebesini taııyan gemi geçen 

ken orada amelelik ettlffnden bahsetti. bu sözleri yalan aöylüyorum diye 80··y. e ette abra gelen bir ço res-
ı 1 • martın otuzunda Bornos Ayresten kalkmıı ve bir devriilem ıeya-
P n acunu yakaladım. !emiyor. Onun farkında bile defil. Ya- mı ve ticari işler demektir. 

Ben: -1850 de Aya Sofyanm taaıl- il genç olsaydı kendisine meczup der- Memleket asayifi, deniz ticaret batma çıkmııtır. 2850 ton hacmindedir. 32 sene evvel inta edil-
rinde balunmaıtun, değil mi? Sultan )erdi. Fakat "kenduleri., tam manuı filosu, gümrük resmi tahsili, Ji- mittir. "Presidente Sarmiento,, Istanbula dördüncü defa olarak 
lfedt deninde. ••• Hatll'lıyornn, de- ile matuh (bunak) tırlar. manlarda seyrüsefer ifleriaden gelmektedir. Her defaıında ayrı bir kumandama idaresi altında 
lll mi? Bir haline dikkat ettim: Dimağı ge- tutun da tamandıraların konması, bulunmuıtur. Bu defaki ıeyahetinde limanımızdan evvel Selaaiğe 
. - Belfl Bek efendi, diye söze başla- vtı getiriyor. Firavun, Napolyon .•• bu rıhhm, antrepoların yapılması uğramıf, oradan buraya gelmiıtir. 
dı, dofra, yalan bir çeyrek saat söylen- iki kelimeyi duydu; değil mi? Kafası. liman işlerinden maduttur. Gemi dün limana girince toplarla ıelimlanmıı kumandan öğle-
dJ. Ud kelimeyi duydu; değil mi? Kafası G k I · 

_ Selfmfye kıtluı yapılırken mem- onlarla metgul oluyor, yoraluyor. Mı- • ere liman, gerek tesısat den sonra karaya çıkarak •aliyi ve kolordu kumadanım ziyaret 
ltkette mi fdfn, burada mı? YA afa. •• sır padi§&hı kırallçe Viktorya ile Nem- ıtlerine aitkısımlardan maada etmiştir. Kolordu komandanı ile vali bugün gemiye iadei ziyaret 

- Yapıda idim, kantar tutardım. rut ve Y ezlt, Şeyh Saftle, Fransa Hin- limandaeıya naklyabnı ve tahmil edeceklerdir 
MI Si Slt gauı.ıwı d'-ta 1 ka Ye tahlı"yeaı· • t . eden bı'r ftlllllll•-•n--•HımWWll .. 1 uw llllllll--... 1ınıımaı- ııınııııwuınıı ·------------ mar nanı gurm ~.._ .. n nr 115 na nmvor, bir salata, bir ••u-. nı emm 

y-.1 ....,, .... li San'at Aleminde 
ar? bir çorba oluyor. manişi daha vardır. işte şirket an - 180 Kiloluk adam!. 

- Yalıfl ldfi Jdi. Bana bir beyu ••••• Muhterem karilerim? Dikkat cakbu ıon liman i•inin denize ait ou·· nya mı·marlarl 
--1dl h 1 k h b 1 r Tilrkspor'un dün çıkan 48-.,.._;ıı ye arç ı vermlftl, mer um. uyuranuz. 157 lfk Zaro, otuz lfene ev- o. an kıa mını yapan bir imtiyazlı 
. Artık Zaro atayı söyletmek hüner nl 127 ilk bir pir olmak iktiza eder. fU'ket ten baık• bir ıey değildir. 6 eylülde Pe,tede toplanıyor, inci sayısında bu büyük peh· 
4leftl. O q.man da Zaronan metJıur olması Nasıl ki diğer Rıhbm, Tram· i9lerinde dört de Türk var livanımızın güreş hayatile be-

-Atam, aen MUllJ'& gittin, değil mi? ve meaell o gtlnlerde yetften Amerikan Yay, Elektrik gibi imtiyazlı tir- 6 eylülde Peştede büyük bir mimari raber, Federasyonlar rüesa-
- J5 Yllflmda, 36 da, 78 yqrmd~ Bamum'un elliıe g~erek dtlnyamn her kellere inhisar verilmemi•se, li- kongresi Ye bir proje sergisi açılacak- sından Ahmet F etgeri, Eıref 

ııa Yllfllllda dört defa gittim. tiyatrosunda te .. ı.ir edilmesi )Azım g"'- d Y Şefı'k Sadullah lhs B l l O -1..: ~· " .. - man a tahmil ve tahliye ile meş- tır. Ilu kongreyi içtimaa delet eden • an, ey er e 
- uuut Mısırda Saltan kimdi? lfrdL Halbuki pek AIA bil1-'-Iz ki Zaro- k Ö B · T M 

Eli M p llBUI gul ıirketimı"zede lı'man ı'ılerı' gı'bı' beynelmilel mimari cemiyetleri teşki- oıucu mer esım, . . 
- emet qa derlerdi bir ar- 111 yaratan Dr. Abdullah Cevdet na· 

navut. Nah şlfman bir herif; gebe ka- mmda biridir. Alaya sordum: bilyük bir isi,qı vermek doğru Jt\tıdır. Bu teşkilat harpten e\'vel bütün Beylerin yazıları, Fenerli Ala-
n llllsillL Aın ilk f l dJ.:•dir. Bu itibarla bir ıl!Ok van- memleketler milli mimarlık teşkilatı- eltinin bayab, ıon spor bar~ 
L a se er erimde P8f8 - Sen 125 1'&fnldii lk• Bamam ~" .,, ,1 rurı birleamesile vtlcuaa gelmftdr ve k ti V •tb• fdL namında biri ..m .. _tro ... .,;..tro -z.. ht tellkkilere sebep olan ismi- "I e eri ı. Ki ...,.. ..,,_ .... şimdiye kadar on bir beynelmilel kon- T 

- mler, firavunlar mı? dlrmfttL Öyle mi? aıizi yapbğımız itlere yakın bir gre aktetmittir. Umumt harpten sonra ürkıpor Tlrkiye Ye dünya 
- Ta kendileri. Nuıt bntyonun. • • - BelL tekilde tashih etmek istedik. ilk toplanma olmak üzere şimdi de on spor hareketlerinin aynasıdır. 

la Ktbt berfne ehramın Te Ebtllhevl· - Sana çok para nrdf mi? Sermayenin tezyidine gelince, fldnd kangresini akted~ektir. Türk larmdan .Paruk Beyler iştirak etm ~-
realmlerinl ~im Te dedim: - HakJamı yedi, beyim, yarm ahret. yapbğımız ife mevcut sermaye mimarlannı da sinesındc toplıyan tedirler. l\limarlanmız kongreden av· 
- Alam, madem .ld Ffravua has- te dancıaryım. klfi gelmedir:"· den idare heyeti Ttirk Güzel San'atlar Birliği, mimari d ti d G 8 B Mi ri '---· htlerbdn d Mı d 1..11- b E 1 - . e n e . . . ma şuuaııne rapor lana zamanın a mr a uuı, an • •.. Y acaua Zaro ata gerçekten sermayenin milyon lira olma- şubesi bu. beynelmilel teşldlAta dahil verecekler, mimari şubesi beynelmilel 

hak npıldrfmı elbette bllfrsfn. Anlat kaç yqında? Benim zannım 100 btle muuıı teklif etmiıtir. Bu da an· olmadığı ıç.ln kangreye resmen davet ~~~;;;;;;;:;;~=~--=:---:-....... --....~ 
anın. defll • .Aml hadf8e Zaronan 157 yapnda cak heyeti umumiye toplandığı edilmemiş, fakat Türk meslekdaşlannr teşkilata girlp girmemek hususunda 
- Anlatayım. Flrann kalfalan ı. olması detildir, fikrindeyim. Mesele zaman tekarrOr edecektir. da aralannda görmek lstiyen beynel- bir karar verecektir. 

taabaldan ptfrtmlftl. Kıyak kalfalar. m8prilnlle7hfıı yaman bir banak ol- milel teşkillt Türk mimarlan G.S.B. Peşte kongresine yirmi beş millet •ar Biri Ttlrkttl: Sırn Pqa mde Ve- muıdır. Zaronun tir.erinde pek mtlkem. rekoru kıranla teterrüf ettik. Buna Mlmarf şubesi va.sıtasile şahsen davet iştirak etmektedir. Yunan maarif nazı· 
4-t Bey. Poatayı yapan, Oteld Vuil mel aklin palkolojlk tecrflbeler yapı- layuen, acaba en yalancısı, en p.şkını, etmiştir. Kongreye Türkiyeden Şehre- d b 

1 
. d b 

1 
ak Akro-

IEaıta... lablllr. O, dQnyanm en fhtl)-an detfl, en çılfmı ve saire, kimlerdir? maneti mnmarlanndan Samih, Şehre- n a u çtıma a u unac ve 
Zaro ata yalan .ayJemlyor, riya en hanatıdrr. Bir Od ahmakla mflllkatım var, a- maneti mfmarl pbesf sabık müdürü polün tarihini anlatacaktır. Kongreye 

llrtlJ'Or. Aklmda her PY karma kant Şa hesaba söre kimi arzm en ba- ma, bilmem, nakle değer mi? Zühtü, inşaat ldaref feııııiyesi mimar- çaiınlanlar mimarlar ve mimarf mu• °'•q. natr .ldm oldufuna anladık. slrdtlk, CelAl Nar larmdan Hflseyfn, Yapı yurdu mimar- hfplerfdir. 

aanki? Ben f&JUU Clildmt bir ıey - Şüphe. Bir cihetten ~vet. Bir v~'ad~ ~i!'1etbal ol~uğunu ö~ı:e-
• VAKiT .. ın tefrlkaau 47 aGremi orum. Kumandan eler bu sün kardeıioıin yazıhanesınde im· mnce dılını yuttu. Pfıf batka bınsl 

P&keti ~ak' ile aWaular göneydi laiuna öyle bir müklleme çalmdı itham edilir enditeti ile kendi ken• 
kltibey ':.dan bab.etmemeıini ki bu mükaleme katil hadiıeıinden dini temiz çıkamuya bile yanqmı• 
tembih :cıe~ mi idi, biç 7 sonra her halde e~e~iy~t .keabet· Y_Or. İtte bak ~andan da bir tür

- H pala. Camm efendim mittir. Fakat dedığınız gıbı yalmz lü ••• Bunlara ınıan naııl ııkılmaz? 
op • • ' V kra • b k d d'"' b" b kumandan eğer bu paketin cina- f(iphe. . a ınsan u a ar ıger ın, u 

BU KADIN </; i, ,-·-- ":;~ \l~- ,' 

K 
A'Tl. L DEGV ı· L .\ ~ :;· -t .. /' 
~ . 'r--, ı 

.... 1 / ~..;.i ' yetle alakadar olmadıfmı biliyor- - Şüpheler bir çok hakikatler kadar fedakir inaanlarla temaı et-
NakJ d : .O F sa her feyİ biliyor, demektir, kati- dofurabilirler. N tiii için bir derece müteıelli oluyor 

Yuan: S. S. Van Dıyıa • • e en mr ehmi li de, katil obmyanlan da. Kuman- - Yok hayır.•• .. Hayır.•• • e ama, bu teselli de nihayet manaıı• 
~.Birinden dilerine ıeçıle~ı· du mu? • • dan böyle bir karan naul verebi· diye bir muumun günahına_ gıre· nın hududunu geçmiyor. 
~·.Ortadaki kapıdan biribirini dın - ::.r~mhaber ••dim. lir? Benim anladığım nedir biliyor yiın. Bu ihtimal de yo~ ~eiıl ya.... Vanı, cevap vermedi. Salonun 
-.rterdi. Kaç kere yakaladım. Ba· . - ? olc:luiunu bi- muaunm? Kumandan bizim bu En iyiıi ıiz kendi kendınıze öfre· içinde uabt adımlarla gezinen 
~ ber biri diieri hakkında mitte- lıyor muaunH m ı-.eeeleyi haber almakbimım late- nin bunu f • d Markam cigaraıım tablaya fırlat· 
.._diyea haber eorardı. - aJ!I'. mi10rdu. Neden? Cani olarak Pfifi Markam, 11rar ~ttı. ~uma~ an h: 

_ Deaenise yasiyet ıisin için Vana, bar kaç eual daha eordu. ileri ıüren ve yüzbqmm muumi- buna rafmen tek bır kelıme aoyle- Ali hım B kad . . r 
hiç te h d ~imi ! Soma hep beraber cllfUI çıktık. yetine kail olan kumandan neden meden çekilip aitti. ld-: ah" · • •. · .u ar ıınıdr .1 

- Vı Of ~~a • ı 1,.. hal beni el· Mia Hofman 33 flncü eokakta biz. bu iti ya m? O, ayrıldıktan ıonra cam ııkılan o ugumu ıç bılmıyoru~, dw~ ı. 
lea..ı.1_, ~' biliki den aynlclı. Markam yolda hep Markampa dü ündü. Hak di: müddei umumi ıuratım a.ab. Yans: İtlere yarm bakarım. G .. ıdecegım. 

~arırdı. . • tu Z"hne 1 •rünn- ' f . • • "!er N M kam d d" N d Vanı alay ederek bagırdı: 
- Bu, kapıdan dinleyıtlenn eo- IU • 1 n. metıu •ıu:. u,.or- - Ne demek İatedıiınızı anlı· - e o'.. ar . ~ .~ ~· e en ' 
~ akit yakaladınız? du. Yansa ıelınce o da ldupte ra· yorum, dedi bu mücevher kutuıu bu kadar muteeuır görunüyoraun? - Uyu .•• Uyu Markam, gece-

- ~ne ~yım ••• Evet eon hat _bir koltuja iltediii aibi yerle- bizim için h~ halde mühimdir. - Nuıl mütee11İr olmıyayım ler gebedir, derler. ~aka~ b~na so-
defa la ak D Mö a Bemonun ye- ıincıye kadar alam açmadı. Bil' • • • azizim. Herkea ama herkes bu me- rarıan bu manuız bır ıaır lakırdı-
'-tı ~ ~ . d .. •Y Patronun bir ciıara yaktıktan IODI'&: Yemekten ıonra ciıara ıalonun· ıelede benden ve zabıtadan fazla ııdır, derim. Uyku, tabiatin ıüt ·• 
~· ~ ::cır ':1• andan kulaimr -Adliyecilik sizi ne lradar dar da kumandana rutladık. Müddei malOmata ıahip. Bunlar bildikleri- neıi, aeyyİ!h dinlendiren, vucu u 
~ ın v 1

• ~ den konutu• ıörütlü yapana yapam, dedi, her umumi onun yanına gitti ni ıöyleaeler o kadar canım ııkıl· kuvvetlendıren uyku. • · Ne b f 
~ ~Y~f, 1l:Jmıfb· Mi.afir halde Miı Hofmanın ıöylediii bu, _ Kumandan kardeıinizin ka- mıyacak, fakat ah .•• Hepıinde ıü· teY f Kafa, zi~in meıelenin için 
~ ~lemıı{.:U.dan itittilde- üzeri (Pfif. • ~uauat) ~ıh ~e- tilini bulmak için gene ıizin mua- kGt. • • He~ıinln de bil1!1edi~imi~ ~re~ uyku ıle uyuftu~a? •.~n:a 
~ 1· .. rünüyordu tin ..hallı cınayetteki mua üze- Tenetinize ihtiyacımız olacak! bir tafı11 hımaye etmek ııtedıklen ki halın~en çok daha .ıyı ış go ur. 
011: çpk memnu: b,:, bir buçuk rinde dadı tarafmdan ıörülen mü- - Hay, hay ••• Daima hazırım. görülüyor. Bu ite evveli Madam B~ ~ın ~·· Uy~ ,hır müsekkin· 
._.,d en eoma M; ö Bemon mu- cevher kutusu olduiunu anl&llU!- Hatta ben de ıizi aramayı zihnim- Platz batladı. Ge~ ka~ım. ele •e~- dır, munebb~h degıl. 
~. 1iııi:f· ~den çok er- ımızdır, .anmm. den geçiriyordum. Bazı teyler var memek için eve ~ır mıaafır ıe!dı- - Hardı canım, bırak fU saç· 
ltea ma ~ d d kaldı. Markam omuzlarım kaldırdı, ce- ki. • • iini inkir etti. Mıı S~n ~ler, kim- ma ıeyl~n ıe~ ne yapacaksın? 
8• &Jrıldı. Bıru lf&I' .-:f vap verdi: - Birinden ıüphe mi edi~rıu- aeden tüphe edilmeıın dıye çene- - Hıc ıenm yaptığım! 

il' aralık ıeldi ve ~eneb~ ı. • -Ali! Bundan ne öjrenecefiz nuz7. lemi kilitledi. Yüzbaır nipnl11mın [Devamı var) 
- Kumandan 11ze ar ıeJ. sor 
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Ağrı dağında 
Asiler ne halde ? Aletlerin günahı! 

Güç inanılır bir imbik hikayesi 

E§· ~55~~CENNET 
FEDA YİLERİ §§Ymn:Ömu'.11.u§ 

T d• h t~ t• b• •k• okudum. lzmirde ispirto inhiıan e ıp areae ı ır ı ı memurlan, tehrin bütün eczanele
rini bum19lar ve ne kadar imbik 

güne kadar başlıyacak ~;~uılaraa hepsini alıp götürmüt-

Sinan nasıl öldürüldü ? 
Sinan yatağının çarşafına sarılmıı ve 

uçuruma atılmıştı 
Ain dağındaki qlayamn te- (Elcenneti tahtezzılaltıunyuf) iba· lnaanm rüyada göne hayra yor· 

eli mıyacağı bu hikiyenin mevzuu, - 1:Z.J -0

plerl için hareket yakuıda releri Tardır. üstünde konutulacak, hatta gürül- Hiçbiı:_ kimıe Ş~yhül Cebelin bu sabık ıeyhi kefenliyereli uçurum& 
bqbyacaktır. Soa hafta içinde Şark hududunda havalar aoğu- tü edilecek bir davadır. Ben, ina- derece lutfuna naıl olmamııtı. A· at! dedi. 
o ci"arda seyahat yapan bir mata bqlaJDlfbr. Dağlann ynk- mlmuı güç dedim. Fakat zihnin damlarını hep .uçurumlara yuvarlı- Yeni baıdai, selefinin abuı~ 
zat, lzmirde çıkan Hizmet refi- ıek laııuılannda aoğuğuıı dere- zor kabul ettiği hikaye eğer bir ·f'a yarak ve hep ıtkence ve ölümlere sırtına aldı, sarığım bqına ıeçirdı.. 
kimize bilerin hayab hakkında i k f z1a ld w ·b· Kn laa ise artık dütül~k hayretin teslim ederek mahveden, onların Sinanı yatak çarıafma sardı ve onll 

cea ço a 0 up aı 1 
- derec~ini siz dütüIJilnüz !... kör ~ti~adından, ve kör ihtirasın- ıırtladı. Yeni ıeyh önde, yeni bat• 

fU mul~mab g&ndenniftir: çnk Te Bnytık Ain dağlan ile Allah vermeıin, inhisar idaresi- dan ıstıfade eden bu katil bugünkü dai arkada bir kapıdan geçtiler ve 
., A.iler timdiki halde Ağn- SDpban dağının zinelerinde kar nin bu mantığı öteki idarelerce de zaafını bu kelimelerle ifade etmişti pal'D\.aklıkaız taraçaya vardılar. 

datımn takriben 3500 metreaiıı- vardır. Baxa yerlerde ise yaı kabul ediline yandığımızın resmi- Demek ki vaziyet ıon derece tehli- Sinanın cesedi buradan ap.ğtya 
de çadırlar içerisinde oturmak· aebze , pathcan Te aairo henllz dir bnbikleri kaçakçılardan değil keli idi. Demek ki haımıların hü- yuvarlandı. 
tadırlar. Bu çadırlama 25 f be- yetifmete bqlamıfbr. ec~acılardan toplıyanlar hangi hak cumundan kurtulmağa bir çare Daha ıonra bunların ikisi tekrar 
yazdır. Diğerleri kıldan mamul DeTeran eden bir rivayete na- la bu iti yapmışlardır.? Buna alal yoktu:. Bunu.~ b.~dailiğe ka· Sina~!? oda.sına dön~üler, onuD 
ve aiyah renktedir!~• Aaiıerin uran Ağn damnda 15 Aat ka- erdirmek ıüç. Galiba imbikten ra· dar ~lmıt ~kı kı!ı anlıy~rdu. kan ıçınde yüzen yatagmı ~oplads• 

e· la k"l b·ı .... d" ·· "1 k b Ötekılerın hepsı henuz teyhın yı- )ar onu da uçurumdan ... en attı• 
f zla k ktukl t d . tidat d k bnytık b" çe ı e ı ecegı uıunu ere u kıl ·ı ... . ' ~·· en a or an ayyare ar ım e en ço ır yalçın harekette bulunmut olacak- .. maz ve yenı mez olduguna kanı lar. • • 

bombardımanı ile topçu ate,idir. matara vardır ki, buraya giı'en-
1 

ıdıler. Her 9ey olmuı bıtmıtti. 
Datda çok bnyilk ve ıaatlerce ler matarayı ileriye kadar takip ar. l . . b.kt akı k·ı iki fedayi 9eyhin huzurundan Yeni ıeyhül Cebel Tavua reni 
• tid t d raJ d 1 d"" aft I d""'· Y•.bia.mmah hım ~ b~n br akçle d1 

• çıkarak dailerin talimatım dinle- ba•daiye emretti: ım a e en mağa ar vardır. e er erse ıger tar an ran ıgı gı , er angı ır ıç a a . 1 d" 8 1 k 1 d • )' :s 

Aaner, tayyare ıeai ifidince ve llUIİIİDe çıkmaktadırlar. Asiler adam öldürülebilir. Şimdi poliı ve mkaıt caker 11· un alr akae en gız ıce - Daileri topla! • • ı '-- · b d f d -;- . · • çı ar, laf ar ve yalar ara· Yeni ba.tdai dailrel toplamal2 
ya top ateııy e k&l'fılatınca dal- eıuenya u mağara an isti a e emnıyet ıdarelen de aynı mantıkla sından ıüzülerek dütman kararıi. . • km T _ '-'-ka ta 
ma ba mağaralara iltica ederek etmiıler ve hlll da ediyorlarmlf. harekete kalkıtırlarsa, mutfaklan- hma girecek her ihtimale kart; ıçın dçı 1

1t'f. ~vus p~rmd ~t q • • • • . • , raça a ae e ının yerın e o urmur 
kendilerini korumaktadır. Sllp- Şımdikı halde g&ze g&rfhıen ıel"- mızda. ıovan b!çaiı kalmaz. ~.ır Salihattinin askerleri kıyafetine tu. 
han dağındaki biler de aynı gerdeler , ordumuzdan matrut ~r~nn ya alılakaızlı~ ya delıl~ girecek, yakalanırlarsa orduya ilti- Bir dakika aonra ild miilie,.kel 
nziyettedirler. Onlann da en Bitliali lhıaıı Nuri ile ~yh Re- yuzunden uıturalann~ ~ınayet aletı hak ederek eararkeılerden intikam muhafı:ı: ge~ıler ve kulübelerine 
pin melceleri, karanhk ve kor- dl Şeyh AbdOlkadir Nail ve yapması akla gelebılır. Şuhalde almağa geldiklerini ıöyliyecekler girerek durmuşlardı. Dailer itio 
Jlunç mağaralardır. Buradaki M ' d ' bütün berber dükkanlarını buarak ve bir fırsat kollıyarak kumandam farkında değillerdi. Bunlar ,_ıere 
91kıya, ıeçenlerde cenup hudu- a::. ur. A~d JC.. ha Hal d usturalar, makaslar, cımbızlan top· istihdaf edeceklerdi. yatarak içeri girmitler ve mevkile-
dundan geçmit ve içerde ,,..ı.: ~d r· aAa"l .;• gfn. e lamak ta bu dütünüıe göre mubsh lki fedayi bu talimatı alarak riode oturmuılardı. Yeni hqclial 
kalmıtbr. ':8"'~a ır ar, 1 e. D rıt- hatta vazife olacak. Misalleri ço· gizlice Çıkıp gitmiılerdi. bunların batında idi. 

Kllrtler esir ettikleri Tnrk ne- tiklen muharebelerde aile efrat- ğaltmak kabil, fakat neye yarar? Onlar gittikten sonra iki bqdai Şeyhül Cebelin bir ltreti G~ 
ferlerine bir miktar para Tef'- lannın ve karılannın da yardım Eczane, halkın en kıymetli var- bir köıeye çekilerek Cebeli kurta- herkes ayağa kalktı. Şeyhte ayak• 
dikten ıonra ekaeriva kendileri etmekte olduklan g8r0lmllft6r. lıimı, sıhhatini emanet ettiii racak bir çare düşünmeğe batladı- ta idj. Ta'V'UI bütün cemaate .U' .. 

b 1 Geçenlerde ıeyblerden ikiai bir yerdir. Sırası ıelir, ail~ earannı lar. !>~tman ~arargahına ıönderi· yı töylece anlattu 
ile eraber çahımağı teklif et- bir fetva çıkararak lıilere ve da o müeıseaelerin sahiplerine tev- len ıkı f~dayı muvaffak olmazsa - Aziz dailerim; <ledi. K:udret
mektedirler. Bazı neferleri de: ha alideki Ktırt k b'I 1 . di ederiz. En korkunç zehirler on· sab~hleyı'! Emtr Zey~una ı;ıe cevap 1i selefim teYhül Cebel Simıı ba 

- Arkadqlannıza ~yleyfn, 0 " a ı e erme 1 1. d d" B" d 1 b" L-- verılecektı? Harp mı. edılecekti? · &---L-...1-- el _. 
b ~tmıılarclır. Verilen fetırada, anne ın e ır. ır aması ırOA\' H l kal b' .. dd gece ımamımrz uır11.uUW111 ••-

izimle niçin harbe giriyorlar 7 T k • b. 1 . . kiıiyi öldürmiye yeten tehlikeli i- arp 0 ura .. e . ır mu et mu- olundu ve onun davetine icabet • 
Oalar mllalllman, 1'iz milllflm.aıuz. l1r tayy~ecı v~ u ıt en~n liçlar, onlarm elindedir. Bir imbik kavemet edebıhrdı. Fakat bunun ti. Artık kendisi ebedi ceanete ka
Sonra dfltllnallnler ki, bir KUrt 6ldOrtUmellin!n vac:ap ve qya ile mi onlara emanet edilmiyor? .• Ra- mukabilinde fedayiler mahvolur· TUfmuş onu orada beldi,.. d.U.. 
bin TOrke bedeldir. Bir Ktlrt kinlualllll uptedtlmesinln helal kı çekilir inhisar idaresi zarar ed'r du. Bunlar mab"olduktan aonra rimiz ve fedayilerimbsle hem1Mma 
epeyce T8rk ~Jdnrmeden almez.. oldujunu bildirmiftir. diye mi bu acı hareketlere gir;ş; :i- ~ale muhakkak ı~t e~erdi. °!1: olmuştur. Yakında hepimb de ona 

Ktlrtlerin dağlarda ukerl ta- yor': an ı~>nr~ mez~ebın yenıden teaısı kavuıacağız. Selefim Şeyhll C.W 
Diye propaianda için bua liml ri d bkl -• 1 • B' k ku h ı•-=-- h'-: t" 'd fedayılerın yenıden toplanmau çok biliyoraunus ki beni Ttaiiald Ula 

16zl fik" 1 d ld ak ah e e yap an auy enıyor. ır aç ruı a Kın ıı na ın eT, uzun ıürerdi O h ld b ka b" . . . '· . • 
e ve ır e 0 urar 1 • Fakat aılıhat dereceli pek kea· de mi üstündür? Sonra idare kulla- d.. .. · k l" a e. !". ır etmııtı. Kendıaı hızım llemlmb• 

vermektedirler. Tabii ba ınl&n~ k b k h. b. · b 1 çare uıunme azun. Bınncı bat· den cıynlarak hazreti lmamm im-
li tirilmez. Son zam•nlarda her naca a! a 1~ ır çare mı u a- dai ikinci b .. dainin kul "" na e "'il· bed ı::::_1...:.-

kırdılar ukerimiz llzerinde lıiç ..n... 20 30 b bil . mamı,br? . . -:s l~ . g zuruna ve e 1 cennete ~t 
hir teair yapamamaktadır. Gtıya •- - tayyarem en E . b'kt -'- ekil' dı ve hır ıey fısıldadı. kincı baı· etmeden evvel mukaddea eanklan-

bombardı-an etmektedir Burada vet ım 1 en raaı ç ır, .. o- dai: ukadd L-• -L- ~-
d• h k t ld"LI-..! ... · b ğ ·1 d d öld·· "l b0 I ıu, m ea au.aarmı "m.-u-ın namına are e e ge ı~ ..... bir lta--L ıeat farketmek- van ıça ı ı e e a am uru e ı. - Muvafık! dedı" d .. "ki •. b. •-11..- ~ı 

dır ak d •- ~ua. diğ" ibi Fakat imbik ve bıçak ba- • eı yuzu ennı ıze - 1111· -.... •• 
zannını uyan m için e hUI tedlr. Taarruzlar daima aabahlan . 1 g 

1 
· . k kull 

11 
ikisi yerlerinden kalktılar. Ya· Ben de bu dakikadan itibaren llu 

efradm ppkaI.nndaki gOnqliji yapılmıt ve Knrtleri pek fena d~ a~~t er1dır. ~nca anane er· V&f yavq ilerlediler. Bahçeden makamı iş~al ediyor, veliahtlilime 
keserek kendilerini ıalıvermif· hale aokmuttur. Tayyare taar-

1 
ır 1 on arı ayır veya fer vuıt kötkün içine girdiler. Her yerdelQ bqdaim fcyh Haıanı bQ'İD ecliyo-

lerdir. ruz1an ton zamanlarda biraz anE!aparb: 1 .... ı: .... t • nıuhafızlar onlann karıısqıda ye..- rum. Haydi mukaddeı yüdiU ipl-
e k 

. ~er ır eczacı mes ~ının wı .11- 1 ... T ka ı J .. t 
ayra lannın rengi de yqildir. tatil edilmittir yalnız mllbfm ı· . . " . k " · m k tt ere eiı ıyor ve pı arı açıyor ar· nuz O . · . . ye ım .. ç~.nı~ere maı ~ a ar,, dı. Nihayet iki bqdai harem dai· Sinamn öldürülmüt olddmm 

zeriode (lnna fetahnaleke fet- olam ıudur ki, Kllrtlenn l~~ba- alacagı ımbıkte~ ~~ ç~_kmıtae ~:m•. resine vardılar, ve içeri girdiler. bir kimse aklına ıetirme1Ditti. lma· 
ha •llbfna) bana mllteakip te rat ıebekelerl çok kuvvetlıdır. kanun ye:o . M..ae11eıeaı .s:a Şeyhin oduı önünde bir kadın do- d b: ·ı olmak ne L-Lti-

.. • •• 1 ka k ·· t" d mın ave ne naı . uua 
P!'b ır,. ~an~f apıaı uı un~ e lqıyordu. Birinci batd_.ai bir itaret· yarhktı? Bütün dailer ~rin bir bit-

Ermenl•ıer so· z vermı·ş cınayetı:. ~ır 1bret }evh~ı halm-:e le ODU çaiırdı ve kulaiına eğilerek fU içinde mukaddea JÜ&Üiü lp-
asıbr. Butun eczacıları fuphe ve kır ıordu: müşler, ve yeni ıeyhül Cebelin ltu-
altında bırakmıya lüz~m ~u var? - Şeyhiaıiz yalnız mı? zurundan ayrılmıtlardı. Buolann 

15000 Ermeni Kürtlerle birlikte 
aley himizde haPekete Qeçmeie 

andefmltler 
Euiyue gazeteainin bak mu· 

habiri tarafından Yerlle11 ıul&
mata g&re lrakta vuku bulan 
aon Knıt hareketi dolayısilo bu 

harekete kiınlerin iftirak ettitine 
dair tahkikat yapılımt, neticede 
15,000 Ermeninin Tnrklere karp 

kthtlere mllzaharet etmek bere 
bu harekete iftirak ettikleri an
lqılmıftır. Bu on beı bin Erme
ni, Knrtlerin mtıırtakil bir devlet 

teıiı ettikleri anda onlarla bir
likte TOrkiye ile Jıarbedeceklerini 
temin etmiıtir. 

Irak htlkömeti, kOrtlere kflrtçe 
ile tedrisatta bulunmalan, idare 
Te adliyeye Kürtlerin tayini için 
vaitlerde bulunmuı iıede KOrtler 
bundan memnun olmamıılar, da
ha fazla ıeylet iıtemiılerdir. 
KQrt hareket hail devam et
mektedir. ------A-SUlltlii--llMMlll .. Wl ______________ tlllllllnMtl.elJ'*M .... 8HllUtU_. 

ltalyan -Sırp 
Mdn11~baiı pek gergin 

bir halde ımtı 
Atin•dan bildirildiğine pre 

ltalyanlann baD Sırpları Triyea
teden uzaldatbrmalarından dolayı 
Sırp-ltalyan mOnuebab pek zi
yade gerginleımiıtir. Belrratta 
heyecan ve ~aleyan pek bllyOk
ttlr. 

lran maslahatgüzarı 

DCln •kt•m Ankırıyı gitti 
Bir baftadanberi ıehrimizde 

bulunan Iran mullbatgtlzan SAit 
Han dlln akıam Ankaraya git
miftir. 

Mumaileylıin btık6metinden 

yeni talimat aldığı ve bunu Ha
riciye vekaletine götllrdilp tab
mi.cı edilmektedir. 

Böyle bir hak kiıne verıle~ lar? Cu- - Evet, yalnız. Bu akı•m kim· her biri dıprda fedayilerden 7enJ 
rmü, ~Jetler değil fa~ısl~r ııler. Bu· seye iltifat etmedi. Kendisi ~k dü· ıeyh namına biat aldı: 
nu bilmeli ve tedbırlerı ona göre ti.inceli ve çok De§elİL Yeni teYh daileri aavdıktan IOD' 
ortaya koymalıdır. - Uyuyor mu? ra kadınlan davet etti. ETftll ter 

SewaA - Zannetn:ıem ••• Belki de ken· hin kanlan kabul olunduı 
...... ·- dinden ıeçmittir. Yeni 90yh onlara vak'a:rı ulaiıo ----

Aık mektuplan 

Gazete ıOtunlanna geçip geç
mediği meçhul. 

Kulaktan kulağa duyulan bir 
habere glSre lstanbulda bulunan 
idarelerden birisinde birkaç ha
nım kıza yol yerilmif.. 

Gene anlabhta göre bu kız· 
ları memuriyetlerinden mahrum 
eden sebep, ceplerinde ıcvgili 
resimleri ve qk mektuplan çık-
masa imiş. 

Şayet, bu usul taammüm ede
cek olursa çalaıan evli, beklr, 
kadın, erkek birçok genç me
murlara yol görünecek dernek. 

O takdirde tekallt yaıına gir
miş olanlara glln doğacak dese
nize! 

- Biz feyhimizle görüşeceğiz, lı: . 
sen buradan çekil ve harem kapı- - Selef ım olan feYfı. ba .,ee9 
ıında bekle. Bir kimıenin halveti- semaya uçtu. Orada ımamDD•• 
mizi ihlal etmeme.ine dikkat et! knvupcak. Bundan böyle aia ,..ı 

Nöbetçi kız derhal çekildi. iki f~~h~I Cebelin kanl~n Ye ~yel• 
baıdai feyhin yanına girdiler. Şeyh noınız. Mukaddes yüzüğü _öpiinilsa 
uyuyordu. Birinci dai kamasını çek Kadınl":1:. ~ ~bık teybin ~ 
ti ve ilerledi. Kapkara elbiseıile ve Y~ uı:uç e~ıgıne ~nanarak yem efen 
kapkara sakalile yerde uzanan Si· dılenne bıat ettıler. B~ .~ 
nanın üzerine atıldı. Kamaaını ıey- dırdıktan ıonra baremdekı a6rü .e
hin kalbine sapladı. Sinan gözleri- ~ ceriyeleri kandıru:ıak i!ten d ... 1-
ni açtı ve bağırdı. Fakat kalbinden dı. Harem erkim bır kaç •'akika 
fıtkıran kanlar ıesini boğdu. Bi· zarfında bunların hepıinden ~ 
rinci dai, §eyhin ıanğını aldı. Ba,ı· !ey he biat alqpılardı. Yeni teflİ 
na geçirdi. Onun parmafındaki Sinanm öldürülmüı olacaiı biuilli 
mukaddeı yüzüğü kendi parma~ı· bir }cjmseye vermemek için ona8 
na taktı. İkinci dai Sinanm ıiyah yatak odasının kilitlenmeainl .,. 
abasını aldı ve onu arkadaıının sır· kendi.sine ba!ka bir oda b&ZD't.,n. 
tına verdi. Onlar bu itleri ıörür- mumı, her yerde bayram yapılma• 
ken Sinan bir let gibi yatıyordlL ıı ve kHtkün içinde ayin icra edil• 
Birinci bafdai sarık ile abayı ve meai için emirler Termif, onclaa 
yüzüğü batına, snıt.uıa ve parma- ıonra yeni baıdaiıile batbata ..,. 
ğına geçirdikten •onra ikinci bat· rerek sabaha kadar Emir Zeycl..
daiye baktı: nun katline dair bir haber gelmetl

- Seni feyhül Cebelliiin -.eli- ıe ona gönderilecek cenbı hasır- .. 
ahtliğine ve başdailiğine tayin edi· lamııtı- / · 
yorum. Benim elbiselerimi giy ve . ' Ul4lnwdl}. 
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[Memleket haberleri f 

Urla cinayeti 
Muhakemeye de

vam ediliyor 
Urla cinayeti muhakemesine 

lzmircle Ajv ceza mahkemesi 

namına Aıliye cezada evvelki gUn 
devam edilmittir. Şahitlerden 

Salih Zeki efendi Memleket has-

tanesi hademesinden hepsi de 

Ahmet isminde diSrt tahıs ile 
müvacehe edilmiıtir. Salih Zeki 
efendi muvacehede 

- Memleket hastanesinde Ih

san Ziya beyle yatarken hademe 

olan bu Ahmet d6rt Ahmedin 
araaında yoktur. Ihaan Ziya beyin 

bana ı3ylediklerini iıiten hademe 
Ahmet başkadır .• 

Demiıtir. Bundan sonra Mem
leket haıtanesinde yaplıan tet
kikat raporu okunmuı ve maz
nun vekili Mustafa Nuri Bey 

bunun üzerine müddeiumuimiliğe 
teveccüh ile ıunlan ı6ylemittir : 

- MOddei umumi bey, naza
n dikkatinin celbederim. Salih 

Zeki bey yalan yere ıehadette 
bulunuyor. 

Verese vekilleri müddei umumi 

beyin talebi Uzerine timdilik 
a6yliyecek bir dzleri bulunma
dığını bildirmişlerdir. 

Neticede Silifkede haıtane 

baıhemıiresl bulunan Leman 
hanımın ifadesinin alınmasına 

t 

Blnhaıı Mazhar beyin de Hukuku 
Amme ıahidi ııfatile celbine 

Urla Halk firkuı mutemedi 
HOseyin Avni Bey hakkındaki 
tahkikat neticesinin mahallinden 
ıorulma11na karar verilmiftir. 
Muhakeme 12 EylOle talik edil-
aıiıtir. - Hizmet -
Kepıüt heberlerl hakkında 
Balıkeıirde çakan "Türk dili., 

refikimiz, Ke1>9iltte cereyan eden 
hadiae baklanda bir ı.tanbul 
IUeteaindeki netriyatna tamamen 
Uydurma olduğunu, Nuıret k&
)tiaden AJbn dit HOıeyin na
lbanda bir ıahaın kendisine ait 

olınıyan bir yeri ifgal ve ihtiyar 
lıeyetine tecavtız etti§iııl, Kepıllt 
farka mutemedinin bu hadie ile 
hiçbir allka1ı olmadığını yazmak· 
tadır. 

Aleıehlrde neler oluyor? 
"Yeni Asır,, ıeçenlerde , Ala

telıir halk fırkaaı mutemedı Ra
lftn Ef. hakkında bazı neıriyat 
hpınlf ve Rasim Ef. nin hallan 

baş.na derebeyi keıilditfnden 
babaetmifti. Refikimiz iki gilD 
•YTelki aayı11oda da "Alatehir 

'eaaleti,. Mrl&vbua albnda ve 
')ili meaele bakkmda yazılanna 

deYaaı etmekte, Rasim Ef. nin 

halktan gupettiii paralan iade 
ebnedltinl, bu parayı, pzetele
rfa Y•zdıklannı tekzip ederlene 
teri vereceğini ı6ylediğini iddia 
tbnektedir. 

Kırkl•r eli vıliıl 
Dahiliye vekAlelİ teftiş reis

liiinden Kırklareli valiliğine ta• 
Yin edilen Mustafa Arif Bey ye
lli Vazifesine bqlallllfbr· 

Filomuz Trabzonda 
Yedi parçadan milrekkep de

iliz fllomu Trabzon• gitmiş ve 
lıaık 1r•mi'erimizi bnynk teza
htt ratlı kırıdımqbr. 
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Fen fakültesinde 
Reisliğe Mustafa Hakkı 

B. ıintiha p ·edildi 
Fen fakülteıi mllderrialer 

mecliıl dün toplanarak müddeti 
bien reiılik intihabatanı yapmıı, 
Kimya mllderriıi Muatafa Hakkı 
Beyi mOttefikan reisliğe intihap 
etmittir. intihap mazbatuı Maa· 
rif veklletine g&nderilecek, Mu
tafa Hakkı Beyin reisliği tekem
mOl ettirilecektiı. 

Mal(im olduğu Ozre ıimdiye 

kadar HOınD HAmit B. reia 
bnlunuyor, fakat mOderrislerin 
sık ıık tikiyetlerini davet edi-

yordu. Hatta bir aralık HüsnU 

HAmit B. iatifa etmiye bile 
mecbur olmut, vekaletçe reialik 
mllddetinin bitmesine kısa bir 

zaman kaldığı için bu istifa ka .. 
bul edilmemiıtir. 

Postada 

Yeni bir telgraf hıttı 
Aldıtımız maldmata g&re An .. 

kara - lstanbul araaında meY

cut hatlara illveten yeni bir 
telgraf hattı yapalması kararlaı .. 
brılmıı ve iDfaata bqlanmııtır. 
Yeni bat Gerede Adapazan llze· 
rinden Keçmektedir. 

Kör Hüseyin 
KaJ11ertden ne uman 

!!açmııtı l 
Kay$erf valisi M. Fuat B. gazetemize 

gönderdiği bir mektupta diyorki: 

Yann gazetesinin 5 • ağustos- 930 ta

rihli mUshasında (NUll kaçmıt) ımame· 
ıi ile Kör Hüseyin otlu İbrahim Paşa· 
nın tam sekiz ıy evvel Kayseride iken 
vali ve mUddelumumlnln de dahil bu
lunduklan bir heyet tm'lfından nt llhar-
rf edfldlıf ft 1ctlpler doJ\lSU ahınlar bu
lunduğu ve bir kaç gt!n ıonra valiye 
baistldı mOraeaıt ederek polisin mUtale

uı tızerlne bir kaç ıdamlle beraber Ta
laH nıklolunduğu ve oradan ~rar eyle
dikleri ve ı S-ıtlJstOs-9SO tarihli nttsha
SJnda (Soruyoruz, cevap lsterfz) serlh
haaı altında bu yazılann mavetu muta. 

bık olduftt ve bu hususta audan bir tah· 
ldkat ile iktifa edlldltl münderiç bulun-

dugn n ıynl :Sürunlarda bu bikhelerl 
cemili yolunda resimler de konuİdutn 
ahiren görüldü. 

Kör Hilleyln oğlu lbrahlm Plf& na

mında Kayıerlde ikamet etnılf bir tahıs 
yoktur. Kayıerlde bulnnmut olan bizzıt 
Kör Hüseyin olup bundan iki sene ey. 
vel firara muvaffak olmuş ise de bir 

mUddet sonra ve Şarktaki fekavet hadi
sesinden çok nvel mlllt hudut haricinde 
ölmttştllr. Merkumun kaçmak için fırsat 

bulablldlğl sırıda ise mer kezt vilAyette 

detfl idim. Benim ve m6ddelumumlnin 
hazır bulunduğumuz bir heyet marifeti. 
1• ne Kör HUseylnln ve ne de adımlan. 
nın evleri hiç bir zaman ll'lftılmamıtnr. 
Kendilerinin Talın nattJlert zımnında 

bua hiç bir isdda verilmemlf ve tara
fımdan bunlara hiç bir yer için lllÜAıde 
edilmemiştir. Sekiz ay evvel dünya yU
zilnde vzcudu olmayan bir fl}ııln müva
cehesinde evinin tabarrisinden ve küpler 
dolusu alanlar bulunduğundan bahsedil
mesi bu neşriyatın ne kadar hi!Aft hakl
bt olduğunu açıkçı gfüterlyor. 

Kör HUseyfntn firarı üzerine derhal 
takibat ve tahkikata geçllmlf ve MUlttve 
müfcttiflifince de tahkikat icra olunmu"t
tur. icap edenlerin tahtı tevkife alınması 
ve neticede lüzumu muhakemelerine ka
rar ' 'erilmesi tle de sabittir ki bu tahkl· 
tat sudan değil lAytklle yıpılmr~tır. 

Agır lınadab da ihtiva eden bu yı-
111artlan dolayı ikdza edenler haltlannda 
mahkemtye ikame! dava edilmek U7.e·e· 
dlr. Haklkatın tezahUrU zamnında bu 
mektubumun muhterem gazetenize 
cprclni rica ederim efendim. 

Nuri Pş. 
Irak Basvekili nıuharri-. 

rimize beyanatta 
bulunuyor 

Adliyede~ 

Bir davadaki nakız 
Yemiıte hamallar kfı!1y:: sı Ah· 

met ağayı öldürmtklc maznun 
Mustafa, bir milddet evvel Is· 

: tanbul a~ır ceZl ma~keme9'nde 

Bugün Ankara ya gidecek' 
on beş sene ağır hapse mah
küm edilmişti. 

Temyiz mahkemesi, bu hilkmU 
maznunun yatı tahkik edilmediği 
noktasından bozmuştur. 

Nuri P• istasyonda 
Irak bqvekili Nuri Patanın 

şehrimize ıeldiğini evvelce yaz
mııtık. Diln bir muharririmiz 
Nuni Pı. ile görUtmilftOr. Irak 

bqvekili diyor ki: 

- Londran geliyonıll'I orada 
muhtelif meseleler baklunda 
İngiltere hOkumeti ile temaıta 
bulundum. 
Bağdada d6nDyonım. TOrkiye

de birkaç gün kalcaiım. Yarın 
Ankara fiderek hariciye •ekili 
Beyfendile g&rOşeceğim. AYde
timde Y alovaya ıiderek Gaıi 
Hz. lerini ziyaret edeceğim. 

Muıul muahedesinden ıonra 
Tilrk .. Irak doaHuğu fevkalide 
bakitifaf etmiştir. 

Türk .. Irak hududunda vuku
bulan aon hadiseler alellde bir 

aakaYet vakuıdır. Buralarda 
muntazam yol bulunmadıjı için 
U&Yİf temini pek mtıtknldOr. 
Maamafi bu milhim bir meael• 
deiiJdir. Bu hadiaelerin 6nDnll 

almak için en iyi çare olan yol 
İDfaıına bükiimetin ıon zaman .. 
larda batlamııhr. 

Bu vesile ıunu söylemek iste
rim: 

Irakta açılan bir harbiye mek· 
tebinde kürt gençlerinin Tnrkiye 

aleyhine yetiştirilerek Türk bu
dutJan dahiline yollandığını bil-

diren Defl'İyat temamen aıılsız
dır. Irakta talim heyeti araamda 
mutabauıa bir kaç ingiliıin de 
buJunbup bir harbiye mektebi 
vardır. Buraya nasılsa giren ve 
maalup ıeyb Sıldin akrabesından 
olan bir pnç hGYİyeti anlatılar 
anlaşılmaz mektepten çıkanlmış
br. 

lngfltere - Irak muahedeıi 
lraka ne gibi feyait temin etti? 

- Irak bu muahede ile ıim
ıimdiye kadar itiraf etmeh iıte
mediii manda idareıinden kur
tulmuı, mustekil bir devlet hali .. 
ni almııtar. Bu istiklal bütün 
devletler tarafından tasdik edil
mittir. Bundan sonra devletin 
dahili. harici bütün mesuliyeti 
doirudan dopya Irak hllküme• 
tine teveccilb etmiıtir. 

Bu muahede ile lngiltere 
hOkUmetine Filistinden Basra 
ldSrfezine giden havai yol için 
çölde iki tayyare hangarı yap
mak mn.adesi verilmiıtir. Bu 
bangarlann mubafazlan Iraklı ola
caklak ve bOtiln masarif lngil .. 
tere tarafından temin edilecek· 
tir. Irak bükümeti bu teshilab 

Don ağır cna mahkemesi, 
meseleyi tetkik etmiş ve maz.· 
nunun kendisi yirmi iki yaıında 
olduğunu söylediği gibi nüfus 
kağıdı da böyle olduğundan, bu 
noktadan tahkikat ve tetkikat 
icrasına kanunen lüzum olmadı· 
ğı kaydile, verdiği kararda ısrar 
etmiştir. 

İstanbul tayyareleri 
Tayyare cemiyeti lıtanbul 

Villyet ıubeıinin topladığı iane
lerle evelce Istanbul, Beyaı.ıt, 
F atib Ye lıtanbul balık çılan 
Tayyareleri mlltiayaa edilmit ve 
geçen sene bu Tayyarelere Ye
şilköyde halkın tezahurab ara
ıında merarimle iıim takalmlfb. 

Bu ıene de lstanbul namına 
aynca ilç tayyarenin daha iza• 
feıi takarrllr etmiıtir. Bu Tay .. 
yareler iane miktarlan binniıbe 
fazla olan (Beyoğlu), ( OskOdar) 
ve ( Adalar) namlannı ta ııya
cakbr. 

lıtanbul halkının Tayyare ce
miyetine göıterditi yllksek alika 
ve muavenet sayesinde her aene 
baya kuYvetlerimize birkaç 
tayyare illve edilmek ıuretile 
( lıtanbul Hava filosu) vllcude 
ıelmektedir. 

o yolun inkitafı için patermi,
tir. 

Derialnde bu batba beynel· 
milel bir ıekil o!acatı kanatin• 
devim. Irak dahilinde buluilan 
ne lngiltereye ait olan 11Smend6-
fer tatlarını hOk6metin 25 mil
yon rubye mukabihıde ıabn aldı 

lagiltere hWdlmetinin yeni mu
ahede mucibince lraka terke 
mecbur oldup hangar, dekovil 
elektrik tesisata, binalar, ukert, 
daiteler ve saire de hllk6met 
tararafandan mOsait ıeraitle ml
bayaa edilmiftir. Baara limanın-
da lngiliderin vtlcuda getir
diği teıiaat ta 25 ıenede aden
mek prtile yedi milyon rubyeye 
aatıa alındı. 

Londra seyabetim bu mese· 
leleri halletmek içindi. Şimdi 
ibtiliEı mucip hiçbir mesele 
kalmamıştır. 

_ Musul petrol madenlerinde 
iatibaallt baılamıt mıdır? 

_ Muıul bavaliainde ıimdiye 
kadar iki yerde petrol bulun
muıtur. Bu işle meşgul olan tir
ket taharriyat ve tesisat mas
rah olarak Uç milyon rubye 
aarfetmiıtir. T esişatın biran ev
Yel ikmali Ye iıtihsallta baılan
ması için hllkOmet tirket nez
dinde mlltemıdi teşebb01Atta 
bulunmaktadır. Petrol istibealiae 
baılandıktan sonra şirket hü
kumete ton baıana dört ıilin 
verecek, Irak hükumeti de bu 
miktarın yllzde onunu Muıul 
muahedesi mucibi:::ıce TOrkiyeye 
verecektir. 

Muharririmizin yeni harfler 
hakkında ıordutu suale kartı Nuri 
Pı. harf inkıllbımııı takdir et
tiğini, Iraklılar tçin Arap harfle
rini değiıtirmek mevzu bahıola
mıyacağını söylemiıtir. 
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Bu akeam lstanbulda 
Saat sclclzd~n ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinemalar ı 
Alkua - Serçeler 
Alemdar - Kumızı ok 
Betlktat Hlltl - VerdUn 
Ekler - Mılek sıncmacı 
Elhamra - Yanm evliler 
Etuval - lntllwn 
franm - Beyli esire 
Opera - Cennet budur 
Şık - Ramona 
SGreJ)'aKadıköJ - Brodvay )'1ldın 

1iıatroıaı ı 

Operet Ctmıl Sıhlr 
Bu ıkşam 9,SO ta MıS'ırlı oğlu 

bahçesinde '"Arşın mal alan,,. Kaflcas 
opered, Tarun HUseyln Kasımof Bey, 
•onolo milsabalcalan. dan vır t.te. 

Belediyede 
Yeni bitçe dün 

kabul edildi 
Cemiyeti belediye fırka guru• 

pu din aabah fırka blnaıında 
toplınmlf, ljleden ıoma d4 
Emanette içtima etmİflİl. Dün 
ldl içtimada JeDİ tetkillta Köre 
lataabul Belediyui bDtçeaiaiq 
varidat ve muarifat kısımlara 
mlıakere n ikmal edilmiftir. 

varidat Immmda, Belediye 
verıi ve reaimleriDden, ı•çe• 
ıeneden 13250 lira fazlalil 
4714254 lira, Emanet emval v• 
emllld huı1Abada11 184353 mlıt 
tenem, pç•n naeden 149115 
lira nobaıılle 197886 Ura 'f'lri• 
dat tahmin edilmiştir. 

Mesarifata ıelinceı Maqlu 
tahıisab fevkallde ile birlikt-. 
422050 lira olarak teabit edil• 
mit olup muraf yekOnu 6471575 
liradır. 

Mubaha varidab 67157 4 lira 
tahmin edilmiştir. 

[ VUKUAT ) 

Arkadaşlarını yaraladı 
Unkapanaoda Üsküplü cad• 

ıinde sabıkalılardan kemal Ham• 
di ismindeki arka-la,ile kavga 
etmiş ve a~ır surtte yarılanmıı• 
tar. Carih kaçmıı mecruh cerab• 
paşa hastahaoeıine yatanlmıştır~ 

Polisti~ teftiş 
Dahiliye veklleti tarafından 
• b" • Ozerine 11ehri• veralen ır emır 7 

mizde bulunan müfettişlerden 
Sezai ve Haca HOsnU B. ler po 
liı müdürliliünde teftiıata baı• 
lamıılardır. 

ikinci şubede 
Polis ikinci ıube müdürlüğü• 

ne vekiletinde bulunan Ati B. 
in ve muavinliğe de Üsküdar 

merkez memuru Mahmut B. U. 
tayinleri tekarür etmiıtir. 
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Havadan . . . . . . . Parise 

Kuş Bakıt' 

Şiddetli bir sarsıntı, bir sukut 
sonra tekrar yükseliş 1. 

( TELGRAFLAR ) 

Hındistanda 
Piyade esken e.;ıir <!inle· 

miyor rr.u ? 
Bombay, 28 (A.A.) - Mahalli kon

gre harp meclisi gönüllüler tarafından 
Hint piyade kuvvetlerinin karargahla· 
n yakınında kain meydanda askeri ta
limler icrası memnuiyetini natık olan 
hükQmet emrine muhalefet etmeğe ka· 
rar vermiş ve kongreye mensup gönül
lüleri milti bayrağı sel:\mlamak üzere 
31 ağustosta meydana toplanmağa da-

I'a) arcler de tıpkı otomobiller gibi, İki Amerikalı kız ağızlarım kese kci.ğı- Yet etmiştir. 
açık, kapalı, bir, iki, üç ve daha çok ki· dına sokuyorlar. Mütemadiyen kalkıp ----~---

!}ilik • ..:uğu gibi bir nya iki kanatlı, iniyoruz. Bu öyle bir his ki, nasıl söy- Çiftçilere yard~m 
bir, füi, üç- motörlü olabi'İir. liyeyim, meseli durgun bir denizde gi· 

Be:ı;m içerisine bindiğ~ tayyare, derken birdenbire sandalınızın önüne 
"Potez,, markalı, iki kanatlı, 4 kişilik bir gemi çıkıyor, büyük bir heyecana 
hir Jimuzin idi. Ben ve Budapeşteye gi- kapılı~·orsunuz, fakat gemi çarpmadan 
dccek olan iki Amerikalı kızdan başka geçiyor yalnız, küçük sandalınız derin 
yolcu yo!;t:ı. nindik. Tayyarenin per- ,.e geniş dalgalarda bir iki inip çıktık· 
van• daha çok en·eJden dönmiye b:ış· tan sonra düzeliyor. lşte bu sarsılma

Jnmıştı. l\toilirü kızıyordu. Biraz sonra lar buna benzer bir şey. Bir aralık ar
t:ıyyarc kıpırdandı, yürümeğe başladı. kamrzdnn güneş çıktı. Sonra bulutlar 
l•'e:ıa halde sarsılıyordum. Fakat bir- onu örttü, sade bazı şualar, yere :: t' 

denjire hu sarsıntı durdu, asfalt t.>ir resimlerinde hazreti lsanın başına dü
yolda ilerliyen bir otomobilde gidiyor· şen şualar gibi iniyordu. Pencereden 
muşuz hissi geldi. Amerikalı h,zlar bir iğilip baktım. Sol tarafımızda Meriç 
şeyler yapıyorlar ,.e bana bakıp bal;.ıp uzanıyor. Esasen 'tayyareden görünen 
gülüyorlardı. Birisi yanındaki koltuğa manzara renkli erkdnı harbiye kroki
oturmaklığımı işaret etti. Fena halde lerine benziyor. 
sıh,ldım. Çünkü ben, binerken, boş ka· Meriçin gördüğüm tarafı Yunanis
Jncak koltuğu • bu bir dişçi koltuğu tan tarafı idi. Tayyare nehrin Türk 
kadar rahattr • kasten aramıza alarak sahilini takiben gidiyor ve ben de sol 
bir ''dafaa boşluğu bırakmıştım. taraftaki koltuğa oturmuş olduğum 

Naçar, Amerikalının gösterdiği yere için, Edirn~, üzerinden geçtiğimizi an
oturdum. Mesele düşündüğüm gibi çık- cak Karaagaç mıntakasmı tanıdıktan 
madı. Amerikalı kız bana, işaretlerle, sonra anladım. 

Amerika banka.arı m6him 
tedbirler alıvor 

Vaşington, 27 - (A.A) - Mah· 
c:ulleri kuraklık yüzünden harap olmuş 
olan çif tçilcrle mahalli bankalar arasında 
mütc\'a:Sıt vazifesini ifa edecek olan ma
hıı11t kredi korporısyonlan ihdası hususu 
12 hükumetin banka mümessilleri tara· 
fından kat'! surette :kabul edilmiştir. Çift· 
çilere mühim miktarda ilcrautta bulunu· 
lacaktır. • ------,.--.--
Bağdat· Hayfa 

Bir demir yolile ba!}lan,; 
mak düşiJnülüvor 

Bağdat, 27. (A.A.) - Bağdat ile Ak
deniz arasındaki münakal!tı doğrudan 
doğruya temin etmek üzere 600 mil 
uzunluğunda bir şimendifer projesi vü
cuda getirilmesi fikri günden güne te· 
rakki etmektedir. lngiliz miihendisleri 
Bağdat ile Hayfa arasındaki araziye ait 
p!Anlan tanzim etmeğe hemen başlıya

caktır. 

korl;tuğunu, ,.e ben yakın oturursam Zavallı Edirne! Bütün minareleri
cesarctlencceğini anlattı. Sonra elin- nin tepeleri yıkılmış. lşte Sultan Selim, 
deki kese kağıdını gösterdi. Den, bir üç şerif eli ..• Sonra damı kariıilen çök

§ey ikram ediyor diye reddetmeğe ha- müş bir bina. ••• Daha pek erken oldu- Tay yare düştü . 
zırlanrrl:en, kağıdın boş olduğunu icap ğu .için so~aklar bomboş. Metrik bir . 

icabında doldurulmak üzere •••• hazır- şehır sankı. • • • Sevirciler az ktJldı altında 
landığmı anladım. • • • kalacaldı 

• • • Ufukta Balkanlar var. Rüzglra 
Havada bir daire çizdikten sonra ~ar~ uçuyoruz. Biz yaklaştıkça dağla~ 

ilerlcrncğc haşladı!<. Ortalık alnca ka önümüzde secd.~ye ka~anıyor ve ge~ı: 
ranhktı. ft,akat deniz üzerinde uçuyor. yoruz. Artık mutem~dıyen uyuyor .gıbı 
gittikçe sahilden uzaklaşıyorduk. yapıyorum ''e Amerıkalılar da bent ra-

Bunun sebebini öğrenmek için pilo- hat bırakıyorlar. 
tumuz lhya Beye işaretler yaptım. Fa· Balkanlan ben çorak yerler zanne
kat dilsizce bilmediğim için bir şey an· derdim.' Tamamen aksine imiş. Bir çok 
lıyaınadım. köylere tesadüf ediyoruz ki harman 

Şiddetli bir rüzgar tayyareyi sarsı- sürüyorlar. Hatta bir inek bqını kal· 
yordu. Altımızda, deniz bir sabunlu su dınp tayyareye bakıyor. İnekler sade 
Je:jeni gibi görünüyordu. Denizin mu- trenlere bakmazlar ya. Medeni inek 
kaarlasarak ufka mezco1duğu noktada vesselam 1 
ay, tepesinin yarısı kopmuş bir vidalı Kakat pilot lhya Bey, bir takım işa· 
çh i gibi duruyor. Denizde yelkenli ka· retler yapıyor. Beş parrn:l.: ı üç d_fa 
ydchr, tıpkı kağıttan yapılmış kayıklar açıp kapıyor, sonra yeri gösteriyor. 
gibi.. Anlaşıldr. On beş dakika sonra Sofya· 

SiJiniden sonra artık denizi bırakıp ya geliyoru~ Amerikah kızlar kendile
kara üzerinde uçmağa başlryf ruz. Ren Hne çeki duzen verirken tayyare altı
şöyJe bir şekerleme kestirmek üzere mızdan kaybolur gibi oluyor, sopra 
Jtendimi koltuğa hafifçe gömüyor, göz kalkıştaki ayni sarsıntı, duruyoruz. 
)erimi kapıyorum. Kapı açılıyor, bir ·adam "paspor,. diye 

· • • • bağınyor; veriyoruz; adam alıp bütün 
Şiddetli ·bir sarsıntı, bir sukut son- bacaklarının kuvvetile kaçıp gidiyor. 

ra tekrar ytikseliş. Fırtına başbyor. Fikret Adil 
..........,.•ıumıuıuımıı11t11m11ııaıın:nımttmıımımınnuUflll1tnn'"••ummwnı1111111u11111n•lfUlftlM -----------

Ariıerikada bir çete 
~ --------

Yiyecek. tiatferını tehdit ile yükseltiyormuı. 
Nevyorktan deyli telgraf ga

zetes:nc verilen malumata göre, 
Ameri!rnda gıdai maddelerin 
fiabnı y:i seltmek için çalışan 
büyük bir çete keşfolunmuştur. 
Çete efradı ; gıdai maddelerle 
meşgul olanları ölümle tehdit 
edcrc!r, her şeyi pahalı almaia 
ve pahc lı satmağa mecbur et
mc:.~cdirl...r. Hukumet tarafın
dan yapılan tahkikat neticesinde 
esnafların her şeyi daha ucuz 
almağa ve deha ucuz satmağa 
çah5tıldarı halde vuku bulan 
tehditler neticesinC:e arzusu dai
resinde harekete mecbur olduk
ları anlaşılmıştır. 

Süt, yumurta ·ve sair gıdai 
mcvat ile meşgul esnaf esraren
giı adamlar tar:ıfmdan ziyaret 
edilm=ş, ~u adamlnr onları tayin 
etfkler· yerlerde., alış verişe 
mecbur etmişlerdir. 

Esnaf içinde bu ihtarlara ku
lak asmıyanlar, çetelerin taar-

ruzuna duçar olmuşlar, onların 

satın aldıkları eşya yağma edil

miştir. 

Bir hafta evel sütçülere mu
ayyen yerlerden süt almalan 
için ihtarlar vuku bulmuş, bu 

emirlere riayet etmiyenlerin 
derhal cezaya çarpılacakları bil
dirilmiştir. 

Tahkikatı idare eden baş 
müddeiumumi, halkı cebren so-

yarak zengin olmak istiyen bu 
esrarengiz çetelerin bütün yap
tıklarını anlamış ve onların aley-

hinde lizımgelen bütün delaili 

toplamıf bulunuyor. Yakında bu 

çeteler adalet divanında hesap 
vereceklerdir. » 

Şikago, 27. (A.A.) - Bir deniz. tay
yaresi milll hava yanşlan icra edilmekte 
olduğu sırada tribünler üzerine düş

müştfu. Yanşa l~tirak etmiş olan bu 
tayyare havada bir takım cambazlık ha
reketleri yapmakta iken birdenbire k'a. 
paklanmış, düşmüş ve aıeş alm~tır. Pi· 
lot kömür haline gelmiş, seyircilerden 
bir kişi ağır surette yaralanmıştır. Tayya-

· renin kendi üzerlerlne doğru dUşmekto 

olduğunu gören seyirciler bütün kuvvet· 
lerile kaçarak ölümden kurtulmuşlardır. 

Adliye vekili Konyada 
Konya, 28 (Vakıt) - Adliye 

vekili ıehrimize geldi. Merasimle 
karşılandı. 

Ali Nazmi B. 
Toıya, 28 (Vakıt) - C. H. F. 

mnfettişi ve Kastamonu meb'usu 
Ali Nazmi Beye Tosya beledi
yesi fahri hemşerilik. tevcih etti. 

Bir komisyon 
Ankara, 28 (Telefon) - Znr

raa tevzi · edilecek pulluk ve 
trakt6rler itini göriiımek üzere 
ticaret müsteıarı Şakir B. in 
riyasetinde umumi mtidiirlerden 
mürekkep bir komisyon teşkil 
edilmiştir. 

Komisyon bugün ilk jçt.ima 
ını akdemiş ve . Uç aat m6za.
kerede bulunmUftur· 

Yeni hükümler 
Delhi, 28 (A.A.) - Dün tevkif edil• 

miş olan Hint ittihadı kongresi icra ko· 
mitesinin bütün azası 6 ay adi hapse 
mahkQm edilmişlerdir. 

Yeni bir komite 
Delhi, 28 (A.A.) -Hint ittihadı kon· 

gresi icra komitesi azalannın· tevkifi 
dolayisile yeni bir komite teşckkUl et· 
miştir. Bu komite 6 müslüman 6 mccu· 
si aza ile eski komiteye dahil olup te\'· 
kif edilmemiş olan diğer üç ~dan 
mürekkeptir. J{omiteye reis vekfli olan 
Luknov avukatlanndan Hlikuzzaman 
da dahildir. 

. lnfiJak 
ı ' Ha\T, 27. (A.A.) - Bir talya petrol 

gemisinde infilak 'uku:ı ge!miş b'r ame!c 
ölmüş dığeıi de nhim sureue yaralar. 
aıışur. 

Serbest Ceımhuriyet Fırkasında 
--------

Bursa teşkilatı için 
senih B. memleketine gidiyor 

Fethi B. veni bevanatta bulunuyor - ., .. 
Dün Serbest Cümhuriyet Fır

kasında aza l<aydine devam 
dilmiştir. Dün fırkaya azalık için 
müracaat edenler arasında sabık 
darülfünun emini, terbiye mü
derrisi Ismail hakkı Bey de 
vardır. Fır~~anın şehir ve civa
rında· ikmalint: çalıştığı te~kili
bn bir kısmı bitirilm:ştir. 

lst~nbul mebusu Haydar Beyin 
ıehir meclisi için bir namzet 
listesi hazırladığı bakkınc!aki 
neşriyatı fırka mabafili hakikata 
muvafık bulmamaktadır. Serbest 
Cümhuriyet fırkasının şehir mec
lisi namzetlerini lider Fethi Be-

, yin riyaset etliği ve Haydar. 
Beyin de dahi~ bulunduğu beş 
kişilik bir heyet seçmektedir. 

Fırka nizamnamesini Gazi haz
retlerine takdim etmek üzere 
Yalovaya gitmiş olan Nuri Bey 
cumartesi günü avdet edecektir. 

Bursa vilayeti dahilinde fır
kanın teşkilatını yapmağa me
mur edilen Bursa meb'usu Se

. nih. B. bugün Borsaya hareket 
edecektir. 

Karadeniz havalisinde çalışa· 
cak olan Tahsin beyin ne za
man harkeet e<leceği henüz ta· 
ayyün etmemiştir. Önümüzdeki 
hafta içinde hareket etmesi 
muhtemeldir. 

Fırka ya iltihak edenlerden 
Niğde meb'uıu Galip B. dün 
Yatovadan dönnıllştür. 

Diinkü ~efiklerimiden birinde 
fırkanın Hür Tnrk namile bir 
gazete çıkaracağı yazılı idi. 

. Ağaoilu Ahmet B. bu mesele 
hakkmda şunları söylemektedir: 

- Fırkamız tabiidirki bir 
gazete çıkarac~ktır. Fakat bu 
hususta henüz kararlaıtınlmış 
bir şey yoktur, gnzetenin Anka-

. rada çıkartılması kuvvetle muh
temeldir.,, 

. Fırka lideri Fethi Bey de bir 
muharririmize aşağıdaki beya

. natta bulunmuıtur: 
- Cümhariyet gazetesi fırka 

binasına ıarıklı . bir efendinin 
girdiğini gösteren bir resim neş
retmiş ve altına "bir sanklı e
fendi flrkadan Çıkarken,', cüm· 
lesini koymuş • . Evveli şuruıo'ı 
kat'iyen tasrih edeyim: fırkamıza 
böyle sankh bir efendi ne gir
miı ne de çıkmıştır. Saniyen 
malumdur ki mevcut kanun 
mucibince sarık bugün . Diyanet 
jfleri müdüriyetine merbut .ima~ 
hatip, müezzin gibi memurlara 
münhasırdır. Memudarsa gene 

. kanun mucibince siyasi fırkaya 
jntisap edemezler. Fırkamız ka
nunun emrettiği bu usulü ken
disi için bir düstur ittihaz etmiş
tir. 

Fırkamızın maksadı betka 
hür ve serbest memleketlerde 

· olduğu gibi Türk milleti içinde 
de anarıiye dökülmeksizin na· 

·mualu, şerefli, vakur ve tem
kinli, mütekabilen birbirini mu
rakabe eden iki fırkanın yan 
yana yaşayabileceğini isbat ve 
bu vesile ile bütün medeni mil

nasile hür ve serbest oldugund 
göstermektir . .. 

Memleketin ali mcmfaat:erini 
mutazammm elan bu vazifeyi 
teshil etmek bütün vatanc!aş'.ar 
için hangi fırkaya mensup olur 
larsa olsun1 ~r Hr v-c'bc:li ·. 

IKaşra göz arasında 
500000 franklık mii.cevlıt r 

nasıl çalındı "! 
Bundan birkaç gün evci Pa

riste Hosman butvarındaki en 
büyük mücevher tUccarlarınd~O 
birinin mağazasından Arsen Lu
peni andıracak bir maha~c~le 
mühim bir sirkat icra edilmı~tır. 

Gayet şık gerinmiş iki kişi 
mağazaya girerek satış memurd 
kızlardan birinden kıymettar kon'" 
sol saatleri istemişler. Satıcı 
kız bir iki müşteri ile meşgul 
iken üçüncil bir müşteri gelm.it: 
Bunun üzerine mağaza aahıb• 
iki müşteri ile meşgul olmaya 
başlamış ve yeni müşteriye bak
ma:ını satıcı kıza söylemiş. Bll 
müşteri biraz tereddütten ıonr• 
bir raf Uzerindeki camekan için'" 
de duran bir çift kol dilğmesioİ 
görmek iste.miş. Satıcı bunları 
almak için eğilmiş, tam bu sıra
da müşteri içinde bir çift gayet 
kıymettar küpe bulunan mahfa"' 
zayı almıf. Bu hareketi müce.
herci ve diğer müşterilerin ma"' 
ğazamn bir köıeıinde bir ~aat 
tetkik ettikleri sırada yapn11Ş. 
Satıcı kız da hiç bir ıeyin far"' 
kında olmamış. 

Hırsız diiğmeleri muayene 
ettikten ve düşllndUkteO 
sonra gelecegini söyliyerek çı"' 
kıp gitmiı diğer iki adamd• 
bir şey satın almadan onun ar 
kasından mağazayı terketmitlet• 
Neden sonra mücevherin çalıll"' 
dığı farkedilmiştir. ÇalmaJI 
güpe 500,000 fran kiymetinde 
imif. Hırhızların henüz elde 
edilmediğini de ilave edelim. 

Mühim bir kor.gre 
Çocukların terbive ve sah" 

hatı kongresi açıldı 
T aymisin verdiği mal~mat• 

göre İstokholmde toplanan .çO-: 
cuk mütahassısları kongre51 

. 34 açılmııtır. Mütahass11lar . 
memleketi temsil ediyorlar. it~ 
veç veliahti irat ettiği . ~utukt• 
ıu sözleri söylemiştir: 

"Asri yaşayış eski yaıayı~tall 
tamamile aynlmıştır. Bun.un içiıı 
ilim adamlan yeni birçok me5e"' 
leler karşısında bulunuyorlar• 
Çocuklarda, birçok ruhi, ablalil 
bedeni birçok gayri tabiiliklel' 
görülüyor. 

Bunlar bugiinkil yapyıı ilO 
alakadardır. Bunlarla heoıe1' 
meıgul olmak lazımdır. Çünk~ 
bunların biran evvel tasbi.bi 
bütün beıeriyetın aıbbatı namın• 
hayati bir ehemmiyeti haizdir. 

Bu itibar ile sizin mesaioİI 
bir çok memleketler için çalı 
kıymetli olacaktır. 

letlere Türk millet:nin tam ma- !-----------....,.----, 
RAKI KAZA! ~ı .. 'EltEDE BULUNDU 

lzmir, 28 (VAKiT) - Yeni foçe fır 
ka mutemedinin evinde imbik ve kaçak 
rakı bulundu. Tahkikat yapılıyor. 

Gazinin yolu 
Bu hafta çıkıvor 
Yaz.an : Memduh Necdet 



t 

Kayseri -- Sivas hattile , yapılmakta 
hakkında malumat 

olan ve yapılacak 
veriyoruz 

hatlarımız 

. 
Sivalllll umumi manzarası 

... 'I. 

Hattın ·r arihi 
Ankara ile Sivas arasında 

35 mevkif vardar 
Şimendifer alyaıetimizia bü· 

ytık bir zaferi olan Sivas hattı
.· mn J&rJD, bqta kıy ... etli ~ve-

Slvu hatbnda bir tünel 
kilim.iz ismet Pı. Hz. olduğu 
halde Uç ytlze yakın davetlinin 
ve bütün SiYashlann huzuru ile 
açılma meraıimi yapılacak. Bu 
münaıebetle bu 1-.fıttımızıo tarihi 
ve kıymeti ile yapılmakta olan 
ve yapılacak dij'er demir ağla· 
nmız hakkında malumat verme· 
ği ve umumi timendifer vazi• 
yetimizi görmeği faydalı buluyo-
ruz. 

Ankara - Sivaı 
Ankaradan Kayseriye bir hat 

yapılması Eskişehir - Konya hat
tınm yapılması esnasında düşü· 
nnlmflf ye Ankara - Kayseri -
Sivu iıtika~tini tekip etmesi 
tasavvur edilen Bağdat hathnın 
inıasını istihdaf etmek üzre An
kara • Kayseri • Sivas demiryol· 
lannın inşası imtiyazı 1908 ta• 
rihli bir fermanla Anadolu ıir
ketine verilmitti. Mukavelename • 
mucibince Haydarpaşa - Ankara 
hattının senelik hasılab kilomet· 1 
re bqına (15) bin franga baliğ 
olduju zaman ıirket hattı Kay-

•eriye kadar temdide Kayseri 
ve Konya hatlannlD hüki'ımelten 
t~!11İnat . akçesi talebine ihtiyaç 
gostermıyecek derecede varidatı 
arttığı zaman da Kayıeriden Sı
vas tarikile Diyarbekir iizerin
den Bağdat hattının inşasına 
mecbur kalacaktı. Buna rağmen 
Ankara - Sivas hattına bir türlü 
başlanamadı. Daha sonra tadilit 
yapıldı. Ankara - Sivas • Diyar
bekir istikameti yerine Konya • 
Adana .. Halep istikameti tercih 
olundu. Umuttıi liarbe kadar Ji
len bir fey yokiur. 

Urnumt h-a-fpte ·tin liatbn me
ıaisi zarureti hissedildi. 1330 

Sivastakl kıymeUi eıerler- · 
den : Sahibiye medresesi 

da ciheti aıkeriyece Ankara _ 
[A~ !aralı 8 inci sayı/ada] 

_., _ _.__~-___ _.,.,----.--~ ---~""'T"'--~-..,_,.----~ 

Büyük [erimizin sözleri 

Gazi diyor ki: 
"Her türlü inkişafın temeli 
olan muvasalat meselesinde 
ve tahsisen şimendifer siya
ıetinde bu güne kadar 
tahakkuk ettirdiğimiz esas
lar Türk milletinin iktısat ve 
imar kabiliyetine ve Y.ü~ıek 
hayatiyetine şayanı ıftıhar 

. del&il meyanına girmittir.,, 

ismet Pş. diyor ki: 
"Memleketi demirle örülmüt 
görmek en büyük aımimiz
dir.,. 

Hangi hatları 
yapıyoruz? 

Elyevm inşa halinde bu!un~~ 
hatlar beı tanedir. !Yf ~vkıl~nnı 
ve ne vakit biteceklennı aşagıya 
yazıyoruz: 

Samsun - Slvaı 
402 Kiiometre olacaktır. 100 

Kilometrelik Kuzgun· Sivas kısmı 
'kalmıştır. Gelecek ağustosta 
bitecektir. . 

Ulukıtlı- Kayıerl 
180 kilometre olacaktır. ilk 

bah~rda 60 kilometrelik Niğde-
Ulukışla kısmı, gelecek ahuıtosta 
da 115 kilometrelik Niğde· Kay
seri kısmı bitecektir. 

Fvzipaşı - Ergani 
425 Kilometredir. 108 Kilo

metrelik Gölbaşı - Malatya kısmı 
baharda, Malatya - Fırat kısmı da 
gelecek ağustosta bitecek, İllfa· 
ata devam edilece'ktir. 

lrmak-Filyoı 
400 kilometredir. Baharda 

104 kilometre tutan Irmak yeni 
Ankara - Çangırı kısmı açıla· 
caktır. 

Kütahya - Balıkesir 
350 kilometredir. Son kısmı 

olan Değirmensaz-Balikesir kıs
mı kışa kadar bitecek ve hat 
iılemeğe batlıyacakbr. 

Ne kadar hattımız var? 
Kayseri-Sivar hatta ile beraber 

htlk6met tarafından yaptınlan 
ve iıletmeye açıl•n hatların 
tulil 1188 kilometreye balit ol
muıtur. Bu rakam gelecek 
ağustosta 1854 kilometreye çı· 
kacaktır. 

Eski hatlar 
Eıkl hatlar Haydarpaıa-Y e-

nice, Eıkitehir-Ankara, Adana• 
mersin, Erzurum-Sankamlf, Ye• 
nice-Musaybin, lzmir temdidi· 
j\ydın, Mudanya-Bursa, Şark 
hatlarıdır. 

Bunlardan ilk dördü bOkfıme-
tin diğer ıirketlerindir. Bunların 
uzunluğu yekunu 4000 kilomet
reye baliğ olmaktadır. 

Umumi vaziyet 
Bir ıene sonra Samsun - Sivaı 

hattı Karadenizi Akdenize bağ· 
hyacaktır. Ulukışla - Kayseri bat
ta Adana havalisini orta Anado· 
luya ve Karadenize bağlıyaktır. 

Kütahya - Balıkeıir battı da 
Marmarayı tekmil · Anadoluya 
bağlamıt olacaktır. Birinci sahi-
fede takdim ettiğimiz harita u
mumi vaziyeti vazıhan göster· 
mektedir. 

inşası tasavvur edilen 
hatlar 

Tra:;,Jon • Erzurum. Sivas -
Erzincan - Erzurum, Sivas - Me· 
latya, Harput - Mu, - Van, Kon· 
ya - lğirdir • Antalya, Adapazar 
Bayındır, Havza· Çankm, Dıya· 
rıbekir - Mardin hatlarrdrr ki son 

Kızılmnak k6prllıü ' hat Irak hattile ittisal edecektir. 

~. 

Ankara istasy..:.a.u: Kayseri treni kalkıyor 

Sivas sevinç içinde .. 
Herkes, büyük, küçük şimendi ... 

ferin neşeli sesine koşuyor 
flusust Sivas muhabirimiz yaıiyor. 

· Sivas öyle seviniyor ki: Halk 
o kadar coşkun bir heyecan 
içindedir· ki, tarife sığmaz. 

Bu sevinç ve heyecan: , ıuürlaş-
mış bir duygudan doğuyor; ıehrin 
ıssız yamaçlarını, çınlatan, tiren 
düdüğü, kalplerde kaynıyan bu 
heyecanı körfiklllyor •.• 

Çoluk çocuk, bilylik, ktıçlik, 
kadın erkek bu Umit saçan sese 
doğru koşuyor; ve onu derin 
seYitıçler içinde yaıaran gözle
riyle, karıılıyor. Dikkat edilirse 
bu !lmit dolu ~f,zl~r.cJ!', Al~vJ~n~n 
minnet liıSİennı sezmeltkabildır. 

30 oğuıtos, Zafer bayraım 
/ 

Sivasın tarihi binanı lise 
,enliğinde, Sivas kendi tarihinde 
Türk yapıcıhğımn, yüksek bir 
zaferini de doya doya tes'it ede-

cek... Bu mazhariyete erişen 
neslin, uzun ve karanlık asırlar 
içinde m~d~.ni vasıtalara, hasret 

Şarkı,Ia istasyonu 
yaşıyan Sivasın sevinmek elbette 
hakkıdır. 

Demir yolu Sıvasın kalbine gi· 
recekmit gibi ta şehrin ba.pna 
geldi. Cenuptaki binaların baş
ladığı noktada (Gazhane önün
de) istasyon kurdu •. istasyondan 
hükftmet konağına doğru çok 
muhteşem bir cadde açıldı, Na
fia ve belediyenin iştirakile 20 
metre geni,liğinde bin metre 
uzunluğunda, açılan bu yol Tür• 
kiye ıehirlerinin pek azına nasi
bolan bir güz:!llikle, Sivası ikiye 
böldO .• Trenden inen bir yolcu, 
başka bir vasıtaya muhtaç ol• 
madan doğruca şehre girebile• 
cektir. 

Bu yeni caddenin 30 ağustosa 
kadar, ikmal edilmiş bulunması 
için geceli gündü~ü çahıılmak
tadır.. ıiındiden bu cadde, iki 
taraflı ortası parterlerle tezy·n 
edilmiş, modern bir yol ol....u .• 
Sivas kongresinin toplandığı ta-

.(Lutfen aayıfayı çeviriniz ) 

~ayserl-Sivas hattı lnpabnı idare eden fen heyebmiz >tı 



Orta Anadoluda Seyahat Mektuplan : 7 

Bartın kızları 
Gelene geçene mani söyle

miyor, çalışıyorlıır 

Yeni bin"aların yerleri 
ilAn edilecek 

Vill1et bina11 timdilik villyet 
binaaı olarak kullanılacak, Ema
net binua kapıama latanbul be
lediyeai yazılacakbr. 

Kaza •e nahiyeler için binalar 
temin edilmektedir. Kaymakam· 
lar umumiyetle belediye daire
lerinde çabpcaldar, yalmz Emi
n&ntı ka1111akambtı Sirkecide 
Glılbenkyan hanmda yerleıecek, 
Betiktaı kaymakambiı için de 
merkez memurluğu binaaı mllsa
it olmadığından, yeni bir bina 
bulunmaktadır. 

Kaza Ye nabiyelerin yerleri 

Komünistler 
• 

Hakkında tahk•k•t bitti, •v· 
rak müddei umumiliDe verildi 

Komllniıtlik tahrikib yapmak• 
la maznun olarak Iıtanbulda 
yakalanan alb kiti ile lzmirde 
yakalanıp lstanbuJa g6nderilen 
dört kiti hakkındaki tabkilca~ 
yedinci mtlatantiklikçe bitiriJ. 
mittir. ' 

Tahkikat enakı, m&taleaa 
abnmak üzere mftddel am111Di- · 
liie Terilmiftir. MOddel umamlcı 
likçe evrak tetkik edilerek mU.-
tantikliğe iade olunacak, ondaı
ıonra ml\at.antik Rifat Bey ktr 
rarnamesini yazacaktır. 

1 KOçQk haberler .1 
imam, hatip - Müezzin ve kaJ 

yımlann ticaretle meşgul olmak Ye me
muriyet kabul etmeleri menedllm14tir. 

Jıtanbul belediyesinde - Şeh· 
dmiz bakktnda hariçten istenecek mali)· 
mata cevap vermek üzere bir Turizm 
tubesi ıçılacak:ar. 

lstanbul Posta ve Telgrafçı• 
IAn - 5 eylülde Asya npurile bft 
Bursa tenezzühü yapacakllldır. 

Kadıköy daireleri - Emanet 
Kadaköyünde boş duran meyva halinde 
ufak bir tadilAt yaparak buraya mahalll 
resmi daireleri nakletmeyi dUfU:Dmek· 
tedir. 

Ziraat mtlatepn - lh&an Abi-
din Avrupadan gelmlf Ye Ankarayı 
gitmiştir. 

llk fındık mahaala - Evvelki} 
gün Glresondan Ticaret borsaına gel· 
miştir. 

--------------------Amerika da kuraklık 
v qinftouclaa ..... IOD ha· . 

berlere gare Ameılku.abrakld 
felık feliketlne apaJU mmta• 
kalanna yafan Jllla• hiç bir 
&ide temin maemlfti. Hail ha-
zsrda 12 hllk6mete ait 250 kaza 
harap olmut olup ianeye mah· 
taçdır. Çift hayftDI ve en.ala 
mahvolan çiftliklerini miktarı 
270000 dir. Keutukld de bupay 
mahnlll ytlzde ona, tlttln mdi· 
sulO zttzde yirmiye ft kanı ot 
m hıulD ytlzde bqe dDtmtlftllr• 

ReisicOmhur Hover 250 ko
mite tqkili ile fellkete kar11 ı•· 
!inmesi içlla tedbir amaktacbr. 
--~------...... ----- __.2-[ı*"" 

KIZIL 
gömlek 

OMERRIZA 
beyin 

YEN1ESER1 
•cennet lıHlaUer'..,, 'b•r~ 

ıtıne kadw bitece'.~r. Oatln 

IOllra Orıter Rua Bel/Ü& "'"' 
6'r aerüd telrlkaga baflıllflo 
c~iı•. Ta;·Udn H bUltalıa lı 

ldm tarihinin en miUdn: tl•vir• 
lerlntlen birinde t ıekldil ,,. 
dtn, bildhare birçok lnkl'J(ll 

tara, bil'fOlc tarih! "' mlUıltrı 
maceralara ıol açan Uk 'gı.1ı 
cemiyetler, bu eserin en eıaa· 
lı me"zulerındandır. 

"Kızıl Gi:mlek., i:Jminl fClfl
w ;ın bu ner, tarU. l:itaplann
da pek mllphem 11e an
ltıfUnuu bir aurette mevm
balıiı olan Uk gizli u,ekkU!le-
rl, fark "e garp menabUnln 
ı fkı~·.ı Ue tenwr etmekte vı 
orJarın ' ·ıtlJn 11rlaruu aq
maktatlır. Dalıa kela11 Glll/lfıl• 
maıı, dalaa caıfp bir .... • 

1 takip olunmaaı lç!.1 rom6 fet 
linde yazılan bu eanü ftlrlltf 
hakikatler itina Ue ka.,. 
dolu..,,,tıır. Ceruwt Pe
da11Uerini lnzetle lallp ec:IM 
karUerlmU bu n.,., de den• 
bir merak 19'nd• ok::11cu:aklar . r. 

belediye tarafından halka i1An 1 BEKLEYiN edilecektir. ,,_.._ _ __. _________ ..._,_ ...... 
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~-' ~~~~~D•e•v•ı•e•t~D·e~~~•.ry~o•ıı•e•r•ı~ll•A•n•t•a•r•ı~~~~~~ IMa hken~eve icra IJ Anıarıf 
ıstanbul ı~ınci tera memurluJ!unaan 

Bir alacağm temini istifası 
için mabcuı ve furuhti mukarrer 
Berliye markalı torpedo s·ste
minde açık dört kişilik bir oto
mobil 31-8-30 tarihine roilsadif 
pazar günü saat 9 raddelerinde 
Taksimmeydanında bilmilzayede 
ıatJlacağından bılip olanların 
mahalli meıkdrda bulunmalara 

Kereste tüccarının 
dikkatine 

nazarı 

Devlet Demiryollan Ye Limanlan Umumi idareıinden: Ecnebi 
memleketlere ihroç edim:ek ve Haydarpaoa, Derince, lzmit, Mersin 
istasyonlarına mürettep cılmah üzere Devlet Demiryollarmda nak· 
ledilecek kayın ( gürgen ) ke.restesinin tanı tarife nakil ücretlerinden 
% 50 si ikramiye olarak iade olWJacaktır. 15 eylül 1930 tarihinden 
ıonra tatbik olunacak olan bu ikramiyeli tarifeden iıtifade edilmesi 
için, kcreıtcnin harice se•kedilmit olduğu, mevrude iıtuyonunda 
tesdlOmündea itibaren azamt alb ay zarfında tevsik edilerek ikra
miye talebinde bulunulmalıdır. 

Fazla tafsillt için iıtaayonlanmıza mtıracaat edilmesi muhterem 
tOccarlanmızdao rica olunr. 

* * * 
Devlet Demiryollarında tenzilat 
8 EylOl 1930 tarihine doten pazartesi ifinOnQn uat ııfmnda 

baılamk Ye 17 eylül 1930 çar .. mba g8n0nün aaat 24 dOnde bitmek 
ilzere on gün mliddetle, Devlet Demiryollannın, Sıvaa ile doğru 
muvasal1U1ı buluna.ıı her hangi bir iataayonundan Sıvaaa gidip dö
necek yolculara gidip gelme bileti almak tartile % 60 tenzillt 
yapılacaktır. 

Biletlerin avdet kıımı, y.alnu bu tenzilat mllddeti içinde Sıvas'tan 
kalkacak katarlarla buplarm devamı katarlarda muteber olduğun
dan yolcularca gidif Ye danOf gtınleriuin ona 16re tayin buyrulması 
l&zımdır. 

Tafsilit için iıtaayonlanmıza mOracaat buyrulması muhterem 
halkımızdan rica olunur. 

* * * 40 adet mühendit ve 100 adet amele çadı~ kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. 

Münakasa 13-10-930 pazartesi g(lnü aaat 16,30 da Ankarada 
Devlet Demiryollan idareaiııde yapılacaktır. 

mOnakaaaya ittirak edeceklerin teklif ıuektuplannı ve muvakkat 
teminatlannı aym günde saat 16 ya kadar mllnakaaa kltipliğine 
vermeleri lhımdır. 

Talipler mttoakasa prtnamelerinl on lira mukabilinde Ankara 
Ye Haydarpaıada idare vemelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 

illn olunur. 

l(adı/eiJy icra mımurlulfundan: 

Bir deynin temini için mahcuz 
olup paraya tahvili kararlafb
rılmlf olan 14 çuval birinci nevi 
un ve 40 çuval kepek eylül 
ayının 4 Uocü perıembe fiinü 
aaat 14 den itibaren Kartalda 
çarıı içinde aleni müzayede ile 
ıatalacağından talip olanlann ma· 
hallinde hazır bulurıacak memu
runa mtlracatlari ilin olunur. 

Tel(.irdal icrasından : 

Bigada mukim Tevfik beye 
borçlu tekirdağında kereste tüc
can Mehmet Hulusi ve Mehmet 
Demir efendilerin tahta hacize 
alınıp bilmtbayede furuhb mu
karrer bulunan iki bin be,yilz 
adet döıeme tahtası ile beş yüz 
adet tavan tahtası ve iki yllz 
adet ıakarta ağaç ve bin adet 
araba parmaklığı ve on bet 
adet araba yan smğı 15-9-930 
tarihine mllaadif pazarteai günti 
saat on albda ibaleai icra kılın
mak ve bilcümle mesarifi milı
teriıine ait olmak Ye mahallinde 
teılim'edilmek üzere müzayedeye • 
vaz edilmiş olduğundan taliple-
rin dipozito akçelerini hamilen 
yevmn mexkO.rde Tekirdağı icra 
dairesine mtiracaatlan llln olunur. 

---------------------------...... ----------~ 

Tahlisiye Umum müdürlü~ 
ğünden: 

Anadolu Tahlisiye mıntakasınm Şile ve havafüJindeki tahlisiy• 
mebaniıinin icrayı tamiri mukarrer bulunmasına binaen yirmi gijı 

müddetle ve kapalı zarf usuJile ni.inakasaya vaze~ilmiştir. 
Meıkfir binaların ihalesi 6/Eylül/930 Cumark si günü saat on 

dörtte icra kılınacağmdan taliplerin bu baptaki keşifname ve tera
ıti fenniye listelerini g5rmek üzere Galatada Rıhtım caddesindeki 
ıdarei merkeziyeye müracaatları. 

Lira K. 
1297 2 
10S9 61 
1488 57 
794 9 

~~~~~~~~~--~~~~--

Ortaköy Beyoğlu 23 UncO rnekter. 
Çatalcaya tabi Yeni köy mektebi 
Halıcıoğlunda Beyoğlu 2 inci mektep 
Bakırköy birinci mektep 

TlllaJ' et daimi encümeninden: 
isim ve bedeli keıifleri ballya gösterilen dört mektebin tamirab 

ayrı ayn münakasaya konulmuıtur. 17 eylül 930 çartamba &'(ln«l 
saat on birde ihalesi icra edilecektir. Taliplerin ıeraiti anlamak 
üzere encümen kalemine Te yevmi ihalede encümeni daimiye 
mllracaatlan ilin olunur. 

Ankara 
tinden: 

şehremane-

Ankara' da inşa edilecek mezbaha· 
nın 102843 lira bedeli kıifli zebih 
salonu, kanalizasyon, dahili su tesi
satı~ apteıaneler, giibre deposu, 
mandıra, kuyu, su deposu, memurin 
ikametgahı, aksamı yirmi gün müd
detle ve kapalı zarf la münakasaya 
konulıİıuıtur. Taliplerin "7 ,5 teminatı 
muv~~te . Mcaıı ve tekltf melttubu 

400 Ton rezidtl yatı kapalı zarfla mllnakasaya konmuıhır. ....1 ___ z ...... ay_ı_ıe_r __ ~····---'ı ile birlikte 26 Ağustos 930 sah ginÜ 
Mtınakua 17.9.930 çarşamt:;a gGoG iaat 16 da Ankarada 1396188 ıaat on be•te Encimenı· emane .. e ve 

Devlet Demiıyolluı idaresinden yapdacaktir. 709289 v C 

Mllnakuaya iıtirak ede~elderia teklif m.ektuplannı Te muva- Numaralı şimendifer rahvilatını hilede- •• k d •...: f • • ;.:.:ıc... 
kkat teminatlarını aynı gllnde saat lS,30 a kadar mlluakua riııi her nasılsa hanemde zayi ettim. her O gune a ar ıeraı.:ı ennıyeyt uua·eD• 
katipliğine Yermelqi lazımdır. kimde zuhur ederse aleyhinde ikamet mek iıtiyenlerin Emanet Fen iılerl 

Talipler mllnakasa prtnan:ıelerioi on lira ıoukabiliade Ankarada dava dilecektir. 
Ye Haydarpafada idare eemelerinden tedarik edebilirler. Kasımpa~da Küçtik piyadede Sinan- müdüriyetine müracaatlan. 

pafl. yok~unda 2-4 numaralı hane· 

* * * 
Eakitekir depoıU k6m0r tahmil Te tahJiyeaİ kapalı zarfla mil• 

nakuaya konmuştur. 
Münakasa 17-9-930 ÇUf&IDba gOnll saat 15, 30 da Ankarada 

Devlet demir yollan iCtareıinde yapılacaktır. 
Mllnakauya itlirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye muvak

kat temioanıaytlanoı günde saat lS e katlar mtlnakaaa kltipliği
ne vermeleri JAzımdır. 

Talipler münakııaa fUtnuıelerini iki lira mukabilinde Aıı\J:ara
da ve HaydarP,atada idare 't'Unelerioden " Eıkifehir istasyonu 
kiıelerinden tedarik edebilirler. 

* 
1000 ton yerli çimento kapah zarfle 111lqıke1aya koıwıuttur. 
Mllaakaaa 15.9.930 pazut~i glnO saat 16 da Ankarada DeT

let demiryqllan idareahıde yapıJaqJıbr. 
Milnakuaya ifmu edeceklerin teklif qaektu~rııu ve muvakkat 

teoıioatlannı aynı gtlnde Hat 15,30 kadar mft°iıakua komiayoou 
kitipliğine •enoeleri lhıaıdır. 

Talipler mltn•bsa prtnamelerinl bet lira mukabilinde Anka
rada ye Haydarpa9ada idare Yemelerinden tedarik edilebilirler. 

Yüksek müherıclis mektebi mü-
bayaa komsiyonu riyasetinden: 

Adat 
80 Boyftk reıioı tahtasa 1-İm mucibince 
30 Reaim muaaı • • 
90 Tabura • • 
30 Yatakhane dolabı mevaat nOmuoe veçhile 
Yukarda cina ve mıkdan yazıb eıya aleni mlhıakaaaya konul-

IDUf. Ve bu baptaki mtbıakauıınıa Ajııatotun 31 iod ppar g6all Ma 
14 te icaraıi mukarrer bolqpılf olduğundan taliplerin ıeraiti aa. 
almak Ozere mektebe mllracaatlan Ye mDnakuaya girecekleri 
m'~akasa günOnden enel kanunen muvakkat temfnatlannı mektep 
Yemesine teTdi eylemeleri ilin olunur. 

de Zabip. 

Yükse~ Mektıpler Mllbayaat ~omis
yonu riyasteinden: 

PrevantoryQDJ. mnesaeaeaine 
muktazi allb bbbiye Ye Llbo
ratoar malzemesi için kapalı 
zarfla yapılan münakasada ıart
nameye muvahk ve mutedil 
fiat teklif edilmediğinden. Mez
k(ir iletlerle malzemenin pazar.. 
lak auretile ihaleaiııe karar ve
rilmiftir; Talip olanlana 4 Eylül 
1930 perpmbe gtıon aaat on 
bqte Fındıklıda Gllzel San' atlar 
a~odeıniıinde YOksek mektepler 
mnbayaat komisyonuna milr•· 
caat etmeleri Uizumu ilin olunur. 

Pıyango mlldllrllitlln<Un: 

Nnmuııeai veçhile 100 adet 
iane kutusu im-1 ettirileceğinden 
imale talip olacaklann pey ak· 

çeleri ile birlikte 1-9-930 tarih 
pazarteıi gUnll saat on bqte 
piyaogo mtıdUrlOğüııde mOtetek
kil tayyare mnbayaa komisyonu
na müracaatlan, 

Malıye yek,4Itti mili! em14k mlldDr· 
l/Jlllndın; 

Ankarada Mahzeni evrak ya
nında klrgir bir depo ve atelye 

İn.falı ve keıif ve resmi 'Vechile 
kapalı zarfla ihalesi mukarrerdir. 

lııfasına talip olanlann jhale 
gllnll olan 9 - Eyltll • 930 saat 

dartte Maliye •ekAleti milli em
lik idaresine mOracaatlan. 

Karacabey Harası Mü
düriyetinden: 

Ketif bedelleri zirde muharrer inıaat 6 eylül 1930 tarihine miba• 
dif cumartesi günü ıaat on bette ihale edilmek üzere kapalı zarf u• 
ıulile ~e ayn &J'l"I münakuaya vazedilmiftir. Şeraiti anlamak, kefil 
planlarını görmek iıtiy~lerin Her gün Hara Müdüriyetine müraca• 
atlan ve talip olanların da teklif mektuplarını ve ehliyet Teeiblaft. 
m ve yüzde yedi buçuk niabetinde teminat akçelerini haınilen itıa.J. 
günü uıuayyen vakıtta Hara merkezinde hazır bulunuı.Jan lüsumu 
ilan olunur. 

t - Bir tay altm 
2 - Bir infıkhane 
3 - Tecritano 
4 - iki memur m 
5 - Bir koND atılı ile melde 

mevkiindeki ahmn tadi
len i~ı 

Erenköy 

Ketif bedeli 
Lira 

9111 
12548 

5150 
9821 

9194 

kız lisesi 
•• d •• J .. "" •• d . 1 - Mezuniyet imtibanlanna eyJI. mu ur ugun en. lün bırinci gftnft baılanacakbr. 

2 - Kaydı kabul muameleli ve terfii sınıf imtihanlan için 25 
EYLÜLE kadar CUMARTESi, PAZARTESi ve ÇARŞAMBA glha
leri 1aat 9.4 e kadar müracaat edilmesi. 

Manisa Vilayetinden: 
Manisa Meclisi umumisinin geçen içtima devreaine Ait zabıtDa

meıi kitap halinde ve yilz adet olmak Uzrere tabedilecektir. 
Beher formasının muhammen kıymeti yirmi liradır. ihale Eylll• 

IOn 6 ıncı Cumartesi gOnU saat on buçuktadır. 
Şeraiti anlamak isteyenlerin Encllmeni daimli Vil&yete mllracr 

atlan. 



• 
At Yanşlan 

Trenler, Bah•i Mnıterek, BUfe vardır. 

Kocaeli Vilayeti Encümeni 
daimisinden: 

lmdt - Karayakuplu yoluDUD O+oOO ill 26+000 kilometrolan 
arumdaki ıome inta-tı y•pılan teklifabn badeli llJık prnlmeme
aiadea dol•yl 28,000 liralık t•haiaab meYCUdesiyle •ahidi kıyui 
flat lb:erinden yeniden 10 eylül çarfamba gilnO saat on bette ihale 
edilmek Dzere ıeraiti sabık vechile kapah urf uaulile mlDakuaya 
konulmutlur. Talip olanlann ehliyeti femıiye vuika11 ve ylzde yedi 
buçuk teminab muvakkate makbuziyle teklif mektuplannı mOnaka
aa lıanmaandaki tarifat Yechile mezk6r tarihe kadar Kocaeli vil&
yetl daimt enctlmenine •ermeleri ve prtnamesini g3rmek istiyen
erln Kocaeli bqmOhendialijine mDracaatlan. 

<ialafaıaray Llıcıl MidflrlQündcn: 
1 - Yeni talebenin namzet kayit muamelesine bqlanmıftır. Bu 

muamele 7 eylüle kadar devam edecektir. 
2 - 1 eylülden itibaren eaki talebenin bJJt)anm tecdit Ye 6 eylül 

Uf8m• kayda nihayet verilerek elde edilecek neticeye aöre yeni ta· 
)ebenin kat'i kabullerine ait muameleye batlanacakbr. 

3 - Kaydi tecditı llk taksitin teniyeaile mümkün olabilecek ve 
tedriaata bqlanılmazdan evvel daimi olmıyan talebe mektepte ibate 
ve iite edilmiyecektir. 

4 - imtihanlara 1 eylülde ve tedrisata 15 eylülde 'bqlanacalrtır. 
S - 25 eylülde yapdacak bir mütabaka ile Ye kadronun müaaadqi 

niıhetinde talt ıımflanna leyli meccani alınacak ilk loıma bu sene 
mMcenl almımyacaktır. 

6 - Eski ve yeni talebe ücretlerinden yüzde yirmi tenzilata tibi 
olanlar iatinat etikleri resmi vesaiki ve yeni talebeden kardeı olduk
larım iddia edenler de mahalli mecliıi idareıinden muaaddak karde, 
........._ ibru etmeie mecburdurlar. 

7 - Mektelrimiz ilk laımından ha eene taliye terfi eden meccani 
taleb.ia mecc•mlik hakkı salat olduiundan bunlardan tali tahıili· 
nl lcretle takibe ,-ali vaziyetleri müaait olmıJanlar yapılacak mec· 
cani mlMb.keuna İftİrak edebilirler. 

Hili.liahmer hastabakıcı 
mektebi müdüriyetinden 

Mtlletı ifan• ~ca htlllflre ~ ~tlnaMt ~ pnç- bı:tmam çok 
~erdi bir lsdtbal ve ha yat hazırlı yan mektebimiz talebe kayt muamelesine hqlı
l1Ufllr. Tahlil mlldded iki buçuk senedir. Talebenin life ft llbulan. lbatell n cep 
~ mektep ıanfuıdan ıemin edilir. Afağıdakl tut1an bals olllllana Dibayet 
(IS) Eylale tadar nufuı ceıteresl, bllsnOhal nrataa n pbadetnamelertle Abarayda 
blaekl c:addostnde mektep idaresine cumadan maada her pn mflracaat etmeleri 
lbmdır. 

J - Tlrttye Clmbariyed tab&sından olmak. 
t - ı 8 yışmdm Wiçük 30 yefl!ldan büyük olmamak. 
3 - Sıhhıd tam olmak. (Tıbbi muayene mektepde yapılır.) 
4 - Müteebhll balunaıamak, enelce teehhül ecmiı ve ayrılmış ise çucatu, 

bulunmamak. 
S - Orta tahlili ikmal edenler imdbanaz kabul edilirler, 
6 - llk tdıslli veya bana muadil tahsili olanlar imtihana tabidirler. 
7 - Tahsili terki halinde veyahut beş sene hizmeti· mecburiyyeyi ifa etmedili 

~e mektep masrafını tediye edecelf ne dair Katibi adilden musaddak bir taah

hGtname yermek. -
lstanbulErkek muallim mektebi 

ikmal imtihanları 
lstanbul erkek muallim 

Oiindan: 

mektebi müdürlü-

Maarif veklleti celilesiııin emri mucibince mektep 1191930 tari
lıinde açılacak ve denlere 15'?/930 ... da bqlanacakbr. 

Eyllll mezuniyet imtihanlarile dııer sınıflann yoklamalan yani 
U111um sınıfların ikmal imtihanları 1/91930 da yapılaaktır. 

e· 1 yb ikmale kalan efendilerin fimdiden hazırlanmuı ve 
ınaena e arih" _1..A_...1 • tih d 

•aktn zamanında yola çıkarak t ı meuwnıa ım an a hazır 
bulunmalan ehemmiyetle ilin olunur. 

• • 

Saray burnu parkı 
Cuma ve pazar Her gün 

nsrı Jırt aile muıill ~eyeti H a 11 z 8 u r ~ a ı 8. v e r ı ı e ' ı s ı 
9 kişiden mürekkep 13 kişiden mürekkep 

1crayi ahenk ederler 

VAK ı T ı@ 563 ton Ereğli maden kömürü: 
çük ilanları Tütün İnhisarı Umumi Müdürlü-

"· ... • .,roı ... - .... f ünden: . .. .. 
••••••••Tarife••••••••• ld · · b 'b' tn 563 ton Ereah maden komurü : • are ıç•n er mucı ı ıar ame • . 1 • 1 Def alık ıı:aru' JO : kapalı zarfla alınacağından taliplerin her· gün gelip ıartnameyı a • 

l 2 • • §O : maları ve 6-9-930 Cumartesi sOnO aaatl0,30 akadar zarflarını 
: J • • tj§ : Galatada mUbayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 
• 4 r§ • • • • • • • : llıtlvaç luılmavın-1 

• 
• lı • • cava adtır < azamr 100 : 
: 1 O defa) il4n edil• • • : mele "ifzere maA/ıı • • • • Abonelerimlzin her Oç ayhlt için : 
: bir delaa mec:canenı : • • • 4 satırı geçen t1lıllın11 tul• 'atın • • • • için 5 er nra, ummotanur. • ········-· ............... . 

Kiralık - Satılık 
Kiralık hane - Çapa trarn· 

vıyına pek yakın, 6 oda, geniş bahçe 
tadı ıu, milştemUAtı 1aire.. iki aileye de 
elverişlidir. 

Kirası 2S lira.. Müracaut Defterdarlık 
4 Uncu tube mildürU odaalll1L 
~ --~~-

Kiralık daire - Ankara cadde
sinde muayenehane, idarehane ve yazı
hane ittihazına elverişli müsait şeraitte 
bir daire kiralıktır. Ankara caddesinde 
muılhmler kitapaneslne mliracaat 

Apartımanımı sabyorum -
Tünelin ist başında Şabtula Deyirmen 
sokak Beyker apll'tlmanı karşısında Hacs 
Seyit apart. No: 5 

Sabbk hane - Şehzade bapııda 
Çokurçcşme yanında Tathan arkasında 
Mırmarıya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve milştemilttb mUceddet ltArgir hanı 

satılıktır. içindekilere mUrıcaat 

-··-------------...------------Müteferrik 
Biçki dikit dersleri - 18 se

nelik tecrUbetl usullerle ders almak iste· 
yenlertn Divanyolunda Biçki yurdunda 
Hakkı Beye mUncutlın. Telef: 2038 ____ __;;,.... ____ ......-_______ ____ 

MUracaat evi - Her ife mu· 
tabua11 memurlar acvk eder her şeyde 
tzımf teshiltt gösterir. 

AlekslyıdJ hın Galata, müessial 
Ferit 

Seyyar mDslOman memur i•
tiyoruz - yapacağınız muameleye 
göre ayda 90 liradan fazlı kazınıbilit
ılniz. 

lstınbul dötdQncü V akıfhan içinde 
Ooionkol Tesriıt 

MUracaat e'f'İ - Her nevi ta· 
kibat. ber lisandan tercüme, ve emlAk 
icar ve idaresJıl kabul eder. 

Galata Kredi tıyone Aleksiyadi han 
1 1 'ı• 1 1 1 ıı ,;ı,111 ,ı .. ııl ııl ı ıııı 

I• 1 ı• ' 'ı ı+, 1 -Darliffaf alca m1Jaüripetınde11: 
Mektep için (19) kalem karta• 

ıiye ile bir senelik et Ye ekmek 
mllnakaaa auretile alınacağından 
•ernaek iateyenler eylUlUn 16 ind 
.. b gtlnO ıaat onda Nuru O.ma• 
niyede cemiyeti tedrisiye merke• 

İstanbul Kız Muallim 
n1ektebi müdürlüğünden 

1 - Birinci sımfaleyll alınacak yeni talebenin namzet kaydına 
16 Ağustos 930 tarihinden itibaren bqlanllllfbr .. 

2 - Bu muamele 30 Ağastoı 930 Cumarteaı sOnüne kadar 
devam edecektir. 

3 - Mllaabaka 1 Eyliil 930 Pa:ıarteıi gllntı yapıaakbr. 
4 - Cetirilecek vuikalar : . 
A - Htlviyet cllzdanı, 8 - ilk mektep ıebad~tnameaı • 
C - MO.addak Doktor raporu, D - 4,5-6 eb adında 4 reaım, 

Ankara Maarif müdürlüğünden; 
Bedeli ketfi 31469 lira 48 kunıt olan Ankara merkez yeni ha

yat ilk mektebinin ilivei intaata 11-9-930 pertmbe gtınli .. at 15 ~e 
ihale edilmek Ozere kapalı narf usulile mevkii mOuakaıaya vazedıl
miıtir. MOnaka•aya ittirak edeceklerin İDfa&t milhendiai Tey~ mi
mar olduklanna ve bu gibi inşaat ile meığul olduklanna daır ve 
Hik ibraz etmeleri lizımdır. Talipler muvakkat teminat olarak be 
deli muhammeneDİn % 7,5 up olan 2360 lirayı veya bir banka k~
faletini ve ya kıymeti muharrereai Ozerinden istikrazı dahili tahvı!l· 
hm veyahut Borsa fiyatından °/o10 nokaanile diğer millt esham ve 
tablivib muhasebei huıusiye m&dOrlnğnue tevdi ederek makbuzu
nu teklif mektubunu havi zarfa raptile her ikisini ikinci bir urf.a 
koyarak hey'ete tevdi edecektir. ihalenin abdeıinde tekarrBr ~tti
ii zat tarihi ihaleden itibaren on ,on zarfmda teminat miktanm 
% ıs • iblli ve mukaveleaameaiDİ Ankara Noterli;ioden d6rt nüı
ba olarak ettirecek ve İllfeat mukavele taribiadea itibaren 91 ,OU 
zarfında ikmal ettirilecektir. Şartnameyi prmek iatiyen taliplerin 
her p idaremize ve yeTIDİ ihalede encllmeni villyete mllraaat
lan ilin ol11DUJ'. 

Istanbul Mıntakası Maadin 
mühendisliğinden: 

Çatalca Kazuının Kalikıratya karyesinde olup imtiyazı 14 - 1 • 
327 tarihli imtiyazile Doktor Rtlauht ve Rauf Beylerle fOre~ 
uhdelerinde bulunan Liğnit Madeninin itletilmemesine mebnı 
imtiyazı icra vekilleri heyetinin 6 - 11 - 929 tarihli ve 8S1S numa
aln kararnameaile fesh edildiği ilAn olunur. 

.::_~~~~~---------------------

Manisa viliyetinden: 
Bedeli kqfi 
Lira K. 

34527' 61 

11119 
12524 
8S77 

6156 

6077 

54 
13 

38 

30 

münakasa müdded 

ıs eylül saat l 1,5 da 
elektrik tesisatı 

13 eylUI saat 11 de 
1 S eylül saat 10,5 da 
JS eylül şaat JO da 

Manisa lstHyonundaki ikmali lnpat ft 

Salihlide mektep inşaan. 
Ahmetli nahiye merkezinde mektep inşaaa. 
Manisadaki Necati Hey mektebi ihata dı· 
varı inşaatı. 

13 eylül saat 9,5 da Salihlide Altınordu mektebi ihata dl\'ı" 
inf&&U. 

13 eylul saat 9 da Akhis:ırda Cızi mektebi ihata dıvın 
inş:ıatı. 

Yukarda keşif bedelleri ile ihale \'&lciılcri gosterilrn.iş olan mekteplerin \'e ıbarı 
dıvarlannın inşaatı kapalı ~.arf usulile mUnaknsa~ı çıkanlmışnr. 661 numaralı kanun 
dairesinde olmak üzere kapalı urflmn tam muavyen vakitlerinde makamı vılA) ette 
kabul olunıca&ı. ııiiplerin ehliyet vesıkalırilc ticaret odası ,·esikalınnı yedlerltıde 
bulundurmalın va inşaat ve şerait hakkıada tafslltt almak istiyenlerin villyet Maarif 
müdiırluğüne mürıca:ıtları lüzumu ilin ol un ur. zlne gelmeleri •e prtnameleri 

g6rmek fmyenlerin de daha 

Istanbul Erkek muallim mek- evvel , .. e 
0
,.,. muracaatl•n. Manisa vilayetinden: 

kl 
Rontgen t - Memleket hastanesi için 2228 lira kıymetinde illç mlba-

t e bine girece re ile muayene ve teda'f'i ya; ~il:l~~~::~ enva ve miktarını mUbeyyin listeler latanhul ve 

k b d 
T. K4ml lımir Sıhhat müdürlüğünde mevcut oldujundan taf•ilit i•lİyenler 

lstanbul erkek muallim me te i mü ürlü- Kadıköyünde buralardan ve Manis~ Sıhhat mDdDrllliDnden malQmat alabilirler. 
IU:nden .• . 3 _ Münakasa mOddeti EylOlOn 6 ıncı Cumartesi gllnü saat ona 
~u Bahariye caddesi SOreyya Pt-

latanbuı erkek muallim mektebıne kayt ve kabul zamanı d N 1.1ı 1 kadardır. 
k da 

d •ineması 11rasm a o. ;;;, • 4 _ Tekliflerin 661 numaralı kanuna tevfikan t~minata milstcnit 
1518/930 dan 30/81930 tarihine a r ~r.. . . • . Cumadan başka hergtm 2 den T kl°fl · "b } 

Bu tarı.hten ıonra kayt yapılmıvacail açın y1uılmak ım. _yenlenu K dk 9 l olmaları llzımdır. eminatsız te ı er na~a~ı ıh a a a mmı,,·~c1ktır. 
~ 1 ti kab 10 MMlrL Telefon • 1 6y 14 S - Şeraiti hakkında fazla malümat ı•tiyenler Manısa Sıhhal 

ıimdiden her glln mektebe milracaat etme en ve paa u •'._ ___________ .. mOdlrlOtone mOracaat edeceklerdir. 

anlamalan ilAn olunur. 



= SAYISI HE~ YE~DE & KU~UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE : Gazeteye göJderllecc t mektuplann fizerlac idare içinse [ idare 1 yazıya 

alt ise [ Yazı ] l ıareti konulmalıdır 
fSTA~1HJL. Babıali. Anlı:ara caddcs nde •vAKIT \'URDU. 

Baalmıyan mektouılann ladulııdet>, Jaymet1 müadd.....U BMldvplara kooul m111 paral.wm 

l<aybolmaamıla. •• 111.nl&nD m!lndoncatmd&a idare •••'.J detılol.!r 
Tel. 1170 ( iDARE IŞl.ERI) 1'71 (YAZI iŞLERi) Telc-f t VAJCJT, P .... .._,. .. 

ii1STzıvKLAeivli~:=i,.Ankara Gazi Muallim 
I=!· 1 t b··zkk · ili İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. ı mı Kız ... erkek talebe ayn kısımlarda ve ayn teıklllt i~I 11l e H. e l l l S11l l na 
:·.. .ıii 
:fü dahilinde idare edilmektedir. Biltün sınıfları mevcuttur. mi • k . t • · ı . . •••• Hı• • 

IW Talebe Kaydına batlandı ffii flfr'l1Je lS f"llen er lÇln 
l;Iı Talep vuku unda tarifname ııönderilir. !l!i ~ '-J 

ilm Şehzadebaıında Polis merkezi arkasında I~ • t .h 
::::-·: :::::::::::::::::::::::: ·- -· ............... 1 •••• 11.imi •••••••••••••••••••••••• 9 Tel: Ist. 2534 •• .-:i?.iS§ft!i:::-JHı:::::::::-a•· l ~ l a n • ............ _...................... ....-···· ....... --.... ···-· . . ._ . 

Kanı emen 
bu hayvani 
öldürünüz!~ 

. 
Ankara Ga~i Muallim mektebi müdürlüğünde~: 
1 - Mektebimizin ilk kısmına bu sene imtihanla talebe almacaktır. imtihan 7 Ey

lül 1930 tarihinde Ankarada Gazi Muallim mektebinde ve lstanbulda Erkek nıualli111' 
mektebinde yapılacaktır. İmtihanlar şifahidir. tmtihanlara sabah saaı dokuzda baş· 
lanacaktır. · · 

il - İmtihana girmek istiyenlerde aranan şartlar şunlardır : 
1 ) On üç yaşından aşağı ve on ~·edi yaşından yukarı olmamak.. 
2 ) Bedeııen ve ruban hlsta, nıahil, sakat ve kusurlu olmamak. 
3 ) Tanı devreli yani beş sınırlı bir ilk mektepten nıezun olmak. 
4 ) Türk tabiiyetini haiz olmak. · 

IH - Yukarda yazılı ~artları ha;z talipler 6 Eylül 1930. cumartesi alşa.mına ı,..; 
dar Ankarada Gazi muallim mektebine ve lsıanbulda Erkek. muallim nıektebine nıü~ 
racaat etmelidirler. 

Seyrisefain 
Merkez ıceami: Galata Köprii bafınıla 
eeyotlu tS6!. $ube acenteıi Sirkecide 

~lübOrdar zade hanı altında Tel.Jst.274C 

Evkaf levazım müdirliğinden 
Taıdelende yapılacak tesisatın ihalesi 30- 8- 930 camartdıl 

gllnfi icra edileceği ilAn edilmij ıaede eyyamı tatiliyeye tuadİlf 
etmesi dolayısile 1 - 9 • 930 pazateai ıtınü saat on beıe tahir e.uı
diği iliia olunur. 

K090k sivrisinekler yalnız ba~larına bUtUn ~ 
vahJI hayvanattan daha büyOk mazarrat ya. ... 
par.la~. ~er geçtlklerl yerde ı sıtma ve ealr 
öldürücü hastal ıkların tohumlarım ' saçar
lar. Onları azız efradı allnlzden uzaklattırı. 
nız ve bunun için Fllt J ıstlmar ediniz. 
Fllt elnek, sivri sinek, pire, aUve, kf.rınc.. 
bil.marn böcefıl, tahta kurulan öldUrOr ve 
yumurtalarını imha eder. 'fi9hnJCearzaır. 
Kat'iyen leke yapmaz. Flltl hafarat öldüru. 
cU diğer mayii erle karıttırmayınız. Sarı te
llekeye eJyah kufaı}'a dikkat ediniz. 

lzmir sürat poataıı · 
( GULCEMAL) vapuna 1 

Eylül pazartesi 14,30 da 
Emvali metruke müdürlüğünden: 

Sat~~f< ~Hk~an V.€ baraka hissesi: Galata rıhtımından kalkarak 
ıalı sabaliı Wiıire vanr Ye 
çarıamba 14,30 da lzmirC!en 
kalkarak perıembe ıabahı 
lstanbula gelir. 

, Beıiktqta Sinanpaıayı atik mahallesinde Haifınn 10Üjinda 21 
numarala dükk&nınSOOlira Ye Haydarpqada Hasanpap mahalleillld• 

Kurbah dere 'Birinci sokafında 86numraalı barakanm sekiz ~ itih~ 
hazineye ait 7 hissesi 200 lira nakit Ye pqin bedelle 16 • '9 • 930 
tarihine mlisadif Sah günll saat 14 de aleni m6zayede ile Ablaca1'
br. Taliplerin % 7,50 taminat makbuzlarile lstanbw Milli EmlÔ 
mndnriyeti Satiş komisyonuna milracaat eylemeleri •. 

;,Daha _;.çabuk _6f clürlir 
•• 

'tJmumı Deposu :J. BERT ve ŞOREKASl.lstanbul-Qatata toyvoda Ha~ 

Vapurda Mükemmel bir 
orkestra Te cazbant mevcuttur. 

Mudanya po,ataıı 
Mudanya'ya badema Cuma, 

pazar, çarıamba gllnleri posta 
yapılacak ve saat 9 da kalka
caklardır. Bunlardan cuma, 
çarşamba postalan Mudanya'-

E ' ı· Ak •• d• ı· . d - ya kadar pazar poıtası da 
fil va 1 fil etf U e ffi U lf lğlfl en: gidit ve dönUıünde Mudanya'-

Galatada Yeni cami mahaJlesinde F ermen~cilerde 53 numaralı ya uğrayarak Gemliie tidip 
diikkAn bir sene müddet ve hükümetçe talep vukuunda tahliye 1.,...;,,g_eı_e_c_ek_l_er_di_'r_. _______ 

1 
edilmek şartile 36 lira şehri icarı muhammen ve şehri 101 lira 1 ersin sürat postası 

Arnavut köyünde 

" " ,, " 
" " ,, " 
" " 

18 ,29 
5 ,7 

11 ,13 
33 ,59 
26 ,53 
34 ,57 

No. hane · 
u tt 

u " 
u .. 
" " .. " 

Vilayet daimi encümeninden: 
mefıuh bedeli ihale ile 18-9-930 tarihine mllsadif Pertenbe gilnU (KONYA) yapuru 3Eylnl Çar-
saat 14 de bilmfizayede icara rapt edilecektir. Taliplerin % 7,50 ıamballde Galata nbtımmdan Bısllda mubarrer emliki hususiye icara verilmek Ozere 24 eylol 
teminat makbuzlarile Iıtanbul Milli emlak müdüriyeti icar komis- kalkarak Çanakkale, lzmir, 930 çarıamba günü saat on bire kadar milzayedeye konulmuttut 
yonuna müracaat eylemeleri. KUllük, Fethiye, Finike, An- taliplerin encümene milracaatlan 

talya, Aliiye, Merıine gidecek Viliivet d<ıimi encu··nıenı·n·Jen·. 
Şehremaneti llAnlart ve dönllıt• Taıucu, Anamor, 'J u~ 

Beyazıt dairesinden: Başıboş bulunup daireye teslim edilen Aliiye, Antalya, Finike, Fethiye, Bedeli keıfi beş yOz kırk yedi liradan ibaret Sili'f,ri clvannda 
bir keçinin Uç glln zarfında sahibi müracaat etmediği takdirde KWlUk, lzmire uirıyarak gele- Çanta deresi üzerinde vakı kanlı namile maruf .köpr6n0n tamiratı 
bilmllzayede satılacağı ilin olunur. cektir. 24 eyliil 930 çarşamba ıtınü saat on bire kadar mtlıı~uaya kO" 

Ş h Çanakkalede yalnız yolcu nulmuıtur taliplerin encllmene müracaatları. 
e remanetinden: Fıkrai Atiye encümeni emanet kararile za-

b . b 1 d Yerilir yolcu alınır. Adet 
ıtaı e e iye talimatnamesi tezyit edilmiştir. Alikadaranm ma-

lumu olmak üzre ilan olunur. (Şıralır mllnhaaıran üzüm suyun- J.yYBkk surar posta>ı 250 
dan imil olunacak ve rengi tabiiıini muhafaza edecektir. Bun- ( M E R S 1 N) Tapuna 2 300 
ların her ne suretle olursa olsun telvini ve derunJanna bal , Eyini Saılı 17 de Sirkeci 12000 
hurma ve incir usaresi gibi mevaddın iliYesi memnudur. Her nbtımındaD kalkarak Gelibolu, 1500 

h ld 1 1 k Çanakkal~, KUrUkkuyu, Edremit, 8
1

00
200 

a e şıra ara ya nız muayyen mı tarda hardal ilivesi caiz ise " 
de bunların üzerine (bardalh şıra) etiketi konulmak lhımdır. BUrbaniye, Ay•alığa gidecek 600 

•• dönilşte mexkiir iskelelerle 600 
Şehremanetinden: Zirde yazılı mevaddın zabıtai belediye ta- birlikte Altınolui• utnyarak 600 

limatnamesine tezyili encümeni emanetin 30-7-930 tarih ve 117 ıelecektir. 500 
numRralı karan iktizaamdan bulunmuı ve mevaddı mezkiırde Gelibo:u için yalnız yolcu 600 
yazılı nevakı11 inıa ve itmam eylemek tlzre alakadarana tarihi alınır, yilk alınmaz. 600 

demir soba 
AÇ soba 
yerli boru 
galvanizli boru 
yerli dirsek 
yerli deve boynu dirsek 
soba tablası 
odunluk 
ma,a 
kürek 
sralvaniz beyaz ıapk& 
san dökme anahtar 

ilandan itibaren dört ay mühlet verilmiş olduğu illn olunur. v ı d 
1- Bazı maabit avlu ve bahçelerinde mevta naklettsr· mek Havuzlar dahilindel<i lokanta } a" yet aJ· ffi"l encu·· . d n• 

kiraya verilecektir·. Son ihalesi • ffi e Il] fi e • 
için tahsis edilmiş olan mahallerin zeminleri mermer veya çini 
çimento gibi gayri kabili nufuz maddeden olacaktır. 8-eylnl·930tarihinde yapılacak- Nev'i ve mikdan yukarda yazılı on iki kalem levazımı teshiiliYe 

2- Pencerelerin camlan buzlu ve yahut hariçten görülmesi tır. lstiyenler 0 glln levazım nümune ve ıartnamesine tevfikan kapalı zarf usulile 17 eyllil 930 
kabil olmıyacak ıurette boyalı olacak ve burada mevta bulun- mUdUrlUğline gelmeleri. çarpmba günü saat on bire kadar münakasaya konulmuıtur talip'" 
duğu müddetçe penr.ereler ve kapı daima kapalı bulundurula- 1 Eyini pazartesi Trabzon lerin teminat ve teklif mektuplannı yevmi mezkmda vakü mu•1'"' 
caktır. birinci postası yapılmıyacaktır. yene kadar cncllmeni vili.yete tevdi eylemeleri 
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