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-~aşvekilimiz Ankaraia ular ... 
Ne mantık, ne muhakeme, ne ınsaf: 

Hergün akıllarına ve ağızlarına 
geleni söyleyip yazmıyorlar mı? 

O halde "daha ileriye git
mek,, ne d~mektir? 

Daha ileri olarak gidi
lecek neresi kalmıştır? 
3, 4 gti~ en·e~, gazeteı_e~, baş,:ekıl fiil kar~ısmda, hatta bu hareketi hüku· 

Pa~-ı Hz.nın adhye ve dahıhye vekalet- met h>hınde zannetseler bile tereddüt
Jerıne yazdıkları bir muhtıradan hrtber süz kanun hül<mü tatbik ;d"I l"d" 
Ve d·1 •• · · l "l t .. ı ·· /.. d 1 me 1 11 

r ı er; asayışı mu ıı ııe uru ma ·- erse çol< dürüst, ve vaziyet· d 1 . 
•aUa kanuna muhalif neşriyat, tahri· lflhiyetli bir görüş ,.e kavra 

1 
a 

1t~ s~ 
kA • YIŞ ne ıcesı, 

µt ve harekat yapanlar lıal•kında ka- çok lüzumlu bir vazife ya mı ı 
n~nun emrettiği takibat hilôtcl'eddill mı? P ş 0 

maz 

icra olunmalıdır, fikir nı."inaka!}alarınm Hundan kimler niçin kocu ., . . . . , nur. 
mtl/Junıyetı ancak zabıta rıe adlıgenuı Halbut,1• ı ı iki .. , . . . . la unız, ene gun bir 
memleketin nizam ve asayişini mahfu:: meslektaş, bu tebliğe ima ederek ne _ 
tutmasile mümkündür,, dediğini bildir- zr~ or; ya 
diler. 

. • . . . . • "Eğer neşriyatımız dahi, türlü mak-
Bu tebhgı açık, basıt hır teblıg bul- sat/ara atfedilmek istene l 
t "'Il" h""k· .. nerarasında mu or musunuz. ır u ·umet reısı a· bulunuyorsa Lüzunıu d dah • . . ' n a a Uerıye 

llkadar vekıllere, kanuna aymryan bir [Alt tarafı 8 inci sayıfada] 

Dahiliye müsteşarı geldi 
Fırkalar kanun dairesinde istedikleri gibi 

propaganda yapa bilirler 

Müdahale mevzubahis değildir 

Hilmi B. 
Dahiliye vekaleti mllsteşarı 

Hilmi ve lstanbul belediyesi 
lllemurin müdürü Samih beyler 
dünkU konvımsiyonel trenile 
Ankaradan şehrimize gelmiş

lerdir. 
Müsteıar bey Haydarpaşa 

istasyonunda vali muavini Fazlı 
belediye reis muavini Hamit, 
DahiJiye vekaleti mahalli iıler 
umum müdürü Nazif Beyler ve 
bazı dostları tarafından karşı
lanmıştır. 

Hilmi Bey muharririmi2e şun-
ları söylemiştir: 

- lstanbula birkaç glln kal
mak üzere geldim. 

Cumartesi günü vilayet ma
kamına giderek belediye ile vi
llyetin tevhidi dolayısile yapı-

' 

lan teşkilatı tetkik edeceğim. 
Yeni belediye kanunu mem

leketin her tarafında tatibk 
0

_ 

lunmağa başlanıış, yeni teıkilat 
her tarafta ikmal edilmiıtlı-. 

Bu kanunun faidelari zamanla 
anlaşılacaktır. 

Tatbikat esnasında mahzur 
ve noksanlar görülecek olursa 
tabii li.zım gelen tedbirler alı
nacak ve halkın müşkülat çek
mesine meydan verilmiyecektir. 
Dahiliye vekaleti müfettişleri 
vaııtasile yeni belediye kanu
nunun sureti tatbikini ve bu 
kanuna göre yapılan teıkilatı 
me.mleketin her tarafında teftit 
ettırmektedir. 

Tevhit dolayısile şikiyetler 
vaki olacak olursa bittabi e
hemmiyetle nazarı itibara alı-
nacak, her halde meml k t' . . e e ın 
ıntızammı kaybetmesine v .• 
l 

. . . . e ış 
erımızın gecıktirilmesine mey-

dan varilmiyecektir. 
yakında yapılacak belediye 

intihab!ltında bittabi hUkiimet 
uhdesine di.iıen murakabe v ._ 
f .. 1 k azı 
. esmı ayı oJ.duğu ehemmiyetle 
ıfa edecek, şıka yete ve yolsuz
luğa meydan verilmiyecektir. 

Bu hususta vukubulan şiki
yetler derhal tahkik olunacakbr. 
Fırkalar intihabatta kanun ha
ricine çıkmamak şartile her 
türlü propagandayı yapabilirler. 
Kanun dairesinde tamamile ıer
J; csttirler. 

Hiçbir müdahale mevzubahiı
soJamaz. 

Valiler aramda bu sene biç 
bir tebeddülat yapılmayacaktır. 

Gazi Hz. 
Oün aktam Boğazda 

bir gezinti yaptılar. 
Reisicümhur Gazi Hz. dün öğ

leye kadar mesai dairelerinde 
meşgul olmuşlar, akşama doğru 
Sakarya motöril ile Boğazda ve 
Kalamıı sahillerinde bir gezinti 
yapmışlardır. Gazimizin gezinti
leri geceye kadar devam etmiş
tir. 

Müsabakamız 
Bugün de müsa
bıklarımızdan iki-
sini tanıtacağız 

Bütün Ankara 
İsmet Pş. Hz. ni coşkun 
tezah~ratla karşıladı 

" Cephede, burada, her yerde ve 
her zaman seninle beraberiz ! ,, 

Ankara, 11 (Telefon) - liaı
vekil H:ı. ni taşıyan tren on yedi 
buçukta buraya vasıl oldu, istas
yonu dolduran on binlerce hal
kın : •Yaşa ; var ol 1 ,. temenni
leri ile karşılandı. 

lımet Pı. Hz. çok mGtebeasim 
ve beşuıtu. Trenden inince halle 
etrafını ıevinç heyecaniJe sardı. 
ihtiyar, genç, herkes Paşaın elini 
öptlyor. Ve : 

- Var ol biiyllk paıam. Sen 
bizimıin, biz senini.zl diye ıe
vioçle haykmyorda. 

cephede, burada Ye her yerde 
her zaman seninle beraberiz • " 
hitabmda bulundu. 

Bu s8zler halka çok tesir etti. 
ve u y quın yavuzumuz r,, ava
zeai bir an etrafı çınlatb. 

Ak sakallı bir ihtiyar ajhya
rak Paıamn ellerine aanldı. Pa
tanın gözleri dolmuıtu. 

B ir harp maluIO .: 

Pqa Hz. ayni tezahDrat aruıada 
iatanyon methaline çıkb ve oto
mobiline Dahilive vekilimizi al..
rak. yollan kaplıyan halkın alklf. 
lan ara1ında köıklerine azimet 

" P apm, buyurdd.lar • __ , ______ ,.,..,.....,, __ _ --
Serbest fırka • • re ısı 

Dün Balıkesire muva
salat etti 

Balıkesir, 11 
(Vakıt)- Fethi 
B. bugün lzmir· 
den buraya gel
di. istasyonda 
kendisini mah
dut kimseler
den mürekkep 
bir heyet kar
tıladı. Bunlar 

' Serbest hrkanın 
.. Balıl<esir idare 

heyeti mensup-_Mli$aha~amtM ~lf'ttek Dlan geneTer· 
'ell Polıt.r' ve F~rettın 13. ler 
Senelik yüzme mllsabakamız 

aym 14 Uncil anllmüzdeki pazar 
sabahı yapılıyor. Matbaamızda 
Istanbul mıntakası denizcilik 
bey'eti reisi Vamık Beyin riyaae
tinde toplanan tertip komitesinin 
tesbit ettiği nihai mukarrerah 
dünkü sayımızda yazmıştık. 

[Alt tarafı 8 inci sayıfada] 

lanndan Dervit 
lbrabim Şuuri, 
Deniş Hasan 
Hafız Apturra-
him beylerle 
arkadaıları, ak
raba ve yakın-
lan idi. Ekse
riyetle çocuk
lardan ibaret 

Fethi B. Jzmirde nutkunu Irat ederlceıı 

l 

mahdut bir kalabalıkta merak 
Hikasile ittaıyon haricinde bek

letiyordu. Fethi 8. trenden inin
ce doğruca yeni fırkaya merkez 

ittihaz edilen idare heyeti aza· 

d Hacı Mustafa efendinin un an . . 
dükkioı üstündeki odaya gıttı. 
Burada kısa bir milddet otur
duktan ıonra belediyeyi, bOkO
meti ve kolorduyu ziyaret etti • 

Fethi B. Derviş lbrahim Şuuri 
Beyin evine misafir edildi. 

[Alt tarafı 6 ıncı sagıf ada] 
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Serbest flrka lideri Fethi 
B. taraftar kazanmak için: 
" Ben vergileri tenzil ede
ceğim." diyor. Eğer Fethi B. 
hakikaten vergileri tenzil ede
cek ise"vergileri azaltacağım,, 
demezden evvel bugünkü büt
çede mevcut olan masrafların 
hangileri fazla olduğunu gös
termesi lazımdır: «Ben mas
raf bütçesinin şu ve şu fasıl

farını, şu ve 'u maddelerini 
kaldıracağım, buralara para 
sarfetmiyeceğim, bu suretle 
ikbsat edeceğim paralar sa
yeıinde varidat bütçesindeki 
filan veya falan vergilerden, 'u veya bu suretle tenzilit 
yayacağım.ı. demelidir. işte 
ancak bu §ekilde söylenen 
bir ıözdür ki vergiden ve 
devlet işinden anlıyanlar için 
bir manl ifade edebilir. Ak
si takdirde söylenen ıözler 
tatbik kabiliyeti olmıyan, ve 
hiçbir ciddi devlet adamının 
kulak vermesine imkAn bu
lunmıyan boş vaitlerden iba
ret kalır. 

Piyanko 
Dün çekildi kazanan 
numaralar muntazam 

liste halinde (9) uncu 
sayıf adadır. 

Dokuzuncu tertip tayyare pi
yankosu ikinci ketidesine dün 
DarOlfnnun konferans salonunda 
batlanmışbr. 

Keıide saat on birde başlan
mıf, üçe kadar 800 numara çe
kilmiıtir 

DilD bOyük o]arak 10,000 lira 
51228 numaraya çıkmııbr. 

İki onbin Ye bir onbeşbin li
ralık ikramiyeler bugftne kal

llllfbr. KeıideJer bu sabah saat' 
dokuıda devam olunacak, 700 
numara çekilecektir. Dun çeki

len numaralan •ıraya konmuş 
bir liste halinde iç sayıfamızda 

bulabllirıiniz. 

Fatihte itimadi Milli piyanko 
bayii BUrhanettin B. listemizin 
rl.terdi;i ikramiyeleri biletlerin 
ibrazında derhAl tediye edecek-
tir. 

Recep B. Ankcırada 
Ankara, 11 (telefon) - Nafia 

vekili Recep B. bugiln şehrimi
ze dönmOştUr. 

VAKıT in tefrikası: 80 

olur, çatacak yer arardı. Beıik
taıta Köy içi meyhanelerini susta 
durdurmuştu. Çok sulu bir sar
hot olduğu için lakabı Çamur 
Sadıkb!. "Canım!" deyene "Canın 
çılwn ,. diye mukabele ederdi • 

Meyhanede istimi alan Sadık 
Efendi, sağla solla kavga eder, 
yeni fayrap edilmiş bir lokomo
tif aibi a.teı püskürerek evıne 
ıelirdi. 

Sadık Efendi, bukadar cıvık 
ve sarhot olmasına rağmen evinin 
kapmndan içeri girince derhal 
delif irdi. Sadık Efendi, mrtında 
tafldığı aslan postekiıini evinin 

'kapısında bırakır, nekadar aar
hot elaa bu kapıda ayıhrdı. Her 
defaB1nda kapıyı yavaşça, gürnltü 
yapmaksızın itina ile açardı • 
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l YAKITın TILCRAlveTILIFO~ 1 
lll§§~~§§~§§~~~~§IHAla•aL iZ ili~ 

1'ıkra: 

İnhisarı lstemiyenler ... 
Fethi Bey, ya 1'1anisadan, yaJııı! 

Ziyafet ~~~~:4~::!1~~~.ti Ağrıda 
Temizlik kat'i 

seklini aldı 

Aydından geçerloen peştemalli kadırt· 

lar bir ağızdan: 

- Bizi kurtar, inhisarlar bizi molt· 

vediyor! diye bağırmışlar. Şu balit 
ağızlardan çıkan §U 8ade cümle bütiirt 

lzmir tezahürlerinin manasını anlato
cak kadar beliğdir. 

Kazım Pş. Hz. ne lzmir· 
de verilen ziyafet pek 

samimi oldu 
İzmir, 10 (A.A) - Bu gece 

Büyük Millet meclisi reisi Kazım 
Paşa Hazretlerinin şereflerine 

Belediye tarafından Tnrkocağı 

bahçesinde verilen ziyafet pek 
samimi olmuştur, Ocak bahçe
sinin diğer kısmını lzmirin kibar 
halkı ailelerile birlikte doldur
muşlardı. Ziyafet 12 de hitam 
bulmuştur. Ziyafete 20 mcb'us 
kumanda heyeti şerin ileri ge
lenleri tüccarlar memurlar bu-

lunmuştur. Gazi Hazretlerinin 
san'atkiranc bir ıekilde huır

lanan resmi tenvir edilince halk 

fevkalide heyecanla alkıılamıı, 
yaşa sesleri ve alkıılar dakika-
larca sürmU,tür . 

Bursa da 
Kurtuluş Yıldönü

mü hararetle 
tes'it edildi 

• 
Bursa, 11. (Vakıt) - 11 ey-

lül Buraanın kurtuluı yıldönümü
dür. Bu münasebetle blltün hal

kın, köylülerin iıtirakile coıkan 
tezahlirat yapıldı. Sabahleyin 

lıalh orduanun ıebre ~rifine 
nazire olarak zafer ~alayı tertip 

olundu. Muhtelif kimseler tara
fından nutuklar ıöylendi. Bu 

arada orduya hitaben ind olu
nan fiikran nutkuna ordu erki· 

nı harp reiıi tarafından muka
bele edildi. 

Mera•İmin ıonu~da k&yln ka
dınlan tarafından sevlredilen 
kağnı katarı halkın hisıiyahm 

coşturdu, çok alkıflanclı. Bu 
meyanda ıehitliğe çelenk kon
ma meraaimi de yapıldı. 

15 kuruşluk pul yapışacak 
Kazanç vergisilc mlikellef 

olanların maliye ıubelerinden 

·almakta oldukları ruhsat •• un• -van tezkirelerine 15 er kunıtluk 
pul yapııtınlmaaı Defterdarlıktan 
maliye ıubelerine bildirilmiıtir. 

Merdivenleri helecanla; kalbi 
knt kcıt vurarak çıkardı. Bu iti
naya ıebcp, kansınm uyanma
ması idi. ÇDnktı Sadık Efendi 
Raziye Hanımdan kediye rula· 
mıt bir fare gibi titrerdi. Raziye 
Hanımın kart1Sındaki Saddt Efen
diye kimse Beıiktaı meyhanele
rini ıuıta durduran Çamur Sadık 
diyemezdi. Kanmn amanı zamuu 

yoktu. Terliti kapbiı gibi Sadık 
efendinin neresine seline &rlabr, 
Hatta çok defalar keadiahıi g6-
vtialeyip oda kaputndan dftan 
çıkanrdı. 

Sadık Efendinin Ruiya Hanı
ma kartı tayanı haJl'et bir zafı 
vardı. R09tü, pencere önOnde 
kaç kereler, Raziye Hanımın 
kocasına ağız dolusu kf.iftır sa-

kazanıvor 

Cenevre., I O. (A.A.) - Akvam cemi
yeti büyük mecliainin ( ı inci içtima dev
rcıi başlamıştır. İlk celseye riyaset eden 
M. Zumesta, mevcut müşkülAta rağmen 
A nm cemiyetine karşı gösterilen ve 
gittikçe artmakta bulunan itimadın tesiri
le geçen sene 7..arfında vücuda getiril
miş olan eserler bak.kında izahat vermiş
tir. M. Zumesta. bilhassa sulha ait teşki
Ut ve ikrısat meseleler gibi iki mühim 
işin meclisin dikkatini celbe şayan ol
duğunu söylemiş, Kellog muahedesile 
Akvam cemiyeti misakının telifi ve ik
tisadi faaUyetin cedricl bir surette müş
tereken tanzimi noktalarmda anlaşma hu
sulünün bu yolda mühim terakki adım
lari teşkil edeceğini ilAve etmiştir. M. 
Zumesta, daha 1926 senesinde Panama
da toplanan kongrede M Bolivanın bu
günkü Akvam c~miyeti gibi bir teşek
kül vücuda getirilmesini tavsiye etmiş 
olduğunu hatırlatmış ııulbun ve hak
kın menfaatine b.ıdim olan Akvam ce
miyeti müessesesine Amerikalıların itimat 
göstermekte olduklarını beyan etmiştir. 

· Bir bomba fabrikası 
Kalkiita, ıo. (A.A.) - Kalkütada bir 

bomba imalA.thane11i ortıya çıkarıldığı 
haber alınmıştır. Biri icadın olmak üzere 
üç kiti tevkif edilmiştir. 

Hindistanda feyezan 
Bombay, 10. (A.A.) - Gayet şidbet-

11 surette yağan J2ğtllurlar nüfusça bazı 
zayiata ve büyük maddf hasarlara sebep 
olmuştur. Yağmurdan hasıl olan sular 
vilAyet meclisleri için yapılan intihabat 
milnasebetile rey sandıklarının konma· 
ıma mahsus olan yerleri istilt etmiştir. 
Bu yilıden intihabatın tehirine mecbu
riyet hU1l olmuftUr. 

lzmirde maçlar 
fzmfr, il. (A.A.) - Genç miJlt ta

bmdan bazı oyuncularla takviye edile
rek lttanboldan şehrimize gelen lstanbol 
Alunordo takımile yarınki cuma giinfl 
Altay n pazar gtınü de lzmlr Altmordn 
rakımı maç yapacaklardır. 

Mısırda komünizm 
Kahir~ J 1. (A.A.) - Ba Abah Al

man tıebusından bir şahsı tevkif edllmiş
tir. Te•kifine ıebep olmak üzere muma
iltyhin Mısırda komünist propagandası 

yapmak üzere Moskova tarafından gön-

derilmiş huşust bir memoro olduğu söy
leniyor. Bir takım ecnebiler de muma
ileyhte Slkt mftnasebetta bulunduktan 
iddtısile tahtı tevkife alınmışlardır. 

İngiliz tayyarelerine 
hücum 

Simla, ı ı. (A.A.) - Hndutta Peinr 
mmtakasında erbabt byamdan 4 bin ka· 
dar kişi kütle halinde lngiliz tayyarele
rine hücum etmişler n ateş açmışlarsa 

da bilAhare lngillz takviye kıtaatı gelmiş 
ve onlınn siperlerini topa tutmuştur. 

YUrduğunu ve sonra bunlann 
Sadık Efendi tarafından kiiçük 
bir mukabele bile gZSrmediğini 
ifitmitti. Bu arada Sadık Ef cn
dinin ikide bir kansından tual
lGm eden, bir daha erken gele
ceğini teyit •e temin eden 16z
lerini ifitmeaeydi. onun sızmı, 
olduğuna hllkmedecekti ••• 

RllftllnGn hayab, bu müphe
ler hinde yeknesak bir ıurette 
geçiyordu. N6betçi olduğu gece
lerin ertesi ıDnleri lSğleye doğru 
uyanıyordu. Biraz bir ıey yedik
ten aonra bazan kahveye çıkıyor, 
boan karakola uğruyordu. 

Bazı fllnler akşama kadar 
kahvede pineklemekten canı 
çıkıyordu. 

Hlll kanuna rugeleceğine 
Ye çocuğunu bulacağına kartı 
içinde ICSnmiyen bir iman vardı. 
İti olmadığı günler, yanm saat 
bir •aat kadar Karaköy köprtı
sünfin kllpeıtesine dayanır; gelen 
geçeni seyrederdi. 

Ankara, 11 (A.A)- Ağn da
ğının garp, cenup ve şarkı ta
mamile eşkıyadan tathir edilmiş
tir. Yalnız büyük ağrının şimali 
şarkisindeki karlık ve kayalıkla
ra iltica ve istinat ederek nev
midane mukavemet etmek isti
yen son eşkıya kitleıi her taraf
tan kuıatılmıştır. 10-9-930 günü 
bu eıkıyaya karıı yapılan taar
ruı:larımız da muvaffakiyetle ne
ticelenerek ctkıya meyziinin ki
lidi mesabesinde bulunan dört 
bin rakımındaki karlı dağlar da 
kıtaatımızın eline geçmiş ve eş
kıya pek ağır zayiata uğrahl
mıştır. 

lstanbulun çarşaflı kadını için bile 
meçhul olan inlıisar kelimesini Aydı· 
nın peştemallı köylü kadını neredell 

biliyor? ••• 

O temiz gönüllü kadın, hala bunu 
bllmiyor ve kendisine kargadan klarJU%· 

ların öğrettiği bu kelimeyi çoktan u· 

nutmuştur. Fakat biz kimlerin bu te
miz vatandaşlan zehirlediğini, ke11di 

üıtiraslarına alet ettiğini bUiyoru.z. 

Efendiler, üıtiraslannızı kendiniz 

bağırınız,· köylünün temiz ağzı hUko

tin ilk gününden dünyanın Bon gününe 

kadar temiz ve nerilı kalacaktır. 

Bir kaza... 
BüyÜk fehirlerde Mrrıen her glbı-

A l · ı kazalar olur. Bunlan gazete ıatıın· 
Si SIZ şayıa ar ıanna geçiren gazeteıer, yağmar ,a1-

masından , rüzgdr esmeBintlm baha.-

Atinada deveran eden der gibi 8ade De heyecantJız bir ıtaarı 
ıayialar V enizelosun kullanırlar. 

ı 1 ErJrJelki gün lmdrde Aclllye "ekllf-
ıeyahatine enge o a- nin bindiği otodirezin de blr genel"'" 

mıyacak nemiş. Biç şüphe yok 1:f, bir uataıuftı-
Atina 11 ·'(Anek) - Son giln- şın ölümüne ıebep olan bu kaza kar· 

lerde Tilrkiyenin vaziyeti dahi- şı3ında her Türk teesBiir da,,,,.,,,trır· 

liyemi ve bir kabine tebeddüln Fakat bir çok sokakları dar w bozuk 
vukuu ihtimali hakkında deveran olan şehirlerimizde 8lk Bık oııkua gelllll 

eden asılsız şayialar üzerine M. 
Venizelos ile hariciye nazırı M. 
Mihalokopulosun Ankaraya seya
hatlerinin akim kalmaaı ıayiuı 

çıkm11br. 

Bu ıayianın ash, esası yoktur. 
Dun har1ciy.e nazı~ :vt\kilile Cenev .. 
rede bulunan M. V enizelos ile 
M. Mihalokopulos arasında cere
yan eden muhabere neticesinde 
Ankara seyahatinin evelce ka
rarlaşbnlmış olduğu vechile 20 
teırinievvelde icra edileceği alA
kadar makamat tarafından teb
lit edilmiştir. 

Ahmet Bey 
"· t ld ' dı·yor . ıı e o u.,, .. 

Ankara, ı ı. (Telefon) - Ağa oğln 

Ahmet B. bu sabah geldL Meclise gitti. 

Meclisteki meh'uslar kendisini şiddetle 

tenkit ederek, "Sen Hıı.lk fırkası namze

di olarak meb'us oldun. Seni bu fırka 

meb'us yaptı. Nasıl oluyor da aynlıyor

sun,, sualini sordular. Ahmet B. sade

ce ! .. işte oldu,, demekle iktifa etmiştir. 

Bu miiıahedenin onda hasıl 
ettiği tesir, bir Babil kulesinin 
muvacehesinde bulunan bir ada
mın edindiği tesirden farksızdı. 
Karıısında akan bir ıehir balkı 
değil, beş kıt' ai arz sekenesi 

idi. Bu kaldınmlardadırki fes şap
ka, aank kasket bir iıtif halinde 
akıyordu. Ve geçen insanlar, bcı 
kıt' al arz sekeneıinin konuttuğu 
lisanla konUfuyorlardı. 

ROştU, met ve ce:zri andıran 
bu insan akııını ıeyrede ede ge
çen insanların ynzlerinden tabi
atlanm, mizaçlarını öireomiıti. 
Hiç tanımadıiı bu insanlardan 
hangisi mlikedderdir, hangisi 
şen ve mes'uttur, hepsini ideta 
yakın bir ahpabı, yakın bir kom-

• fUSU gibi buluyordu. 
Burada bazen o kadar dalıyor, 

o kadar kendinden geçiyordu ki, 
buraya gelişindeki asıl maksadı 
unutuyor ve kendisini kaybedi
yordu. 

Bu kadar mütahede ve asa-

kazaları zabıta sütununa UePmwk itl· 
yadında bulunan bir iki muhalelef Vo" 
zetesi bu kazaya 8iyasi bir aai kt#t 

şekli verdUer. 

Bu neşriyata g~re, adda. bu &aaU 
kaza Hal.k fırkaaının, IBmet P.tqa. lıll

kilmetinin siyaseti yüzün.den .. PUkıııbul· 
muş bir feldkettir. 

Bu gidişle yalanda Daltlllye oekili 

nezle olsa, bu gazeteler, •Halk lır"-' 
halkın sıhhatini tehdit edlgor.. dl/Jf. 
bağıracaklar, Sıhhiye oeküi ava git#. 
"Balk fırkaıtı memleket ~ 

sui kast yapıyor ı.. yaygGTuım basa
caklar. 

Bu ne garip tablyedlr1. 

Karşı ve muhalif-
Serbest fırkanın Uk tqekldJl oflnl~ 

rinde umumı k~tip Nuri Be11 haklı bir 
endişe Ue "Bizim fırkamızın adJ mu}all· 

lif fırka chğU, kar11 fırka olmaluJır.,. 

demişti. Vukuat, Nuri Bege lıak ONi· 
yor. Fakat, ne yazık ~ haddi ~o 
karşı olan bu fırka, bazı gauteürbı 

neşriyatUe kopkoyu TTUlhalil lıallnl ol· 
dı. ••• 

• • 
p' 

yiılerine rağmen kansını bulmak 
şöyle dureun ona benziyeae 
bile raatgelmiyordu. O saman 
ruhunun içine derin Ye hudutsuz 
bir llmitıi:dik çökllyor:, meyus 
bir halde ıehrin insan hercO 
merci arasında Betiktaı yolunu 
tutuyordu. 

Her def asında ftmit içinde 
yllrUdOğU bu yoldan g~ne her 
defaıında akşam saatlerinde 
ümütaizJik içinde avdet ederdi. 
Bu ak9am saatleri, RnştOnDn 
en fazla ıztırap ve elem duy .. 
dutu ıaatlerdi. Bu saatlerde 
ruhunun içine gurbette buluna11 
bir adamın garipliği çökerdi. 
Şu dakikada, tehalük ve be· 

yecan içinde evlerine avdet e
den ıu sOrü snrn insanlar, &te· 
de kendilerini bekliycnlerirı · bu· 
lunduğunu düşünerek mts'ut ve 

bahtiyar olarak onlann yanına biran 
evvel varmak için koşuyorlardı. 
Halbuki ötede kendisini melli 

(Bitmedi) 
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Bei~cet B. Sarih olalım ! 101 kişi ile --- • 

T. I. nıüdüru Suri yeye 
••• iddia eden ispat eder ! mülakat 

Dede ile torunları 
gidiyor 

Şuriyede tütün inhisara tara- Gazi Hazretlerinin Serbest Cümhuri- Bu istizah sahibi takdir eder ki Ha\ 

fmdan yapılacak tütün imalat yet Fırkasından olduğuna dair çıkan- f;rkası hükumeti zamanmda ve onu 
- 26 - lkt 

a... __ .... v fabrikası hakkında tetkikatta lan propagandaları tekzipten• sonra, kuvvetini suiistimal ederek meme e ' 
~ehi~ olma'IA beş defa ••••• rum, dedeciğim. Ondan ibaret. t · 

BeJia zi7a,reUne giderim. Ne ~ehi bir - Ne pis şey o? bulunmak üzere umumi müdür Cümhuriyet Halk Fırkasının Umumi halk zararına şahsi menfaatler emı 
zatt Alatrangayi ener, alaturkada.tı - Vallahi pek iyi; pis değil. Behçet Bey cumarte~i gunu reisi olduklanna, ancak Reisiciimhur etmekle zan altında bulunanlar var 
anlar, hoş görlştir, kibar bir tfP: Yeg-8- Ne kadar çıkışsam boş; oğlan bu Suriyeye gidecektir. Bu tetki- oldukları için bitaraf bolunduklannn bunları göstermek bu zanda bulunanla 

ne dnayeti on yedi toran sahibi olma- man.zaranm kötü olduğunu anlamıyor. katın on gün devam edeceği dair neşir buyurdukları izahnameden ra düşen bir memleket vazifesidir. 
ar, ~ gece gtlndfts bu lllBhl~arla at- Ne buyunD'SUDuz? Kız kardeşı- d t b · d'l kt d" bahseden bir sabah gazetesi, bu beya- Bu vazifeyı" yapmıyaftiar, halka za r.--- orıa1 dır e a mın e ı me e ır. 
~ Y masr • ayni saffetle oyunu anlatıyor. O da -=·-,·-·· nata go··re zanlann tashih edildı·g·m· ı· rar vermekte o suiistimali yapanlard 

S.,fbe8' mlkemmeldlr. Nezdtne meslekte. 0 
--........ '""""'"'"'""""uı-·-· 

dtai.. Çoeaklar, babalın gfht, blytik _Ne gtizel erkek! Bar ve bar, bar ve bar. söyliyerek şu satırları yazıyor: aşağı kalmazlar. 
~ etrafmda döutlyorlar. Bu bir - Sus! Edepsiz... Varyete ve varyete, varyete ve var- "Ancak bu beyanatın meydana getir- Halk Frrkası n hükumeti, iktidard 

- detn, bir mektep. Bir raddeye geldi Kız anlamıyor, ve tekdiri azıtsarn yet~elki d b. . ema ve spor· lştt! diği vaziyet üzerine bir cihetin daha bulunduğu seneler içinde servet pe:: 
ki V ••• Be:r: beni bir kat daha bunaklıkla itham e- gen kı :. ı~z sın d yüzen i~arit· tenviri icap eder zannındayım. etmiş olanlann listesini yazıp ma -

- Haydll Defolç sidiniz, mlısafl· decek. Bu çocuklar gizli şeylerin fll' . 
1 

ç z unaglann a meye vermiyorsa elbette mazur goril 
rina -1..11 k ..... _&..- dedi. d. Bil dikl . k 1 . ~ ınu- er. Serbest Cümhuriyet fırkasınm be- 1:;. 6"1~ on~•a.o, ır. me en a manuş. Ebehgi bi . k 1 k' . YA• 

t .. m ufaldı ..._ boy torunlarmı bu- le biliyorlar Acaba bı'....ı __ . · Otomobille gidiyoruz, be1ki ır' ışı yannamelerinden erkanmm nutukların- Dünyanın neresinde böyle bir :hareke 
..... ~ , uvr • ..... m zurnyct mi b" . . • d'l 

ZUrandan kovdu. böyle CIVlk, mütereddi? dedim. şüphe- ızım hafıde hanıma sel~m ver 1 er. dan, taraftan olan gazetelerin neşriya- beklenir? 
Toran ~lifi, tonan '1tlri... & İhti- ye düştüm. Meğer bfitün sinema ve - Kızım bu beyler kim? tından ve nihayet halk ara.smdaki pyi- ZannedenleT hiç detflse kimden, ki 

,...... liJd.yeti ~k. •• Zürriyeti kendisi· spor nesli böyle. Bacak kadar yumur- - Ahmet Bey, Mehmet Bey, .Hasall alardan anlaşıldığına göre hükumet ye lerden §tlphe ettiklerini s3ylerler. 
nl ildyorlar:. caklar "dünya güzeli., müsabakasına Bey, Hüseyin Bey, Ali Bey, Velı Bey, Ctimlıariyet Halle Fn-kası: kunretinden Iolan iddia edenin ispat ile mükellef 

-Ah, adzim, nam! meramımı Jlade hazırlanıyorlar. v..s., beyler. 
1
_1• tin h Ikın •• ı..· 

ed_.-? B d elki d -1 ı d 1 mem ÇAe ve a zaranıaa v--:ı' masrdır. 
"'ruu un an en eur er e, 13 yaşındaki: - Ahl şu bacakla.nm - Ne de çok bildiklerin Tar . . .. 

baha ile o~ı ded• ile torun an.sındaki -rpık olmasaydı· -':-·· bak, "- . ·t- menfaatler temin edilmış, buyük para- Haydi bfz, bir dereeıe etaba Deri 
5u, ... :r- , J u.1.nme ne 1:i. _ A. ued ·~· her şeye mı ı ı-

ta.ıa, mesafe, her ne derse.Diz deyiniz, rln. ••• -r 
0
·f·f·f ecıgun, Jar, servetler kazanılmış. Öyle ld pek delim: H~ detfbe zanaedilenler m 

tbndııd. 1-...1-- '"' d-ı:.ndL 0.-1 . raz.... f.... habL-..ı 
~ gen~ cgu 5u.a, mı- 12 yaşmdald: _Ben gelecek hah Zil . ··ı- deg--ic:ıti• eğlence yalan mazide 8el'Vet namına ~. lftm olmamalr mıdır? 

zacen, talJ'an babaya, dedeye ~ok ben· ar- ınıyet biisbu un ,»s ' Pa • 
--u • . • da serbes olacağım, kaşlarımı trrıuı lerin m h. ti b kalaştı. Zevk ayn. •• Ttirkiyede veya Nevyork, Londra ve - lşte ben, bir Halk Fırkası mensa 
-u.a. Şımdl iyle mı ya? Ben bır eul- d - . --y a ıye aş ti-
tan 1dah.mut dem döküntüsü. bizim 00 e e~a he . Biz, hayatta olmakla ber:'be~ onlar ris borsalannda be11i başh b~r gi'lna kendimi htlkilmet ft fırka kuneönl 
yedi yıunndaki bendezadenln oğlu bir h po r nevı Yiicutlan hemen için ölmüşlerdeniz tarihe aıt bır takım caret, san'at 1't! sarraflık işi olmıyan- lamr bir adam ianeci~ ba zatın 'b 

-r·· emen çrp1ak görUyorla pı· "d • 
Aınerikaıı •••• Biribirlmlzin dilini anla- beter. r. aJ a daha simalanz, öyle tipler ki zerrece ehem- larm yüz binlerce lirası nrmrş ve gene tiin ifittiklerlıd musır :propagand 
makta haylf müşkülat çekiyonıL Sin d miyetlerimfz yoktur. YalDIZ bir nokta- yüz binlerce lira bymetinde apartı- çirkin lmıkan~ ft nefsaniyet! 

Benim fena dediklerime, o: hid' lema la en smalmt vak'alann P.- dan yiiztimü .. - 1.41,-ağa. tenezzül ede- manlar hanlar palaslar almakta Te toplan-- bir eenyan sayıyorum -.e 
~ b d g(izel ı o ayor ar. ..... IJOA.t.U ' • ---,, 

u.. - Yoook, dedeciğim, tm an Bizim d vird L . bilirler: O da kendilerine para yetiş- yaptırmakta imişler. pwıa birden "'Yalandır, yala.ıı söyl 
uır fe)" olamas; diyor. e e - Smema; 2.-- spor: tirdiğimiz . . dhet olmasa ana- • 

Kendimi ·...e dedemle olan münasebe ~ plAj; L- dnayt romanlar yoktu. lık babal ıçııı. Bu . elik, mülga· Serbest Cümhuriyet Fırkası benh lar ı. dl7ormn. Bu zanda baJ,.. ........... ""11 

Und dilşUnüyorum ! Edep, terbiye, say- Bız başka tilrlü Yetiştik. Onlar başka d ' ... f ık, ~edelik, nın i.ktJdar mevkline ~emiş olduflm- ha rannm intişa.rma alet olanlar, 

fi vardı. Evlendim, ~lok ~ sa.bibi milletten. ır .A:~a:~u:u!~evllna? dan rivayet edilu ve sefaleti gtlnde11 r.anlamı kime matuf olduğunu nam 
oldum da hAlA. kaynatamm huzunmda ••••• - Beyefendi, ne buYllnlrSu- De 1 • ' 1 altında ita- gü rttığı söylenen hallmı gödine bat la adamlara dtişen bir açıklıkla orta 
tfltilıı l di nuz? ,... ____ ..n- b . vam a. - Şu şart ar ne a 

Onı çeme:"'-lm. 'ni k ek h d ~ 6 u.u lr eski aşına ile Te- at, riayet, hUrmet mefhumlal'I euri tığı zannolunan btttftn k hallerin YU.- koyup ispat etmemeli mi! Biç değilse 
ann DVI< en Mm ne a - pebaşmda bir birahane e 'ttik. iki h - · 

dime. .. Hatta bir şey sonılmadıkça rif bir masanın etrafı: gı _ _ _ ~ bir surette değişmiştir. Hürriyet, hür- kuu Cümhuriyet Balk Fırkasnım 1't! o- Siz, mz, şunu ft şunu elde etmi 
afzmu bile açmazdım. O nesil hep böy· lardı. Pek az 80lll'a • da gor~şuyor- rlyet ve hürriyet. nun teşkil ettifi h6k6metfn. zamanı ida- bunlan nereden aldınız, diye onla.n • 
}Q-cU: Terbi)'e devri. larm masal ild çocuk ~lip, ~an Pi:rasası olmıyan bir şey: Nasihat resine tesadüf ediyor. ta davet etmemeli mtT 

Bizim kUçük dtin geldi, pek llBDlfmf • arma oturdu. Biri beş, öte- ve öğüt. Btr hilk6met " fırka Jnrnetleri 
bir dille bana anla.._ ki altı yaşlarmda olmalı. Kendilerine Ço k b b d.lln. 1 ne- Binaenaleyh Serbest Clmhuriyet Fır-

wror: likör kadeh' ile b' tirdile . cu a anın ı ı an amıyor, . temas mnk:Hade olan.lan böyle za 
- Btiyfik ba.baağnn, ah, dtın bizim- • • 1 

ll'8 ge r. Bırayı rede kaldı ki onun nasihati mucibince kasmm beyannamelen, erldnmm nu- k 
le beraber sinemaya. gelseydin. Ah, ıçıyorlar, meze yiyorlar ve garsona hareket etsin, yetişsin. tuklan, taraftan olan gazetelerin Btf'" altına almak rna DıJdır? Bu hare 

B. DoYe ne gflzel kadın ••• Rol~ h~ tttrübeli bir işaret yapa.rak biraları Bizden evvelki devirlerde ÇOC11klan rlya.tı ve nihayet halk arasmdaki şayi- tin aksi tesirinden kim mes'ul olur? 
t.a; dedeciğim. Kızın hem kocası var, tuelendirlye.rlardı; ~ yaşındaki kız, analar, babalar, büyttkler yetlştiiiTtti ilar dOfi'ü, maaar1 ya1an ımctfrt ınl bunu "millet za.ra.rma ceplerlDi dol 
heaı de iki angilisi. •• Koeasmı avut.. ~dbe~~lorospu gibi pudralı. Oğ· ft bunun içindir ki nesiller aııumıda Doğru ise, &Sirlarm pek nadir yetiştir- duranlar., diyenlerin izah etmesi 1 
lDak ı..z .. MPnmdı. Mah d d---- .uuı a ~renmiş bir zendusta ben- kaf f rkı ""th' d ~·ld" ~1 ~™ ._..,. Bell e uD.u..1111. zlyordu. a a mu ış egı L diğine bizim de, ağyarın da kani oldu· zım phnes uu 

bekıedL Gece yarısı. Bir etP pmpanya LA.kin gelecek batın, dikkat huyu- • -----~-----
~ So....Aa de yiyorlardı. Sonra ~ Şimdi bu ucubelerin bilyftdüklerlnde b' hı"" be . k. alel4 ğu o bilyilk ve milstesna şahsiyet yam • r ....g nınuz, ıze ~ nzemıyece • • 11,· 

Pilştiller. Hem ne öpilşnıe, T&llah.i. yapacaklan hezeyanları düşünün. cayip bir batın olacak. Tarihin eıı do- Gazi bu haller fpa ne fikirdedir? 
dedeciğim, dostan'llll dudaklan B. Kma etek, ~plak göğüs, ~hat- lambaç noktasındayız. Kim bilir? Çam- Yalansa, hakikat neden delA.ille hal
Dovnn dadaklanndan beş dakika ay- ta ayak, kol, artık bedende bir gizli ci- lar bardak mı, yoksa bardaklar çam im ve Aleme bildirilip ispat edilmiyerek 
rılınadı. Fakat, eyT&h, kocası buz dola- het b~kmadL Çocuklamnızm bilme- mı oluyor? Kadınlar hak sahibi oldu· ismet Paşa gibi hakikaten her hususta 
brnnı ardında bekliyorm~ • • • Kanst· diklen yok. Anlamadığınız varsa ken- lar. Meb'us olacaklar. Çocuklar da o i . . 
nı onun kownunda yakaladı. dilerine sorun. 1 H h ld t kA •• 1 hı smet sahibı temi& bır harp ye devlet ar " - • • yolu tuttu ar. er a e e amu zı- • • 

- Yumurcak, hmzrr, rezn. .• dedim. İşte, azizim, 111 kısa iSmriimün için- m almadan bir sukuta şalıit olacağız damı ve onun istinat ettiği kunet " t;e. 
Tekdirimin sebebipi anlamadı: de tebeddüllerin en yamanma şahit gibi. Efendim memleketimiz namına şekküller suizan altında bırakılmakta-
- Ne yaptım da beni paylıyorsun, oluyorum. Bizim torunlar beni değil, teessüf ediyo~m, üzülüyorum! dır?., 

dededğimT babala~, analarmı anlanuyorlar;OI. Söze giriştim: Bu istizahı takip eden satırlarda, 
- Daha ne? çfil~r d~ışm.iş. Kızlar, ~fra~a, hem - Beyefendi, lüzumundan ziyade okuduğumuz kabiliyetten beklenirdi ki 
Çocuk pşmtı, etratma baktı. Gene içki çekiyorlar, hem büyüklenn huzu- ne teessür ne teessüf ı Bu hal bize . . • • 

anlamadı. nı.nda ne gibi koca- ''tahamm··l d ' .. nh d-Mld' D"' ısttzahlannı bilfiil frrka nyasetlnde bu ,,_ u ., e e- mahsus ve mu asır "'61LL ır. unya· 
_ Bu ne terbiyesiz ekler!. bileceklerini anlatıyorlar._ Ey büyük nm her tarafı sinema devrindedir. lunmadıklan, kendi gar.eteleıinde de 
- Ben biç bir terbiyesiz söz söyle- annem ı Mezardan iki eaat için çık da Analık, babalık da inen kuvvetlerden yazılan ve reisicümhurlak gibi haddi 

ıaecllm. Ne dedim? torunumun torunlan ile biraz teşerrtif biri. Bakalım yeni Alem hangi temeller zatında gayrimes'ul bir mevkide bola· 
- Ne ba tasnrlar'f . bu:rurı üzerine kurulacak? nan "en büyük Türke,, böyle bir sual 
- Sinemadaki oıııyunt nakledfyo- Dans ft damı, dans ve dans. Cel&l Nuri tevcih etmesinler. 

"' VAKiT - ın tefrikası 

Ya.a: S. S. \lan Deyn 
da me rebberllk etmek llmn-
geliyordu. 

Ônl\mfizden bot bir otomo
bil geçiyordu. Vana ıeeleodi. 
Bindik. Emretti: 

- Kırkma cadde, 87 numa-

raraJ 
Sonra mukamın kulağına ft.. 

nldadı: . 
- Madam Platz ile ufak bır 

mOllkat yapacatız. Bunu müte
akip earanmı ifta edeceğimi 
hazır olan. 
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Madam PJatz biıi glSrünce 
bermutat suratını am. Pek bit
kin görfinOyordu. YOzfi elem 

Nakleden: Ömer Fehmi 
Ye ıabrap çizgileri ile dolmuıtu. 
Beraber ikamete memur polis
ten heraiin gazeteleri muntaza
man okuduğunu, bilhassa tah-
kikat safhalarını takip ettiğini 
öğrendik. 

ihtiyar kadın &alona bizim vO
~d.umu.zd~n haberdar değilmiş 
aıbı gırdı. Vanaın gösterdiği 
iskemleye oturdu ve gayri mü-
teharrik, öylece bekJemeğe baf
ladı. Saklamak istediği bir sır 
varmış da bunu Vanaıb bildiğini 
anlamış gibi gôzlerini bilhassa 
ondan kaçırıyordu. 
Yanı çok bekletmeden ıöze 

başladı: 

- Madam Platt:, mösyö Ben-

son takma saçlarına meraklı mı idi? 
Hiç onlan takmadan dostlanm 
kabul ettiği olur mu idi? 

- Hayır, hiçbir zaman! 
- lyi düşünün. Kimseyi çıp-

lak boşla kabul ettiğini hatırla
miyorsunuz, demek? 

- Ha ... bakın, hatırıma geldi ... 
Yalnız bir defa ihtiyar miralay 
Oıtrander gelmişti. Ona başı
nın çıplaklığını göstermek için 
takma saçları çıkardıiını gördüm. 
Ama miralay, efen'5inin çok es
ki bir dostu idi. Vaktile bir ev
de olurmuılar. 

Miralaydan başka! 
- Hatırlamıyorum. 
- lı gördüğü adamlar gelir-

lerse? • 
- M. Benson onlardan çok 

çekinirdi. Tıpkı yabancılar gibi. 
Bu salonda bulunduğu ı:aman 
bazen haTa ııcak olur, ferahla
mak için saçlan çıkarırdı. Bu 
zamanlar şu köşedeki pencere
nin perdesini kemali dikkatle 

örterdi. diliyorsunuz ya sokak 
kapısın1 çalmak için gelen bir 
adam bu pençereden içerıini 
mükemmelen görebilir. 
-Bakın, çok mllhim bir nok

ta... Madam demek sokak kapı· 
ımın önOnde duran bir adam 
bu pencereyi vurursa salonda 
oturanın nazan dikkatini celbe
debilir 1 

- Hem de kolaylıkla... Hatta 
bir gön benim başıma bile gel
di ıokağa çıkmışbm. Geri dön
düğüm zaman bir de ne baka
yım, anahtarı almayı unutmamıf 

mıyım? Bereket efiendi İçerde 
idi. Vurdum, açb. 

- Kim bilir, belki katil de bu 
suretle girmiıtir. 

- Belki efendim. 
- Fakat Madam, kapının zi-

lini çalmıyarak içeri girmek için 
pencereyi bkırdatan bir adam 
mutlak mösyö Bensonun yakın 
tanıdıklarından biri olmak 
gerektir, değil mi? 

Yunan sefiri 

Müzakerat hakkında 
ue diyor 

Yanan ıefirl M. Polihronyadia 

dtın bir mubarririmize : 
_ Ticaret muka.,-elesi mha· 

keratma Ankarada bqlaıumfbr• 
Mnukerat iyi bir ıafbada 

devam ediyor. Muame bir .,. 

kadar ham'lanacak " haf"'~ 
limizin Tnrkiyeyi ziyareti __.. 
anıda biz.zat M. Venizel08 tara· 
fından jmzi}anacaktır. Demiftlr· 

- Zannederim, efendimi 
- Eğer bir yabana pencere-

. vursa m&JCS Benson eneli 
yı ka-
ta km• Açlannı takar, sonra 
pıyı açardL 86yle dOfllnmylor 

muıunuz? 
- ŞOphuiz. 

- O gece kapı~n ~lmmada-
ğına eminsiniz değil mı? 

- Evet. aydınlık 
_ Merdiven başında 

varmı idi? 

- Hayır! 
- M. Benson kimin vurduğu-
~ k için dııarı baksa ge-

nu ~.,rme ... 
leni tanıyabilir mı ı~ı? 

_ Tahmin etmıyorum. 
_ Kapı açılmadan dııarsı 

g~rOlebilir mi? 

- Hayır. 
- Buna göre gelenin ıeıinl 

ınaktulOn tammaaı icap eder, 

deiil mi? 
ÖyleJ 

(Bitmedi) 
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lzmirdeki grevler Bir müjde Bir buçuk kilo su 
1 Gazetelerde okudum, Paşa- Belediye reis muavini Himit 
zmirli hemşeriler ; aizin bahçe limamnda asri bir kö- B. Kakık6yünde yeni açı-

saadetiniz fırka miicade- mflr deposu yapılmasına karar lan çeşmenin baıında irat ettiği 
lelerinden istifade ederek •erilmiı. Bu haber, belki bir nutukta bu çeşmelerin Kadık6yU 

KIZIL 1 YAZAN : Omer Rua 1 

.. 
GOMLEK 

İş mev &iminde hepinizi çoklarmm gözüne bile llifmemif- halkma gtınde bir buçuk kilo 

işsizliğe sevkedenıeri din- tir, belki de ıarenı~r, bunun ne su •erebilecetuıi 1ay1emif. Fesat propagandası 
!emekte değildir• Gerek bftyilk bir müjde olduğunun faP- Bu nutku gazetelerde okuyan 
amele, gerek ticareta- kına 't'arnıamıtlardır. bir keyif ehli: Her tarafta neırolunuyordu 
neler için bu saadet, içine Halbuki haber hakikaten mOj- - Suphanallah, demiı, adam - ~ -
girdiğimiz ihracat a..,ı ... • dedir. Bakınız m"rin •• b b. b k k·ı ..J!....:? 

d ,..-. r- qma ır uçu 1 0 1U neaır Sebe oğlu, son derece ihtiyatla nun devlet başına gelmesini istiyor 
nn a mümkün olduğu Bundan epey evvel bir akıam rakı mı bu? hareket ettiği halde burada da hü du. 1bni Sebe, Ebubekirin oğla 
kadar harice fazla mal Kuruç99meli bir dostumta kal- * ktünetin gözünden kaçmamq, esa- Mehmedi kolaylıkla avlamııtı. 0-
göndermekted.ir • Hususi mııbm. Mevsim yazdı ... haTa E vlenmemiı anneler ıen dahili fitneden korkan bükU- na benziyen bir diğeri ebu Huzayfe 
~enfaatlerini memleketin lodoslu. Sıcaktan bunalmamak Evelki gün top}anan Kadm met, onu aüratle yakalamıt ve ken nm oğlu Mehmetti. O da memuıi-
siyasi ve iktmadi hevasmı için pencereleri &Çllllfbm. Sia birliği muhtelif meseleler aruın· di vilayetinin hududu haricine at· yet iatemif, alamayınca Medineden 
bulandırmakta anyanla- kad b mqtı. Fakat Sebe oğlu talimat ver çıkmıJ ve Mısırda hükiimet aleY,-
nn tahriklerine sakın a].. 8J' ince ci i.nliğin lirperme- da evlenmemiş annelerin vazi- meği fınat bulmuttu. . hinde çabımağa bqlamııtı. O da 

t lerini 1eyrede ede dalmıtım. yetini de g<Srüş:mfiş. Sebe oğlu buradan Şama git• Sebe oğlunun teşkilatına. iltihak et-
danmaymız. zmirde baı- Ertesi aabah giyinirken göm.le- Fena detil, fakat habnmıza miı, fakat burada bir fey yapama· mitti. Bunlardan batka Mısırda ıö
hyan grevlerin devamına timi gı5rllnce akhm bqımdan evlenmemiş anne olarak yalnız aufb. Buradaki hük:Omet son dere- zü geçen, nüfuz ve kuvvet sahibi 
biitiin varlığınızla mini gitti. Sakız gibi ubtım zavallı Hazreti Meryem g.eliyor. ce kuvvetli, son derece muntazam olan Halit bin Mülcim, Sevdan i~ 
olıınuz ve bir daha teker- gömlek bir kömiir amelesinin * ve her tarafa hakimdi. Muaviye ni Hamran, Biır oğlu Kinane onun 
rür etmemesine çalışm.ız. mintamna dönmü•tü. Ne yapa- (a.aretler burada menınuniyetaizlik biıd ede la birleşmişlerdi. 

- Y cek bir behane bırakmıyordu. O- Sebe oğlu burada adamlarile 
Son günlerde lzmirde vuku bu- cağımı ıqırarak diitllnürken ev Bizim gazetede " lpretler " nun dahiyane idaresi, halkı müte- her gün toplanıyor ve verdiği ka 

lan hadiseler arasında nazan dik- sahibi habnmı aormıya geldi. siltunu altında « S. E " imzasını mad.iyen yükseltiyor "Ye onu huzur rarları hemen Basra ve Ktlfeye 
kati celbeden bir cihet amele p-ev- Halimi görünce : görtiyorsunux • içinde Y•fabyordu. gönderiyordu. Bura ve Kufe.de, 
leridir. Ticaret hayabmızda İ§sİz• _ Ayyl Dedi, affet akşam Bu riimuzu bir Frenk .. Son Sebe oğlu buraya göndrdiği Mey ıonra Mısırda muhit hüktimet aley; 
likten, iktıaadiY"Bt sahasında sıkın- mun oğlunu yanına ahmt ve Mıaıra hindeki dedikodularla dohriuttu. 
tıdan en yüksek feryatlar ile tiki.yet yatarken aana pencereyi kapa· exellence " okumuı. Bazdan da hareket etmiıti. Kendiıi buralarda G6ya Hz. Oaman bütün hazineyi 
edildiği bir sırada Anadolunun bu manı tenbih etmeyi unuttum. Selihattin Enise: yerleıecek ve baıladığı hareketi akrabalamıa kapbmıakla, onların 
yegane ihracat limam olan lzmirde Bir ıey anlamamlfbm. - Bu yazılan sen mi yazıyor- buradan idare edecekti. hıralanm tatmin ebnekle meıgul 
liman amelesini~ incir amelesinin O, illve elti: sun? diye ıonıyorlannlf. Sebe oğlunun en çok muvaffak dü. Valiler her yerde her türlü zul 
grevlerinden bahsedilmai nekadar - Kapııtmek ta pek .İfe ya- Bütnn bu merak 1ahiplerini olduğu muhit Maırdı. Burası adeta mü !rtikip ediyor; d~e, ahi~ 
elimdir! ramu ya, neyıe hiç olmaua bu meraktan kurtarmak için haber geyri memnunların toplandıkları ahkama zerre kadar nayet etmı 

Geçen ıene tqrinlerinden beri kadar kirlenmezdi. verelim ki bu iıareUer Sadri yerdi. Servet sahibi olanların ıer- yorlardı. Hal~ her. yerde m~§leki, 
memleketimizde muhtelif esbap ve Yatak 6rtüleri, o canım ci- Etem Beyin kaleminden çıkar• vetine haset edenler, hükUmetteDı b~r yerde mugberdı. H"!I~ - ~a-
avam·ı eti" I"~ • ı ak t • h memW'l"yet alamadıkları irin mug"' - kikatte h_alk her yerde ıt.ıle gu_ cıle 1 

n ._. .. ı 0 ar esıra artan binlikte eamer bir bulutla kap- ~.r-1•• j,a.~ 7 ld D 1 h d 
iktııadi buhranlara karşı en mühim M b .....,_ ........ - ber olanlar, menfaatleri fU ve ya meıgu. ~· . ev et . ~ıneam en 
çarelerden biri milli istihsalatmu .. lanmqb.. eğer lltiln bu pislik Bir tetkik bu ıekJ.lde muhtel olanlar hükUme· herkesın ıstıhkakı verıhyordu. Fa 
zm Taktü zamanmda ecnebi mem- komıu k6mllr depolannm mari- tin hattı hareketini zübtU ta.bala· kat lbni Sebe, efkirr dahna tehyiç 
leketlere ihra.r edilmeıi, buna mu- feti imiı. Hele biraz poyrazlı., Yanc!lni.Jtana neler lhra~ rina münafi görenlerden bir çok· ve herkeıi iıter istemez hükilmet 

:r lod 1u h lard n ~- k -~vorıız .>' lan burada bulunmrorlardı. y aln1'Z aleyhinde tahrik için ~ka bir u-kabil o memleketlerden bm'bıy" o oı ava a, r Zillr amür eu• "-.1 ul b im B daJöl KM 
t d 1 1 h lind Dun.. sabah Ticaret odam bunlan toplıyan ve bir araya geti- 5 u uştu. asra ere, e-celbolunması idi. Bunun için yedi ozu a ga an a e uçar, ren lriı:me yoktu. Sebe oğ1u bunu li~_erin.vaziyeti ıon ~erece karanlık 

sekiz aydan beri bütün memleket açık bulduğu yerleri maıkaraya idare heyeti fefkalide bir içtima yapmak Ut:edi. lbni Sebe, her teY· gosterılecek, KUfeb~ere. Ba.ara.lıla-
bugünleri bekliyordu. Nihayet eylül ~evirirmiı. aktederek Tnrk - Y onan ticaret den e-wvel, hafi cemiyetin bir teme-- nn ye Şamlılarm vazıyetı en ,betb~t 
ayı ile beraber beklediğimiz ümit Dostum bir taraftan: muahedesi hakkında oda tica- tini de buraya atb. Ve bülmmet a- tekilde anlablaca!'; MI~ıı:ı.ı~ dı 
gün\eri geldi. lzmirde, Samsunda, - Aman elini ıllrme diye ret Raportl.Srlüğii tarafından ha- leyhindeki propaaandauna en ri.- i~ m~rkezlerdeki ahalınm en m6t 
diğer bazı: yerl~deki iyi tütün sah§· ihtar ediyor bir taraftan da bal· zırlanan tetkik raporunun mil- ıi mikyasta bqladı. Onun Medine-- hıt ~uzayaka1ara ~~ olduklan 
lan içimize ferah vermeğe batla- konda gömletimi, elbiaelerimi zakere etti. Bu rapurun icilen de, Burada, KUiede, Şam.da öğren ~ hükWnete kartı •ı~h kal~ 

dig"'i bütün mesail, bütün hurda te· uzere bulunduklan aoylenecekti. 
m:qh. O kadar ki hariçten giren silkeletiyordu. hOkümete takdim edilmeıüne s be ı b d ' ..____.s 
kamb• ı ferrüat, ona yatdım ediyordu. e oğ u u propagan a ~ ıyo arın ani surette tehacümü Ama ...... tk•·.n bOtDn dOnyanın karar ven·ldı'. Bu rapora nazaran h b ti ·d d" .... vI.. Onun yapbğı ve yapacağı propa- m, a aıet ve ıeytane · e J are e ı 
karşıımda laıtıza ettiği kadar Türk öYdüğU, met ede ede bitireme- yunanistana başlıca ihracabmıı ganda gayri memnunların yalnız yordu. lı o hale gelmi,ti ki her mer 
parası bulunamadığı için piyasa difi, dOnya cenneti, melekler hububat, canlı baynnlar, peynir bir ıımfma bitap elmiyecekti. Hep· kezde, başka merkezlerde yapyan 
maki'ia bir sıkmbya düpnüş bulu- yuvası diye andığ'I Boğaliçioin yumurta, kereste, maden kamn- ıini onun etrafında tophyacakb. ahalinin haline acıyor, onların du-
nuyordu. b ı d b. d" p k Memuriyet ala.madtklarmdan mui çar olduklan felaketleri telehhüfle 
l§t~ böyle bir zamandadır ki aı a ığı ır yer ır. rtl, yapağı amu taze ve tu.z- her olanlar, kabilecilik hi11ine u- W!ılıyordu. 

İzmir muhitinde zuhur eden fırka Duru, derin ve ter temiz. la balıktan ibaret olduğu ve Ya- yarak memleket baımda bulunan Bu musanna desiseler ortahkta, 
mücadelelerinin aksi tesiri olarak ırmak gibi akıntılı, bulunmazbir naniatanda çam&fll' sabunu, bal. Emevilere husumet besliyenler, A· çok ıılonhlı bir hava vücuda ge
bir takım amele grevleri meydana denizin kucakladığı kıyılar, ha- badem gibi maddeler olduğu- rapltktan baıka bir kavmiyete nıen tirmitti.Her gün etraftan alman ma 
ç.ı:layor. Limanda ihracat hareketle- kikaten verilen isimlere layık- dermeyan edilmektedir. Rapor- aupolduk1an halde arap tabiiyetine lumat vaziyetin ıon derece fena 
ri birden bire dunıyor. Bir kaç haf- hr. Fakat, ona yelken gibi uzak- da Yunanistanla olao tica- girmekten memnun olmıyanlar, is- olduğu üzerinde toplanıyordu. Bu-

. • d '- t b k k artı ·ı t-.ı retimizin takviyesi hakkında mtı- lamiyeten bqka bir dine salik ol- rada biribirlerine rasgelen iki doıt 
ta ıçm e u:mirden çıkarak hariç- an a ma ş 1 e nı1• ara duldan halde iılimiyete girerek ftiyle konuşuyorlardı: 
ten albn §eklinde memlekete a•det yaklqmca, sefaleti gBzleri yakar. talealar serdedilmittir. eski dini akidelerini bırakmaktan - Mıairda ahvalin ne kadar fe.. 
edecek Ye müstahsil vatandatla- Yangın bakımsnlık, orayı yakan ııkmtı duyanlar, devletin baımda na olduğunu haber aldm mı? 
:rmuzın ceplerine girecek olan mal- eıılri aile zenginliklerinin bi- lta)yan tayyareleri bulunan Hz. Osmandan batka tah- - Tabü haber aldDD. Ortahk 
lar olduklan yerlerde kalmak ve tip zaten Boğaziçini bir devlet siyetleri devlet başma getirmek anarıi içinde imiı. Herkes açlıktan 
çürümek tehlikesine maruz buJunu- dtişkOnO haline getirmişti. Yakında şehrimize bU ftlo ve onların himayeaile emellerine kınlıyor ve biri birini yıyonnuf. Hü 
yor! Hiç olmazsa ona kendi elimizle geliyor varmak istiyenler, elhanl uzaktan, kômet ahaliyi battan bqa soymuş, 

Böyle bir manzara önünde ima- k Eyltililn yirmisinde dokuz ••- yakından, hükUmet aleyhinde herkesin elinde ne varsa almıf. Aç 
mn elem ve teessür hiuctmemesi pı apkara kamnr damgasını cı Te bir bonbardıman tayyare- meı'ur, gayri met'W" aleyhtarlık ve sefil halk zulümden bitap kala-
mümkün müdür? vurmaıaydık!.. sinden mürekkep bir italyan fi- duyanlann hepıi onun propagan- rak ayaklanmış. Fakat hük\imet on 
B~ uzaktan edindiğiıniz filrir Sonra bu kömllr depolan ude loıu şehrimiıe gelecektir. dauna tabi olacak, hepai de kendi lara acıyacağına onlann kanlannı 

ve kanaate göre 1mıirde zuhur e-- bir stiı işi de değildir. K d .k emellerine hizmet ediyormut gibi emmeğe ba,Iamıf ••• 
O d ki halk d kla d ki oproni sistemin e ı iter ona hizmet edece'- onun tertip et- - Bu aidit nereve varacak? den bu grevler doğrudan doğraya ra a san ı rııı a • R a,. •· ~ 

mahalli fırkaC!lann tahriki eseri çama11rlarmı bile kirlenmekten motörlD olan tayyareler oman- tiği sui kaadı icra edeceklerdi. - Kim bilir ..• Fakat doğrusu 
yada yapılacak olan beynelmilel Bu ne yaman bir hareketti .. Fa- nu istenen biz halimize tüJı:rede. 

değildir. Çünkü bu gre"Ylerde ne kurtaramıyorlar. Göğüslerinin halini tayyare mtisabakalarına iftirak kat Sebe oğlu, bu hareketi hazırlı· lim. Bizim halimiz çok İyİmİf. 
fırkacıların, ne de amelenin eline ise artık siz düşününftz. Bunun tik k 1m k yacak ve idare edecek kafaya sa- - Doğru, fakat yambatnnızda 
g""". ecek _bi_r faide yoktiır. Fakat iz- ı·ç·ın değil· mı'dir k"ı son haben' bır" e ten •oora üç gün . 8 a ki Kr..f d 1 ld d 

-:r kl d" hipti. Esasen onun en mühim mer· u e e ne er o uğunu uyuyor-
mır muhıtınde zuhur eden fırka mü mftjde gibi karşılıyoruz! illere şehrimize gelece er ır. kezlerde gizli teşekkülleri kurul- sun ya. Her halde sıra bize de geli-
cadeleleri amele üzerinde icrayı te- c ........ & Tayyarelerin TOrk hududu mut, onun "Yerdiği talimat daire- yor. 
sİr eden bir takrİiı tahrikat llnsurla- . ....ıcvvun dahiline girebilmeleri için lhım- 9!- .le çalıtınaı"' a baılanm........ - Acaba? 

_,.__.,., • .--.,_llM'lttf.llWll....,_.H._,.. lQU ~... öt 
nnm faaliyete geçmeleri İçin ınüsa- umumi tedbirler almağa batlaımı· gelen müsaade hOkümetimizden Fakat onun en lnrrvetli tetkili- - Acabası var mı? ekiler her 
it bir zemin hazırlamıfbr. Bu müsa- tır ahnllllfbr. • b Mısırd.a idi, Burada ona çok mü- türlü zulmü reva görür, istedikleri 
it zemin üzerinde çaJııan fesat a- İ . "b· _ hs"J 1 . "k Tayyereler iki gün •onra hinı fabıiyetler iltihak elmitti. Bun her rezaleti irtikap eder de rahat 
millerinin teşviki ve müdahalesi ne- 1.. __ z_:n1r gı J musta 1 yer ~~n 1 • - Romadan hareket edeceklerdir. larm biri Hz. Ebubekirin oğlu Meh rahat ya§arlana bizimki uslu durur 
ticesi olarak mevzubahiı grevler vu uaaul sıkmbdan kurtulması ıçm hır ıu .. 11 ___ .. ___ ,..., __ ,_"""'•-•sı metti. Bu geılb Hz. Ebubekirin son mu? elbette o da bir sırasmı bek 
k9a gelmiştir. Halbuki iktısadi bub- ta.kam hayali çareler arkasında ko- devamlı surette İ§ bulmaktadır. demlerinde doğmuf, babaaımn ir- liyor. 
ran · · d ı b' 1 ı_ ·t ı"cm· şanlar aldandıklanru pek çabuk an Binaenaleyh İzmirli vatandaşla- tihalinden sonra Taldesinin Hz. Basrada da herkeain konUJhliU 

ıçın e o an ır mem e&e ~ akJ ı..__ d lan] h At' ·ı ı · b · H AI b'' le 1 n:1· amele grevi demek yangın aleTleri lıyacaklardır. Bu çare siyasi fırka rımızm ı ~m a o an er ı ı e ev enmesıne me nı z. i- oy ıey e ı. 
·· · • 1 d-km kt mücadelelerile vakit geçirmekte de çareye haf vurarak yollarından ta· nin evinde yetif1Difti. Mehmet, bö- Şimdi bir de Kufe1e uğnyacak 
uzenne su yenne petro o e en .... cak ... .. . . ıırblmağa Çahfılan amelenin zihin- yüdükten sonra Emevilere mensup olur~ ortalıkta sükUnetin hilriuı 
başka bir şey değildir. g~~'~baıı ~grud?d dogrudya" 11!fıh- lerine bu hakikatleri yerleştirmek olan gençlerin büyük memuıriyet- olduğunu görürüz. Bunn rağmen 

Zannediyoruz ki güze) İzmirin SWA ~ az~ı ereıce e ııb a- vazifesini üzerJerine almahdır. Ve lerde bulunduklanm görerek o da herkeı biribirinin kulağına bir teY 
aklı ba§mda olan vatanperver aha- de ede?ı.~ktedır .. ~ezalik lzm!r memleketin temiz evlatlanru fesat ayni şekilde it istemiş, fakat ala- ler fısıldıyor. 
lisi bu grevlcrdeki mnumt zarar ve amelesı ıçın de haki~ menfaat hır unaurlannm iğfaJ tuzaklanna düş- maımıtı. Kendisi evinde yetiıtiği, - Haberin var mı? Mısırda ne 
tehli~eyi derhal görınVt, bu fenalı· kaç gün çift yevmiye ile çalıpnakta mekten kurtarmalıdır. kendisini baba tanıdığı Hz. Aliye ler ol.mut? 
im bir ım ene) önüne geçmek için değil, tek yevmiye almakta, fakat .Jk/uıut .A.su.c. son derece merbut bulunuyor ve o- .(Bitmedi) 
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Bir Amerikalı kadın 

Otonaobllle ctevri .tlem ••· 
1'•1uttıne çıAtı 
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DGn ıebrimize areldi. 
PolonyalıDarülfünunlul~ Ege vapuru 

1 

li 12. Eyl/Jl 

Dahilde 

ı ıyht KUT\lf 150 

Hariçte 

krayaler markalı bir otomobille 
d-.; aıe. aeyabatine çıkan Ameri
lr.ı. nıilJoner Madam Cop Bayort 
•e arlcadap MiuElizabette Mitcbel-
le dUn h · · 1 • 1 rd" te rımıze re mıf e ır. 

"ta.t- Cop ..,.bati hakkında 
111 lllalGnıatı vermektedir: 
d - 3 haziranda Filipin adaların· 

an ~leclen -vapurla hareket e
derek leJalıatime batladım. 
- AYruP&da ev.eli Pariae uira 
L_ ~ oradan lniçTeye siderek ar 
-adqnaı heraherime aldnn. 

Lozan ve Jenev ıehirlerine uğ· · 

l'aclılctan aonra Munib, Praı, Viya· •. DDa Recel Karol Y1lparlle f flr edilmitJ-6. Şehrimk~ dert 
lla, Budapeıte, Belll'at, Sofyadan tehrimize im ft erkek on bet 1 alo kalacak Ye pazartesi ptl 
ltıçerek lıtanh.ıla ıeldim. Poloayah Darllf&nua talebeai 

B11J'adan otomobilimi vaparıa plmif.Galatuaray liMıiDcle miaa- I.kenderiyeye aidec:ekferclr. 
l'ert Saide -.:t-..1-~-. • • Maarifte• .-.Uv•-•- Adltye~ ' 

Arbd&flln ve ben İM Baki tari· K d k.. .. d k Akı•eydeki metrtep 
irile Tahrana Ye Tahranda bir bç a 1 oyun e i Orta tedrisat mldlrll Cant 
liill bddctan aonra tayyare ile cinayet Bey, maarif •miai Maulfer BJe 
Port Saide sidecek Ye lelmaderi,.ea birlikte dlln Abarayda yeaiclea 
den ltı1-ren aeyahatime otomobil- K...twer maavbd S81eyauan aplacak olu orta mektep bina
le d..._ edeceiim. ve Blıc•a F.f Jer te•mtltle llDI geaaiftir. Ba mektepte cli-

Tiftiyeye het eene enelde ıel· katlWen muhakeme edilecek ter mektepler gibi 1 tepiai _. 
~itim. Ba aeliıimde çok deiitik- Birkaç ay enel Kadık6y0nde veJde denlere bqbyacakbr· Ba
lilder drdtim. Artık AYnıpa m~- bir cinayet olmUft komiaer ma· ttın mekteplerde kayıt mumele
.... eri ile TGrkiye araamda hıç aviai S&Ieymaa ve Bican Ef. ler 8İ 15 eylDlde bqhyacaldlr. 
lıir faıfc ....._Jlln', "-~Ur. Cemal isminde bir mahldlma Gezi Şehir yetı mektebi 

TGrlderi ~dan tamdıiım İ· derdeıt için arece evine arirmit Gazi Şehir yab metebi ha 
$İll çok anerim. Iİütüa dünyanın en Ye bu ıırada tabanca atarak hafta Edirneye nakledilecektir. 
-.m.li ve kam aıcak imanları kenclilinl &ld&rmtltlerdir. M&1- Bu mektebin binuma Galat_. 
J,ence Tlrlderdir. Madam Cop aa· tantik Cem~I B., tahkikatını bi- rayın ilk la.mı tapaacakbr. 
• ııllnli Bıık67e huelret edecektir. lirmif. ..._..._ luıııant emir Eonebl ınekteplercle 

olmadıj1 hslde ıaWıiyet biWıba Ecnebi ve akalliyet mektep-Mahye Veldff ---Dllrt .lbılutr1111a gllll 

Bugün ilk seferıni : ı 

yapıyor 
3 • • 400 
6 • 
12 .. 

• 750 
• 1400 

-
800 
14)0 

2700 
.... 

Ege vapuru bugiin saat l,30da 
nhbmdan kalkarak lzmire ve 
I.kenderiyeye ilk seferini yapa· 
cakbr. Vapur kaptan Cemal 
Beyin idaresindedir. BOtnn 

ı ı Rebiülahır 

1349 B tertibat ikmal edileı ek yolculann 
iatirahab temin edilmiftir. Va- I 
pura biiylik rağbet oldup haber 
almmlfbr. 

--......ııCiQQ~---

Meclis reisimiz 
lzmirde bulunan Biiyük Mil· 

Jet Meclisi reilİ Klzım Pata 
hazretlerinin cumartesi gihıtı 
Seyriıefain vapurile ıelırimize 
areleceji haber almmlfbr. 

Cemal Hüsnü B. 
26 •JIOlde Berne gideoek 

Maarif Tekili Cemal Homn 
bey baglln Ankaraya hareket 
edecektir. Cemal Hilmi B. 25 
erfftlde .efirlik nzifesini ifa 
etmek Dzere Seme gidecektir. 

Ticaret odaalndeı 

Tütün komisyonu 
D&n Ticaret odam Ttıtlln ko

IDİ8yona toplanarak çekoslavak· 

Bu geoekl AJ -
Ganqm tiofula: 5,37 - 6otı11 18,2ô 

A.,,,. *"'1u : 19,59 - bolıp : U,25 

Namaz valdtlerl 
SU.h 0,.. bmdı Akeam Yat• t-.1.c 
U4 lZ,11 15,41 ll.H ıell U6 

Havaı 

Dün azami hararet 23derece olmuş· 
tur. Bugön mutavasıt şiddetle poyraz 
eaecek, hava bulu da olacalıur. 

R!dyoı 

Bu akeam Ankarada 
RJyaseticUmhar musiki heyeti 

Saat I 9 Bando 
t - Veber : Presiyöz. 
! - Maskoni : iris. 
3 - Kont : Hofman. 
4 - Mlloker : Vals, 
6 - Şilt: M&Jl. 

Bu aktam lıtanbulda 
Saıt feldzden ona kadar alaturka 

fasal.:~==================~=·~ 
yanm tltlbı mllbayaatmda T8rk Sinemaları 
ttıccanna karıı çıkardığı mllıkG- Alkaza - KırmıZJ bulut 

IAb mtızakere etım,ler Ye ba Alemdar - Aksıyi şarkta vıh~et 
m&tldlllbn gelecek sene takar· ıı Betlktat Hilll - Verdün 

i • bBk<im t il' Eld• - LUkres Borjuya 
rlr etmemeai çuı e nez· ı ı Elhamra -. Bir kadın yılanı 
dinde tefebbtlaatta bulunmaya 'I Opera - Evınjelin 

karar ftl'IDitlerdir. Framaz - Memnu Hadet 

' 

.._,e Vekili Sar.Nla Ş6lul 
B. din PetapeMe etdia .. ....
.. Ol-tlu, p,n -•diller 
..... ı-. ..,.. - ..... 
..... ~i w..ı ..... 
1-lit. Veldl B. -t bette Dol-

gece eve . erek taammnt m- leri muallimleri için tetkikat yapma 
retile kaliıc.en ceza kanununun komiayon bir hafta icinde kat'I 
450 inci maddainin d6rdünctl IW'ette itlerini bltireoôtlr. 
fab••• · 9lıa•.-a11....ı--. Komilyon ebliyetliz mualiwleri 
karar Yermiftir. Doqa. 0..dar t.ftye etmiftir • 

QQ i Melek - Oefıne ararken 
izzettin Pş. 1

' Şık - Renkli fener . 

mldMi am••ııi'iiiaden ı.tanhul Kadroler t.m
8111 at- eua ~em.m. glac:le- Battm orta mektep ·" H11e-

~-· wa,.a ıiderek Gui 
lfr. leriae •eda etmifler ve ak-
'-lsi -.,....ıe Anlr •ı• 
libsı · '1erdlr. 

rilmiftir. Tahkikat wraln Hben ler 1 tqriaievYelde açdacak· 
1a,.fa tatmaktacbr. Yakıncla mu- larclır. Mekteplerin muallim kacl
bakemefe bafla•acaktır. rolan tamaman ikmal eclilmlftir. 

A"enm mall•kememl 

Şoförler intihabı 

.,._bafmda bakkal Teofanı 
katildm mahak....ı netleeaincle 
- ............ .,.. mahktm 
edilen A.1 ..... mahklmiyetl Tem-
,._ aalaohmlllllfblr. T etrini 
eweln birlaci gln8 aabalu •in' 
cea• 7eniden mahakeme,e 
hetlanac:akbr. 

MıSlr sefiri 
Bir •lclcletten beri Ankaracla 

Hna-.kta olu M .. Mfiri 
Aptt"•elik "-• B. ,_.. .m
rimise dleeeeldir. 

( VUKUAT 

Centri 7GzGnden 
) 

Abarayda ObU'ID leYJU ataca Ah· 
met Be hap SUleym&n Huanın dtibi· 

nUnde ~ngl .kızlara para vermek yüzün. 

den bvp etmifler \e Ahmet btçakla 
StdeJlllanm gutlaflndu tehlikeli surette 
yaralamrftır. Carth yakalenmıfbr. 

Denize girince •• 
Almultında oturan çanlcı Acem 

Nimet Sirkeci Jskeletfnde denize glrmlf. 
, .. ,.. teftlat ~ • mmma azertnde btra1ıbgı ceked cebtnde-

11.1.t.&t •nwalela ..._..,.,._ ı· ti !70 ifna IOmJr Yabp isminde 1kt 
~ ...... dün topluaut ft sar· ldfl ti~ çalmmlfbr. 

lltr""1aclaki etahli TGrldere dalı· iki kişi yaralandı .• 
bt.cQ olan 150 hin insiliz liraaı• Yeşilköyde Park pzinosunda oturan 

lancl laazırl Hayrelda B. isminde biri tabenc:a ile 
"'- 1areti tenii uk a • .a· Senope n Tanlf isimlerinde iki kişiyi 
"-ıa talimatnanMyİ tetkik ebnıttir · yanlaDDfbr: 

8- ... limetMIM cliinlıdl içtimada Hayreain B. yüelan1Nt tahktbta 

lata tıtHni a1auf •• dalmr 'DC'I tali beflomıpr. 
...................... ..wit .&ı· Kaşından yara 
....... Beyollanda ICalolfv soka&ındı toför 

bani ..... bClro .. ,_toplana- Mehmet ve Recep ka\'ga etmişler, Meh
"'1ı etahH Yelilralannm .-eti teni· met anahtarlı Recebi k&flndan yaralı· 
~tıed' .......... -.ar. 

Sanayi bankuı 

~ 6irlığt /aa1'7ete geçil 
Sanayi BirJiii, tqkill dDtiinl1· 

lea Sanayi Bankau etrafında 
faaliyete geçmiftir. Bu hU1U8ta 
ltal1an puplarile de anlaplacaia 
kanetle &mit edilmektedir. Ban
ka aynı zamanda Sanat teşek· 
killer için llzım olan makine 
allt ve edent ve ıaire leYazam 
tedarik etmekde mtlhim bir 
rol oynamak arzusundadll'. 

1 KQçC.k haberler 1 
Darllllceze memarlan - Da· 

rUIAceze sinema •e dyıtro müfettit n 
memurlarının nzifeleri bulunda bir ta· 
limamame hazırlanmaktadır. 

Boiular komisyonu - Yaz 
mevıimi münaaebedle kapalı" bulunmak· 
ta olan bogular komisyonu teşrinievvel 
bqlangıcında faaliyete başlıyıcaktır. 

İngiliz ıeyyahlan - Dün Fran· 
•z bedrah Teofil Gotye vıporile tehiri· 
mbe J 90 lngiUz seyyahı relmiştir. 

Seyyablar nh günU İıkenderiyeye 
gideceklerdir. 

Belediye faaliyeti - Yakında 
OıkUdar-Beykoz yolunan mUhim bir m
mile mezbahada inşa edilen et sauş ye· 
rinln açılma resmi yıpdacakbr. 

MOlkiye heyeti teltiıiye reisi -
Millklye heyeti teftffiye reislitfne tayin 
f'dllen Sabri B. dt!n valf manini Fazll 
Beyi ziyaret ederek bir nıUddet görOt
mGftttr. 

Baledir• intih•bıtl 
Belediye intihabah için inti· 

hap defterlerinin tetkiki denm· 
etmektedir. 

Bir • .,d•• beri 1eda'ft lçln StrenaKadık~· Mıblı6mon şarkı sı 
... • sesıı. afJzll • 

Awupada balmımakta olan h· llJ..-;iiililillil~~~~~-===~ 
settia pata dlnk8 ebprale I•~• Bugün: herhalde •~!!iia 

!'telırimize ıelmiftir. MELEK SINEMASINI 
teşrif •e g6aterilmekte olan 

Y•linln teftltl••I LupeYelez)ve(G•rrJ Coo_per)ln 
Vali Muhittin B. kazalarda ' temıill mahteşemlen 

teftitatta bulunmaktadır. Vali K u R T Ş A R K l S l 
B. din de Beyotlu dairesini tef· s ali ve prlab filimini g6rD-
.:. etmı...:.. :.. lll•etea: Halihazır Fob 
..., ...... jurnal ,aunu ile Coıte• ve 

NiŞAN MERASiMi Bellontea'in tır1ıre il• Av· 
Yel k ••rah•tin• Ttlccan muteberandan • rup•·Am•r! • Gazino d6 

kenci Zade Şükrl Beyefendinin h•reketlerı, ve . iatiblAf •· 
kerimeıi ve Yelkenci Zade LOt· Paria •de ~val>:eyı ve Define 
bt. Beyin hemıireleri Emire H. dea Saint·Gramer ·ı · ıu k filmi mDmessı uı ile Ttıccan muteberandan E1- arar en fmd 
kefyeli zadö Ali Rıza Beyin Marguerit~ Morenbo. takısımhk 

t sil edılmif ır 
mahtumu mer beyin Ditan (T:r aine dGny•) nam Fransız· 
meruimi dtınkll glbı icra kıbn- .azın bir komedi. Program 
dıiuu haber aldık. ca iti er meceaoidir. Saat 

"Tarafeyn hakkında 1&adet te· le d:: ilibaren HBDSlar. 
menni eyleriz. l[L~=~;~~~:::::: 

1 - ...... • Bnıiln - -1 Gelenler, sldenler ,i._ ... EL-HAMRA SINEMASINDA 
lstanbul meb'usu Nurettin hli. Mı· Tamamen Frauısca aöılü 

raı meb'usu Behçet. lzmir meb'tı!U Os· Bir kadın yala~i 
man zade Haındl, Denizli meb'usu Maz· k t st 
har Mtifit. Çorum meb'osu JsmaJI Kemal filiminde büyü ar I 

Manisa meb'uıu Mitat Beyler dün . Göl· 1 ( Louise Lagrange ) ı 
cemal vaporile lzmirden gelmişlmlıı görünüz. 

Megunlyet müddetini şehrimizde ge· 1I&vet•ı Fok• Jurn(Calo=·) 
çlren Adliye teftiş heyeti reisi Selim Na· il b ıUanu ve 
ftz e., dtmtfl trenle Ankaraya gitmlıtir. ' azır ) in tanare 

1 ile (Bellonte9•--...n.a ..-Müddeiumumi Kenan 8. le Adliye erkA- 1 A pa • ~-
nından difer bazı zent kendisini lef) i I Ue ft'lltlne hareketlel'L 

,..ı.a 1_. , .. t ı den etmltlerdir. BugQn ıeın 
Irat sefiri Naci Şevket B. dün ak· 1 ltlbırendlr. O 

45 
· 

Sa 18bah aaat 1 , şamkl trenle Ankarayı gitmişdr. 1 ~~!sillth fiatla matine 

M•tmızel Mırven Ankırıda l ~==~~~··~r~d:ır~. ~::::==; 
Şehirimizde bulunmakta olu ı= 

Framaz tayyareci Matmazel llar- Doktor 
yen tayyare cemiyetinin daftlİ 1 h san .şok rCı 
bir koaferao• vermek içiu f.ialr u.ublı:lan m0telwana 

" puırdın maada 2 den 6 ' ' •tmı.-ı. Cuma ve • 
An.caraya il .. - • kadar Tepebaşı 73. Tel. Rcvoğlu 

Koafenn•D Cumart~ai pil 862, Kadıkov 49 

Yerilmai mahtemelclir. ı.1.--------··--. 



--- 6 
Lakin bence bunlardan daha aziz 
olan eller kardeşlerin aolgun yüzle Bir dain 

-------------·.•. --•. -•. -.·.-- .. . rini okşıyan, ağlar gözlerini ailen, 
[llst tarafı 1 inci sayıfamızda] Ben cumhurıyetımızın hurrıyet, e- açlarrna ve çıplaklarma yardım için Fransız da inleri reisi büt-

Istanbulda S. C. F. sas ve prensiplerine göre tekamülü- uzanan ellerdir. · l 
h lkı · b j çemız ve Osnıan ı borç-ne ve a n sıyasi ir terbiye ile Dördüncüsüne yazdım, dedim ki: 

yetiştirilerek cümhuriyetçi ve hür Biri beni gül ve bülbül bahçele- ları hakkında ne diyor. istif1Jlar etra.fınd4 neler 
denilivor ? 

Şair ne diyor ? 

Türkiyemizi~ y~rı~ını tem~nine ma rine çağırdı; gel seninle buraya gi- Fransız düyunu umuimey hamil
tuf sır~.vatanı hır ıdealle hızmet et~ delim, saz çalan aşıkları dinliyelim leri meclisi idare erisi M. Prudorn 
o:ıek ~zre ~· C. fırkasına geç· dedi. Ben ona memleketimin kırmı- Taymiae yazdığı bir mektupta şu 
tım. Cumhunyet Halk frrka.sı nasıl zı ve siyah topraklarını gösterdim. .. 1 · .. 1 kt d' . 

Bğer Rılah bana " ne is
tlvor .!un?,. diye .tormu1 

o ı~avdı ..• 

·· h · · ·11· · · h soz erı ıoy eme e ır. 
cum urıyetçı ve mı ıyetçı ıse c- Bunların Üzerlerinde ağlıyanlar .. 20 ~ 'h'l' T · . .. ~ ' aguatos tarı ı ı aymıate 
nnn bugun mensup oldugum fırka göz yaşlarını içenler vardır. Bunla- T·· k' H . . V kil' · T · 
d · ı .. h · · ·ı ur ıye arıcıye e ının aym11 a aynı surete cum urıyetçı ve mı rın üzerinde inliyenler, gece yarıla- . 

r 
'!yetçı' dir Bunların biri birlerini ta- h·· · 1 · b l ı gazetesıne vuku bulan beyanab ' · rı a u enın erna cevapsız u an ar 
-3.mhyan iki samimi ve kardeş kuv vardır. Bizim için gidilecek yer var harpten evvelki bor~larmdan bahse 
;t olduğunu ve biri sağda öbürü sa burasıdır. Dinletecekler varsa vardı. Hariciye vekili, Türkiyenin 
:>lda karşı karşıya bulunarak ve bunlardır. derken ''Türkiyenin menabiini sars 

·~tam .her. şeyin. ~stünde ~örere.k işte bütün kalem tutan gençleri madan harici borçlarını verme6i 
mllet ıtlerıne nezıh ve salım hır ayni ıese çağırıyorum ve bunun ne- .. kü'ld" d' d 

.. k k b · ı · · muş ur,, ıyor u. 
nuna aşa ve mura a e ı e ıy1ye ticesinde diyorum ki "Aramızda . . 
1 w ··ı.. ~· k .. B k U 1928 senesınde Parıste yapı-ogru go urecegıne anıım. u a- payluacak bir §eyimiz yoktur. • . . ... . . . . .. 

1 d . k" s b C" h · -,. • lan ıtılafnamenın tatbıkı ıçın Tur1' •aat e ır 1 er est um urıyet zak mazilerden kalan ıstırap ve bı- .. . . .. . .. 
'ırkasına olan merbutiyetimi mu- d' d'l m t · l d' Bun butçesının ancak yuzde yedasını a-ze tev ı e ı en uz arıp er ır. . . .. 
· afaza ediyorum ve bu aziz ve mu- l k' k f d'' .. e ı'le yırması yanı 220 mılyon olan butçe 

arı ımseye ar!ı ena uşunc 

;:addes gayeden ayrılınmadığı müd sö lemi olmuyorum. Bence kim den 16 milyon liranın tediyesi icap 
'etçe fırka arkadatlarımla berabe- bU:ları! aleyhinde bulunuyorsa eder. Türkiyenin vereceği borç ec
·m.,, kalbinde ıstırap duymuyor derim. nebi paraya tahvil olunursa herse-

Muharririmiz, bu tekzibe mutt~- Şair, lüzumsuz bulduğu bir kı- ne ~~ril~cek par~ın (1,~,~} 
· olduktan sonra Mehmet Emın sım münakaşalar hakkında şöyle lngıhz lırasından ıha.ret oldugu go
leyle ayni bahis üzerine görüşmüş düşünüyor: rülür. Türkiye Hükômetinin hariç
'! §airin muhtelif münaka§a mev- Sular, kaynaklarından çıktığT ten sipariş ettiği demiryolu malze
uları üzerinde fikirlerini öğren· vakit delice akar. Sonra sakin sakin mesi ile teslihat, her sene 6 milyon 

t E • B 1 :.'lekB~stemİ§tli~~ tt "t dd't f mecrasını bulur. Sonu inşallah iyi İngiliz lirasına vanyor. Türkiye 
-.:..!'lmc mm • ır mem eKe e mu ea ı ır- olacak. 

Serbest Cümhuriyet Fırkası vila-'kan~~ te~e~külü~ü o memlek~ti g~- Haydar B. geldi HükUmeti, para mubadel~inin müş 
yet ocak heyeti dün de Nazlı han· zellıge, dogruluga ve saadet ıdea~ı- Serbest cümhuriyet fırkası re- külabndan bahsederek, harpten ev 
daki faaliyetine devam etmiş ve la- n~ ka.~ş~~racak vasıtalardan tel~k isi ile birlikte lzmire gitmit olan velki borçlarını tehir etmek iıtedi
tanbul te~kilatı etrafında bazı ka- kı ettıgmı ıhsas eden Mehmet Emm J t b l meb'usu Haydar Bey ği halde kısmen peıin, kısmen kısa 

:s B · f k b' 'h · h 1 an u 
rarlar vermiştir. ey, yenı ır anın ır ı tıyaç ma - dün Gülcernal ile şehrimize gel- vade ile tediye şartile ahiren 40 

Fırkanın Kadıköy, Betiktaş, E- sulü olduğuna ve onun Büyük Gazi- miştir. milyon metrelik demiryolu malze-
yüp teşkilatı bitmiş bu ocaklar için nin ve Halk Fırkasının yarattığı e· Rumca gazeteler ne eliyor? 
lazımgelen binalar kiralanmıştır. seri tamambyacağına kanidir. Rumca gazeteler, yeni fırkanın 

İstanbul teşkilatının bir haftaya Münakaşaları biraz lüzumsuz bir faaliyete başlaması meselesi et
kadar bitirileceği zannolunuyor. hareket olarak görüyor. Dütündüğü rafında yalnız Türkçe gazetele-

Fırka merkezi cumartesi günün- ve gördüğü idealdir. rinin neşriyabnı iktibas etmekle 
•fan itibaren Taksimde Kalmis apar Mesela tekzibinde de işaret etti- iktifa eylemekte ve kendilerin-
trmamna nakledilecektir. ği sağ ve sol münakatası üzerinde den mUtalea dermiyan eyleme-

lzmirden avdet eden Umumi tunu diyor: mektedirler. 
:<atip Nuri B. dün sabah fırka mer· - Bunlar şekil mes'elesidir. Va- Yalnız (Hronika) gazetesi, ye-
[ezinde meşgul olmuş öğleye doğru tandaşlar karşı karşıya bulunuyor· ni fırkanın belediye intihababn
ictirahat etmek üzre evine gitmiştir. lar mı bulunmuyorlar mı? Biz buna da, Rumlar namına esbak ·meb'-

Fırka erkanından Ardahan meb· ve ruha bakalım. Anadolunun fer· uılardan ( Urfanidiı ) efendiyi 
usu Tahsin B. muharririmize: yadına, tazallümüne bakalım. O namzet g~stereceği hakkında, 

T k'l~t b' 1 b'f halkın sesine cevap vermek o zaif bir Türkçe gazetenin ncıriyatmı 
- eı 1 a 1 ır an evve ı ır· ruhlara kuvvet vermek, o kanayan 

mek üzre çalışıyonız. Yakında Iı- 1 ak 'f . d' S vesile ittihaz ederek Urfanidis 
• A yara an samı vazı emız ır. en il 

tanbul teşkılatında çalışacak vezat ve ben kavgasında bulunacak za- efendinin Rumları tems edemi-
tamamile taayyün etmiş bulunacak- k p 1 k b' yecegv inden bahsetmiş, fakat ( H· 
t marumız yo tur. ay 8.§aca ır 
ır. 1 ronika) mn bu iddeasına derhal 

F k d . 'f l v ld v şey varsa on arın göz yaşlarıdır. 
ır a an ıstı a ann çoga ıgı B 1 d b" h' 1 I d cevap veren ( Apoyevmatini ) ve . . un ar an ırer ısse a a ım a on-

hakkında yapılan neırıyata gelınce l t k' . .. 1. ( Avyi ) gazeteleri, Urfanidisin 
· d' k k • . h' b. ann es ınıne gayret gostere ım. 
şım ıye adar mer ezımıze ıç •" c·· h . H Ik F k d Rumlara bir çok hizmetleri do-• 'f . . um urıyet a ır ası a meş- . 
ııtı a mektubu gelmemıştır. b' . kunduğunu, lıarbı umumi esnasın· 

R fk B f k b' "dd nı ır kuvvettır. Onların karşılarına 
be 

• ed ı . ır aya v ırbmul etten çıkanlar da ayni derecede meıru da Talat paşadan Rum mllesse· 
n evam etmemege aş amıştır. b" k . B 1 . . . . . satı hayriyesile itamhaneıi için 

R •t G l' B d d . 'f d ır uvvettır. un ar bırıbırlerım 
. e~~ ~,1Ph bey eni e ıds~ı asına a tamaınlıyacak bu suretle cümhuriye tahsisat koparmağa muvafık ol-
ır ;~ ır ; ~r gBe n_ıe fı.k d • tin tıarma hizmet edeceklerdir. Ga- duğunu yazarak ınumaileybi mU
tif eh 7~ ;ınb. eyın ırda ankıs· ye iyilik, doğruluk, güzellik, saadet dafaa etmişlerdir. 

h 
absı. a 1 n aktuır gazete e çı an ve bu gayede iki taraf ta müşterek- Kir kor Körr.ürcüyın Efendinin 

a erın as ı yo r. • beyanatı 
tır. 

F~r~ad~~ bir iki kişi çekilse de Bana dört genç hanım dört al- S. C. F. tarafından Kirkor 
~~ ~ızı~ ıç~n. h~i~i ehemmiyet de- büm verdi. Birer satır yazı yazayım Kömilrciyan Efendinin belediye 
gıldır. Bız fıkır ıçm çah§ıyoruz, ta· diye. Birisine yazdnn dedim ki: azalığına namzet gösterilmesi 
hıs için değil, deınittir. Fertlerin ve milletlerin bilgi ile kararlaştırılmııtı, mumaileyh ga-

Ankara meb'uau Talat Bey de mes'ut olacaklarım dütünenler ve zetemize gönderdiği şu mektup
"fırkaya girdiğime pişman olduğu- bunun için çalıtanlar çoktur. Lakin ta böyle bir azalığı kabul etmi
mu söylemedim. ben sevgiyi bilgiden üstün bulan- yeceği gibi yeni fırkaya da in

F rrkaya karşı olan imanım ilk lardanım. Eğer Allah bana "ne iati- tiıap etmediğini bildirmektedir. 
girdiğim zamanki gibidir. Bu habe- yorsun?,, diye sormut olsaydı der- Kirkor Kömürcllyan Ef. diyor 
ri tekzip ederim.,, demektedir. dim ki: ki: 

Rabbim; sen bize biribirimizi Gazetelerde yeni fırkaya inti-
Bir sabah refikimiz, Şarki Kara- sevmek aşkını sun! . aabını ima edecek bazı neşriyata 

hisar meb'usu Mehmet Emin Be- lkinciıine yazdım, dedim ki: tesadüf etmekteyim. Hayatımda 
yin yeni fırkadan istifa ettiğini yaz· Ben dalgaların çağıltılarım, kuş- şimdiye kadar hiçbir hrkaya 
mıttır. Dün Mehmet Emin Beyi bu· ların cıvıltılarını, bakirlerin ilahile- intisap etmemit ve 43 seneden 
larak bu bahis üzerinde görüşmek rini, kahramanların türkülerini çok beri şubei ihtisasım olan riya
iatedik. Şair, bu haberden mütees- severim. Lakin bence bunlardan ziyeye müteallik tedrisat ve te
sir bulunuyordu. Derhal doğru ol- daha sevimli bir şey varsa 0 da ri- lifatımla ve yalnız maarife ait 
madığını ve gazetelere bu hususta yasız dudakların "kardeş,, diye yük idari vazifelerle vatanıma hizmet 
bir tekzip gönderdiğini söyledi. seltecekleri ilahi bir sadadır. elmiş ve etmiye çalıın:ış bulu-
Mehmet Emin Beyin tekzibi tudur: Üçüncüsüne yazdım, dedim ki: nuyorum. 

"Bugün inkılap gazetesinde Ser· Kılıç tutan eller vardır. Demir Siyaset ve hrkacılık bayatı 
best Cümhuriyet Fırkasından istifa döven eller vardır. Sapan kullanan yaşamamış olan ve o sahada 
ettiğime dair bir h~~ ıördüm. eller vardır. Saz çalan eller vardır. tecrübesi bulunınıyan bir fen 

meıini Almanyaya aiparit etmemit 

ve bu suretle aciz olduğunu ıöyle· 

diği gelecek bütçelere yüklememi! 
midir? 

'Türk memurlarının yanlıt beya
natile efkarı umumiyenin faşırma
masım temin için bu mektubumu· 
zun neşrini rica ederiz.,, 

V AKIT - "Osmanlı imparator
luğundan kalan borçları vermek 
Cümhuriyet Türkiyesi için bugün 
ağırdır ve imkansızdır,, diyen Hari
ciye Vekili Tevfik Rü,tü Beye ka!" 
şı alacaklılar namına cevap veren 
bu zat galiba Türkiyenin yaptığı şi
mendiferleri zengin bir adamın gez 
mek için lüks bir otomobil alması 
kabilinden bir fey görüyor. Bu ze
vat iyi bilsinler ki Türkiyenin yap
makla meşgul olduğu şimendiferler 
harplerde tek ayağını (kaybetmiı) 
bir adamın kendine ikinci bir ayak 
yapbrması kadar mübremdir. Ve 
Türkiye dört bet sene içinde iki a· 
yak üzerinde yürüyen bin insan ha
line geldiği zaman derhal medeni 
bir insan gibi çalışmak kabiliyetini 
kazanacaktır. O vakit fazla kazan
cı ile hem hayatını kurtaracak, 
hem de eıki alacaklılarına olan 
borçlarım ödemeğe imkan bula~k 
tır. Binaenaleyh Türkiyenin bu ha
yati ihtiyacını takdir eden alacaklı 
ların insafa gelmeleri ve müsait bu 
lunmaları yine bizzat kendi maddi 
menfaatleri icabıdır. Yo keğer Tür· 
kiyenin kötürüm bir insan vaziye
tinde kalması ve esir gibi kullanıl
ması makaadile şimendiferlerimi
zin yapılmasına vakit ve imkan ve
rilmek istenilmiyorsa bu takdirde 
yaşamağa azmetmit olan yeni Tür
kiye başka alacaklıların daha İyi 
anlıyacakları bir lisan ile cevap ve 
recektir. 

müntesibiyim. Bu jtibarla 54 i
lerlemiş yaşımdan sonra hattı 
hareketimi tebdH edemiyeceğim. 
Pek tabii bu cihet bendenizi 
tanıyan herkesçe malum bir 
keyfiyet olduğunu alenen dahi 
arzediyorum.,, 

Deferdarl 1 kta 
---~~---~ 

Kazanç vergisi 
1 Mali senenin bülftlünden e~• 

iradı gayrı 1afisine göre vergisi 
tesbit edilen müesseseler, bili· 
here bir kısım işlerini terk ettiıc· 
leri takdirde o tarihe kadar 
tamamı üzerinden ondan soara, 
geriye kalan kııım yenıden iradı 
gayrı safiıi hesap edilerek kı· 
zanç vergisi alınacaktır. 

Rumlar 
Yine mazbata 
hazırlıyorlar 

Makamı Yiliyetin Balıkiı bat• 
taneıi mllıtevUtiğine intihap edil· 
mit olan lstamada Zihni efendi
nin, diğer mütevelliler tarafıD" 
dan bu vazifeden af ve iıkatın• 
muvafakat edemiyeceğini ve bu 
hususta bir itirazları var jıe 
mumaileyhi bu vazifeye intib•P 
etmiş olan Rum mGntehiplerioİd 
tarkı kanuniye müracaat et111ek 
suretile arzularmı izhar edebile
cekleri balıklı heyet mlitevelliye" 
sine tebliğ ettiğini geçen ,Orı 
yazmıştık. Bu cevap 1izerine rulll 
cemaatinin muhtelif mütevelli 
heyetleri, baıta Beyoğlu ruJll 
heyeti mütevelliyesi bulundu~ 
halde lstamat Zihni efendiY1 

Türk ortodoksu olduğunu .,e 
rumlukla hiç bir allkuı bulUD" 
madığım beyan eylediii cihetle 
ret ve inkir ettiklerine dair 
mazbatalar tanzim etmeğe bat• 
Iamışlardır. 

soki heyetler, yurt mazbata· 
larını tanzim etmekle beraber, 
Rum müntaheplerinden de Ista· 
mat Zehni Efendiyi reddetttkle-

rine dair imzalar toplanm .. 111• 

teıebblls edilmiftir. Yurt mazba
talan ikmal edildikt~n ve RolO 
münteheplerinden rey toplaıı
dıktan sonra bu mazbatalarr 

makamı vilayete verilerek lata" 
mat Zihni Efendintnin Rumluld 
temsil etmediği v~ edemiyecejİ 
beyanile Balıkb haataneai mOtr 
velliliğinden uzaklaıtınlması ta
lep edilecektir. 

Kadı köyü 
konseri 

Dlin Kadıköyündeki •Şark 
musiki cemiyeti" SOreyya pat• 
sinemasında zengin bir porıra•· 
la muvaffakiyetli bir konser vet· 
di, Konsere iştirak edenlei'İD 
ekseriyeti genç amatö.ılerden 1116· 
rekkepti. Cemiyetin dün ilk da• 
fa olarak verdiği bu alafuıaP 
konser salonu hınca hmç kala
balıktı. 

Denebilir ki lsianbulun bOtflıl 
musiki muhipleri hemen orada 
idi. 

Konserde Bethofenin yediuci 
senfonisi, Vağnerin Tatbaner 
marşı Uf enzahın Lak on d&falO 
fantazisile diğer meıhur garP 
bestekirlannın bir kaç eseri ç&'" 

hndı ve ıiddetle alkıılandı. Şark 
musiki cemiyetinin az zamanda 
alafranga musikide göıterdijİ 
tekimUl ve muTaffakiyet şayanı 
tebriktir. Henüz yeni icraklrla· 

rın ufak tefek kusarlarına rağ
men bu konser heyeti umumi· 
yeai itibarile çok beğenildi. Meoı· 
lekette garp musikisinin terak
k iıine çabşae Şark musiki ce
miyeti bu kış böyle bir kaç kor 
ıer daha verecektir. 
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T k ••t k . Günün siyaseti: ı S p O R J Orta Anadoluda Seyahat Mektupları : 11 e au anunu- ---- - . 
. . Danzig dehHzi meıeles1 B •• 

Yollarda yolcuyu bırakıp key
fine bakan şoförler var ! 

DUO taJımatnameSJ oanzig dehlizi meselesi Al- ugun 
Muvakkat maoc.eıerine ait manya ile hL1e1~is.la? _ara-

d d · · ı ımKansız Deııı·z J.sesın<.1e nıüsa· talimatname hEzır landı sın a aımı ve a . . 
bir ihtilaf zemini teşkıl etmek- bn kn lar 

Birçok kasabalar posta idaresinden 
ıikayet ediyorlar 

Maliye vekili tekaüt kanununun mu
vakkat maddelerine mahsus olmak üzere 
bir talimatname ve izahn:ıme bazırl:ımış· 
tır. Bu izahname ve talimatname muvak
kat maddelerin temas ettiği tekaüt ve 
eytam ve eramil ma:ışlanna ait bulun
maktadır. 

Kanunun muvakkat maddelerine göre 
yirmi yaşından yirmi beş yaşına kadar 
(yirmi beş dahil) olan kız çocuklarından 
maaş alanlar kendi arzıılarilı;: hükOmet· 
le maaş altkalarını kesmek istedikleri 
takdirde haklarında şu suretle muamele 
yapılacaktır : 

Bunlara beş senelik maaş ve tahsisao 
fcvkaltdelerl defaten verilecektir Şu 
kadar ki, müracaat eden yirmi yaşını 

geçmiş ise her geçen sene için beş ~
nelik istihkalnnın bir seneliği cenzıl 
edilecektir. Yalnız bunlardan 24 ve 25 

yaşında olanlara gene iki buçu~ sen~lik 
maaş ve tahsisati fevkalAdelerı verıle
cektir. 

Buulardan kendi arzusile al:lkası-
k .1 . . . ·· acaat etmi"enlere nın esı mesı ıçın mur ' . 

kanun mucibince virrni beş yaşını ıkmal 
ettikten sonra m-aaş verilmiycccğinden 

D09, k&yJermden bir manzara hunlara maaş ve tahsisatı fevkalAdeleri-
a- nln iki buçuk seneliği defaten verilerek 

' Seyahatmını bir knmını ikm.ıl lstanbuldan Anadoluya çıkıp ta alAka.lıın kesilece~tir. 
etmit bulunuyorum. Bu kısma ait o içerilerde otomobillerle seyahat e• AIAkasını kesmek üzere müracaat 
lan intibalanmı bitirmeden evvel deceklere yapacağım ilk tavsiye, edenlerin müracaat tarihleri nazarı dik· 
na.zan dikkatimi celbeden bir mese derhal kendilerini bir hayat sigorta kate alınarak verilmesi IAzımgelen mik
le hakkında alakadarların gene na aına bağlamalarıdır.. Bunu sakın tardan kespi istihkak edip almış olduk
zan dikkatlerini celbetmek üzre bir yollann fenalığı için falan söyledi- lan maaşlar mahsup edilerek a.IAkaları 
u duracağım. Bu it ayni zamanda ğimi zannetmeyin. Mesela, lnebol~ kesilecektir. 
gazeteler idarelerini de ehemmiyet ile Küre ve Kastamonu arasındakı Diğer maddenin izahına göre; bu 
li ıurette alakadar ediyor. yol, Kastamonunun kıymetli valisi kanunun mcriyete ~rdiği tarihte yirmi 
Gezdiğim sahildeki tehir ~e ka- Murat Beyin himmet ve gayretile beş yaşını müteca\'iz olan kız çocuklara 

aabalann hepsinde de posta işlerin şikayet edilmiyecek ve bilakia (45 yaş dahil olmak üzere) ı haziran 
den §İki.yetler yapılıyor. Posta ida memnun kalınacak bir hale sokul· 930 tarihinden itibaren maaştan verile
releri hiç bir merkezin hususi vazi- muş. mlyeceğinden bunlara maaş ve tahsisat 
yetini tetkik etmeden laalettayin Asıl benim §İki.yetim şoförler· fevkalAdelerinin iki serıelig-i defaten ve
zaman ve mevkilerden posta nakli den ve otomobillerinden ... Bunlar- rilerek a!Akalan kesilecektir. 
yab yapmıyormuş. ca memlekette ne zamamn ve ne Bunlardan kırk beş yaşına dahil ol-

Gazete idareleri, sabaha karşı de insanın kıymeti yok galiba... m~ (dullar da dahil) olanlann a!Akala· 
çıkan gazeteyi, sabahleyin erken· Bir şoför eline eski bir makina ge· nnı kesmek istemiyenlerine maaşlarının 
den postaya yetiştirebilmek için çirmiş ve bir ruhsatiye alarak sey- verilmesine devam edilecektir. 
hususi tertibat alır ve fuzuli bir çok rüıefere bqlamıt. Ne d9ğru dürüst Bunlardan alAkasını kesmek istiyen
ınasraflara katlanıp sırf Anadoluda makine kullana biliyor ve ne de ler kanunun meriyete vazı tarihi olan 
ki kariih en az, zamanda gazete makina ilminden anlıyor. Yürüye- J haziran 930 tarihinden itibaren birse
tini alması için fedakarlıkta bulu- rek dört saatten alabileceğimiz bir ne zarfında müracaat etmek şartile keza 
nurken, poıta idarelerinin bu likay yol~ ~iz otomobille ta~~. saatte a• iki senelik maaşlan maatahsisat yüzde 
diliji nazarı dikkatimi çok celbet- l~bıldık. He~m ~e ne guçlükle ... ~I beş zammile defaten verilerek aUkaJan 
ti. Oy le yerler var ki, üç günde ls· ki on. defa ~astık patladı ve maki na kesilecektir. 
tanbuldan posta almalan mümkün· nın hır yerı ~ırıldı. • Kanunun meYakkat dördüncü mad
ken ancak 8-10 gün sonr-a alabi Beş altı kılometre yol alınca ın, deıi mucibince 929 senesi gayesine ka· 
liyorlar ve hiç bir Anadolulu kari iki üç saat ace~i ıoförü bekle .. Bu dar tahsis edilmiş olan tekaüt ve eytam 
gazetesini zevkle ve erkenden oku suretle İnebolu ıle Kastamonu ara- ve eramil maaşlanndan yüz kuruşa ka
ınağa muvaffak olamıyor. sındaki 90 kilometrelik bir yolu dar olanlarının on seneliği yüzde beş 

Mesela, lneboluya her gün vapur tam ~-1 .. saatte al. .. zammJJe defaten verilmek suretile ala 
uğrarken posta haftada iki veya Bulun kabahatler ~unlara m1~· kalan kesilecektir. Ancak aile arasında 
üç defa çıkıyor. Posta idar-esi di- saadede bulunan bele~ıyele~e verı· ki çocuklara verilecek maaş miktan 
i 1 neden posta vermi- yorum. Anadolu beledıyelerı, hudut yaş kaydlle tahdit edilmektedir. Kanu-
y er 7vapur ara lan dahilinde seyrü sefer eden oto nen bunlar arasındaki erkek çocuklar 

or h ft d h 3 • 4 mobilleri üç. ayda bir muayeneye on dokuz yaşının gayesine ve kız çocuk· 
Ayancığa w a a a emen tabi tutuyor. Ve başka zaman onlar Jar yirmi ·beş yaşının gayesirıe kadar 

defa vapur ug~atet or~nm gazel~ la alakadar olmuyormuş .. Bu yol- maaş alabileceklerinden' bunların allka
leri haftada ~ır ~ a ugrıyan ıeyrı larda seyahate çıkan herkes acemi lan kesilirken bu müddetin ne kadar 
tefaı'n v••ıtaaıle Sınoba çıkarılıyor. f·· l · db' · l' w • 1..:... __ b k Jdılh h edı·ıerek muamele ... apıla 
Ve orad ..... an katırlarla iki üç günde §Ol oakr ert1nhl'k le . ıraızhıgın~. 11.ur an a o' esap ı -

.1. om e ı esıne er gun maruz cakur. Bunlar içinde on seneden fazla 
Ayancığa sevkedı ıyor. • Ah bulunuyor. Alelekser kamyonlar müddeti olanlann fazla seneleri nazan 

Yani bu en güz~I vke ticaredtga l yolcu nakliyatı ile uğraşıyorlar: dikkate alınarak gene on seneliği veri-
bir , __ -abamız denız enarm a o B' f•• h . d lA .. lecektir. 

1UU1 • ır fO or aeya atı esnasın a ayua· Bunlardan kanant müddeti doldur-ınaaına rağmen haftada bır posta a- el bir halde. Alacagwı yu .. k ve yolcu· 
hy malan iki buçuk seneden az olanlarına 

or. . nun miktan takdirine bırakılmış. dd tl d'kk ı 
G,....in Cideye ... Cıdeye her haf· Yolcular balık istifinden daha sı· da geçen ıınü e er nazarı 1 ate a ın-

-3' t yapı kı k mıyarak iki buçuk senelik maaş ve tah· ta üç vapur muntazam poa a • ! 1 
... Bu yüzden her gün bir çok sisatları verilerek alılkalatt kesilecektir. 

Yor. Fakat bu kazaya ait posta çan: otomobil kazaları oluyor. Aync.a Mesell allkası kesilecek bir erkek 
tası haftada bir defa u~~ıyan ıeyrı yolcuya iyi muamele edilmiyor... ço<·uk on beş yaşında olduğuna göre, 
lefain ile İneboluya verıhyor. Poır Kastamonudan Çankınya gider bunun maaş alacag-ı müddet on dokuz 
lneboludan Kastam~muya ve ork 

8 
ken §Oför llgazın doyum olmıyan yaş nihayetine kada"r olduğ"undan maaş 

bir iki gün bekled_ıkten sonra . ~· güzelliğine aldanarak bir soğuk su ve tahsisau on beş yaş ile on dokuz yaş 
brla iki üç günde Cıdeye cevkedılı· bqında bir parça demlenmek arzu arasındaki seneler hesap edilerek veri
yor. Yani, 24 ıa~tte vapurla gel~ etmi! .. Bizi otomobilde bırakarak Iecektir. Kızlar için de yirmi beş yaş 
cek postalar 12 gunde karadan ge keyfıne baktı ve ancak iki saat son gaye olduğuna göre bunun üzerinden 
Yor. • ra keyfi gelince hatırına geldik... hesap edilecektir. 

Buna mümasil posta şikayetler Sarhot bir halde makinesinin baıı- Yaşlan 26 ve daha fazla olan kız ço-
Çok. Zonguldakta bafka hal var: s na geçti ... Yoldan iki saat geri kal- cokları 'maaşları yüz kuruştan az oldu· 
tanbuldan vapur geliyor. Postahane dık .. Karanlık bastı. Gün batma- ğu takdirde maaş ve tahsilatlarının iki 
ancak 4- 5 saat ıonra vapurdan dan varacağımız Çankırıya gece seneliği defıten verllecektir. 
postayı alarak tevziat yapıyor. Va- yansı girmek nasip oldu. Hem de Ali tahsilde bulunan kız ve erkek 
pur geldiği zaman halk bir iki sa- yolda bir kaza geçi~ek ıartile... çocukların bu surf'tle alAkaları l;atolun· 
at geçince postanenin önüne yığıla· Sarhot ıof?r. ~tomob1lın İçinde bu mıyacaktır. Bunlann, 25 yaşını tecavüz 
rak memurlardan bir an evvel pos- lunan 18 kıtının canına az kalsın etmemek şartile tahsillerini ikmal edene 
tanın açdmasım yalvarıyorlar. kıyacaktı. Bereket ver-sin otomobi- kadar maaşlarının verilmesine devam 

H lk bu meselenin hallini sabır- lin devrildiği yer o kadar yüksek edilecektir. 
ıızlıkİa beklemektedir. bir uçurum değildi... • ......... :·····--·-00

··:····
00
····-···-· ..... ·--::--

ç -1- Hulasa Anadoluda belediyele- melerı tahtı temıne alınmalıdır. But 
Zonguldaktand k alll.llıo.l.bo• .a,la gÇeç· . hem~iyet vereceği itlerden bi çe ve para itile alakası olmıyan bu 

111 k • • Z ncrnl a - ne u - an rın e . k t akku b""t·· t e ıçın o&AO- k . t •• d t mobil ve şoförleri mura- ıtte azıcı ey z u un emen-
km tarikini iltiz~ etmeb.ılcabp' e - rkısbeı e ı° ol vatanduların emni nileri bertaraf edebilir. 
ti lneboludan bır momo ı e ıne- a o ma ı ve ~ 
~k Kaatamonuya hareket ettim. yet ve huzur içinde seyahat edebil Tal.ti M-tlmtaz 

tedir. Almanlar bir çok tarihi 
d k d hl. Filomuz t1r.ybellde sebeplere istinat e ere e ı- · d 

Bugün Heybeli Deniz lisesm e zin Almanlara ait olduğunu söy-
donanma deniz mekteplerı ve IUyorlar. Lehlilcr ise dehlizi teş- ff 

kil eden ahali ekseriyetinin Leh- kul:~pler arasında büyük musa-
li olduğu iddiasında bulunu- bakalar ve deniz yarışları. y~p.ı-

ıacaktır. Kıymetli denizctlerımııın yorlar. 45 d 
Filhakika Pomranya ve Pos- bu müsamereleri sabah 9, e 

tanya eyaletlcrı dahilinde bazı başlıyacak gece yarısından sonra 
mıntakalarda mütekasif Lehli bitecektir. Programda muhtelif 
gurupları görülür. eu guruplar yüzmeler, futa yarışları, atl_ama-
asırlarca müddet Atman nüfuzu lar, eğlenceli yarıılar, denı:r.den 
altında kalmış olmakla beraber adam kurtarma, uzun dalmalar 
milliyetlerini muhafaza etmiş- donanma fiıike yarışları, geçit 
lerdir. resimleri, talebe tarafından me· 

Lehistanın iki büyük ıarki 
Almanya eyaleti üzerinde iddia 
ettiği taasup bundan dolayidir. 
Maamafih şurasını düşünülme'< 

lazım gelir ki bu mütekasif kit
leler yekdigerinden oldukç'l 
mühim Alman aklliyetleri ile ay
rılmıştırlar. Ve Alman akalliyeti 
de denize doğru yakla§hkça 
ekıeriyete inkılap eder. 

Taki Dançiğe varıldığı zaman 
• tam bir Alman kitleai karşısın
da kalımr. 

Bundan başka Pomeranya ve 
Poznanyadaki blitün büyük bel
delerde nüfuz sahibi bir Alman 
burjuvazisi vardır. Almanlar 
bundan başka Pomeranya ve 
Poznanyada sakin olan ''Kaştop"
ların aalen Lehli değil Alman 
cinsinden olduklarmı iddia etmek
tedirler. Leh erbabı kaleminden 
"Karaçoski,,ye göre Kaştoplar as
len Lehli imişler. Kastop lisanı 
arasındaki fark için Karaçoski 
diyorki: "Bavyera Almanları 
lisanı ile Edebi Prusya lisanı 

arasında büyük fark vardır. 
Halbuki hem Bavyeralılar hem de 
Prusyalılar Almandırlar.,, 

Kraçoskinin bu müddeasının 
ne derece ilmi olduğu şayan tet
kiktir. Her halde Lehistanm garp 
kısmında tarafı bir türlü tayin 
edilemiyen bir akalliyet hadise
si mevcuttur. 

Almanyanın en büyük itirazı 
Leh mahafilince nazarı dikkate 
alınmak istemiyor Posnanyada 
ekseriyet Lehlilerde veya Alman
larda olsun bu kıt'anın Lehista
na terki ve dehJizin teşkili Al
manyayı ıarki Prusyadan ayırmış 
bulunuyor. Lehistanm bir sahile 
maJik olması uğruna Versay 
muahedeıinin tespit ettiği 
hudut şarki Prusyayi ana vatan
dan cüda ve müdafaadan mah
rum bir halde bırakmıştır. 

Lehistan Almanyanın bu vaıi· 
yetten ne derece muztarip ol
duğunu bildiği cihetle Rayışve
;un her hareketinden kuşkulan
maktadır. yeni intihabat dolayı
sı ile Alman fırkalarının ekseri
yeti elde etmek için yaptıktan 
propaganda iki memleket ar~
sındaki münasebatı daha teblı
keli ve endişe verici bir hale 
sokmuş bulunuyor. 

Leh matbuatı Almanyayı bir 
intikam siyaseti takip etmekle 
itham eyliyorlar. Bundan batka 
Rayiıverin kızıl ordu ile müna
ıebatta bulunduğu da kat'iyetle 
iddia olunmaktadır. Hatta Al
man ordusunun bu temayül ne
ticesi olarak AJman siyaseti ha
riciyesininde Moskovaya tabiiyet~ 
mecburiyetinde kaldığı kanaatı 
ortaya atılmaktadır. Velhasıl 
Versay muahedesinin şarki 
Avrupada teıkil ettiği sun'i hu-

leki temsil, balo, fişenk eğlen· 
celeri ~ibi çok cazip kısımlan 
vardır. Deniz bandosu ile orkes· 
trası ve cazbandı müsamereye 
iıtirak edeceklerdir. 

Filomuz ge?di 
Müsamereye iştirak etmek n

zere deniz filomuz dün limana 
gelmiı ve Heybeli açıklarında 

demirlemiıtir. 

,Temenniler ve şl kAyetlcr 

Kabataşta teınizlik 
Kabataşta vapur iskelesinin yanında 

dalgakıran şeklinde yapılmış bir havuz v 
her nedense şu yaz günleri dehşetli tcaff u 
adiyor. Caddeden geçerken burunlarımı· 
zı ukıya.rak geçiyoruz. Geceleri de pen
cere camlarını kapıyarak yaşıyoruz. Su 
yaz günlerinde pencere açmak saadetin
den mahrum kaldık, açarsak bir taaffün 
her tarafı kaplıyor. Bu iddiamızın doğru
luğunu anlamak için tramvay yolundan 
geçmek kAfidir. Pek çok. uap v~ ıs~~rap 
çekiyoruz. Bilhassa sıhhat• umum'?·e. u~e
rinde tesiri olan şu halin men;inı rıca 

ederiz. 
Kabataş ~akinlerinden 

Alt 

MiLLI ORTA OYUNU 
Anadolu hisarında Küçfiksu 

mesiresinde Küçllk İsmail ve 
Kavuklu Ali beyler heyeti tem· 

ıiliyesi tarafından .he_r ~uma g~: 
nü 16,30 ta icrayı lubıyat eyli 

yeceklerdir. 

dutlar, gerek galipleri gere.k 
w l plan memnun edememlf mag u il . k 
ebedi bir nifak ves eıı çı • 

ve · r Say-
masına ıebebiyet verm~ ır: 
l lduguw na göre vesılesı dilf• 
e 

0 
Al m gerekse tükçe gerek manyan . 

h d tt.n en az müstefit olan 
mua e a d •• 
ltalyanın Versay muabe ~ını~ 
d·ı· .. temesi "'•dar tabıı bır ta ı ını ıs 

şey olamaz. 
1 Lehliler Danzigin Alman o • 

d w u tasdik etmekle beraber 

D
ugu? . Almanyaya avdet et•• 
anzıgın . . h . etim 

f w. takdirde ıimdıkı e emmıy 
ıgı d w. iddiasındadırlar. 
kaybe ecegı . d w ·1 Dan· 
Böyle birıey' Lehlilerı egı k 

k d etme . lileri ala a ar 
zıg 1· V bir "Pelebisit" 
lazım ge ır. e a 

. . d ekseriyet Alamanyay 
netıcuın e · rı ken· 
t ül ederese Dan:ııg ı er . 
emay I k ıım· d' arzuları hilifına o ara k 
ı h' ciar etme diki terakkiden ısıe . 

d dlişmui kadar garıp 
ıev asına N a .. 
birşey taaavvur edil~mez :rr 
ılırki ıiyuet ?lemı pek g . p 

p J"ktir Kıraldan zıya• 
cildvelerke ~· fıaraftarı olmak bu 
ya e ıra . . 
ı has bir keyfiyettır. 

a eme 1 d k' D 
Şurasını unutmama ı ır ı :ın-

. ROr meseleleri muallakta 
zıgdvke Almanyanın hakiki su!h-ka ı ça . 

bir siyaset ta kıp etme• perver . .• . h 
. intizar abeıtır; çunkı er 
ııne .

11 
• 

iki rnıntaka Al~an. mı eh 
için hayati ebcmmıyetı haiz bulu-

nuyor. 
H. Gayu.ı 
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Ne mantık, ne muhakeme, ne lnscrf: 
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[{)st taralı 1 inci sagıfamızda] memiştir? Bu şeyleri söylemek, millete 
gitmemizin teşvik cdilmiyt?ceğini ümit göstermek memlekete hizmetse, mem-
etmek isteriz.,, leket maksadını daha kolay, daha ça-

H b . ı· k' b t 1 . buk ele getirecekse ellerini tutan, ağız. a er 'ere ım ı u sa ır an ımza. ? 

lıyan kalem hemen bir yıldır bugünkü larını kapıyan ne. 
hükumetinin reisinden başlıyarak ayrı ','Bizi s~kmı~.an f:'1_a? bin lf'! yaşa
ayrı vekillerinden, teşkilatına giren sın." hotgamhgıle, bızım neşnyatımızı 
Ye girmiyenlerden beğenmediği her da onların arasında buluyor11anız, daha 
hangi birini gönHinün dilediği gibi ten- perdeyi yükseltiriz!,, tehdidi ne için? 

ldt, muahaze etmiştir. O satırların cık- ~lan.ki, .'d,~lah~ dadUheri gideriz,, demekle 
~ ı en gı ı mış, a • .. J · d tıg" r gazete sütunları he ·· ı ta s a agır soy enz, e-

r gun u uor ' mekle daha a • .. ı · ı 
her akla ve ağza geleni - sade beyen- .. ' gır soy enmış o muyor 

k k 
gıbı ... 

meme , yerme , mezemmet etmek nok· 
tasından . almış, yazmış, bağırmıştır, . Bir ~ükumet reisi ki elinde "devle
ve her sabah masum ve ya suçlu olup tın emnıyeti dahUiyesini ihl<.il edebUe
olmadıklarını kendilerin· de bilmedik- cek surette neşriyatta bulunan gazete
leri bir, iki üç. .. ''atand~~ kin ne mak· ler muhafaza/ sükunu emniyet için mu
satta olduğu ne maksatla y;zıldığı bel- vakkten meclilfi vükeld kararile tatil 
li olmıyan v~ o gün olmasına da imkan olunabilir,, deye açrk bir kanun emri 
bulunmıyan ithamnameleri teneke ça- varken, ya bu hakkını kullanmak İ· 
lar gibi bir velvele ile yazmaktadır. O ~ap edecek bir vaziyet olmadığını söy
halde bu meslektasm bundan daha ile- ercesine, yahut bu hakkını kullan-
riye gitmekten m~ksadı ne? makta adalet şüphesi kaldığını takdir 

"P ' b . . t d ederek böyle bir vaziyet varsa onu mah-
aşa, paşa, enım neşrıya um a J • 

· · ı ü t .. 1.. aks tl 
1 

cemeler halletsin demektkedır; bu Jm. 
aaagıfı "wıı ve uru m · a ara d d "d w d b kad L1 

· '· · 1 k ıl d d'.. ar ag aga arasın a u ar eea.ı-
11ayrı t\anuru o ara · yap ır e ıgın tl ha k t ed b' ı,.,.-~ı.:u • 

· t · . d .. .. .. .. ne e re e en ır --s-Y-.u& insaf 
neşrıya ıçın e goruyor musun, gormu. d. Jkı 1 ak de "N 
11or musun? Ümit ederiz ki böyle gör-; ıp ka dt~!,~ ~e\ık e o'! Juuuur. 
milyorsun, yoksa biz lüzumunda dalıa an en ıg en at edecek t«tfi16-j 
U · id b 'li · H k tl · . 1 b. tın yok mu? Yoksa kanun.auzluk l/0-enye g e ı rız. are ·e erınız e ızi • .. .. 
d -L- ü · ·ı · b t 

8
. pıldıgını goruyoraunuz da onu mu iti-

unu erıye gı mıye mcc ur e me. ız-
..1- •• 1 b · . t d , ral etmek istiyormnuz?,., demek, son-
IK' oy e ır vazıye uyan ırma.,, demek d "Dah U - :..1 L-
neden? ra a, a erı1Jl8 Ut0erz n.u! • tehdi-

. dinde bulunmak neye? 
Bu kalem ~ahıbi bu hükumete her Dedikleri ikinci ıo te wı h"....:. 

.. n • k'I 1- - . d' h mmuz ....... : ... n, sız çe ı me ısınız, ıye aykp·n dur t' b' afi . . ye ı ır tar ı mı olacaktır? 
mnyor mu? Bu kalem, fikır sahasında M 

1 
kd 

1 1 
W• 

.. 1 k · te · t .. ı· ese aş ar, mes egm şerefi ütün ne soy eme ıs mış e soy ıyememiştir? d h b. k 1 kd Lı-
B kal b. h"k~ t · . . e assas, ır te mes e 8§ID. uu:- tek u em ır u ume reısmın • hem t d d .. mü :-. . . .. va an aş nazarın a crw,.,,. veya, 
de I.sr:net Paşa gıbı b!r ~~met reisi- za kanununun aynen yazdıfı gibi 
nin • ıcraatında kendı gozu ve kendi hinle d ü .. ikaı k ·· il ·ı r e c rum aran uyan 
gor şı e kusur .olarak ne bulmuş ta rak, "kanunlara karf' gelme,,. lıalkı 
bunu ya~mam.ış ,.e ya hangi kelime ile te§vik ile memleketin mrnlgetlıN 
7•zmak ıstemış te yazamamıştır? ke ir<UJ edecek aurette makale nep 

Bizi~ gördüğümüz odur ki bugüne rek,, şunu bunu hallan hakaret 'le hn
kad~rkı lsm~t Paşa kabinesi aleyhtan sumetine maruz bulundurarak~ 
neşrıya~. · bı.r me~l.ek!a§ sıfatile daha değil, hatta gelecek ~kması muhtemel 
başka soylemıye dılımız varmaz . artık .. . . 
bir taraftan kan "b" t ft h mucrımlere ortak görünmekten hepini-• un, o ur ara an a - • • • 1 t p h _ _._ .-a 

zı esırgerız. sme aşanın 11&uıuew 

J4A. Jıııc\Jlduna dayanmıştır. Bundau için 'istediğinizi Söyleyip yazcyol'Bunuz 
ilerisi İsmet Pasanın işaret ettiği k:ı- serb,~tsinil=: 
nun hududunu · sözle olsun, hareketle :. . "' 
olsun . geçmek olur. 0 halde daha a ık Mustakıl olunuz~ Cüm_hurfyet Halle 
sövüp saymıya mı sıra gelecektir? ç ydahutl Serbest Cümh~'?yet Fırkuın-

r • • an o unuz, kafanızın ıçınde, yüreğini· 
'elevkı hır kadının ırzına geçmek zin derinliklerinde bir fırkanm toha-

fazahat~~ı yapmakla hakikaten, maz- mu bulunsun, söylemek istediğinizi 
nun degıl de mücrim olsun böyle bir .. ı .· · ak · t d·-· · · T" k . ' soy cyınız, yazm· ıs e ıgınızı yazınız, 

ur Jan~armasından Türk toprakla.- biz de Hamdullah Suphi Beyle birlik-
nnı gasp ıle işgal eden bir Yunan ne- .. - .. 
ferini ü~tu"n g" .. .. , d' 1 te, Ey Turk munevveri, 11en, ootanında . orurum. ıyen yazı ar -k 1 · · 
vak'a doğru m d w • 1 . 1 ' uu se en bu mıırakabe sesınt koruya-
daa en yükseku, legıd ınta,ı onud~.n ama- caksın, diyoruz; ıatırabı ~ydana çakiı-

.ses e os uşmana d . 
,ayılmamıs mıd ? run o ur; tehlıkelerl ifaret eden o-

=- ır. d h dk' . • mll y ı f k ur; ·ımıgetı liyenin ilk ve 
en ır anın lideri bile işte vazife son şartı odur, diyoruz. Memlekeün gi-

yapan zabıta unsurlarını hürriyete bir · . . . . .. 
tecavüz aleti seki' d .. ·t k d bı, mUtı ızzetı nefsın gıbı, ootmpn "e 
eelerde gene ·~ z:::ıte tos er:~e . . er~- istiklôlin gibi vatan toprağı üstünde 
nünde ~raf taraf .. a .?~ve .erının ~ yükselen bu ikaz sedaaını koruyacak-

soz soy emıyor mu. sın, diyoruz. 
Bir taraftan "mulıarririmiz dama . . 

•• ı.,p kurtuldu! derl k b h Ve ışte o ıkaz sedaaUe sarsılarak, 
~ " er en u mu ar- / kt rirleri dama k k mes e aşlara bunlan yazıyoruz. Ve 

açıran arışıklık orta- - . . 
mna düşmüş ve bittabi silahını kullan- yapınız, ıoyleyınız !-iyonu, yalnız /s-
mıya mecbur olmuş b" 1. met Paıanın meslege hediye ettiği bir 

ır po ıs memuru- k ümI . 
nu mazur görmeyip "Katil,, diye dam- r:ç ~ k t~yı. h~d rlayaralcud' yazınız: 
galamaktan bile bu k 1 1 • ki em e e ı sız ı are e ıyormUJ8unaz 

a em erı m alt- 'b. d'" .. k. koyabiliyor? gı ı uşunere .. 
"Daha ü eriye git k , b Yazınız: Bir adil hakim.mi§8iniz gi-

me . " unun daha b' h k hük' d ilerisi ne? ı mu a eme ve me erek.. 
Daha ilerisinde daha ··ı .. ~ ..• Ve biz ilave edelim: Asla miiphem 

o cusuz sog- 1 rak l f" • lik mek olur. Bu, ahlak ve ka - h d o mıya , as a avam ınp yapnuya. 
nun u udu- k! B km d" l "Y~' nu geçmek olur. ra - a rz şu un ge en ~ mtU',. 

Daha ilerisinde ad ıı· nüshasına: lzmlrde Meclis Reisimiz • ı ızmet olan bir f' ·ı . 
gar.etede o R imzasile ... t 1 . şere ıne verı en bir ziyafet habenne 

, . . ış c zmırli bır n l b 1 k k 
arkadaşlarının akibeti! •.• Bu ak"b t ası aş 1 oymuş: 

intihap mucadelesi 
nasıl yapıldı 

lngilterenin Bronley intihap 
dairesinde bir zamandanberi de
vam eden intihap mücadelesi 
muhafazakar fırka namzedi M. 
Kanpellin muvaffakiyetile netice
lenmiftir. Muhafazakarlar nam
zedi 12,782 rey, liberal namze
di 11,176 rey, müttehit impera• 
torluk fırkası namzedi 9483 rey 
almıştır. 12 senedenberi muba
fazakir meb'us çıkarmakta olan 
Bronley intihap dairesinde rey• 
lerin bu derece dağılması, eaki 
fırkalann, ancak teıkilit kuvve• 
tile kazanmağa muvaffak olduğu
nu r6stermektedir. 

Q~ 

En güzel sırt 

MI• A11a Follt.ner 
Amerikanın Loaanjele. ıehrin· 

de adnç kızlar araımda gOzel 
ıırt mftıabakaıı yapılmıt. netice
de Mu AJta F ollmer miisabakayı 
kazanarak Amerikanın en rQzel 
mrtlı kızı unu't'anım almıfbr. 

Nevyorktan 
Bağdada 

Uçmak içtn luızır/ık 
yapıvorllır 

Nel')'orktan Bağdada kadar 
uzanan 8000 millik mesafeyi 
bir hamlede uçmak içiıı yeni 
bir hazırlık yapılmaktadır. Bu 
mtihim tqebblis, Paristen Ne't'· 
yorka kadar uçan Fransız tay-
yareciai Koıt ile Bellont ve 
onlara iltihak edecek olan Ko-
des tarafından yapılacaktır. 811 
Oç Fransız tayyareciai, Fransada 
llç ıillht6r diye tanınmaktadır. 

Geçen ıenenin birinci teşri
ninde Kost Paristen Berline 
kadar uçarak uzun uçmalar re
korunu kırmaştı. 

Yeni tetebbUa muvaffakiyetle 
vapılıraa yeni bir rekor kazanıl· 
mıt olacaktır. 

Müsabakamız 
acaba emsaline bir vesüei intibahı eı' • 200 kifUik ziya/ette kimler 'MTdı: 
mu110r mu?,, cüm1e1erile • birine ;i; Mübarek rakı, viski m? fQl'ap orada da [Üst taralı 1 inci 11agılanuzda] 
haka t 1 Yer buldu mu~ k re o muşsa cezasını verecek mab- ·" BuıUnde okuyuculanmıza ay-
kememiz yokmuş, hükQmet kuvvetleri Ve bakınız, nasıl devam ediyor: ded'l n "zücül d Fikrettin 
if) A t . 'b' tal d' . "'G ı ı e yu er en as e mış gı ı · c ır, teşvık gören e en mitlalirler ayn agn maaa- 8 l Pelit • f d' • t b 
baskınlar, serseri teca,·üzler olur ki larda uer alarak milbarek rakı, müba· • e •. en e en ıyı anı yoruz. 
kanan hududunu geçmekten başka ne- rek bira, mübarek vilfki ve f'INJP lt;meue Her ikısıde son ıenelerde yapı
dlr! baflanuılardır • ., lan mllsabakalarda temayiiz 

.. Bizi daha ileriye gitmiye mecubr Ey Türk mtlnenerterf, size soruy0 . etmiş yii:r:tıcnlerdir. MOsabakamı-
etme!,. diyen kalemin böyle kanun ve ruz: ~a hiki.!e tarzı "din elden gidi- za kaydedilmek istiyen tecrilbeli 
ahlak serkeşliği yapmak ve ya yapma- yor,, dıyenle~ ruh haletile bir kay- yflziicülerin mOracaab yarınki 
11 teşvik etmek kasdında bulunmadığı- naktan gelmıyor mu? t • k k d k bul . . cumar eaı a f&Dl•na a ar a 
m kabul edelim. Bu takdirde ileri git- Bunları hepınız samimt, temiz mak d ği Ş ·ı •t 

bil k • e ece z u vesı e ı e geçen 
mek henüz ortaya dökmedikleri kötü- sath ere yazıyoruz; Yoluıa plısl • • 
lilkler, sui istimaller, vatana, vatandaş menfaatini mutlaka bir vekil, bir kabi- ı~n~kı mllıabakamızda olduğu 
lan, hazineye hiyanetıer var da "bize ne, bir htikOmet şekll değiştirmekte gıbı bu senede evvelce kayde
onlan da söyletirsiniz,, mi demektir? bulanlar ve bu maksadı elde etmek için dilmiyerek yanf günü başlama 

O halde, bon1an söylemekten ken- de neşriyat vadisinde kendi bildikleri- yerinde milıabakaya girmek is
dilerini meneden hangi hyıttrr? lktı- ne göre bir yol tutup gidenlere sami- tiyen Amatörlerin milracaahnı ka
sat vekaleti gibi en ehemmiyetli bir mi, halis sözlerin ne tesiri olur. Onlar bul edemiyeceğimizi bir kere da-
makamda oturan bir zata neler söylen gene söyle,.eceklerini sö71erler- ha kaydedelim. 
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Maarif cftmhuriyet rejiminin 8 
bapnda gelen bir faaliyet saha- 9 
udır Ye inkifafımızın yegAne 10 
yoludur. Binaenaleyh idarei hu- 11 
auıiye ile yillyetlere bırakılan t..iiiöii;öl;;;;;;;;;;i;;;;;;~~iiiiiiii~-1;;;;;;;;;i;;;;;i;;;i;;;ıı&ıı 

Bug'/lnldl bulmac:anuz. 
maarif faaliyetinin behemehal 

Soldan sağa : 
adımlannı geniıletmek aı:minde- ı _ Geçen.. Koyun ahırL 

yim. --
Çlft9ilerin vıziyeti 

Haber aldıj'ıma göre, Menin 

çiftçileri Ziraat bankasına olan 

borçlannın uzun mtiddet tecil 

ve kendilerine tohumluk buğday 

verilmesi için lhım gelen maka

mattan telgrafla ricalarda bulun· 

mUflardır. 

Mersinde ihracat 
(it;.., • 

Son hafta zarfında Mersin 
limanından Pireye 1100 davar 

keçi ile üç sıj'ır, Malta adasına 

da 49 ton çekit ıevkedilmiştir. 

Tohum ihtiyacı 

Yapılan bir tahkik neticesin

de Tarsus köyleri için 506900 
Menin için 157000 kilo tohuma 

ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. 
F. B. 

Bozöyükte 
Husual muhabirimiz yazıyor: 

Pazarcık nahiyesi tapu memu

ru Feyyaz Ef. rllıvet almak cfir· 

mllnden yapılan muhakeme ne

ticesinde 6ç ay hapse mahk6m 

olmuştur. Feyyaz Ef. işlerinin 
bir an evvel intacım istiyen bi

risinden 15 lira iatemiş, İf sahi
binin bu talebi jandarmaya bil

dirmesi llzerine bir meıhut cü· 

rüm tertip edilmiş ve memur e

fendiye verilen paraya iıaret 
konulmuıtur. Vaka bu suretle 

tesbit edilince İf mahkemeye 

intikal etmiftir. 
Ali Rıza 

Kırklarelinde 
Hususi muhabirimiz yarıyor. 
Muallimler kongresi Oç gün 

çalııtıktan sonra işlerini bitirdi. 

Kongirede maarif müdnrn LAtif 

bey yeni tedris ve terbiye cere

yanlan hakkında mesleki bir has
blhal yaph. Yeni talimatname 

tatbikine dair direktifler verdi. 

Kırklareli irfan Aleminde ehem

miyetli bir alika uyandıran bu 

kongrenin ilk mektepcilik nok

tasındnn muallim beylere te'min 

ettiği istifadeler çok milhimdir. 
Hayri 

2 - .Bir erkek lsmL Bfkfin mevcuda· 
tın aldığı.. 

S - Bir erkek ismi.. Mahkemenin son 
bükmö.. 

• - Mahallenin hocası.. Bir erkek 
ismL. 

6 - Bahir_ İnsanim Jllftf yavaş ıe
hirllyen.. 

8 - Bir erkek ismi.. Btr renk.. 
9 - Yapıcı- Bir erkek ismL 

10 - Yaşayan.. Cıvata.. 
1 ı - Fen_ Allah.. 

1, ., Yukardan 8§8~ 
, ı - Geçen.. Bir erkek lsml.. 

2 - Bir erkek i<ımL Yapıcı.. · 
3 - Bir erkek lsmL Y aşıyBL 
4 - Mahallenin hoc!SL Fen. 
6 - Bir erkek ismi. Ytlk!ek bir he

sap ilmi. 
8 - Koyun ahın.. Bir renk.. 
9 - Bütün mevcı:ıdano aldığı.. Bir er

kek ismL 
10 - Mahkemenin son hükmft.. Clnta. 
11 - Bir erkek ismi.. Allah.' 

1 Memleket haberleri J 
Zonguldak maden tale

besi Fransada 
Zonguldak maden umum müdUrü oe 

Mühendis mektebi müdürü Relik Bey· 
le mektebin son sınıf talebeai tatbikat 
için Framaya gitmişlerdir. Bu seyahat 
bir kaç ay devam edecektir. 

Bir kaza 
Balıkesir hattında Çukur Biiaeyill 

Ue Susurluk arasında bir toprak 1'0-

gonu devrUmif ve altında kalan Ud • 
mele ağır surette yaralanmıştır. 

Kazannıak iniç 
ilk şart ilandır 

ll&nsız kazancı artınnava 
savaşmak, havado. ta

J1aresz uçmıva çal11-
mak gibidir 

Ticaretinizde, san'abmzda 
muvaffak olmak istiyorsanız 
gazete ilanına ehemmiyet ve
riniz : Gazete ilim ilinlarm 
en kolayı, en ucuzu, en te
ıirlisidir. 

işte ilin tarifemiz: 
Sonuncu ıayıfada Satın KUl'UI 12,5 

5 ind .. .. .. 25 
4 .. .. .. .. 40 
ı .. .. .. .. 100 
1 .. .. • .. 200 

ff Reımt ilanlar, sonuncu sayıfada 10 Kr. 
!! ilan memurumuz size fay• 
fi dalı bir ilamn şekil ve nc
ü J'ICti için hizmet etmeğe ha-
5! zırdır. 
:nmııı:ın:n111m1=-s=m::s11111111m .......... 



Dünkü keşidede kazanan numaralar 12 evtül 930 

Borsalar Fatihte İtimadı milli bayii Burhancttin Bey listemizin gösterdiği ikramiyeleri biletlerin 
ibrazında derha] tediye edecektir. Aeııdı 

No. .::., 

86 4 
91 

136 
143 
172 
208 
486 
498 
536 
609 
722 
794 
816 
855 

1057 
123 
151 
180 
210 
464 
503 
664 
80) 
769 
~073 
124 
177 
203 
390 
440 
472 
561 
596 
500 
605 
608 
609 
667 
763 
785 
914 
Q51 

3()37 
365 
375 
482 
487 
517 
566 
577 
610 

. 645 
73~ 
879 
934 
983 

4081 
121 
160 
189 
389 
768 
788 
838 
883 

5084 
85 

107 
190 
234 
240 
334 

7 
6006 

82 
9'l 
97 

11 
181 

Boln lçlade Boyaca tOybde flıak 
hltı .wım& tO numaralı bmede 

Topllzade ibauı Beye 

/llajlll ""'"' knısuulall : 
AJ.cekh Anlan firlreti tara· 

fmclaa 4 kıt'a emre muharrer 
Mllede mlteniden 2121 liranın 
boliçe .,. emre muharrer HDet 

" çekler baklanda hlkip yolile 
taheil talep eclllmif w ba yolda 
tanzim olmlaa &eleme zahrmda 
mabqir " mahaDe mahtan 
tarafmdan yerilen mqruhatta 

No fillrKllr · lirası 

40 ı 
109 
147 1 
157 
202 
354 
386 
451 
623 
62 
696 
825 
832 

25022 
331 
37 
377 
444 
632 
644 
798 
831 
861 
898 
930 
971 
982 

6073 
74 
96 

118 
241 
534 
668 
701 
707 
7 
788 
827 

?7052 
242 
365 
444 
615 
616 
656 
744 
812 
862 

811 
217 
230 
386 
581 
628 
662 
684 
916 
956 

29067 
132 
285 
300 
377 
58S 
6 7 
741 
836 
895 
8811 
995 
129 
244 
291 
319 
346 
354 
368 
479 
607 

anlaplarak illnen tebligat icra
sına kanr Yerilmekle tarihi illn
dan itibaren bir ay zartmda itiraz 

yeya borcu tedi1e etmedijiniı tak· 
clircle icra Ye iflh kanununun 
170 inci maddesine tevfikan 
takibat icra edileceği 6deme 
emrinin ~bliti mekamına kaim 
olmak Ozere illn olanar. 

''V AKIT,, abona
ne olunuz .. ••ttAhn m..ıa.ı .adap , .. __________ •! 

No. 

6701 
884 
912 
974, 
991 

1008 
12 
36 
83 

184 
281 
320 
3531 
4151 
530 
530 
782 
787 
909 
957 

32865 
149 
170 
234 
303 
306 
379 
393 
52 
753 
857 

33031 
222 
345 
36() 
411 
433 
591 
675 
728 
737 
817 
896 
942 

01 
4 

129 
.223 

269 
:!70 
273 
339 
556 
582 
658 
739 
814 
858 
906 
978 

5051 
185 
262 
272 
542 
430 
607 
831 
874 
914 
920 
937 
963 

366oO 
176 
189 
210 
32ö 
331 

7284 

6021 
135 
l 
237 
501 
505 
624 
698 
732 
807 

7025 
58 

t39 
188 
194 
256 
327 
564 
635 
715 
776 
887 
921 

48070 

2261 317 
40'.l 
410 
428 
449 
!536 
572 

ürk 
lirası No. 

7281 35 8281 41 I 
747 35 ,5053 100 
758! ı0 240 ı oo 
810 60 385 60 
889 6 386 6~ 
955 ıo 485 ıco 

qo12 541 ıoo 
265 571 40 
368 586 100 
539 599 60 
6Q8 808 40 
728 921 4~, 
792 989 40 
951 5f'()2411 1 00 
960 27 40 

50009 851 40 
ıo 167 40 
55 1721 40 

124 333 40 
125 3761 ıoo 
279 457 40 
288 787 ıoo 
339 719 60 
356 1 t 06 100 
395 1 854 40' 
769 1 947 40 
801 4 ~76 40 
822 57019 l OJ 
856 188 40 
919 23() 100 
940 354 40 
95. 375 100 
974 387 60 
99 419 l()J 

51095 444 100 
187 513 Ô() 
228100 573 60 
381 619 40 
478 779 100 
491 853 40 
685 972 10() 
754 998 40 
816 60 
830 234 60 
833 314 60 
8Tl 3641 60 
903 386 60 
94 593 100 

52041 651 60 
245 885 40 
277 899 100 
373 59011 100 
387 39 40 
581 221 100 
815 241 40 
851 250 40 
858 435 100 
915 516 40 
930 54{) 2500 

53016 616 63 
252 746 60 
272 945 6o 
297 995 40 
387 
584 
633 
718 
764 

54034 
67 
99 

161 
222 
309 
409 
558 
633 
653 
692 
810 

Kan•t>YO 

J lnlflllz lira11 Kr · 1 0.3 

• T.r. mukahlll Ool• 0
•
4
1
· 2~ 

. • 
• • 

l!ranlc 
r.ıret 
Bclgı 

Orabnı 
• • Is. Frank . . 
• • 

... . . . . . . 

Leva 
Flortn 
ıı::uron 

Şlllnıı 

Pezetı 

Mark 
Zloti 
Pengö 

!o Ley KDl"ll$ 

ı 1 ürt llra•ı Dinar 
· Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı lıterlln (lngilla) 
ı Dolar (Amertta) 

ıo frank { Fraıısı& 
20 Liret [ltalya 
O Fraot Belçika) 

Drahmi [Yanan 
Frank [bvlçrel 

o Leva Balrar J 
1 Florta [F•lemeatJ 

20 Karo• [ ÇetotJovat 
ı Ştllllr Avunarya) 
1 Pe&eta flspaııya) 
ı Ray~madlAlaıanyı 

ı Zlotl 'Lehistan 
1 Pc.ıö Mac:arfstaıı 

o Ley {Romanya] 
Olur YuıoslovyaJ 

t Çevoneç Seryet 

Akuı 
Mecidiye 
Baabo 

Bona 
harld 

t031 ıO 
!il !\() 

lstanbal Aıuye Ma111t~me11 /lf./Mt 
lı11h111t. dalTesindtn : 

MOddei Lcon LütOfyan efendi 
vekili avukat H. Şabinyan ef .. 
dinin KadıldSyOnde Mocla cad
desinde F ranaaz Kız mektebi 
cİYarmda 336 numaralı hanede 
mukim aabık Menin Jandarma 
mektebi mOdGril Behzat Bey 
aleyhine ikame eyk liği m&ddei00 

aleyhin, m8Yekkili LOtOfyan 
efendiden rehin mukabilinde • 
tikraz eylediti 700 liranm mu 
muarifi muhakeme Ye Ocreti 
Yekllet Ye fais tahsili talebiyle 
istida aureti m&ddeaaleybin I~ 
terilen iklmetıllum terketmeaile 
memti meçhule ıittiğinden dolayı 
H. U M. kanununun 141 inci 
madd~ine tevfikan itbu istida .. 
mn bir ay :ıarfmda cevap vermek 
Ozere illnen tebliii tekamar 
etmit ve tarifab kanuniye ~al
re sinde istida auretinin teblijUI• 
rağmen Behzat Bey ceyap Yer-

memİf ol~uğundaahki~•k bba/:ro 
ct.nnm "YJcahen ta a 
g38 tarihine mOudif peqenlte 
gllnO ... t 15,30 a tayin inim· 
IDlf olduğundan mumaileyh Beh· 
zat Beyin tahkik ,nno buluaan 
vakit ve uatte mahkem~ 
bizzat relmesi veya bir Yeldlİ 
kanuni g6ndermeıi l~zuma teb
ligat makamına kaım olmak 
Ozere dAn 0Ja11ur: 

Erenköy Kız lise· 
si müdürlüğünd~a: 

. . . kadar ııfahl E lülün yırmıııne 
Y - L ... müracatta bulunmıyilll 

veya tanrın · diier-
ücretli leyli talebenin yenne 
leri kaydolunecafctır. 

llAve Yapı Münakasası: sELANiK BANKASI 
Ankara me;kez mektepleri mübayaa 1888 clt- ıes ' S edılmi~ .. 

kom·syonu reisliğinden: SERMAYESi 30.000.000 FRANK 
Merkesi umumi· l.taabul • 

Aankarada Gazi muallim mektebinde yaptınlacak olan b61me- b ı rr Tu rkfye •u e e 
JerJe illve heli ve lavabolar kapalı zarf uıulO ile ve 20 gtln mOd· Galata. lstanbul, lzmlr, Samsun, 
detle münakasaya konulmuıtur. . 

Ketifname ve ıartnamelerini görmek iatiyenler her rGn Gazı Ady:~::ı.:an pbeler 
muallim mektebi mlldürlilğtine müracaat ctmelidırler. Sellnlk. Adna, Kavalıl 

MOnakasaya ittirak edecekler % 7,5 mu•akkat teminatları ve . 1ü banka muamelltı 
ahkAmı kanuniye dairesinde hazırlanmıt teklif mektuplannı ve bu Her rur ak 
gibi taahbOtlere girifmek ehliyetini haiz olduklarını mObeyyia H '• idbar mekruplırı. her ~evı ~ 
rakı mOspitlerini ihale gOnO olan 30 eylül 1930 sah gllnO nat 16 ~ üzerinden hesabatl carıye, çe I 
da Ankara Maarif eminliğinde teıekkül edecek olan Meptekler muamelAtı 

lid• •r•a sa -u mübayaa komisyonu reiılijine tevdi etme ar. -
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Nafia Fen nıekıebine·---~eı~~nd~?[ı1!~:~~m:-~I 
laıebe kabulu''.~ Son hafta, Sipahi ocağının iştirakile 

_. Trenler, Büfe, Bahsimüşterek .. _____ _ 
N f F k Çanakkale nafıa baş mühen-a ia en me tebi müdürlüğünden: 
l - Mektep meccani leyli ve t•hsil mOddeti Oç ıenedir. . disliğinden: . . . 
2 - Gireceklerin yqı 17 - 25 olmalıdır. 8607 lira 75 kurut bedeli ketifb Ezıne-Bayramıç tarikinin 

aıtl 3 b Use mezwılan imtihansız leyli Ye orta mektep mezunlan Hesap, Cebir, musattah hendeseden sekizinci kilometrosunda Harhari deresi üzerine inşa ol~n~c~. 32 

'' aka ile alınır. Ve 16 hafta nehari deYam ederler. metro açıklığında dört gözlü kenar ve orta ayaklar~ kagır doşe-
--!_- Kayt iti EylOl 1 iU .17·1930 da yapılır. mesi ahşap kaprü 22 EylPI 930 tarihinde ihale edılmek üzere 3 

)( EylUl 930 tarihinden itibaren 20 gUn müddetle ve kapalı zarf 
asaba Belediyesinden: ~A K 1 T ı n J usum. mnnak••ar• vazoıunmuııur. . . 

l -Kuaba ıebıine isale edilecek Su projesi tastik edilmif bu- • • k · ı" ı Münakaıaya liyakati fenniyesi baş mühendislerce tasdık edılen 
~111lduğundan gayri melhuz (5647) lira dahil (115400) lira kefilli ÇH~ -a- 11~~aaaıırn ... arı fen memurunun iştiraki mes'uJiyeti ile çalatacak olanlar kabul 
•lale Ye tevzilt teıiıat Te inpab 1-9-936 dan itibaren otuz gftD ~· .,,... ... - edilecektir. Taliplerin 22 Eylül 930 tarihine mOsadif pazartesi g~nil 
•llddetle •• miizayede, mlbıaksa kanununa tevfikan kapali zarf •••••••••Tarife••••••••• saat 15 ten evvel Çanakkalede encUmeni vilayete ve taf~ılat 
UIUlfle nıOnakasaya konulmuıtur. : ı Defalık turu' SO : almak isteyenlerin Nafıa baı miibendiıliğine müracaatlan ılan 

2 Mn k k d kl •• 2 • • •o •. - na uaya İftira e ece erin erbabı YUkuftan olduklan "' 
na Yeya bu gibi inpat İDfa etmİf bulunduğuna dair yapmlf oldu- : J • 65 : 
iuna dair mahalli belediye Teya nafia heyeti fenniyeıinden muti : '* : • 25 ! 
tehadetname Teya tutilmame ibrazma mecburdur. ! ihtiyaç kalmavın-' i 

3 - Mnteabhit sahibi sermayeden olup ta Sa inıaahna Aıina ol- : cava kadar ( azamr ıoo : 
ınadıfı halde ln,.atm bidayetinden nihayetine kadar refakabnda : 1 O de!a) il&ı edil- • 
0 1d : mek fizere maAlu .: 1 nci nıaddede yazılı şehadetnameli bir Su mllhendiıl iıtihdam 
ede v • 1 kt b ! Abonelerimizin her üç ayh~ için : cegıne noteri en muıaddak taab Utname itası ile belediyey : bir defaaı meccanen'. : 
temfa edecektir. • • 

• 4 aatırı geçen lllnlann fazlı "un • 
4 - MOnakuaya iftirak edecekler eVYel emirde teminat ak.-eıi : için s er kuruş zammotunıır. • 

JDaLb b b" b k r • •••••••M• •••••••••••••••' 11: uzunu ve ya mute er ır an a mektubunu traeye mec-
burdur. 

S - lhale 1-10-930 bir teırini enel Ça11amba günQ ıaat onbir· 
de Kasaba belediyesinde yapılacakbr. Proje ve evrakı ketfiye aaıl
l~n, muakavelei esasiyeyi g.örmek isteyenlerin Kaaaba beJediye
ıme ı~rtnam~ için ~e lz~ir belediye Ankark ve lstanbul ıehrema-
~tlen heyeti fennıyelerıue mU.racaaUan ilin olunur. 

Emvali Me~ruke müdürlüğünden: 

Sahlık hane: 
Irerr Beyof!'ında Ferik.öyünde Franıız mezarlığı sokağında eıki 6 mü
Mwu.t. ~!!em 139 numaralı hane bedeli sekiz takiitte tii:l~nm k ·· 
~ ura bedeli muh ·ı 30 . 9, / e uzere 
laat 14 te aleni .. &mnien. ı e ' ı 930 tarilline mün.dif Sah günü 
maldnazlariı I muzaye~e ıle ıattlacaliUr. Taliplerin o/o 7 SO teminat 
racaat eyle.! 1•~nbul Mılli Emlak müdüriyeti aatıı komi;yonlına mü &&&e en. 

Ali ticaret mektebi mü-

uı dürlüğünden: 
Gmu Aliyei Ticari y··k k kı 1 nln 25 Eylül 1930 "h" ye ve u se . ~ım annda mukayyet talebe-

dirde ımıflara k ~ulan lıne kadar tecdıdı kayt ettirmeleri ve akai tak 
a o unma.yacaklan ilan olunur. 

Evkaf L_evazım müdürlüğünden 
350 =~ V akfıye aldimmd~ ihrak olunmak üzere lüzumu olan 
~ncle':E ~~i •ur~.tt~ ıc.~a edilen münakasasında talip zühur 
a&rbkJ& iha • ?lulun ~n ~cu Cumartesi günü aaat on beşte pa· 
iizere h !eaı ıcra edd~g~den ta!ip olanlann şeraiti anlamak 
lllüıaca&Ü: levazım ıdueaıne ve ıhale günü de idare encümenine 

lznıir Ziraat mektebi müdürlüğünden 
Kayıt ve kabul şeraiti 

1. 1 -Mektebe orta me~ebi me%Unlan bili müaabaka alınır. Ta
.IJ'b~ mektebe alınacak mıktan tecavüz ettiği takdirde müaabaka 
~·~~~ ~ 
Jc.. 2 - M~ leylt ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaftan ha cald=be ıırmek istiyen efendiler aıağıdaki tartları da haiz ol!: 

A - Türkiye tebeamıdan olmak. 
B-Yaıı 19 dan 7Ukan olmamak. 
C - Vücudu Ziraate mütehammil olmaJi. ' · 

1 D - Sari hutalıklardan ıalim olduğunu muaalldak tabip fOPorİ· 
e tenik etmek. 

E - Atı '9hadebıameai ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak 
3 - Bizzat ziraatle ittigal eden çinik ve arazi sahibi evlad; ol

dutmn. tevıik edenler tercih olunur. 
__ 4 - Kayıt ve kabul zamam teırinievvel bidayetine kadardır. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Müteferrik 
Biçki dikiş dersleri - 18 se

.nellk tecrübeli usullerle ders almak iste
ycnler!n Divanyolunda Biçki yurdunda 
Hakla Beye müracudan. Tele~ 2038 

Müracaat evi - Her işe--;;;
tahassıs memurlar sevk eder her şeyde 
hamt teshil~t gösterir. 

Aleksiyadi han Galata, müessisi 

Ferit 

~ühim vekarlı ilin: Müracaat 
evı - 1stanbulda senevi 7000 liva Ur 
temin eden bir işten dolayı. scrmayeda-

rarun teşriflerini rtca eder. 

AJeksiyadi Han Galata 

Sablık hane - Şehzade başında 
Çnkurçeşme yanında Taşhan arkasında 

Marmarayı nezaretli 9 numaralı beş oda 

ve müstemiJitlı müceddet kArgir hane 

sablıktır. İçindekilere müracaat. 

mıımııı~ooım~~ıı m~ıı~ ı ıı 
Dr. A. KUTiEL 

Muayenehane ve tcdavii elektrikiye 

labcratuvan. Karaköy Topçular caddesi 3 

Piyango mOdfJrllieünden: 

Kurban ve sadakai fıtr afriı· 
lerinden 120 ıer bin adet tab 
ettirileceğinden taba talip ola· 
cakların pey akçaları ile birlikte 
1319/930 cumartesi saat on beı
te piyango mOdOrlügünde mOte
fekkil tayyare mubayaat komiı· 
yonuna milracaatlan. 

Seyyar TOrk memur istiyoruz 
Yapacağınız satışa göre ayda 90 lira· 

dan fazla kazanabilirsiniz. 
İstanbul dördüncü Vakıfhan içinde 

Ünionl<ol Tesriat 

Boğaz içinde Boyacı Köyünde Fıstık 
Bağı sokağında 10 numaralı hanede 

Topal Zade İhsan Beye 
lst. üçÜ/lcü icrasından: 

Alacaklı Arslan tirketi tarafın
dan 4 kıt'a emre muharrer se
nede müsteniden 2121 liranın 
Poliçe ve emre muharrer senet 
ve çekler hakkında takip yolile 
tahsili talep edilmiş ve bu yolda 
tanzim olunan ödeme zahnnda 
mllbaşir ve mahalle muhtan ta· 
rafından Yerilen meşrubatta Jka
megihınızın meıhul olduğu an
latılarak ilanen tebligat icrasın 
karar verilmekle tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında itiraz 
veya borcu tediye etmediğiniz 
takdirde icra ve iflas kanununun 
170 maddesine tevfikan takibat 

Aanadolu tahlisiye mmtakUtmn AlaC:alı ve haYalisindeki tahli· 
li1e dinalannın bazılarmm tamiri Ye budanma dahi tecdiden inıan 
llhıkurer bulanmuma binaen yirmi gthı mOddetle Te kapah .zarf 
Uaalile mthıakasaya nzedilmiştir. Mezkar binalann ihaleıi 22- Eyllll· 
9SO Pazartesi gilnll saat 14 de icra kıhnacağmdan taliplerin bu 
baptaki kqifname ile teraiti fenlliye liltelerini gBrmek lizere Ga
latada Rıhhm cad~indeki idarei merkeziyeye mOracaatJarı. 

icra edileceği ödeme emrinin teb· 
liği makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

olunur. 

Ali ticaret mektebi mü
dürlüğünden: 

Mektebin himayesi altında (Ticaret ve Bankacılık gece dersleri) 
kürau vücuda getirilmiştir. . 

1 - Bu kursta bankacıJlğı alakadar eden nazariyat ve telmık, b~n 
ka riyaziyatı, banka muhasebesi, liıan ve diğer dersler göıterıle· 
cektir. 

2 - Haftada bet gün ve bu günlerde ilcifer saat ders veril~~~r. 
3 - T edriıat dörder aylık devrelerde devam edecek ve bıtınle

cektir. 
4 - Bu dersler Banka ve müesseıab maliyede memur olanlarla ti· 

caretaneler memurinine, liae ve ali mektepler talebeaine ve bu seviye· 
de olup ta tedrisatı takip edebileceklere hasredilecektir. 

S -Tedrisata 1 Teırinievvel 1930 tarihinde Sultanahmette Ticare 
mektebi binasında bqlanacaktır. 

6 - Kayt için 27 Eylül 930 tarihine kadar müracaat edenler ka· 
bul olunacaktır. . 

7 - Kayt için salı günleri ıaat 17 buçuktan 19 za kadar perıembe 
günleri 18 den 19 buçuğa kad!ll' müracaat olunmalıdır. M~kktup~a 
yapılan müracaatlarda nazan dıkkate alınacak ve cevap venlecektır. 

Diğer §artlar bu hususla me§gul olan idareden öğrenilecektir. 

Manisa viliyetinden: 
Bedeli keşfi 

Ura K. 
34527 61 

ıııt9 
12524 54 
8377 13 

6156 38 

6077 30 

mfinıkua müddeti 

13 eylül sut 11,5 da 
elektrik tesisan 

I 3 eylül saat 11 de 
13 eylül sut 10,5 da 
13 eylül saat ıo da 

Manisa fstasyonnndaki lkmatl inşaat ve 

Salihlide mektep inşaatı. 
Ahmetli nahiye merkezinde mektep in~aatı. 
Manisadaki Necati Bey mektebi ihata dı· 
varı inşaatı. 

13 eylül saat 9,5 da Salihlide Altınordu mektebi ihata dıvan 

13 eylül saat 9 dı 
inşaatı. . 
Akhisarda Cızi mektebi ihata dıvan 
inşaatı. 

Yukarda keşlf bedelleri ile ihale vakitleri gösterilmiş olan mekteplerin ve ihata 
dıvarlannm inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 661 numaralı kanun 
dairesinde olmak üzere kapalı zarfların tam muayyen vakitlerinde makamı vil!yette 
kabul olunacağı, taliplerin ehliyet vesikalariie ticaret odası vesik:alannı yedlerinde 
bulundurmalan va inşaat ve şerait hakkında tafsllAt almak istiyenlerin Yil!yet Maarif 
müdürlüğüne müracaatları lüzumu ilAn olunur. 

Iktısat vekaletinden: 

Tavukçuluk Enstitüsü inşaat 
Ankarada Ziraat ve Baytari enstitlileri iJtisakındaki arazide inşa 

edilecek olup 25156 lira bedeli keıif bulunan T avu~çuluk enstitfiıO 
b · talibe ihale edilmek fizere kapah zarf uıuble münakasaya 
~anlmışbr. Müddeti· münakasa 4 - 9 - 930 tarihinden 25 • 9 . 930 

:aribine kadar 22 gilndilr. Evrakı fenniyesi ve projesi iktisat ve
kileti muhasebeıine · verilecek 15 lira mukabilinde telsiz telgraf 
civarında enstitüler inşaatındaki hey'eti fenniye tarafından veril· 
mektedir. Zarfların 25 - 9 - 930 Perşembe günü saat S te iktisat 
vekilkti ziraat müsteşarlığı kısmında komisyon tarafından küşat 
olunacağı ilin olunu. 

Emlak ve eytam bankası Istan
bul şubesinden kiralık emlak 

EsasNo. Mevkii ve nevi Senelik icarı 
16 Şişli Bilyükdere caddesi 386 No.lı garaj 1600 lira 
71 Üsklidar altunizade kofuyolu 11 No.lı arsa 82 " 
78 Kandilli 200 dönUm arazi 350 " 
87-9 Çırpıcıda 20 dönüm tarla 175 " 

202 Galata Bereketzade mahalleıi kuledibi 3 No. hane 300 ,. 
233 Unkapanı Yavzersinan mahallesi Demiryolu cadde- 45 " 

si 715 ve 3-315 No. lu dükkin 
Balada yazılı emlak bilmüzayede bir sene mnddetle kiraya ve-

rileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 20-9-930 cumartesi günü sa· 
at 16 da şubemize müracaatları. 



/•-=-__,,======:::c=================="=====~, 
{f C...etemlad• eolm• r,... ... ....._.erfa bata.. haldan mahfuadar 

Gueıere gö1.derllecek mektupların üzerine idare içinse ( idare ] yazıya 
aJt lıe [ Yazı ] itaretl konulmalıdır 

8a.11IJ11UJ'&D m~ana l&dutad-. iay;iıetı makadd...ıt -ktuplan -·1- p.,.ı.m 

kayioolmumclaıt ft 11&a1anıı münd....:atmdan idare •••'al deilldlr 

<;ocukların neşesi t 
Ebeveynin saadeti! 
Kanaıılık, ıaflydi umumıye n 
dair rabatsu:hk.lanna kar,ı bın • 
ince doktorlar tarabndao tavsı· 

!fe edilen 

enofe1Tato 
kuY-Yel ilAcını ddnyanın bef' ta
rafın.da valideler ve çocuklar 
bDyilk bir memnuniyetle kullana-
nk · pek bily6k faide gö.rmektt• 
clirier. Her eczanede buluııur. . . 

Istanbul ithalat 
Müdürlüğünden: 

Gümrüğü 

Adet 
6 

10 
1 
1 

14 
1 
1 

9 
22 n 

2 
2 
1 
1 
1 

5500 

Nevi 
Sandık 

" 
" 
" ,, 

Çuval 

" 
kap 

" 
" Sandık 

Kap 
Adet 
Parti 

Adet 

Marka 
İ.Z.F 
A.O.M 
Z.F 
A.C 
E.F.P 
H.F.P 
. . 
s 

• 

B.A 
B.L 

Kilo 
30 

Cins efya 
ipekli pamuklu mensucat 

100 
81 
50 

1104 
50 
45 

575 
2741 

11 
205 

12 
7 

Ekle salih Felemenk peyniri 
Demi raptiye 
Gramofon plak 
Tehi şiıe 
Mısır 

ipek çizgili pamuk men
sucat parçaları 

Benzin 
Petrol 
Moturin 
Madeni nıa\<ine yağı 
Müstamel bakır saban 
Kuru inek derisi 

Mahallinde bilvezin sağlam 
olarak teslim edilmek Uzere 
porselen telgraf fincanı 

Kimyahanede mevcut nümune 
şişeleri 

11 Bağ S349 l'el halat 
10 Ton Tehi mukavva kutu - Transit-

2 Kap 431 Mazot 

Balada muharrer on sekiz kalem euay 17 - 9 - 930 tarihinde 
fstanbul ithalat Gümrüğü satlf komisyonunda bilmüzayede satılacağı 
ilfin olunur. 

., _______ _ 
kal~r:rı BiÇKi YURDU Miidirliğinden: 

18 inci ders ıenesi için DIV AN YOLU Ti lst 
talebe kaydma başlanmıştır. ..~ 2°083 • 

l~rnlak ve E,rtam bankası 
nı iidürltiğiind~n: 

urr1um 

Satılık emlak 
Esas No. Mevkii ve Nevi Teminat miktarı 

20 Nişantatında Sait pa_şa konağı yanında 
100 No. konak 3800 - lira 

23 

26 

Zincirlikuyu kasrı civarmda arazi ara-
balık ahır ve saire. 1500 -
D '' olmabahçede Fatmahatun mahallesin· 
de Beyoğlu caddesinde 5 ve 5/1 No. 
kagir hane ve ahır. 

Balada yazılı emlak sahlmak üzere şeraiti 
konulmuştur: 

600 - " 
atiye ile müzayedeye 

1 - Müzayede ( kapalı urf ) usulü iledir. 
2 - Ihale 29-9-930 tarihinde Ankarada meclisi idaremiz huzu

runda yapılacaktır. 
3 - Talipler teklif zarflarmı yevmi mezküre kadar Ankarada 

umum müdürlilğilmüze veya yevmi mezkurdan bir kaç gün evvel 
lstanbul veya lzmir şubelerine tevdi etmelidirler. 

4 - Bedeli ihale ilki peşin ve diğerleri yedi müsavi taksitte 
istifa edilmek üzere sekiz senede tesviye edilecektir. 

5 - Talip olanların şubemize müracaatla bir lira mukabilinde 
mufassal şartnamemiz.i alıp teklif mektuplarına raptetmeleri 
ı.izımdır. 

= SA.VISI HER YERDE 6 KURUŞ= 

MATBAA VE ıDAREHANE: 

lSTANBUL. Babıali, Ankara caddesınde •v AKIT YURDU. 

64 
ret. 19TO ı iDARE IŞUT.J 1 1971 1 YAZI iŞLERi 1 Telpat ı VAKJT • Po- kvt11t• 

llJBBBJIJB .. M. Zekeriya 

B1 TOPLU TEDRiSATA UYGUN 

1 Resimli kıraat m 
ti] 

Maarif VekAletl M. T. T. heyetinin son defe kabul eylemiş olduğu hayat 
bilgjsi esaslarına tatbikan irtibat oetvaline g6re tertip edilmiştir. Renkli 
resimlerile cazip ve sevimlidir. 

[tl 

[il 
Bir kıraat kitabında neler a .. ranır? 

1 - Hayat bilgiıine uygun olması, 
2 - Çocuklann merak ve alakasını uyandırması. 
3 - Ruhiyat ve terbiye kaidelerine uy~n olmast. 
4 - Temiz bir lisanla yazılması. 

lil 
ti] 

5 - HikAyelerin anlaşılmasını kolaylatbran bol resmi olması. 
işte M. Zekeriya Beyin bu sene neşredilen Toplu Tedrisata Uygun Resimli 

Kıraati bütün bu şartlan havidir. Şimdiye kadar bu derece mükümmel mektep 
kitabı görUJmemiftir. Bet sınıfın da kıraatleri hazırdır. 

Naşiri Kanaat kitaphanesidir 
Arzu eden mekteplere meccanen nümune gönderilir. 

ErrıniyP.t sandığı 
miidiirlüğünden: 
Memduh Ef. ve Fatına Badi Ha· 

nımın 1515 ikraz numaralı deyn 
senedi mucibince Emniyet Sandı· 
ğından istikraz eyledikleri meblağ 
mukabilinde Sandık namına mer· 
hun bulunan Ayvansarayda Hoca 
Ali mahallesinde Hamam aokağın· 
da eıki ve yeni 43,45 numaralı ve 
doksan iki arşın arsa üzerinde kar~ 
gir üç katta biri ayrı kapılı olmak 
üzere be§ oda iki sofa, bir ocak, bir 
kuyu, bir toprak avluyu havi dahili 
ah§ap bir hanenin tamamı vadesi 
hitamında borcun ödenmemesi ha· 
sebile müzayedeye çıkanlarak se
kiz yüz yirmi lira bedel mukabilin· 
de müşterisi Memduh Bey namına 
kat'i kararı çekilmiş ise de mumai· 
leyh Memduh Bey teferruğdan im· 
tina eylediğinden İcra kanunu mu· 
cibince tekrar yirmi gün müddetle 
müzayedeye çıkarılarak 4 T eırini· 
evvel 930 tarihine müsadif Cumar· 
tesi günü kat'i kararı çekileceğin
den talip olanların yevmi mezkUr
da Sandık idaresine müracaat ey· 
lemeleri lüzumu ilan olunur. 

Darüşşafaka müdürlüğünden: Ta
lebe için kapalı zarf usulile elbise ve 
ayakkabı yaptırılacak ve Çamaşırlık 

amerikan alınacağından imal ve itaya 
talip olanların Eylülün otuzuncu Salı 
günü saat onda Nuruosmaniyede Ce
miyeti Tedrisiyei lsJamiye merkezine 
gelmeleri ve şeraiti anlamak üzere 
her gün oraya müracaatları. 

lstanbul Altıncı Noterliğine: 

Efendim; 

Ankarada askeri fabrikalar 
Sigorta sandığı eczanesi ıçın 
külliyetli miktarda eczayı bb
bıye alınacağından taliplerin şe
raiti anlamak ve müfredat 
cedvellerini almak üzere eylü· 
liin 25 inci perıembe gününe 
kadar tahriren aaadığa müra• 
caatları ilan olunur. 

lstanbul Asart atık.o müzeleri 
müdüriyetinden: 

91 ili 94 takım elbise 
55 adet palto 
52 ili 60 adet kasket 

lstanbul Müzeler hademesi 
için nevileri balAda muharrer 
melbuıat ve kasketin intihap 
olunan kumaılarla imali eylülün 
24 üncü çarşamba gllnü saat on 
birde açık münakasa ile ihale 
edileceğinden taliplerin şeraiti 

öğrenmek Te numuneleri gör
mek Uzere Müze dahiliye mü· 
düriyetine ve münakasa günü 
de teminat akçelerini müstas-
hiben Müzeler mübayaat ko
misyonuna müracaat etmeleri. 

Emlak ve mücevherat Ozerine 

PARA VERlLlR 
Emlak alınır ve satılır. Baliç• 

kapı Selimet Han 4-5 Telefon: 
lstanbul 4262. 

Tllr.'t tayyare cemiyetmden:. 
MüdilrlUk için mubayaa edile" 

cek olan 24 ton yerli maden 
kömUrU için itaya talip olacak" 
ların pey akçaları ile birlik~ 
15-9-930 T. pazerteıi saat 011 

beşte piyango müdürlilğilncle 
müte9ekkil tayyare mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

Bandırma tahkikat hakimliğinderı: 
Bandırmada şekerci Süleyman Ef. i)e 

mahalli mezkurden zevcesi çerkd 
Mehmet kızı Tenzile arasındaki b~· 
ma davasının icra kılınan tahkikatıJ\dll 
mezbure Tenzilenin ikametgahının P'leÇ 

hul kaldığı mübaşirin meşruhatJrıdB" 
anlaşılmış ve ilanen tebliğat icrasııt3 

karar verilmiş olmakla yevmü tabii!; 
kat olarak 21-9-930 tarihine müsa~1 

pazar günü bizzat gelmediği ve ra 
musaddak bir vekil göndermediği t~lc
dirde tahkikata gıyabi devam edilete
ği ilan olunur. 

Yüksek Orrrıan ınektebi Rektör-. 
lüğünden: 

Erzak ve levazımı saire mü. .. . 
nakasası , !stanbulda Sultan Hamamı cadde· 

sinde kain 3:> numarah dükkanı 1-9-930 
tarihinden itibaren mutesarrıfesinde Mektebimizin erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf usullle mana· 
isticar ederek mahalli mezkurda icrai kasaya konu: muştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzer~ hergUo 
ticaret ettiğimizi binaenaleyh sabık münakasaya iştırak için de yevmi ihale olan 17/EylüV930 tar!.ıirıe 
müstecirleri Necip biraderler şirketi- müsadif Çarşamba günü saat 15 te Defterdarlık binasında mües· 
nin mahlJi mezkurda hiç bir güna ala- sesatı iktisadiye mübayaat komsiyonuna gelmeleri ilin olunur. 

ka hukuk ,.e ra~ıtası k~lmadrğını, ve ~~~A'~~~li~::iW~~I?~~ ?i~.:~Uefi\W~~~~~-~dj 
şayet onlardan hır hak ıdda eden va- ~;~~~~~~~~~~~~~~~ 
rise tarihi ilflndan itibaren nihayet on {G Ü 1 } k " 1 
gün zarfında kendilerine müracaat ~( snıan 1 Jan a~ı 
ederek keyfiyetten bizi haberdar etme- ~ S · J · ' • 
!erini beyan ederiz; keyfjyetin alaka· ~ ermayesı: 10,000,000 ngılzz lırası . ~ _· 

r~".'" maıumıan o!rnak ~ere usu- ~ lst;.ırılml acerıtelığı - Teleforı- lsta11l.m~ t 94t- • 
len ılanrnı talep ederız efendım. ~ Beyoğlu daireıi - Te•eton Beyoğlu 1303 ~ 

Mezkur dükkanın müstecirleri ~ Senedat ve polip mukabilinde muayyen ve vadeli veya he· ~ 
Dikran Kolancian_ ve. Şeriki il :Hl. cı:.• s~recil~. öiVa~sta: • . poliça ve iskonrosu. 1 

• ~ırketı .. IJI . Turkıye cumhuny~c~nın başlıca şehirlerine ve memalik! ecne- . g 
~lannamelerden bu nusha talep \J· 1~ bıye senedat, çek,mhhar mektupları ve telgraf emirnamelerı~ 

zerıne "VAKiT .. gazetesine tebliz olu- )~ irsal~cı · i!l"'j 

nur. lstanbul altıncı NofrrliiJi arK'1\G!f'QW!IBBBDXffGD9D 


