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EfkAri Umum#g•i Tenvir: 

azi hz. Halk fıtkasımn basmdalar 
B&yiik reisimiz bizzat bu~y rler '1kh 
Cümhuriyet halk fırkasının umumt r~ Bu 
tqekküle farihen balhyıın. Btı halı Çianik i~ 

hiç bir sebep ve icap yoldu ve ol•,.,._ 

Reisicümhur Hz. lzmirdeki çirkin teca 
vüzlerden çok müteassirdirler. 

s. c. 
:Aydın y-o-ll_ar_m_d_a_b--::al7k-a ~in!!r' 

kaldıracağından baha • 

Aydın ffllarmda 
Aydın, 9 (Vakıt) - Fethi '!· 

saat U te Aydına hareket etti. 
latuyabfarda hakkına bazı teza• 
latlrat pptldL Lider Torbalıda 
iaerek liaJlda ba•buhalde bulndu. 
Sik~ A1tba. b,eyeti kendkini 

kal'fllicfi'. 
Fethi B. lıer utr•dıtı yerde 

halka f'Ullm .tlylemektedir: 
,..,,. ~ blcbracataz. Si· 

mi -.belt tictll'fıte ka'JUftur•ca· 
p, Bu •DIİll top,•ktarda halk, 
ba ...-ete dllfal•elid.ir. 

Katar hlllaa telaac&mBnc:len 
pç yakte kaldı ve 12 de Aydı-

•• ...ı o:du. 
F e.tbi B. burada Maniladaki 

•Ultnma mltpbib bir nutuk ıöy .. 
ledi. • Fırkam, bu ialıisatlann 
ıl•ybWeclir clediii zaman alkıt
lachlar. 



VAKiT 10 Eylül 193() 
Görüşler: 

Kan unları ve mahkemeleri 
unutmıyalım 

Halk Fırkasına karşı ya müstakil 
namı altında., yahut açıktan açığa mu
halif vaziyet alan bazı gazetelerin neş
riyatında bir şey çok nazarı dikkati-

~L ~~~~K~l~T§ı§n§T~l~L~C.~•§•§'§vu!t~=~:~~ 
Ağrıda tenkil harekatı Recep B. 

mizi celbediyor: lzmirde kargaşalık K h k 1 • • d ... t I İzmir hadiseleri hak-
çıkaranlara karşı inzıbat muhafaza a raman as er erımız ag op arını 
edbirleri ~lan polis ve jandarı_na~~~n sırtlıyarak düşmanı önlemek için en kında ne diyor 

hareketlen bu gazetelerde alabıldıgme Balıkesir, 9 (Vakıt) - Muhte-
enkit edildiği, matbaası basılan ve sarp mıntaka)ara ç1km15Jard1r. rem Nafia vekili Recep Beyi 
ahribata uğnyan nadolu gazetesinin dün teıriflerinden bir saat sonra 
neşriyatı takbih olunduğu. nihayet ANKARA: 9 (A.A) -8-9-930 günü patılmıştı. ziyaret ederek kendisile gazete· 
, lalk Fırkasına mensup bir zatın her- Ağrı dağı tenkil harekatına şu suretle Bugün sabahtan itibaren bu dağı 1 

hangi bir sözünden dolayı hücumlar devam edilmiştir: şimalinden şarka giden yollar da tu· miz namına bir mülakat yaptım. 
~apıldığı halde jandarmalara hakaret Büyük Ağrının cenup yamaçlarında- tulmuştur. Bu suretle şarka firara mu· Vatanın umran yolunda ilerle
eden, taş ile taarruz ederek bazı polis- ki en çetin bir mıntakadan ilerliyen vaffak o1amıyan eş~a kuvvetleri ta.v- mek için ne kadar büyük emek
lerin tehlikeli surette ba~lanm yaran, kuvvetlerimiz eşkıyayı perişan bir su- yare ve topçu ateşlerımiz altında şaş- lere ve yorulmak bilmez mesa
yahut denize yuvarlıyan "' mütecavizle- rette firara mecbur ederek iki Ağn a- km ve perişan bir hale gelmişlerdi ·. iye muhtaç olduğunu takdir et· 
. h k ti . d ta •... 1.. rasındaki boyun noktasına ha.kim Ji· Bugünkü muharebelerde eşkıyaya bü· • h' b' Balk . li oktur 
rın are e en a e mazur goru uyor. . .

1 
. 

1 
mıyen ıç ır ı esır y • 

11 Ik F k b" d t .1 t h . muşlardır. Bu mıntakada dağ techizatı yük zayiat verdırı mış o up maktuller · B akd' d R B 
b at ır ·ası kmast kıın al _aş 1 et a -~·- nı havi kıt'alanmız eşkıyayı önlemek meyanında bazı rüesa da bulunmakta.· unu t ır e en ecep, ey 
a yapan aya a m aıının ecavuz- .. b"" .. k - d"" t l d "b ' benı'mle vaki olan mülakatında . . . .. . . . uzere uyu Agn karlanna tırmanmış- dı&". Zayiatımız or yara ı an ı are1r 

l~rı ~~r n~v~ mudafaaı meşrua halı gt- lardır. Küçük Ağrı cenubundan geçen tir. Eşkıyadan ağrr makineli tüfek ve şu beyanatta bulunmuştur: 
bı gosterıhyor, Anadolu matbaasına ·ı · c· · tik ti · 1 k b" h ı· ı··f k te alınmıştır k d 
h - d 1 . t kı 1 kl b 1 ası erın ırar ıs ame en evve ce a· ır ayı u e • " Demiryolu inşaatı hak ın a ucum e en erın aş n ı arı unıc a 

• • • • • • ortaya atılan tenkitlere Baıve-çıkan gazetenin neşriyatına karşı bir p 
1 

d f 
nevi haklı cevap gibi tasvir ediliyor! ··re ı·manın a acia kilimiz umumi esaslar üzerinde 
Acaba bu gazeteler cümhuriyet mah- kafi derecede sarih cevaplar 
kemeleri ile cümhuriyet kanunlarını 1 k vermiş bulunuyorlar. Ben, Na-
ne çabuk unuttular? Limana "dökülen benzin ateş a ara fia vekm aıfatiıe mecliste ve 

~/ d on beş yelkenli yan 1 her icap ettikçe esas ve tefer-
lzmirde birtakım nümayiş~iler yaka- ruata ait her türltı izahab ver· 

Vazgeçsinler ..• 

lanna Gazi ile Fethi Beyin resimlerini 2,0 kişi öldü, 20 milyon ZQTQT VQT meğe amadeyim. 
yanyana asmışlar. Bununla Fethi Bey lzmir hadisesi hakkındaki su-
fırkasının asıl başta Gazi olduğunu 'Atina, 9 ( Apo) - BugUn Pi- ıonra ateı o civarda bulunan yel· alinize gelince, yollarda gazete 
göstermek istemişler. Bu propaganda re limanında halkı teeuiir ve kenlilere sirayet etmiş ve bun· 

okuyamadım. Ağızdan alabildi
burada da kalmamış, açıktan açığa heyecana dütüren büyilk bir yan- lar da tutuımUfiur. 
(Gazi Fethi ile beraberdir) cümlesi ,, k t B" 1 'l' yanan ye]keuliler on betten ğim Mllteferrik haberlere glire 
her tarafa yayılmış, Fethi Bey vasıta- gın/dçı m5ış ır.d ırO'ln gıd ızl v apu- lzmirde feci tecavüzler olmuştur. 
.1 G . ta . ti d ki run an tan art ı epo anna fazladır. Bu yangında ölenlerin d 

sı e azıye zıma anm arze en m- b 1 1 ak 1 b • hl dil- mı'ktarı 25 kişiden fazladır. Bazı hmir btıyük felAket günlerin e selerin ayni zamanda Gazinin kendi e- oşa tı m ta o an enzm sse 
k d k 1 1 k rtul k · • iami etrafında bütün vatan . ev-seri olan Halk Fırkası binasına hücum me ıisin enize a mıı Te iştia Tapur ar ateıten u ma ıçın 

ettikleri nnzan dikkate alınırsa bu pro etmiştir. denize açılmağa mecbur kalmıt- lltlarımn titrediği aziz bir mem• 
pagandalann ne dereceye kadar mem- Bu ıuretle Pire limanı amızın lardır. Hasarat 20 milyondan leket parçaıı<Jır. 
lekette halk arasmda revaç bulduğu ateıler arasında kalmttbr. Biraz fazladır. Eğer itittiklerim doğru ise, 
kolayca anlaşılır. Onun için (Anadolu yeni fırkanın muhtelif ağızlarda 
ajansı) ta.rafından reisicümhur hazret 
}erinin yeni fırka ile beraber olduğu 
hakkındaki ifade ve işaalan ret ve tek-

10 milyon 1 MI. 5 Avrupa babaedilmi, olan fikirleri fev-
kinde feıat tahriklb yapılmıı 
ve bazı lzmirlilerio fUUl'ıl tetvif 

zip eden dünkü teb1iğ çok yerinde ol· H • • k ,,.. t B J ·ı 1 •• k d 
muştur. Hem devlet reisi, hem de mil· U Um e 8 Van$ eyne mı e IDUS8 a a 
let reisi olan Gazinin yüksek nammı 1 ikinci oldu 
politika mücadelelerinde muvaffakıyet 8 1Y0 r Atina, 9 (Apo) - Breziliyada 
kazanmak için vasıta olarak kullan· d .. . . J • d yapılan dtlnya gOzellik mllsaba· 
mak istiyenlerin bu oyundan vazgeç- Bu para OVJZ Jf erın e kasında ikinciliö-i Miı Avrupa 
melen lazımdır. k IJ 1 k ~ o· u anı aca kaıanmışbr" 

Demagoji yetişir? Ankara, 9 (Telefon) - Bura-
Şimdi Serbest fırka lideri Fethi Be- daki fevkalade komiıyontµı lç

yefendinin yaptiğı gibi halka boş ve tima]arında bankalarla ypılan 
l>eyhnde ümitler vererek el şakırtıları müzakereler neticeainde konsor
toplamak kolaydır. Fakat bir gün bu ıiyoma dahil baİıkalann htıkQ
ümitlerin tahakkuk etmesi ihtimali ol-
mryan hayalat nev'inden olduğunu aıi- mele avans olarak mühim milc-

Adliye Vekili 
Sefirliği varit 
görülmüyor 

Jıj3n halkln aldanmış olmaktan müt: tarda para vermeleri takarrtlr 
vellit hiddet galeyanını tutmak çok zor etmiıtir. 
iar. Basiretli bir politikacı olmak için Mecmuu 10 milyon Türk lirası, 
Fethi Bey bugün söylediğLsözlerin ya"! yani bir milyon lngiliz lirası k!l· 
rm ne .dereceye kadar kabili tatbik"' şey dar tutan bu avanalann bet 
le!. olduğunu eyice düşünmeli, bugün ' milyon liruını Ziraat, 1 milyo-

Ankara, 9 (Telefon) - Adliye 
vekilinin Va11ovaya bDylik elçi 
olacağı hakkındaki naıriyat bu
rada varit g6rlUmemektedir. 

kendiSini alkış1ryan. ~rrzlann yarın ar· ıf" 
k'aS.mııan lslık çaldığını görmekliste- nunu Emllk banlialan •erecek-

da tutmak için timdi d6viz mu .. 
1 bayauına tahsis olunacak, bu 

suretle ithallt mevıimine istok 
1 döviz hazırlanacaktır. 

mez~ demagoji c.ereyanma bir an ev- lerdir. Bu para ihracat meTsimi 
vel nihayet n~elidir. olmak itibarile panmm. idila'ar-

1 

VAKıT in t:efrlkosı-z 79 Fakat ROftilniln kendi odasına 

.. ,~ .A. , Hc.A.. -L.•· -~ ~:muı endiıesile derhal .ilive 

rw~~~t;il--~iiil-•mii•~liiiiij-~:;,ı--~-,..-·. i -Zaten bizim oda daracık, 
MtlHARR'IRI: SE~ MANiN ENİS • kutu gıöi ~ir yer •• iki yatak zor 

• • sağıyor •• Hıç olmazsa beş on gtln 
Faka reÇ'."ele eczaneye verile

ce~oraaa sröıterilen iliç yapıl
mak ıktıza edecekti. Eczacılar, 
kilÇilk bir ıişe içine kuyu auyu 
muCfar, terlios suyu mudur, ne 
ol'autu lJelli olmıyan bir su ko-
~p bir miktar boya karııhnyor
lar, onu cemi derde deva, bin 
illete şifa bir ilaç diye hastaya 
ıunuyorlarlardı. Hasta eyi olursa 
ne ill, olmazsa nalları havaya 
dikiyordu. Eczanhane camekan
lanm dolduran o silril ıfiril ka
Tanozlar , hep göz boyamak, 
para çekmek içindi. Kendisi 
buna inanır mı idi? .. 

Hastahaneye nakil darbesinin 
kendisine Yunustan gelmesine 
rağmen Numan Ağa, bu işin 
Rn~nftn başının anından kalk-

~
bğmı zannediyordu. ROftll dem· · a f(iyle rahat rahat uyurum ... 
len. bu ada!Jl. olurh fe?~ ada~ Ve ıonn Rüşttıye sordu: 
hırdan dejı1dı. Kendıaıne o1'a- - Sen odandan memnunsun 
dar da yalTal"IDJfİI. değil mi arkadaş? ... 

O gtın bir arabaya ylkletile- ROıtn, elbette ·memnundu. Ni-
rek hastahaneye giderken: ye memnun olmasıudt?.. Bu va-

- Bunu senden ummazdım, ziyette olan bir insanın dünyada 
Rnıtü .• ne emeli olabilir, nede göitı bu· 

Diyordu. Bu itham, Rtlffftyli lunabilirdi? ••• 
fena halde müteeuir itmitti • Mahalleye ahımlfb. Gözlerinin 
Arkadaşı hakkmda en kOçlik bir önOnde stırtl ınrn imtidat eden 
sui zan beslemdiği halde onun ıu evlerin hepsinin içini biliyor
kendi hakkında b&yle bir mn- du. Burada her nevi insanlar 
li.hazada bulunması inaafıızlıktı. vardı. Bu mahallede yüksek ta
Numanın hareketinden ıonra baka, orta ıınıf ve halk tabaka

Yunus geniı bir nefes aldı. aı, bpkı birbirlerile memzuç ve 
ROttüye: mahlut olduğu halde mahallenin 

- Nihayet gitti teres •• dedi.. muhtelif semtlerine ablmışlardı. 
Benim işim baıımdan ııgın. Om- Yükıek tabaka ile mutavassıt 
telik bir de ona· bak... tabaka yanyana yaşıyordu. Bir de 

ve izlil e<liliıiil olacaktır:" 
Ben, bundan, bllyük kurtuluş 

• mllcadelesinde bllyDk ıerefler 
ı kazanan Balıkesirlilere bir ibret 
neticesi çıkanr ve tahrikita karşı 

,. teyakkuz tavsiye ederim." Bu 
: kıymetli beyanatından dolayı 

' muhterem Nafia vekiline teıek· 
knrle aynldım. 

Vekil Bey bu sabah, maiye-

1 
tinde demiryolları idaresi inşaat 
reisi izzet ve umumi mftfettiı 

e Nuri Beyler olduğu halde oto
. mobillerle Balya ve Çanakkaleye 

.. azimet etmiştir. 

1 ncir ve üzüm 
İzmir, 9. (A.A.) - Bugün 24 kuruş 

ile elli kuruş arasında 1i43 çuval üzüm 
ve 12 kuruştan 35 kuruşa kadar 3416 
çuval incir satılmıştır. 

· bunların haricinde mahallenin 
kenar bir semti vardı ki orayı 
bir katlı teneke evler tqkil edi
yordu, 

Her Oç 11nıfm da kendilerine 
mahaua berbat taraflan vardı. 
Bunlar arasında en fena sınıf 
orta tabaka idi. Çilnktı bu ta· 
baka ne kendinden enelki sını
fa benziyebilmit ne de halka 
inebilmişti. 

Aile geçimsizlikleri hepsin de 
mevcuttu. Sonra bunlar içinde 
Rüttn öylelerini biliyordu ki 
mahallede zahiri simalarının te· 
mizliğine rağmen hayatlarının 
iç yüzleri berbat ve mnlevvesti. 
Mesela biltün bu semtin en te
miz ailesi olarak tanıdığı Üzeyir 
B. ailesi bunlardandı. Bütün 
mahalle Üzeyir Beyin kızı Cali
be Hanımın bir melek kadar 
temiz Ye afif olduğuna kanidi. 
Akrabalanndan başka kimse 
ile görtişmezlerdi. Pencereleri 
kafesli, perdeleri aşağıya kadar 
inikti. 

Jtıkra: 

Affedersiniz 
Fethi Bey, gazetemizde çımıyan bir 

haberi (Vakıt) ın iamini anarak tekzip 
etmiş ve sesi nezleli olmasına rağmetı 
bu tekzip münasebetile de epeyce •ÖZ 

söylemiş. 

Ertesi gün, kendisini gören nıuhabi· 
rimizc mulıalefet lideri: 

-Affedersiniz, demiş, o sözleri sÖY· 
[ediğim zaman gazetenizi okumamış· 

tını. Şimdi sizde öyle bir haber çıkma· 
dığını öğrendim. Sözüm size değil "Mil· 
liyet" e aittir. 

Kocaman bir fırka teşkilatını, biiyük 
bir hükümet faaliyetini tenkide aznı~t
miş bir muhalif için ne acınacak bir 
dalgınlık ... 

Fethi Beyefendiye yarın: 
- Şimendifer hakkında söylediğiniz 

sözler rakamı ve hakikati ifade etmi· 
yor! 

- lnhisarlara dair ileri sürdüğünü: 
mütalea varit değildir. 

- Liberalism iddiasındasınız, faktJt 
hareketleriniz ve sözleriniz bu meıhur 
siyasi mesleğe uymuyor. 
-lktısaden buhrana çare olmak üz· 

re ne düşündüğünüzü vuzuhla söyle
miyorsunuz 1 
Şeklinde karşısına çıkacak olan iti

razlara da ayni şekilde mi cevap vere
cek, 

- Okumamıştım, tetkik etmemiftim., 
görmemiştim affedersiniz! mi diyecek?. 

* • 

Adliyede 
Yeni tayinler yapıldı 
Ankara, 9 (Telefon) - Ankara 

ağır ceza reisliğine Ankara ti-
caret reisi Şefkati, Akıehir as· 
liye reisliğine Bitlis mtıddeiumu· 
misi Aziz, yerine Bitlis sabık 
azalarından Muharr.em Liitfi , 
Tarsus reiıliğine sabık reiı Meh
met Mesut, Aydın azalığına Mar· 
din azasından Yusuf Ziya, Sam-
sun azalığına Kovil hlkiml ROllO, 
yerine Anamor hakimi Abıil~t • 
zühtü, Kozan reisliğine ,. mllddi-

umumi Ali Rıza lzmir reiflipe 
Şarki karahisar müddiumumiai 
Asım Beyler tayin olunmuılarclır. 

Kayseri gençleri 
Valinin de iştirakile Sivuı 

ziyaret edecekler 
Kayseri, 9 (V akıt) - Kayseri 

muallim ve gençlerinden mürek• 
kep bir heyet demir yolunun 
işletmeye açılması mllnasebetile 
bir kaç güne kadar SiYaaa bir 
ziyaret yapacaklar, Sivaahlan 
tebrik edecekler. 

Kafileye vali Fuat Beyde it· 
tir ak edecektir. 

n1111mmıı11111nmın11111W111111ıımıı1111nruııunııuuttuııı•11MıfMMlllM•.......- • 

Telgraf haberlerimizin de• 
vamı üçüncü sayıfamızda 

Calibe Hanım ender sokağa 
çıkar, sokağa çıkbğı zaman da 
her defasında sımsıkı kapalı 
bulunurdu. Halbuki RUfttl, akra• 
balanndan bir delikanlının kaç 
kereler gecenin geç saatlerinde 
oraya bir günahkAr gibi korkar 
adımlarla geldiğini ve bir saat 
sonra ayni korkak adımlarla 
çıktıiını görmüştü. BOtün ev hal
kının. uyuduğu bu saatlerde bu 
genç delikanlının burada iıi ne 
idi? .. Buraya alelade bir ziyaret 
için geldiği farz olunsa bile eTe 
bu ihtiyatlı adımlarla girif ve 
bir ıaat sonra bu korkak hat• 
velerle çıkıt niçindi? .. 

sonra mahallede bir Ibrabim 
paşa ailesi vardı ki pafa, kud· 
retli tabiyesile ordulan idare 
ettiği halde evde kanıını idare 
edemiyordu. 

.Sonra gene mahallede Sadık 
Efendi isminde birisini tanıyordu 
ki içtiği vakit körkütü k sarhoş 

(Bitnıdi) 
ı.. 



· karışan 
· · V.e şehremtnleri 

---~:1\·27 Bey, 19 Paea, 3 Ef, 
a-ellp a-eçti 

::::;a••-==~ ..._ çalı. ttnlttr oldalıı gl61 •ı;cli 
..,.,_,c:dlc 11a.ile fiilrenler de "•r / 

•liliilF • iladeıaberi ema
llet Ye Yillyetin birletmeaile .a
cMa 1elea 1e-
ni Wr ., .. ,. ' 
tetldlltile ida
re ecliJiyor. Ba 
,... t91ldlab 
da '°D felare. ............ 
WddiD 8. İda· 
,. "'191 ..... .......... 
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Bugün Dresden'deki büyük 
bir otelin holünde Hollanda-

<lan gelmiş bir tanıdığımı bekli
vordum. Hava çok güzeldi. Sak
sonya lsviçresi (Deresden'in aşağı 
\lUkarı otuz ld omelre dııarıslnda 
')aşhyan ve Çeh sınırlarına ka
lar ıüren dağlık, çamlık yerler)-
1de bir otomobil gezintisi yapa
' aktık. lstanbul'dan yeni gelen 
" Yakıt ,, gazetesini cebim 
den çıkardım, okumağa baş-

. adım. Karıı tarafın beyanab, karıı 
tarafa geçenler .. Tenkitler. Kılı 
kırka yaran madde tahlilleri.. 
Dalmııtım, düşllnüyordum: bun
lar ne? Yeni fırka, 6teden beri 
bildirdiğimiz bir sözle ife başla
mışb:., fikirlerin çarpışmasından 
hakikat şimıeğini" yaratacakb. 

Fakat hakikat nedir? Biz bunu 
ne ile ölçeriz? lıte en çetin iş 
~u.. Hakikate kavuşmak için iki 
fikri göreştirmek yetif iyorsa, 
bundan daha kolay bir şey yok. 
At koşusunda, horos düğüıünde 
bile hayvanlarda bazı meziyetler 
aranır. Fikirler de böyledir. Ha
kikatin doğmasına yardım ede
cek fikir çarpışmalan için de 
baıka çeıit fikirler lazımdır. Ba
zı fikirler Tardır ki çarpışbklan 
vakit ömür olurlar. Sirklerdelc• 
tuhaf güreıleri andırırlar. Bu, 
fikirler vardır ki bizi düşünüı 
derinlikleri ile baıbaşa bırakır 
Bazıları da vardır ki insan ruhun· 
da yaratmak alevi tutuıturur. 
Karşı tarafın, muhaliflerin biz~ 
beklettikleri hakikat timşeği 
hangi çeşit fikirlerin çarpııma
sından hız alacak? karşı tarafın 

bugUnkU bulutlaımasmdan yaratıcı 
bir şimşek, daha sonra ijır dam
ı.tar beklemek o kadar kolay 
de· ildir. 

Çünkü: bu bulutlanış öyle bir 
bu.utlanıfa benzemiyor. Bu rengi 
bulanık bulutun daha ziyade 
14
dolu" sundan korkuyorum. Ya

pılan tenkitler ilköncc verilen 
ıözlere uymuyor. 

Ben bu dütünceler içinde iken 
onıuzuma bir el dokundu: 

•··· Nedir bu dalgmiık? Şimdi 
hemen gidelim mi? Ha, dur.Sa
na bir ıey ıoracağım. Doğrusu 
hayrette kaldım. Memleketinizde 
yeni bir fırka var. Bunu zaten 
biliyorum. Türkiye'deki yolsuz
luklarla ıert bir mücadeleye 
gırışmiş. Memurlarınız baıtanba
ıa boıu.lmuş. Beş on kuruı için 
her feyı yapıyorlarmlf. Ben, fa
tırdı?1, doğrusu.. Abdülhamit 
de~nde böyle idi. Mustafa Ke· 
malın yaphğı büyük inkılaptan 
sonra b~n~n ortadan kalktığını 
zannetmııtik. Öyle değilmi, me
ğer.. Ecnebiler için çok fena 
bir fey bu.. Biz, artık, orada 
hakkımızdan emin olmıyacağız. 
Sen bana inkılAp TOrkiye'ıinden · 
bahsederken, hayalimde ideal 
bir memleket canlandırmııtan. 
Anlat bakalım, doğru mu bunlar? 

Bütün varlığımı sarsan çok 
derin bir teesslirle cevap ver· 
dim: 

Hayır, azizim, doiru değiJ.. 
Sana her vakit anlatbğ'ım Tür
kiyei en doğru Türkiye' dir. 

DütünOyordum: Tamdığımın 
sözlerini tahlil ediyordum. Nuri 
n~yin sazleri ne ç""" hıer yere 

Drc$den: 30 I ~ I !J30 
dağılmışb. lnkılip Türkiyesi için 
ne büyük bir şüphe uyandırmıştı. 
Böyle mi olacakta? Böyle bir 
tenkit yolu mu seçilecekti? Ben 
yurdumdan uzak yaıadığım için 
mi birçok ıeyleri bilmiyordum? 
Hayır, öyle değil. Biz böyle bir 
uçuruma düşmemitiıdir. Böyle 
bir uçurum; mahvolmuş bir in
kılap demektir. Halbuki inkılap 
yaııyor, biltOn gençliği ıle ya
şıyor. 

..•• Obalde seni biraı daha 
dinlemek isterim. Bu, yalnız bir 
propaganda mı demek istiyorsun? 
Öyle iıe, bu iyi bir yol değil. 
Bütün dünyaya kendiniz hak
kında fena bir fikir veriyorau
nuz. Eunu biliniz ki bu gibi söz
ler yabancı sermayesini çok kor
kutur. lnkıllbıruzın bütün dünya
C:la uyandırdığı bilylik itimadı 
sarsar. 

•..• Dinleyiniz azızım: Yeni 
bir fırka adamının ıözünden 
böyle geniı neticeler çıkarmak 
doğru deiildir. Cümhuriyet 
Türkiyeainin böyle bir muhale
fet ıözü ile kafiyyen ölçülemiye
cek kadar bilyilk eserleri var
dır. Yeni Türkiye; yaratılan ye
ni eaerler demektir. Memurlan· 
p. ız çok fedakAr inınalardır. 
\rarat isyanında canını en bn
yıik tehlikıey• koyarak makine

,ıi batından ayrılmıyan telgraf
çılanmız vardır. Bunların aldık
ları maa4 hiçtir. Böyle can cö
mertliii yapanlar; idealist insan
lardır. Onlar bet on kuruşa 
kendilerini satmazlar. istiklal 
harbini unuttunuz mu? Sırtında 
cepane tqıyanlan, cepane mer· 
mi ıOrtikliyen kadınlan unuttu
nuz mu? Memurlanmız ya on
lardan, yahut onların kardetle
rinden baıka bir fey midir? 

Her yerde olduğu gibi, bizde 
de birkaç zaif harakterli olabilir. 
Fakat Türkiye de onlara karşı 
ıert hareket eden bir hüktlmet 
vardır. Bazı yolsuzlukları için 
Bahriye vekili bil~ hapsedildi. 
Almanyada bir ıilrü fırka var. 
Fırkalar zayıf karakterleri or
tadan kaldıramazlar. Barmat ve 
Skalarek ıui istimalleri meydan
dL .• 

Alman matbuab buna ne ya
pabildi? lf; matbuata gelinciye 
kadar olmut bitmiştir, bile. 
Mahkeme kararlanndan, a(ır 
cezalardan korkmıyan bozuk 
ruhlu inıanlar fırkaların konto
roluna metelik vermezler. Onlar 
Patilogik tiplerdir. 

Memurlarımızı lekeliyenlerin 
maksadı çok başkadır. Onlar 
bu ıuretJe Halk F ırkaaı hüku
metini lekelemek istiyorlar. 

Y okaa, onlar da, memurlan
mızın yllkıek bir ruh taııdığını 
bilirler. Onlar da ismet Paıanm 
yolauzluklara karşı ne şiddetli 
bir dlitman olduğunu bilirler. 
Fakat muhalefet bu mantılda 
yapılmıyan feyleri kara boya 
ile yapar. Kendinize Almanyayı 
misal alınız. 

Birkaç rey için fırkaların ne 
gibi yollara bat vurduklarlnı 
görmüyor musunuz? 

Verdiğim izahat arkadaıımı 
yabıtırmadı. Otomobil otel ka
pısı önünde bekliyordu. Arka 
tarafını yolda da konuşabilirdik. 

•Mili Yılbaş• 

Bilmem sırası değil gibi gö- 1 
rünür, amma şaşmayın, bu 

yılbaşı biten bir seneden son· 1 
ra gelen günün ada olarak kul· 
!anılmıyor. 

Ben, ders senesinin yılbaıın
dan bahsedeceğim. Her eylül 
bu böyledir. llkjn zamanla de-

--
KIZIL 1 YAZAN ; Omer Rız11 ] 

•• 
GOML 

Hükdmet merkezinde 
- J -ğişir sanmıştım. Sonra zamanla _ 2 _ ' 1 du. Fakat ortada bir kaç cereya~ 

eksilmiyip arttığını acı acı gör- vardı ve bunların birinciai Eıne"1 • 
düm. Bu görütün gönlümde hı- Sebe oğlunun arkadaıları muay· lik, Haşimlik cereyanı idi. Şimdiye 
raktığı hissi; ne vakit tahlile yen yerlerine gittiler. Kendisi de kadar Haşimiler~n biri de ikbal .,e 
çalışsam, iki zıt duygu ile kal- Medineye hareket etti. Onun aldığı iktidar mevkilerine yükselmeıniı· 
bim dolar. tavur, ehli kitaptan İslamiyeti ka- ti. Buna mukabil Emeviler, cle~te· 

Evet her üylül, tamdık, tam· bul etmiı bir adam tavrı idi. Ç.ünkü tin en büyük mevkilerini elleriııt: 
madık imzalı mektuplar alır, baıka türlü bir şekilde Medıneye almışlardı. Hazreti Ömer zamanııı. 
tanıdık tanımadık insanların zi- girmek imkansızdı. Onun Medine· da Muaviye gibi onun kardeş\ 

ye geli,i, hiç bir şüphe uyandır~a- y ~zit gbi, Amr b~il Al gibi Eme· 
yaretlerini kabul ederim. Bun- mıt~ı. Onun hal ve. tav~unda, şup· viler, valilikler, kumandanlıklıı.t 
ların hepsi yalnız bir şey, pek heyı davet eden hıc bır şey yoktu. d h 'k h k Ö defi 

h ki b · S b v ı · - k d eru te ettı ten aş a mer metru, çok a ı ir ıey ıster- e e og u, mescıtten çı mıyor u. d l . . . 'h ıı.1· 
Vaktinin kıımı azamını namaz ve sonra ev et nyasetıne ıntı ap o 

ler: k k b 1 niyazla geçiriyor daima peygam· nan Hz. (Osman) m kendiai de 
Çocuklannın me tebe a u ü. ' E ~ ·d· o O ~ Jlarttl berin aahabile düşüp kalkıyordu. mevı ı ı. nun. m_eyye ogu • 

Sade mantık "er.-evesi içinde O d d 1 b l de" ... ... zaman Hazreti Muhamme i gör an oması, u aı enın, onun . 
kalırsanız işin İçinden çıkamaz- mü,, onu~ tarihine karıtmış büyük- rinde daha fazla tebarüz etmesıne 
ımız. lerden bir çoklan hayatta idiler. saik olmuştu. Haşim oğulları b~ 

Oyleya, mektepler çocuklar Sebe oğlu bunlardan Hazreti Mu· vaziyetten memnun değillerdi. ~ı· 
içjn yapılmıfhr. Çocukların ora- hammedin tarihini öğreniyor, onun li__Jcis onlar, ~endileriı:ıi ha~a~zh~ 
ya girmeleri muayyen bir tahsil ölen va hayatta kalan bütün aaha- ugramıf, kadır ve mezıyetlerı ıhnı 

bı hakkında malfunat alıyor ve iler· olunmut görüyorlardı. Hatta buJJ 
vesikasına sahip folduktan son- de istismar edeceği noktalar üzerin lar kendilerini devlet riyasetinde~ 
ra en tabii bir şeydir. Bu ka- de ısrar ediyordu. Bu sayede Sebe b&§lıyarak bütün devlet memur• 
dar tabii bir hak için neden oğlu kıaa bir zamanda İslamiyet yetlerine kadar herkesten fazla li 
evlat babaları en uzak tanıdık- tarihini öğrenmif, Hazreti Muham· yakatli sayıyorlardı. 
lara bile baş vurmak mecburi- medin hangi aileye mensup olduğu- Sebe oğlu bu cereyanı aon dere· 
riyetinde kalıyorlar? Zihnin ilk nu, islimiyeti neırü tebliğe batla- ce ehemmiyetle takip etmiş ve bll 
hamlesi böyle bir sual oluyor. dığında kimler tarafından muhale- cereyandan büyük bir istifade ul11 

k fet ve kimler tarafından yardım muıtu. 
Fakat ne yazı ki hakikat gördüğünü, sonra Mekkeden Medi· Onun nazarı dikkatini celbedet 

biç te manbk çerçevesine sıia- neye ne gibi ferait içinde hicret etti bir cereyan daha vardı. 
cak takımdan degv ildir. M d 1 ı k D 1 · k · M d" d ol ğini, e ine i ansarın onu nası a ev etın mer ezı e ıne e 

Evet mektebe girmek, çok karıılandığıru, Mekkelilerle kaç ke duğu halde, devlet itlerinde bu ıeh 
defa bir ıefaat kaprüıüne, bir re muharebe ettiğini, yahudlerin hu rin hal km dan fazla, Mekkelilet 
delilet kanalına muhtaç bir ik- ıumetine nasıl mukabelede bulun- den, istifade olunuyordu. 
bal sayılıyor. Bu niçin b6yledir? dulunu, nihayet nasıl muzaffer ol· Bu hal payitaht ahalisini mell' 
Ve kaç türln zararlı neticelerini duğunu, Medine ile Mekke arasın· nun etmiyordu. Bunlar, gerçi hii 
göğüslemek mecburiyetinde ka- da vukubulan muharebelerde kim· kumete itaat ediyor, hükumetin te 
lıyoruz? lerin öldüğünü, bu ölenlerin hangi hirlerinde kalmasından istifade e

ailelere mensup olduklarım, Hz. diyor, fakat hükumet kendileriıı 
Bir vatan yavrusunun mektep- Muhammedin ölümünden sonra dea batka kuvvete, yani Mekkelİ 

lere yüz suyu dökerek girme- devlet ve hükUmet baıma gelenle- olan Kurenin kuvvetine istinat ~ 
si acı bir şeydir. Mektepsizlik rin nasıl geldiklerini, niçin Hazreti olan Kureyfin kukvvetine istinat et 
yeni hayatın vatandaılara aııla- Muhammedin akrabasından bir za· tiğinden ve Mekkeli olan KureYfe 
dığı irfan aılundan duyduğu- bn devlet başına getirilmediğini ehemmiyet verdiğinden derin bit 
muz zevki çürütmese ·ne kadar anlamağa çalıımı§, bütün bunlarla iğbirar hissediyorlardı. Demek 1'i 
iyi olacak. iılimiyetin bütün akaidini tahkik ortada bir (Meleke. Medine) rek• 

Sonra ikinci bir fellket te etmi§, bunları derinden derine an· beti de vardı. 

k 1 lamı.f, daha ıonra zam. anın h~u- Sebe ogwlu, bu cereyanı da ihnı" 
ıu tavsiye me tup an meselisi- ti t f d k 1 me .ara ı~ an ta .•P ~una~ •ıy~- etmedi ve Medinelilerin Haıinı <Y 
dir. Yavru daha ilk adımda ıete. kimlerın muhahf, kımlerın mu· ğullarmdan birine, bilhassa ti~ 
tavıiyenin lüzumunu, onsuz yo· zahır olduklarını uzun uza.dıya ta- (Ali) ye müzaharet edeceklerin'•. 
la çıkılamıyacağını görüp ahlA- mik etmiı, nihayet muhtelıf fırka· .. k .. H Al" 'b' b" h ·yetiıı 

1 h. . 1 hakkı d h . çun u z. ı gı ı ır ta aı 
ki bir saraıntı geçiriyor. Bunun ar .ve _ ızıp er n a, e emmı· daha fazla Medinelilere istinat e 
ne fena neticeler vereceğini söy- yetı haız A menfalatler hakkında et· deceğini anladı. O halde hüklinıf'!t 

raflı malumat a mıştı. . . k tte 
lemek lazım mı? S b ~ı M d. d b 

1 
aleyhınde yapılacak hır hare e _

1 
Ö 1 d. e a og unun e ıne e u un· b d dikk t "' Başlarken de s ye ım ya d v d d'kk . . u cereyanı a nazarı a e 

d d k il ukgu slıbrad a n~zarlı d ı b":tı.nı en mak icap ederdi. 
ıu yılbaılann an a ama ı 1 ço ce e en sıma ar an ırı, Hz. b k b' d h• 
bezğinim. Kim bilir bu ıaatte (Ali) idi. Bazı dini mütkülleri hal Bundan aş a ır ce~eyan :iııi 
kaç ki·,,· daha •u benim duydu- için ve ilmi münak ı · k vardı. Hz. Muhammedın deV' 

Y , aşa ara gırme .. .. . .. . .. $ 

ium eziyetle kıvranıyor. için (Ali) ile bir çok defalar görü· ~~rmuş ola~ bır çok ~u~_ıde . ~t.le 
Se fen Sebe oğlu, onu dikkatle tahlil lumanlar, futuhatın buyumeıı uı,, 

~==~~~~ ~~~~'J~va'~-=-=~- ediyor; onun temayüllerini, onun rine servet ve ref ahiyetin ortalıg 
Ke:CÜ kc~dime diyord~m: hükumet hakkındaki fikirlerini ve istila etmesinden, büyükk menf aı.t 
•.. Biz lekesiz insanlara bile mütalealarını ehemmiyetle teshil lerin vücut bulmasından, büyiil< 

hürmet etmiye çalışmamııız. Fi- ederek bunlardan nasıl istifade e- menfaatler etrafında had rekabet· 
kirlere hürmet? Bu çok daha deceğini düşünüyordu. lerin mücadele etmesinden ürianii' 

b Sebe oğlu, Medineden çıkıyor· ler bu hayata karıımaktanaa inıi 
güç ir şey. Böyle çarpışmalar- k b'· ·· f.k. ı · (Al") ·· ' ·ıı en utun ı ır erı ı uze- vayı tercih etmitlerdi. Bu zümrenı 
dan da hakikatin büyük tim~e- rinde te k .. t · t' B h · rı ... . ~er uz e mış 1• u. fa .8 ': de kendine göre bir noktai naı• 
ğini beklemek, yalnız, aldatıcı yetten ıstıfade ve onun vazıyetını vardı O da herkesi dünya itlerine 
bir hayal olmaz mP? idstisymalr etmb ek mümkkl~~ ve _kolay- bu de.rece dalmakt:n tahzir etnıek 

M. Nermi ı. a mz unun şe ını tayın et · . H b 1 d b 1 'frat• 
mek icap ediyordu. Sebe ogvlu Me· tı.. atta un ar. an. az_ı .arı. ı .-tle 

Hamiş: - Bu makaleyi bize gönde· d k h k dd.,, dineden çıkıyorken hükumeti mer· gı er.e serv. et ın ıma ını şı J•• ren Nermi B. arkadaşımız hususi bir t kb h l t t 1 il .,. keziye hakkında devletin resi ki· a ı etmış er, aerve op ıya 
mektupta sunlan da söylemektedir: rında bulunan Hz. Osman hakkın· rın en fena akibete layık ve müste• 

Yeni fırka, çok biçimsiz bir zamanda hak ld ki ·· ı · l d. Bu•• da, onun valileri hakkında tam ve o u arını soy emıt er ı. 
biçimsiz bir tenkit ,·olu açtı. Bizdeki 1 b d Eb b ı ordll· 

J mufassal malumat elde etmi,, her arın atın a uzer u unuy 
tenkitlerin iğrenç bir Cledıkoduya döne- şeyi yakından görmüı, yakından Sebe oğlu bütün bu cereyanlar• 
ceğine hiç şüphe yok. Bundan zarar tetkik etmit bulunuyordu. Devletin ehemmiyet vermit ve hükumet ,. 
görecek, doğrudan doğruya Cümhuriyct bütün iıı.leri yollu yolunda gidiyor- leyhinde dedikoduya meydan açatl 
ideal1eridir. Biz bunun farkında değiliz. ~ }..t 

--:-- . , . . bütün hadiseleri teıbit etmişti. Sana bugün bir ) Ut gönderiyonım. e~sır etıı. 'ı urt· kardeşlerımın bunu bil· k d d'kk d b 1 büyiil' 
Y d ıı-. b' k' v d h" b. . . . . B b d b .. b.. .. ço e ı o uya se ep o an 
aşa ı ,.,.m ır va a.. ı azım an ıç ır mesını ı sterım. en ura a us utun k ·· .. k I 1 d h.'kU t aleY· 

şey çıkarmamanı çok rica ederim. Eğer yalnız bir insanım.. Gönlümün lıütün uçu mese e er en u me bii· 
"nezih muhalefet,, fikrine hürmet ederek acılarını )·alınız ta~ı)·orum. T Ja, ret ed·1,·0 • hinde az çok bir esasa dayanan 

· · · '"k 'dd ti' b. da ter yazımı neşretmezscn, bana haber ver. rum: Gazetelerimi?. "nezih mııhalafet,, e yu ve ~1 e ı ır propagan 
Başka bir gazetede neşredeyim. Çürıkü : inanıyorlar. A Hupa'daki fırkaları göz tip etmek mümkündü. . ) 
Yaıımda ıırılımıtım vak'a beni çok mü· önüne getirelim. Bıı Htisir. (Bıtnıtdi 
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150 likler 
Fırsat gözlü vorlar 
lskeçede çıkan lnkılip refiki

mizia yazdığına göre orada da 
ve GlSmillcünede oturan vatan 
haini 150 likler, Serbest fırka
nın tqkiJi haheri üzerine aevin
miıler ve kendi hesaplarına bir 

Sinemacılar 
VAKIT!J 1 

1 

Neye ucuz~ 

fınat çıktığı hulyasına kapıl
mıılardır. BunJar hayalpereıliği 

A1ektep kitapları narhtan 
yüzde 2o iskonto ile 

satılıvor 

Oün MaJiye müfettiş· 
litil)e şikayette bu

lundular 
Beyoğlu belediyesi ve Merkez ku; 

mandanlığı Melek sinemasında loca aç
tırmışlar. Defterdarlık memurları sinema
ya gele~ek vergisiz Joea açıldığı için si· 
nemacıya 105 lira ceza kesmişler. Şim
di sinemacı ne yapsın? Loca açmasa 
bir türlü, açsa malOm ! .. 

o kadar ileriye götürmüılerdir 
ki Fethi bey tarafından mutla
~a ıı~at edileceğini tahmin et
tıklerı Cümhuriyet Halk Fırka
sının bırakacağı mevkii Ye mey
danı kendilerine hasretmek hul
yaıını kurmuşlardır. 

Refikimiz bu arada şu haberi 
de veriyor: 

"K . avıyycn öğrendiğimize göre 
burada kabine bile teşekkül etmiş 
bulunuyor. 

Herkesin alay ve eğlence te
likki ettiği ıu gülünç kabine 
flldur: 

Sadrazam : Gömülcüneli fs
mail Hakkı 

Şeyhillislim: Mustafa Sabri 
Maarif Nazm : M. Hasan za-

de 1. Sabri 

Adliye Nazm: Ali V ufi 
Harbiye Nazarı: Çerkes Etem 
Umum jandarma kumandanı: 

Çopor! Vasfi 

. Refikimiz bu sersem kafahla
~~ sersemce işinden nefret ve 
ıstıhza ile bahsettikten sonra di
yor hi: 

- Hu maıallabı noksan ka· 
binede Evkaf Nazırlığı münhal 
g~ba. Bu münakaşada nadide 
hır nazar boncuğu gibi Iskeçe 
Evkaf müteveUisi nazininim Ça
~albaı Ahmet ağa en münasip 
:ı~ltndır doğrusu!. .. 

S. C. F. 
Dün de Merkez O
cağında toplanıldı 

VilayetJerde teşkilat 
devam ediyor 

Serbest COmhuriyet fukasmda 
ocak heyeti dün de sabık darül
fDnun emini lşmail Hakkı Bey· . . d ın 
ny~etın e toplanmış ve vilayet 
teşkdltı hakkındaki mesaisine 
devam etmiştir. 

Tezyini san'etıar aergiainde 
Bazı kitapçıların mektep ki

t~.plarmı, ~ıtünde yazılı fiyattan 
yuzde 20 ıskonto ile sattıkları 
yapılrnııtı. 

Halbu ki maarif idaresi b 
kitaplara nark koymaktadır. Na~ 
sıl oluyorpa bu kitaplar daha 
ucuz sablıyor. Madem ki nah
tan daha aşağı satılması müm
kündiir, o halde niçin 0 fiyat 
nark olarak tesbit edilmiyor?. 

Bu mesele hakkında bir mu
harririmiz maarif erklnmdan bir 
zat ile görüşmüştür. Bu zat de
miştir ki: 

- Evet, bu mesele daha ev. 
v_el nazan diklratimizi celbetmiı
tı: Tahkik ettik. Neticede bazı 
kıtapçıtarın rekabet için hatta 
zaranna satbkları anlatıldı. 

Maheza gene bu kııım kitap
çılann bir kitaptan çok mıktar
da basarak her kitap batına 
dilten masrafı hami hadde ten
zil ede.rek ayni cinsten kitap 
basan diğer kitadçıdan daha u
cnzn satmak imkanını biliyor. 
Meıele bundan ibarettir.,. 

Tezyini aan'atlır aergiıiupe 
Geçen sene açılan Şark Tez

yini aan'atlar mektebinin mesai
s~Ie vücuda getirilen isArı tezyi
n?:e tayyare cemiyeti krrşısmda 
kaın mektebin salonunda umuma 
teıhir edilmittir. Sergi eylUI ni
hayetine kadar her gtln saat on
dan akpm Rnaekize kadar açık
tır. Dühul serbesttir. 

Adliyede ---
Zarf içinde 

G6nderilen para nesli 
kaybolmuı? 

İstanbul ikinci ceza rn hk . 
d'" a emesınde 

un posta memurlanndan Edip Ef h 
keme edilmiştir. · mu a-

Edip Ef. nin mahkemeve ve ·ı . . 
• J rı mesmı 

mucıp olan hsdise, meb'us Tah . 
bir kt · . d sın B. e 

me up ıçın e gönderilen 100 lira. 
nın, zarf açılarak zıy·aa uıı.... d . . r.•aması ır. Edip 
Ef. ıle bırlikte diğer bazı mem 1 b 
k d d · ur ar ak-
ın a a tahkikat yapılmış, onlar mab. 

keme~.en men kıran almışlar. 
. Dun m_ahkem:de dinlenilen şahitler 

Edıp Ef. nın vazıfeşinas bir mem 1 
du•' .. 1 • ur o . 

ı;unu soy emışlerdir. 

• Daha bazı şahitler dinlenilecek tir. 

Komünistlik tahkikatı 

Fırkanın Bolu, Kastamonu, An
talya, ~·~kl~reli, Tekirdağı,· Ça. 
talca, Sılıvrı teşkilitı tamamlan
mıı ve ocak hey~tleri teşekkUI 
ederek faaliyete başlamııhr. 
Farkamn Konya teıkilitma dok· 
tor Slireyya B. ' Kocaeli teıkiJi
bna Kocaeli meb'uau lbrahim B 
memur edilmitlerdir. · 

Komünistlik tahrikAtı ile 
olarak ı~tanbulda ve fzmirde ya;;znun 
lar hakk d k. a anan
. . . ın a :• t~hkikata İstanbul Yedin-

cı ıstıntak daıresınce d l 
Fırka umumi katibi K·•t h 
b' u a ya 

dır y d. . evam o unmakta. 
. e ıncı müstantik Rifat B. .. 

maznunlard b • dun 

Dün sinemacılardan mürekkep bir 
heyet Maliye müfettişliğini ziyaret ede
rek vaziyetten şikA.yct elmişlerdir. Mali· 
ye müfettişliği Maliye vekAletine müra· 
caat ederek bu husustaki kanunun iza. 

hını istemiştir. Bu hususta daha evvel 
Defterdarlık ta Maliye vek~Jetine müra• 
ca:ı.t etmişse de bir cevap gelmemiştir. 
Defterdarlık sinemacılaJa bir talimatna· 
me göndererek, gelmeleri icap edenleri 
serbest bırakılmasını bildirmişse de bun· 
larJn kimlerden ibaret olduğu malam 
değildir. 

Maliye Vekili 
Dün bir takım ziyaretler 

kabul etti 
Maliye vekili Saracoğlu Şilkrtı 

B. diin Perapalas oteJinde bazı 
dostlarının ziyaretlerini kabul 
etmittir. 

Vekil Beyi ziyaret edenler 
arasınd~ Osmanlı bankaıı di
rektöril M. De Sarbier, borsa 
komiseri Nurullah Esat B., Gay
ri mubadiUer namına Celil ve 
lıtanbul meb'uıu Kavalalı Hüıe
yin Beyler bulunmaktadır. 

Borsada; --......... ___ ~ · 

lngiliz lir••• 
Dun Ingiliz lıraıı 1030 da açıl

mıı 1030 kurut 10 paraya yUk
selmit ve 1030 kuruşta kapan
•Hfbr. 

Şof6rlerin intihabı 

Dnn şoförler cemiyetinde ida
re hey'eti intihabı yapılmıt ve 
kimilen C. H. Fırkası namzet
leri kazaıımıtbr. 

QQ 

Gazi köprüsü 
ihale gelecek seneye kaldı 
Kambiyo meselesi dolayısile 

Gazi köprilsU bu ıene milnaka
ıaya konamıyacaktır. Ancak 
gelecek sene mOnaka1 açılebile 
cektir. 

Kayııdağı auyu 
Bugün Kadık6yune geliyor 
Kayıtdağı suyunun Kadıkö

yline getirilmesi ve yapdan Uç 
çeşmenin inpab bitmiıtir. Bugün 
ıaat on yedide Kadıköyünde 
bu üç çeşmenin resmi kiltadı 
yapılacaktır. Merasime bir çok 
kimıeler davet edimittir. 

me usu Nuri ve merke h . d z eye-
tin en Ardahan meb'usu T h . 
B . asın 

eylenn bugün lzmirden h . 

. . an azılarını tekrar is•=c 
etmıştır. .... vap 

Etabli Rumral 
Nümerotaj devam ediyor 

• şc rı-
mize gelmelerı bekleniyor. An-

10 Eylül Çarşamba 930 

Milnıuebetıle ış. er a kJamıı 
değildir 

Tevhit münasebetile itlerin 
eyi gitmediği yazılmışlar. 

Mahalli idareler umum mü· 
dürü Nazif B. dün şunları söy
lemiştir: 

J P" 
Dahilde Hariçte 

1 

1 aylı~ Kuruş 150 -
3 .. .. 400 800 

1 

6 ,. .. 750 1450 
12 .. 1400 2700 

ı 
.. • ... 

Rebiülahır -- - - ~ 

1349 18 ~~ 
Bu geceki Ay _,) 

- · 

« işlerde bozukluk yoktur. 
Bazı yerlerde kadrolar nok

sandır. Tamamlanmasına çalışıl
maktadır. Her tarafta muame
lat tabii mecrasını takip etmek
tedir. j Gane~in doltJ~u: 5,34 - hatr11 , 

Ayın doluşu : J9,/4 - batııı : 

18,31 

7,47 

c VUKUAT 

Sınıfı geçmediğinden 
Sütlücede Bademlikte oturan muha

bere memuru Seyfettin Beyin kızı 13 

yaşında S:tmiye sınıfını geçmemesinden 
müteesslren lizol içmiş, hastaneye yatı· 

rılmışar. 

Galatada intihar 
Galatada Dalmaçya otellnde oturan 

45 yaşında Damir isminde bir Avustral

yalı beynine tabanca sıkarak intihar et· 
miştir. Sebebi sefalettir. 

Havuzda boğuldu 
Fener yolunda Kayış dağı caddesin

de Ali Beyin köşkünde oturan Safiye 

H. mm kızı üç yaşında Saime dün hah· 
çedeki hevuza düşerek boğulmuştur. 

Tel çarptı 
Şişli tramvay deposunda h11vat hat 

memuru Mustafa Ef. telleri tamir eder

J, en kendisine elektrik cereyanı çarpmış 

direkten düşerek bayılmışrır. .l\lustafa Ef. 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Namaz vakitleri 
Sabah ÔAI• İkindi 

4.03 12.12 15,49 

Hava: 

4k••"' Y ahı lmaak 
1e,32 20.oe 3,49 

Dün azami hararet 23dcrece olmuş· 
tur. Bugün mum-asıt şiddetle poyraz 
esecek, hava bulutlu olacaktır. 

Radyo: 

Bu akıam Istanbulda 
Saat S'ekizden ona kadar alanırka 

fasıl 

Sinemalar: 
Alkaza - Kırmızı bulut 
Alemdar - Aksayi şarkta vahşet 
Beıiktq Hilll - Verdün 
Ekler - Lükres Borjuya 
Elhamra - Bir kadın yalanı 
Opera - Evanielin 
Franaız - Memnu saadet 
Melek - Define ararken 
Sık - Renkli fent:r 
SüreyyaKadıköy· Mahkômun şarkısı 

• Sesll, söılü • 

Vaniköyünde yangın ğ1 halde söndürülmü~tür. Yangın baca-

Vaniköyünde eczacı Hasan Beyin daki kurumların tutuşmasından ileri gel· 

yalısı~~~ yangı~ çıkmış. üst ka._t-')'-'a_nd_ı_-_m_işt_ir_. -----------

IOEJE.OCMl.C)OOOCM Yarın akşam ~Jr( 

) 

MELEK SiNEMASINDA 
Büyük lspanyol mugamıiyesi 

L Ur E VELE Z> 
GARRl KOPER ile beraber 

KURT ŞARKISI 
ıeıli ve şarkılı filminde 

ili veten: Define Ararken mü
messilesi Margerit Moreno •e 
Gbino dö Pari'de şövalyeyi iı
tihllf eden Sant Granier tarafın
dan temsil edilmit tamamen F ran

sıxça söılll bir kısımlık Tersine diin-
ya nam kahkahalı komik ve Foksjurnal hali hazır ıeıli dünya şüunu. 

'°9E•MM)OOOıOE Paramo nt filmidir JIEIOOl:)EMJOOlll.:11' 
•HIHHtHl§iftf!b Bu akıam <:8Ö~MÜ!H 

OPERA SINEMASI 

1930 .. 1931 mevsimi temsillerine 

Dolores Del Rio 
tarafından temsil edilmiş 

Evanjelin 
Sesli ve şarkı1ı muhteşen1 filin1 ile başlıyor. kara meb'uıu Talat Bey de bu 

gDn • Ankaradan şehrimize ğele
cektır. Fırkanın Eyup teşkilatına 
eski milszzinlerden ve Hüriyeti 
itilaf fırkası mensupJanndan 
bir zabn memur edildiği hakkın
da dDnkO refiklerimizden birinde 
çıkan haberin asla olmadığı ala
kadarlardan yaptığımız tahkikat 
neticesinde anlaşılmıştır. 

Bugün talepname alacaklar 
An.adoJuda emlAk b k 

tanbullu etablı R 1 ıra mış olan ts. 

Nümerotajın 3 l ağusto!la kadar biti
rilememesi dolayısile bir buçuk ıı:y daha 
müddetin temdidi istenilmişti. Müte
ahhidin bu talebi kabul edilmiş, on gün· 
denberi yapılmıyan niimerotaj dünden • Bu methur yıldız taganni edeceği şarkılar meya· 

Kitibi umumi Nuri Beyin Iz
mirden dönüşünden sonra fırka 
merkezi Taksimde kalmis apar
bm•mna nakledil~cektir. lstan· 
bul Y:iliyeti ocak heyetinin mu
vakkat bir zaman ıçın Nazlı 
banda çalışması mMtemeldir. 

. um ar b ·· d 
ren alancı t:ıli .. b d ugun en itiba-

, mu a ele k · 
müracaat ederek matbu omıyonuna 
alacaklardır. talepnamelcrden 

Bu talepnameler merb 
resinde dold k ut izahat dai 
. uraca ve terkcdilen il 
ı ın tapo senet! ·ı b' . ma a. 

en e ırlıkte ko · 
tevdi olunacaktır K , mısyona 
tetkik edecek ·. oml 

15!0 n bu evrakı 
'ie em Akın k 

takdir edecekc· ıymetlerini 
ır. 

Kıymet takdirinde . 
caktır. Talepnam 1 veagı esas tutula-

. e er on teş · · dar kabul 1 rınısanlye ka-
o unacaktır. 

Et.abli Rumi 1 • arın em Akıne takd· 1 nan k y ır o u· 
250 b?~et .. una~lılardan alınacak olan 

n ngılız lırasını teca,·u··z d b. · • e erse 
ı.r nı~~t tayin edilecek ve tevziat o 

nıspet uzerlnde yapılacaktır. 

itibaren tekrar başlamıştır. 

Romanyalı seyyahlar 
Perşembe günü Recete Carole vapuri

le şehrimize yirmi beş Romanyalı seyyah 
gelecektir. 

Seyyahlar arasında Romanya Askeri 
sanatoryomu müdürü doktor M. Orines
ko da bulunmaktadır. 

Doğum 

Muhit mecmuuı tahrir mildll
rü Kemalettin Şak:rü Beyin bir 
kız çocuğu dünyaya gelmittir. 

Arkadaıımızı ve ailesini tebrik 
eder, yavruya uzun ve meı•ut 
bir ömDr diler:z. 

• nmda AL. JOLSON tarafından bestelenmiı bir 
Fransız şarkısı da taganni edecektir. 

llaveten:Sözlü dünya havadisleri 

Yeni meYSİm temsillerine 
BiR KADIN YALANI 

En büyllk Fransız'ca aözlü filmi ile başlıyor, Heyeti temsiliyesi 
başında: LOUfSE LAGRANGF, PAUL CAPELLANI ve 

BOUCOT vardır. 

ilaveten: En mühim FOX JURNAL hali hazır dünya şüunu Sine· 
.mada bir yenilik(MICKEYMOUSE)canlı ve sesli resimler,kahkaha • 
mll Paramunt filmidir . • 

~ . - . 

1 
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11 1 d h 1 k • çalııanlarm akıbeti Cilmhuriyet BAYRON MARSILYA EKSPRES s. c. fırkası Lideri Aydın yo ar n a a a ın- güneşinin karşısında yüzlerini Marsilya, Pire ve SelAnikten 8 eylül· 

d b h tt • setretmekten başka birıey olmı- de gelmış olan (Andros} lüks posta ı ı 
hisarları kaldıracağın an a $8 1 eylül sabah saat I0 da Galata nbomın· 

yacaktır. dan doğruca Pire ve Marsilyaya hareket 

[Ust tarafı 1 inci sayıfamızda] 

Fethi B. in ziyareti 
Aydın, 9 (Yakıt) - Fethi B. 

bu akşam Kazım Pş. yı ıiyaret 
etti. 

almamalı mı? Ne başkalarına, ne d~ 
Fethi Beye bir zarar gelmemesi, durup 
dururken vatandaş kanı dökülmemesi· 
ne ne için çalışmamalı mı? 
n~için çalışmamalı mı? 

Fethi Beyi aldatan kim mit? 
Izmir h a valisinde Dünkü nüshamızda Fethi Beyin İz. 

Aydın, 9 (Yakıt) - Yeni fır· mirde nümayişler esnasında akrabasın 
kanın mülhakat ocakları kamilen dan birinin evine iltica ettiği meselesi 
teşkül etmiştir. Karşı yaka ocağı etrafındaki garip beyanatını dercet· 
d işci Mehmet A li beyin reyase- miştik. Gazetemizde böyle bir fıkra in· 
tinde, doktor Kazım kara A li, tişar etmediği halde Fethi B. böyle a
avukat Bediri Ali, diıci Ali Ha- sılsız bir haber neşretmemizi takbih e
lim, tücca r Remzi Beylerden ma- diyordu, üç beş satır aşağıda da Feth~ 

D. oradaki muhabirimize Yeni Asır ga
nisa ocağı keresteci Reşit beyle zetesine vuku bulan beyanatını Vaktı 
beş arkadaşından mürekkepdir. okumadan verdiğini söylüyor, Vakıt ta 

Söke, Nazilli. Denizliden bazı- böyle bir fıkra intişar etmediğini öğren 
lan fırkaya girmişlerdir. Yarın dikten sonra "sözlerim Vakta ait değil 
burada umumi bir . gongre akte· dir, affedersiniz!'' diyordu. 
dilecektir. Dünkü posta ile gelen Yeni Asır ga· 

Çocuğu kim öldürdü? zetesi_ bu yalan! ortaya . kendisinin ÇJ · 

C •· •· Izmirde Anadolu o·azete kardıgını, Fethı Beye gıderek: "Yakıt uma gunu o • • • . b'" 1 , ,, d" 
· ·d· h· e!'l· önündeki nüma"is esna- sızın ıçın oy e yazıyor. ıye muma· 

sı ı are an ~ı • :ı: ·1 h" . f l ti - · . kta. F ti . 
sında yaralanıp ölen Necati Ef.nin ö- ı ey. ı ıg a et gın~ yazma ve e u 

1.. ·· hr,d'~esi hakkında. lzmir müdde·- Beyın o oknmadıgı mesefo hakkındn. 
umu a L" ı "k . d tı·- . ··ı 1 
umumiliğince tahkikat yapılmaktadır. tetkı sı~ ermeyan e ıgı . mu a ~a~ı 
Yeni Asır gazete.si bu münasebetle iz- kaydett_ık.te? sonra gaze~mız ve. Mı1h-

. "'dd · um·ı ba ·mua·,· · Al. R yet refikımız hakkında ığrenç bır sar mır mu eıum :;; , •ını ı ı- _ . . . .. 
za Beye atfen şu beyanatı ne-c:,1retmek- hoş agzıle kufurl~r savur~yor. Bu neş-
t dir: riya ta. mukabeleyı tenezzül sayarız. 
e C ·· ·· ""ld"" ··ı k . 'f eessürümüzü mucip olan cihet baş-- uma gunu o uru en çocu mes 

elesinde hakikatin meydana çıkması kadır: . .. 
ve adaletin tahakkuku için çocuğu bir Son bırkaç gun zarfında C. H. fırka· 

· r ndı"nı·n vurdug· .. sından istifa ederek muhalefete geçen 
muavın e e unu goren va . 
tandaşlar müddeiumumiliğe müracaat Yeni Aslr muhalefetı tulumbacılıktan 
ederek ,..azifei \icdaniyelerini vapmalı· üstün tutamıyor ve muhalefet bu eller· 
dırJar. · de kirleniyor! 

Yapılan otopsi kurşununun paralan· 
mış olduğunu göstermiştir; kurşunun 
mahi) etini tayine imkfm görülmiyor. 
Adliye tabibi de böyle rapor vermiştir. 
Mes'ele miiddeiumumilik makamınca 
ehli vukufa havale edilmiştir. Efkarı 
umumiye emin olsun ki cinayeti polis 
muavini yapmışsa mes'ele muhakkak 
meydana çıkacak, adalet tahakkuk e
decektir. Eğer kurşunun polis kurşun\1 
olduğu, komiser muavini Reşit efendi
nin suçlu olduğu tebeyyün ederse mu· 
hakemenin hükmü umum hakkında ol· 
duğu gibi infaz oJunacaktır. 
Efkarı umumiye şimdi maznun poliı> 

aleyhindedir. Fakat tahkikat hakikati 
tamamen mc) dana çıkardığı zaman 
mücrim tecziye olunacaktır. 

Polbin Anadolu matbaası önünde o 
günkü rnziyet karşısında silfıh kullan· 
ması doğru muydu sualine Ali Rıza B. 
şu cevabı vermiştir: 

- Bu mahkemenin takdirine kalmış 
bir şeydir. Vakıa ı:olis nizamnamesin· 
de silflh kullanılacak vazi) etler ve ah· 
val sarahaten gösterilmiştir. Şayet bu 
nu mucip bir hal varsa polis vazifesini 
yapmış demek olur. 

Elbette sorarlar! 
lzmirde çıkan Yeni Asır gazetesinde 

olrnnduğuna göre Fethi Bey manisaya 
gitmeden evvel lzmir polis müdürü Ö· 
mer Bey İzmir l'alas oteline telefon e
derek l<'ethi Beyin ne zaman ve nerele· 
re gideceğini sual etmiş ve sualin saJki 
de keyfiyetin Dahiliye vekaletinden so 
rulmuş olması bulunduğunu ilave ey
lemiştir. 

Fethi Bey bu suali cevapsız bırak
mıştı r. Yarım saat sonra. jandarma ku· 
mandam Nihat Bey Pethi Beyin nez
dine gelerek vali paşanın lzmirden son 
ra daha nerelere ve ne zaman gidece 
ğini Dahiliye Vekaletinden telfıkki et 
tiği emir üzerine öğrenmek istediğini 
bildirerek cevap ı·ica eylemiştir. 

Bunun üzerine Fethi Bey şu cevabt 
vermiştir: 

- 8vve1emirde bize bu memlekette 
seyahat serbestisi bahşolunup olunma· 
dığ'ını vali paşadan öğrenmek isteriz. 
Lirtfen gidip vali paşaya sorunuz. Se
yahat serbestisini tahdit eden bir vazi
yet mi vardır? Duna alacağımız cevap 
üzerine hareketimizi tayin ederiz. Hic· 
bir kimseyi seyahatimizden haberdar 
etmeğe mecbur değiJiz. 

Feth i Beyin bu cevabını hayretle kar 
şr1adık. Hükumetin Fethi llcyin istedi
ği yere seyahat etmesine asla kam~rnı· 
Yacağı meydandadır, fakat Fethi Be 
Yin gittiği yerde 1 • • nl,lık ve asa:risi 
bozan hadiseler çıktığı görülüp dııru . 
en hükumet Fethi Deyin ne zama.ı 

nereye gideceğini bilip ön:ı göre tedbir 

* * • 

Balı kesirde 
S. C. F. 

Tekkelerin 11çılactığını $/i'J'
liverek propagtındtı 

vapıyorlarmı!J 

Balıkesir, 9 (Vakıt) - Burada 
Serbest laik Cümhuriyet fırkası 
sabık meb'us ve maarif vekili 
Vehbi Beyin delaletile teıekklil 
etmiştir. Heyeti idaresi doktor 
Nef'i B. Nakşibendi ıeyhi İbra
him Şuuri Ef., Balyalı Mustafa 
çavuş, Barutçu zade Süleyman 
Hafız Apdurrahim, sabık bele
diye korucu başısı ve Hürriyet 
ve itilaf fırkası reiıi Bozuk zade 
Mehmet, binbaşı damadı Rifat, 
Hacı Emin, Ahmet, Sürmeneli 
Ali Osman Efendilerle avukak 
Gürcü Mehmet Tevfik Beylerden 
mürekkeptir. 

Yedek azadan eczacı Necmi 
B. beyanname verildikten aonra 
iatifa etmittir. 
Nakşibendi tekkesinin yakında 

açılacağı havadisi deveran et
mekte ve buna benzer propa
g andalara revaç verilmektedir. 

§ Balikeıirde Çıkan uTürk
dili,, r efikimiz yeni fırkanın 

Balikesirdeki faaliyetinden ez
cümle şu satırlarla bahsetmek-
• 
tedir : 

Serbest Cumhuriyet Fırkası 
teşkilatına memur edilen Eliziz 
meb'usu Naki Beyin temasları
nın fırka için umumi bir şekilde 
gayn müsait bir netiçe vermiı 

bulunduğu anlaııhyor. 
Serbest CümhDriyet Fırka11 

teşkilatına memur edilenler ve 
vezifedar olanlar, evveli mahal
la ta bir devlette tahakkuk etti
rilmesine imkan olmayan meva
itle müracaat etmiı fakat ruyi 
kabul görmemitlerdir. Bu me
murlar bu vaziyet üzerine çarıı 
pazar dükkanları gezerek: 

- Bizi Gazi gönderdi. Biz 
yakında mevkii iktıdare gelece
gız. O vakit bütiln iıtedikle
rinizi yapacağız 1 Şeklinde mev-

hum vaitlerle tuccarı ve esnafı 
kandırmaya çabalamışlar. 

Refikimiz lafla peynir gemisi 
yörümiyeceğini yazdıktan sonra 
yeni fırkanın ortaya attığı 
s&zlerin iş aahasinde vücuda 
getirilmesi muhal olan şeyler 
bulunduğunu işaret ediyor • vt!: 

Balıkesirliler kulaklariniza Uf
lenen fisiltilara zinhar inanma
yiniz ! diyor • 

• • • 
Lider Manisa da 
lnhisarlardan ve mura
bahacılıktan şikayet etti 

Fethi Beyin Maniaaya gittiğini 
muhabirimiz bildirmifti. Fethi 
deyin bindiği tren saat on biri 
on geçe Manisaya varmıf, kar• 
şılanmışbr. İstasyonda bir genç 
bir nutuk s6yliyerek yeni fırka 
liderine "hoıgeldin ,, demiştir. 
F etLi Bey lstanbul oteline inmiş, 
kendisinin belediye binasma ge
leceğini zannedenler oraya dol
muşlar, bir kısım halk belediye 
binasının duvarları Ustilne çıkmıı
lar, fakat tutunduklan parmak
lık çökmlit. bir çok kimseler ye
re dllşmüşler, bir kişinin ayağı 
kırılmış, üç kişi sukuttan yara
lanmıştır. Billhare lıtanbul ote
li önüne gelen nümayitciler te
zahüratta bulunmuılardır. Maniaa 
daki yeni fırka taraftarları F et
hi Beye ve arkadaşlanna bir öğle 
ziyafeti vermişler, Fethi Bey zi
yafette şu nutku irat etmiıtir: 

Manisa balkı! gösterdiğiniz 
aamimt, kalbt tezahfirlere, .-ata
nı hislere ne kadar teıekkOr et
sem azdı. Teıkil ettiğim serl>est 
cilmhuriyet fırkasına itimadınızı 
glSıteren bu tezahür benim için 
ve arkadaılarım için en kunetli 
mesnet olacakbr. TOrk milletinin 
terbiye, medeniyet, nezahat da
iresinde göatermiı olduğu bu in
tizam ve bu tezahür memleketi
miz için, milletimi% için mucibi 
mefharet olan yüksek bir haldir. 
Bununla hepimiz iftihar edlim. 

Biz cümhuriyet mefkôresi için 
çal11ıyonız. Cumhuriyet herkesin 
hakkı intihabım serbest kullan
ması, herkesin fikrini serbeı söy
lemesi, berke.sin kanaati için 
ıerbest mücadele etmeıi bakla
nnı Türk milletine temin etmiş-

tir. . J 
Tnrk milletinin vicdanında yer-

leıen bu prensipleri susturmak 
için lzmirde ve Menemend oldu~ 
ğu gibi zabıta kuvveti istimal 
edenlerin akıllanna ıaprım. Vic
danları tazyik mefkt\re kuvvetini 
Ye kanaatleri tebdil için zorlu 
vasıtalara müracaat etmek hiç 
bir zaman Türk milletinin tasvip 
edemiyeceği bir noktadır. lftihar
la gördnm ki Manisa bükftmet 
zabıtaıı halkın hissiyatına hürmet 
etmiştir. 

Biz cumhuriyet hükflmetini 
memurlan halkın hakkına, hal
kın hisaiyabna riayetkar olmakla 
beraber iki fırka hakkında ta
mamen bitaraf g6rmek isteriz. 
Çünkü hrkamız balkın refahım, 
balkın servetini tezyit etmcği 
mefk6re ittihu: eden bir fırkadır. 

Bu zengin topraklar llzerinde 
yaşıyan çalışkan namuslu Türk 
evlidmı daha yUksek bir servete, 
yGksek bir refaha iıale miisa
ittir. Bu istidadı, memleketimizin 
bu kabiliyetini bir takım inhisar
larla tahdit etmenin ve emmeğe 

Liman inhisarmı ele alalım. Bu f edecektir. Umumi limanlara her sını 
inhiaar, halkan parasile teessüs yolcu ve ticari emtia kabul olunur. Pir~ 
etmiş olan bu müessese millete ye varış 12 eylül saat 13 te, Marsilyaya 
fa ideli olmağa çalışacak iken varış 17 eylül sabahı. Pire ve :\ larsilyaya 
efradı milletin alın terile kazan- ten.ıilAtlı tarife tatbilt edilecektir. 

Müteakip seferler: 25 eylül, 2, l 6 
dıkları parayı kendi ceplerine 28 teşrinievvel. Umumt acenteleri : 
doldurmaktan başka birşey dü- Anağnostopulo ve Siskidis, Galata Çinili 
tünmüyorlar . . Fırkamız bu gibi Rı htım bnn. Tel. B : 2612-3 il e Galata 
yolsuzlukları kabul etmez. Fır- ve Beyop;lunun umutn ıeyahat acentele· 
kamu: ticaretin, sayin serbeıti- r _i_ne_m_iır_· _ac_aa_t. ________ _ 

sini ister. Onun meşru sahiplerine Şehzade beşı Ferah slnemıdı 
menfaat temin etmesini ister. l ı .:ylül perşembe akşamı mevsimin 
Bu zengin Manisa ovasında dün- ilk bü)•ük galası, yeni ve mükemmel 
yada misli görülmemiş üzftm varyeteler, sinema, tiyatro. 11 eylülü 

mahsuıümüzUn size daha ziyade unutmavınız. .. 
ııımıııınıınıııınu"' .. 1Hft11tıtU1tıHlfl'llll f1UIUIUJWl1llftllttlllOf•U••mtftf .... 111•1tUl1' " 

manfaat temin etmesi için çalış- hali dağıtılmış, bu aıralarda al· 
mak vazifemizdir. Devletin va- tı kişi yaralanmıştır; yaraları ha• 
ridat temin etmesi maksadile bu fiftir. 
mubarek mahsulden istifade Ö len yoktur. Y aralılann hep• 
etmesi maksudını telif etmek si memleket hastahanesinde te· 
lizımdır. Devletin hazinesini davi altına alınmışlardır. 
menfaattar etmelde beraber Mülahakattkn tek tUk 'h,eyet 
balkın hakkını g6zetmek, onlara Jer gelerek Fethi Beyi ziyaret 
iktısat kabiliyetlerini göz önün- etmiılerdir. Manisada fırka teş-
de bulundurmak ve bu kabili- kilatı vücuda getirilmiş ve yeni 
yetleri aerbestçe inkişaf ettir· belediye intihabatı için hazırllia 
mek hükumetin en büyük va:r.i- başlanmıştır. 
fesi olduğuna kaniiz. İnhisar sis- Fethi Bey büyük millet mec-
temile temin edilen varidat eğer lisi reisi Kazım paşayı ziya.ret 
balkın en kıymetli mahsullerini etmek için etomobille Manisadan 
tazyik ederse bu sistemleri terk Iımire avdet etmiştir. Gazeteci· 
etmek, halkın hakkını gözet- ler muhalefet liderini bir oto· 
mekle beraber inhisardan başka mobille takip ediyorlardı. 
usullerle devlet hazinesine vari- yolda Manisa dağının (YUrek) 
dat temin etmek pek mümkün· mevki:nde 300 metre derinliiin-
dilr. bugün ikbıadi dertlerimizin deki yarın batında gazetccile· 
en büyük memba halkı kasıp rin otomobili kırılmıf, tekerlek· 
kavurmakta olan murabahacılık- ler yara uçmuıtur. 
br. yüzde otuz, kırk, elli ve hatta Milliyet ve Politika muhabiri 
yftz faizle para temin etmekle Sait, Yakıt muh11.biri Haluk Ce-
bir çiftçinin istikbali emin ola- mal, inkılap muhabiri Sabri B. 
bilir mi? Ç'fçini-q_, ~ın terile fer hafifçe kollarından ve •Qf• 1 

vücuaa getirilmiş olan ziraat !erinden, Cumhuriyet muhabiri 
bankası her şeyden eVTel çifci- Feridun B. batından, Yarın mu ha· 
nin eyi çalıtabilmesi için lazım biri Burhanettin Ali B. bacağından 
gelen mali yardımlarda bulun- Ak,am muhabiri Cemalettin B. 
malıdır. Fırkamız ziraat banka- yfiıünden yaralanmışlardır. Yeni 
sınm yalnız çifçiye yardım et- Asır muhabiri Şllkrii B. bayıl
mek vazifesinden başka bir şeyle mıştır. Gazetecilerin yaralan a
iştigal etmemesini gaye ittihaz ğır değildir. Kazayı ileriden gö
etmiftir. işte gerek bu ve gerekse ren Fethi Beyin otomobili yotu
lzmirde irat ettiğim ve hiç na devam ederek, ilerideki ka-
ıüphc etmem ki cüelenizin ga- rakoldan imdat göndermiştir· 
zetelerde muttali olduğunuz Gazeteciler (Yürek) mevkiin-
nutukta bahsetiğim fikir etra- de dört saat çakal sesi dinle· 
fında çalışmak isteyen arkadat· dikten sonra lzmire varmışlar-

lann hep ;bir arada toplanmasile dıF ethi B. lzmlrde kurtuluş bay-
Serbes fırka vücuda gelmiştir. 

ramı merasiminde buluaduktan Maksadımız cumhuriyetin Türk 
milletine temin ettiği siyaset ve sonaa Aydına hareket edecek· 

tir. btırriyet haklarından istifade 
ederek milletin yükselmesine 
çalıımaktan ibarettir. Eğer se
sim daha müsait olsa idi sizinle 
daha uzun basbuhalde bulunur
dum. Bugün yunan ordusundan 

Re!it Galip B. 

Manisanın tahlis olunduğu bir 
gtindUr. Türk milletine bu büyük 
ve emsalıiz muzafferiyet temin 
eden o zaman başkumandanı
mız ve her vakit Büyük Reisi
miz, Mürıidimiz Gazi Hz. nin en 
bUyUk eseri bu millete temin 
ettiği Cilmhuriyettir. Bu gllnlln 
hahrası ıerefine Gazi Hz. ne 
hep bir ağızdan yatasın diyelim.,, 

Fethi Beyin nutkuna lzmir 
gazeteleri muharrirlerinden bay
tar Sitki Şükrü B. cevap ver
miştir. 

Ziyafetten sonra Fethi B. va
liyi, belediye reisini, kumandam 
ziyaret etmiıtir. 

Vali, belediye reisi, fırka ku
manıdan Fethi beye iadei ziyare
rette bulunmuşlardır. Sabahleyin 
Fethi Beyin ielişinde nümayişçi
lerin Belediyeye tehacüm etme

Aydın meb'usu Reşit Galip 
Beyin Serbest cümhuriyet fırka
sından istifa ettiği haberi teeyylit 
etmiştir. 

Aziz B. 
Sabık valilerden Aziz Beyin 

Serbest Cümhuriyet Fırkasına 
girdiği yazılmıştır. Aziz 8. ken
disine on gün evvel böyle bir 
teklif vaki olduğunu, fakat ki· 
tibi umumi Nuri Beyi görerek 
ıureti kat'iyede reddettiğini söy
lemiştir. Aziz B. Halk Fırka11ın
dan ayrılmak niyetinde çleğildir. 

Teşekkür 
14 Anadolu " ya yapılan taarruz 

ve tecavüz doiayısile gerek 
lıtanbul gazetelerinin ve gerek 
telgraf ve mektupla bayanı te· 
essUr eden binlerce arkadqla
rımın ve karilerimin bana ve 
gazeteme karşı gösterdikleri 
samimi alakadan dolayı kendi
lerine teşekkürlerimin iblağına 
muhterem gazetenizin tavassut 
eylemesini maalihtiram rica ede
rim efendim • 

si . üzerine asker "süngü tak!,, "Anadolu., gazete~i sahibi Denizli meb'usu 
vaziyetinde harekete geçmiı, a- Havdar Rü~t'IJ 
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Harita Mesahaıı Muhammen Tediye 
ıeraiti 

M6zayede gtınll 
No. arşın P. bedeli. 

1 3483 29 
2 4790 53 
3 3~83 29 
4 3459 45 
5 3352 54 
6 4528 28 
7 3570 
8 4702 44 
9 3309 12 
10 3709 70 
11 3535 54 
12 4214 78 
13 3831 62 
14 3343 
15 3483 29 
16 4ı47 70 
17 5328 50 
18 3326 54 
19 3309 12 
20 3309 12 

lira 
349 peıin 29 Eylal 9l0 Pazartesi 

479 " " " 594 4 sene Te ·4 takıitte 
" " 

786 " " " .. 
336 pqln ,, ,. 

453 " " " 
608 4 ıene ve _4 taksitle ,, " 

1069 " ,, " ., 
.331 peıin ,, ,, 
371 ,, 30 Eylul 930 Salı 
603 4 ıene ve 4 taksiti e ,, 

" 
958 " " " •• 

pefİD ,, 
" 384 

335 " " ., 
594. 4 .sene ve 4 taksitte ,. 
943 ,, 
605 .. 
333 
331 ., 

" 

752 4 ıene ve 4 takıitte 

" ., ,, 
,, 

" 
" .. 
4 Teırinevvel 930 

Camartesi. 
21 4354 11 743 " .. " " 22 4876 488 n " 
23 t022 80 403 " .. " 

Amerikan usulü DANTJN 

Nasuhi Diş l\.1ACU~U 

dişler! beyazlatır ve 

etler:l kuvvetlendirir. 

Sairlerinin rekabetine 

rağmen tercih olunmak

tadır. Bir kaç tecrübe kAfidir. Her yer
de satılır. 

.-.-süNNET-
AMELiYESi iÇiN 
Dr. M. TALİP 

5-6 gün eYel haber Yerilmesi 
Sirkecide Nemlizade hanında 

No. 1: Tel. Ist. : 1486 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

Mühürdar zade hanı altında TeI.lsl27 

lskenderiye sürat 
postası 

SJ\VISI HER. VER.DE l'> KUR.~Ş = 1 
l\IA TBA.ı\ VF.: ıDARl:::l IA~E : 

ISTANBl'I. Rahıall. Ankara caddes nde "VAKiT Yl1ROU. ,,, 
Lreı . 1970 ı iDARE ışu:r.ı ı 1971 ı YAZ! iŞLERi > r.ı_..,. VAKil • Poaı. .. ...., ... _.d) 

: At yarışları 1 Veli efendide 12 eylül Cuma 
Son hafta, Sipahi ocağının iştirakile 
Trenler. Büfe, Rahı;ıtmüsterek 

............ J ................................ ~ 

Yerli Malı 

HlPUHU ~IKfH fH8RiKH81Uln 
Pıyasaya çıkardığı şeker bütün ecnebi Şekerlerinin en 

beyazı, en kuvvetlisi ve en ucuzu.iur. 
Toptan sataş mahalli: Dördüncü Vakıf Han dördüncü kal 

numara 30-40 Telefon : Iıtanbul 171. 

Jandarma imalathanesi illtnatı J 
Jandarma imalathanesi müdüriyetinden: 

Tarih Günü Saat 
1740 Adet' eşya çantası 30· 9-930 salı 14 
1617 Metre kışlık elbiselik kumaş 1-10-930 çarşamba 14 

Yukarda yazılı eşya ayrı ayrı kapalı zarf müntıkasa ile satırı 
alınacaktır. Münakasa hizalarında yazılı zamanda lstanbulda Gedik
paıada jandarma imalithanesinden yapılacaktır. Şartnameler iaı•· 

lithaneden Yerilir. Teklifnamenin tarzı imlası ıartnamede yazılıdıt· 

İstan buı Belediyesi llan ları (EGE) E;iöicu~! 
saat 13 te lstanbul Belediyesinden: Hatapkapıda Yumurtacılar cadde· 

Galata rıhtımından kalkarak sinde eski 363, 371 yeni 71-77 numarah dükkAnlarla arka ta· 
cumartesi ••babı hmire rafında lpciler caddesinde eski 50-60 numaralı dükkanlar ara· 
ve akıamı Izmirden kalkarak ıında bulunan 48 arşm murabbaı mahal pazarlıkla satılacaktır. 
Pazarteai lıkenderiyeye Tara- Talipferin 14 Eylal 930 Pazar günU levazım mtldlirlüğüne gel· 
cak ve Çarıamba lıkenderi- meleri. 

yeden kalkarak lzmire ui· lstanbul Belediyesinden: Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu zührevi l rayarak latanbula gelecektir. hastaneler için lüzumu olan ekmek ve :zerzevat kapalı zarfla 

JHbzon ı·~ı·ncı· postası münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak için hergün 
1 U l levazım müdürlüğüne gelmeleri. Teklif mektuplarını da ihale 

( ANKARA ) vapuru 11 gUnU olan 2 Teşrinevvel 930 Perşembe günü saat on beıe ka· 
Eylül Pertembe akıamı Ga- dar mezkur müdürlüğe vermeleri. 
lata rıhtımından kalkarak Zon- • ııı---------~-----·-----------'"'• 
~ldak, lnebolu,Sinop, Samsun, lstanbul Belediyesinden: lsbakpaşa yangın yerjnde Nakilb~ot 
Unye, F aıta, Ordu, Giresun, mahallesinde Şeftaliçeımesi sokağında 238-1 200 harita nugaaıi 
Trabzon, Rize, Hopaya gide- ralı arsalar arasınCla 42/24 metro murabbaı arsa pazarl\kla satı· 
cek ve dönüşte Pazar iskelesile lacaktır. Taliplerin 14 Eyli'il 930 Pazar günü levazım müdür-

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 'üğüne gelmeleri. 
Polathane, Giresun, Ordu, lstanbul Belediyesinden: Zabıtai belediye talimatnamesinin 
Fatsa, Samsun, Sinop, 423 Uncü maddesine aşaiıda yuıh fıkranın tezyili ve bunun 
lneboluya uğrayarak gelecek- tatbiki için bir sene müddetle tliyini encümeni kararı iktizasın· 
tir. dandır. Alaka daranın maliımu olmak üzre ilAn olunur. [Gazoz 

ve memba suyu gibi kiiçük şişeler derununda tablan meşrubat 
165000 kilo ekmek renksiz ıişeler derununda satılacaktır. Bu gibi mef111batı boyalı 

şiıelerde satmak memnudur. l 
1 - Çanakkale 3 No Jandarma••••••••••••••••••••••••

mektebi talebe efradının 1/ 9/ 930 
tarihinden 931 senesi ağustos gaye U k T kk .. z· t 
sine kadar .. bir senelik iaıelerine ş a er a 11 1 r a a 
muktazi (yüz altmış beş bin) kilo 
ekmek 1/ 9/ 930 tarihinden itibaren Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: 
22 gün müddetle kapalı zarfla mü• 15 Teşrinievvel 930 Çarşamba günü saat onda Şirket merkezi olan şeker fahri 
naka11aya vazolunmuştur. kasında a~ağıda yazılı alelade içtimaa ait ruznamedeki maddeleri müzakere edere1' 

24 4092 87 410 " " 
25 3796 79 646 4 sene ve 4 takaitte ,. 

2 - Ekmeğin ihalesi 22/ 9/ 930 bu bapta karar vermek üzere umumi heyet halinde içtima olunacoğından eFa• 
" pazartesi günü zevali saat on beşte nizamname mucibince şirket hissedarlarından altı yüz hisseye sahip olanlann ve~·a 
" vilayet dairesinde icra kılınacağm- bu miktar hissei vekiletten temsil edenlerin içtima gı.inünden on gün evet Uşak't• 

26 5677 76 967 " 
27 5277 ıs 600 ,, 

'' dan ihaleden evvel mektep idareai şirket merkezine, lstanbul'da Sanayi ve Maadin Bankasına, lzmirde Kardiçeli Ilanınd•e 
" . ne müracaat eden taliplere derhal Vekilimiz Emin zade Neşet Beye müracaaLla asaleten \'eya veHleten sahip oldukları hi~~ " .. 

" " 28 5747 42 653 ., 
29 3970 397 peıin 

pazartea1 rt l ·ı·r senetlerini tevdi ve mukabilinde dühuliye varakalan almalan rica olunur. 
f& name er verı ı · R 

., 6 T. eYvel 930 
,, ,, 

30 e043 50 687 4 ıene ve 4 takaitte " " 31 3622 26 363 
32 3540 70 355 
33 3692 370 
34 1793 29 180 
35 3813 382 
36 3100 310 

peıin 

,. 
" 
" 
" 

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

37 3744 54 375 
" il " 38 3483 29 349 ,, 7 T ş. evvel 93 Sal 

39 3204 62 748 4 sene ve 4 takaitte 
" " 

40 3187 21 319 peıin H " 

41 3761 66 855 4 ıene ve 4 taksitte ,. ,, 
42 3412 65 776 ., " " " 
43 3483 29 792 " " " " 
44 2873 70 653 " " " " 
45 6391 83 1089 " " " " 
46 3413 26 592 " " " .• 
47 1724 3.3 345 peşin " " 
Fenerbahçe yanmda mevkileri ve krokisi yukarıd<\ 

~österileıı arsalar satılıktır. Talip o)anlarııı ı='yin olunan 
müzayede giirılerinde Deft~r<larhktaki satı~ komisyonu

na müracaatları. 

. . k d k uzname: 
3 - Münakasaya ıştıra e ece B'lı\ 'd . . k 1 ı ,_ d'ld ve 

1
. l · kl · t kr f l 1 - ı • ıçonun ve ı are mechsı ve ınura ıp er rapor arının 11.ıraat ve ta~ 1 

ta ıp erın ver.ece !rı e . •. name e~ idare meclisinin ibrası. 
t
1
artnkamf. edekı teraıtkkdahıl1ındek verı 2 - Şirket esas mukavelesinin muaddel dokucuncu maddesi mucıbince ıdare 
ece ıat yazı ve ra aın a o una· . . . . . 

bilmesi için açık yazılacaktır. mec31ısinın19y3e0nıden ı.nt.ıh_abı:k. .. ı. • 'h b ·ı .. 1 . . . L 
- sencsı ıçın ı ı muraı•;ıp ıntı a ı ı e ucret erının tayın 

4 - Bedeli muhammenin o/o 7,5 .._ Jf .._ 

teminatı muvakkateai sandık mak· 
buzu veya hükUmetçe maruf banka 
makbuzu kıymeti muharrereai üze· 
rinden istikrazı dahili tahvilatilt: 
borsa fiatından % 1 O nokaanile sa 
ir esham ve tahvili.tın teklifname İ· 
le birlikte ikinci bir zarfa koyaralı 

1 komisyon riya.5etine birer makbu2 
mukabilinde verilecektir. 
- -----------

P.vango müaüriügiinden: 
Kurban ve sadakai fıtr afriş

lerinden 120 şer bin adet tab 
ettirileceğinden taba talip ola
caklarm pey akçaları ile birlikte 
1319/930 cumartesi saat on beş
te piyango mUdürlügünde müte
şekkil tayyare mubayaat komis
yonuna mnracaatlan. 

Uşak Terakkii Ziraat 
Türk Anonim Ş1rketi idare Meclisind• n: 
l5 Teşrinievvel 930 Çar~amba günü saat 14 te şirkel merkezi olan şel;:t 

fabrik:rsında aşağıdıı yazılı fevkalAde içtimaa ait ruznamedekı maddeleri muzakcrt 
etmek ve hu bapta karar \'ermek üzere umuınl he,·eci halinde ıçtima olunac:ığtndan 
his~edarlann içtima gününden on gün C\'Vel Uşak'ta şirket merkerine, lsıanbul'd1 

Sanayi ve maadin Bankasına, lzmirde Kardiçeli Hanında ,·ekilimi7. F:min Zade Neşet 
Beye. müracaatla asaleten ''eya vekAleten sahip olduklıırı his!'e senetlerini tevdi ve 

mukabilinde dühuliye vıırakalıın almaları rica elunur. 
Rumamc . 
1 Şirket sermayc::ıi .:ıülü.:ıteıı daha a~ağı inmi;; o~dup;undJn tİc.lTet kanunuııuO 

325 ıncı madd,.si mucihınce inFisah k ıır~ışında kalındı~ı cihetle bu bapta kıırsr 
ittihazı. . e 

2 - Şırkel hesabat ve muamcl:ltının rıısfiyesine karar verilciijti tııkdirde ta • fi ~ 
mrmur':1rının tayini \'f' ücretlerinin teshıri. 

llamiş . Bu içtimada hır hisscı e ·~hip ol.ı ıılar thhi reye iştira!\ edcoılir. .,..,..... 
•llllüfl•Un""ıııttUU•tllet•m••UUtUIUUUtlııtıııtttUıtJUllthltlHtlHlllll•• ııııllllllHlllUIUlflt ~JlttMIUtaftUt-lf ••ıt•llllUI ......... ...:ı"tttt•uı "U.•1' "'" ......... ............. t 

, Mes'ul müdür: Refik Ahl11e 


