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İkinci tertip Hedive 
kuponu : No. 2 

Anadolu Sevinç içindedir -----------=---=-==-----================== 
Bütün 

Emanetle ViJayet birleştirildi Baıvekil Hz. IYunan murahhasları geldi 
--------~--~--------~ 

Vali Ml!hittin Beyin beyanatı Ankara da 
- -~------

Y ei tefkjhit çok faydalı olmuıtur, halk yorulmadan 
ve Yakit kaybetmeden işlerini gö• dürecektir Sivas nutku bü. 

yük bir tesir 
yapmıştır 

ismet Pş. Vakzt mu
habirine beyanatta 

bulundu 

M.Diyamandopulos muharririmize 
beyanatta bulunmuştur 

Yeni kaymakamlar, nahiye ınüdürleri, merkez 
memurları tayin edildiler 

Yeni kaymakamla.nn içtimaı 
( Sa/dlJll itihatn : Emin~nli lca malcamı Ha/fdt. Nz,ı.at, Adata, ~ayma~amı 

Hayri. Bty/eoz lcavmalcamı Reşat, Sanyer l(aymak,amı Hüdai beyle' 

Vilayetle Emanet bu günden ıinde kaymakam belediye ıuç
itibaren tevhit edilmektedir. Bu lanndan dolayı karar verilecek 
mesele hakkında vali Muhittin B. ve bu karara itirazı olanlann 
fU ,,beyanatta bulu~~uştur: vilayete kadar gelmiyerek bu-

- Bu günden ıtıbaren Iıtan- lunduklan yerin sulh mahkeme· 
bul~a b~lıyacak olan yeni ida- sine itiraz edeceklerdir. Şubei 
renın vasfı müme yizi fudur· idariye -müdürlOkleri vazifesini 
~im~iye kadar Istanbulun beledi Mektebi mülkiyeyi ikmal etmiı 
ıdarı Ye inzibati iıleri lstanbul ve idari vazifelerde tecrllbeai 
içinde ııkı ve faidesiz bir mer- sebkatetmiş ehliyet ve istikamet 
keziyete tabi idi. Bunun netice- [Alt taralı 5 inci ıagıfada] 
•inde 208 kilome:ro murabbaı 
aabaya dağılan lstanbul halkı 
nihayet vilayet merkezi Beyoğlu 
ve Üsküdar gibi mahdut Oç yere 
IDÜracaat ederek izdiham içinde 
itlerini glSrdürmeğe çalışıyordu. 
Şimdi ise teşkilatı mülkiye ve 
belediye halkın ayağına kadar 
gitmektedir. 

Bir misal: Belediyenin kanun 
•e nizamlarına ve talimat ve 
lenbihlerine muhalif hareket eden
ler haklcında tutulan zabıt vara
kalan daireden daireye dolaşa
rak lstanb'ulun her tarafından 
ıehremaneti encümenine gel1r ve 
encümence bir karara raptedi
lirdi. Encümenin verdiği karar
lara kanaat etmiyenler vilayete 
kadar gelerek yalnız vilayet ida
re hey' etine itiraz edebilirlerdi. 
700 hin nüfusu olan bir şehrin 
bütnn beledi suçlarını bir mer
keze toplam1k ve bunlara karşı 
•aki olacak itirazları esasen işi 
pek çok olan idare hey'ctine 
hasretmek, halkın sıhhat ve ha
llatile oymyan bazı muhtekir es
nafm uzun müddet cezasız kal
nıalumı intaç ediyor ve yahut 
Yerilen .kararların tashihine im
kin bulabilmek için halkı iş 
Ye güçlerinden günlerce alakoy
nıag .-ebep oluyordu. 

Eyiul iptidasından evvel ise 
ınuhtckirlen ve yenilecek ve 
lçileceJc. şeyleri tağşişe kalkacak 
es:ıafa karşı mücadele daha 

İkinci tertip 
kur'amız 

ikinci kuponu bugiin · 
tevzi ediyoruz 

Birinci tertip bitti ; aıağıda 
verdiğimiz izahab okuyunuz. 

Gazetemizin başındaki hediye ku
ponlannın son numarasını diin takdim 
ettik. 

1 - Kuponlari hiriktiktenler isim 
\'e adreslerini Vnkıt mUsibakı me
murluğuna bildirecekler fakat kupon
lannı kendi yanlarında saklıyacak
lardır. [l] 

2 - İl:in olunan günlerde ve !llt· 
!erde kupon biri trenler kuponlannı 
"Vakıt.. id:ıresine getırecek, bizzat 
l.ur'a çekip çıkan hedij eyi aiabiJecek
lerdır. 

3-Gerek J,tanbul, gerek taşra oku
},tcularımız için i<:im 'e adres bil· 
dırme müddeti 20 gun olarak 
te bit cdılmıştir. Okuyuculanınız bu 

muddet zarfında mektupl:ırını gönder
mış balunııcııklar, ~irmi gun zarfında 
muracaat etmİ\en kariler hakkından 
vaz geçmiş addolunacaklardır. 

4 - Taşrada bulunan karilerimiz 
kur'nya i~tirak etmeli: isted kleri tak
dırde kuponlnn lstanbulda tımıdıklan 
bıri~ıne g nderece~ler \'e bu ıutetle 
memur etmış oldukları kimse matba
amıza gelip bizzat bediye~ini alecaknr. 

İkinci tertip kur'amızm 
i inci kuponu ha,hğın ya
nındaki mutat yerindedir. 
Kesip saklayın ! 

1'olayiaşmış olac:::ktır.. 1 

Badema her beledıye ıube- '----------------.-.... 

« Esaslarda ihtil='f olmadığına göre müzakeratın 
uzanu ya cağı muhakkaktır>} , 

Ankara, 31 (Telefon) - BareJdJ 
ismet Paşa lfz. 20,20 de Snoaa trenile 
şehrimize geldi. Refakatinde Dahiliye, 
Nafia vekillerile bazı paşalar, meb'us· 
1ar vardı. İstasyonda Fevzi Pap, Hari
dye, lktısat vekiJJerf, ıneb'osJar ve halk 
tarafından karşılandL Paşa çok ~· 
vinçU bir vaziyette trenden indi. Bu il· 
rada Fevzi Paşa: 

- Hoşgeldin ;pqaın, dedL 
[Alt taralı 2 inci ıagıfamutlaJ 

1 ... - .,... tıııııııll ~ 

Yakıt kütüphaneıi \ Şehrimize gelen Yunan marahhaalan 

Bugfbı ikinci formayı ( Yunan hlik6meti tarafından ti- loı kendisini karplayan bir ma-
takcliaı ecliyorazs f caret, konsolosluk ve ikamet harririmize tunları ı8ylemiftir: 

i mukavelelerini mmakere etm iye - Ticaret, konsoloıluk Ye İ• 
" Napoleoa f memur edilen murahhaslar dün kamet mukaveleleri müzakerabnı 

Öldüktea eonra., İ akşam Loit Triestino kumpan- yapmak Dzere hükumetimizin ta· 
yasımn Stella Ditalya vapurile limatını hamilen geldik. Burada 

r. Yeni keffolunmu VCIİIJa- Yunaniıtandan şehrimize gelmit· üç gün kalacağız ve perşembe 
-= lara göre yanlm ıpnerakb lerdir.Murabhaalar M. Pierre Di- gtlntı Ankaraya giderek miiı.a· 
1 tarih .. yıfalan ,yamandopulos, M. Kristidia Teo- kerata baılıyacağız. Evveli tica· 
ı... .....,...._ •. .,..,. ......... , llll!l'!Mill!!llılll dor ve M. Petros Zalokosta ret muahedesini ıonra diier ..... 

y ilzme müsaba- isimlerindedir. kaveleleri müzakere edecejiz. 
M.Diyamandopuloı evelceMub- Yunanistanın Tilrkiyeye ilfni' 

kamız telit mübadele komiıyonundaYu- cah senede 12 milyon drahmilik 
nan murahhas heyeti reiıi olan mamul mevat ve sanayi qyuaa-

Dün kıymetli bir mü- M.Diyamandopulos değildir. dan ibarettir. 
Heyet reisi M. Diyamandopu- Buna mukabil Tilrld-aabık daha kazandı ··- liWWWih-lllUllllllllW-18 yenin Yunanistana senevi ihra-

Süreyya Pş. Yilzilca K1Uım Bey, m~Mlfe
nln daha azan olma•ın11dlJ 

taraftar. 

catı 300 milyon Drahmi kıyme• 
tinde hububat ve iptidai mevat• 
tir; tabii biz TOrkiyenin Yuna• 
nistana olan ihracatının fazla 
olmasına itiraz edecek değiliz. 
Yalnız ihracat eşyamız içia 
teshi1At ıösterllmesini istiyoruz. 

Tertip ettiğimiz seaelik Jh· 
me m614bakuı sittikçe hararet
leniyor, u1udarcbi aWm artıyor. 

Yüzme miJsabakamızt iştirak edecek olan 

kıymetli yüzüculerimizden Kaıım B. 

Birkaç gUn evvel mukavemet 
yilzdcWerimizden T allt B. in Ga
Jatasaray denizcilik kaptanı Ye 
antrenörü Mecdi Hüsam B. ia 
bir mektubuna verdiği cevabı 
neıretmiftir. Talit B., cevabın· 
da Kammm B. le mukavemetçi 
Şeref f3. Jer4:' tu teklifte bwun• 
yordu: ~ndilc.rile bir milden 
on mile kadar yilzmiye haZJnm. 
Benimle yüzdükleri takdirde çok 
memnun olacağım. Daha fazla 
yüzmek isterlerse Fener bahçe, 
Kınalıada, Caddı.boatan Suadi
yeıi var.» diyordu. 

[Alt taralı 6 ı11cs M/llfatla] 

S. C. F. ya giriyor 

Yeni fırpanın İ•tanbul teı· 
kilAbm kimler yapacak ? 
Serbest cüm

huriyet fırkaaı 
merkezinde dlln 
Erzurum meb '· 
uıu Tahlin B. 
in riyasetinde 
loplanılmıf, te
killtın ikmali-

ne ait itlerle 
meşğul olunmuı· 
tur. 

Fırka bunun Silreyya Pt-
için semt semt 
murahhaalarını seçmişti. Bu me
yanda Beşiktaı tqkiJitına müte
kait zabitandan Sabri, Beyoğlu 
cihetine ıabık Yozgat valisi 
Aziz, Adalara avukat Sadi Rıza 
bevler memur edilmiştir. 

Fakat bu teşkilat muvakkat 
olup asıl Y.iliyet merkez ocağı 
lieyeti bu akşam taayyün ede
cektir. 

Fırka ta~ınıvor 
Fırka merkezinin çalışması için 

evvelce beğenilen Yerebatanda 
Emniyet sandığı binası münasip 
görülmemiı ve üç bin iki yüz 
liraya T akıimde Kalmis apartı
manı kiralanmıştır. 

[Alt taralı 6 ıncı ıagılada] 

Biz de buna mukabil Tnrki• 
yenin ihracatı için lazımgelen 

"· kolayhklan göstereceğiz. Tara• 
feynin hüınll niyetile bu itlerin 

ı 
az bir zaman içinde hal ye İn• 
taç edileceğini kuvvetle Omit 

( ediyoruz. Zaten eıaslarda bir 
j ihtilaf olmadığına göre müza· 

kerabn uzamıyacaj'ı muhak· 
kaktır. 

Türkiye ile Yunanistan arasın
da ticaret itleri normal bir hal· 
dedir. 

iki memleket mllnasebatı çok 
çok nostanedir. Ve ikamet kon• 

r ııııı -.ııııaıı "'·-Bugün 
l Kat'i hareld 

batlı yor 
Ankara, 31 ( Telefon ) 

Bazı rivayetlere göre Iranın 
son notamıza cevabı gelmiıtir. 
Ancak salahiyettar makamlar 
ademi malClmat beyan ediyor
lar. 

Şarktaki kıtaatımız yann 
kat'i tenkil hareketine başlı-

' caktır. 
1 ........................................ ~ 
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Ankara da Adliye vekili· 
KıZIL 
gömlek 

- - -~ C"'~=T~E~LG~-R~A-F~L~AR~~, Başvekil Hz. 
Kon va rıa valisini 

.. ö:\IER RIZA 
beyin 

YENİ ESERl 
"Cennet fedailer;" birkaç 

güne kadar bitecc· 'ir. Ondan 
s1 !ra Ömer Rıza Blyin yem 

~:r caerini tef. :·:aya başlıya 
"'a :hin ve ~ · :;sa /,, 

lcim tarif. ·.ıin en mühUr.. deuir 
lerir.lcn birinde t e.~:.ül e
den, bilahare birçok inkl~al 

/ara, birçok tarihi uc mühin 
maceralara •ol açan ilk 'gizli 
eelftiyetler, bu eserin en esas 

lı mevzularındandır. 

"Kızıl Gcmlck,, i ;mini taşı 
_ · ı b;ı e&cr, ta ·• l itapların· 
da pek müphem ve an· 
lQlllnıaz bir suf'ette mevzu
bahüı olan Uk gizli te ekkü!lc
ri, ıark ve gar[J menabiinir: 
f •w;.ı Ue tenvir ctrıc!.."le ve 
onların ··'Ün ıurlarım aç
r..aktadır. Daha kolay anlaşıl
mıuı, daha cazip bir sur:ct.( 
talip olunması :~ •• ıw.ıan çel.: 
linde yanlan bu eserde tariiı' 
laakU-atler itina üe kay. 
dolunmuflur. Cennet F(•· 
da,,Uerlni lezzetle takip eden 
karilerimiz bu eseri de derirı 
bir lftef'ak içinde ol.-;ıy~ca!:lar . 
( ... 

BEKLEYİN 

Jzmirde Sanatorvom 
lzmir, 31 [Vakıt] - ·Yaman

lar kapııı bugün merasimle ka
pandı. Sanatoryom için bir he
yet tetkikata başladı. 

~,,.......11ıtttt1tMıtı.n1W1 ........ H111nmn.-mmaı11111111mıı• 

aolosluk, ticıiret mukaveleleri bu 
dostluğu daha ziyade takviye 
edecektir. 
B11 suretle iki memleket arasın
da ha1ledilmemiı bir mesele 
kalmamıı olacakbr. 

Biraz sadece ticaret lmukave-
lelerile diğer mukavelelerile 
baı.ırlamağa memuruz. 

Bunlar T eırinievvel ortalarına 

doiru TUrkiyeye gelecek olan 
baıvekilimiz M. Venizelosla ha
riciye vekilimiz M. Mihalakopu

loı tarafından imzalanacaktır. 

TOrklyeyi ziyaretimizden çok 
memnunuz. Ankara mllzakerah
nın büyük bir samimiyet ve 
doMluk havaıı içinde cereyan 
edeceği kanaatindeyiz. 

• ' VAKıT ı n tefrikası: 73 

Hldiseden haberdar olan ko
nu komşu, konağa üıü~mnşlerdi. 
Batta konağa ilk gelen bekçi 
Yunuı Ağa idi. Bütün gece so
kaktan deneltiği müddetçe içi 
içine sıimamıı sabahı dört gözle 
beklemişti. Uykusuz olduğu hal
de kendisinde zerre kadar kud
retsizlik garmüyordu. 

Çünkü bugün daha 'yapılacak 
hir sürü ifleri vardı. Bu işlerin 
en batında Halil Paşanın meza
nnı kaımak geliyordu. Eğer Pa
ta, aksilik edip Fatihe defnini 
Tasiyet etmişse, yahut hükumet 
-rilkeli paşa mezarlığı olan Fa-
tihe demine lüzum ~östermişse 
günlerden beri beklediği bu 
fırsatı kaybetmiş olacaktı. 

Paşanın böyle bir vasiyeti ol
madığı gibi hükumet te cenaze
nin Fatihe nakli tavsiyes'nde 
bulunmadığı halde, Hanımlar, 
enazenin Karacaahmet veya 

Tebrikler 
30 ağustos 

münasebetile 
..,ıvııs, 30 (A.A.) Baş\·ekH Jsmct Pa~a 

Hz. leri tarafından Rebicümhur Hz. ne 
yazılan telgra'l'ın suretidir: 

BLi) uk RcLicümhur Gazi ~fustaf a 
Kemal l lz ne: 

922 ~enesinde bugün Tiırk milletinin 
varlığını tarihin ebedi köşesine demir 
pençenizle hdkkctmiştiniz. 930 d:ı ayni 
gun Türk mılletine muazzıım bir hediye 
ettiniz ki bu yeni eserin bin faydasının 
başındaki manası Türk milletinin başına 

on sene e\'vel gelen bclılların ati için 
dermanını yarı yarıya kırmış olmaktır. 
llükOmetin minnet ve tebriklerini kabul 
buyurmanır.ı dilerim. Hüyük ve muzaffer 
Rcisicümhur l Iızretleri. 

Bış\·ekil 
ismet 

Ska~, 30. (A.A.) - Sl\'lstı ~veltil 
ismet Paşa lfr. ne: 

Azim ve iradelerinin çelik bir abide· 
si milletimizin emniyet ve saadetinin 
kudretli bir unsuru olan Ankuı· hu 
demlryolunun i"letmeyc açı1masl mı.ina
sebctıle samimf tebri lcrlml arzeylerim 
efendim. Büyük Erktnı harbiyl 

reisi müşür 
Ftvıı 

Bu yük Eı kAnı harbiye nesi müşür 
Fc,·zi Paşa Hz. lcrine: 

Zıtı samilerinc T·e kudretli sevgili 
idarcııizlc mübahi olan muzaffer ve bü· 
yük ordu) ıı Başkumandan zaferinin yıl· 
dönClmunu ve pek memnun otıcaRtnıza 
emin bulundujtum Sivas ıimendiferinin 

işlemc~e açılmasını hükfımct namına 

tebrik ederim efendim. 
n.ı,\"ekil 

İSl1ltl 
Sh·as, 30. (A.A.) - Sivas hatının 

kuşadı munasebetile vatanın her köşesin
den her sımf halktan ytizlerce ve 
yüzlerce tebrik telgrah aldıtn: çok mü• 
teh:ıssis ve minnettar oldum. Cevaplan· 
mı alıncıya kadar Anadolu Ajan!l vuı
uslİe dkdim ettiğim minnet \'C şükran 
hislerimi kabul buyurmalannı riea ede-
rim. Başvekil 

lsnret 

Nuri paşa 

Sivas nutku büyük bir 
tesir yapmıştır 

~--

ismet Paşa Hz. Yakıt muharririne 
beyanatta bulundu 

ismet Pqa teşekkürle lftukabele et. fer politikasından bah,.,etmemek, vere-
ti. Kendisini karşıhyanlann elini ı- cek bir cevabımız yokmu;; zannını ,·ere· 
karken ordu: bilirdi. 'fabii millete izahat ,·ermek 

- Yahu, nutku okudunuz. mu? mevkiindeyim. lcap ettikçe millete iza-
- Çok iyi paşam, diye hep birden ce- hat vermek \ıızUemir.dir ... 

vap ,·erildi. Köylü ile sohbet 
- l<'ikirlerim na~l anlai«hyor mu~ Ankara, 31 (Telefon) - t~met Paş.t 
- Çok iyi anlaşılıyor paşam. Sivas dönüşünde bir köyde inerek köy. 
Hu sırada Hariciye nkili Irak na~- Jü ile görüştü. Mahsul ,·aziyetini sorıır> 

vekili Nuri Pa~yı İsmet Paşa Jlz.ne hazı t:n•siyclerde bulundular. Köylerin 
tnkdim etti. lki ba§vekil ~k ~mimi ko· birleşerek makine kullanmalarını H' 

nuştular, biribirlerinin hatırlannı ıwr- hu sene buğdayların para edeceğini 
dular, aonra kolkola otomobile kadu söylediler. 
geldiler. Trende nutuk Uz.erine konu ulurken 

" teftiş etti 
Konya, :u (VAKI'l') - Adliye vekili 

l\lııhmut Esat Bey burada teftişattıı 

bulunduktan ~onra otomob:lle cinr 
kazaları teftişe çıktı. 

At\şehir. 31 (Y .AKlT, - Adli ve , .... 
kili bu gece buraya geldi. Vekil B. yol
da kö) lülcrin da,·etini kabul ederek 
onlarla ~adırda bir gtte geçirmi tir. 

Kadın eşkiya 
Almanyada bir erkeği 

zorla soymuşlar 
Rcrlinden yazıldı~ına göre A Tınan ya· 

nın şark tarafında bir takım kadın e~kj ·a 
türe mittir 

Bu zarif eşkiyalardan dördü geçenler
de (Rugel) isminde bir tüccarın üzerine 
hücum etmişler 'e yere yatıraraL: İ) ice 
dö,·müşlerdir. Kadınlar bundan sonra 
tUccann paralarını alıp kaçmışlar ve ob· 
dar arandıktan halde cl'an bulunamamış· 
lardır. 

Ha~vekilimiz:, Fevzi Pş. Hr:. ile doğnı bazı meb'uslar bunun Halk Pırkasının 
Hariciye köşküne gitti. Hariciye vekili şimdiye kadar neıredilmlş olan, fakat 
de bizzat idare ettiği otomobiline Irak hayattan kunet atarak in icam dahi· 
ba.şHkilini alarak L"ltasyondan ayni· llnde inki~f eden mali ~·e iktisadi 
ds. programı olduA-unu söylediler. .§.!!!..anette 

Slvaa nutku Sivastan aynbrken Cemiyeti Belediye - Cemiyeti 
Ankara, 31 (Telefon) - Sivastnn Sh•as, 30 (VAKiT) _ Başvekilimiz belediye dun toplanmış umum bütçenin 

boraya döniişk bütün lstaayonlarn Sivaatan bu gece 24 te ayrıldılar. Js. mü,·azene talimatnamesi ile darü1tceze 
halk ve k~ylüler toplanmış büyi.ik bir tasyonda kesif bir halk kalabalığı ta· bUtçc•lni müzakere ve kabul etmi1tir. 
sevinç içinde tezahüratta bulunuyor- rafından teşyi olundular. Bir uker •n1111ınsııtınıa••ıım111111ııuı""-.. 11---ı:ı-':·""11-" ---~ 
tardı. BUtün orta Anadolu dündenberi müfrezesi resmi selamı ifa etti. Baıve- hu toprağa soktuğu medenıyetın Vff<li 

tarif edilmez bir sürur içindedir. Bir kil çok beşuş, çok mUltefittl. Vagonunn. içindeyim. Bu vect insana yeni kuvvet 
çok şehirlerde gece şenlikleri yaprlmış- ~ıktı. Te§yie gelenlerle konuttu. Tre· veriyor. 
tar. ismet Pap Hı. Ankarada iki gün nın hareketine yakın bir mühendis: lktısat mUsteşan Şakir Beyin şu 
kalacak, derhal heyeti nkile içtimaı "Yaşasın Türk mühendislerinin baba· climlelerini not ettim: 
yapılacaktır. MUzakere esnasında aon sı !,, diye batırdı. Halk buna alkışlarla - Yurdumuzun muhtelif kifele.rini 
glnlerde plyuaya fazla döriz çıkanı. iştirak etti. biriblrine bağhyan seri nakil vasıtala· 
m&8t neticesi haMI olan vaziyet hak- Trenin hareketinde Pap vagonun nnm da difer iktısadi kuvvet ve me..,. 
kmda kararlar 'ftnletektir. penceresinde duruyor, eğilerek, güle- balar kadar iktısadiyatın inkişafmda 

ismet Pqanm Sivas natku tahmin- rek halkı selamlıyordu. mühim bir me\•ki olduğuna şüphe yok-
lerin çok f~vkinde bir tesir yapmıştır. Sf;ouh bir çok gençler ve bazı mti- tur. 
~ nutuk sıy~t vaZ.iy~te bir TI1zull ge· hendisler koşarak paşanın elini (SptU· Sh·asa bu itibarla ilk trenle yaptı 
tırmekJe beraber F~thı ~Y n arkadaş· ter. Yavaş yava~ tstasyondan ayrılan ğım seyahatte duyduğum Mvinç pek 
lanna karşı polemık ders vermiş olu· trenden Batvekilimiı de onları ok~u· bliyUktür. 
yar. .. yordu. Bu gençlerin içinde Afhyanlar Emniyeti umumiye müdürü Tnfik 

Yeni fır'k.a~m .. ~~~~me. ismet Pa· "Yap, varol büyük babamız,. diyenler Hadi B. kısaca: , 
şa ~~ktlmetının omrunun mhayete er· vardı. Barnkhimiz Sfftt!Jlrhln çok _ Bir hll)"nlin hakikat olmasıdır, - • 
dltmı zannedenler aldanihklannı an- candan teıahUrlerl arasında, ~ok mUtc· cevabını verdi. 
la•rşlardrr. l~et Pa§a ~lltt1t1eti dol· hehi~ ayrıldı. . · · - Shras 1siasyonunda Fadif Ahmet 
rıılufuna kanı •ldofU sıyasetinl tat· Meb'uaun memurun ve Beyden intibamı rica ettim: 
bik~ d~~·· ile beraber çekilmiye defil k6 llbıUn lntibalan - Sh·as yolu nihayeti olmıyan m~ .. 
bUtun ıtırazlara k&r§I 111Ucadele ve Y . · h h · d Sivu, 30 (YAKIT) - Sivasa gelh·- denıyet ,.e terakkı şa ra ıntn vat~ 
111inaka~ya hazırlanmakta ır. ~ . · · · 1 d d-~· 

Vakı , L~ ktn yolda ayni trende buJundugumuz ı~ıne uzanan yenı bır ko u ur, ııcuı. 
ta u.:•anat 1~·· ı · · · d b' s· l dıı 

A k 31 (T 1 f 
J) $' a. bazı zeT&ta İntibalarml sordum. ~usey n aga ısmın e ır IYU ı 

D .. ı· · • n ara, e e on - ıvaı1oan , . un şere lne çay zıya· A k ll k h kUI . b. . Dahfüve müste-n Hilmi Bey· şu cenbı verdı: • • n araya ge r en naşl"e ı mız ııı , ,.... · . .. .. 
fretı verı}dı ~Ok mültefit bfr şekilde kabul ettiler. - lş sözden daha kun~tlidir. N.e --:.Sn·?st?n ~nkara on gunluk yol· 

Ankara, 31 (Telefon) - Irak Baş- nutuktan bahsedildiği bir sırada dedi· s6yliyeyim? Gözlerimiz Erzıncandn, St· du. Şımdı hır gun oldu. Bu yol ıı 
,·ekili bugün öğle yemeğini aefaretant· ıer ki: nn gidiyoruz, dedi. kurtaracak, onarncak. Ya§asın paşn
de yedi. Yemekte harictye kalemi mah~ _ Kal'flmdaki arkadaşlar 86yledi· MilJet meclisi umumt kltibi Veysel mız. Allah mi11ete r.eval vermesin. Bu· 
sus müdürü Kemal Bey1e refikuı da ler. Hiç bir şey yapmadan memleketi Adil Bey: gUn lııllnh candan bayram edi)·orum, 
vardı. Saat 18 de Hariciye köşkünde çıkmazdan ~ıkmua sokarak yedi koca - TtitkUn elinden ne gelmez ki 1 de· dedi. 
Nuri Paşa şerefine sefirlerin ve Hari· sene gtçit4illmlzi s6ylediler. Cen.p di. 
ciye erkanının huzurile bir çay Terildi. için aerbMt idik. SiTU ista8yonu ij~ tty Maarif müsteşarı Emin B. şunlan Ankara, .:n (Telef.o?~ -: Ercümen! 

Bir tarih 

'uri Paşa yann ekspresle İstanbula soara a~dın.ydı I~ ay daha bir te1 eö:r" söyledi: Ekrem B. Sıvas Hattı ı~ın işte nimetı 
hareket edecektir. lemiyecektim. Fakat Sivastl\ şimendi- - Slns yolunda bUyük bir ıızmin <:ümhuriyet., cümlesini tarih düşiir•1 • 

S H r' 

Eyllp gibi uıak "bir aemte g6· 
mülınesinde ısrar ediyorlar, onun 
mezarmı hergün g~z 6nUnde 
gördükçe bundan fevkalade mtı
teessir olacaklannı ileri aliriiyor• 
lardı. 

Bu hadiseye yegane içerliyen 
Bekçi Yunus Ağa olmuıtu. Ha
nımların hareketi onun yUzde yOz 
karını yarı yarıya indirmiıti, 
Hatta bu mülahaza ile T aayyip 
Efendiye ıerzeniıte bile bulun
muıtu: 

- Mahallenin mezarlığı du
rup dururken yüzde yüz Patanın 
Cenazesini Eyübe, Karacaahmede 
gömmek günah değil mi? .. Paşa, 
bana kaç kereler "ben ölürsem 
beni buraya gömün,, diye ıüy
lemifti. Kadınlann aklı bu itlere 
nereden erer?... Hey gidi Koca 
Paıa, kalk ta arkandan yapılan 
bu işlere bak!.. 

Ve illve etmifti: 

- Eğer buratla g&mllseydi için ıöyleneceklerdi. Dirilere ye- ve vaveyla yükselıniyen konak 
~k 11k muanaa bakar, otunu tiımiyordu, bir de bundan sonra ıeride kalmıştı. Bugfin orada 
dikenini ayıklar, çiçek gibi bu- ölOlerle mi uğraıacaktı?... ıeı ve sada yoktu; için için su-
1 d "'_. '"' Tayyip Efendi bunu dnınnür- ıuyordu. Fakat bu aeasiılik, bir 
ıun unıruua... d ki d 

Ve Tanip Efeaclinin gurunınu ken birden ura a ı: matem hürmeti mi ifade ediyor. 
ok,.mının faydalı olacağı Umi- Mukadderat, ıenelerce ekme- Yokıa konak yarm miras da••· 
dile 16ınne de•am etti: iini yediği Halil paşa ailesi lan etrafında ba9lıyacak bit mD· 

- Onlar ne kadar olsa ka- Uierinde acaba bundan ıonra cadeleye hazırlanmak için ku•· 
o.ı d B ,.1 nasıl bir seyir takip edecekti?.. vet mı· toplıyordu?. Bunu anla· 
aın ırlar. u gibi iflere •• ı er-

İi b Zahiren birbirlerile iyi geçinen mak m:i~kuldü. 
meı. Bu ~oca kona n ütün H ı ... bu tl6rt anım, paıanın g&z e- Yalnız Tayyip Ef.nin korktu-
amuru, pafaaın ıatlıtında bile · k rini kapamasıle onağın mutat ğu bir şey varsa o da, kokmut 
ıiıin elinizdeydi. Koca paıa bile h d .. · • ki · 'd'? ayabnı egııtırece er mı ı ı .. etlere sineklerin üşüştUğU Ye 
bir kere ıiıin ı6zünüıü kırmaz, k k Filhaki a ortada değiıece toprağa inen ölünün etrafında 
ıizin sözünüzden dııarı çıkmazdı. bir ıey yoktu. Ailede bir inhilll yüzlerce ve binlerce haşaratın 
Vanada Tayyip Efendi, yoksa- olmasa, paıanın emval ve em)ıl- bir;ktiği gibi, bugünkü ıahiri 
da Tayyiı> Efendi, ôer, daha ki bugünkü mutat bayatı bilA- sessizliğe gömülü olan konağın 
bir tey ılylemeıdi. Siz isterseniz arıza devanı ettirebilirdi. da yarın uzak ve yakın bir ıü
onları; fikirlerinden a6ndürüreü· Tayyip Efend, cenaze alayının rü varislerin zuhur ederek Pa-
tıUı. Bu suretle hem hayırlı bir arasında yürUrken bunu düşü- şanın bıraktığı emval ve emlAk 
lı görmüt olur, hem de onun nüyor, arada bir, gözlerile kala- üzerinde çetin bir taksim mtica-
rubunu muarsnda hotnut eder· balığm ortasında, tıpkı denize delesine girişerk orasını bir arı 
ıiniı. · • dlişınn, bir ceviz kabuğu şek- kovanı haline getirmeleri idi. 
Yunuı Aian\n bu husustaki tinde sallanan tabuta bakıyor, Kendisi akıllıhk etmiştL Zuhuru 

bütOn ısrarları faiile vermedi. bu adamın, hali hayatında bu muhtemel olan bütiln bu şeyleri 
Bir noktai nazarclan, Tayyip ktsirülefrat ailenin üstünde bU- daha evvelden düşünmUş, Paıa-
Efendi de cenat.enin uzak bir tUn cehline ve ümmiliğine rağ- nm hali hayatında elinClen geçen 
ıemte neklinde faide buluyordu. men nasıl kudretli bir nbım her masraftan üçü beş gaater-
ÇönkO g6z finUnc:İe bulunursa olduğunu düşünüyordu. mek suretile epeyce dünyalık 
ikide bir Hanımlar, merarın Kapısından cenaze çıkarken edinmiş. Bankaya yatırmıftt. 
muntaüm Ye matttıh ttihılması pencerelerinden küçllk bit- feryat •r/ (BittnetltJ · 

.. 

1f)l 

Otuz bir 
Ayni sofrada 
danberi yemek 
zengin bir çifl 
man olduğum 
bomldu: 

- Siz? ••• 

-Domuza 
- Neeeee? 
- Papaz biı 
lt&Jbuki bu 

Pransız mösyö 
ıen halktan k 

Rageldiği 

d~ oklde, ka 
dfr? eua1ini so 
ld hiç birinden 
madun. Şuna 
irfan. malQma 
Ve o1amaı: da. 

Şöyle bir 
ettim. Bun1an 
mektep ÇOC1l 

ldflye ayna 
ı- Lehista 
2.- Fuzuli, 
&.-- Mimar 
4.- Cezairi 
~ -ranzi 

ma.ldasmız? 

'- SıPn n 
7- Fezzan, 
&- Dumlup 
9.r- Bira ne 

10.- Canada 
11.- lmamr a 
12..- Her 

atı-1 
11-En meş 

Oll tanesi? 
14.- Sekiz 
15.- "Sherı 

-Yeni 
lft. 

15 kip de 
hmli, Ne 
- 'Oç pir. 
- 'Oçfi de 

a4aınlar, m 
- öteki de • 

Yazan: S. 
~ıaini bu ıa 
Acele bir iti 
c:ejim. 

Sonra biz 
-Bu ad 

edilecek hea 
l!Iİn imiridi 
tinı düıer. 
Y. Stit, bir • 
L,. .Jdioden e 
QJ' bakıth 
ıaunıı ona 
lıi derh~ ka 
~üzeri 

Markam, 
•nıı aldı. v 

- Ben" 
deYUya gİtm 
ltnı bqka 
~raber rel. 
rıle a.taiı in 

Ve.na, söz 
-Eğerm 

YÖ Stit ile be 
lcalahm. Bi 
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11)1 kişi ile - lerdi. A ··panın suyu olsa gerek. 

Canada nedir? 
On dokuzu bu kelimeyi hiç da~· 

mışlar. insan mı, hayvan mı, yenir mi, 

Trabzonlu 4 bisikletçi -
i~Jir mi? Bilen yok. 

• • • Bir cenp: - Bir lnsiliz mu.tame-
resi. •• 

- Nerde? 
- Bilmem kL •• BeDd Afrib4a. 

ee - Hiç merak etmedba mi? 
-tr- - L1lgatlerde ba kelimeler Jok ld. 

mülikat 
Halkın bilgisi ne ? 

Otu bir ... ol11,.r. PariBte idim. _ Fumll: ona Acemler Bek . :- Canada bir müstakil cleYlettlr. 
Aym 10frada bacUaile bir buçuk ay- okur. Nef'i destanı ile h d ta§iler lngıliz kıralı o d"letiD de larahdır. 
danberi yemekleri birlikte yediğimiz ki? Bilmiyorum. meş ur ur. Ba- Amerikadadır. On milyondu siyad 
.._. 'bir Pfllk ulıfbl benim mtlaltl- _ Banlar pek köhne I h ahalisi var. U~ ildai tnsilis. biri hu ,._ 
... eldatuma anlayraea birdenbire nfa mod .. g~mi§. feY er, epsi •z eoyundan gelmedir. Aruiııll Aft11 
boalda: Uçt de tid ba pa, evet, btitfln An11pa )aUlar ...... 

- Sis?··· Sb? • • • Biyle bir ceattl- : Bunlar ~ ~.c:::n:~en. daiundan istikbali ,arlllldo'· Gs 
men nud mtlallınan olabllininiz? - Nef'f: sahibi aeyf •e kale:Ian. medeni ve zeaala Y•f !ık .-ltb 

- MlaUimandan ne anlıyonnınu! - Bu beyler bUyflk adamlar. NUfus~nun azlıfnaa raı-- d'hw..m .. 
- Domuza ibadet eden biri... - Cflmlesfne hak gani gani rahmet ~ncı ihracat mem1eketWlr· 
- Neeeeef eyleehı. Kim bl1ir kimler' an eneL •• 
- Papaz blse blyle ltretti. - Fu:sall Bey- Abdttİ Hak Hlmlt Yl, ~Ti• nal? 
l{a)baki bu adam mfltnusrt bir merhumun dedesi. - Evet. Belçlkaün, P1eleı-lktı-.I 

lPranam möeyiid ldL O sinden ftiba· - Efeadim bunlar yaman . 1 Portugalden, filln nltweP daha 

Büyük bir turu muvaffakıvetle ba
tararak dün ıehrimlze geldiler 

NB halktan korktum. 8 kiti ba isiml:ri daym&llUf. Mi:;~~· yük. ıı..eldttfm ftreap, trende, vapur- nan pek taUIL 18 kişi btiyük mi 1 • - YA., öyle naif tyi ld ftltar • ' da..-.... kaphoada mllollmanlılı; ae- dutun• biliyor. Biri: _ na,':'.:;; danaz. BRmbordü. Bll.rlt bir tanı ,._ffolıı""6 ..,.,.,.. ,,,.,_ı ,,,,,...,,. # ~ 
dfr • 811&11nt eonlum. Sizi temin ederim tam yoktur. J>iierf: - Kim bfllr kim. Geldik ima• ham ebe Raife has-
ld ~ lalrtnd• namusla bir cnap ala- dir! Ceza.iri Bahri Sefitten beti . retlerlne: 

Ola matiNR•••za dlrt aporcu 
r~ ıe)cli. Trabzea Necmiati 
•por lmllbll bilildot tubeaindea 
dlrt bisikletçi: Maat, Ama, la
mail Ye Mehmet Beyler ... 

Si..., KaJMri, Kuphir, ADkan, 
Elldfebir, Kltalaya, Afyon. lJtak 
yola ile lzmire ftrmaflat" Ye ae
yahatia ba ilk m..taaleaiai SS 
sıinde tamamh•11Jardu. &mirde 
bir kaç p kalaa biaildetçiler 

awlım. Suna kanaat ptirdim ld ilim, kip ceqp nrmedi. Biri Midill. f :• . - Yaman bir 11Dfta o)Jpb. Bul t• 
lrtu. ..ıtmat ula bardim deiiJdl r. kazalara nnneıya kadar eski ı .

1 
~ '- sınf kadar santı olaalari&n· •• yobaz t 

'Ye oıa.u da. tin adalarmı aydı. Yalnız Girid7 ;ye- - Emnller zamanıa41a Batdattaki 
SITI• bir takım bult •aller tertip lara ilhak etmekle f aleo etti. T . an- büyflk caınUn lma•L 

llUI& Bulan memur, •aalUm, esnaf, - yahat - tanzimatı hay . :n;ı~~ - Bir evliya. •• 
ns'rtep peaP olmak tlmere )'lnafter ldfld• biri bile tanldma~ye • ınnı - Pabatu blylklerd• biri. 
...-,. ayn ayn 10rdam: Bulana içinde mekte bilmiyol". - ismini ~ da,.na .... 
ı- Leld8taa dlr~ P mezanlan ol-ne · dufa halde- Yalnız üçü:_ Sik 

81 
- Peypmberfn utaabmdan biri. 

ı,.... Pmll. Nef'i, Baki kimlerdir? kelimeyi duyuyorlarmıı a k bu - Eakiden padlphlara .._..,, der-
i- Mimar Sinan? dip, it edinip ltlgate bak ma merak e lerdL 
'- Caafrl Balırl Sefitten beff? Şıpka? suali- mamıılar. - Bisim imamımız old.,..a bHfrbn 

Dlrt ıeoç Tlrldyemizde tim
diye kadar yapılmam11 olu bl
,Ok bir biaiklet turumm kabra
muıdırlar. TemmUZUD d6rd8D
de Tnb&ODdan hareket edea 
kafile, Glmllthane, Erzincan, 

5.- -ı'anslmat,, dnrlnden ne ula· Alim Allah 20 ki•'den bl ta ,... ona iman ptirfrim. 
weW--nT . 9" r •esi ol- O 111111 ba kelhHyi daY111am - ohnuaydı prtat hapı ptan Yirmi kişiden biri yok ki ~ olmu-
'-- eı,a ..tir? Ffm aualine: "" yutmuştu. • bet, altı isim hlJmeefn l Be,1181 bdm-
7- l'eaaa, yalan Piaa? - Cehennem. - Kara kaplı kitabı ,uan. leri kötii telaffuz ediyorlar. Fakat bı1· 
&- D.mhlpaur? - Esfeli safilin. • - Kim oldufu ismiDd• belli. lmam· dikleri yalnm isimlerde• ibaret deiil 
'-Bira aed• ,...Jır? - Yeniçeri zanuuunda mdaa. lar esnafının •l•ıa, piri. mahhik.lann tercemei ballerini de pek 

111.-[-"da (Kamda) aeT - Yamyamlann Y<ri. - Birke..._ ııahiM. il& biliyorlar. Kim kimin ı.ar..T Met. 
::: -a- ıııaT - Umacr ıılbl bir"'"" 8 lılfi: ııllktL noi7 Sevciu.i7 Ceva1' ciolnı ..... P ba· 

ilrT Her aym W. alt atz hanl'hd- - Masallarda bir yer. Her la)'l8J bbe ait dlnis: zır, alesta. 
14 kiti de cenp yok. - ildeniz. Biri üuriDde, ctizdanmda ba hatua-:-...:7 ..... ar - .. utlallorinclen Dumlupaur sualine: - Karad- lann . ııart~lıumdan bir koli-· 

14.- 8elds tiri 5 ceT&p - Btiyiik bir harp. - Şapdenbi. yon bıle gezdinyor. 
lL- il spor aaynm. - Biraderin fehit -Atlas denbıl. - Bunlar karipoBtal? 

"Sherlock Bollu,, MdfrT _ Bir mektebia _:ufa yeıo. - Qlnf es denlzt - Hiç biri kart değil, mirim. Postal 

;= ....... C....Jara - ..,,...,,. - Blsde bir..._ ı..ı. -Vu ~il. elablllrler, !alıal Aft değildirler. 
~- etB mlf lfte bilftlerle MI· - Halim Bey (1) orada mlrala 

1 
-Sapanea 4enlsl. Suali deiittfnUk: Ba _..r aelds 

-,-.erta cıetftli: .... y o • - Bahri Lat denhıl. spor? 
I•lltaa MdkT - J'ilb yerde bir lalauata. - Sakarya glHL On altmr fuih ftl belit eenplar ftr-
- ._.... 'bir e,.wL - Şua n terefe ait bir - Nlli mlbarek denlsl. cU. Ur reyrek uat futbol n aire ise-
- MI derinle Wr pıuHph1*- oldafumı keetiremlyonım. .. ,. ama ne - Hali~ d..W. Denaadette... rinde koaaftuk. Ne Wm, ne irfa.a. ne 

- Yallua yalaadilerill phlikleri - Tarihe aft bir kelime. - Bofui~L mal8mat. ••• lılr dbar. Y alaacfiıltu. Sekizf ena ecliler. - Adrlyatik, De1'7aJi atik • SberlCK"k Robu. • • • Bu huni bilen 
- Yal tefekkll ed• •fak bir d9'"· Bira neden'i.:ıre:llirf • - Seyhaa ile C.,.hu. eJESeriyettir. Ne yalan siSyJiyeyim? Bea 

let. - Neden yapıldıfl INma ne~ - Seylwa ile Ceyhan. 41eniz ha polis n hafiye hfkA,.elerinl 
- Bir fra..s ..... 1e11et1 müml1e- ta buluS11 1Ubet gibi fçilly • Steak- - Adalardenisi. ~ olmmıum§tım. Kendilerini flltillta. 

... - laplrtodu. or. - Akhfsardald slJ. / b çektiğim k.bueler beni dddm ten· 

U lılli da lılç -• -L ...... Hepııl nla duUI dk - Tada ııiL rir elliler. Çok "'" ifimıdlm. 1fte, • 
l'aaU, Nef'i, Baki A&)bae: _ Afrondan. en • - Bahri Cfircan?l?I altından ıu anketi yaptım. Kimsenin 
- 'O~ tak· - nr.k!er oa• emvıaı ili - Meriç, Aııda, Tanea. cehlini yOzUne vurmadım. 
- U~ da ~ deninde btlytlt ı• kiti .. berdar dotıı y yJ-._ Hlf biri -yı bll...ıı. Jıa hu Girilyoram ld ııeo0 sek ılefip llfamıar, _........ ....ıı. ....ıı: · alnıs biri '8 ı...ı tellffa• edince biri: - HU. ••. Dl• lıa1'."lan- lıen&iyo~; ohD• 
- OWd deYleti hraalardaa. _ Bllldd .. biraya •a • dWmin ueanda idi! nmıa bize o kadar benzemıyorlarl 

oardaıa Apalak, B.hkelir, S...., 
Yalova, lzmit tarikile cama •• 
tehrimia ııelmilferdir. Kat~-
leri yol 4500 Jrilometndlr. h 
radan JİDe biületlerle lzıait, 
Aadapuan, Bola, Koçbiaar, Toe-
ya, Menifoa, Samaun, Ünye, Or
da, Ginloadan Tnbzoa Yara
caklar. Bu aaretle biaikletlerle 
Anadolamuzun kıamen m&aait 
olmıyaıa yollar111da katettik
leri muafe. 7000 kilometreyi 
bulacakbr. 
Amıpadaıa bDe tGrll Yeuit 

ve imk&Dlar içinde, ufalt fOU• 
lar llJmerbıde ,açltkle bapnlan 
bu btiytık aeyahah Tlrkiyede 
muvaffakıyetle ylirüten ıençleri 
tebrik Ye takdir ederiz. 

Belediye reisleri 
Belediye reialerinin intihapla 

detif. . nuıp auretile tayin edile· 
celderi bekkmc:la bua kimaelerde 
bir aa ft zlhap buıl olmuıtur 
Dahiliye vekAleti, Şarkta w; 
kaç tehir mlltema olmak Uzre 
bitin be=:creilleriain intihap 
auretlle eklerini villyete 
blldlrmiftir. 

lnlcıl.tp re/ikunU. 
ŞebrimW:le i.Jglap İalÜ• yeal 

bir razete U.tifara b ............ 
Tebrik Y• mayalfaluyetid te

meui ederiz. z rpa Y1I. der- Bn mefbar sinema artWJerl... CelM Nıuı 
le oldapaa derhal anlayabilir· riraeniz adliyeye pek blytik bir llÜf a&'llnerek : 

• Vl\KIT .. ın tefrlkaau 49 enli. Elmaak kemikleri biraz- yardımda bulmımUf olacabınız. - H• ..,.e, dedi, M. Pfif 
çalakça idi. Semiz Ye rath boy- Vana aık aık Pfıf iamini teki- o pc:e N..,olda idi ye,. yoldu.. 
~· refah içinde Jllladaia p.te· rarhyordu. Kadın rözlerini yen 8unlan btrakabm. M. Bemon ile 
nyordu. Maahasa P,kin hir kadın dikmifti. Korktuğu, tereddllt etfi' anmzda ki rabıtanın derece.ini 
denemezdi. Eh ıayle bayle iftel.. fCSzlikllyordu. Ara ura Vu111 •ll· ve teklini atrenebilir miJiz? 

Pahah ..,.ıarla aU.lenmiı bir zilyor, acaba neleri biliyor, neleri Kadm kaytaız g&ldll· 

. Yazu: s. s. Van Daya Naldodea• O- Fehmi oaloııa sirdifı. Yerlerimize oturduk· bilmiyor diye kendi kendine sor· G ıcı.: "1 d iıllaüıi lıa aaı..h pnaelı: iatiJonım· oiirle inelim apiıda lıalatunaa. '- _,. lhrkamm ipreti ile dup aalqıhyorda. - ene a Dllllf o ~ı• ~ ~le bir ifiaı nr, - ba.-ale ede- . _v....., c:enp beldanecli. Muha- v- iatienba bqladı. llk oizleri Hayret elmİf prllnmiye çab· korkayonım. M .. Benoon ıle benım Cıeiim. aıbı kolundan tuttuiu aibi aüriilde- alwlerken naaal bir b &.&.. ha k t k • aramda hiç btr rabıta yoktur. 
•---- · • hat d" d" -=.a.::~ı Be M-_.__ " ' a .. u re e ıara · K d' · · l - lıiu ~ - ı: ı, •-u:uu. n ........ ıa indim. takip - kadından en do"- - Bunda aaıldı"-··- mae- en ıamı f6y ece tanırdım. 
- Ba adam hüldbnetçe kontrol On dakika sonra yanımıza ld" 1 .... y •- C b d k" ··b t ı · .ııı..:.ı. ı..aplara bakan bir bJe. ler. P ı· ma 6mab ahnm, diye dlfllııd&;ti diyorum, dedi. Biliyorsunuz ki Aı • 0 • en ın • ı mu a a~a ı&z m• 

1ııia Amiridir. ıc...ı;.iae nk ıuk i· Yeraltı fimendiferi ile 7Z 
1 

• muhatabım ,aııetlediil helli oluyor· eli o alqaaı Ne<ryorkta yoktu. e ınanılmHı bakkındakı arzusunu 
llııa dÜfer. • caddeye ııitti~. Veat Ani cadde.'i': da. Madamın Pfif Andi diye ça· ve bu · -~~erin hakikate tevshık 

Stit, lıir aaat kadar - pldı. den tekrar pmencliferle Madam Cıpra içmek için mllla•de ia· pdığıaı kuine ile anladık. etmedıgını pek mükemmel gôete-

~ ..,..! ihti~~ ~ile- Po!- oturduiu aolıaia çıktık. tedi.. Kadma da bir eıgua verdi. Vanı eenp .erdi: riyordu. 
L-'--b bir --ti. Müclcleı u· Enn kapaında burnamuza •---•-· K l '-L k ı B k V ---:--'' ~le • la. 1-"· bir ··-h••- L-•--- Jd" aeutm Ufl iKA ya bar. - ensonun apısında görü· ans ısrar etti: 
~ OD& meae JI laC& aD ~U· l\llUU& avau.U se 1. , iti .ı..ı..A lranqan Stit, )'Ubk bir Vana alay etti: - Madam, Pfıf aizi ite ka· en ktıl renldı araba için yazılan - Canım efendim, in .. n bir 
aarfm ü&rine notlar alıyordu. - Bu koku iyi bir al&met, sin· l'lflllmamak i~İD elinden geleni ları gazetelerde okumuşsunuzdur, çok ınuamelAt yilzünd~n te:nas et• 

Markam, ayala kalktı. Şapka· lük yakan kadmlar daima hauaa yapb. DoinJlllya onun bu hareke- zannederim. tiği kimıelerle az çok doat ola• 

1
IDI aids. Vama: kadMıalardırp! 

1 
n __ • tini takdir ederim. Fakat Benao- - Eyi ama o onun arabası de· bı·1· ·r 

Be im • • yeni"~ • ran m. o a U1111DIDg iri ·•- • • ......::-_ n 1ÇID d-.!l''N' • . k 
1 

k yapw, - katli hadloulııl ilıata eden tildi ki .•. Andi bana bunun garip K d V 6 - d"k df i;;.~ ııitmeJi1iml -: e ~- flllllaD.,., ~p 0 ay olay anla- a,le badiael• - ki m...ıe e ııi· bir tetadtlf eıeri oldu" au .a . 
8 

ın ansın •1 
z ne 

1 

' ı..__!'-tb çare ,ok. Stit benamle pbmyan bır kadındı. Saman aa· ..!.. _._ "tbal" . . --~ ki Y k 1 . t" gu Y baktı ve ıonra g»zlerini sür'a tle 
,.....-.oer 1 "--· hakimler asamö- • d &111 uw ı anızı zaaun fe e 10 u- emış ı. • . • 

1 
P · ~• naa rengın e aaçlan Yarda. Har Ban • · ffi . . . gıı-n. d • d çevırdı. rı •&falı inclu..,im. • • ı yor. an ıçaı a mızı nea ede- u•un e oam:ml gözlkDyor u. v....., - lmnfb• tabılde ile"~· .,..rkea y11z11n. riL Bizim pnsellk yapmıyaeoğı· Şu halde mesele baaitti. Pfrf - Anlamıyorum. dedi. M. Ben 

- Eter m-.lenis oluna, Mös· de ı;.•;;s• bır ifade ~ayoı- mza, olııin 11rlann- keneli -•lan· metreaine valaa aöylerniıti. oou ile benim it yaptığımı mı zan-
16 $tit ile ben ba ,ereftıen mahrum du.. • at aoluk, aç~k ma~ gaz- mızmlf gibi bakacafımıza emin o- Vaos bahis Ozer;nrfe ısrar et- nediyorsunaz? 
lraıahm. Bi shalka mahsus asan· tenne bakanlar bu ıfadenın •ah- 11111. Eter iatedi;imiz mal6mab Ye· me~i. Kad101n sözünü kabul et-1 ,,,.,~ - ( Devallıı lJar) 

( 
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Fransızlar F aıta 40 E ki meaele' Kadın Birliği • • 
ask eri kurşuna dizdiler fre! e;uetelerini ye~ bir gezintisinde f EDA Y JLERJ -:;:..-.--.. _-v t!_z_:_n:....,Ö-w.a-,. -1ll--~-===~ 

A1man gazetelerinden biri merak sartn1c. Merak yeni, • ...._ 30 ağustos cumartesi günü iki kişi . 

Fas hükfunetinin merkezi olan amma mevmu çok eski. Yaradı- Din yiiteiine inmiştir. Biri şimendifer Esrarl<eşler hareket ettikten §Onra 
Fas tehrinden ıon derece mu- lata kadar iaen, batta onunla siyasetinin bir mnr.afferfyetfni gören 
heyyiç bir haber almıtbr. Bu beraber batlayan ne olabilir? Ağa oflu Ahmet Beyin, birl de Kadın- Zeydun başlıca adamları ve arkadaşları ile isti
habere göre, orduda ecnebiler- diye dfttlnmiye hacet yok. Şim· Iar birliğinin kôeaman bir vapur i(eri-
dan mittetekkil fırkada isyan- diki çocBlu ble banu biç zihin sinde Yalovaya tenezzüh yaptığını do- şare etti. Onun esas mak~adına gelince .. 
karane harek~rde bulunan yormadan btlluyorlar. Tabii artık yan Nezihe Muhittin Banmım. - 125 -
askerlerden 400 kip idama qktaa w: omm aynlmu arka- • • • Mektubun ilk cimleleri bile misalemetkar davranıyorlar. Ya-
mahkGm olmaı ve hftldlm icra d8fl, ırG'ııeti olan Jmkantbktan Kadm birlijl tenezzfihlnde ben de hayret verecek bir mahiyette idi. rın bunların eline bir fırsat ge-
olunDmfhır. bahaedecetimiıi llrilND'fll!Machr. bulundum. lnsaıı tek~ büyük bit· Mektupta fU ı6zler slSyleni- çerse bunlar tekrar fesada baş .. 

Bu haberi Teren Nazyonale E'f'et, frenk gaııetelerinde ge- kalababf:ıft Jçiıie ghinee, nedense bit yordu: larlar. vnun için biz bunlarla 
Sosyalit gazetesine g6re bu .... nit anketlerle ftlmleri dalgalan- arallk ortalığı yadırgıyor. Bu garip u Şeyhtll Cebel Tavuat.an kud- barışmaktan içtinap ederek fır .. 
keti kıtaabn 3 llndl alayma dıtan yeni merak, Jmkançliktan hal• düştQğüın belll olmasın diye ot· retlu Sultan Selihattin namına sat el vermişken bunlann kalesi
mensup 3 llncn tabur geçen 1-0 dem TUl"DJOr. ta salona giriverdim. Burada gözünle onun muzaffer ordu8Wla kumu· ni yıkalım. Bu suretle onlarla 
temmuzda isyan etmİf 'Ye Slm- Y-'--- ba ;_ ..:..:..-ı-, 11e ilk çarpan şey, yüzüııO buruştura bu- da eden Emir Zeydun Hazretle- ilerde de me.anl olmak kolay ....., .....- a•.....- zuŞtura. f8.tkı: söyHyen bir hanende, ırıır.-
raaa döğru gidip hareklte itti- kadar •ld bir muelewi karcıa· kul - dol i1k d rine " olar. r agrma an ı ses e beş altı kişi-
rak etmek istememiştir. Bunun ladıklannı bildikleri için tntmuılar. Uk bir ince.saz heyetinin çaldığı §3.I'kı Zeydlin bu Tavu•u tanımllı Zeydunun bu fikri gayet mllnasip 
herine bütün tabur silihlanndan "Erkek mi, kadın mı daha kıı· oldu. Ekseri.si yaşh ve g~kin harumlar değildi. Fakat nasıl olmuştu da idi Madamki e.rarke~r sWh 
tecrit edilm.Jf, ve divanı harbe kançbr?., dn.turtınu orhya atmış- smı sıra oturmuşlar, bu "eski ha~ bu adam Şeyhül Cebel olmufbl. istiyorlardı. Bu talep kabul edi
veribniftlr. 400 kişiden her biri, Jar. Bfttftn Alimler, tekmil filozof- konserini dinliyorlardL Bunu mektubun ilk satll'ları an- lecekti. Yalnı:ı: kaleleri yıkılacak 
dtvaııi harp tarahdan idama lar, h&IW batta nema yıldtzlan BirK sonra bir kaç Y8flı hanım da- !atıyordu: ve onların tekrar kale İDf& et .. 
mahkftm edilmiştir. olmak ftboe, ne kadar his ye fi- ha ge1di. Bütin küpelerini taJnnışla:r, .. Eneli Mhlümanlenıi kud- memeleri temin ole.nacaktı. 

Fransız adetine tevfikan bunlar- kir Te ,_tefe adamı T8l'8a hepsi en ağır elbiselerini ginniflerdi. Şöyle retli Sultanı ye mllmiıilerin sat- Buna karar veriltlikten sonra 
dan h ki "d r- bir soyundular, dökindüler, 811"ala.r6 

er on fı en bir 1ôtf bununla nğtapyormQf. Ağır başlı yerleştiler. Gözüm gayri ibtiyaıt bir vetli emiri Sultan SalihaUinin Ze,dun cevab1D1 yazdt: 
çık--uıı:-blmq, bu suretle banlar- tanmmıflardan bir lı.açmı okudum. Jaılfa hanımın elinde tepsi ile lohak ehli salibe karp kazandığı pDll "Maeyat,, kalesini m11ha..a 
.daıı çık81'1lan 40 kifi knrf\ma Hlll hazreti Adem gibi dlflln- dağıtmasını, Para serptlip koltuk yopı1- zaferi tebrik eder Ye onun ıhti- eden ordu ku~danı Emir ier· 
+dizilmiş, geride kalan 360 kiif dftldesıini g3rd0m. masnu bekledi. Orta salon o kadar dü- ma mm:affer olmaSIDI temenni dun Ceb&l şeyhi Tavuaa. 
.m&eb'bet küreğe mahktim olun- Be neticeye ~nmek mi tıdl- ğiin evine ben"Zemişti. eyleriL Sonra şu mthim noktayı "Elçiler:nizle Fncferdijtinis 

ı mQfbır. Banlar maden ocakla- mek mi lizım? _ Ba deklıada Dana, üstü örtülü olarak, yanma aneyleriz ki aelfimiz muazzam mektuba cevaben İslam orduu-
nnda ve yollarda çahştinlryorlar. g&ılOmle konutacak halde olma- oturdllğum haıırma şöylece anlattım: ıeyhiil Cebel Sinan bu gece rah· nun zaferleri dolayısile vuku 

idama mahkt\m edilenler ara- dı~ ı .. ı0 _ bibnnrornm. - Şimdiden sonra düğünleri vapur- meti rahmana ka-....n.,,;;undan bulan tehriklerinize be,am mem-
da 

24 Al JP ... ..- "J da yapealar ne iyi olaea.kl ,, .. Y--& 
mı man, 3 Avusturyalı, Sade f'IDA inandım ki .zavaJh • • tarikatiınizin mulü daireainde onun miniyet eder ve su1h ve mtiaale-
.2 Bulgar ve 11 Rus bulunduğu inaanhk m:ı .. onıarca aen• ıaonra • yerine geçtik. Bizim mesleğimiz meti tercih ettiğini Nen dolayı 
h b ·ı ktedi ..., Zümrüt Yalovanm ..armu::.c...ı in.sa- • d' t b 'k d · a er ven me r. bile, ilk insaam sinirlerini tam- 'il& ugıu ve sıy· asetimiz selefimizin siya- şım 1 e n e enm. 

Alm . -r nm boğazında bı:talran otobüste yer T klif --~ıL 
an gazetesı ne.şriyatmı yor. Payhyarak, ktlçftk. ve iptidai bulmak için hticam faslı bU defa da setine ve mesleğine mugayirdir. " e . ettiğiniz sumu bit de 

teıvsik için idam olunan Alınan- bularak tqıyor. yerine daha tekrar edildi. Biz b6tün müslüman dindqlan· kabul ediyoruz. Şartlarımız pın
Jann isim ve adreslerini yaziyor. aaiI: kaha temiz bir heyecan Yakılacak kitap muba.tririle bir oto- mızla tam bir mUsalcmet ve mu- l<.1rdır. Masyat kalesinin bütnn 
:Fıkra: koyamadıpıdan yerinerek aynı lriise atlıyabilmek ilmidile todu yolun habbet dairesinde yqamak is- iıtihkimlan yıkılacaktır. Şayet 

,ekil tekrar ommlanna aJayor. bir tarafmda bekleşirken genç bir ha- teriz. Hiç bir kimsenin malında bunların yıkılması yüz&nden te-
f Sıvasın bağları... Bu k tin rt . ()} rak mm şöyle bir tariz savurdu: gözümüz yoktur. Zamanımda cavüze manız kalacağmlzı zan 

Yıllardan, belki tı3ırlard--L~ ..a~ an e 0 aya yem • - Allah gazetecil d • de L-Ul-n - v b .• cik ..L..- • er en zıya .n.nr- d _, d b" · • bi kim ediyorsanız, hükumetin si2i mu-
,lfmlzde dolaıan bir ata Bözii, bugiUı att~ ın feY fUuur. dıiılan seviyor. Matbuat gezinüıdnde a awıanmız an ınnm r .. 
•ftaldkat olrıgor: -06ründü Sfoasuı bağ- Otedenberl kadm, canlı ma- yağmur yağmıştı, lnıraları çamur için- seye tearruz ettiği g6rtilmiyecek haf azayı deruhte ettitfni beyan 
Tm-ı... ·- amma diye bilinirdi. Meğer bu cinse deydi ve duyulmıyacaktır, Tarikat ve eylerim. Bunun için, kUVTetli bir 

Bağlarınm ba fÖIJTetine raı]men fA.. göre değişen bir hükiimmftf. ~ş, on dakika sonra kelldisile ta- mezhebimize tecavllz edilmemek askeri kıt'a burada kalacak ve 
.aaı edİÜnif Tilri ıehirlerlnin lxıflıca- Ankete cevap yeren 6krini .ay- ıuştıgım bu hanıma dilimin altında çok tartile biz de Sultanın diğer teba- ıizin mubafazamzla mqgul ola· 
~ olan 9'lı:aa, blJglUı k.entllaine Hyen bir linema yıldım: güç sak~ıyabildiğim eenbı nrdim: ası gibi her yaz;feyi ifaya han- cakhr. Saniyen, adamlaflllllldan 
~alı getirecek ilk trene ~r~n - Erkeklerin ezen muamma - Aksi takdirde Allalb zeTlaıitlikl~ nz. Bu esaslar sizin tarafınızdan her hangisi bir cinayet iflye-
ib ı(Jllfr tteVincbaden nasıl lıOflkiT~! ldukl bil. d. F--•--·t b itham etmek lazım gelirdi. da kabul olunduX..• takdirde ara• cek olursa derhal hlhhıete 

Sioaa bağlarından meden brı aeulnf, o annı ır .1~ ~ . ~ • • • ... ~erinin ganında, fimendileri oraya pne eYlenmek ıçm beşmcı hır mızda musalaha akdile kuman· te.lim edilecek ve devlet maba-
fi16!1Jrmek azmini göeterenler~ kar• koca anyoruml Dönerken vapurda arkadaşını kay· danız altındaki askerlerin daha kimi tarafından mubakeme olu-

Y"' beden hir hanım, bir tanıdiğma sordu: kt 
'1at}lranlarm aeai NJ kadar cılız kala- Diyor. Kaskan-t·gıv kaba, vahşi ''M . dü -. ıerefli aahalarda bOyOk kahra- naca ır . . __.... _ "'-·-·'n--ı. '-'- bil" 9 ~ - • ••• ,, yı gör ftu:c. mü7 M h bA b __ .ı_ • ~.,.. ~ ..... fffl-......., ili'"' ırı bir hiuolarak tavıif edenlere de _Hayır. manhklar gl.termeaini temenni ez e 1 uıuaabnm.ıa aıze 

* • "' dikkat ettim, onlar da eski ~ntu - Aman, sizin de ne tena gözilerl- eyler ve cevabının beklerim.,, tam serbesti veriyoruz. Fakat 
Bir böy sırası! yaralannın tekrar kanadtğını duy- niz var? Şeyhül Cebel Tavusun bu mele- oyana buyına, ve um11mt aıhl6ka 

FeOd Be,,efendi, Hakkı Tank Beye maktan doğan bialerini söyle- O, adam cevap verdi: tubu onu dinliyenler üzerinde muhalif olan her hangi hattı 
.- 1H1rirken Ga.zt-' takı· ed hareketl"'rı"nı"ze mu .. saade .-..ıeme-
!""-'"'...... 8 " P en va- nıekten bqka bir it yapmıyorlar. - A efendim, siz bu güzel gözleri- fena bir tesir yapmamıfh. Fakat "' eu 
tlanırlaflan her nedena~ bir awn ... dl- • ı .. dikt be · yiz · -"- Kimi erke,;,;.. kimi kadının daha nız e gorme en sonra n mı göre- vaz.iyeti ciddiyetle teemmül et• · 
flrenk: ...... c.ektim ı . B ti k b l ..ı:..... 

- Sen benbn gerlmıU kllll1'8lll! d~ kıskanç olduğunu haykınrk~n mek lüımdı. u fAI' arımm a u e_."t" 
~'"· dılma kendilerinden bahsettikle- Efzayiş Saat Hanımla şek.pir, şu- Zeydun, bir kaç saat enel etmediğinizi ıllr'atıe bildirmenizi 

Tank Beg, bunu inJuir etmi'rli ıre bil ritıi açıkça rlSıteriyorlat. kufe Nihal Hanımla. nükte ve IAtihza., •akalanan fedayileri getirtti ve bekliyorum.,, 
~• il ır:'l~Lı İffet Hanıınla lirik •irler hakkıılda ko- J B ı t d b 1 C bele ..-"e e r c:"" Be11ef endiye katp bes- Bu anket karıısında ben başka _. onlara aordu. u me { up, er a e 
lle416i lıilrmeü blr defa daha izhara bir mevzu düıOndüm. .Afk bu, nuştuklarınuzı yazmak; eldeki biletleri - Dan aece llİl.İ buraya kim ı&nderilmit ve ıeyh TawA t ... 
~buldu. Fakat biz de ııl<ik bir ifa· bir köprü memaru kadar gayret l'e iti- • lim edilmiftir. 
~bulunalım: Lider Beyefendi Tu!n- kıskançlık bu ..ı olduktankt, yaradı- na ile muayene eden r•diıırot veya gönderdi.. Şeyh Tavus hu mektubu oka• 
'ı3 icaJ,lan. olan bu boy sırasında ke... lııtıtnberi hiç ae~işmedi en son- bonjnrlu bir zattan, kollanna kırmrzı - Şeyb&l Cebel.. ·• duktan aonra cevabım ıntatle 
!dllerinden üerde bulunanları inkar et. ra, san' atta değişiklik, yeni ufuk- bB1ıt bağlamış fahri hemşirelerden de - Sinan mı, Tatus trt11? _,.oriaT mi?. lat, batka mefkftreler görmek bahsetmek l!zımdı, fakat gazetede faz. - Sinan!. vereceğini IÖylemit ve bq dal• 

• • • istlyenler, acaba neye dayanıyor- la. yer buhlp bulartıiyacağım şüpheli. -Eski Şeylifil Cebeliıl öldtığü· sini çağırarak or.unla iatişaN 
T...4-- la 1 o· k d. k d'me dutta. Kadın birliği tenezzühünde bulunan bil etmişti: .un.anıp. • • r ıye en ı en ı sor nfi miyormuaunuı... _ Ne yapacamz? 

K 1 Se .. ,..& ve ga1A!teei olan bir kimse için dedik~ H Şe C b l •· ana11rm ve atından bir kaç ay Mn- ~94'"· d - ayır ybOl e e &lmez. _ Bu şeraı"ti kabul edeınn.· 
~u · al N-=-- u yapmadan yaztyı tamamlamak: Ô ~ r" orın ' twun Be,µ teaadül eden - lı:net de rıe olur?.. F ..__ t d - • *B İn ilt 1 a • ayıp! Onun için ağızlarda doı-.. n akat kalemiz yıkıldıktn sonra 

~ anı ıgım, şaıre: aşın sağ ol- g ere - r n araaın- ~ - Semaya uçar. 

Cenevreden Taymise Yerilen 
malumata göre f r•n hariciye na
zın Furuği han, Akvam cemiye· 
tine gönderdiği bir mektup ile 
ingilterenin Tahran sefirine Yer
diği muhtaranm mealini bildir
miştir. lran hükumefi Bahren 
Şeyhinin adalarındaki petrol 
imtlyazmı bir lngiliz 9irketine 
verdiğini Ye şirketin faaliyete 
geçtiğini haber alarak Bahren 
adalarının Irana tabi olduğunu 

beyan hareketi vakıayı şiddetle 
protesto etmekte ve bu adalar
dan katiyycu feragat etmiyece
ğini bildirmektedir. 

~,.atademerakg .• ·e hazırlamrken. o elini <:e· da ı•htı•f :tf bir dedikoduyu kaydedh·erelim. P bütün hasımlarımız toplamr ve 
UNA:' Q Edebi1at birliği gezintisinde de bu - ek ala, Semaya uçan Si- biti parça parça ederler. 

gezintide de bulunan bir hanımı, bizim rıan1o, uçtuğundan haberiniz _ Askerler bizi muhama - Ef endlm, demiş, merhume için 
Mr .. za.yli makber,. yazdık, lJCZktinli 
ıniisait ise bir lasnunı okuyaJ,ım! 

Tanıdığım zat, bana 'Da/tayı anla. 
laken: 

- Dikkat ettim de adcuncağ&z, Ha
midin makberine bir zeyl yazdırdıCı 

lçia başına gelen felaketten adeta 
menun oibl idi. diyordu. 

Mohalefet gazetelerinin yaradan 
1JtUaya konmak itlycıdtnda bulunan si· 
nelclere benziyen kalemlerinden çıkan 
ldkırdılarda da buna benzer bir mem
nımiyetin if adcai 'Oar. Bir vatan 'fXIT· 

çaı üzerinde bir 11ui l8timal, bir yol
suzluk haberi yazamaiW.:ları gün muz
tarlp gibidirler. • 

• • 

sinema muharriri Fikret Adil, &ineına 
yıldrzlanndan bilmem kime benzetmiş 
ve sonra bir vasıta ile resmini istetmiş, 

hanım da vermemiş. Bu bahis vapurda 
tazelenmişti. Bu hatnmcfendi, benim 
kendi l'esıninl bıteditfınf zannediyor . 
muş. 

Kendisini tnnıdı~ınt tahmiri ettiğirn 
bir gazeteci arkadaşa: 

- Aman, dcdint, !JU kanaati bir tas
hih ediversen 1 

o, güldü: 

- Hanım şikayet etmiyorrnu~, dedi. 
güzelliğinden bu şekilde ba..'lsedilml'
"ine gizli. gizli memnun oluyormuş. 

I? 11tıbı j (j.He 

yok mu? etmiyecekler mi? 
- Hayır , yoktur. - Bunu zannetmiyorum. Sul-
0 halde hunların Sinan tara· tan Salibattin muharebeye de

fmdan göoderi!dikleri muhak- vadi ediyor, onun için askerleri· 
kaktı. Zeydun bunları tekrar bap- ni biıim için burada bırallama1. 
settirmiı, ondan sonra elçilere Buna rağmen bu şeraiti kabul 
dönmüş, cevabını göndtr•cejini ediyorum. 
şimdilik ieri dönmelerini s6y- - Fakat açıkta kaldıktan son-
lemi~tl. ra izmiblilimız muhakka1'br. 

Elçiler hareket etlikten sonra - Bi% şimdi badireyi başımıı-
Zeydun başlıca adamları ve arka- dan ıaYalımda gerisi kolaydır. 
daşları ile istişare etti. Zeydunun - O halde batka bir ıey 
fikri şu id;: teklif edelim 

- Esrarkeşler Jılam ordusu- - NP.dir? 

1 nun kuvvetini görerek gayet (Bitmedt) 



Emanetle Vilayet bideştirildi 
! Vat taralı J inci aayıfamızdaJ 

lalıİbi lcaymalc:arnlar ;fa ede
c:elrtir. Her kaza dahilindeki 
Polie tqkillb da bu kaymakam
ların emri altında olacaktır. 
Zabıtai belediye vazifesi kay• 

IDakamın emri albnda bulunan 
polta tarahndan ifa edilecektir. 

EYelce maili inhidam bir bi · 
nanın tebliyui li:umgelsc be
lediye m&dOrft Emanete, Ema
net te Yillyete yazar, vilayetten 
polia mftdüriyetine havale edilir 
Ye bu ıuretle hem günler geçer 
hem bir &ok ıubeler kırtasi iı
lerle iıgal edilirdi. 

Halbuki timdi polis kayma
kamın emri altındadır. Bu gibi 
icraah derhal ifa edecektir. 
Kazanın bütün idari teşkilitile 
helediye şube teıkilltı bir bina 
i~nde toplanacak Ye halk 
nOfua, tapu mndnrlilğü •e 
•ıhhah umumiye itleri için ıu 
daireden bu daireye gidip gel
mekten kurtulacaktır:. Herkes 
kuaıı dahilinde beledi, inzibatı, 
mtılkt itlerde aahibi aalibiyet 
bir imir bulacaktır. 

Bu kazalar gene hallan kendi 
ibtiyaçlan ıçin bir kademe daha 
ayağına yaklqmak üzere lüzumu 
kadar tam teıekküllü nahiyelere 
aynlmattır. 

Nabiye mUdOrleri de kayma
kamlar gibi daireleri dahilinde 
bltUn itlere bakacaklardır. Po
lialerin zabJtai belediye vazifesini 
bibakkin ifuı için polia müdüri
yetinde bir ubıtai belediye şu
besi ihdu edilmiştir. Zabıta kuv
•eti kaymakamların daha yakın
dan 11kı murakabe ve teftişatı 
altında bulunacak ve o suretle 
bir çok ıiki1etlerin de önü alm
nııı olacakbr. 

Eu suretle vilayet makamı te
ferruata umur ile ve anuhal ka
b-.ıa gibi baait itlerle uyğrqmı
Yarak beldenin umumi ve mü
him itlerini adah y&kıek ve da· 
ha fllmil bir noktadan mlltalea 
Te tetkik imkliımı bulaca.kbr. 

Velhaaıl yepyeni •e ihtiyaca 
1111Un muntazam bir tqkilat ile 
1abuz belediye hududu on kaza 
•e Yinrıl iki nahiyeye aynlmıfbr. 
~ıalu Beyoflu, Fatih, Kadık6y, 
llrldu belediye dairelerinde 

Etainanı Babıalide e11ki hariciye 
dtirealade Bakırköy sahn ahn
-.lt Gnre olan binadı, Adalar 
llle.cut bnkomet dairesinde, Sa
"Jer lakele bapnda, Beşiktaı 
._.JIİI uki JM)tacılar dairesin
de açalacakhr. ,, 

Yeni KavmaluJlnlar 
Yeni tqkllita pte ihdas edi

lea kaymakambklann listesi vi-
1&,.te teb6ğ edilmiıtir. Bu kad-ro,. g6re, yeni teıkil edilen 
~ kaymakamlığına Foaç 
lc.J'lllakamı Şevket, Emin6nli 
laaJIDakamlıtina Emanet mUfet-

~irinden HalOk Nihat, Fatih 
qJiaakamhjlna Biga kayma
lc&aaı Veli, Kadık6y kaymakam-
1.tuaa A)'l'alık kaymakamı lbra
haa. Ümklklara Akıehir kayma
lc.ıaı izzettin• Beyoilana Hayre
böla ka,...akamı Sedat Aziz, 
Sartyer kaymakamlığına lıtanb~I 
lllektupçuu HOdai Beyler tayın 

eclilinif lerdir. 
• Yeni kaymakamlardan ıeh

l'i biiıde bulunanlar dün akşam 
°Vali muavini Fazlı Beyin 

rİJaıetinde bir içtima aktetmiş
lerdir. içtima ıaat yirı-ıiye kadar 

1Grnıt11tür. 

lçtimaa bir aralık Muhiddin 
bey de gelmif, etraflı izahatta 
bulunmuıtur. Muhiddin B. Kay
makamların vazifelerini dört 
kısma ayırmıı, en baıa temizle
me .itlerini koymuı, yeni kayma
kamlara muvaffakiyet temenni 
etmiıtir. • 

Üsküdar, Beşiktaı, Fatih Ka
dıköy kaymakamlan henüz gel
memişlemir. 

Beyoğlu kaymakamı Sedat B. 
Beşiktaş kaymakamı gelinceye 
kadar vekilet edecektir. 

Bakırköy kaymakammm hasta
lığına binaen yerine Y eıilk8y 
nahiye müdürü Selihattin B. 
vek&let edecektir. Yeni kayma
kamların tayinleri hentız tasdiki 
Aliye iktiram etmediği için vekil 
imzası atacaklardır. 

Kavmakam dair~lerl 
Fatih kaymakamı Fatih Bele

diye dairesinde, Eminönll kay
makamı, eski hariciye murabas
lığl binası tali mftba~elc hcye
tiace tahliye edilinciye kadar 
Beyazıt Belediye dairesinde, Be
yoğlu kaymakamı Beyoğlu dai
resinde, Bcıiktq kaymakamlı, 
Dolmabahçe sarayına bitişik eski 
Baltacılar dairesinde, bu daire 
hazırlanıncaya kadar eski mer
kez memurluğu binasında, Sarı 
yer kaymakamı kiralanan bir 
dairede, Beykoz kaymakamı eski 
yerinde, ÜskUdar kaymakamı be
lediye dairesinde, Adalar eski 
yerinde, Kadık8y kaymakamı 
belediye dairesinde, Bakırk8y 
kaymakamı belediya tarafından 
istimlak edilen binada çalışacak
lardır. 

Şehrimizde bulunmıyan kay
makamlar bu hafta içinde ıele
ceklerdir. Öefinceye 1'aclar bele
diye bqkltipleri kaymakambk 
vazifesini ifa edeceklerdir. Diğer 
iki kaymakam busiin ip batlı
yacaktır. 

Nahiye Hlfd/Jderl 
Nalıi1e mlldirllllderi laealz 

tamamlanmamıştır. Bununla be
raber bu 1abah kadro ikmal 
edilecektir. Dnn geç vakte ka
dar iıimlerl teayylln eden nahiye 
mDdGrlen şunlardırr 

Btıytıkdere nahiye memunı
tBne Zonguldak maiyet mlidtırtı 
Nurettin, Amavutk6ye Kayseri 
maiyet memuru Sait, Pangaltaya 
Bursa maiyet memuru Ahmet 
Demir. Haık6ye Urfa maiyet 
memuru Mehmet Fikret. Gala
taya Bursa maiyet memuru Ha• 
lil MUmtaz, Beyoğluna Dahiliye 
maiyet memuru Seraç. Kısıldıya 
Kntabya maiyet memuru Bmin 
Y eşilköye lstanbul maiyet memuru 
Selihattin, Hisara iz mir maiyet 
memuru Hnseyin Emin, Eyibe 
Edime maiyet memunı Nail 
Samatyaya Konya uıaiyet memu~ 
ru Nurettin, Bayazıda latanbul 
maiyet memuru Esat, Etenk&ye 
Ankara maiyet memuru Klmil 

1 

Kızıltoprak nahiyesine Diyan-
bekir maiyet memuru Bedii B. 
ler tayin edilmiılerdir. 

Nahiye müdürleri kendilerine 
yer tahsil edilinciye kadar mın
takalarındaki merkez memurluk
lan binasında çaI.ıacaklardır. 

Merkez memurlan 
Her kaza dahilinde bir mer

kez memurluğu olacaktır. Şehri
mizde 1 O kaza oldutuna fare 
10 da merkez memunı buluna
caktır. Şimdiki 25 merkez me• 
muru vilayetlere gönderilecek, 

(..,. ___ '_' ~V:_:A,:.:_K:_:.I T_..:."~J :-N ___ s-;E~H;-i -,R:-;-_H_A1~B:::Edı..,;t.R~Li';E;-;-'R_• ___ ) 
- Amanullah Han Adll y ede! 

Halil B. 
~tüzeler n1üdürü Avru

padan geldi 
Avrupada tedavı edilmi!, mü
zelerde tetkikıt yıpmıttır 
lki ar evvel mezunen Avru

paya giden Asan Atika müzeleri 
müdiirli Halil Etem 8., dünkü 
ekspresle latanbula gelmiıtir. 

Halil B. , müzeye uğramıf, 
bir müddet aonra seyahatten 
yorğun olduğu için evine gitmiı· 
tir. Kendiıi, Avrupada tedavi 
edilmiı, çok istifade etmi,tir. 
Seyahati neticesinden memnun 
olduğunu söylemiştir. 

Halil B. , Fransa tarikile ls
viçreye geçmiı , bir müdd~t 
orada kalmıı, Almanyada da bır 
müddet kadıktan sonra Viyana 
yolile dönmüıtür. 

Halil B. , en çok Raynfelden 
ıebrinde kalmıı, istirahat etmiı· 
tir. Maamafih, seyahati esna
sında fırsat buldukça ora müze
lerini gezmiı, tetkikat yapmıştır. 

Halil B. in tekalltlüğünü iati
yeceğine dair geçenlerde bir 
haber kaydolunmuştur. Şimdiki 
halde böyle bir ıey mevzuuba
his değildir. 

Konsorsiyom 
Dan foplandı, içtimadan 

M>nra Nurullah Bey 
Ankaraya gitti 

Bankalar Konsorsiyomu umumi 
heyeti dün sabah Nurullah Esat 
Beyin riyaseti altında fevkalade 
bir içtima akdederek kambiyo 
vaziyeti hakkında mUıakeratta 
bulunmuıtur. 

Nurullah Eaat Bey içtimaı mll
teakip konıorsiyooum vaziyeti 
hazıra etrafındaki garuılerini 
hUkimete bildirmek üzre Anka· 
raya gitmiftir. 

• d A l ll ill ll l T 

yerleriue yenileri tayin edilecektir· 
Merkez memurlan inzibat 

noktuaadan kaymakama merbut 
olacaklar, ancak kıyafet, esliha, 

mesleki itler hakkında polis 
mGdOriyetine tabi olacaktır. 

Poliı müdürünün vaziyeti 
Polis mlldlirii Yekili Ali Rıza 

Beyin Beyoğlu kaymakamı oldu-

ğu malümdur. Fakat Yillyet Ali 
Rıza beyin Polis •Odirlüğüne 
asaleten taylnitti inha etmiıtir. 
HenGE tayin emri gelmemif, fa
kat Ali Rıza beyin yerine Be· 

yoğluna Sedat Aziz B. tayin 
edilmitlir. 

ldırel huıuıiyede 
ldarei hususiye teıkilib yeni 

biltçenin kabulüne kadar oldu
ğu gibi devam edecektir. 
Beledi11e miiddrlerl açıkta 

Dlin akıamdaD itibaren bele
diye müdürleri açıkta kalmışlar-
dır. Bunlara e•anette yeni teş

kilit yapıhncaJ• kadar tam ma· 
8f verilecektir. 

Teşkilatı tehir mecliıi yapa
caktir. Açıkta kalan mildUrler 
mezarlıklar, Turizm gibi yeniden 
tetkil olunacak mndUrlllklere ta
yin edileceklerdir. 

Villyet makamından don ak
tam tehlij' edildiğine g&re, bu 
günden itibaren bUtlln iş sahip
leri evvela menıup oldukları ka
za kaymakamlığına mllracaat 
edecekler, işleri için doğnıdan 
doğruya kaymakamlarla temas 
edeceklerdit. 

Sabık Efgan kıralı dün 
şehrimize döndü 

Ansızın vule•UJ gelen son 
llalya seyahati hakkın-

da~ I şavuılar 

Amanullalz !lan MPllffln ırıi~·trfts nde 
Sabık Efgan kıralı Amanullah 

Han Hz. Loit Triestino kumpan
yasının SteUa d'ltalia vapurile 
dün ak9am şehrimize gelmiştir. 

Amanullah hanı nhtında 
Efgan ıefiri Gulan Neb; Han 
ile sefaret erkanı ve şehrimizde 
bulunan Efganlalar karşılamışlar
dır. 

Amanullah Han bir muharri-
rimize: 

- iki ay kalmak üzere Istan
bula geldim. Bu müddeti Tarab
yada grçirdikten sonra {{omaya 

avdet edeceğim. ltalyaya gitmek
liğim hususi bazı işlerimi hallet· 
mek içindir. 

Türkiyeye daha evvel gelmek 
istiyordum. Fakat lsviçreye uğ
radığım için seyahatim biraz 

uzadı. 
Efganiıtana avdetim mevzuu 

bahs değildir. 
Efgan ahvali hakkında son 

zamanlarda seyyahatte buludu· 
ğum .için hiç malümat alamadım. 
Vaziyetin ne olduğunu bilmiyo
rum. Bittabi bilmediğim bir Tazİ• 
yet hakkında bir ıey söyliyemem. 
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DeYeran eden bir fayiaya naza
ran sabık Efgan kiralı mevcut 
para1ını yabrdığı Roma banka
sının mOhim bir buhran geçir
diğini haber alması Ozerine son 
ltalya seyahatini ihtiyer etmit bu 
tehlike bertaraf olduktan sonra 
şehrimize dönmUttUr. 

Şehir meclisi 
Mahallelerde listeler aııldı 
Şehir meclisi intihabata bu

gllndea itibaren baılamaktadır. 
ihtiyar hey'etleri tarafından 

hazırlanan liıteler bu sabahtan 

itibaren mahallerde asılacaktır. 
Liıteler bit hafta · duracak , 

itiraz vukubulursa mOddet Uç 
gUn daha temdit oluntcakhr. 
EylUllln on betine doğru inti
habata başlanacaktır. 

C. H. fırkası mnfettişi Hakkı 
Şnasl Pş. dUn funlan s6yle-

miştir: 
" Biır: listemizi hazırladık . 

Lüzumu kadar da kadın lzamız 
vard1r. isimleri ayın yirmisinde 
illn edeceğiz. ,. 

Resmi daireyi iğfal 
Dlwa5ı mahkemede 

1\1 hköm bulunduğu bir sene hnp:s 
ceza ını kendı :ı erine akrabac:ındıın .::ın· 

da'cı 1 lu~e\ ine çektirmcği duşunmek 'c 
bu şekilde resmt daire} i iğfale tc~cbbu:ı 

etmekle maznun bulunan l.abzıınal llmıhimfn 
muhakemesi uçuncti cezada riı') et olun

muştur. Kendisi ayrıca Eyip bekçi i Ömer 
Ağn~ı t:ıhkir \C doğmeğc kalkı~mahl n 
da maznundnr. 

1Uddeiumumi neticede hem lbnıhı· 
min, hem onun ) erine hapi-tt: 'atan 
IJü e\inin resmi d:ıirc\İ igfalden t cıı 
' eleı lni i-temi~. muhakeme kar:ıru 1-. ' 
mışur. 

Tevkifanec!e hckeret 
Bok or KA.mil ısmınde hır m ' l 

te\ Jdf:ıne idnre ini tahkir m <ldı ' 
iiÇÜl)CÜ eczada muhakenıc~inc ha~l.mıı ır 
tı r. 'ahit dinlenılccektir. 

Gece teftifi 
IS'tnnhul mUddeiumuınilıglnce tc\ \j. 

fa ne 'c ha pi anede bir gece t ft ~ı 'n· 
)apılmı tır. 

Tc\ kıfane ' c h:ıpi ancdeki 'az·,. l ll ·• 
rin nizamname\ c mm af ık olup olmad • 
ğını anlamak maksadile ) apılan bu tef· 
tış, gece !;aat ) irml ikiden ) ırmi d rde 
knd:ır ctirmuştur. 1\ct .:ede nıt. m \e 
intizam haricinde hır h.ıl gu. ulmemı tır. 

l\lua\ inlerden Muhittin 'e 1 l..ucttın 
bc\ le ıc,kifııne\ı, ccmettn \e "..lıtıls 
be) ler hapicRnc' i tcftış rtmi, \er, '8por
lnnnı y:ızıp .\dli) e 'ekalcunc gondcr-

mi\'lcrdır. 

Ekrr.ek ve iranoela fiy l ti arı 
lstanbul Bele.:!ıJ•ls niun: 
E, luliln ikinci salı gününden itıb:ı en 

ekmek on kuruş otııı para 'c fra c .ı 
on uhı buçuk kuruştur. 

VAKiT 
1 Eyliil Pazartesi 930 

Da hı ide 

1 aylıAı Kurut 150 
3 • • 400 
6 .. ,. 750 
12 " .. 1400 

Rebiülahır 

1343 
Bu geoekl Ay 

l larıçtc 

80~ 

1450 
2700 

Ganeıın dofuıu: 5,26 - ha:tp 18,44 

Ayın cloluıu : IS,50 - batııı :_!O.Si 

Namaz vakitleri 
Saltah Ôll• lıdndl 
s se ıus ıs.s11 

B•v•ı 

Akfam Yat11 lnıH't 
ıs 44 ıo20 3 41 

Oün azami hararet 23dcrece olmuş 
tur. Bugün muta\ asıt ~iddctle poy raı 
eıccek, ha,·a bulutlu o13c.J\Sır. 

RIM:IJ!o ı 
Bu akıam lıtanbulda 

Saat sekizden ona kadar alaturka 
• fasıl 

Jlnema&r ı 
Alkaza - Serçeler 
Alemdar - Kazaklar Jon Gilber 
Betlktaf Hllll - Vcrdun 
Ekler - Mılek sınemacı 
Elbamra ....... · Y :ının C\ Jiler 
Etuval - int ikam 
Frantız - Beyaz esire 
Opera - Cennet bı...dur 
Sık - Ramona 
Süren.Kadıköy - Rrod\'IY Yıldızı 

Tiyatrolar: 
Rıtit Rızı ve arkedıtlerı 

1 

temaillerl 

1 
3 eylül çar~ambll ak,amı 11cşlktaş 

.5 P O R Park tiyatro unda, 4 C) lul pcrftmbe 

· T · b" · tl"A" akşamı 9 45 tc Hale thııtro-und:ı. 6 

r 
enıa ırıno '•' ' . . . . eylul cumırtesı akşamı 9 45 te BLn uk-

1 

Jstabm mmtakası Tems lıeı•etuıliin: d h ıt-ı· 1 bah"e~in de Ka' nıınam, 
30 · 1 b 1 ·ı · i b" · ·ı· ere nu u ~ . ı ~ senesı stan n . en s ırıncı ~- ~ od,•ıl 3 perpe, )a?:anlar: l lıılıt Fahrı 

ğı musabakalan J 2 e) llil 930 cuma gu- Mahmut '\ eııati Be\ lrr. 

ı nü Kadı~öyündeki Fenerbahçe kord lann- U:\'e===========:=~ 
ela yaı:;ıhtc:ık ve mtisahakal:ır sabah le~ in ıii 

"VAKiT,, a abo
ne olunuz 

saat 10 da başlıyacaktır. 

Birincilik mücabekalarını i•tirak t de 
cck Teni,çılcrln J O e\lul ()30 çıırşamhıı. 
gunu a~~:ımına '-ad:ır blıtlatllll ) aptır· ! ilıı_. __________ lliıılliılll 
malan rica olunur. 1 

• 



.... ~~~?rn" l E,1111 t'J30W9!..-ı~.,_--.. ..---!!!19İ! ..... Iİl!l!!!!!9!!~!!!!!!!!--1!'!!!!!!!!!!9!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 

1!;....,.,~n. Parise jddea ma1İanlr"mld4 Sürf'yya Pş. Bir belçika gazetesi 
a vadan • • . • • • . Parise s. c. F. ya giriyor Kürtlerin isyana nasıl teşvik edildi 

[O:tıt Uıralı l lnd eagdaınuda] leri hakkında mühim izahat veriyor 
~ba glnl buraya nakle 

Bakııı 

Sofya ve Belgratta 
Tayyarede dal tu•maıı qeye derler? 

So/ıladan 5onra.. yUJlmıı ve tayyareden pelı gil· 
"Şimdi 6teki tayyareye ı•· zel okunan 11NEMv kelimem Yar. 

çecekainiz. Bir u " retar ,, yap- Bu Macarca "KaJlr,, demektir. 
tak amma baYa çok feaa idi. Biraz aoma ıenif, yayvan, mu· 
Geliniz, ıizi 16tirecek alan pi- rabba ve mtiaellealerle a:·nlmlf, 
lota takdim edeyim.,, ortmadaa rene TananıD pçtiji 

Ba 16zleri ihya Bey llylijor. Budapqte. Bu qina ıehirde 
Geldijimz tayyarenin aJnİ bir tamBıfım yerleri arıyoram. 
bq~a tayyare ilerde bekliyor. itte F. T. C. Dia atadromu 
ihya Bey bize doğru koprak, Futbol meydanınm kireç çizgilrri 
aaçrayarak gelen FraDl'1Z pilotu- ae ı&zel glrDDOyor. 
ma bana takdim etti; çok neıeli Kübik bir tablo. itte Margrit 
Ye tam " F ramn ,. bir F rama. aclU, mqhur pllj. Kaleleri ile 
ihya Beyin omuıana wrara~: ahi Buda,, daba ötede ubilde 

- Bu TOrk arkadq ıirketi· blyllr parllmento, biraz daha 
misia • iyi pilotlanadancbr, ba tanfta .. Dlbaa palaa,, , kar-
dedi. 111111da Gel.ert banyolan .•• 

Aınrikalı k11lar, iner inmez Ve tayy&R l.taiyoau. Bizimle 
tanlet ulonuaa ıitmiflerdi. beraber bir ta11are daha ~niyor. 

GUlerek yanıma aokuldular T a11are WIJODU çok mata
Ye puaportlarmı aordular: Pua· um. 

bqlanarak umumi merkez ocağı 
te vi lyet merkui ilin edilecek· 
tir. 

Nuri ve Ahmet IH!ıller 
Yalo•••• gittiler 

. Fll'kaya dan latalibal meb'ua
lanndan , SDreyya Papnm ela il
tihak ettiji alylenilmiftir. Slrey
ya Pf. Yeloncla bulunmaktadır. 
Y alO•ada buhmab Fethi B. Je 
llrlfafelt lzere ama.t katip 
Nuri Ye Apotha Ahmet B. ler 
dtm akpm YaloYaya ıitmifler
elir. eagan orada bir ı~tima 
yapd&cak Ye niza,..me, teflrilAt 
pzete iflerile lamet Pt- H:L Din 
SiYuta a6yleClilderi tarihi nutka 
ceYap meeeleleri k•uplaeakbr. 

Uder ~r,.,nha gtl.nlJ 
lunire gldlvor 

F etlai 8. 'ba ali:tam YeJ• yann 
Y alondan dinerek çarpmba 
glhlll bmire jiclec:.ektir. Mamai
leybe bu HyUabnda Nuri Ye 
T ablin B. )erinde refakat edece
ji tahmin edilmektedir. 

Teuıt Par mı1 
Ataoğlu Ahmet B. dlln bir 

mubarıirimise fQDlan ı6ylemit· 
tir: 

portlan elimizden kapıp ka~an Ortaıına kocaman 7azılar1a - Ban maufilde benim bir 
edaın, yDz metre yar1f1Da çakar ı (Badapat) yamlı Ta17are Yira• beyanabmla muhterem liderim 
sibi biraz ilerdeki binadan ko- jaill yapaJor. Tekrar diDya altO.t Fethi BeyefencliDla beyanatı ara
pup geldi, paaaporOanmızı Yerdi, oluyor uanediyonım Ye ••lak 11nda tezat oldap zamu haal 
tekrar ta11areye binip havalan- bir yere jaiyoraz. Çtlakl biı lıa· olmutlar. Bea de~m ~i: • biz 
cbk. 11acla ikia buraya yapar yapalf. eberiyet pqiacle kopnyacajız. 

• Amerikalı kazlar •Ciatbay• ct.ire- ~ pyemiz lroatrol te.ia 
Sofya Jle Belgrat arumclt, farb- rek •• bltlin clitJerilemıtarak ay- etmektir. da iM a.ailam iki 
aa daha fazla idi. M1temadi1• nbp sidiJotlU. Ob. lmrmldam. Bu cltdne .arkaclafıa ela olar ... 
inip yllkaeliyorduk. yola 6tekilere Dilbetea 4aha Malaterem liclerlm demiftirki: 

Arazi de burada daha claj'.bk rahat pıclik. Ha•-'• ~ •Eberiyet teuiae •• iktidar 
oldaja içia unmta o Mbette Jittikc• ualaroicha. ~~'·-T"'wııı11ovfc1tfii leçda;t6 ~ei..-.,. 
f.uk iwı ÇGaJdı . arlZ,fli 11ıer •ıtpDUllda •-ek yiy.ip ••ifıe· 86 iki heywt arumCla gtlya 
handa cereyanlar yap........._ cejimi ıorchflar. Yemek eliyhK:e teut Tanllf; ._.Diri tuat delil 
Ba unınblara 1

' dat tatmUJ" aldaıiau lolwatac:laki yemekler 1ekcbierini tamam&,aa fildrlerclir. 
tabir ediyorlar. plmuia. Ben demek i8teclia ki bis lalka-

Ônllmlzde çok ıup ft tepeli Darmap Yaldt olmad.;a için met meYkiiqe ... lunile 
Wr kale da.an ıibi ama Ye C. L D. N. ·A. klçlk Mpetleı mabtant olarak 1-çibaclabat o 

•akun elde etmek arzaaanda ellz bir dat •ar. Kale duyan yaptlnp içine IOpk pyler koy- cJeti1iz.. B• ..ı pyemia Cim-
pi eliyorum ctnkl tapla kale dannJI. Y abbs IMmlar Bacta- lmriyetin Mtil•• eltili mlraka
dUTarlan ıibi ~li, bey_.. pepe, Viy- Ye $truburı il- beyi fi'len ~ ettir\Hktir. Ba 
brak " tek tik, yer yer, cah· tw-a.n.cla ... ,.. ft ~ da da iki dizine arb«lıila teaaiD 
larla beneldeHD 1~• bir dat ucu. lleMIA Vi,.Dada 5 ti1i1J olaaabilir. 1.14.;. de baau ta
Aman o ae clata carpacak gltri P~e 2,20 peas6, ki, imim maaihyarak de•ek iatemJiler ki: 
piiyoraz. EJYahl itte çarptJo- para ile 75 ._., kadar bir..,. Ba fdlıum alcll~ yol " bit· 
.,..._ Ob •• ile ~ Ta,- Be., ilati,ata ~ ollUn elife tutu aml llalkp •akhal •e 
we o beler ymıdea tlttl lü laaYama ela fenahjlm dltlner.ek umuma tambiDe muhar olarak 
u kalma tekerlekleri dafa Çar'- ye..,ekten 'iu ,,tim. TıPlf eberiyet hhilB tarafa iltizam 
pacakb. Sonradan ~Delim Jel bplf Ye ba Hfer yalıhlz bqa .. tay- edene tabiatile iktlar mevkline 
Framas pilot, o claF.a held,!lla ~iye 'bil\dlm. Kalktak. plecejiı Ye plmeliJiL 
•• ..... daran bir bektife · 1'11rret Adıl · ~ Bunda tezat •amak befta.ı-
HIAla olawa diye bu kadar ya- declir. 
imada pçenDİf. CASUS Araalcf Mflc 

Daim lbllr tanla yemyefildl. MaJaı,a meh'Uılll Dr •. Hilmi B. 
Derde yaylada .Tuna n bepı , ıNr Haoar ubfti aeldr lsa:itte ~- .. Hor Fddr., arka· 
Belpad 16rtlnliyorclu. ~ ipreli 6.dd ~q11111za beyanatında iki fJrka· 

TunamD kirli aalanaa ,.,... P~ crUnı hvblyet umumıye;e nJD kardeı olduja yohlndaki 
•lf tuhaf biçimli Taparlar •~ mensup bir zabitin Roman" hük6meti 8&zler mtlnuebetile fUD)an .ay
dı. Pencereden bakarken birdea Jaesahlaa ~sluk yaptıl1 tesbit edile· lemittir : 
bire yer d6ami1e baılidL A• ~ tevkif olunmuştur. . - iki fırka r' an1111dald fark 
lachm ki tayyare inıpek ~e Zabit 11tvklfhanede zchl~ içmek SU· Gazi ile Makbule Hf. aramdaki 
·~inj,, yapıyor. Fdhakika bet rctile intihar etmiştir. fark aibidir. 
d•kika aoara, aynen Sofyadald I - Size yeni .fuka1a pmek 
ıibi puaport muameleni J•P- Mısır prenı eri teklUmde balumachblr ma? 
mıt, bu sefer F oker liatemi fi Mmr ailei lnralJ.mdea ,,,_.. - Çok yaliarddar ama lraa-
kif ilik ve içinde laYaht Aloa• Abltaı Halim pap ile prem dıramala.rdar. 
ela olan bir bqka ta11are.,e W-. lleluaet Ali, pr-. lbm Huan, Çatalcadlt Yeni fırlfa 
nerek Badapewte yoluaa tut- 1tremea Hadice Abb.. Hamm Alal/ım•z me~ •ı tu': 
•ınııtak. pnua Nebile Abbu Hamm S. C. FarkamDPI Çatalca mer· 

.. Ye preDH8 iffet Haua H. Loit lces tcıkillbm yapmak &zere 
Bitmiyea bir eliizllik. Her ta• Trllllllio bmpan,...mn SteBa Çat•,a pleia meb•aa Naki 

raf ekilmif. T arlaJar anmt....,, d. ltal,a •apmfle ,ehrimlze Be,in mezktr mkaam mOmea
~zperle aynlllllf bir ova: Macar. ıelmiflmlir. .ımk Yaı:ifelİDİ teYdi ettiti Ab
cwuı. Pek nadir ıehir ur. AbbM Halim ~ bir mu- dal Bey sade Mehmet Beyia 
Fakat pek muntazam klJler. laarririmise •J•llatiaia tamamen icram makarrer olan belediye 
Birkaç b&yUk fabrika, bem beyu JiaMlll malaiJette oldujunu, intibabab veya firlraaıa lley'eti 
mezarlaldar. Bir kireç ocata ya- ı.tanbalda bir ay IJadar kal•ca· i~ueai için tertip ettiği namzet 
mnda, toprajıa &serime l&irerle p ~. tiltainde na " muvafakatimi& 

• 

Lavresin bir seyaqati asile.re 200000 tüfeek 'f" 
züzlerce silah teüarikine k:'tfi gelmiş. 

"Avanı Belı,, den: 
TOrk • Iran milnaıebab ecne

bi memleketlerde zannecJildiğin· 
elen fazla gergindir. Hadise yal· 
nız birkaç dağlı haydat Kllrdiln 
gadclaı Ye kurbanlanna ifkence 
eden yol kes:cilerinin tenkili de· 
iil 1 so. ill 200 bin kitilik bir 
kunet teıkil eden g6çebe kOrt
lerle hakiki bir muharebe icra
sadar. Bu Kllrtler mukaddema 
bildirmit olduğumuz veçbile A· 
rant dağının yamaçlarında Türk 
kuvvetleri tarafmdan mubaaara 
edilmiştir. Ankara btık6meti lran 
ile badiae çıkarmak fikrinde de
ğildir. Fakat Jran bllkQmeti Ira· 
mn garp Ye cenubunda iskln 
eden Ktırtlerle olan milnucba
tında g6ıterdiği zaaftan dolayı 
meaaldllr. Oyle bir zaaf ki Tah
ranın ailfuzu ancak bllytlk tehir
lerde tanıliyor ve buolarm hari
cine çılahnca Iran htıktmeti zaif 
bir aiya1et kullanarak haydutla
ra aillb ve cephane verip onlara 
,Oveniyor. 

Emin bir menbadaa aldıiımız 
ma16mata göre badiaab taavir 
ve huliıa edelim. Mukaddema 
yumlf olduğumuz veçbile gube 
Klrtlerin derebeji idareai Gazi 
Mustafa Kemal Paıanm iradesile 
nihayet bulda. Kürt halkı iki 
._. aynlcb: 

Kuttal tarik Kllrtleri, banlar 
&ldlrOr, yağma eder, yakar, vah
pt _ıa~r, bir d~ebe Klbt
ler nnbr ki banlar daima aey
yahdırlar, ve TOrkiyenin dağlık 
aruiıidde lran hududunda yaıar
lar. Bu hunhar akvam lnıiltere
n"n iki ,Ozl6 ıiyueti ile teıvik 

olunarak lrakta dahi ıeraeri ~ 
ziyorlar. Muayyen bir r~ 
verelim, lramn cenubu garb.-r. 
deki Tahti ktırtler takriben ~ 
milyondur. lrakta Musul ciY~ 
da iptidai halde 200,000 ~ ~• 
yaf41. Bu ıeyyar Ye tehi~ 
halka, Ktlrt iıyanımn b0ta ~ 
meainden gayri memnwı olaıı 
Kürtlerin iayanlan ile v&bşet ~ 
reketlerine iıtirak eden Ad
mıntakuındaki 100,000 Arap 
bir o kadar Çerkezi de illYe dl 
melidir. 

Nihayet bir de KOrt kayıOJdl 
vardır ki derebeylik eaaretiadd" 
kurtulmuılar ve arazilerine saJalPı 
olabilmi9lerdir; hanlar KGrdid 
balkının ekseriyetini teşkil ed~ 
ler. Tnrk . bilk6meti kendilerillı 
tensik ve teçhiz etmiftir. HaW 
erkim harbiyeaile lranlıYrdlll' 
para mukabiliade llllh Ye 1111' 
bim•t alan bi kabileler büytİk 
buan mucip oluyor. 

Ba mıntakada lnliü liy.-d 
tuelur: Tllrk ve lnn llu..._.. 
boyunca bir KClrdiıtao teflııil _.. 
mek ve buna lraktald Kllrc(iit .. 
kısmım ilhak etmek. Bu 1-' 
memleketle Ermeni C&mliuriyetl1 
lran n fraktan aynlac4k 1 a-. 
kuabuı 8 Tllrk kaaahaa ! JraJI 
eyaleti 1 Irak eyaletinel• teretr 
kip edecektir. 

Bu feYraD haHnde1d mmtakr 
lar Miralay Lawemin bir HJW' 
bati Asilere iki JBz bin tlf~ 
ve ytlzlerce mitralyoz utdma1 
için klfi ıelmif. Bu kadar er 
h1ıa bu Yahti kafalılar eJiD'. 
te.Iim olunmuttur• ~ 

Yüzme müsabakamız 
cv,ı "'""' ı ~ ..,__.1 

· Ba elaYaet Ozerine biz eyl610n 
baftuaacla yapm• ~edijimiz 
mlubabam plDll ve mesa
feaini teabit etmek Ozere, ıon
radan bir itiraza mudp olmama· 
• n yeni bir bahaneye yol aç
mama• içill Mecdi Hnıam be
yin yerdip cev•bı beklemek
teyiz. 

Fakat mumaileyh henUz ne 
bizim d~Yethnize ne de ytııtıcll 
Tallt beye bir cevap Yermedi. 
Ôbtlt taraftan bu manidar 16 • 
lt6tu devam ederken kıymetli 
bir yldclhalzden daha mllsa • 
habmıza ipirak için bir mek
tup aldık. iki 1ene eYvel uzun 
mePle Ozerinde yaptığıma mll· 
ıabakaya ifttrak eden tecrllbeli 

lailafmda iaipılerimizia tesbit 
eclilelipi haber aldık. 

Bia elrevm Cnmburiyet Halk 
Ftrkat111a meuap Ye mukayye· 
eliz. Bu rabıtamw timdi olduğu 
pbi bundan b&yle de ~uhafau 
edeceğimizi beyan Ye guetey· 
lede jlamm rica ederiz • 

Danveklli Reşat. uncu H•fız Ha1i1, 
fabrikatör Salim. eczacı L'Qtfü. Nasliçlt 

Şerif, bakkal Hasan, Nasliçli Faik, langult 
lskender, Ferhat, uncu Şe'fkct. uncu Şerif, 

[ir fehmin 
Ankara, Sl (Telefon) - Fethi 

Beyin, Benı aefirlijine tayin olu· 
nan Camal HOanO Bev yerine 
meb'cs".uia namzetliğini koya· 
cajı tahmin olunuyor. 

~cDlerimizclea Kaampqa k1I" 
lflbOnden Ka•m B. mllubak•• 
mıza hazar olclupna bildinDek-
teclir. . 

Kuam bey ba me..feala ıc..
~ - BayGkada ...,_ EylP 
BoyGkdere

1 

okumam kellcli
lince daha pyam ana oldu!« 
nu ve saten Talat beJia cı. 
umn mesafe iatecllpü kqcl* 
mektedir. 

Biz enelce ele ipret etti~ 
tibi mOsabakalDIİID esu batls' 
n fU suretle çizil'1Üfti: 

1 - M&abakamız U18D bit 
mesafe ylizmeaidir. Ve tec:rlibd 
mllaabıklar kabal olunur. 

2 - Eylillln ilk haftallilM 
yapılacaktır. 

Bu eau hatlardan 10nra trı 
ferruab, yam nereden nereı
olacatmı ft gtlnlhll brarlqtır' 
maya Mecdi Ha.ara J>~yhı a•r 
bına tealik ettik. Dallf 
bekliyoruz. 

Yunan çocukları 
Eonebl mıktepıere fİl'emıır 
cık, bu hususta ıarer ediliJOI' 

Yunan hükOmetl kendi tabaa.,d.., 
olan çocukl:ınn ecnebi mektepldf 
girmelerini menetmiştir. Bunun üzeri• 
ne bazı sefir!er Yunan Hariciye cell"' 

retine giderek bu tarann geri ahna>a• 
sını istemişse de Nazır YunanistanıO 
bu hususta Almanyanın yaph~nt icfr 
dan başka bir yol takip elmedi&ilai ~ 
7an etmiştiı. 
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Gutteye ı:ö.:ıderilec:tk mektuplann iiıeria: ldıre içinse [ idare J yurn 
alt ise l Yazı ; itarttl ~onulmahdır 
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= SAVISI HE~ VE~DE & KU~UŞ = 
l\1ATBAA \.E ıDAREJiANE: 

ISTAr\Bl:L. Babı ali , }nkara caddl's ode "VAKiT '\TRDU. 

Tel . 1'70 { ID>..~'!. IŞLE.:U 1 1'71 ( YAZI l'L'!:iU 1 Te!araf ı VA.KIT , P..ıa n- t' 

:n~~~~;~ Türk Maarif cemiyeti mektep defterlerini ve kaligrafilerini 
Her ·yerde arayınız. Umumi depQsu : lstanbul Fincan'~ılar yokuşunda Şark Hanında 18 nunıaradadır 

----------------------------------~--·-----------------------------------·· 
• 

f 

BiLc~MttE 
FoRD MAMULATI. 

' 

FiATLARINDA· 

TENZiLAT 
F°" falwilr•- l.tanburda hir pahe açmaaandaa hekleni1~ 

alli• kek ._., .ı • ...-. fljtalltta huaule ıetirilen tuamaf ' 
.. ,..imle Fon:I araha " ICWonlan tfntcli daha ucuza mal oluyor. 

Midlnet Ratlann«I& ..._._ ıetlnfaı& ucuzı4.a Ml'MI •bf 

fiatlan-.. t...a -.1ı .--.ti h ~ Jltif+!..m• anetaMlc 
111"•• ,,. ıukinw -... blaD Fora ••..-yam ı.~ı fabrik .. 

...... tmda elde ettili tuanufu o~J:,'D •• k,aı1oa fi&tlaftncla 
t..U.t ,_..1c MfNd ._ .,..... ~ iiıfifadMiai anetmiftir. 

Roaclst• 

Phaeton 

Tuclor 

Coape 

T.L 
1970 

2000 

2330 
• 

2410 

1 
1 

Stan&laftl Sedaa 

De t.u.xe sectan 

Town Seclan 

Otomobil Şulal 
• • 

Kamyon Şasisi 1700 T. L 

:r .. -. ... Fahrilca •uiciM. 
sG..ı-eldeamit teetim fiat..; 

T.L 
2675 

2700 

2800 

1170 

PARANIZJ TASARRUF ETMEK VE SANAll 

Ti:ŞYIK ETMEK iÇiN MUTL~KA FORD AUNIZ 

FORD' MOTOR CQM-P:ANY EXPORTS INC. 
r •oao FaDPOllT ISTANIUL • 'l'UUl.Y 

... 

.. 

- - .....:....., ___ ........., ___ __.. _____ __,_ 

l1t4n u. "'" c: lcru meauri~z~:u."n. lııo11'11'l ma'f~""'' oüiy• l:Jı,.111t1 Jstanbul Yeoınc ıua M•morllllandon' 
Bir burçt&'1 dolayı· ~- Tıum d4vnuıd4: Dimitri Ye Marikaya borçlu 

olup ikinci arttırma •uretile Pa- lJESet B.. tarafından madam 
raya çemlmesi mukarrer Matbaa Mari LeTi aleyhine ikame ohmu Bakirk6yOnde Nifoa Keryeainde 
....ıdnalan 4 • 9- 930 TuiWJae matlubat daTutnm .cari mahke- Kuleli bo.tanıada aalrin Anam 
mlNdif Perıembe gönl •at muinde ••1danclkta Emin B. Efendinin babçuinde me•cut Ye 
tO daa 12 ye kadar latanbul Haa 8 No da meYcut iki bin mOclrik incirlerin haczini mtltea
~kara caddemade 46 numailllı idi• Koıum •blmaaıaa malike-
~atbaa ön&nde Sablacajındu ce karar Yeril~ oldupndan kip furubt eclilecethtclen iıbu 
alip Olanlana mezkQr ,na Ye talip olaalarin •bt ~I olaD Eyl618n d6rdllild Pertembe 
;aatte mahallinde U. baluna· 4-9- 30 Perwembe ,ona aaat shG aaat 9 dan 10 na kadar 
·ak Memanına m8racutlan ilin 10, 30 da ..... eezk6rcbr ha· talibüııiD maballiode memanma 
olunur. m bulunmalara ılb Olunur. mlracaatlan illa olunar. 

, 

NlŞA~TAŞINDA 

TERAKKt 
Telefon: Beyoğlu 2517 

Tetkilatını tevsi ederek «Yuva• 
Ye « ilk ,. ınnıfkrı ile « KIZ 

LEYLi» dairesini 

LEYLi 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK ittisalindeki ( eski 15 inci mektep 

binasın:ı nakletmiştir. 

Ana - ilk· orta~ lise 
Smlfl4rına talebe İcavdetmektedir. Her gü~ 10 dan 
16 ya luıdar ( Şe'kayık caddeJinde Halit RJ/at paşa 

- · ko1111ğınd11) mtfdffrUlqe milracaat -

Kocaeli Vilayetı Encümeni 

·daimisinden: 
bmit • Kara;ıakuplu yolunun o+ooo ili 26+000 kilometrola~ 

· arumdaki pe intaıab yapılan teklifabn liaddi layık g6rlllmem• 
aiaden dolayı 28,000 liralık tahsisab mevcudeaiyle vahidi kıy.,& 
flat &zerinden yeniden 10 eylill ça11amba gtınn saat on befte ihal• 
edilmek 6zere teraiti sabık vecbile kapalı zarf uı..Ule miinakua~ 
konulmutlur. Talip ol ~nların ehliyeti fenniye veaikuı ve ytlzCle y·Cil 
buçuk teminab muvakkate makbuziyle teklif mektuplarını mllnak•' 
~. kanun~d~ki tarif at vecbile mezkur tarihe ka~ar ~ocaeli vj~ 
yeti daimi enctımenine vermeleri ve tarlnamesini g&rmek iatiyer' 
erin Kocaeli bqmObendisliğine müracaatlan. 

- Istanbul Tapu baş memurluğndaıt= 
· Yavuz Erainan mahallesinde Tekir dağı iakeleeinde cedit 6 Ni 
h deponun t .. arruf kaydı bulunamaması baaebiyle maballeB tahldl 
ve mutuamfmm teebiti için 14 - 9 • 930 tarihine ma.adif P,_, 
,Ontı .. at 10 raddelerinde Tapu memuru izam kılınaca;ı mat.ad 
mezlıtr iıaklnitda iddiayı tasarruf edenlerin yetlerind.eld ...-lk 
ile birlikte maluıW mezktmla iabati vtlcut etmeleri ilAıi ekinar~ 

· il Zayi ler · · 

Seyrisefain 927 senesi Edirne zirut mekıetb· 
Merku ıceateıi: Galata K6prti bıtında 
~Y•tlu U61. :Şube acenwl Sirkecide 
ühOrdar zade bana altında T eı.lst2741 

MERSiN SOR' A=I' POST ASI 
(KONYA) Vapuru 3 Eylill 

ç arıamba 11 de Galata Rıhtımın 
dan kalkarak Çanakkale, lımir 
KtUlnlr, Fethiye, Fi~ike, An
talya, Alliye, Mersine gidecek 
Ye d6nllft• T qucu, Anamur, 

AIAiye, Antalya, Finike, F etbiy< 
KOllOk, lzmire utnyarak gel~ -
cektir. 

Çaaakkalede yalnız yolcu 
Yerilil' yolcu alılıır. 

J }t< ı rnrır ~osrnı 
( lıl E R S 1 N ) vapuru 2 

Eylül Salı 17 de Sirkei 
rıbtımıadaa kalkarak Gelibolu, 

aakkale, Koçtıklcuyu, Edremit, 
BDrbaniye, Ayvalığa gidecek 
Y• danOıte mezkur iskelelerle 
birlikte Alhaoluj'a utnyarak 
s•lecektir. 

Gelibolu için Y•lmz yolcu 

den 'lldıgım şabadetnamemi uyi et~ 
Y enlslni ılıcagından eskisinin bf1kı04 
voktur. Edirne ziraat mektebiolll 

927 senesi mezunların~ 
No. 82 Jsunbullu M. 'Rıl'P 

§ 1928·929 senesi feyziati liscsiıuiet 
almış olduğum 134 No. ilk mekte~ şt• 

hadetnamesini zayi ettim. Yenisini çı l ar 
ta..:ağlmdan eskisinin hükmü yoktur. 

419 No. Nej4t 

Eılrgeme Dern•O• piy•r.k-o•ll 
Esirgeme Derneği menfaatına tertiP 

edilen piyanko 5 eylül cuma .giınü Şj• 

hah ıaat onda O.~aloğlun& Türk ocil' 
binasında çekilecektir. 

lstan"ul ve.tına lcra memur:ll' 
tundan: Bir deyni mabkumlindl"' 
bibten dolayı m abcuz hane et• 

yası 930 senesi eylülünün üçOll". 
cü çat ıamba gilnü aaat 1 ~ de 

Sandal bedesteninCle bilmuı.ayed• 
alenen satılacağından talip olaır 
lann memuruna milracaatlarl 
ilin olunur. 

alınır, yilk alınmaz. :ar.11:1nuı--=uaaa::n~ 

-sk_e_n_d_e-rı-.y-e-su-··-ra-t-• ·ALEMDAR tade 
postası v A p u R L A R J 

( 1 z M ı R ) vapuru 5 Serı ve lükı- Karadeniz postdi 

Eylll CUma gtınli aaat 13 le B ·· ı İ vaput u 1 
Galata nhbmandan kalkarak l I en Eylül 
cumartesi sabahı lzmire 
Ye akıamı lzmirden kalkarıt.k 
Paıarleai lıkenderiyeye vara
cak ' y~ Çarı11mba fskenderi-
yeden kalkarak lzmire uğ
rayaralc: lstanbula gelecektir. 

Havuıiar dahilindeki lo!canta 
kiraya verilecektir. Son ibales: 
S.eyHll-930tarihinde yapı!acak-
br. latiyenler o gün levazım 

mDdOrltı~On,. f! "'lmd•· i 

P B l ft R l ( e ·ı günü akşamı saat 
U 18 de Sirkeci rah• 

tımandan hareketle (Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Or• 
du, Gireson, Trabzen, R;zeye 

1 
azimet ve avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: lıtanbu l 

1 

Meymenet Hanı altındaki ya· 
Ü ııhane Telefon lstanbul 1154 

r· Mea'D1 müdür: Refik ı.:..-


