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Istanbul dün aziz mi
safirini selamladı 

( TELGRAFLAR J 

YoB parası 
Yeni bir nizamname 

[llıt taralı ı inci ıayılatla] atın seli.mlanna sür bir seıle: yaptldı 
İ•tanbulun en aziz ve kıymetli - "Merhaba! naaılıınız, iyi mm Ankara, 19 (V akıt) - Şoseler 

misafiri Gazi Hz. 99 g6nlilk bir niz arkadaılar?,, iltifatlarile muka• ft k8prtlJer kanunu mucebince 
. fi lik d b · · bele buyurmuılardır. . k llefl . mıu r ten sonra ün ıe nmız Mü ... 1 h h eti . "ttu nakdi yol vergııi mn e enn· 

den aynlarak Ankata yoluna çık- da ye:~:':.~ten halı..:~~rin~:: dea borçlannı takıit mtlddetfn· 
1 

mışlardır. yürüyerek ıara dahil olmuılar ve de ademeyenler hakkında tahsili 
Miifarlnileyh Hazretleri ıehri- evvelce hazırlanan huıuıt trenin emval kanununun tatbikine ait 

mize 12 haziran pe11embe gilnl en arkasındaki vaıona binmitler- bir nizamname yapdlDlf ve lli 
ıeref vermiper ve bu ikametlerini dir. .. .. . . . . tudike iktiran etmiftir. 
bir milddet daha temdit etmeleri Buyuk rellımız bır müddet vaıo Nizamname eaa•lanna gire 

k "k M·ıı t M 1. . . nun ıahanbiında durmuılar ve tren .__ I 
mu arrer ı en ı .e. ec ııının tam ıaat 17,15 te yavq yav&f hare- yol paruı iki taawitte ama-
fe.kallde olarak ı~timaa davet ket ederken tefyİİne ıelen aeTatı ~akbr. Son tak•itin tediye za• 
edilmesi llzerine dün lstanbuldan müteaddit reveranılarla selamla- mana mart ayını geçemez. Umu
aynlmıtlardır. Bobnk müaci dün mıtlardır. Bu sırada ıan, bütün ia- mi, hU1U1t ye mlllhak bDtçelerle 
sabahtan öğleye kadar Dolma- tasyon civarını parmaklıkların dam idare olunan devlete ait mDes
bahçe sarayında misafirlerile ko· ların üıtüne bile çıkarak dolduran seaat ile imtiyazlı ve ruhsatlı 

1 1 halkın candan ve ıönülden tafaD 
nutmUflar ve saat 6, O da refa· " 1 . ka 1 L!_ m•ketlerden ma&f, tahsisat ve Y&f&,, avaze en p &mlf ve U1T • r-
katleriDde mutat zevatla Meclis niye sonra bütün ıar en kıymetH leret alaalann borçlan, nakti 
Rem Kham Pqa, Hariciye Vekili ıeyinden ayrılan, en aevditini kaJ· mlk.Uefler cetYetleriDe mlate
doktor Temk RltUl, .S. C. Fırkua ~d.enler~ ~ah~u• .. hüzUnlü bir .... niden ba mlleueut tarafmclan 
lideri Ali Fethi Beyler ve Serbeat ıızlıie ~uriinmüft1!r· toplamr Ye ai8an nihayetine 

--•- U cı:n • • • Gazı Hazretlenle beraber Kıbç __ 1: 
fırka en.An e 'f'Al"I Naalı ve Ah Ali, Recep Zühtü, Huan Ca<rit, Ce- kadar ait oldutu tabeye tt:911m 
Hikmet Pt- lar bulunduju halde vat Abbu Beyler de AnbraJa tit ecllllr. Diler mllkellefleri haaual 
taray bahçesine çıkmıılardır. Gazi mitler ve vali Muhiddin Beyle Hallı mubaMIMI• tabat biü1etinde 
Ha•etleri açık llciwert bir ko•tnm, fırkası Müfettiti Hakla Şinui P&fA aramaya " borçlan tahlil et• 
f6tr ppka giymitlerdi. Çok ıen reiıicümhur hazreti.erini .Yil&yet bu· •eye mecburdurlar. V ermiyenler 
bef'll bulunuyorlardı. Kendileri duduna kadt.:ııt:•tler~ir. haldlmcla tat.ili •••al kua• 

bu d t "fi . . . d Gazi Hz. .....- __ -tL• icral &-LIL-& -L-
y~ ra a et~ enne ıntı~r e en İzmit, 19 (VAKiT) _ S..,W ........ llllUINK yapwr. 
bır kı~ım meb aalann hep•ıne ayn Gazimizin AabraJI tetrifllrl ..... T.Wclar olmaya yert.de 
ayn iltifat etmifler ve nbbma ri üzerine yaJimis Şeni -.,.. lro- tılltlllb •.a.tarlar . yapar. Ba 
kadar slderek sabile yanaımıt lordu lnamaacl•m Naci " mlsa ... maldarlardaa talaaklrabtm yls
olaa SliltlD yabna rlkip olmuı- mandam Ata Pataiar ..._. lcla ele altmıpn toplayanlara ya.de 
lardır. Gebaeye sitmitı..IL ._.._ da biri, ,.tmlfial toplayalara lldai, 

Yat nhtımdan ayrılırken ıara• kadın, erkek binlerce halk ..,.. clalaa t.slıam toplayaalara da 
ym üatünde daJıalalan Riyaseti- Gaziye i~1onda bltlar .. .,_. ytlscle ~ aidat olarak ftrilir. 
cümbur bayrajı yavq yavq indiril la~dı. Reı11cilmhur il....a.ml lll· Huml malluebe talwlldar
mit Ye aaray adeta aziz miaafirinin mıl olan tren 19,30 da ı-1tıe _. 
lıuretile bir teeıaür ıölıesine bü- vasalat etti Ye ballan . MYIDt taa- lanam taW niıbetl ytbcle yet· 
rümnüft\ir. bür~h.-,..._.,. ....... ftlllrQ ...... hehD11ra Jlscle Wrl, ..... 

Gazi Hazretleri yatta çok ıen mü ~tar !'f aılm Bey Mr hltüe Irat et- fula11 lpa de Jhde ddai ikra• 
litafelele Tnlik Rüttü ve Fethi m!f· bır •r.~~a"tr~. ~et• mlJe Yerilir. Tahaliclarlar tabii· 
Beylerle uzun müddet ıörüpnüfler ~~f, halk bü.Jiik ~ııını a,nı tm• lab lllllf mala Ziraat banlca1ma 
maİJetİ erklnile konuımuılardır. huratla t91yı etmıftir. 

S6tütlü Kızkuleai Cinlerine ıelin- • • • yabnrlar. 
ce Selimiyeden atılan toplar ve lima . Ankara, 19 (Telefon) - ~· - - - --------
nmuzdaki bütün vapurlann veda mız yarın saat 11, 18 de tehrimıze B b d 
düdüklerile ıelamlanmıt Gazi Haz- tetrif buyuracaklardır. Ü ffi ay a 

Sağır ve dilsizlerin intihabı 
Cemiyetin reisi sağır ve dilsi~lerill 
hiçbir fırkmya mensup olmadıkla· 

nnı söylüyor 

Dfln toplanan .. in' ve clllalzler 

Din satır Ye dil•izler cemi· 
Jet merkezlerinde toplanarak 
idare he1etini intihap etmiıler
clir. intihap neticumde riya· 
aete StlleJman Sam, kltipliie 
Abmet kara Ali, mabuiplile 
lbralüm, Yeznedarhta HtiHJin 
Ani/ bahta da Tahir Beyler 
aeçilmiflerclir. 

Cemiyet yalanda melctepleri
Dla aplmua için Maarif idareai· 

Bursa da 

ne mOracaatta bulanıcaldl't 
Rei• Snleyman Sım e.,, 1.-

tibap edilen namzetlerin -...,,; 
fırkadan olduklannı ıoraa "" 
harririmize fU ceYabı vermifd" 

- Biz ıimdiye kadar ~ 
hrkaya girmedik. Bina_..,. 
iDtihabımıZI bir fJrka •t 'f' 
yapmlf değiliz. Bundan _. 
bir hrkaya girip, pmemek ....,. 
kmda da dllfllncemız yoktur. 

lzmirde 
intihabata dün Halk tırkaıı 

kazandı 
firlrPra;~BrıiiiFt Ba auretle TUrkoealı ..... 

fm rivayetler çıkarıyorlar leal k6ktlnclea halledll• 
• .Buna, 19 (VAKiT) :- Belediye lzmir, l9 (A. A.) _ yeni 
intibabatma bu,un Yenı mahalle- 'hd d" Se L--tç"lerm" lrıöra~ 
d L.--1 d H lk 1 • · 1 as e ıp ruc. 1 
en ~ an ı. a , rey ennı ver- d" ... y·· k i ı • b ııwiın 

mek h unda bü ük bir tehalük ıgı ur oca ı mese esı. u~-
.. uaua.. • Y • ka lanan dernekte Serbeıtçılenn 

Ydenİlaka ghst~~y~rdu. Bıl~aaıa tf • muhalif, üç müıtenkif reylerine 
retleri yanlarından geçen vapurlar- • 1. h d ft 1 • 
daki ve ·~hillere birik-:,n binlerce 1 n 1 ap e er e rı 
halkın selamlarıwl ayaga kalkarak 
f&pkalannı aalla1Qak ıuretile mu- _ • 

ı ~rı~ te acumu ıayanı ayre ır. tı 191 reyle Halk fırkasının t----

Neler Oluyor? Heclar ıkifa~ll" ~.afta~lanlarhadılklart~- ettiii heyeti idarenin iatifasını ~ 
am yet aoaterıyor • n ı- b l tm k t"l kökü"nden iP 
ha encü · b. 1 k f ı t h u e eme sure ı e L.-

~bele etmiılerdir. Bugun asulyor. Bır hafta 
Yat tam ıaat 17 de aiır aiır Hay asılı duracak 

darpqa nhtımma yanaımıt ve as
keri bandonun çaldığı istikli.1 mar
flDID litif terennümleri arasında sa 
hile çdUlmıtbr. Gazi Hazretlerini 
harada aaker, polis jandarma kıtaa 
b, aefaretler mensuplan mülki Ye 
uk.t erkin ve garı dolduran bin
len:e halk yqa var ol avazelerile ia 
tikbal etmitler ve Gazi Hazretleri 
hanlara litif tebeuümlerile muka
bele ederek aralamdan geçtiği kıta 
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- Kola1 rele atam! .•• 
eleyip ıeçiyor, Numan ata gibi: 

- Olen Yunus anlayalım . . Bu 
aaballede yalmız aen odun ke-
1eeelrain?.. Seni k&ythıden geti
rerek yanıma alaıa, mahalleye 
bekçi yaptıran benim.. Bqına 
torak 7aia11 .• Bana k6llb mi 
lceyclirmek İ•tiyorsun? .. 

Gibi 16ılerle kendisini lpele
miyordu. 

YunUI A(a, odun kesmek 
mretile kendi•ine gelecek bir 
para alantwna kaptım tutma
mak bu ... anda Rnttnaın hiçbir 
arzu 161termeme1indeki ıebebi 
anlamıyor, fakak silkutunu da 
eyi manaya hamledemiyordu. 
Kim bilir herif alttan alta bir 
.., .... ili rapıyor, ~ kestiği 

intihap eucllmenleri tarafından 
tetkiki bitirilen defterler bap 
balkın g6rebilece!i 1erlere uda· 
caktır. 

Bu defterler pe"embe ,
akıamıaa bdar udı bulana• 
caktır . Defterde isimleri olmı· 
Janlar ltirazlanm mtllaap eacl
menlerine yapacaldanhr. 

Halbuki zayaJh Rotta, meur 
kazmayı da bu mahalle bekçili
ğinin icap ve zaruretinden add
et tiji için bu nahot iti yapıyor
du. Yoksa kim•enin kazananda 
g6zii yoktu. Bekçilikten aldıdı 
para kendisine klfi reliyorda. 
Esasen fazla pan)'I ne yapacak· 
tı?. Maksat bir lokma ekmek 
değil mi idi?.. Daba fa~•••• 
karag&zllllerine mi yedirecek, 
eğlentiaine mi aarf edecekti? •• 

Y ataıurlu ıtmJer arbk batla· 
mJfb. Han daima karanhk, sik 
daima sizi yqb •• toprak mi· 
tevaliyen karumamak kere .. 
lakb. Gt1DdGz i111an blaYeye 
gtder, lrurananilirdi. Sonu p· 
için kendi aleyhmde kar&kola 
mu tahrik ediyoruu? .. 

P 1.--~e°d, ır ~fa 1 daza ~ a ledildi. ittifaka yalan rey alan':, 
Polis halka ateş açtı ~ --kalP-md ... a -~. eyek-;vamt"h ıbm- yeti idare sürekli alkıılarla tak~ 

100 k" • r I aam . ma 1l•!ll 1?rere an 1 a a- edildi. Ocakta tezahür eden bu....-~ ışı ya a ••.. b tehır mecbunyetınde kaldı. . t s bet ·ı . rtm' dü~ 
) · d 5 be f ka ftarl kad zıye er ı çı erı ıaıı ı , w--' 

lm~~!>-y, ~8 (A.A. hd'~k!ıs, b~- 1 er ı•t _ır. ktara akarı.. "d~nl- dürmeie bqlamıttır. 
iı .. ııtemıyen ye te ı r ır arın rey erını azanm umı ı e R · ı • 
tekil alan ahali üzerine &tef açma- fena ve muzır rivayetler çıkarmıı- us tayyarecı erı 
ia mecbur olmUflur. Takriben 350 lar, fakat halk bu yalanlara inan- Moıkova, 19 (A. A.) - M--
kiti tevkif edilmittir. Nümayiıçiler mamııtır. Bunlar, ekaeriıi amele o• va tayyare karargi.hında ya:!:! 
den 100 kadarı yaralamnqtır. Mn lan bu mahalle halkına birer yevmi- mitingle tark seyahatinden d .. 
kuflar meyanında bulunan bütün ye daiıtmak ta iıtemiılerdir. Bu tayyareciler, Ankara, Tahran 
lradmlar pce serhat bıralalm1tlar ıayretkeıliklere rağmen neticeyi Kabilde gördükleri fevkal&.::1~ chr. Y elnıs 30 16nüllü henüz mev• Halk fırkuımn kuanmaıı ihtimal· tane kabulden hararetle 
kufi,et halinde bulunmaktadır. leri çok kuvvetlidir. mitlerdir. 

cltb, nekaclar olA luaa bubtı Gece bekçiliği bayatı giz ve de 80basının kUf181nda 
,.t .... biliyordu. Lakin gece· kulaklanna tlddetli bir huaa•İ· h•t oturarak e1pru1m lfe'• 
leri, bele feneniz yın IOkaklann 7et Yerm.İfti. Gece ilerledikçe pzetemini okur Ye kanaile kr 
slflri kanalıtı içinde çamurlara, ba hauaaiyet artar, uzaklardan auturken kendi maball_.. 
• birlldatlleriae dala çaka ytlrl· •eçen ayak bkltırlarını duyar, bekçisi de ayni ıuretle kaim ..oıır• 
••k mlpDI bir İftİ. Bilbıua •ecenin zifiri •İy•hhiı koyulu- •opa•ım kaldınmlara ...
flrbnab ıecelerde boan Hrt tuau zayi ederek alaca karanhta ıeçer Ye uzak mahallelere dol"' 
yıpurlar yGı:D 6yle kubaçh7or, yakın bir renk abrdı. ytlrllr fiderdi. t 
yanaklan ayle nifterliyor . ve Böyle ıecelerde RilftOnnn Dlln bekçisinin iwliti ha:. 
elleri &yle donduruyordu ki 6yle anları olmuştu ki evlerin merdivenlerinden butlln kea 
inıana yOr&mekte yeia pli- içerlik kapılanna sokularak yai- iniyordu. ~ 
yordu. mardan Akman Ye bqlannı Mezun oldutu gecelerbl 

Abi fibi sabalu gelmiyen bu koltuklarının arHına •Okarak kendiüe mah•u• ayn ıabra~ 
uzun yat-urlu ıecelerde el ayak tath tatlı uyuyan ıokak klpek· vardı. Bayle gecelerde kaı.;..i• 
erkenden eekillyor. koca sokak- lerine rapta etmiti. geç vakte kadar oturduktaa _,., 
lar zifiri karaahtıD ı•lak zulme- Hele bilhusa böyle recelerde Dstnnde yağan yatmurlarm ratr 
tine slmlll&yordu. 86yle gece- soba bacalanndan tftten duman· betini ta111an paltosile, ~ 
lerde Rlftll lıiaeclerdi ki b&tlla lar odalarda yanan llmbalann lu ayakkaplarile naçar ~ 
zinahlar llmOftOr Ye kendiai, pencerelerin bubulanmJf camlan dinerdi. Kapıda ayakka,..,... 
metruk Ye karaahk bir tehir ha· &zerindeki ılık san ziya•ı, duy· çıkanr, sonra kDçllk lam.,._. 
nbeahain ka11111ndadır. dutu ı•tırabı derinleftirdi. yakar, mDteakıben oda du•atr' 

Y almz, bu harabe içinde za- Hayat, bplu bir merdivendi. na palto•unu asardı. 
mu uman uzaktan gelen k&- Bir zamanlar, kendiainin de blyle Odaaı derin bir •Dk6net 16: 
peklerin baYlaaaaları onu t...Uı bir eYİ, b6yle tOten bir bacuı mftlU idi . Bu sikOneti ~ 
ediyor, ruhuna biraz ferablan- Ye ııık dolu bir penceresi •ardı. gecelerde yanındaki · tabatlui"° 
dıriyordu. Kıtm o sert ıopk gecelerin- (Bitmedi) 



-Jeo London-clan NNdeden : M. G. 

Hakiki oe esrarengiz bır seslı Fılım 
-ı 

Soa samana kadar Şlkaso deteldtvlerl rel•I olan kaptan 
Con St• haydutlarm kuDandıjı mitaralyöz tüfeğini 

tecrllbe ederken 
- Hot reldiniz .aıy6 •• 
Şikap lalktmet tabibi doktor 

Hermaa Banduen ba a6deri 
81,Uy.,.k elimi lllrb •• IODra 
~em1mea bir aaaaimiyet hare
ketile kanumı yokhyarak batırdı: 

- Hani zıhh yeleiinlz? .• Nel .. 
Zdah yelek Jiymeden mi Şikaıo- # 

ya geldiniz. lnamlmu teY·· NeY• 
Jorkta ıize ta•ıiyecle bulumaa
dı.lar mı? yokaa edilen taniyeyi-
1111 dialemediniz?. zıhlı yelebiz 
Şılcaıoya gelmek!.. F aney·that! 
(bu ne fikir). 

Doktorun g6zltığ0n0a camlan 
çok kaim oldutundan nazarlann· 
dclaki lıtibzayı 1aklıyor, fllphw 

oktor Saad N ldhik _.__ eaen eYyorldalamı 
IOV&UD• Yakıf Bir h 

,Şikaıoya ~ le • 1eya 
• a•uu• için Nevyorktan 

treae bınerkea ona Yed k 
mında: a ma a-

- Don't forger your ıt 1 
( hı 1 .ıt.: • • ee uest 
il ı ye ea.nızı unu.tmayınız) der-
ler. Geçen akıam Nevyork-Şika
ıo hattında İfliyen en mqhur 
.Orat katarlarından Tuentytb
Century ın kulOp Yagonunda el
biaesini ç.akararak Amerikanvari 
ralaat eden bir yol arkadaıım 
1'ana demiftir ki: 

- G&rtlyonunuıya, benim 
arkamda adi bir yelek var, çlln
ko Bufalo dan ileri g itmiyeceiim. 

Şakamı, iıtihzamı, kimH an
lıyamaz. Hoı Nevyorkta 6yle 
adamlar Yardırki Şikagonun it 
aıahalleainde klrlı bir meseleye 

Şikago Koronerl doktor 
Hermaa Bwıdeaen 

~riımekdenıe yerlerinde kal 
zıyan etmesini müreccah görllrl ıp 

Filhakika bu gllriiltüci fake:i 
münlı mahallede fU kalabalık 
halk ara11nda pek çok d f 1 

b kı . . a a ar 
en e endmıyen facıalar 0 

Ô 
ynan-

m11tır. yle dıramlar ki onlard 
tabancalar, mitralyozlar, bomba~ 
lar hUknm •ürerken iat d · . eme en 
i:rncı ola~ it adamlan, dakti

ar, katipler kuvveti' t b 
k a ana 

verere kaçarlar. Daha b d b. k un an 
ır aç ıınn evel u 

Zuta iımindeki metbu~ 1-;'~da 
n;ıukabil bir çetenin tGf k y ut 
tınden h k e ate
kurtara bildf a V olarak kendini 

· e müsademede 

.. VhKIT "ın tefrikası 
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ı Amerikalı misafirlerimiz yalnız masum bir tramvay kon
doktoru telef oldu. 

Doktor Bundesen bütün Şika· 
go halkının zıhh elbise giymesi 
lizım geldiiini iddia edenlerle 
eğlenirken bakhdır. Keza Şike· 
gonun yüz sene e-vel adi bir 
k6y iken bugtl:::ı Amerikanın en 
güzel en tarakkı etmiş, en cesiıu 
beldesi olduğuda onunla beraber 
tasdik etmeğe mecburuz . . 

G~l kenannda ki sayfiyeler. 
Peri masallarının altun •e el
m.aatan ıaraylarını andırır, Ve ! 
Şıkagonun yalmı milyarderler,1e J 
meıkün olduğu lıi11ini . veru. 
Mua~~am mişikan bulvarı cıbanuı { 
en guzel, en muntazam cadde
lerinden biridir. Şanzeliıeye bile 
rekabet eder. 

Dün merasim1e Taksim abidesine 
çeleı1k koydular 

Bunlann klffeai doğru olmakla 
beraber ıuraıanı da söylemelidir. 
ki Şikago haydutları Amerika 
adliye nazırı M. Çarliı Hogorun 
ıodit ifadeai veçbile "cinaret ı~r
mayedarhiı,. te'siı etmıtlerdır. 
BunlanD kuvvetli tetkilitı var~ar. Amerikalı bahriyeliler Tak•İm abide•ine çelenk 
F evkalide mali vasıtalara malik- koymaia gelirlerken 
dir. Siyaıi mahafilin adliye. ve Pazar günündenberl limanı- Türk - Amerikan bayraklarile 
zabıta memurlannın muavenetı sa· ı l ı b t 

ld mızda buluamakta olan Ameri- ıüı enmiı o an çe enge mer u 
yeıinde batsiz bir masuniyet e e ı ı ( A ·k 
bulunduruyorlar. Ceıdyetibefe~i- kan kruvaıörll Çeıterin mtlret- bir kiğıtta nıi izce: merı an 
yeyi idare eden ka.anin ve nııa- tebab dtın Taksim abideline donanmaıının Türkiye reisıcüm· 
man haricinde te'ıis edilmit mu· çelenk vrzetmiılerdir. huru Hz. ne hayranlıjtmn ve 
uzam, ıayri kanuni, g~yri ahi~- Saat 00 buçukta geuıi kuman- Türk milletine karı• olan samimi 
ki bir aanat ve ticaret ıcra edıl· danı Ye bir müfreze Dolmabahçe hissiyabnın bir niıaneai )denmek-
mektedirler. tedir. 

Muhterem ve yOkaek kalpli de karaya çıkmıı ve T akıim• Dlin saat bqte gemide bir 
doktor Bundesen bu tanılmıf, gelmiıtir. çay ziyafeti verilmit ve ıe~ri-
ber1' ese İfae cdillDİf ve müesaif Takıimde selim •Hiyetinde mi.ıin ecnebi sefaretler erkanı, 
•aziyeti inklr edemeı. Hele Ya- duran Amerikan bahriyelileri kibar aileler davet edilmi,tir. 
zifeıi dlltUnOIOrae onun herkes· önünde gemi kumandam çelengi Bugün deniz lisesi talebesi 
ten ziyade bunu taıtik etmesi yerine koymuı ye iki adıuı geri gemiyi gezecektir. Amerikan 
icap eder. O Şikago ıehrinin hem rekilerek ıal&mlamıtbr. K1rm111, ıefareti bu ıece bir balo tertip 
de muıtantıkıdır. BiltDn ıüpheli ,. aı· ı ı d · · Beyaz çiçeklerden yapılmıt •• etmiıtir. 

um er e cinayetler onun aıreı _ .. llR--·--·---..,,........,---"""'"' ... * ·-·•=• aıı•- . ... • 
•allhiyetinde bulunuyor. kmda bir fikir peyda etmek i· nin ceplerinde kendini m~kem-

Zabita kendiıine böyle bir vu· çin, gayra tabii ölOmler tabibine melen mUdafaa edecek sılAhlar 
kuat haberi verince, müteveffa- tahıis edilmiş olan YHİ kroner bulunduğunu hissetmek imkin-
~un. h~neı~ne gider. Tahkikabn dairelerini gezmek kifidir. ıııdır. 
ıbtıdaıyeyı yapar fetimeyt yapıl· maıına lüzum ol~p olmadıit bak· Doktor BGndıen'in dairesi Şi· Anlaoılın doktor ellsiıelerini 
kında karar verir, lib:um görür- kago belediy_.t bin.aaının beşin~i Sol Sitrit iıtaıyonu civarında~ 
H bilzat bu ameliyatı yapar, er- katılldadır. l!u daire franatz l· ki terzide yapbnyorl.. Bu h.::ıı 
teıi gllnü de Tefatm sureti vukuu darelerinde. ~örnlemiyecek bir elbiıelerin g6rünmez mahalJe
hakkında karar Yerecek Jori konforu haızdı~.. • " rinde rO•elYer cebi imalinde 
heyetine reyaaet eder. Hadiıeoin Burası hakıkı bar kadavra ki mahareti ile meşhurdur. 
cinayet veya intihar olduğu hak: bankası,, dar diyeceğim ~eliyor: En motbur baydutlaran, Fe
kında karar verir, eğer ıuhudı Lat}f genç kızlar mUhte!ıf g_aY,rı nalıldar lordu, Beli Juralı, Viı-
dinledikten sonra kat'i deliller tabu ölnmler hakkında ıstatıstık k' . t F b' . . . 
b l b b. f tı erhul . 1 ı ımpua oru, a lf perısı gı-

u amana se e 1 ve a D m T tanzım ederler ve ya rtl•e ver, bi reislerin elbiselerini hep o 
olduğuna hllkmeyler. b ·ı l ır k b · Doktor Bundeaen tarafından ta anca, mı ra yuz, ara ına, imal eder. Bu reislerin her biri 
bir dairece yapılan bu Koronor bomba gibi cDrtım delillerini c~- trust reiıleri veya hariciye me · 
vazifesi oldukça yüklüdür. . mekinlara. ııralarla.'. Bunların murlanndan çok fazla elbisele· 

En fazla hayduttan yere sermlf arasında hır takım •ilçtık bom· rinin ııklığına ehemmiyet veri· 
olmakla ,ahret kazanan genç ve balar vardır ki haydutlarca ga- 1 1 
mahir zabitai hafiye memuru yet makbuldur ve onlara ananaa yor aarll ~ k ti 
DrGri bana Bundeaen hakkında: aıaç kavunu iımi verilir. .. 

8 
1 yec~··m. '7 ne d • ar 

Şikagonun en çok meşgaletı Doktor Bundeten gayet cazip Paradokıı,, Y1 an • ırıra~ • ıu· 
olan adamıdır. ve sevimli bir zatbr. Vazifeıi- ra11aı haber •ereyım kı dokto~ 

Dedi. Sonra sözüne kuvv~t nin ıeametini ıenliğine ula Bundeain nezaket Ye ı.arafetı 
Yermek için tam Amerikan ~·- halel vermez. Daima mütebes- kendiaiai bir taraftan yilk1elt
pini temsil eden ıu"And h?vY '? simdir. Üzerinde bir iptidai l>ir mit Ye dit•r cihetten Şikago 
tabirini illve etti bunu kehmeıı ihtiyat tedbiri olarak her vakit Belediye reisi ile dOıman bir 
kelimesine tercüme ederaek: iki dolu tabanca taıır, fakat •aıiyete ıoluau,tur. 
.. hemde 08111,. demek olur. •1 lb. . (Bitmedi) 

- ~b ----~I k !mak-istiyo· nun evine gitmemit midir? Öyle ya duğunuzu aöylemitainiz . 
ıem en bu zatı e onu belki valideıini göreceği gelmiıtir. - Evet. 

Zaten doktorun vaıifeai hak- onları göstermez. Zan e ııeaı-

~'' dd · mumi Vanıın yüzüne u Velhaııl raporlar mühim. İyice tah- - Oyun devam ettiği müddetçe 
zu u ebıu ktı Hiç bir söz söyle- kik etmek lazım. . locada kaldınız mı? 

n uzun a . G . l k M.. .. Moriarti H b" . meden telefon başına gitti. erı ge Bir çeyre sonra . oıyo • k - ayır uınci perdenin ıonun 
diği zaman: geldi. Otuz yaııda cıddt, zarıf, ço da doıtluımdan biri geldi. Miralay 

- Evinde! dedi. Belediyeye git güzel ingiliz~e konutan bi_r adam· tuvalet odaıına gitmek için ayrıldı . 
meğe hazırlanıyormuş. Geçerken dı Bir beledıye azasına hıç te ben- lk' . d . f l d . 1 Yızan : S. S. Van Dayn Nakleden: O uğramasını söyledim. ze~iyordu. 'l ınb~ıl~ketr emin dası asın a.mt~rka ay 

M
"dd · " V k ·ı· b'I · lb mer Fehmi l l .. k d' . . V ı e ır ı e aa on a cıgara ıç ı . . • u eıumumı, anaın atı ı ı m ce etmiıti. Bun .. . _ Sizi at atmıt o maaın. . Müddeiumumı en ıaını an•a 8 . . . . d • 

dıfinden füphe etmeğe mi baıla- zun boylu durdu S un uzerınde u- - Kuzum Allah aşkına ned1r bu takdim etti. Ve bir kaç kelime ile - ~nncı perdenm sonun a sa 
Dnfb7 hayır Markamı •İnirlendiren dırdı. Şöminede ~a onra batını kal- muamma? itleri yine kanttınyorıu me•'eleyi anlattı. Belediye aza11: at kaçtı· . 
Vanaın bildiklerini söylemekte bu rak bir kaç dak'k ~~n ateıe baka- nuz aibi ıeliyor bana. E t b' t h • b - Zannederım yarım. 
le.dar nu etmeıi, iıtiina göıterme· - Meıela 

1
1u a ütündü. _ Bilikİ•· Dolqık ipli~ler1i Mçöz· d-·n ~:zı ~eyİe;:~r::ı:n:ıı:cli a· - Locaların koridoru bir b3tka 

ıi 0 d' M' l O rapora bak ı l m Müıterıh o ar na u :r ' • k . 1 ı ı. . . ara ay ıtrander yanınd hbın. meğe ça ıtı!oru .. . . . k 1 - Raporu aldık. Yalnız bir az apı ile mi nihayetlenır. 
. - Bana bakın Markam, katılın olduğu halde 13 h . a a ahı kam. Ben sıze mucrımı ~9: ta~.0.~a .. h M' l 1 • • d - Evet. 
llınini söylemeden evvel yapılacak İnci caddede kain ~~k:n. g~c~ıi 47 dan evvel te•lim edecegım:v~ozu~: mup em . . ~ıra ay~ 0 

gece ıçm e _ Locanız kapıya yakın mı idi? 
daha ilci it •ar. Evveli •u raporlara ıuna gı'tm' Ahb dıllı tıyatro de duruyorum· Yalnız dedıgım gıbı neler yaptıgınızı bıze etraflıca an- Ç k k 1 
L• :r 1!· ahı b l d ' ı· B · · 1 · d ' - o ya ın · Dlr göz ıezdireyim müıaade eder· Moriarti . . T' e e ıye azaıı sizi hazırlamak azım. unun ıçm atmanızı rıca e ıyoruz. . l d d ' ımıt. ıyatrod Lh l .. · d b · M' I b . k _ Mıralay tuva et o asın a n.~ 
ıen ! iki buçuğuna k d k a ıautl ın okuduğum §U rapor ar uzerm e ır - ıra ay enı o a tam yeme· k d k ld 1 

Markam cebinden Hat'ın rapor· belediye azaaınıat ar almıtlar. Bu müddet mefgul olmak fa~~aaız. d.e- ğe davet etmitti. Maraeyl lokanta- a ~ Ba ~·n dakika zannederim. 
la.rını çıkardı. Yanı tek gözlüğünü -Tanırım. N::i~~ı;ınız? ğildir. ~iralaym rapo.ru §uphehdır. sında buluttuk. Yemek yedik. Son· _ lk~~ci perde b~tlayınea ora· 
taktı, koltuiuna yaslandı ve bu - Beledi I f • Keza Mıı Hofm~na aıt rap.o~ da aa ra gece yarısından bir az evvel d idi? 
r ı k ı· ·h · ı ku ye aza arı ıabahl 'h d ğ'I 13 hazıran gecesmı nere- a mı •por an ema ı ı tımam a o ma nerede bulunurlar? arı rı e 1 • ? b•td' . tiyatroya gittik. iki buçuia kadar - Bir az sonra geldi. 
1.. ba 1 d B' l k b' · 'k d · d · d

0 

ne yaptı ı ırmıyor · a ta ı. ır ara ı ıtıtı o aya - Evlerinde za d . e geçu ı, · . . · orada kaldıkk. Ben miralayı evme - Me•ela on dakika ıonra mı? 
ldeçti. Bir yere telefon ettiğini duy- lübe, yahut belediye;:e

1
.:.'kml. ~du- Kendisine nİzaraln 11!1em;.~a ~~t- götürdüm Bir az gevezelik ettik, - Bir teY ıöyliyemem. Oyunu 

uk. içeri relince tekrar koltuğuna olur. 1 1 erı e mİf, sonra;•. u. u~ u e~:;; on~u§. içki içtik 'Üçe doğru otobüsle evi- seyretmekle met1uldüm. 
ıönıüldü. Kıraatine devam etti. - Vah vah dem k k' b. d . Fak~t k~n 11ıd ~ u ~u e~ zG ın- me döndUm. 

Raporlardan biri IU\Z&n dikkati~ bot oturmuyorlar e T 1
• ır akika kda hıç bbır t~nı ıgdı gormemışB. enç Du··n memura bir locada otur• (Dcııamı var) 

· acız etmez· ız aca a s1nema an sonra enıo- -
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Serbeıt fırkanın ortaya çık
tığı ırilndenberi memleke

tin temiz hav-.smı bulandırmak 

için bir takım tezvirciler ve tah
rikçiler muhtelif yerlerde faali-
yete geçti. lzmirdeki mlles· 
ıif hadiseler bu tahrikçilerin e
seri iCli. Bat.kesir valisi Ôzde
mir Salim B. ile Bursa valisi Fa· 
tin B. aleyhinde yapılan bazı 

nepiyat ve ipat ta tezvircilerin 
ga~ete geldiklerini göıterecek 
mahiyettedir. 

Ctımhuriyet ile idare edilen 
bir memlekette ıiyaai hürriyetine 
•• haldanna malik olan herkes 
iatediji fırkaya taraftar olabilir. 
8-dan dolayı hiç bir kimseyi 
muatap tutmak doğru değildir. 
Fakat bu ıuretle fU yeya bu 
fırkaya taraftarlık eden kimse· 
lerin de kendilerine muanz va-
ziyette olanlann aiyasi kanaat
lerine riayet etmeleri lizımgelir. 

Diğer taraftan fırkacıhk faa· 
liyetlerine ıirifen zevatm dikkat 
etmeleri icap eden bir nokta 
daha Yardır. 

Bu nokta da kendi fikir ve ka· 
naatleri etrahnda taraftar topla

mak için çahf1rken memlekette ail· 
ldkn•e iımbatı muhafaza makaadile 
te...Oı etmit olan kanunlara, niz
amlara, uullere riayet etmektir. 

Prenıip itibarile yeni hrkayı 
tqkil eden erkloın bu hakikat
leri inkAr etmeleri m&mklln de
iildir. Bununla beraber etrafı· 
mısda cereyan eden bazı hadi
aelere bakınca serbest hrkaya 
taraftar bk eden bir çok kimse
lerin tamamen maldu ıurette 
hareket ettikleri tasdik edilir. 

Bu vaziyet tabii bu tekilde 
devam edemez. Çllnkn bu tak
clirde memleketin en namaalu, 

ea •azife tin•• kimaeJeri bir ta
kım gareıklrlar tarafından bi
rer auretle lekelenebilir. Bunun 
için mllracaat edilecek tedbir 
iae kanan vuıtalarım, adliye 
mahkemelerini harekete ıetir
mekten ibarettir. 

Buna valiai Fatin Beyin 6te
denberi d&rnat, vazifesi hududu
na bilir bir memur olduğunu 
İfİtiyoruz. Eğer mahkemenin tet
kikab neticf'.ai bu zannımwn ak
aini g&terine, ortada nizam Ye 
kanun hillfına bn1 ahYal vuku 
buhnupa hllk6metin derhal ik • 
bza eden muameleyi tatbik ede
cejinden tOphe yoktur. Şu ka· 
dar Yar -ki hakikaten Bursadan 
~len haberlerde bildirildiği •eç
bde yapdan nqriyat Ye itaat 
tezvir ve iftira mahiyetinde iıe 
mft•ebbipleri behemhal gene ka· 
nun daireainde tec&iye edilecek
tir. 

Cllmhuriyet kanunlan daire
ainde yapılan intihaplarda her 
keain kendi reyini ıerbeatçe iı-

timal etmesi bir hak, ayni za
manda bir vazifedir. Fakat biç 
bir kimaenin serbestçe rey ve 
kanaatini izhar etmek , yahut 
kendi fırkası hesabına diier va
tandqlar1n reylerini kazanmak 
için bqkalarınm hukuk ve bay
aiyetlerine tecavOz etmeai mll· 
aamaba ile g6rlllemr.r.. 

.Jltlulut .A.sutı 

eu ders yılı orta mekteplude 
bir sistem değitikJiği oldu. 

Muallimlerin ders saatleri 18 ve 
15 olarak tespitinden doğan bu 
değitiklik baı.ılanDI zarara sok
muı; fakat buna mukabil, maa
rif blltçeaini •ıube• maaşlann

dan kurtarmıtbr. Evvel& 8 saat 
dersi olan bir boca, 2, 3, 8, 1 O 
dersli diğer guruplan da okutur 
Ye her biri için ayn ücret abrdı. 
Bir taraftan bu bayle devam 
ederken bir tarafta da «16• sa
ati ayni paryla okutan büyük 
bir zllmre sessiz bir ıstırabı sa
bırla tatıyorlardı. Son kararın 
iyi taraflanndan biri de haklarda 
muadeleti kabul etmiı görOn
mesldir. Şimdi fada ders kal
dıkça gene hocalara her 
saati iki lira ücretle verili
yor. Belki bu tekle bakanlar: 
.. o halde tubeler niçin kaldırıl

dı?" diye ıorarlar. Mevzuu ihata 
etmemekten doğan bu sualin 
tariz kuvveti yoktur. 

Çnnkü den saatlerinin 15 ve 
1118,. e çıkması ile zaten ıube
lerden artık ders kalmasının 
yilzde 80 nispetinde onüne ge· 
çilmiftir. Eğer vekllet bu karan 
.-erirken, hızmet senelerine ba
karak den aaatlerini de mllddet 
11llanna g6re azaltmıı ve bu ıu
retle yaf, emek yorgunluklanna 
da hak vermif olaaydı, cidden 
çok iyi bir iti hiç nokaanıu: ba
tarmıt aayılacaktı. 

Buf6n karana o noktuı ek
siktir. Meılekte terakki yalmz 
maqa samla kalmaL Yorgun
luklarm azaltılması da zaruri ve 
tabii bir neticedir. Bu veaile ile 
ben hiç habrlanmıyan bir nok
taya dokunmak iıtiyorum: Mem
leketimizde hllkumet mekteple
rinden batka ecnebi ve akalliyet 
mlleueaeleri var. Buralarda dera 
Yeren Türk hocalarınm ücretleri 
pek eaki bir ölçllye göre ıaati 
15, 150 kurut olarak kabul e
dilmiftir. Hllkdmet, kendi blltçe
aindea bealediği bir muallime 
fazla meaai aaati için iki lira 
verirken bunlann hlll bunca 
kir ve ilim ibtikArlanna rağmen 
15 ve 150 kuruşla hak ödedik
lerine inanmalarına bilmem ta
bemmül edilebilir mi? kendile
rinden harekete gelmelerine im
kin olmıyan bu yerlerdeki va
tandaı hakkmı aramak, vekilete 
dftfer. Bunu bekliyoruz. 

Sqf4A 
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Boğazda elektrik 
9o;azın Anadolu kıyısına 

neden elektrik •eritmiyor? 
Bu mllzmin suali bilmem kaçıncı 
defa olarak tekrarlayan bir ga
ıeteye 9irketten fU yolda bir 
cevap vermiıler: 

- Efendim, Vaniköyüne kab
lo reçirildi buradan Kartala ka
dar cereyan gidiyor. Lakin bu 
tellerden tevettür yüksek olduğu 
için evlere cereyan vermek teh
likelidir. 

Bu ıabrları okuyan bir adam 
eğer hakiki vaziyeti biJmiyoraa, 
tirketi baldı bulur Te Anadolu 
sahillerine karanlıkta kalmağı 
yakııbnr. 

Fakat bu ifade, ,eni hrkanın 
propagandalan gibi tek taraflı
dır. V anik6yünden Kartala gi-

KIZIL g_VAZAN: Omer RıztJ 
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Aleyhteki propagandalarla dini 
taassubun tahrikine çalışılıyordu 

Ebuzerin bu hareketi yanlııtı. 
Hu lef ayı raşidin ile ashabın cümhu 
ru onun bu telakkisini kabul etme
miılerdir. Mal ve servet ıahibi ol· 
mak haram değildi. Haram olan 
servetin hakkını ödememektir. in
sanlar mal ve ıervet ıahibi olmıya
caklarıa, onların miras bırakmama 
ları icap ederdi. Halbuki Kuranda 
mirasların nasıl taksim olunacağı 
gösterilmittir. Ashaptan birçokları 
mal ıahibi idiler. Bu itibar ile Ebu-
zer, herkese kendi noktai naza
rmı tahmil etmek istiyordu. 

Ebuı.er hadisesi bundan iba· 
ret olduğu halde Sebe oğlu, 
kendi itine ve maksadına çok 
muvafık gelen bu hareketin baı· 
tınlmasmdan mnteessir olmuı, 
hazreti Osmanın en gOzide, en 
büyük ashaba eziyet ettiğini 
bundan çıkarmııb. 

Diier aahabm da eza ve cefa 
gördüklerine dair neşrolunan 
propaganda da Ebuzer hakkın
daki propagandadan farksızdı. 

Ammar ibni Y asir'in dayakla 
sakatlandığı esasaızdı. ÇUnkil 
Ammar hazreti Osmanm emni
myet ve itimadını kazanmıı bir 
adamdı. Hazreti Ammar, Mısıra 
kadar giderek oradaki hOktimeti 
murakabaya ve ahali ile temasa 
memur edilmitti. Bir devlet re
isi, dayakla aakatlıyacak dere
cede nefret ettiği bir adamı, 
bu mühim bir ite memur eder mi? 
Bundan batka ( Ammar) ın da
yakla sakatlandığını gaıterecek 
tarihi deliil, tamamile mefkut
tur. Tarihi deliil Ammarın ıa
katlanma-ıı ve sonuna kadar 
dipdiri kalmıt olduğunu iıbat 
ediyor. ÇOnkll Ammann, Medi
neden Mısıra kadar seyahat et· 
tiğini görllyoruz. O zamanın ae
yabat ıeraitine göre ıakat bir 
adamm bu meşakkatte taham
miil etmesine imkAn tasavvur 
olunamaz. Daha ıonra hazreti 
Ammar, (Ali- maaviye) aruında 
vuku bulan Muharebelere ittirak 
etmiş 1.'e son derece tiddetli dö
vütmllttilr. Bu iti de sakat bir 
adamın yapabileceği tasavvur 
edilemez. 

Sonra lbni Mes'ut ta böyle
dir. Onun kırbaç albnda öldü
rOldüjil yalandır. 

Fakat onun Hazreti Oımana 
kOskOn olduğu ve ona karıı 

== -
den tellerden evlere cereyan 
verilmez, doğru, fakat bir de 
Vaniköyünden Üskildara ve 
Kadıköyilne elektrik götüren 
kablo vardır. Bu kablo, niçin 
boğaz evlerine ışık vermiyor? 

Yoksa, elektrik tirketi erkinı, 
Boğazm Anadolu kıyısmı karan
hk bir halde görmekten şairane 
ve esrarengiz bir zevk mi alı· 
yorlar? 

• Bir kongre j 
Akıl bıfzussıhhası kongresi teı-, 

rinievveJin b•tında toplana-
cakmıf. 

Bu haberi okuyan muharrir 
Nizamettin Nazif: 

- Monıer, demiş, o zamana 
kadar ne yap'acaS-ız? 

1.oplu. j.q,ıe 

menfi bir vaziyet aldığı doğru
dur. Bunun sebebi aşikirdı. 
Hazreti Oaman devrinde, Kur'
an nOıhalar1m çoğaltmıfb. Bu 
nüıhalar Hazreti Ebubekir dev
rinde tedivin olunan Kur' an 
nüabasmdan kopya edilmişti. 

Hazreti Osman, bunların istin· 
sahını Zeyd lbni ~Sabitin riya
seti altında bir heyete havale 
etmitti. 

Çünkü Zeyd ibni Sabit, Hazreti 
Ebubekir ile Haueti Ömer 
onun bu vazifeyi liyakat ve eh· 
liyetle ifa edeceğine kani ola
rak onu tavıif etmişlerdi. "Zeyd 
ibni Sabit,. Hazreti Peygamber 
zamanmda, Kur'an ayetlerinin 
yazıb oldup kemik, tahta, 
yaprak, tat parçalarını topla
yarak, bu yazdan hafızların bıf
zile kartılaıtırarak Kur'anı ted
vjn etmİf, ve bu muazzam 
iti Jlarikulide bir muvaffakiyet-
le batarmlfb. Zeyd ibni Sabit 
Hazreti Osman devrinde, henüz 
hayatta idi. Hazreti Osman, 
Kur' an nllabalanoı çoğaltmak 
ihtiyacını hiuettiği uman, onun 
bu iti gene Zeyd ibni Sabite 
Yermeai ~k tabii idi. Fakat 
lbni Mes'ut ta kendiıini bu i· 

şin en btiyük ıabıslanndan sa-

yardı. 

Çünkü Kur' anın büyilk bir 

kısmını bizzat Hazreti Peygam

berden ötrenmişti. Onun gibi 
salihiyeti haiz bir zattan istifa
de etmek icap ederdi. Fakat 
ibni Meı'ut, bütün salahiyetine, 
herkesçe müsellem olan fazıl 

•e ilmine rağmen, lisanca, ıive
ce pek muteber değildi. Ken. 
diıi Hnzeyl kabilesindendi. Kur'
an bu kabilenin lehçesile ın. 

memiıti. Onun lehçesile Ku
reyt lehceıi arasmda farklar 
•ardı. lbni Mes'ut, Kur' anı biz
zat Hazreti Peygamberden öğ

renmiı olmakla beraber dilinin 
kendi Lehçesine çalması gayet 
tabii idi. Onun için, lbni Mes'
udun ilmi salahiyetine hürmet 
etmekle beraber Hnzeyl leb
çeainin Kur'ana 1'arqmamasmı 

temin etmek llzımdır. 

lbni Mes'ut bunu takdir etmekle 
beraber ııene hazreti Osmana 
karıı bir ne•i küskünlük duy
muttu. Sonra onun bazı idari 
hataları da memuriyetinden azlini 
icap etmif, hatta bir arahk 
onun tahsisatı da keıilmif, maa· 
mafih hazreti Osman onun kesi
len bütün tahsisatına vereıesine 

vermiıti. 

Hazreti Osman aleyhindeki 
bütün bu töhmetler, ciddi hiçbir 
kıymeti haiz olmamakla bearber 
bunlar, dini asabiyetleri tahrik 
edecek bir tekilde mübalağalan
dmlır, bu mübalağalarla hisler 
tehyiç edilirse, her halde bir 
teair icra ederdi. Aıhap eziliyor, 
dine bidatler sokuluyor, mallar 
iaraf ediliyor, ortalığı zulüm bo-

Yeni Ravhıştağ 
15 Ü d b 

. . . e jalİ" g n en erı netıcesın 

zar edilen Alman intihabatı ~~: 
velki gün nihayet bcldu. Verd•~ 
neticeler telgraf malumatı olar•~ 
alındığı cihetle yeni Rayhitt•~ 
rr:eslisinin takip edeceği siya~ 
tarzı hakkında bır fikir peY 

1 

etmesi mümkündür. Yeni AllP 
millet meclisinde sol v~ ak 

sol farkalarmm F ransadakı 1ü 
dikal sosyalist ve sosyalist fırk• 
lara gibi nisbi bir ekseriy.e~ 
malik olmakla beraber mecli . 
ancak beşte ıkisini teşkil eyle~•· 
ği görülüyor. Filhakika konıiia;6 
meb'uslarm adedi çogalarak 
yı bulmuş ise de sosyaliıtl~ 
143 te kalmıt ve bunlara :ıa , 
olabilecek bmstiyan ıosyal 111eb 
uılarm mıktarı 14 O geçmeıniftİ' 
Böylece meclisi. teşkil eden S7 
meb 'uıtan ancik 233 ü sol tar• 
h temsil ediyor demektir. Eğ 
aksa rğ tarafa bakılacak oJu 
milliyelperverlerin yalnız 41 
mu haf azakirların 5 kişi ile tellY 
sıl edildiği görülür. Şu batd• 
asıl sulh düşmam talakki edil 
sağ cenah, daha doğrusu 1' . 
serciler meclisin 12 de biriO' 
vucOte getirmektedir. Bu n~P" 
tin Yung pılim dolayısile toP" 
lanmış olan umumi arada uılaf .. 
mamak taraftan olanlann ni.pe'° 
tine müsavi olması inbhabatıl' 
gayet intizam ile cereyan eyle~ 
ğine en güzel bir delil addedr' 
lebilir. Naza11 dikkate 11hnaca.lı 
diğer bir keyfiyet te merkesİ 
teıkiJ eden fırkaların vaziyetidİI· 

Bu fırkalar ara11nda Raıitt 
grupu 107 kiti ile mühim bİI 
kitle vllcude getiriyor. Bu ,ıuP 
Franıız meclisinde Puankareoİll 
vücude getirdiği Ye şimdi ki Jı•" 
binenin iıtinat ettiği, ittihat cO_.. 
buriyetçi grubuna muadildir. '/• 
it başına geçecek hllkümetin b' 
gruba güveneceği muhakkaktir· 
Eğer 68 merkezciyi bertaraf ed 
raek halkçıların 20 kiti gibi bit 
akalliyet gösterdiklerini ve yeOİ 
teşkil olunan hükümet fırkaıuııı0 

2o kitide kaldığın1 müıahed• 
ediyoruz. Bakiye 6 hrka 72 meb
us arasmda takarrur ediyor 

Bu rakkamlar arasmda var• .. 
bileceğimiz netice ıudur: Eğer 
akalliyet fırkalara tahmin ettiği-
miz vechile sağ cenaha teveccOll 
ederek Rasiıt grubuna i)tibai' 
ederlerşe ıimdiki kabine mevkii .. 
ni muhafaza edecek ve alın•0 

siyaseti hazırasında büyük bit 
deiiıiklik görülmiyecektir. 

Eğer bu fııkalar aağa ve sO" 
la dagılmak istidadını gösterir" 

lerse yeni Rayhiıtağın it bafl08 

geçecek her hangi bir hUküıne-
te sağlam bir istinatgih olaJIJİ" 
yacaği muhakkaktır. Her hald• 
bir soı cenah hükumetinin tet0k"' 
külüne intizar etmemek lalldl 
geldiği gibi meclisin ıirır 
diki vaziyetilc bir temerkD' 
kabinesinin vüçut bulmasına d~ 
ihtimal verilmemehdır. işte ye01 
alman intihabatınm basıl ettiii 
tesir budur. 

~~:-=~-=~~~~~~~~ 
ğuyor, :şeklinde mütemadiyeO 
terviç olunan bu propağandal•· 
rm hedefi bir kıyam hazırlaın•k 
olduğundan bunlar, halkı tahrik 
edecek suretler ahyor ve o •il" 

retlerle neşrolunuyordu. 
[Bıtmtdı] 
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Dünkü futbol bayramı 
••••• 

ili Ker ve Viner Spor karıısında 

Şışman Hanımlar 

Zayıflamağa başladılar! --

Tasfiye 
Fırka katibi umu
misi tekzip ediyor 

. co.ı taralı 1 inci ıauıtamudaJ kir sahibi oıduiumuz için bu maç Selim Sırrı Beyin kızlau da vayı kazandıktan 
tirmek hususundaki fedakirlıkla· ~aha büyük bir alaka ile takip edi- Bir iki gündenberiHalk farka-
nnı. yakından bildiğimiz için bu lıyor. sonra bir salon açmışlar dır sanda bir tasfiye yapılacaiı 
sabıfelerde herzaman, banıı:ri ku- Viyanalılar Beıiw--1n formuı hakkmda deveran eden pyianın 
l 

a· b ... .._, b. · .. emtektedir. Hanımlar salonda 
lip tak t• · · · gi i, ıiyah beyaz, F enerbah.-e bı"l- Umumi beden ter ıyHı mu- as'.ı olmadıg-ı anla•ılmaktadır. ım ge ırırse getırsın, d" T k _, mayo ile çalışmaktadırlar. Mü- .,. 
b.u hareketi alkıılamayı bir ya- ıiimiz çehresil:,=za fettiti Selim Sırrı beyin ız.ıan essese şimdilik yalnız kadm Vakıa Anharada lımet paşa· 
life olarak takip ettik. Ziya Kadri Azade ve Selma hanımlar tara· 

1 
vücutları ile me,2 ul olmaktadır. nın riyaseti altında halk fırkaıı 

b N-..ıyabmıZI lilkip edenler Canı Şeklp RefU fından ta'ıia edil•«tıİ eY<le< 1 erkiııı bir içtima aktetmiflerH de 

G
unu yakından bilirler. Bu defa Fikret Muzaffer Zeki Alt Niyazi yazılan beden terbiye;i~· ait T f . k R •• l •• 8 bunda söylendiği gibi bir taafi· 
alabıaaray 25 inci yıl diSnOmll Hakem Galataaaraydan Sedat Rı mu- açılmıt •• a ıyete e V ) ÜŞ U • y• mevzu baba olmamıt, fırkanın 

~Gnaaebetile bUyük masraflara za Bey. Fener iyi iıliyen ve kaleye baılamışbr. Tahaillerini Alman- umumi vaziyete ve yakında vaki 
~erek iki profesiyonel takımı kadar inen bir kaç hücumdan ıonra yada bitiren Azade ve Selma , Hariciye vekHim1z bu- olacak fevkalide meclis içtimaı 
bırden latanfula aetı"rı"p bi· fevk- dördüncü dakikada ilk golü yapı- bannnlar Alamaoyadao dönüt· R d lld • .. yor. Zeki Muzafferden selen topu l . . 1 b" mlieı gün usyayA gı İyor &örHüşacllkml'fftırükr.ası umum"ı kıı.tı"bı· 
• elik yapıyordu. Ve bu hare- kalenin kenarından içeri atıyor. Al erını müteakip b6y e ır - Hariciye vekilimiz Tevfik Rüş· 

11 

ketin hiç olmazsa az bir ziyan- kıt mülhit. ilk dakikaların verdiği seae açmağa karar verdiklerini tü B. ·bugün saat dörtte çiçerin Saffet bey bu itçima hakkında 
la kapanmaaım her sporcu isti- , bu S?l oyuna fevkalade heyecan s6ylelDİflerdi. Mtıe11eıe Nışan- vapurile Rusyaya hareket ede- ıu beyanatta bulunmuıtur: 
Jor. :verdı. Fener b uıayının verdiği nete tqında operat6r Kemal b~ye cektir. "-Bu içtimaımııda fırkada bir 

Dllnlln ya;murlu bir sabahla ile düzaün hücumlar yapıyor. Fa- ait aparbmanda açılnupr. Şı~- TeYfik Rüştü Beye Rus sefiri tasfiyenin görilşüldijilne dair 

d 
.. kat Viyana müdafaası aanki ı·lk ··- d k d d 1 S · ld Bol meb' ıu Fa b oımuı ve bu kapalı baYanın d f ı l - iden birçok hnımı.r ay e 1 

- orıç yo •ı, u u • ortaya atılan pyiaların aı 
au.ı k ~ a ıa i av anmıt sibi büyük bir .n. 11 lib Rıfkı ve hariciye kalemi f-L 
..... eye adar devam etmesi dikkatle ve oayretle hu··cumları keı- miı!er ve vncutlarıoı guze eı· yoktur. Mllzakere bittabi .. a-Gal • ı mahsus müdürü Kemal Aziz 

d alaaarayWar kadar bizi de mektedir. Ve bir az aonra artık da- tirmek için çabtaıaia •at amıt· beyler refakat etmektedirler. mızın aon zamanlardaki umuaıl 
en •ıeye aevk etmifti. Fakat ha fazla miaafirlerin top ıürdüiii ·· lardır. Tevfik Rüştü B Moskovada faaliyeti hakkında mevcut mal6· 
talileri varmıı ki bulutlar sıy- ıörüyoruz. 17 iJaci .dakikada .:~ Az~cİe H. diln bu mOeaıeae yirmi ~·n kadar kalacak ve mabmın beyanile açılmlf ve biJ.. 
nld b l d dan yukandan gelen top R ıs .. ı, ava öğ e en sonra biraz h ka . ızanın hakkında ıunlan siylemifiir: Tlirk-Ruı ticaret mukavelesini haHa fırka m6fettiılerine yapb-
..... Ser· b. fu b J h a~ay.a . ikan ıki eli arasından ı· - · 1 kt ~... ın il' t o avaaı; çerı rırdı. - " Mlleuesemiı bir mektep ımıa ayaca tr. ğım tebliğde de bildirdiğim veç· 
itte 6 bin seyirci .tadiyumdn Halb k" b Vekil beyi dOn Tokatliyan hile en yakın mesele olan mec-
ba auretJe toplandı.. -· u 1 u vaziyet ıutu, ıut de- değil bir ıalondur. Uzun ıaman- otelinde Macar ıcfiri M. Tabı, gıl de fandeli tutabilirdı'. d b · 1 ld d Alman· I f" · M M B 1 · !isin irtimaı ve mecliste g6r0tll· 

ilk m .... Galatasaray ın K•rle c· an erı •tanbu • a sviçre se m . arlen e ÇI· , 
r " özüne güneı mi airmitti ne?... yada ve sair memleketlerde ka sefiri M. Löklerk ve lsveç lecek mevzular etrafında cere-

yaptı. Macar oyuncular, mavi Fakat çok ıeçmeden Fener bu d t b. i maılahat--"-ıarı M. Kalodin ziya· yan etmiıtir." 
beyaz çubuklu fanileler Ye siyah gole cevap vererek yine faik Yazi- olduğu gibi bir be en er ıyes ret etm•ş~ir. Saffet Bey belediye intiba· 
pantolonlar gı"yiyor. Bı"•ı"mkı"Jer ~ete geçiyor. Alaeddin aol irin oldu aalonu açmağa ba&ırlanıyorduk. Tevfik Rliıtli B ög .. leden son-.. d akı 7 B b ff k olduk batı hakkında ıunlan ı~ylemit-
~--maçlannı yapan takım. Ya- fi~ t~: 

0
:j dvaehya yanpdbanŞ~ird~üFtle ne una uglin muva a . ra Dolma Bahçe sarayına gitmif. ti·r·. 

11111& Nib t s t d • · ım ı ener Müea8Uenin maksadı vücutlara ve Gazi Hı. terini Haydupaıa 
a an r .• oynuyor: (2). onlar (1). Bu fai~ vaziyet dev- terbiye etmek ve gliı.elleştir- iataayonunıla te,yi etmistir. Her fırka kendisinin. kazana• 

V h
.Avn

8
1 r~ndıakn ~kanduna ~dar gıderken 42 in- mektir Çal yalnız amelidir. cağını bidayette zan ve ılln eder 

a 1 urhan cı 1 a Vıyanalı aol iç be be . ıım• K n~ vcrdı·sı b 1 • fki - . 
Muammer Mitat SuJ:hl lik ıayııı yaptı. ra r· Sabah ve öğleden sonra çalıfılır. aza " g ve ~nun ~ umumı e. r uzenn· 

Kemal Rebii Nihat Vedat Mehmet ikinci devrede Fener takım d Müddeti tabii yoktur,, K l> ene tadı·ı de btr tesır yapmak ııter. Fakat 

H k 
z k. . . ın a a il u il u ~ b bö 1 b. t . h . d 

a em Galatasaraylı Ke 
1 

e ının yerınde Sedat oynuy d et 1 d I k en y e ır esır eveıın en 
Rifat bey oyun mlitekabil bü mn T.akımın hücum gayreti kı~lm~ Y f'r.an hınım .. •r .. e l ece 1 ezade olduğumu zannederek di-
larla bafladı Ye devam ~um- gıbi .. Ve m~ıafirler artık akınlara Haber aldı;ımıza gore mues- Ankara, 19 ~~AKIT) - Bu ıe: yebilirim Kİ fırkamız halkın rey· 
&iade, onlar da kal . ~dıyor. g~rnu v~r~ıler. Nitekim 15 inci da- seseye yazılan hanımların ekıe- n~ kazanç ~~rgııı k~n~nunun yenı lerinc hilrmetkirdar. Serbestçe 
Ve 'bia elere 1nıyoruz. kıkada ıkı muhacim birden to 1 riai Şiıman hanımlardır. Eunların nısbetlere gore tanzımı mukarrer- 1. d k f;'' l · 
Da .....,:a Wc:ancı..n beyeca· ~ra~r kalemiae airiyorlar. Bupii~ ilk bedeflerirıi zayiflamak retkil dir. Burula mükellefler ~ne tadi- tece li •. «• fıo ~h ~-~•Y ~

1 

ki takı •· Falrat ı.a,..mızcla çuncu.., salibiyet aolleridir. ____ • _ lif ,.V.1>r11reill 'Vllyrr.t~3r. Kaaun kuanacatımıza mı ım pc ço • 
dm PJeyi, yani gol yap- k" ()yunun ~nc:i clakikaamcla Ze boka maçları yapılacak. Şelırirnbe I&~ -li:re müf.Uitleri "-· tur. Y erpi fırlracı ifadHile intiha· 

maya . aba yakından takip edi- t 1 ~e!a'.ar .~erını .al~ı. Ve bu derakap gelen Çeater isimli Amerikan harp pesı .hazırlıyacaktır. bı kazanacağ•L Nitekim ajanslar 
yor Bil' aralık kalea A-· b. eaın1nı soıterdı Y•ne mütekabil hü- ıemiıi bok.arlerile bizim ltta'!bul Çekoslovak sef ıri dün ilk yapdan Orhaneli, Haymaaa, 

r . ..... ır cum ar.. boka takım karpl Amenka· çarpÔııma n~ ıceaınde çıkb veri- Bu arada Fikret ·b. l 1 . . ı f atlYor.l bo'--ı:.-(er gitti Mecidiye kazararandaki belediye 
ne mer cnrdi J t km 

1 
• . • • ır oyuncu ile ı arın ıç_ınde pro e.yone ....,. . . . . · "h b da ti · · · •tt•-

a· • e e etlıiı ıçın hakem b ·ın d ld w • • bi · t lanıa tehri• Çekoslovakya sefırı M. Mılos· ınü a ın namze enmızın ı ı 
Bu karıılıklı hUcumlar i • d yuncuyu da dıtan çıkardıerlk" 0 • m~~ i,1i 1:~ .::;i.U: nak ançı koviç clnn otomobille Ankaraya fakla kaundıklannı bildirdiler.,, 

bir tanesi vardı ki fayaııt:.k~ 
1
raf ~ok ai~i. Bu kartılıkl; hü~ ta· Fra.:ız bo~rü M. F -'~i Marten gitmiıtir. · - Ama Sultanhiaardaki be-

katti N
.b t l 1 ar ıçınde bız b" um K·· .. k b b •-- b tiJrr" • r. ı a yanız batına il . Vi S ır teY yapamazken ithal edilmittir. Bizin. n uçu y I d J lediye inti a mı aay et alnlZ 

leyordu. Fakat vuruşu b a ~~ dü::~ :f~ yakın meaafeden dör- Kemal, Melih, Enver, Sar•~.ıa. Yor a an pr opagan a ar söyleniyor? 
ti. mllhim bir fınat k Of gı n__~ buu yaptı. goa ve Franki Martenden murekkep S. C Fırkası taraftarlan tarafından ,._ y anbt yazmak mutadı 

açarmıtdık. '-'yun ıuretle 2 _ 4 F . tir y.apılan yalan ve muzır propagandalar 
Bizim takımlar böyle bir fınat al~yhine bitti. yarın Gal enerın • Burdurda de' am etmektı-dir. Cum· olanlar b6yle bir ıeyler yaıdalar 

kaçırdımı hemen arkasından bir Vıner SPorlar Fenerbab :~ay- renlzoiiık . . huriyete gelen bir mektupta" Bu~~r- Hakikat ıudur ki, bu dedijinia 

gol yeriz. Bu hep böyledir. Sanki ~er~°!"'~~· Liral!. ı... ~a ~~ ~!~d.!' '::!i.1.~=' t~1 ;m•~ı~~~ı:·;.~~~~'." fülk ;~;'i:!~ yerde bdediye intihabı beatlz 
kaçan golnn ahı tutuyor. itte acaıız. ilk_ bı!1~cılıi• muaa bütün yarı;ı cından arnlmıştır. Bizimle beraberdir.. yapılmamışbr. 
aol iç yakm bir darbe ile ilk y Boka e

1 
dılmıttir. -~a:~ıt· f kla hi- dh·e . propaganda . . yapu~lan ve .Gazi Muhtar intihabı yapa1mıt Ye r t arın sece aaat d kuzd arı kazanar- ü,.ua ır ar • . Hz. nın cevaplan ıçınde ) unus Nadı be b d d mzedimiz Kemal 

1° 1 yapı. Ruj'da pek mühi 0 a Mulen rinciliii yine muhafua etmıttır. )İn )alanı demekte olduktan bildirilmek un a • na 
llk dene böylece bitti. ikinci m ve heyecanlı Tebrik ederi•· tedir. Bey kazanmııtır. 

denede oyun aynı vaziyeti 
muhafaza ediyor. On ikinci da
kikada merkez mubacimleri topu 
ııkı bir tut1a çiviler gibi kaleye 

ltalyan tayyareleri dün geldi 
QQ 

aoktu. Oyun hep bu minval üze- İştirak ede 1 ~e - f k. 
re devam ederken 23 OncU da- n genç erimiz büyük muvaf a ıyet 
kikada gene kalecinin burnunun gösterdiler 

l\1isafirlerimiz iki gün kalacaklar ve Atinaya 
gideceklerdir 

dibinden kafa ile bir gol yiyo- :b. Harbiyede •Ü•ari b· • Tk .. . .. ld 1 iki gUndenberi beklenen ltal
ruz. Oldu llç. Huna ka111 Gala- me t ınde binicilik müaa~i:İ 1 uçü0ncu 0 u ~· bak .. ari zabit yan tayyareleri dnn akpm 
tuaray aıhr. yapM~t~ arı 

1 
• çüncilddli:İ~ a ıuv - albya yirmi kala Yeşilk6ye 

~le lataaaray bu sollere bir tek aa haya 'b:yük ~~ :~~ekak için ıa- ea:-::.baka.d• miniler on bete g~Ji ·,~~r, ~r,yaret meydanına ~n-
1! ı okl·~~~ukabele edebilmek i- toplanmııtır. M~~· 1 labalıiı iblii edil111itti. . ak mııder ır. ı.oyu b~Y1Y•~e. me~ •1-
çan ÇO ~t'>:or. Vedadm yerine kide binicilik kurıı:;- ar~ .saati- Muhtelif riit~li o~ ~bitiiz it~ır .. nın ~ tayyare za ıt erımız. da· 
alınan Ruıh Nıhatl~ beraber çok den kulüplere menau na •ttırak e- etti. Biri~iliii s~~ıkl~ ~~kt~ı mu1 y~n J~~er~I konsolosu M. ~rd
l~Jret aarfetmektedır. 30 uncu da- lerin harekatil b 

1 
P ıporcu ıenç dürü Samı 8. ıkincılııı yuz"!•ı YJnl, ıkınca konsolos M. Mofioli, 

lcikada bizim merkez muhacim top- Bu müaabak.. &f andı. Vehbi B., iiçüncülüiü birinci müla· Banka Komer.çiyale direktörtı 
I~ ile~~erken on aekiz çizgiıi içinde altı ve Galataaar:9;ı Al~nor~udan zim Doğan B. ka~~nd~lar. Müıaba· M. Pomi, ltalyan sefareti ataıe 
dütü~yorlar. Bu ıuretle Galataıa- girdi. Albnordud:n H bı~ muı~~ık kalardan "!Df.a bırıncı gelenlere he navali kumandan Seki, ata e 
r~y bir penaltı atıyor. Burhan kes- ci, Altınordud .ayrı B. bınn- diyeler verıldı. . k l 1 . . ş 
irin, bıçak sibi bir tütle topu ailara Muıtafa B. A. O .. A.~ıl .. B. ikinci, Gençler araıın~": binicilik ar~· mihter 

0 
one Kapıçı ka11ıla· 

aaplıyor. Gençlerim· . · u~u~cu seldi. ıunu uyandırmak ıçın sık ıık bu gı- mııbr. 
Bun~~ aonra Ge:lataaara~ daha iyi idi; bilh.;:°v~İ~~f tarzla..rı çok bi mü•~·~ ~~~ip eden bini~~- Filo Fiat motarlU sekiz aYcı 

ıayretlıdır. Son dakıkalarda ıki gol çok muvaff k ld l tiJ harekatında lik mektebı maduru Cevdet ve bö· ve Kaproni sistem:nde nç mo· 
fırsatı daha kaçırdık ve oyun böyle Süvari 1 a d&r ku ar:. lük kumandam lbaan Beyleri pya t8rl0 bir posta tayyareainden 
ce bitti. tebi talebel e . 1 çuk zabit mek· nı takdir priiriiz. Bet dakika aonra Sahada Fener- müsabaka en ar~mda olan ikinci Klüpler araaında biniciliğe kar· mOrekkeptir. Avcı tayyarelerin· 
!>ahçe ile Viner SPor'u aeyretmeie ti. Bu mü.!b.b;ır efe~di it~rk et· t• büyük ~ir .. al.~ka göstere~~·~- den biri mot6r0nde olan kOçilk 
batlac:bk. n b. a manıler ııvillere nordu kulubunu kazandıiı bınncı· bir anzadan dolaya Bulgarman-

Viner Spor son seyahatinde Ga· ti~zaran ır az daha yükaeltilmit- liklerden do!•>? .tebr!k ed.er ve di· da kalmıfbr. 
lataaarayı 1 - 6 yenmı·ıtı· vı·y N t• d ter kulüplenmızın maili bır ıponı· Filo kumandanı KoloneJ Fon-

. ana e ıce e N · S L· • Ti '---- • ali takımı hakkında ar.., •nkar b. f. Ef d·ı un, enet ve Necdet mm olan uımcı ı e ~ııra ayna • pil 1.•-- Jtal ef tin 
...,,,., J - 1 ır 1 en 1 er ııraaiJe birinci, ikinci ye kayı 1htennelerini bekleri&. SeJ' Ve Oua&' yan I are e 

misafir edilrnitlerdir. Beraber 
gelen yolcu tayyaresinde bir 
Kolonel ve Popolo d' ltalyadan 
M. Fredi, Gazetta del Poyoladaa 
M. Cosalbore, Corrina della 
Seradan M. Masai ye La Ste•· 
padan M. Kadroni iıimlerinde 
dısrt ltalyan gazeteci bulun .... k
tadır Filo ıehrimizde iki ,00 
kaldıktan aonra Drama, Larialoa 
ve Atinaya gidecektir. Filo za· 
bitanı ıerefine ltalya sefareti 
tarafından bir akıam yemeli 
ve Fiat acenteai tarafından bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: ASK V ALSI : 1 VILL Y FRITSCH 1 
I ve : 
: LtLIAN HARVEY : 
• Tarafından • • • .............................. 
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Emir veren daima hakimi 
mutlak olmaz 

[Vıt tu ılamızda] 

olan yeni l .. anan batana 
geçmek için iıtıtasını verdi! Her
keace mal6m olduğu veçhile Ali 
Fethi Bey doirulu, zeklıının in
celiji, takıbı ile kendine Pariste 
Mlatafa bir meYki teminine mu
vaffak olan cDmhfiriyetçi bir 
mtlfekkire meftunu modeon libe
ral bir zatbr. 

Nuıl olupta bu mu.tema 
mnkü terkederek memleketinin 
Iİ7ueti dahiliye cıdal sahaaına 
ablahildi? 

Ba mea'elenin bir an evel 
tadi icap ediyordu; kendisin
.._ bir ruderi talebinde iatical 
ettim. 

Ali F etlal Bey matbuatın aban 
ehem1Diyetini bilen Ye 

takdir eden bir garp recOlll hll
klmetl zihniyeti ile hemen bana 
bir mlllakat saati bildirdi. 

Yeni fırkanm muvakkaten 
•erkez ittılıu ettili Voyvoda 
aokatındaki Nuh hana aittim. 
Acele ile hanrlanmlf olan bu 
daire her hangi bir kampı andı· 
n1or ve fırka tqkili kararmın 
ne kadar acele ile ittihaz edil
dijini glltermekle beraber bu 
fırkanm siyasi mOcadeleye ne 
kadar aletli bir surette abldıj1 
hakkındada bir fikir veriyor. 
M•mleketin mef111tl devre gare
"Dmek için ıeçirmete mecbur 
o'~uğu hakiki bir tecrübe me· 
l•engi. 

Ali Fethi bey kendine has 
zarafedea._..on Clerece aami
•i ır.a.ıneML Dk sazleri fU oldu: 

- Daima alaka ile takip et· 
tiaim ,,Ovr,, gibi bfr pzetenin 
muhabiri tanfmdan aorulaaık 
dallere ce•ap dermek "enim 
için bir saadettir. 

- Paris Sefaretinden feragat 
ederken Tnrldyecle bir muhale
fet Fırkası tefkiline aizi ıevk 
eden sebepler nedir? 

Yeni fırka Uderi fU caYabi 
Yerdi: 

- Pariateki Yasifemi terke._ek memleketimde bir aiyui 
6rka tqkil etmek kararını •er
diren aebep burada ifa edecek 
4alaa mlatacel bir valifem oldu· 
p lıakkmdaki kanaatimdır. 
Am Reisicumhurumuz Gazi 
llaltafa Kemal hazretlerine g6n· 
denliıim bir mektupta beyan 
ettitiM YeÇlaile F arkamız libenl 
la,.k Ye cumhuriyetçi bir dO.· 
tar tlaeriae mOeueıtir. Sola 
dotru derecei temayOln efkira
amamlyenin tenevvllrO dereceıile ._..lftGr. 

Bir euaat aleyhine teıekkt11 
ebaİf biten fırkalara muvızız. 
H• ae bdu diier nukatta 
Ulk fırkuile muarız isek te her 
laaaii bir irtica fırkaıına kartı 
Wlk ve cümhuriyetçi prensip bir 
mlklafaa için onunla tqriki me· 
al ediyoruz, Dij'er cihetten ha
kimiyeti milliyenin en iliyi tarzı 
ifade olan ciimburiyetten bekle
nilen feYJlidin normal bir surette 
lakipf bulabilmesi için bu iki 
flrkanın muayyen idealleri ile 
yekditerlerine kartı vaziyet al
mu icap ettijini nazarı itibara 
ahyonz. Kuvvei icraiyeyi müra
bbe için en iyi çare budur. 

Clhuriyetin rubu ve esası ıer
but mlnakqadır. Zaten bakkın
cla blylk bir hOrmet beslediği· 
mil a-.iai bOkimetimM öJle bir 

dehadırki hOkGmet İf)erim ml
nakaıa ve tenkitle iyi iclan ecli
leceitni kabul etmekle kalmaya• 

1 

rak, bu uaulll ilhama tema,el et
mekte ve bundan malımı olmak· 
tadır. 

G6r&yonuaaa ki IMmlann ka· 
fesi ben ve doatlanm için Yata• 

na kal'fl ifa edilecek Wr ftatfe 
Yllcude getiriyor. 

- ProıraDUDD ne ....etle br
ıılanclı? 

- Proıramımız pek mlaait 
bir ıurette karplandı. Durma· 
dan alcbtınm bir eok fırka1a 
dllhul talepnameleri buna delll
dir, fırkaya pmek İlteJaler 
aramda bir çok katlm ..-. 
Fırkamızm pl'emipl.-i ticaret 
1erbeatisi, mllnakqa aen..tlai, 
matbuat serbeatlalclir. Biz fUdr 
ubaamda bu premiplerin plelM 
çalmuı içia ap811Jon& Ba •· 
yimizde clmhariJetia lııl)tlk 
Tllrk milletine •ermif .W.ta 
siyul haldardaa taaamle lati
fade ediyoraz. 

- yeni fırka ta•a ... tefek· 
kili etmİf midir? 

- Y •i fırlra •aaamea tefek· 
kil halindedlr Ye l»a tetldlltı 
,an den ,one · Ana doluda JaJ• 
maktadır. Muhtelif meraldscle 
1011 bulaadutum unlarda ftba 
gelen teı.alılrat buna canlı bir 
deWclir. 

- Gelecek Uk"abara lraclar 
hat'ı haraketiaiz nedir? 

Fethi B. bm e.m Mr bmr
la '1P8"111f<WMrın' 

.....Gelecek tefıii latiUW. 
kadar hatb buaketim bir mu· 
halefet vaziyeti olac:akbr. B. 
fOphesiz. Gazinin ba,mclaia 
veclıUe bu muhalefet .. ~,.ti 
timdiye kadar memlekette •••· 
cut olan tek bir fırkaya t...U 
eden llir hUk6mete kup Yllcuda 
getirdiği mlrakabe ile bu mu
halefet vaziyeti memlekete ı.a,&k 
iyilikler temin edecektir. Ben 
Gasinin nıa Ye tasvibi ile Tlr
kiyenin hayab m9f1'Utuanda ye
ni bir devre t•İ• ediyoram. 

HOk6meti hama Cemı,eti 
AkYama yaklqacatuu al1lemlf
tL Siz fırkanıım alyuet ile 
ıimcli takip edilen alyueı ara
smda ne fark ıarllyonunua? . 

- Fırkamın siyaseti ,..k 
dUilde gerek ecaelti lalktmet· 
lerle olan mlhıaaebatta yalnız 

memleketin menafiini iatihdaf edi
yor. Haldmaetl bun tarafmdın 
tuanur edilmekle beraber be
ntlz temini için biqey yapdma-
11111 olu Cemiyeti Almam Ye 

Tlirkiye aruında yaldatılmu 
keyfiyetine ıarfl meai edece
lim. 
Şu beyuattan anlayacaj'lnıa 

Teçhile farkım Halk fırkallDID 
prensipleri ile aynı reuipler 
llıerine iıtinat ediyor. Aacak 
mllddeuı daha seri. daha ilm
sadi, daha modern ve dalaa 
akli surette TGrk milletinin har
zıcan edlnedili terakkiyab ... 
niledtirmek, Ye yedi senelik bir 
tecrObenin bizi kunetle raptet
mfı oldup Uik Cnmhuriyeti te
sis ile Gazimizin kut buyurcla
tu gayeyi elde etmektir. 

Bizzat rakipler tarafmdan itile 
ehliyeti taadik edilen Ali F etlti 
bey taraftulnnun keaclw.1• 
beklediji •eçlıile Tlrlci
ye,i tekAmtlle left llsthlarma 

M. Meclisinde 
FevkaJ:\de içtima heye

canla bekleniyor 
Ankara Halkı, Meclisin fevka

llde içtimama b&ylk bir heye
canla beklemektedir. Ba içtlmaın 
birkaç aoktai auardan ehemmi· 
yeti yudır. Enell hOkfimet ma
n llJihaJI mecliae Yerecek, bu 
llyiha Enctlmeae havale •e kabul 
olanacaktır. Ba mesele &zerinde 
fazla mlDakqa •e muhalefet w· 
kaana ihtJmal ftrilmiyor. Zira 
Ud fırkada alman bu tedbire ta
raftar ılrllmektetlir. 

Aaal ,artllttller Ye heyecaab 
mbakerelerla lamet P1oH•nla Irat 
edecefi natuktan IODl'a olacatı 
lmnetle tahmin edllmektedlr. 

Fethi BeJi• Glmtlfhaaeden in
tihabı prpmba,. kadar ltite-
eeii •• malıalefet liclemn, otl• 
mecliM plebilecefi ••'malclur. 
O .... Halk Fırka. hatipleri 
•• ı..et P ... S. C. F. IW.wn 
timdiye kadar yapDUf oWatu 
t..mtleria ne esaalara i9tiaat 
~ .... acaldudır. 

Dijer taraftan alman haberle
re ,ere F etlai B., lamet Pqama 
nutbDa mukabil tenkitlere ce•ap 
•enbO..ek için lıuırlanmaktadır. 

C. H. fırka•, kendlainl, ya· 
palacak bitin tenkitlere ceYap 
YeNCek kadar kattetH balmak· 
taclar. Zira fimcllJe lraclu takip 
ecllbnit olu ıiyuet pyet sarih
tir. Ba liya1et ka.,...da Japı-
lu amiyane propapnclalann 
....., 1sı,..et Ye elaemmlyeti 
yoktur. F .. kallde ipimada bir 
hakikat claba nllla olarak tize 
prpacakbr. 

Bir mlddettea heri ortada 
bir pJia dolqıyor. Mellaln ita ..... , ....... ..., 
y.mden idap yıpdacaj1 siy· 
leDIJor. 

Halk farba erklnmın bayle 
Wr tuanarlan Joktm. Zira ortada 
..,_ bir karan nnlincek bir ...,., ..................... 

Kabiae erki• araıaatla bam 
d~eler olacatı laaldrmda 
kmetB bir riftyet deYera11 et· 
mekteclir. Fabt ba tebecldllthı 
ne ,.kilde olacap. ldıiJerln de-
iileceii ancak Mecliain fevka· 
flcle içtimamdan aoma anlapla-
cakbr • 

... bir ...... olacak 1111-
cllr? Y alma bir ati bama bize •iWlnceldir. Bİiim fimdi • ..,. 
cllldaate alacatamz aolcta ... 
kadar Aayat bir hlk6met telak-
ki edilen TlrldJeatn A'frupa 
parlamento hayatına tİzel bir 
.ı.. • • .- a..e ltalaadujıı· 
dar. 

Hlrriyet. insan otlanan ka
auna •• 1aye1iai elde et•ui 
için pıb kati oldupndan iuan 
•ukavemet edilemez bir biui 
tabii ile hGrriyete matema,Uclir. 
Ba Jlhlll fert içia delil millet
ler ve bqeriyet ipa de ba1le-
dir. Emir •era daima lı&lrlmi 
mutlak olmaz. 

Gui MUltafa Kemal muhale-
fet fırkalannm Tlrk millet mec-
liaincle t•klrlllne mO.aade et· 
mekle uil Ye uht bir huekette 
balunmllflur. 

Biub1ıl terakki olan bir •Af· 
ra111-an. eHrini itmam e1le
miftir. Bu Doktai Daurdaa de· 
DilMilir ki TlrldyeaiD Guiıi bu 
IÜada bile ltalyum Oaçesiai 
matllP ebniftir. 

1 e,,,a P11t1lo1111 
Maclam PaYlo•o dibi Ankara

ya Jitmlp. 
Madam PaYlo•a ~arpmba ,O

al telarimiae dlaecek Ye ertai 
tld ta,,an ile Franaaya Jide
celdir. 

Saraçane sokaklarında heyecl'.:lı;a
Polise silah atan hırsızlar iki 

kiıiyi varaladılar 

Dthı saat ikide Saraçane ba
ımda polislerle iki hırsız aruın
cla bir muaademe olmUf, iki ki
ti yaralanımfbr. Cuma olmak 
dolayiaile tokaldarcla bir çok 
ldmaeleri heyecana clOfOren bu 
•ak'a fU suretle olm"fbı: 

Bebekte Hldlvin yalwnda da
ire mldGrll Ali Şerif beyin otur
dup binaya iki ay evel Jiren 
ve bir pk kıymetli qya çalaa 
humlar bitin taharriyata nt
mea balunamamıfludL Din Ali 
Şerif beyin zeyceai Şemsi H. 
tramvayla Fatihte bir ahbabına 
ıiderken tramvayın içindeki bir 
atlamiD 16deriae dikkatle bak· 
mıt Ye bunun evlerinden e11a 
çalmclıtı rece kaçan hınızlar
dan birialafn oldufunu tanıDUfbr. 
Şemai H. hırllZID kaçıaamuı 

için baİJl'ID&Dllf ve Saraçaneba
tmcla tramnydaa iaea banma 
arlcuıiİdan kendisi de inmiftir. 
Burada Şemıf H. yanında bir 
adamla Horhora doğru yllrllmek
te olan bınw g6ıtererek Bu a
dam benim erimi aoyan hınız· 
dır. Y akalaJID diye bajmnlfbr. 

Kaclınm feryadı Bzerine yol· 
dan geçenler iki adamı blrdu 
rakalalDlf)arcbr. Bular ubakalı 
Rasa ile Ömer dlr •• evi ba iki· 
ıi birlikte ıoymutla~, 0111er 
kendiaİllİ yakalıyanm eHnclea lmr
tulamıyacatmı anlayınca hemen 
tabancumı çekmit ve atq et
mlftir. Ômer adamın elinden 
kurtulunca Horhora dotru kaç· 
mata bq)amıfbr.Ômeria pefine 
laalkla Wrllkte komiser muYID
lerinden Y akup ef. ve iki polis 
talnlmlfbr. Hınız tekrar yaka· 
lanacatuu anlaylnca gene taban· 
ca81Da ıanlmıt ve takip edenlere 
dotru atet etmete baılamifbr. 

S. Taziyet herine komiler 
.,. polialerde lillhlanm kullan
mak mecburiyetinde blmıtlardır. 
Bu atet teadW •nasında hırsı· 
ma attıtı lmrpnlarla ROstem ie
mlnde birlıi alamdan Ye bahkcı 
Mabmat flSbeflnben ağır surette 
yaralanmatlarc:llr. Ba heyecanlı 
takip Ahsara1a kadar aDrmllf 
ye Omer yaqın yerlerinde ya· 
kalaamıtbr. 

Mec:rUhlar hemen cerrahpqa 
llaat8nesine kaldınlmıılardır. Hır· 
mılar polis mndariyetine ıetiril
miflerdir. Zabita ve mlddeiumu
milik tahkikata bqlam11tır. 

6s lira çalmış 
E•elki rft• Fatih nııanca 

mahalleainde oturan Necati 
efendinin evine bir hınız girmiı 
\.e 68 Hn çalm1ttır. O cıvarda 
bulunan lbrahim iıminde birin
den ıttpbe edilmektedir. 

Ha yırh evlat 
Dlln gene Fatihte Hacı Ham· 

za mabatleainin ura7ann soka· 
j'lnda 41 numarala eYde oturan 
12 yqında Huluaa aaneai ZObey· 
la hanımın S lituile, 26 bk mah
macli,esini, bir 5 Hra kıymetin· 
de altın yOdiOnti, 2 tlm&t bi· 
lezifini alarak evden AYUfmuftur. 

Çiğneme~e devam 
edivorlar ., 

Din Harbiye mektebi Bnlln-

1 KQ9Qk haberler 

latanbuldaki kDtllpaneler ..
Maarif vekAletince lstanbnldaki kUtUpl' 
nelerin birleştirilmesi ve adedütin _,;. 
blmısı düşilnülnıektedir. Kapanacak ~ 
tüpanelerin kitapJan di}erlerlne nrdr 
cektir. 

Temk Klmil B. - Muh 
mUbaaw tom/Jyonu Ttırk başmunhhll' 
Te,ilk Ktmıf R: Ankarayı gltmiftfr. 

Aeım B. bagln sidi,_ 
Müskirat inhisan umum müdörii AIU8 f. 
bugün Ankarayı gidecektir. 

Hutanelerde yer yok 
Hastanelerde yer bulunmadılt için I' 

velce muhabere edilmeden ıstanbula h_. 
ra gönderilmemesi taşra beledlye)...., 
birer kere daha bildirilmlttir. 

KAhtanede bir fabrika .-
KAhtanede bir mensucat fabrikan a~ 
içtn bir şirket teşekkül etmiştir. Şirtd 
sermıyedırlın arasında Flransızlır da 
vardır yakında limanın intasına bqta11•· 
cakur. 

R\Jsya ihracat tirketi - Rut
ya ile dcaret yapmaka için tetlril edfl4ll 
şirket fesbedilmiftir. Sirkctln müdürti 19 
m~ınurlanna üçer aylık ikramiye v,IJ
mlştir. 

Lise memnlannm miktarı -
Bu seneki lise mezunlanmn mfktan 6IJ 
kitidir. Bunların yansına yalrın nu~daıl 
llstanbul liselerinden çıkDUfhr. Y aln11 lfo 
tanbul lisesinden 130 rr 1 ı ~ me
olmuştur. 

Halepte gizli Çaiaıaıı 
Kürtler 

Adana - Suıiyedeki Klrt l;r 
miyeti Oç kaama aynllDlfbr. 

Birinci kısım: ~ 
idare attiği •• Selim Memab• 
dahil olduğu parti ki ~ 
Ermeni ( T&fllak) komitell ,... 
vermek suretile yuclım ecllJer• 

Bunlar "MUıtaldl K~ 
iatiyorlarmıt Ye Ermeniler itil 
de 0 Sevr,, muahedesi m~ 
tanman bir hudut dabiliacl• Wır 
"Ermeaistan,, hOktlmeti k_... 
lerine yardım edecekıerau,. 

ikinci kısım: TlrkiJmln _.. 
dam altmda Ye muhtariyetle ı.lr 
re olunur bir' KOrt muh~ 
iatiyormUf. Bunlarm ela fıq gAa 
Ali ilmi ve Nuri Yardır. 

ÜçOnçll kıaım da hiç TlıldP" 
den aynlmıyuak Kllrcllata•?f!! 
"Ademi merkeziyet,, aaallle ldr. 
reainin teminini iatiyenlenlir. 
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1 " ,. ,, " " " ,, 7 : A~n her Dç ayhllt içfn : komiıyonuna gelmeleri ilin olunur. 

h •• Kazancı mengenesi 300 m m : bir de.faa ıx.eccanenl : 

" Enterpt6r 6 amper : 4 satın ıeçeıı ll&ıılanıı fazlı ıııtın • ~ a 1 ata ,· t h a 1 a-t G u .. m rü" Ü 1 • ı,1ıı 5 er tanış wnmolıuııır. • U ~ 
., Yolcu vağonu için akDmüliUSr tip G. O, 50 Vll '••••••• ... • •• ••• • ••• • • • •• r mu•• d u• • r 1 u• • A u•• n d 8 n .• 

ıoo 
20 

100 
25 

100 
26 
s 

15 
800 

6 
2 

200 
100 

2 

29 amper deıaı kıymetinde ve 259 amper ıiaamda Miitef errik ~ 
,, Buıon fllzibl 6 amper Seyyar Tilrk memur iıtiyoruz Kilo 

" " " lS " Yapacağınız satışa göre aydı 90 lira· 825 Me11e ağacından mobilye 47,S Deve kuıu tüyünden sü-
" " ~ 25 .!. d 

'" .. An fazlı kazanabilirsiniz. pUrge 
" " ,, 

35 
" lstınbuJ dördüncii Vakıfhan içinde Balada yazılı etya 8/9/930 tarihinden itibaren 20 giin mUddet• 

" " " SO " Ünionkol Tesriat le bilmOzayede ıablacağından taliplerin sabı komisyonuna mOra· 
" " " 60 " 1 

Kg. OrOlmemif kodamyaut S m/m lı aranıyor _ Çabuk yazar bir caat an. 

" Rabıt için arme kurıun ıalmutra 10 rn/m daktilo hanım iş arıyor. Şeraiti mutedil Lokantacılar Cemiyetinden: 
" Göz tqı dir. Vakıt muharrirlerinden Gayur Beye Cemiyetin ıenelik heyeti umumiye içitimaı için ilin edilen gQn• 

adet Alafıranga abdeıthane ıu hazinesi müracaat de ekaeriyet hasıl olmadığından mfizaker• 24191930 Çartanba g • 
2-m Selloit (otomobil perdeleri için) nOmun~ o-ibi 
Kg. Demir lavba o,~xt800x700 o- nO saat 15 e talik edilmiıtir. Cemiyetimize mukayyet azanın ez: 
Ka. Maatik manaaneı MUrac:aat evi - Her işe mu- kor aaatte (Sirkeci, Ankara cabdesi, Musul Oteli altında Yenı 

15 
10 

• • tahıssıs memurlar sevk eder her şeyde l k ) ·n · 1 adet Cibinlik (yerli) o antaya te~n en rica o unur. 
bıaır teshillt gösterir. 

Kg. Matbaa hurufatı muhtelif puntoda Aleksiyadi ban Galata, müessisi 

1 
22 
30 
30 

200 
50 
s 

12 
12 

ad t muıamba fırçHı 
,, Koltuklu andalye (yerli) 

Kg. Naftalin 
adet P nıumrın makası 

., Cerrah kUveli poraelen 
" M r ngoz kurşun .k lemi 
" Çekme demir gaz boruıu ıomunu 1 

adet Pirinç r kor (yerli) 38 m·m pu 
.. Havlu kalın (yerli) 
" Tırnak fırçaıı 

~ " tor. (ye~li genişlik (1,20) rnetreye kadar 
0.2s 2~ru R ati~ ~zme No. 12 

• 

Sut 11 ;~~ı bına camı lnrıwzı SOOX500 m-m 

yenler curulrtcsi~n ::anra fiat ~abul edilmeL izahat almak lıte
lidirler. Pazarlığa p rl giiolerı mubayaa kısmına müracaat etrue
ittirak edecek talip~r~: u:an malze.~eden yerli olan aksam için 
netiz vuku bul cak teklif ~m~neblerl ınıd. be~aber getirmeleri numu-

a n • u e ılanyeceği ilan olunur • • • 360 tane lokomotif tend • 
na.kuaar 3 ikinci tcırin S30 paer ~e v.ag?.n .~andajının kapalı zarfla mü 
lct Demiryollan 1dareainde y pal eaıktırunu saat 16 da Ankarada Dev: 

M.. k . . k ı aca r. 
un asaya ııtır edeceklerin t ki" f k 

teminatlanru ayni günde aa t ıs 30 ke d ı M~· tukplannı ve muvakkat 
tip lifine vermeleri ı · zmıdır. ' a ar una asa Korniayonu ki-

Talipler münakasa ıartnaınclerini be lira .. 
1'"e Haydarpqada İdare veznelerinden te !d .krnudkab?~lınde Ankarada 

....._ arı e e ılırler ...- . . . 
Muhtelif lastik malzeme kapalı zarfla ·· k 
Münakaıa 3/ 11/ 930 pazarteai günü aa~u~; 

3 
aıaya konnıuıtur. 

let demiryolları idareıinde yapılacaktır. a ' O da Ankarada Dev. 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif nı kt l 

ieminatlannı yni günde saat 15 e kadar nıün:ıc up krını .ve muvakkat 
lifine vermeleri lazrındır. aıa onıııyonu katip. 

Talipler münakua tartnamelerini (beı) lira k .. 
Ye Haydarpa§ada id re veznelerinden tedarik ed h~r a1bılınde Ankara * • lt e ı ır er. 

170 ton adi ve 55,5 ton laveç demirinin kapalı 
il 3 ikinci tetrin 1930 pazarteıi günü ıaat ıs te A kzarfdla rniinakaaa
nıiryollan fdareainde yapılacaktır. n ara a Devlet De-

Münakaaaya İftİrak edeceklerin teklif rnektupl 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Mün aknı ve ~~vakkat 
•ermeleri lazımdır. a aaa Katıpliğine 

Talipler münakıua § rtnamelerini beter lira nı k hT 
tada Ye Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik ued bı .11~de Anka. * .,. * e ı ırler. 

Umumi idare binaıile memurin haneleri 
Yolun tar1feyninde yapılacak imli k palı za;aıındaki parke 
konmuıtur. • mUnakasaya 

MOnaka1a 6 birinci teşrin 930 pazartesi gilnft ıaat ıs 
30 Ankarada Devlet Demiryollara idaresinde yapılacakt 'M da 

&aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu ·~:k Onaka-
tl · O d t lS k d k vaa at temi na arını aynı sı n e saa e a ar o misyon kir r w. -

meleri llzımdır. Taliplerin mUnakaaa ıartnameleri il ıp 1~ıtne ver
bilinde Ankarada idare veznesinden tedarik edebilirlç ıra ruuka-

er. •• * 
19 kalem yerli ip ve ıicimler kapalı zarfla rnllnakasa a 

aıuıtur. MOnakaaa 6-10-930 pazarteıi gDnü saat 15 t J 1c kon
Devlet D~miryolları idaresinde yapılacaktır. e n arada 

Münakasaya ittir k edeceklerin teklif mektupları v 

Ferit 

BAıuınz f• 
DÖŞE&lELERhıtzt NASll. 

TeMtzLIYOR 

~:ribtıi lııo~JC* 19tetEI tuea
tl.f &ir •mYn arerimı 'lr u 

hl !b n.u .. o\"llbYID ıs. 
Bır ete~ ruusanı"' " ra 
t&htaoın J'ilzu Yıtoı ırıbi olıır " bit 
•ır teb kallll&~ 
Ybı cıni llıı,.., ,,. buamelılart. 
.&o~mtleri,. 9Dfra ,... mutlak •kim• 
lan.nı 90 J~ ıı:msambalatını temi> 
ler. 
'Taı bir PICUl'll d~riH lel11İllll!ı 
Wr aa Vlllıl her dtiıl >"at lekelcıiıü 
cılıanı. 

ll-ınia4• te•İelilı ffi• 
... ııa"'•••· 

&-. 8ıra4<rW L••lt4 ,. .. I~ ~ 
~" .... ,,, ... ' 

Kasaba Belediyesinden: 
1 -Kasaba şehrine isale edilecek Su projesi tastik edilmfı bu· 

lunduğundan gayri melhuz (5647) lira dahil (11S400) lira ke§iflİ 
iıale ve tevziit tesisat ve inıaah 1-9-93(; dan itibaren otuz gfin 

mllddetle •• mlizayede, mllnakıa kanununa tevfikan kapali rf 
uıulile milnakaaaya konulmuftur. 

2 - Mnnakuaya iıtirak edec lerin erbabı wkuftan oldokl 
na veya bu gibi inpat İDf& etmiş buluadu~a dair yıpmq o u
ğuna dair mahalli belediye •eya nafia heyeti fenniyesinden muti 
ıchadetname Yeya tastilmame ibrazına mecburdur. 

3 - Ml\teahhit sahlbi sermayeden olup ta Su i atm 1 ina ol
madığı halde lııt bn bidayetinden nihayetine kadar refak bnd 
ikinci maddede v.ıwlı şchadetnaıueli bir Su mllhendİ.lt · tihd m 
edeceğine noterlikten muaaddalc taahhütname itaaı ile belediyey 
temin edecektir • 

4 - Münakasaya iıtirak edecekler enel emirde teminat akçesi 
makbuzunu ve ya muteber bir b nka mektubunu fraeye mec· 
burdur. 

S - ihale 1-10-930 bir teırini enel Çal'f8mba gOnO saat on'bir
de Kasaba belediyesinde yapılacaktır. Proje ve evrakı kevfiye asıl
lann, muakavelei eaaaiyeyi görmek isteyenlerin Kasaba belediye
ıine ıartname için de f zmir belediye Ankark ve latanbul tehr ma
netleri heyeti fenniyelerine mUracaatlan iJAn olunur. 
fi\Jıı~ ii!l~t '1f~ 
~ı; ~~ı: 

1J1 Osıııanlı 
~ Sermayesi: 10,000,000 lnfJiliz lirası ~ 1 lstanbut acenteJiğı - Telefon: lstanbul 1948 ii 
~ Bcyoflu daireei - Telefon Beyo~u 1303 ~ 
~ Senedıt ve poliça mukablltnde muayyen ve vadeli veya be· ~I 
fi sc&ı can ıurecile avanslar, pollça ve iskontostL g 
~ Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memalild ccne- g 
~ biye scncdat, çek,itlbbar mektuplan ve telgraf emJmanıelerl ~ 
~ ~ 

irsal Atı , ~Mijj~~~ ltRia m~ m_ 
Edirne vilayetinden: Kazannıak ıniç 
Keşan lpaala y~Iu sili~diraj ! ilk şart ilandır . 

~ 1 
aıneliyatı ilAle edılmek uzere R . 

Defterdarhk llltnları '- 1 f ul·ıe münakasaya J/ctnsız kazancı artırmava i _ . aapa ı zar us ı h · 
k 1 t 8-10-930 cumartesi Java~mak,, avada ta- ı= Bandırma Malmüdür- ÇI an mıı ır. · ·•re.sz uçmıva çalış- 51 

,.nnü ibaleıi yapılacağından ta· • • : 
ıu~ğu-nden· 5 .. • v·ıı t" 1 mak gıbıclir •. 

• Jiplerin EncOmeaı ı ye ı ge • ı·: 
Bir metre 80 ıantim tul beden J • Tic:aretinizde, san'atınızda : 

2 k me erı. . . • 
merkez muhiti 4 eantim tırna - -------------~ muvaffak olmak ıstıyors nız 1! 
tan tırnağa 1 metre 28 aantim gazete illnma ehemmiyet ve- ij 
baskUllc tartılarak 311 kilo ata- Çor t U panayJ rı riniı : Gazete ilinı ilanların n 
lesinde büyUk memesinde gariva 1 en kolayı, en ucuzu, en te- ii 
hıka için kDçUk bir kilit atale- ıirlisidir. Si 
den geçen kolda maa harbi bir Çorlu belediye riyase- işte ilan tarifemiz: H 
metre 87 santim tul olan 80 lira tinden : Sonuncu uyıfacla Satın Kutı11 12,5 =ı· 
mubammeu kıymetli •apur çapa- Her sene olduğu üzre bu 5 ind .. .. 25 f 
11 10 eylül 930 tarihinden itiba- sene de Çorluda 26 • 9. 930 ~ ". : : : ıciZ =ıs!: 
ren 30 eyini 930 aalı gOnü ihale 

. d Perfembe günü hayvan ve ı .. .. • .. 200 ı·.· edilmek üzere yırmi gün mü - k d"I 
detle mllıayedeye konulmuftur. emtia panayırı Uıat e ı e- n Ramt ilanlar, aonuııcu eayıfada W Kr. : 

teminatlanoı ayni gUnde aaat 14,30 a kadar münakaıe k mu~akkat 
lcitipliğioe vermeleri lazımdır. a omııyonu 

Talipler mOnekas şartnamelerini beş lira mukabilind Ankara 
9 e Haydan>at da i<b--e veznelerinden tedarik edebilirle:. 

cektir. N ilan memurumuz size fay· p 

J
" V AKIT b Damızlık ve kasaplık hay- fi d Jı bir ilAnın ıekiı ve üc- ~ 

,, e a o- van pek çok bulunacağı ilan ıil·: reti için hizmet etmeğe ha· Is 
1 d r L~~:n~e~~o~;u~n~u~z~~~~·~o•fu•n•u•r··~~~~~~~~·~H z~~ ~ ,ınnnıu~ "~~~ti 



Gw4_ ............. ~ ....... ltalduo .,...,_.._ 

Guıeteye ıö•dcrilecıt mcktuplınıı tız.erlu idare içinse f idare 1 yaı;ıyı 1 
alt ue f Yazı J lıaretl lronnlmılıdır 1 

= SA.VISI H E R V E R.DE !> K.UR.UŞ = 
.\IATBAA VE ·D,\IH:t IA '\f<: 

ISTANB VL Babıali, An1:ara caddesınde "VAKIT YPROU • 
.. ...__ ..ım.tana ıad-ad-. la~ • .ı...W.-... _lıtw...,• ıı.-.ı- -aı.n. 

~duı - ıı.a.ı- ...................... -·.ı ılellWl.r r.ı · 1970 ıOARE IŞLEF.1 ı 1!171 

LeyJİ ve 
Nehari FEYZiAiigir LiSELERi1;:;ı,I ŞiŞLi 

NıŞANTAŞINDA 

TERAKKi 
Telefon: Beyoğlu 2517 

LiSESi 

LEYLi 
NEHARİ 

Ana sınıfı ilk aınıflan ve ayrı teşkilat dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlanm muhtevidir. iiii 
Aarın icap ettirdiği en mllteklmil vesait ve teıkilAb haizdir. Kayıt muamelesine başlanmıshr. im 

.. " Kayıt için mektebe veya lstanbulda Basiret Hanında ikhsat şirketine müracaat edilebilir. ~m .... . ... 

.... latanbul cihetinden gelecek Nehari talebe için Fatihten Bebe~~ kadar direkt vesaiti. nakliye im 
ifletilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 Teşnnıev::~~-~~~~~.:2>aşlan:~a:.--tı.r. m: 

... felefon· lat•nbul 2867 - Bebek 210 ..,.~::::::..--::::::::::::::~::::::-.:. .. . .... ____ ·--·-·-----· .. ------
Ankara Maarif 

den: 
müdürlüğün- I• 

Seyrisefain 
Bedeli keşfi 45711 Jira olan Ankarada Hll cıvannda illfASI mu

karrer ilk mektebinin İDfaab 21/10/930 pazar günü saat 15 te vi· 

Merkez acentesi: Galata Köprü bı,ında 
Beyotlu !369. Şube acentesi Sirkecide 

VlühOrdar zade ham a ltında T el.lst27 

Ayet daimi encllmeni tarafından ihale edilmek üzere kapalı zarf Antalya postası 
usulile mevkii mllnakasaya vazedilmiftir. Talipler bedeli keıfin ( ANAF ARTA ) vapuru 21 
% 7,S u niabetinde olan 3429 lirayı veya bir banka m~ktubunu EylUl Pazar 11 de Galata 

T eşkiJatım tevsi ederek «Yuva» 
ve « ilk » sınıfları He « KIZ 

LEYLİ» dairesini 
ittisalindeki , eski 15 inci mektep 

binasına nakletmiştir. 

Ana - ilk - orta - lise 

KIZ 
ERKEK 

Sınıflarına. talebe kaydetmektedir. Her g{J.n 10 dan 
. 16 va kadar ( Şekayık caddesinde Halit Ri/a~ 
- konağında) miJ.di1rli1ğe mtl.racaat ~ 

Satılık köşk 
enkazı veya ayni miktarda kıymeti mulıarrereai llzerinden istikrazı dahili rıhtımından kalkarak lzmir, 

tahrilini •eya Borsa fiyatuıdan % 10 noksanile diğer milli esham KnJIUk, Bodrum, Rados, F et- E • d ...,; ·· d · ı · v • d 
ve tahvillb muhaaebei hususiye mlldilrlilğüne yabrarak makbuzunu biye, Finike, Antalyaya gide- mnıyet San ıgı ffiU lf ıgın en: . 
eau teklifi ihtiva eden zarfa rapt ve her ikisini diğer bir zarf cek ve dönüıte mezkilr iake- Zekiye hanımı~ Emniyet sandığından istikraz eyledği meblağ ınuk~ 
denınuna koyarak enclimoe tevdi ·edeceklerdir. lhaieyi mlitaakip lelerle birlikte Andifli, Kalkan, linde sandık namına merhun bulunan Beylerbeyinde Küplüce 1J1ab 48 
on gtln zarfında teminat % 15 e ibl&i edilecek ve mukavelename Dalyan, Marmaris, Ku.ıadası, sinde Şemsibey ve Çamlıca sokağında atik, 44, 48, 44,46,53, 44, 44, ti 
i6rt nusha olarak Ankara noterliğince tanzim edilecek ve inşaat Çanakkale, Geliboluya uğn- 44, 48 ve cedit 30, 1, 122, 122 ve 97 numaralı bir katı kargir üç ıı;it 

'-- J hind b 91 rfı d "k l d"l k · ah§ap olmak üzre dört katta kırk sekiz oda, üç ıofa, bir mutfak, "'le'·•· 
'1IUJU1VC e tari • en iti aren gfin za n 8 1 ma e 1 ece tir. yarak gelecektir. hamamı müştemil köşkün enkazı (on beı) gün müddetle satılığa çıte 
faliplerin prtnameyi g6rmek üzere her gOn idaremize ve yeym. 1----bO_Z_C_a-ad_a_pO-S-ta_S_l ___ •ı rılmı§ ve 22 eylül 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat on be,tl· 
ıhalede encllmeni villyete milracaatlan. kıymetini bulduğu halde kat'i ihalesinin icrası mukarrer bulunmut,_0J. 

: Hanıı!ia~eı'Bi~jy; M:aew~ 
:ı . . :::ı 

r: Talebe kaycllna baıliımııbr. Sergbi umuma açıktır. UU 
~IP.iiiHD Çemberlitq Çarpkapı aruı Tel. lat. 2994 Cl!!ffif:m.• 

Uşak T erakkii Ziraat 
Tllrk Anonim Şirketi idare Meclisinden: 
l~ 'Yeşnnievvel 930 Çarşamba günfr S'kat orida Ştrker-ntcrlcezi o1an şeker fabri-

ıısında aşağıda yazılı aleltde içtimaa ait ruznamedeki maddeleri müzakere ederek 
ıJU bapta karar vermek ilzere umumt heyet halinde içtima olunacoğından esa• 
ııiumname mucibince şirket hissedarlarından altı yüz hisseye sahip olanların veya 
bo mJktu hissel veklletten temsil edenlerin içtima gününden on gün evel Uşak'ta 
şirket merkezine. lstanbul'da Sanayi ve Maadln Bankasına, lzmirde Kardiçeli Hanın d-. 

· ekilimiz Emin zade Neşet Beye müracaatla asaleten veya vektleten sahip olduklan hb~ 
senetlerini tevdi ve mukabilinde dübuliye varakaları ılmalan rica olunur. 

Ruzname: 
t - Billnçonun ve idue meclisi ve murakıpler raporlannm kıraat ve tasdiki ve 

idare meclisinin ibrası. 

2 ~ Şirket esas mukavelesinin muaddel dokucuncu maddesi mucibince idare 
meclisinin yeniden intihabL 

3 - 1930 senesi için iki mürakıp intihabı ile ücretlerinin tayinL .. 
Uşak T erakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: 

U TCfrinievvel 930 Çarşamba günü saat 14 te şirket merkezi olan şeker 
fabrilirsında aşığı& yazılı fevkalAde içtimu ait ruznamedeki maddeleri müzakere 
etmek ve bu bapta kırar vermek üzere umumt heyeti halinde içtima olunacağından 
hissedarların içtima gününden on gün evvel Uşık'ta şirket merkerine, lstanbul'da 
Sanayi ve maadin Bankasına, f zmirde Kardiçeli Hanında vekilimiz Emin Zade Neşet 
Beye müracaatla asaleten veya vekAleten sahip olduklan hisse senetlerini tevdi ve 
mukabilinde dühuliye varakalan almaları rica elunur. 

Ruzname : 
l - Şirket sermayesi sillüsten daha aşağı inmı, olduğundan ticaret kanununun 

325 İnci maddeıi mucibınce infisah karşısında kalındığı cihetle bu bapta karar 
ittihazı . 

2 - Şirket hesabat ve muamelltının wfiyesine karar verildiği takdirde tasfiye 
memurlannın tayini ve ücretlerinin tesbiti. 
Hamiş : Bu içtimada bir hisseye sahip olanlar dahi reye iştirak edebilir. 

(G E L 1 B O L U) vapuru 20 duğuiıdan talip olanların mezkur günde saat on bete kadar Sandı• 
Eylül cumartesi 17 de idare daresine müracaat eylemeleri ilan olunur. 
nh tı mm dan kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönnıte 
Çanakkale, Lapseki, Geli-
boluya uğrayarak gelecektir. 

ızmir sürat posatsı 
( GÜLCEMAL ) vapuru 22 

Eylül Pazartesi 14,30 da 
Galata rıhhmmdan kalkarak 
Salı sabahı lzmire vanr ve 
Çarıamba 14,30 da lzmirden 
kalkarak Perıembe aabahı 
gelir. 

Vapurda mnkemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

J ro~zon ~irinci Postası 
(REŞlTP AŞA) vapuru 22 

eylül pazarteıi 12 de Galata 
rıhtımından kalkarak lnebolu, 
Samaun, Gireıun, Trabzon,Ri
zeye gidecek ve dönilıte Silr
mene, Trabzon, Tirebolu, Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun Ine
bolu, Zonguldağa uğnyarak 
gelecektir. 

Hareket ıtinü yilk kabul o
lunmaz. 

2 ı eylül pazar lzmit postası 
yapılmıyacaktır. 

Levazım ambarında teraküm 
eden takriben iki bin kilo köh· 
ne ve mticeddet tente bezi kır· 

pıntılan müzayede ile satılacak-

·~.;._~~~~~~~---

Vilavet ncümeni ilanları 

Bedeli keJfi 1089 liradan ibaret Anadolu feneri mektebi ile t38~ 
lira 72 kuruftan ibaret Maltepe ikinci mektep tamiratı 8 teşrinie!e 
930 çar§amba günü saat on bire kadar münakasaya konlmu§tur talil"' 
lerin encümene müracaatleri. 

* • • " 
Bedeli keıfi 636 lira )atmış iki kuruştan ibaret Beyoluna tabi G~ 

mü,dere mektebi ile altı yüz elli s~kiz lira doksan bet kuruştan i6aP'• 
İstanbul altıncı mektep tamiratı müataceliyetine binaen pazarlık 'SU';i 
tile yaptırılmak üzre münakasaya konulmuştur taliplerin 24 eylül 9 
çar§amba günü saat on bire kadar encümene müracaatleri. 

.. * * Pangaltıda Akbaba sokak 7 No hane ile Kara gümrükte kain olr 
süz Mehmet Pata mektebi icara veı·ilmek üzre 8 teşrinievel 930 çS: 
şamba günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuıtur talipleritl 
encümene müracaatları. 

Evkaf levazım müdirliğinde~: 
Şuabatı vakfiye aklamında ihrak~ olunak üzre lüzumu olan (350.ı 

çeki odunun pazarlık suretile ic:a edilen münakasasmda verilen f~: 
at haddi liyıkmda görülmediğinden eylülün yirminci cumartesi ııü!'" 
ıaat on be§te ihalesi icra edileceğinden talip olanlann ıeraiti arıl~· 
mak üzre her gün levazım idaresine ve ihale günü de idare encüıneOY 
ne müracaatları. 

Tahsildar isteniyor 
Etibba odası reisliğinden : . 

Münhal bulunan odamız tahsildarlığına talip olanla~n v9aiki r 
le eylülün 24 üncü çarıamba günü saat 10 da Cağaloğlunda Sıhh•t 
Müdürlüğü binasında Etibba Odasına müracaatleri ilan olunur. - ------

Kocaeli vilayeti daimi en· 
cümeninden : 

. ,.. 
tır. Kat'i ihalesi 25 eylül1930 Akyazı - Ormanşevkiye yolu arasındaki bozuk aksamın taıııır 1 
tarihinde icra kdınacağından ta tı ol baptaki şartnamesi ve 4266 lir alık keşfi mucibince 8 teşrinie"e 

930 çaraamba günü saat on beşte ihale edilmek üzre alenen münak•" liplerin o gün saat 16da leva· 'S' .r• 
saya konulmuştur. Talip olanların % 7,50 nisbetinde teminut ~~J e 

zım mUdUrlüğüne gelmeleri. banka makbuzile mezkiir tarihte Kocaeli vilayeti daiıni encünıeıııfl. 
• 1f * ve §artnamesini görmek ve tafsila t almak istiyenlerin Kocaeli B•f 

ilave yapı Münakasası: ıstanbuı-Izmjt hattı kahve o mühendisliğine müracaatları_. ____________ _ _ -·-
cağ• bir sene müddetle ve her -

Ankara nıerkez mektepleri mübayaa sefeti yirmi lira bedeUe talibi Aksaray' da Pertev Niyal Erke1' 
kom '. syonu reisliğinden: üzerindedir.Fazlasına istiyenle-

Aankarada Gazi muallim mektebinde yaptmlacak olan bölme- rin ıon arttırma günü olarak Lisesi· Müdürlüğünden: 
erle ilAYe helA ve lavabolar kapalı zarf uıulU ile ve 20 gün mUd· tayin edilen22 Eylül 930 tari· 

hinde saat 16 da levazım tnll- M kt b f 1 b k t k blJ de~:,:fn°:~~a~?~a:ı::::i::~r.g6rmelc iıtiyenler her gün Gazi dUrlüğüne gelmeleri. 8 0 8 8 e 8 ay V8 a "' 
muallim' mektebi mOdtirlüğilne mUracaat etmelidırler. ··----... ---a•• ıu•• ne ba~ıanmı~tlr 6 10 UnCIJ 

MOnakasaya ittirak edecekler % 7 ,5 mu•akkat teminatları ve D A · K t • 1 Y Y • -
ahkım. ı.aauniye dair .. inde hazırıaum" teklif mekıuplann• ve bu r. · u ıe Sınıflara girmek istiyenlerin her 
gibi taabhntlere giritmek ehliyetini haiı: olduklarını mUbeyyin ev- :\foayenehane ve tedavii elektrik! 
rakı m6spitlerini ihale g{lnil olan 30 eylül 1930 aalı günü Saat 16 laborauY:ırı. l\arııköyTopçularcadde~i 34 gu•• n mektebe müracaatları 
da~kan~.~~~~de~•kru ~u~ o~ M~~klcr.I•••••••~••&&•• =========================·=~~ 
mül:>ay •at komİayMll reisliiine tevdi etmelidir. Mes'ul müdür: Refik Anm~• 


