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İkinci tertip Hedive 
kuponu : No. 22 ... -

Gazi Hz. Ankarada 
Büyük tezahüratla karşılandılar 

Hariciye V ekilirniz gitti 
~~~~------~~~~ 

Başvekilimizle birlikte 
Tevfik Rüıtü Bey dost Rusyayı ziya-

• 
ıstasyondan ayrıldılar 

retten duyacağı memnuniyeti 
anlatıyor 

iDİ ~nlcara, 20 (V AKIT) - Gazi- da lamel Pata olduiu halde riyue
Aııkar ka11ıt~ak üzere hazırlanan ti cümhur otomobiline doiru yürü. 
rü a~aki batkahk bugün daha düler. Tezahürata mükabele buyur 
on~ d~garken belli oluyordu. Saat mak üzere arabamn içinde bir kaç 
ta.ı: ıat~y~nda muhafız kıtaab dakika ayakta durdular. Badehu 
ı>ol" ru, .~•r J~darma bölüğü, bir Çankayaya hareket ederek Mithat 
tar 1~ı°ıufrezeaı mevki almıftı. Bir Beyin kötküne indiler. 
ia a an halk ta meclis meydanını, * * * 
laayo~u~ caddeleri doldurmuıtu. G • Hz 

Al" VNaJımı_z NeYzat, fırka müfettiti azı • 
. ı. azını Beyler Reiaicümhur Hz. 

n~ ıatikbaJ etmek üzere bir otomo- V.akında · • t 
b!I ile vilayet hududuna gitmiıler· .l ~ mecsınz eş-
tz~~b'ualar ve tehir mümeaailleri rit leci muhtemel 

W:_~•taayonunda bekliyorlardı. Ankara 20 (V AKIT ) 
l --ıvekilimiz1 diğer vekiller, pa· kaya köıkÜ yan nd . - Çan-

ta ar Ye hükümet erkim Ankara rer olan (Gaz. 1 
• a. ıntası ~ukar

lataayonunda intizar ediyorlardı · t . . 1 evı) ıntaab ıçın ze-
Cazi Hz.ni hamil tren saat 11 i 48 :i1~: Rs:V~Y~s~ ~apılmakta olduiun- . RI-"" Bey 
aeçe lıtiklil martının nağmeleri a- k .. ki e!aıcu~ ur H:i. Mithat Beyin Tevfik ,._ 
raaında istasyon" girdi. Reisicüm- d 0 ) erınde ıkamet buyurmakta- ff•riclye yekiJi Temk RllftO 
bur Hz. hazuruna iltifatlarda bu- ır B~· .. dd . B. dOn Ruı aefiri Suriç yoldqla 
Jbeundula~, askerin aelimına muka- Sil' f~r ı;ıu flet aodnra ~zı .ff z.ntn beraber çiçerin vapurile Ruıya· 

le ettıler Hallan allatları "Y 1 e ara arın a bır MY&hate . . . . kal · 
ta var ol!· a ı · .. 1' a- çıkmaları muhtemeldir. ya gıtmlftir. Kend11me emı 
to:Uobilın" k" vaze 4:rıb, .!~.zkerb~ o· • • • malını mOdOrtt Kem•I Aziz 

orne aeaı uyu ır u- A k b Rıfkı 
iultu tevlit ediyordu. n ara, 20. (VAKiT) - Gazi eyle Bolu meb'ıua Falib 

lataayon methalinde kesif bir ~=·n~:r:r.aı!elın~?iru lamet Pı. B. refakat etmektedir. 
kalabalık polia kordonunu yararak saat kad:: k nle gı ·~. viel orada iki Vekil B. ve sefiri Wmil npar 
Gaziy" d G . H a mıı ve o e yemeli b L • 1 ta 1 •ar ı. azı z., solların· ni orada yemittir. ayraslarla ı~lenmıı, ıa a v k ile rıhhmma yanqmıfb. 

e j f arsında deWsiklikler daT:~:.. ~:!. ~e ~: m~ 
Zekai asıl v· e •e_r_e_ f B ı ::s~r:. ~ :;:u._ü~~= 

k ~ . er ko •• , ... ualan " .... swat abineve dır-iyorl tara~ndan tetyi edilmitl~dir. 
A k 20 -1 ISi ar Velul 8. vapurun hareketinden 

klti ~ -:: 1 (V ~) - Nafıa vekili Recep B. in farka 
11 

enel kenditile g6rllfen bir mu· 
ö t g 1 d ge mze~ ... aaylenmektedir. Bu taktirde kabine • mu mı hanirimize IU beyanatta bulun-

• y enen er en eaai B. in N fı V oaaf B . ye pecefi •Uftu • 
B. in Adliyeye aetirilıneai m abt ayael, d" • m maarife, ve Şeref -Ş r: d" d ı -edenberi -...... u em ır. ım ı O• az ...... 

isminizi defterlerde 
.armecliii• Ruyaya ıidiyorum 

--.. bu seyahat dolay11ile d09t Ru• 
arayınız mWe6ni ziy•ret etüiime çok 

•mnunum. · Moakovada Gç d6rt 
slallli: bir program hazırlanmıt 
( Leninırat ) ta bir ,on kalm•m 
kararlql"alinlfbr: 

l 

barekethıden evel 

Surlç yoldaı hareketinden 
ev el 

emam milletler arasında mes'ul 
adamlann birbirini ziyaret ederek 
teatii efkAr etmelerinin (ay dala· 
naı tecrübelerle anladık. Orada 
Litviaof ye Karahan yoldaılarla 
konuıacaiım. 

Fethi 8. 
Yarın Ankaraya 

gidecek 
Serbest Cümhuriyet fırkası 

merkezinde dün kayde deier 
hiç bir faaliyet olmamışhr. . 

Sabahleyin F etbi 8. ve fırka
ya mensup bir iki meb'us Fethi 
Beyin odasında toplanmıılardır. 
Fırkaya mensup meb 'usludan 
bir kısmı dlln Ankaraya gitmit
lerdir. 

Şimdiye kadar Nazlı banda 
bulunmakta olan lstan'bul vill• 
yeti ocak heyeti fırk• merkezi. 
nin Ankaraya naklinden .onra 
Kalmis apartmanına geçecektil'I 

Şimdiki halde ocak heyeti 
Pazarteıi giinünden itibaren mu
vakkat bir zaman için Kalmile 
aıeçecektir. 

Ankarada benOz fırka tqld-
litı yapılmamıştır Meclis miza• 
kerab mfina1ebetilo Ankanya 
giden fırka erkim bu iti• de 
meıgul olacaklardır. 

Erzurum meb'uıu Tahsin beyia 
evinin Ankara merkezine tabaia 
edildiği yazılmııtı Dnn bu me
seleyi soran bir muharririmize 
Tahsin 8: 

- Böyle bir ıeyden haberim 
yok, Ankaradaki evimde keadim 
oturacağım, demittir. 

Fırka meb'uslarından Süreyya 
paşa, Naki bey dün Ankaraya 
gitmiılerdir. Tahsin (Erzurum) 
Talat (Ankara), Ağa oğlu Ah
met (Kara). pir Melamet &.İli 
beyler de bu.Un gideceklerdir. 
F etbi bey pazarte9i g6a6 AD 
karaya gidecektir. latanbul me
b 'uau Haydar bey bir hafta 
sonra gideçaktir. Fırka pzete
ainin on beş giln sonra intitara 
bqlıyacagı söylenmektedir. Fır
kanın Beıiktq ocağı cuma stl
nll merasimle açılmııtır. bu me• 
raıimde geçenlerden iami etra• 
fında epi dedikodular olan ~n 
konak sahibi Şükr!l bey bir 
nutuk söylemiıtir. 

Seyahatimin buul bir mahi· 
yeti JOktar. Y almz dost ve alel· 

Hüseyin Rahmi 
~ a.tad•••vn çok .Uzel 

ltir ,. .... 

Medeniyetler.in ölümü 

P ..... ınbe sfln8 çdracak 
llAFl'ALIK VAKiT te 

Şehrı·mızde seslı fılim çeorilecek 

Konrayt Vayt geliyor 
Klot Farerin eseri Yıldız sa·ra· 

yında oyoanacak 
Yakında ıehirimizde bilyllk 

arti.tlerin iıtirakile aeıli bir filim 
çe.rilecektir. 

Berlinde Terra filim isimli bir 
.. firket tarafından çevrilecek olan 

r- •ı :_._. ... -.-._ ..... .--.... bu filim için istihzaratta bulun-
Rallr intihap defterlerini tetkik edlyop 1 BU GON mak Ozere tirket müdürlerinden 

Bel d. · ·b b d biri latanbula gelmiştir. e ıye ınti a atın a rey vermek hakkını haiz 1 
•erini muhteYİ defterler, diin aab•h mahallelerde h 1~~ lalın. 12 Don bir muharririmiz M. Jack 
ı&-ebilecekleri yerlere asılmlfb. Kadın erkek herk:. k d~layhlda Alton isminde olan şirket nıü· 
'eaiae •ıılan defterde i.minin yazalı olup olmadığını t t:nlc 1 mahal- measilile görüşmüştür. 
İami yanhıhk.la bu deftere konulaıamıın perıembe :a ~ edecek, M. jacb Alton diyorki: 
belediyedeki intihap heyetine mllracaatle itiraz edebile:e~~ ~dar SA YJF A - Kumpanya::.-: dünyanın en 
fembe gilnD alqamı defterler asılı oldukları yerlerden kald •la er- ~iizel manzaralarına caHk olan 
bundan sonra itiraz kabul edilmiyecektir. an cak, UK J Istaobulun bir filim çevirmeği 

Belediye intihaplanna iıtirak etm~k hepimizin tehre k ÇOC "SAY · çok i.tiyordu. Buna mUuit bir 
olduğumuz pek mObim bir vazifedir. Bu vazifeyi mutlak &rfl borçluk ~ALARI ;ÇERDF çok senoryolan tetkik etti. Ye 

belediye intihababndan reyimizi kullanmak lbımdır lb ailyapma. • ,..- l en münasip olarak Fransız edibi 
'\iz. • m etmeyı- ı,,,,,. ... ._._.-.......... -..-... _.-1ıı11 [Alt taralı 2 inei aagılamızda] Konrat Vayt 

Belediye intihabatında reyinizi C. H. F. namzetlerine veriniz! 
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Şehrimizde sesli filinı 
çevrilmektedir 

ITELG~AF H .. .l\.BE~LERi 1 
• 

Maarif vekaleti Adliye vekili 

Bombay Kroniklın bir makalesi 

"Mustafa Kemal batan 
Türkiyeyi kurtardı,, 

[Ust tarafı l inci sayıfada] 

M. Claude Farerin "L'hammegni 
assasine,, isimli romanını milna
sip buldu. 

Menıup olduğum ıirket filmin 
bu mevzu ile mütenasip olması
nı temin için hiçbir fedakar
lıktan çekinmiyecektir. 

Rejisör olarak Avrupanın en 
iyi rejisörlerinden Kurt Bern· 
hardt Ye operatör olarak ta 
Courout intihab edilmittir. 

Film ıesli olacak ve Almanca, 
Fransızca lisanlarında olmak 
üzere iki nusha olarak çevrile-
cektir. 

Filimin Almanca nusbaıında 
meıhur Alman artisi Conrat 
Veidt oynayacakbr. 
Diğer artistlerin iıimlerini 

ıize bir iki gün sonra söylerim. 
Filmin dahili kısımları Berlinde 

ve harici kısımlan ve sarayda 
geçen sahneler burada alına
caktır. 

Ytldıı sarayında filim çevire· 
bilmek için lazım gelen mGsaa
deyi hükumetten aldım. 

Sarayda gezen sahnelerin çok 
muhteıem ve muvaffak olmasına 
çalışılacak, bu sahnelerde kırk 
sene evelki Türk kıyafetile bir 
çok figüran istihdam edilecek
tir. Kostümlerin tarihi hakikate 
uygun olması için Türk milta
basıısların reyine mllracaat edi
lecektir. 

Yeni namzetlerin Bugün İzmirden Ankaraya 
hareket ediyor 

isimleri lzmir, 20. - (A.A) - Adliye 
Ankara, 20 (V AKIT) - Son vekili Mahmut Esat Bey dün 

dakikada Maarif Vekaleti için Na- gece Ankaraya avdet etmek üzere 
fi Atıf, yahut Kemal Zaim Beylerin çiftliğinden lzmire muva1alat et
isimleri kuvvetle söylenmektedir. mittir. Ödemif, Tire yolla-

Liman inhisarı 
nnda Yek il Bey halkın ve 

"Çünkü bütün Türk geııçliği 
kendisile beraberdi ,, 

köylülerin bllyiik tezahQratile Bombay şehrinde intiıar eden 
339 da Fethi B. tarafından karşılanmııbr. Mscliate hazır bu- Bombay Kronikl gazetesi Hin-

bunmak ilzere Pazar gilnil sabah d" t ı· ~ · b"t b zd meclise teklif edilmt•tlr ıs an genç ıgıne ı a en ya ı-
V' trenile lzmirden hareket edecek- v t "kk - b" b k l d Liman inhisarının tarihçesini tet- gı eşvı ar ır aşma a e e 

kik eden bir zat, bu inhisarrn mec- tir. Dr. Ray isminde bir zatın muh-
lise teylif edenin bizzat Fethi Bey İçki yüzünden telif mütalaalarını kaydettikten 

Mustafa Kemal memleketi kur
taran yegane adam oldu. Onun 

bu muvaffakiyeti akıllara hayret 

verecek mahiyette idi. Ankara 
Anadolunun küçük bir ıehri idi. 

Halk fakir ve cahildi. Kadınlar 
oldu. ğunu. tesbit etmiıtir. B.u busua-. Nevvork, 20 (A.A.) _ lçkı" mem sonra Türk milli mllcadelesinden · ~ kapalı idi. Buna rağmen Muıta-
takı teklıf 339 da Baıvekıl F ethı nuiyetinin tatbiki ile muvazzaf 6 bahsederek şu sözleri söylemek-

fa Kemal, bu malzemeden yeni 
imzasile meclise sevkedilmittir. memur Nevjerseyde Elizabet bira- tedir: 14Türkiye, büyük bir im-

h · d h · t · k TUrkiyeyi in•a etti ve onun san-anesın e ta arrıya ıcra etme te- paratorluk iken ehemmiyetsiz Y 

Meclisin ilk içtimaında ~r .i~en birde:? ?,ire ortaya çıkkaın 12 bir memleket olmuıtu. Memleket cağını ufuklarda dalgalandırdı. 
Ankara, 20 (V AKIT) - Mecli- 1 ııın.ıl~ htlecavulzl u1?edmnanılz a mıt- nerdeyse tamamile ecnebileri• Çünkü Türkiyeyi gençliğin yar"' 

. . . . .. . ar ıı a arı e erın e a ınmı, ve . , . . 
sın pazaı:ı1eaı ·~t~m'afıalkanun l~~~~a- kkendileri esir 

0 
~dilb~i~tir. • o~,arda ... ı:~,?,,~n:o~•~o~Um•-U~~,?~,~.?r~,~~-U•'"!.l~~~~OROU •ttll~~~ft~l~I~ ... !.~~~~!~: .... .._ I -:: 

s~m verı mea~, ıstı arın OAwıma· almıt.olan dıger ır za~ıt bıraha-1 ıvıemlekette VAKiT 1 Halk fırkasının temin edecegı 
Si ıle geçecektır. neye e.ırerek. atef ~ÇDllf ıae de .~ - • •• - ekseriyete tesir edecek miktara 

kurtu ısabetıle telıf olınuJtur. Bu- 1 n 0gQ1d0 k k S b f k d 
F k . . tün. b b d' 1 • ··t ki .. " çı mıyaca tır. er est ır a a 

Zr 8 grupunun lçtlmal u a ıae erı mu ea p muteca- . . . 
· ı t b"ll b"n k k kadınlardan muallim Saım beyın 

vız er o omo ı ere ı ere açmıt l b fik B" H 
Ankara, 20 (VAKiT) - Fırka lardır. Be ediye intiha atı re ası ınnaz . ı namzet gös· 

grupunun pazartesi ıabahı ve ya . ., İki fırkanın gösterdim iki termittir. Bu orta .tahsil .8örmüt 
salıya toplanmaıı muhtemeldir. Amanu ... -~ -- .... -~L ....... UKreşte a· muhalefet namzedı hanımla gö· 

Bükreı 18- Sabık Efgan kıralı kadın namzet rüştüm, sordum. . 
fzmirTürkOCBğl intihabı Amanullah han refikası ve oğlu ile Hususi muhabirimizden: lnegölde - Serbet fırkaya ne saıkle 

A k 
20 

(VAKiT ) l . buraya gelmif ve meçhul asker kah Belediye intihabı hararetle de- girdiniz? zevcinizin Halk f11kası• 
.. n ~a,. . - zm_ır rine bir çelenk koymuıtur. Ama- vam ediyor. Tahmin edilebilirki oa Bösterdiğı remayüle tabi ol· 

Turkocagı ıntıhabmda Esat B.ın nullah han bir kaç gün Bükreşte şimdiye kadar yapılan belediye manız size daha mülayim gelir• 
reisliğile eski heyet heyet kazan- mütenekkiren ikamet edecektir. di. Binnan H. : intihaplarında bu derece alaka 
mııtır. Bu heyet, Hamdullah Suphi Ağa oğJu mebıusluktan göeterilmit degildir. - Bu bir fikir ve kanaat 
Beyin malilm konferanaı üzerine Nüfuı nisbetine göre asıl ve meseleıidir, dedi esasen evelden· 
· t·r · · istif aya davet ediliyor b · b fık" ·· k ı ıs ı a etmıştır. yedek olmak fizere 44 aza ıeç- erı ıer est ır muna aşa a-

Kağızınan müntehip ve münte- rından hazcderdim, timdiye ka• 
Artistler on beş glln sonra Ankarada belediye hibisanilerinden on sekiz imza ile mek lazım gelmektedir. dar bu ıırz:um tatmin edecek bir 

Jstanbula gelecelderdir. "-~a ogwlu Ahmet Beye 11u telaraf Kalk fırkaıı her mahallenin se-
ı; • tfh b -a :I' • vil • ı d dö d b saha bulunmu•bm, ~imdi gsrilyo-Filim alma makineleri Alman- zn 8 l çekilmiıtir: en ınsa arın an r er eşer T .... • rumki memlekette kadınlara yenı 

Yadan iki gün sonra gelecektir. Anka'"a 20 (VAKi T) _Bura Kağızman 18 - S. C. fırkasma kişi namzet göstermek sureti-• ' lk d vatani vazifeler verildi, yeni mü· b 1 d. h b ba i intisap edenler en olmamz ve le balkın arzusuna hürmet etme- d b 
Et pahahlaşak mı ? e e ıye inli a ı p~artes~ye t· onun arasma girmeniz vaziyetinden ğe çahşmıthr. ca ele sahaları açıldıı u mey· 

D.. k f"kl . . d b .. layıp per,embeye bıtecektır. dolavr f"ıkir ve kanaatle "nız" mu·· anda Serbest fırkayv kendime un a şam re ı erımız en ırı • J • rı e • Bu....nne kadar sandı~a ablan • 
L __ k ( r· ı w b ı . "h dahaleye haklamız olmadıg"ım bilir 5 .. ıs rnUsait bulundum ve intiaap et· 
L"U ••• , e :rıat .. arının art.aca. gını i.- Bursnda ti 1 . h Ik f k 1 ti i .,.., dırıyoııdu. Dun bunun ıçın kendı- _ u. lfl Bp ve bilakis hürmetle kartdar1 takdir rey erın 8 ır !s 08u-m~~ er h thn,_,_Zevçimjıı tamayültın'A tabi 
•ile görüşen bir muharrimize kasap Bursa, 20 (V AKIT) - İntibaha ederiz. Biz uzun zaman Türkiyede llıerinde tekasll aettfğı ~nuişı(- slamama gelince: Hayatın her 
!ar §İrketi müdürü §U izahatı ver- bugün Çekirgede devam edildi S Agayef olan ve bilahara Ağa oğlu- mıştır. Halk fır~ası kadınlardan safhaımda diktarör kesilen er· 
mi,tir: f k k be 1 b"ld" H. Ik. na inkılap eden zatıalilerini Bakü yalnızbir namzet göstermiştir ki keklerin artık bu fikir işinde de 

ır a anca t rey a a ı ı. a k · d d F k 
- Fiatların her kış biraz arma- f k k k ongreıın e tanmuırz ır. a at ta· o da ilk tedriıat müf~ttiti mütehakkım bir vazıyet almala· 

b·-d· ç ·· k'" kı ır ası azanma tadır. rihin asırlara sığdıramadığı büyük ş h .ıı ta ıı ır. un u ,ın §ark hava- .. . .. . Bali beyin refikası uiye anım- rına tahammül edemeyiz. 
liainden nakliyat güç olur. Maama- Kasan kürek mahkômlan ve musel.ıel . ı~lap bamlelenle d >#- _. 
fih bu sene hayvan çok oldugwun P f S . (T . "d d) 19 memleketı, mılletı kurtaran ve be- ır. H l b T k k . • ort o paın rım a , ukadd f kam Şaziye • asi ir ür a-dan fıatlar ancak on on be§ kuru zeyen m es ır ızm nam· Kari ~ik8ye.ileri 

Yangın tehlikesine 
olmalı 

yükselebilir. ' (A.A.) - F ranaız Guyam dahilin• zed~ o!manız. itibarile ıiz~ intihap danı olup çocuklar. hakkında 
de bulunan Kalyendeki kürek malı- etmıttık. Bu ııe manen bır kayda görterdiği fazla muhabbet ve 

Bir Alman şirketi Adanada kUmlenndan mürekkep bir grup bir ıarta tebiyeti icap. ettiriyordu. ye ıefakatle temayilz etmittir, 

• 
manı · 

1 1 V .. il .1 . k. . b' Fırkamızdan, umdelerınden ayrıla b •t•b l B l "d' z l ğında ev er ya paca r enezue aya ı tıca etme ıçan ır rak b'-- hük" .. 1 u ı ı ar a e e ıye a a ı 
d . eaanız, man aaız um ere b 1 d x... dd d v 

Bir karilmiz Galatada Kürkçü kapı· 
sile Yağkapanı iskelesine tüccar tarafın· 
dan dolu olarak çıkanlan gaz, benzin 
tenekelerinin depolara nakledilmiyerek. 
satılıncıya kadar bu iskelelerin meydanla· 
rında gece, gündüz olduğu gibi bırakıl· 
dığını ve buraya civar halkın hergün bir 
Jangın ve infılAk endişesi geçirdiğini 

Adanada bir Alman grupu san ala bınerek kaçmıılar ve bu- bqladımz. Arzebnek isteriz ki u un u~ .. mQ etçe ogum ve 
belediyeye şehirde belediyenin goı gün Trinidadtaki Erinoaya çıkmıı· beynimizde mevcut mukavelei ma- çocuk bakımı meselelerine ehem .. 
tereceği arsalar üzerine dört yüz e'i lardır. Mahkumlar karaya çıkar neviyenin infisah ve binnetice meb miyet verecektir. 
inşasını teklif etmiş ve belediye çılanaz polisler tarafından tutul- uıluğunuzun zevali bir kaydı hu- Kartı fırkanın faaliyetine ge
için yapılacakları taksitle yirmi se muşlar ve hapsedilmişlerdir. Bu fi- kuki ve ahlakidir. Binaenaleyh biz- lince: ferdayi teşekklllünde girit· 
ne Ödd ti w b "ld" . ·ı 18 .. d il d • - ler "Serbest imanlar ülkesinde,, tı"gıy. bu "ıntı"hap mu-cadelesı"nde m e e yapacagım ı ımıı~- rarı er gugn san a a enız uı- h . • . h Ik h- · t f ·ı t 
tir. Evler her türlü esbabı istirahati tünde kaldıklanm açlık ve susuz- mu .hami ~nın . ati"b' urrıdyec, klazı. e. hazırlıkıız olmasına rağmen bir 

· b ı kt 1 d" b ' vecı e erıne ı ar e e e erını yazıyor. ':8?'11 u una~ ır. Be e ıye u tek luk yüzünden pek tiddetli ızbrap- hürmetlerimizle ümit ve buna inti· miktar rey toplamağa muvaffak Alakadar belediyenin ehemmiyetle 
lıfı memnumyetle karfılamıştır. lar çektiklerini söylemektedirler. zar eyleriz.,, olacak gibi .8orllnüyor, fakat bu dikkatni celbederiz. 

----------------------------------------------------------------------------VAKıT in tefrikası: 88 O zaman Yunusa gıpta eder- yağmurlann topraklarla mass- semtinin mezarlığında gömtU-
di. Herkesin yağmurdan fırtına- ediliıi, yaimur katrelerinin ki- mesi idi. Kendisi ki burada ne 
dan, çamurundan rliıginndan remit ve çinkolar üzerindeki kadar mezarlar açmıf, ne kadar 

ıinko damına dOşen yağmur 
damlalarının muttarit hareket
leri, odasının kaplamalannı dö
ven ıslak rüzgarların hırçın se
si, ve zaman zaman, mesçit ba
tire ıindeki dört selvinin sert 
rüzgirlarla gıcırdamasından mü
tevellit acı inilti ihlal ederdi. 

Sinirlerinin fazla yorgun oldu
ğu böyle gecelerde bazan ruhu
na bir haf yet dolar , kendisini 
sathında boğucu gazların yüz
düğu derin bir kuyunun içinde 

farzederdi Başını kapıdan uıa
tıp sağına baksa tabutluğu, so· 
luna baksa mesçidi yaptıran 

öllinlln ve o i>lüye dit ailenin 
batiresini görecekti. 

O zaman dehşet i~tıade oda
ıının ktıçnk pencer sindeki per-

deyi ıımıık kapar, kapııını 
sürmeler, lambasının kıtık fitilini 
tamamen açar, ve yalalJna uza
narak kahveciden aldığı ıazete· 
yi okumağa ve kendiıini dişan
daki fırtınayı dinlemekten men
ederek gazetedeki okuduğu ba
vadiılerle işgala uğratırdı. 

Sinirlerinin bozuk olduğu b&y
le hrbnah meZUD gecelerinde, 
yaimurlarm altında •okaklarda 
çamurlara babp çakarak sabaha 
kadar gezmeyi, aleleknr oda
ıunJo yatmurdan uzak kalmıı 

köıeıi.ude oturmıya ve sıcak yatağı 
içhıde yat.mıya tercih ederdi. 

Bl5y)e fırbnalı gecelerde oda-
1 aında bir baıma kalmak, bir 
aıu odasında bir nif ile yanyana 
kalmaktan fazla ona batyet ••· 
~irdi. 

kaçındığı sokak, Rüıtünlln · na· muttari bkırtılan idi • ölnler gömmüıtn. 
zarında bir bahar çayın kadar Muhakkakb ki kar, btıtiln so- o derecede ki kendi kazma 
gtızelleıirdi. Yağmur, inaanı erit- wğuna, insanı boğan tipi ve ve küreğinin vllcuda getirdiği 
mez, rOıglr insanı devirmezdi. fırtınalarına rağmen bu ıslak bu çıkıntaların bir çoğu bugOo 

Fakat, kuy"1 ve mahfuz bir gecelerden daha az: elemli idi. toprakla hemsviye olmuş, mu· 
oda içindeki adain1 bukadar Hele mahtaplı karlı geceler, ruru zamanla, yağan yağmurlar
ıahrap Ye elem ara1ında elbet- kendisine çok kereler giindüz 
teki erir ve denilirdi. hj11ini verirdi. la. içerideki ölUnUn inhillli ve 

Ve bukadar acuu ve astırap
lar içinde kendiıinin de devrilen 
bir çınar klltllğünden ye yıkılan 
bir çam gövdesinden ne farkı 
Yardı? •• 

Bu çam devrilecek bir çam 
deği~ bu çınar yıkılacak bir 
çınar değildi . Fakat hayatın 
ıert rüzglrlan, itte onu b&ylece 
gaçertmit ve çökertmifti. 

Bu kıı geceleri de ne uzun, 
n~ aabahı gelmiyen gecelerdi. 
Hiç bir kimse yazın gelitini 
Roıtü kadar. arzu edemezdi. Bil
hassa onu en çok mustarip eden, 

tahta yığınlarının çöküntüsü ile 
Bazı gecelr, her sene o kadar 

özlediği karlı gecelere kavuşa- Ye baş Uçlarına bir taş dikilmi-
mıyacj'ı hakkında kalbinin içine yerek gelip goçenlerin basııı ile 
acı bir ıUphe girerdi. dümdüz olmuştu. Hatta bazaD 

O zaman muhayyelesinin için- kendisi bile onlann altında kinı· 
de bir hastahane köşesi, can- lerin yattığım unutmuıtu. 
lanır ve orada ihmal ve met- Toprak bir değirmen çarkı, 
rukiyete terkedilmiş o)an kendi ölü bir buğday tanesi ve ken· 
hayalı gözlerinin önüne gelir ve disi bir değirmenci idi. Vazifesi 
sonra bu insanın, ölümün takal- etten ve kemikten mürekkep, 
lüs ve ihtilaçları içinde hayata 
gözlerini kapadığım düşilnürdü. 

Bir tek emeli vardı: 
Natinin Karaca Ahmedc veya 

Sur haricine nakledilmiyerek 

ellerine verilen bu taneleri. top
rağın m llthış ve kara çarkına 

tevdi etmekti. 
(Bitmedi) 
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italyalı tayyareciler 
- Jeo Loadoa-dan .... 

Nakleden : M. O. 

66 VAKiT .. ın tefrikası 66 

Yarın Ati naya gidecekler 

Misafirlerimiz neref erden 
nasıl geldiler ? 

geçtiler, 

Uerri, M,Oscotelli ve çavuf Briz
zolari, Citi, Scarpini, Yengi, 
Sansoni, Di Giorgi, Diamariclir. 

Filo ile beraber gelen nç mo
törln yolcu tayyaresi KoloneJ 
F evroni tarafından ıevkedilmek
tedir. Bu tayyarede Corri ere 
della Sera gazeteıinden M. Maa
ıai, Popolo d'Italyadan M. Freddi 
Gazetta del Popolodan M. Ca
ıaJbore, La Stcmpa dan M. Kad
roni iıimlerindc dört ltalyan ga
zetecisi bulunmaktadır. 

Filo Balkanlarda bir turne 
yakmak ı• Bükreşteki benclmi
lel mOubakara iıtirak etmek 
makHdile eylOlOn betinde Ro
madan hareket emiı ve aynı gfln 
Macaristanda Szoo:pusley ismin
de ufak bir ıebire inmiı ve u• 
teaf gün Budapeıteye gitmi9tir. 

Filo Budapeıtede dört gfln
kalmıf uçuılar yapmı§br. Filo 
ayın on birinde Budapeıtedcn 
kalkmış Belgrada uğrayarak 
Sofyada iki glln kalmıt ayın on
d8rdündc Bilkrcıte filo beynel
milel tayyare bayramına iıtirak 
etmiştir. Dört gnn kalmııtır. 
Kral Caroluo bir nutkuyle baı
Jayan mOaabakalara Franıızlar, 
Lebliler Yugoalavlar, Çekler, 
ltalyanlar, Romenler iftirak et
miftir. Filo ayın on dokuzuncu 

[UUlen aayılavı çeviriniz] 

vine dö eğini biliyordu. Cinayet Yanı: velce söylediklerimi hatırlıyonur 
için ıaa~e;arıını intihap etti. Mira- - Mücrim mi 7 diye ~i?"dı. Yazgeçi'! can_~· B'!r.ılar nazan ~t'. 
lay, malumu ailn!z, eski bir zabit- Birakın Allah a~kın~ ! B_u ıhtıyar ·~~ha _ıle gorulebıhr şeyler. .D.u· 
tir. Yanında 0 tomotik bir Golt bu- budala mücrim olabıbr mı? B_~n .7 şunun kı ~u k~dm hem .. ze~d!r, 
lunabilir. Jyi bir niıancı olması da minim ki o locadan Benaonu oldur he_.m. de böyle ıtlere kabılıyetlıdır. 
ihtimalden uzak sayılamaz. Şimdi meğe değil, tuvalet oduın~ saçları Hakımler bu ~okt~~ara pek aldır-

,_, kendi yerine bir ~~§kasının tevkif ~ı! ka.ıla~ı~, kıra':.atını duzeltme~ mazlar. Gelelım yu~batı _ Le~oka 
Yazan: s. s. Van Da n olunmasını istedıgı anlatılıyor. Bu ıçın gıtmııtır. Malum!• l~l~~ bu onun.~.akkın~a ben!~ l'!_Z. aoyle-

. . .r Nakleden: O hususta gösterdiği sabırsızlıkla ıi- tün tiyatro halkının gozlen onunde meklıgım zaıt .•. Sızın kifı dere-
de}- Şu halde ~ırınc.ı ~~ i~inc~ per ne koıuyor, eski ark rner Fe~~I ze telefon ediyor. Ha bakın hatırı· dir. Bu kalabalığın içinde genç kız cede deliliniz var .... Salisen ma• 
Jt·~r. ar~ıındakı .te?effu~ yınnı da- yor ve hemen tiy t adaıını oldürü nıa bir ba§ka nokta daha geldi. Mi- lar da bulunur. Genç kızlar erkek- but Leander Pfif ... Bu centilmen 
n:üddmtıdat etmıı ıae mıra!ayın .~u Bunları yapnıak i~:0Y_a. _dönü~or ralay, Bensonun eğreti saç ve di,le- )erin layafeti~e, üstüne baıma, ıaç için de söylenecek ıöz bulunabilir, 
}" et ~a~fınd~.ne .Yaptıgını ıoy- bol bol kafidir. Yır:nıı dakıka rini takıntıdan knbul edeceği adam 1anna sıkça dıkkat ederler. para sıkıntısı, bir metres .•• Sonra, 
1Yenıezaınız degıl mı' M ı · y· · d be · d · · d · M k be · b" l d ki Öyl ' · arkam dinli d . ardan biridır. ırmı aene en rı O anın ıçın e gezmen ar am nım ıraz evve say ı anm ge-J· e ya. • ıöy1emedi. Yor u. Hıç bir §ey tanı§ıyordular. Son derece dosttu· birdenbire durdu. Gözleri gene la- liyor. Madam Platz ile miralay.·· 

Bel ıt!a-ap burad~ nıhB.!et buldu. Yanı devanı u·. lar. Hatta Madam P1atz bile bir ge· vılcımlanını§b. Halbuki Yanı her Yanı, bir kaç dakika ıuatu_. ~ay 
t hdıye az~ı gıde~ gıtme~ Yam - Şirndi bö İ b" . ce efendisini gece kıyafeti ile mi- zamankinden daha sakin görünü· cı bir bakııla müddei um~ıyı •Ü· d: ~ ~?ltu~un~ ~aıla~dı: Bır 1!1Ü~ aıl vardığımızı: e ır neticeye na- ra.layın ~anına ~ör~~ğ~n_.ü ıöy~e: yordu. züyordu. Sonra devam ~~ı: • 
So!;~tunceh duıuncelı cıgara ıçtı. Kler bize miralar~thralım. ~iı Sen rnııti. ~~ra~~y ~vın ı?.ını, ~detlenn! _ Velhasıl dostum bu rapordan - V ~lhuıl, b~ bet ki!ı~~ ~ı 

a. .. . bğı müıterek nı~an Benson ıle yap gayet. ıyı _bı!ı~dı .. ~u~deı .umumı da bir ıey çıkaramadık, dedi. Seni de mücrım eddedıl~el~rı ıçın la: 
d' :- Ne tuhaf tesaduf, dedı. Pika· bir para ka b t . ~ .ın_elede mühim Bey şımdı sızın fıkrınız nedır? boıhoıune yormuı oluyorum. Beni znn gelen evaafı haızdırler. Hepaı 
•Ilı tiyatrosu Ben.onun eYİne çok ti. Hatta h yt e tıdgını haber vernıit Markam ayağa kalktı. Şaşala· affet. Mahaza hemen nevmit olma hakkında da sebep, imkan, mahal 

Yak d M" ı · b" a rrını a kald ... 0 b
0 

"t t Y 1 L rn ır. ıra ay tiyatroya ır ah- genç kadı · l ıgına göre mııtı. ya lüzum yok. Daha elimizde b,.ıa zaman 8'l 1 tcraı mevcu · a nn 
1.1&b d d" K n mıra ayın B ~ · · ·· kül" "h t" d" b"l" b" rnı avet e ıyor. apı yanında kında tiddetli .. I enıon hak- - Demek ki ıiz bunun için mi· kiti var. Bunların birinden birini •tın mut cı. e 1 n~. •r, ı ıyor 
ır loca tutuyor. Saat yarımdan bir duğunu da ıö j02 .er. sar.fetrniş ol- ralay ile bu kadar alakadar oluyor, mücrim göstermek her halde müm· musunuz? Benım betının. de maa; evve.1 dıfan çıkıyor ... peki timdi konusrnıYorlıu:d:~~tı. Bır haftadır onunla tanışıp tanıfmadığnnı so· kün. Mesela Miı Sen Kleri ele ala· ·~ 0~~~k!~n yol.und~ı. ~anaa· 

~ !1.e hır vaziyet taaaYVUr edemez çıktı.~Mir 1 · raları hayli a- nıyor kendinsini yemeğe davet et- hm. Siz evvela onun mücrimiyetine tım. Duıunun ne yeıı vencı bır fCY? 
mıyız: Miralay locadan çıkar çık- kantaaınd: $1 ° gece .Maraeyl lo-,memi' istiyordunuz. Peki ama onun kani olmuf, kumandana ke?d~s~ni Ama ne yaparar?ız hakikat bu tner 
~az sokaia fırlıyor, Benıon'un evi· ~ördü. Misine: Kler ıle Bensonu mücrim olduğ.1nu nasıl keşfetti- tevkif ettireceğinizi aöyle~ıttınız. kezde.··• Hepsı masum... E ne 

g ce yarısı m:ıtlak e· niz? Katilin boyu hakkında 1-nım ev· (Bitmedi.). 
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B. M. Meclisi tekrar l~4retler ı 

tatil yapmıyacak mı ? Küçük bey gibi ... 
Büyük Millet Meclisinin kaç gün Beyanat, beyın•t üstüne, lider dur-

çalışacağı belli deiildir. Meclis madan; dialenmeden söylüyor: 
~ndi ruznameıine hikimdi,ı-. Fa- • Kazancbm. Muharebeyi kazandım .... 
,tat Ankara mahafilinde hi.kim o- JJderin ağzını kulıklannı kadar geni~-

.... "f Mecliıi le ten snincin sebebi fu yirmi dön sa· 
~'krar tatil yapacak dejıildir, dör· ıtten bir az fazla süren lzmir seferidir. 

· · · - ' ~ene:;i nihayetine ka- Onan için l>Qbtir!eniyor, onun için ıür-
..l ~.,::o l'"'"' ,..r:fecektir. leyor 

Meclisin İçtimaı Ankara ıiyut 
:ııhnfi line, m...:tadın fevkinde bir 
ueket ve faaliyet manzarau •er
.)Cktedir. Cuma aünü Vekiller
\m bazılan, dairelerine selip 
ılıtmıtlar, ve 1abahl.,in, Na· 
lıL Vekili Recep Bey, Bat

' -ekil Pa.ıayı kötkünde ziyaret et
tiği gibi, öğleden tonra da lamet 
:'ata ile Meliye Vekilimiz Saraçof
lu Şqkrü B., Müdafaai Milliye V • 
\ili Muataf a Abdülhalik Beyia e
tfnde bulUf&l'&li: uzun müddet p 
fitmütlerdir. 

Bu göriipnelerin mediat~ ndla
~re edilecek mali itlerle al•b11 

' tahmin ecHlebilir. 

Vakdte lstınbaldatt pqatardan bi
rinin laay)tlz bir otlu varmış. mektebe 
«&lcfenmtl• taçant. huıulf boca tut· 
IDUf)ar adamı yüklflte bapla etm1'-

Babul: otlum adam ol; dedikçe o. 
I01uta. ala kol llkambD oynamak için 
ahça1111n oduanda abnmtl Ve Mire.. 
Pqa, otfunun halinden bizar. Oğlunun 
rezaletleri pafayı aknefeı etmiş .kalp 11-
lettae u&nlllllf pquın akıllı dutdanndan 
birili: 

• - Pqam, deıdf, mahdum beyi Pı· 
ri1e geneler. Onda alemi medeniyete 
kl!'lflf ayenlzde •yaben olur. 

Pati bo fikri manflk bolmot· Oğlu· 
nu de:rhal ParİM cöndermifL Giderken
de bir fU't kotmuf: 

Meb'mlardan bazılannm lriinü 
için hazırlıklı olduktan yüzlerinden 
ve ıözlerinden mütahede edilmek· 
~edir. Me1eli Mazhar Müfit 8. aibi " - Paritte çalıfmazsan demlf. sa· 
ılatipler pek hararetli ıörünüyor- na bir :mnak bile pdermem ona göre 
'lar. g6ztln0 aç.. P• oflanaa Parlse hare-

Meclia pazarteıi .,anü açılacak ketinin haftHında Fransızca mektup ılır: 
ve hükUmetin teklifi kanunlıi en· Yul köçtl1t bey birine Fran11ıca bir 
cümene havale edileceğinden çar- mektup ya%Chnr. e., meknırda, küçük 
1&JI1ba ve ya partembeclen evftl bey babasını der ki: 
Meclisin aleni celıe aktedip müza- • Babıcıtım, burayı geleli 24 saat 
sere ve münakapya batlama.ama oldu, öyle ealıflyoruın ki, bu mektuba bi
!htimal verilemiyor. Bu esnada pa- le size fıran11zca yazdım". Fıran11zcayı 
ıartesi ve ya salı aünü fırka srupu· gösterdiğim gayretten dolayı türkçcyi 
mm toplanarak meaelelerin fırka· unuttum ..... 

Tuğla harmanlarmdan 
ıikiyet ediliyor 

Karağaç ve civarındaki tuila 
... \J'Dlanlarımn kaldırılma.aı ic;in be
, \.diyeye yapılan müteaddit müra
•atlara rağmen belediye harman· 
~nn kaldınlma.aını tekrar bildir· 
niıtir. Civar halkın ıihhatleriai 
'<>zan bu hannanlarm yakında kal 
'.uılmasına ba.ılanacaktır. , ____ _ 
urma gtınO Hat on ba~kta 

3nkreşten kalkmıt, Varnaya ıel
. niıtir. 

Filoyu Varnada Kral Borilin 
kardeşi prenı Cirile karıılamıt
br. Tayyareciler ağle yemeğini 
Varnada yedikten ıoora aaat oa 
bet buçukta filo hareket etmit 
altıya yirmi kala Y eıilk61e İll· 
mittir. 

Tayyareler Y ann aabah er
kenden Atinaya hareket edecek 
•e Sarissa, Droma, Arnavutluk
ta küçük bir tehir olan Scatari 
~rikile Romaya daneceklerdir. 

Gazetecilerden Corriero dolla 
Jero muharriri M. Mouoi btan
~ul •e Türkiye intibaatuu ıu 
.i1Jretle anlabyor: 

- lstanbula geldiğimizden çok 
~emounuz. Bu fOzel Ye tirin 
tehir hakkında ne soy leaem az. 
Onu a-örüpte cuibeaile teabir 
olmamak kabil değiL 

Biz ltalyanlar TUrkiyenin cu• 
dan bir doıtuyu.ı. Tlrkiyede bO· 
1Bk reiıiniz Gazi Munafa Kema• 
lin yOkaek idarelile ac.n zaman
larda başanlan terakkileri alAka 
Ue takip ve takdir etmeldeyiı. 
Yaptığınız inkillplardan bilba1sa 
lAtin harflerini kabulilnlb tarihte 
bydedilmemİf, ıon derecede 
~etklranc •e o niıbette muvaf
~yetle neticelenmif bir badi
:tdir. 

TOrldye biz Jtalyanlar gibi çok 
&!ıfıyor. Bu çalııma ıimdiye ka
lar yapılan yeniliklere daha bir 
~oklanm ilAve edecektir. 

iki memleket arasında zaten 
tnevcut olan dostluk ve samimi
yeti claha ziyade talrnye i~in 
\'"ürk matbuat mfimeuillerinin 
l!'Hıra ltalyaya seyahat etmeleri 
-e ltalyaya gruplar halinde te

. aha ti er tertip edllmeai pyaDİ 
ı>emeonidir, 

Bıbqı küçilk beye fU cevabı gönde
rir: 

" Otlum, çılıtdltına. çok sevindim. 
gayet memnun oldum. Ama yavrum 
bir fe,. merak ediyorum benim una yir· 
nü senede güçle ancak ıliyJemeji öğret· 
tilim Törkçeyi yirmi d6n saatte unuttu· 
ğuna cöre. 24 saatte ötrendlıtn fırınsız· 

cayı oradan adım ıtır atmaz onutmı 
sakın. ıc'Sıtım kulıJına kiipe olsun. 

Not: Da flm dört ıenede tarayG· 
landan lzalre ıidnlerha Izmtrltt.n ög· 
tetti ~ lerim ymta ...ıür bir natukla 
unuttuklarını Te onların yanm sa-
atte yeni bir dil 61°Nftcliklerinl zan eden
lere ittfhaf edilmJtdfr. Kısadan hisse p • 
karmak oalan düt-. 

• • • 
Onların entellektüellerj 

Varan bir. 
Prfu& bir kaç MM enel föyle bir 

makale yazdı: 

• - Ba memlekette bJdırımlar fe
na demek hR• htyanettir. 

Sonra fikirlerinin felsefesini yıpdı: 
- CemJyet..e;ıat. jçtima. hlırulsun 

fertcllik... -

~ ~ 

Gelzaman_ cftzaman.' u«{td. özgitd 
demepc düzgitti. milltefUlı#a bir arpa 
boyu yol kıldı. A mı boyu tlfmedi. 

• - Liberalim_ Htirriyet lsteyorum. 
mOnıltaşı htirrf yeti Jıteyonım ye yaşasın 
fertçilik! 

• • •• 
Varan ikl .• 
Hem meb'u• hem prilfe~ör hem mu

harrir_ 
Bundan hfr mtiddet evvel. Matbuatın 

baflTtda 11jtnak dolaşıyordu. Bir~ Anı
c:{olu f•hirlerden biri"e gittL Etrafdakl
lere ~derce vu ve nuihet etd. 

• - Bunlınn g17.etelerlnl kıpamıf, 
kend~lerinl hıpisetmek '•>·da veraıez kel
lelerini uçurmalı_ 

Şimdi o ıdım Jiheraldır. HUrriyet 
lıttyer, hemde hudadl\lt •. 

1'aha 8'\yleylm mi, ınetec11erin istintak 
dıiPeelne çağTllmırını proteatu edenlerin 
cözbebettL. 

• • • 
Vann Qç... 
Ba dı profmdür. Yedi senedir bir 

şeye karar •eremedL Bir ıün dedllcrki: 
- Sizi kllip umamUlte tayın edeoe

cetiJ:... Ama Halk fırkaeından olmak 

f&l1L. Üstat bundan yirmi bir ıUn evvel 
Fırkaya kaytOlundu... Alo cUn enci de 
.serbest P'Jrkayı IJdhat ctrnlf- Oırar pisi
kolOll mal4klerinf dolqar gfbi plbı her 
FJtbrun kapaam bir dm plecak ifca 

- İyilik j 

iyiliğin halk arasında acayip 
telAkkileri Yar dır. Bu telakkile
rin izlerini, fikir dinamitlerine 
benzettiğim darbımeaellerde de 
g6rftn0r. ..Besle kargayı gözünft 
oyıun", .. Sevaptan kaç ki gQ· 
naha girmiyeain" , "iyilik et, 
kemlik bull,, gibi. Bunlann i~in
de lmmet zihniyeti ile miUet 
dnıonnıontı birleşmiı g6rtırU:ı. 
Din ve ahllkın, her ıeyi mUteal 
bilen, ulvi göıtermiye çalıfan 

bu iki umdenin, iyiliği afarozda 
nasıl birlettiklerini izah gQçtOr. 
Fakat hakikat o telkin bulutla
nndan da kendini ııyırmıı bu
lunuyor. 

Baıka dillerde de iyiliğin, ıa· 
rarlı neticeler Terdiğine dair ata 
ı3deri, halk hOkDmleri vardır. 

Yalnız bana 6yle geliyor ki 
bOHin bu hOkllmlerde insan, 
yaradılaıındaki noktandan kur
tulamamııtır. 

Gene iyiliğe ait baıka bir •e
cizemiz var ki onu her tekrar 
ettikçe göpOm milll bir prurla 
dolup kabarır: 

.. iyilik et de iıteraen denize 
at, balık bilme11e hilık bilir!. 
Öyle aanıyorum ki aaıl ideal 
iyilik bu •ecizede kemale yak
laımııtır. Tiirk ruhqnun engin 
mOrOneti, kibar feragati bu 
bir kaç kelime içinde ue aDzel 
~eliriyorf •• 

Ger~i onda da •balık bilmeue 
bilik bilir!" kaydı var ve bu 
kaydın içinde bir ıeYap endife
ıinin g6lııcai 1ezilebilir. Amma 
unutmamah ki o fikir, .. Rabbe 
hiç bir .. Y ıizli dejildlr,, ima
nından doimut denlrH Terilecek 
cevap bulunamU. Hangi dilde o-
lursa olıun iyillp aleyhindeki 
vecizeleri ıakop atmak lhımdır. 
Bu ncizalere yukarda "fikir di
namiti,, demiıtim. Hakikaten 
karar ve hareketlerimizde deği-
tiklikler yaptıracak kadar kuv
vetli olanları yar. Onlann iyiliie 
hDcurnlanndın iyiliğe heYea kal· 
maı. Halbuki iyiliğin cemiyet 
içindeki kunetli batı fı5yle bir 
tarafa bırakıI.a bile vicdanın 
ondan aldığı lezzet nasıl inklr 
edilebilir? 

Bereket -venin he!1nz, yer yll
znnde iyiliğe kemlikle deiil 
iyilikle kırtılıyanlar gi>ıill&yor. 
Me1ell itte don bir alrıam ga
ıete1inde Gireıunlularıu, fındık 
satıılanndan HilAliahmere birer 
biue ayırdıklanm a-ördOm. Bu 
bir hibe, t.berru, yardım detiJ
dir. Bu aevgill yuvadan bıldırld 
betbaht, sellere bogulmuı Gire
ıunun ı&rdDiil ıefkata karııhk
br. 

Gireaunlular, kendi fellketleri 
içinde ıanldıkları :kucağın aıcak 
leYgiaini duymuılardı, Son g6ıel 
hareketleri, o kucağı baıka fe
IAketleri de kolaylıkla tqıtmıya 
matuftur. Kim demit ki iyilik 
kemliii ıetirir! .. 

,,,,,,,,, 

____ Y_A_Z_A_N_: __ O_nı __ e_r_R ..... ız_a_..] 
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İran prensi Hürmüzan neden 

nasıl öldürülmüştü 
Halbuki hakikatte her hangi 

kıyamı mqru bir hareket ıaydı
racak hiç birt•Y yoktu. Hatta 
m&faitlerin hazreti O.maa aley· 
hinde uydurduklan, mftbalAta
landırdıkları hadiseleri 1&bib 
bile ıayacak olaak, gene ortada 
bir kıyamı istilzam edecek birfey 
bulunduğuna hllkmetmek imkl
nı kalmazdı. Dev Jet reiai Oç beş 
memuru azletmiı Te onların 
yerine bir kaç memur nubetmif, 
yahut devlet rei.i birkaç aatm 
tabai1atım kumeğe lllnm g6r· 
müı oluna bundan n• çakardı? 
Bunun için koca hir cle•leti 
yıkmağa tetebbfta etmek mi icap 
ederdi? •.. Yahut devlet reili bir, 
veya birkaç pb11 aefyeder, bir 
veya birkaç ıahıı teb'it ederH 
bundan dolayı deyletin bOtlln 
itlerini muhtel g&.termek mi 
icap ederdi? Tabit hayır! Fakat 
mDfıitlerin deliaekArhktaki blltiln 
htbıerlerine rağmen onlana haz
reti Oımanda bulabildikleri nok
talar bunlardan ibaretti. Onlann 
bu noktalara illve ettikleri ter
lerin hepai de ayni tekilde ma
nasız ve eaa11ızdı. 

Bu noktalann batında HOr
mUzan'ın katli ve onun kati
line eeza •erilmemelİ ibi. 

Bu HOrmllzan nk'uı tondan 
ibaretti: 

Hazreti Omerin devrinde 
Iranın fethile if üıal edildiji 
esnada Iran Omeraamdan oiaa 
HBrmtlzan Mir dtlımllt •e kendi· 
sinin Medineye g&nderilmeaini 
iıtemiıti. HllrmDzan Medineye 
Yardıktan ıonra hayatım kur
tarm•ia muvaffak olmut, orade 
ikamet etmiı Ye Irama fetlıini 
ikmal buaunnda birçok faldeleri 
dokunmufta. ÇOnkO Htlrmftzan 
bu mak1&da hazmet edecek fi
kirler Yermekten hali kalmıyor
du. Hazreti Ômerio katili olan 

mecual Ebuliill medinede bir 
aralık çotalan lranllerle birlikte 
iran llmera11ndan oluı HOrmQ
zanın etrafına toplanmlf ıibi i
diler. Hatta Eba LWOa O.. 
meri katletmed'n ••el. HirmG
unm mndea ~lrbtı rtrtthnatta 
onu gör• MSzll, ozO dotru olan 
Ebubekirin ojlu Abdurrahmandı 
Hasreti Ômer'ia oflu Ube1dul
lah, kabl Ebu LlUllanm Hllrmil
zan ile l'irllftGlrten ıonra baba-
1101 6ldUrd6tGnfl anlam11 ba ci
nayeti HOrmilzanın tertip etti
ğine kanaat ıetirerek HOrmnzan' 
öldürmiiftO. Ummet bir taraftan 
hazreti Ômeria matemini tutu
yorken onun oilu tarafından 

ilk hareketinden teş t' 'üm elrn'' 
sini intaç ederdı. 

Bundan baıka hazreti Osın•llt 
hadisenin hariçte bırakacağı a· 

kiıleri de dOtllnmek mecburiye-: 
tinde idi. hazreti Ömerin katlı 
hariçte derin akisler bırakacak 
bir hadise idi. Onun katline bİt"" 
de 'otlunun idamı inzımam eder
se bu tesirler bütün bütiln de· 
rinleşecekti. Sonra o zamantll 
bOtOn ekAbiri, kaza ve ifta sall 
hiyetini haiz ricali, Ubeydullabı:' 
katJedilmemeai üzerinde ittif•\ 
etmiılerdi. Buoun neticesi olrr~ 
haueti Oıman da HlirmllzaDt\ 
diyetini vermiı ve UbeyduUai'' 
affetmifti. Kendiıi bu aallhiy~tr 
haizdi. Onun bu ıalihiyeti ~ 
lanmaaı onun aleyhinde bir kı" 
yam YUku bulmHmı intaç edecel· 
mahiyetle değildi. Bilbaasa b'' 
gibi Iİyasi cürümler dolayısil~ 
bu gibi ıelahiyetlerln istim•~ 
daima tekerrDr etmiı bir ıeydit 

O zamanın hukuki telikkiy" 
tı da buna müsaade ediyord~ 
ÇtınkO HOrmUıan hazreti Öm~ 
riu katline iftirak etmiıae onur. 
katli vacip idi. Onun bu 
katil filine iıtirak edip etmediği 
ıBpheli kaldığından, bu tllpb• 
katilin idamına mahal bırakmaı. 
(1] ÇünkO bu fllphe kısaaııı 
icraaına mioidir. kıns itlerİJIİf .. 
ekHrisi İle içtihat mea•eıeleridir • 
O zaman, içtihat liyakatini hai! 
zevatın ekseriıi de Übeydullahıt• 
lehinde hüküm vermiılerdi. Ha1' 
reti Osman da bu hUkınü ter' 
etmekten bqka bir ıey yapm• 
mıfb. 

Oıman lehinde ileri ınrnı~~ 
diier bir nokta da oaun Hak
ilı oilu ve Mernnı Medine~" 

kabul etmesidir. Halbuki bunÜ\ 
Hazreti Peygamber tarafında.' 
tardolunmuılardı. Ebubekir il 
Ömer bunların Medlıieye giraı .. 
lerine mlllaade etmemiıler, fa~ 
O.man karabeti hissine inkıyl\' 
ederek bunJarı Medineye almıf~ 

Bu badiıenin de hiçbir ebelll 
miyeti yolda. Çtınlr& Hakem ilı. 

JqpY irtikap olunan bu cllrOm mulıa-

otlu esaıen Medinede ikame" 
etmezlerdi. Sonra bir adam•" 
nefyolunmUJ, onun ilelebet mt 
i kalmallDI icap itmez. Mel'\'&• 
iae, Haueti Peygamberin irtib&-{ 
zamamnda henüz çocuk denec• 
bir yaıta idi. Mervan bu 11rad,' 
azami on yaımda idi. Onun bi· 
lihare hazreti Oımana kltip o( 

maaa bir kabahat değildi. Onıs' 
aleyhinde henllz söylenecek b1 
ılSz yoktu. 

"'11'" ~'""n•i.-.. n .... ';;-•,.c•n-te.,ıı8•el:: .. tiı ... e-ll-en"'·ı"""""'••--··-··-·-· bilinde yakalanıp idam olunma-

Moıtura 11 gibi bir badiıe ile kartıl•f-

Vapurda bir donla konuşuyordum: 
• Ben Frınsıya talebe ~öndemıenln 

ıleyhlndeyim,çünki hep memleketi unu
tuyorlar. 

.. - Nereden biliyorıun dedim. 
Bu adamın öyle talebeyle fil4n • · 

lu ılıkuı yoktu. 
Cülümseyerek cevap .erdi: 
- Mosnırası meydanda, Parise bir 

sefir günderdilc .. Gider gitmez memleke
tin bavwnı soyunu. huyunu onunu ... 

5. E. 

mak tlıere idi. efk.An umumiye 
buna mllbalefet etti. Her keı 
"DOn Ônıeri g6mdükten aonra 
buglln de oilunu gömmek iate
meyiz,, dedi. Hazreti Oaman 
yeni intihap edflditi için onun 
ıcraatının baılanfıcı )a badiıe 
olacakb. Kendlal, Ubeydullahın 
id6nuna karar vermekle ip b• 
lamaaını iatemiyordu. Bu hare· 1 
ket efkAn amumiyenia onun 

Nihayet dini bitatlar muele.(' 
geliyordu. Bu bidatlann baflll' 
daki cuma gOnO iki defa .. 11 
verdirmekti. Fakat bunun bic'ıı 
denilecek yeri yoktu. Çnnkil ha.' 
reti Osman• muasır biltiln .. b11· 
onda bir beia g6rmemifle•\~ 
Hatta baueti Ali, iı bqma ff'l.ı.~ 
dilden aonra hu ad~H i~k..' -+ 
mitti ------(1] Jbni Teyıniy C 8. Sa. 2ı-10 
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[ s p o~ 1 
Bugünkü maçlar 
Viner ~por - G S 
ili Ker - F. Bahç~ 

Gece A t merıkan ve l~tanbul 
ah.unları arasında bolu 

8 
Maç •aatleri 

yıl ;gnn Galatasaıayın 25 inci 
dı" önOmUnü tesit için hazır1ag:a U porgramın en ehemmiyetli 
bo~ d ecnebilerle lutboJda ve 

Fı 8 kırtılatıyoruz 
utbol • 

gib' ' evelcede yaxdıjımız 
III 1K gene fehrimizde bulunan 

er Ye V' S rına k ıner por takımla-
F en b a~şı oynayacak. Bu dafa 
ray ~· a çe ili Kerle, Galatasa· 

C 
ıner Sporla oynıyor. 

uma g" .. 'k' tak unu ı ı proföıyonel 
1 1b~ kendileri için yabancı o-
an ır sah ü . d rı _ a zenn e oynamala-
ik~a ragmen beriki maçta da 

B •ayı farkla galibiyeti aldılar. 
bot:gUn ilk yabancıhktan bGı
calda: 'J{nl.~ıf olarak oynaya· 

f k
. · u ıtıbarla daha muvaf

a ıyetl' b' 
beki• 1b·ı· ır oyun göıtermeleri 

~ne ı ır. 

Maamafib cu .. .. b' . l ma gunu ızım ga-
d~tuaray ve F enerbabçede keo-

bı ıabalannda oynamakla bera-
er · epı nzun süren bir futbol 

~evıiminden yeni çıktıklan için 
0 ac~k beklenen oyunu göıtere
nıemıılerdi. Bugün onları da 
~~~· gllnkU iki çetin maçın ver
b .ı1 tecrilbe ile topa daha ııınnuı 
d~r hllde bulacağımız füphesiz-
ır. 

.
1 
D6rt takim da eski kadrola

rı e çıkacaktır. Yalnız hnkemle
riıı dejiıilmuine intizar edilebi
lir. 

t :.utbol maçlannı gece boka 
~k ıp edecek. Çeater isimli Ame
rı an harp a • • • l 
da h 1 • emııının imanımız· 

u unına11 Gal t 
ramındaki b k • •saray bay· 

0 ı karıtl 
beynelmilel bir m • •ımaaına 
. kini ahıyet vermek-
ım annı temin etmi9t' 8 
mOnaaebetle bu gece 

1 
ırt. d u 

le d B .. 1 aa O• 
uz a eyog unda Mulen R • d 

lıtanbul boks takımımız A UJ a 

rikan gemiainin bolu&rlerile ~=
ölçUtü,.ken göreceğiz. y 

Bu mllaabakılar iki cihetten 
ıeyn IAyıktır. 

Evcil Nevyorkun en mnhim 
rinrlerinde maç yapmıı profeı· 
Jonel altı Amerikalı bokaöriln 
d6ğllım etini görebileceğimizden 
ıonrada bu vesile ile bokı8rleri· 
ınizin geçirecekleri imtihandan 
De gibi bir netice ile çıkacaklar? 
kabtliyetlerini ne dereceye ka· 
dar yükseltebilecekJer? bunu a
taiı yukan eyi veya katn olarak 
takdir edebilecetimiıden ... 

Iıtanbul takımında mqhur ve 
TGrkiyede yapbjı her maçta 
baımını muhakkak mağlO.biyet
lere dtıçar etmiı olan Frengi 
P.farten de vardır. 

Bu arada mOtbiı boks8rün 
Yeni bir galibiyetini ve ince oyu· 
llunu tekrar ıeyredebilmek fır
ıatnu ele geçireceğiL 
1( Sonra Frangiden bqka, kOçük 

1 
c~~. gibi, Melih gibi bokıör· 

en_nıızın TOrk bokıOnOn hayıi· 
Yetıne yakııır bir ıekilde dağn
tecekleri muhakkak. 
li A.ınerikan bokı~rlerinin kabi· 
~etıni Ye döğüf ıiıtemlerini 
~d~emekle beraber galip bir 
ıbtınıalle tabminimiı:e nazaran 
o 1 ~ ' n ar ilk ravunntlarda çok kuvvet-
i' d t' 6iOıecekler, fakat acaba mll-
btakip rawotlarda döğtıılerinin 

11 kuvvetini muhafaza edebile
cekler mi? iıte bu müllhazala
rın ne dereceye kadar doğru 
old uğ-unu, ve bu iıtifamların ce· 

ç f~ .. A~y~et~te::Ş~~E::H::·:~~=~H~~A~~B~~E~~R~~L~~E~~R~~i~~~~~~]s 1 
Saraçhanebaşındaki hadise 

VAKlT 21 Evlül 1930 ----VAKiT 
21 Eylül Paz11r 9 30 

Polis müdürlüğü 
Dünkü nüsha

Ali Riza B. eaateten 
edildi 

layin mızda Saraçhane 

lstanbul Polis müdürlüğüne şimdiye 
k~dar bu vazifeyi vekaleten yapan Ali 
Rıza B. tayin edilmiştir. Tayin emri dun 
gelm iştir. 

Keymekımlerın tayinleri emri 
\'il!~ct kaymakamlarına Vekdleten 

tayin edilen zevatın dün esaleten tayin
leri hakkındaki emir cün \"ildyete gel
miştir. 

Daireleri bir ırayı toplaneoak 
Villyete ait bazı devair binanın kifa

yetsizliği yüzünden ayn binalar dahilin
de bulunuyordu. Şimdi 4fenı vaziyette 
husuııf muhasebe ile umum\" viltret mec
lisine ıir kısımlar başladığından bu ayn 
daireleri burayı almak bu suretle vil1vet 
dairelerini bir arar• toplamak kabil dıa
caktır. 

Beton ırmı kongresinde ıvdet 
Bir kaç gün evvel .. Liyej,. de topla· 

nan Beton arme kongresine Türğ mu
rahhası olarak iştirak: eden Nafıa Yekt
leti köpruler mühend[si Kemal Bey şeb 
rimize avdet etmiştir. 

Kongrede büyük beton arrne eserle
rin müzakeresi esnasında mühendis Ke
mal Bey de bi:r.deki eserlerden b h 
miştir. Bilhassa Malatya ı·ıe Elt . ı set-

zız ara-
s~~da .. Frat nehri ÜT.erinde inşa edilecek 
Komuıhan köprüsü hakkında . h . . ti ıza at ~er-
mış r. 

1 K~çük haberler 1 
Amerıkalı gemiciler - Chester 

isimli Amerikan kru\•azo··..... .. b •. · • u murette atı 

dun şehri gezmekte devam etmişlerdir. 
Heybeli Denfz lisesi talebeıılnden öğ· 

leden sonra gemiyi gezmişlerdir. 
Geceleyin Amerikan sefaretinde bir 

b~lo tertip edilmiş, sefaretler erlc4nı ve 
kıbar aileler davet edilmiştir. 
Btıgün gelecek ecnebi talebe -

Bugün Komonpo vıpurile şehrimize 
~uşovı darülfünunu tıp şubesi tale'ôe
!tnden mürekkep bir kafile şehrimize 
gelecektir. 

. Seyyahlar - lki fiin evvel şeb
rımfze gelmiş olan otuz altı k' il'k 
Yab k f'l ı d ış 1 sey-a ı es ün Sine vapuril p· 
gitmiftir. e ıreye 

Belediyede barem - Belediye 
memurlannın baremi henüz Vf'kl! t 
teblig edilmemiştir B . e ten 
rlimesi beki k · u ay ıçlnde bi1di-enme tedir 

Ticaret odaaında - Dtın bir 
daktiloluk için açılan imtihh 
h 

na on be-• 
anım girmiştir. "' 

h
Gireaon fındıkçılan - Sattıkta-

n er fındık 1 
b. h. çuva ından HilAliabm 
ır ısse ayı ,. k ere rma"a arar vermişlerd· 
Şoförlerin İntihabı ır. 

Ticaret müd" I" .. - Evrakı ur uğunce Ankara ıı--
rltmiştir. Vektlet f hl ya "onde· es tasdik tt'L 
IOnra yeniden intih e ı .. ten Dn , ap yapılacaktır. 

nya fet<er iatlan 
istihsalin tevlit ettlıı.ı b - Çok 

• l!ı• u tenez "I b zım piyasayı az tesir etmişti zu i-

HayTan borsası - .. ~· b 
dürlü~ü arasında bir ihtil!f '- aytar mli 

çı .. mıştır. 

y ılove hıttındı 
Y aloYa kaplıca) 

l d 
an ıon -r. 

er e tenbalaıtığından b a .. n-
postalannda tldilit la u bat 
Seıri sefain idaresi yapı ca~hr. 
ı . cuma gün
eJ'ıne mahıuı olan d .. 

ta . d'd ogru pos· 
yı ıun ı en kaldırmışbr 

......,,..,..,. .... nnnnnıl1111ltlhf'-'imJQt • 

b -'"'"----.... Ya ını maçı giSrdükten """""-
1 b 'l ıonra an· 
ıya ı eceğiz. Şimdilik b k 
1 

• • o sör-
erımıı:e muyaffakiyet t 
ederiı:. emcnni 

Maç saatleri 
Beyıaelmilel futbol mllı b k 

1 h . a a a-
an eyetı tertibiye.iden. 

T akıim Stadyumund • A 
t M a vuı-
ulrya kve acar takımlarile Y•· 
pı aca maç saatleri b . 
ati tesbit edilmittir. erveçbı 

Saat 14 de: Galatuaray-Vi
ner Spor kulilhü. Saat 16 da· 
F enerbahçe-111 Ker Pqte Stad~ 
yum kapılan saat 12 30 1 
caktır. ' açı a-

başında polislerle 

iki şerir arasında 
mühim bir müsa· 
deme olduğunu 
bu esnada halk
tan Rüstem ve 

J balıkçı Mahmu
l dun yaralandığını 
I yazmıştık. Bu şe
J rirlcrden sabıkalı 

Ömer, diln poliı 
müdürlüğünde is
tice.vap edilmiştir. 

Ômeriıi Biga
danda aranmak
ta oldu'u söylen
mektedir. Azılı 
hırsız adliyeye 

verilmiştir. 

Bu hadi.ede ya- J'ular~i resmim& bana tesolt ttmt~tedfr. 
ralanan Rüstem ve Mehmet elyev haatahanededir. = ••••• 1 

~diyede; 

Bugün 
Selim Rağıp B. in itirazlan 
baklanda karar verilecek 

"Son Posta meı'ul müdüril 
Selim Ragıp a.'i0 müstantiklikçe 
kefaletle tahiiye talebinin reddi 
tlzerine vaki itirazı, ağır ceıa 
~abkemeıi reialigince henüz tct
kık olunmaktadır. Bu husustaki 
kararın bugün verilmesi muhte
mtldir. 

Ağır ceza reisliği Selim Ra
gıp beyin kefaleti~ tahliyeıine 
karar verirse, mDıtantiklik nak
tl kefalet miktannı tayin edecek 
ve liz.ımgelen muamele ikmal 
olunarak, kendisi serbest bırakı
lacaktır. 

Mnddei umumiliğin son tahki
~abıı açılması talebine karşı ve
rılen itiraz istidası da iatintak 
dairesindedir. Kararnamenin mDs
tantiklikçe buglln yazılmHı ih
timal dahilindedir. 

DaYa buglln mahkemeye ve
riline, hafta içinde muhakeme 
baılıyabilecektir. 

Yunanlılarla müzakere 
bitiyor 

Türkiye Yunanistan sefiri Enis 
B. Yunan hariciye nezareti müdürü 
unıumisile uzun bir mülakatta bu· 
lunnıuıtur. 

Bu mülakatta mübadele itilaf
namesinin tatbikatı etrafinda cere• 
yan etrnit ve bu münasebetle An· 
karada devarn etmekte olan müza
kerat ta mevzubahı olmuttur • 

Yunan mahafili tarafından bir 
ali.kai mahıuıa ile takip edilmekte 
bulunan Ankara müzakeratı hitam 
bulmak üzeredir. 

Tahdit edilecek mi? 
Tütün ziraatioin tahdidi hak

kında Yunanlılarca yapılan tek
lif Iktısat vekAletinde tetkik 

edilmektetir. 
Ankarada dulunan oda rapör· 

törll Hakkı Nezihi B. den dün 
ticaret odasına gelen malumata 
gÖre hariciye vekaleti tütün in
biıan ve oda murabbasından 
mürekkep bir komisyonun tek
lifi tetkik için çahtması karar-

laıtırılmışhr. __ ...., __ 
8ahk91iık mutahaııııı 

Balıkçılığımızm inkişafı ıçın 
celbedilen mutahassıs M. Veber
man yeniden uzun bir rapor ha
zırlamışbr. Mumaileyh yarın Ça
nakkale ve lzrnir körfezinde bir 
tetkik seyahatine çıkacak ıonra 
Ankaraya gidecektir. 

Borsada 

Ünüfiye 
Son gOnlerde boraada DnOliye 

fiatlan yUkselmeğe baılamıı ve 
on beş gün evel 30 kuruıta 
olan Düyunu muvabhede tabvillb 
dün 120 kuruıa kadar çıkmıtbr. 

Pos.., arta; 

Yeni makineler 
Aldığımız malümata g~re 

Posta idaresi Avrupadan yeniden 
sonsistem telgraf makineleri ge· 
tirtmeğe karar vermiıtir. 

Poıtecılar Yıloveda 
Pota ve telgraf memurlan 

evelki gün Kalamıt vapurile 
Yalovaya bir teneu.üh tertip 

etmiıler, eğlenıoiılerdir. 

Tali mübadele komisyonu 
tatınıyor 

Şimdiy.e kadar Babıalide ha· 
riciye binasında bulunmakta olan 
altıncı tali mübadele komisyonu 
faaliyet sahası daha ziyade Be· 
yoj'lu olduğu için dün Elhamra 
sineması karşıs:nda Mısır aparlı· 
manında tutulan bir daireye nak· 

letmiıtir. 
Tali komisyondan boş kalan 

binaya Eminönü kaymakamlıiı 
taşınacaktır. 

Afyon kongreaine nasıl iı
tirak edeceiiz? 

Yakında Nankinde beynelmi· 
lel afyon kongresi toplanacak
tir. Buna ne ıuretle ittirak edi
leceğini görüşmek Qzere blltiln 
afyon tacirleri ticaret odaama 
davet edilmiılerdir. Diğer taraf
tan ticaret rapörtörll Hakkı Ne· 
zibi B. de afyonculuğumuz hak
kında bir rapor hazırlamaktadır. 

VUKUAT c 
Ailevi sebepten dolayı 

T opkapıda Arpa emini mabal
leıinde tesbibçi Ali ailevi bir 
meseleden dolayı Muharrem ağa 
ismindeki akrabasını tabanca ile 
yaralamıştır. 

Kira yüzünden 
Nişantaıında oturan Arnavut 

Bilal kira yüzünden Feride H. 
isminde genç bir kadını baca
ğından yaralamııtır. Carih yaka

lanmıştır. 

fren11z mektebinden hır11zlık 
Galatada Senbenna mektebi

nden müdür odasının pencere 
tellerini kesmek suretile hırsaz 
girmiş, 40 lira ve 1000 frank 
çalınmıştır. 

Dahild~ 

1 aylı~ı Kurut 1 SO 

J .. 400 

b 

ıı 

1349 
eu gecekı Ay 

750 
140o 

l lariı; ce 

Oüneşm mızan bürruna qırmts • 

Gane:m dolLJıu. ,,46 - harır H3, ı0 

Ayın doğu:u : 3,20 - balı1ı : 18. ~O 

Namaz vakitleri 

!:iabah Ôll• hctadt 
4 2 12,08 15,35 

Hava: 

Ya• .. 
19 42 

Dün azamf hararet 23derece olmu$· 
tur. Bugün mutavasıt ştddetle poyraz 
esecek, hava bulutlu o]acaknr. 

Radvo ı 

Bu akıam lıtanbulda 
S11t sekizden ona kader alaturka 

fı11L 

SlnemallJr ı 

A.lkuar - Toı zan 
Alemdar - Elem yolculın 
Beıtktq Hilll - Ölen ~lgeler 
Ekler - Serseri 
Elhamra - Kartal yavrulan 
Opera - Solcak kızı 
Etuv.al - Seher vakti 
Fran11s - aşk gecesi 
Melek - Muamma 
Sık - Renkli fener 
SüreyyaKadıköy· Cız mngannisl 

ı~--~------------------;;;;;;;;ı;;~ 
1 Memleket haberleri l 

Bedriye Hanım 
Sevgilisi ]orj ile Radout gitti 

lzmir polis dairesi hesap memuru Ali 
Riza Efendinin kerimesi J 8 yaşında Uccl
riye H. cebren nl~anlandığl gençle me ·
ut olmıyıcağını anladığından \'e bir ec-
n ebl ile sevişmekte bulıvıdujtundan ec· 
n ebl sevgili ile birlikte bir ltalyan upu
rlle Rıdosı hareket etmiştir, 

Vak'anın içyüzU ~udur : 
lkdrlye H., Kasaba demiryolları tec

vivecilerinden Hasan Ef. namında bır 
gençle se\i~mekte idi. Eheve) ni bunu 
münasip görmüş ve nişanlınmalırına 
müsaade etmişti. Gerek Bcdrive I 1. ve 
gerek Hasan l~f. üç beş ay mes'ut daJ.:ı-
kalar yıtamı~lardı . i\işanlanmanın artık 
bir emri zaruri oldugunu gören ebe\'e' n 
gerek kızı ve gerek oğlanı tazyık ede
rek cebren nişanlamışl_ardı. 

Halbuki Bedriye H. Hasan Efendi
den soğumağa başlamış ve JorJ namın
da bir ecnebi gençle sevişmeğe başla· 
mıştı. Bedriye H. nişanlı olduğu hıl<le 
bu ecnebi gençle Türkiyedc evlenemiyc· 
ceğini düşündüğünden bu ıkl sevdazede 
baldsı kaçmakta bulmuştur. 

Bedriye H. evden viikten hafif ba· 
hada ağır olmak ü:ıere beş beşi bir yer
de altın aldıktan sonra cum:ırtesi ır;unu 
lzmir lımanından hareket eden bir ltıl
yın vapuruna atlamağa mm affak olmuş· 
)ardır. ... 

Kız kaçırırken 

Bir delikanlı bir başk4 
kişinin kanına girdi 
Oeğirmenderenin Çile l.öyündc mu

kim eşraf tın Arnavut Ali Efendinin 
oğlu Şevket Ef. ayni köyden Mehmet 
oğlu yirmi beş yaşlarında Cemal tarafın
dan katledilmiştir. 

l\leselenin içyüıü şudur: 
Şevket Efendinin on beş yaşlannda 

Gülsüm namında bir kız kardeşi vnl· 
dır. Cemal bu kızı sevmiş ve kaçırmıığı 
kararlaştırmışor. 

Bir gece Cemal, kızın evinin ) akı-
nında pOSU\'a yatı' or ve SJbahlc\ in er
kenden ha~·vaİıla~ Sağmağa çıkan Giıl
sümü kıçırmağa teşebbüs edi)or. Gtil
ıüın feryada başla} ınca U\ kuda olan 
Şe\'ket kalkıyor ,.e aşıığı)a koŞU)Or. 

Cemal vaziyetin vehametini anlı ) or 
geri dönüyor ,.e hamil olcuğu t&banca· 
)i Şevketin üzerine tevcih ederek ateş 
etmeğe başlıyor. 

Şe\'kct. aldığı yaralardan mlıteessir~n 
derhal vefat ediyor. Cemal, ortalıla:ı el 
arak yok kcn kaçmağa reşebbü~ etmiş~e 
de silAh sesleri ü?.rrine koşu~anlar 
tarafından vakalanmış \ e cıheti adli) C) c 
teslim olunmuştur. 
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21 evlül 930 --lzmirdeki tahkikat 
Anadolu mes'ul müdürü asliye ceza, 
öteki gazeteciler ağır ceza mahke

mesine veriliyor 

101 kişi ile 
Borsalar -

mülakat ... 

Sokaklarda hadise çıkaranlar 

Istanhulun en mühim 
gazetesi hangisidir 

- !JO -
Halkı tehyiç edici neşriyattan Kadri haklarında tiçUncti müs· - «Vakit», Asım Beyin, Hakkı Tank ti. Daha kahve gelmeden bütün tercü-

dolayı müddeiumumilikçe gaze· tantiklikte yapılmakta olan tab- lleyin «Vakih i? meihalimiz ve hesap defterimiz tekrar 
teıi aleyhine yapılan takibat kikat bitmiştir. - Hayır. landr. 
hak1 mdaki evrak müddeiumu- Mamunlar hakkında esas mü· - Yarı resmi «Milliyef,. ve onun di- Ne yaman gazeteci hanım? Bilmedi-

van efendisi «Politika»? ği yok. Ne müthiş kafa ..... Bütün ls-
milikten esas mütalaa ile müs- talaa alınmak üzere tahkikat _ Hayır. tanbulun her nevi havadisi onda. Hem 
taotikliğe gönderilmiıtir. Dünkü evrakı müddeiumumiliğe veril- - «Cumhuriyet»? bir eksiği, bir ziyadesi olmamak şartile. 
nüzhada da yazdığımız veçhile miştir, - Hayır. Ankara havadisleri kantarla, batman. 
gazetemiz hakkında yapılan ta- Tüccardan Müsyll Jironun ti· - «Akşam•? la değil, tonlarla geliyor. 
kibat Türk ceza kanununun 191· caretanesi önünde incir amelesi· - Hayır. Maatteessüf bizim gazete idareha-
inci maddesine istinat ettiril- nin greve teıvik eden ve vazife - «Yann»? nelerinde e;rak, fiş, dosye, ve bilhassa 
mektedir. gören jandarmayı tahkir eden - Hayır. tercümeihaller noksandır, yoktur de-

- «Son Posta»? sem belki büyük bir hata ve mübalağa MüCldeiumumiligı'"n esas mnta- grevci Hüsnli hakkmda gene U-
- Hayır. etmiş olmam. Bura~a ise öyle değil. 

liıı; hapisanede bulunmakta çüncü müstantiklikte yapılmakta _ Naci Beyin «İnkılap» diye çıkar· _ Filan madamın on senedenberi 
olan gazetemizin mes'ul mildürü olan tahkikatta bitmiştir. dığı? kaç "flört,, ü vardrr? Bunlar size bir 
lbrahim Beye diln tebliğ edilmiş· Grevci HüınünUn burada _ Hayır. bir nakledilir. 
tir. Bu iddiaya kanunen üç gün bekleyen jandarmaya karşı: - Bütün gazetelerin isimlerini say. - Filan mösyö on senedenberi ne 
zarfında itiraz edilebilir, mes'ul - Onun silahında kurıun dım. - Hayır, hayı l diye hepsini red- kaıandı, ve ne zarar etti, ne yedi, ne 
mildürümüz; itiraz etmemeyi yokt~, ey mil)et ne duruyor- dettiniz. Bu takdirde olsa olsa Erme- biriktirdi? O derece doğru cevaplar ki, 
muvafık bulmaktadır. sunuz? nice «Aztarar» mı? bu zatlardan biri hesabını şaş1rsa ve 

Yaran müıtantiklikçe kararna- Dediği sabit olmuştur. Buna - Sizin dünyadan haberiniz yok. yahut kaybetse aMçkadaki konağa baş 
me taozim olunacak ve tahkikat ait tahkikat evrakı da Müddei- lstanbulun en mühim, en yaman, en vurmalı. 

zengin havadisanesi Maçkadadır. Yedi, Hele kanlarla kocaların nasıl ge-
eTrakı Asliye c;eza mahkemeıine umumiliğe verilmittir. sekiz gündelik gazetemiz onun yerinde çindikleri hakklndaki en salim malU.-
verilecektir, Muhakemeye derhal · Kürt Mustafa isminde evci· beş bin nüfuslu bir kasabanın nevhe- mat oradadır. 
baılanacağı' tahminedilmektedir. ce bekçi Ölan bir şahsın da ar- vesleri tarafmdan çıkarılan haftalık - Pek al!, Hanımefendi, pek U\, 

Hizmet, Yeni Aıır, Halkın ee· kanna topladığı bazı halkı bil- verakaya benzer. Beyefendi, dedim, sizin bu idarehane-
Iİ gazeteleri 1ahip, muharrir ve tnn çarııda dolaştırdıktan son· _ Şunun bir nüshasını görsek. Ha! niz neye benziyor; bilir misiniz? 
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meı'ul müdürleri aleyhine bilktl· ra hnkumetin manevi şahsiyeti- İsmi ne? - Bir avuç olsun un öğütmiyen bir 
. h . hk d' . 1 d İ · . k T .... ::... k k d kocaman değirmene. Değirmen hep iş-

0 
Bulmaca O metın fa siyet maneviyesini tah- nı ta ir e ıcı söz er söyle iği - smı yo . ~ıun pe o a ar me· . .. • . d d k. 

· k b 'd 1. hyor, lakın may an a un yo 
kir halkı tehyiç ve tahrik cü- ve Çorakkıpu karakolu önünde ra uyurursanız oraya gı e ım. E 1 ? 

Bir otomobile bindik; İstanbulun en - y, ne yapa ım. t1 
rümlerinden yapilmakta olan komiserlere karcı rirkin sözler B" te k s· · te · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,.. ,. yaman havadis kaynağına gittik. - ır gaze çı arınız. ızı mnı e· 1 
tahkikata ait evrak ta esas id- nrfettiti ıahftlerin · ifadelcrile Telefon durmamacasına işliyor: derim kf tstanbulun altı, yedi gazetesi 1 F-fıE~r1 H i !mı i · l\f f: 
dicdarile müddeiumumilikten bi- 1abit olmuı ve tevkifine karar _ Zırrrr Beyoğlu l2M. sizin ilk nüshanızın intişarında defter- 2 1 

IQJ A ~ H Iİ z A i 1 ~ 
· · . ._ ı ki il · ti 8 h d' d lerini mahkemeye teslim ederler. s1 rıucı ve üçüncü müstantı"' i ere nr mıt r. u a ıse en maz- - Zırrr Tarabya 5678. _Yani? 3 R AB 1 T A [jj] H liJ P' 

~önderilmiftir. Her Oç gazete nun diğer on maznunun tevkif- - Zırrr İstanbul 9101 ••• v.s.. .• Y 
1 

t 
1 

'fi& d 
1 

4 K ~I A il A R ' z i Y E 
hakkında da 'fOrk ceza 1·anu· lerine lüzum görlllmemit ve F t H bo d ? ':"'" an op atar ar, 1 as e er er. ..t 

"' - a ma anım şan ı mı _ Sahi mi? 5 A N B A R !i! 1~ C A :: 
uunun 159, 161 ve 69 uncu cilmleside serbest bırakılmııtır. - Ali Bey Ayşe ile evnelecek mi? . . . ? 6 "i11 [i] E N ~ IC1 K · N ı 

B l k d C h H B . L....;ld - ha - Şüphe mı edıyorsunuz. Bu ambar ~ ~ ~ ı 
ınaddeleri mucibince takibat ey er ıo ağın a üm uriyet - asan eyın parasız aa ıgı - d 1 h d' 1 k d w·ı . ., s· 7 S lll:il T A H T A r-;ı A S 

d .. d w ~ H b"ld' i i o usu ava ıs ere yazı egı mı. ız L!!J 1 'imi 
l '- f t il Halk Fırka•ı b'ınaıını ta•lıyan ve va ısı agru mu. emen ı ır n z. w 1 - 1 yapı JDası ve mevısu gaze ec e- .. Y , • • • • ruhen gazeteci, lia:vadfsçi dogmuşsu- 8 E V g H ~ [iJ N O l( tt 

rin ağır ceza mahkemesine ve- halkı tahrik eden on manzundan - ~ılanl~r nıçın bu yaz bir sayfı- nuz. Siz, muhbir ve muharrirlere ders 9 R E lif T A Rl A K İÜ A 1 

rilmesi talep edilmektedir. Her Salih, Nuri, Tatar Yahya, Ya- yeye gıtmedıler? Parasızlık mı? vermelisiniz. llem havadisi ne güzel lO ~ 1 1 Ti N ~ 
- h kk d ki 'dd' budi Mehmet, Seyit Ahmet - Filan hanımın neşesi yok; sakın çekiyorsunuz? Belli etmeden ... Sözle- Ç ı[ij 1,< ı A S Al P !il r.iii 
uç gazete a ın a ~ıas 1 ı- kendisini kocası hırpalıyor mu? Dayak riniz tıpkı mıhladız gibi. 11 E M 1 1 R lml ı F E ıN AI~ 
anameler ba1'kmda mevkuf Zey- namındaki bet ki.Jinin tamamen ta ? iti 
nel Beaim, Bedri (Hizmet) Beh- allkalaıı tespit edildiğinden tev· a r n;;:.w.. kit' HaI •.• Yalnız muharrir ve muh- Eveıeki bilmecem/$ 

k'fl • b. . • .kl'k - ugun ne va · birlere değil, istintak hakimlerine de hallediJm;~ ~ekli 
1 zat Arif., Abidin (Yeni Asır) 1 erıne ırıncı müstantı 1 çe - Mehmet Bey gene konmuş olma- ders verseniz kendilerini gerçekten ih-

1 2 3 4 
~ 

6 7 8 9 
tO 1 

Jl&yn mevkuf Mehmet Sırrı, karar verilmiıtir. h .••• Her gün her gün gene otomobil· ya etmiş olursunuz. l f'!!!~~~!!!!!!!~!!I!!!!!~~!!!!!!!~~ 
Onıer Fuat (Halkın seıi) beyle· Diğer mamunlar fotoğrafçı de. - lltifat buyuruyorsunu7- ı.J ~ 
re mu-stantiklikçe tebligw at wa Kemal, mücellit Ahmet, Nail - Ahmet Bey ni~in apartımandan - Hanımefendi 2 - - - fııiı - - 1 
pılmıtbr. diio istintak karar~.: Necati, lbrahim, Osman efendi- çıkıyor? Kira mi çok geldi? - Efendim. • 3 jj - - - ~ l!!!l [il --ı-:=, 
mel eri tanzim olunacak ve mea- ler ıerbeıt bırakılmışlardır. - Dün geceki baloyu anlatınız. - Günde kaç telef on mükalemesi .ı liJ liJ - _.,, 
ele mahkemeye intikal edecektı'. Mücellit Ahmet Nail efendinin - Zırrr Beyoğlu 4321. oluyor? S r.i1 'ii1 - rliil - riiil 

- Zırrr Kadıköy 8765. - İki yüz. • . . Y azrn Yüz doksana 6 ljjl l!!!I ~ ~ ~ ili' ~ 
Hizmet, Yeni Asır ve Halkın ıerbest bırakılması üzerine müd· l!!.I L!f. ,.. 

deiumumilik tarafından iatı'otak - Rica ederim çabuk söyleyiniz: kadar indiği vardır. 7 __ __ _ 
Seai gazetelerinden mevkuf ve Filan Beyin 1000 lira geliri var; hare· - Affınızı rica ederim. Bir hada su-

8 
[i: 1i1 !il [il - " 

gayri mevkuf gazetecilerin Ağır- karanna itiraz edilmiştir. minin de bir o kadar. Bunlar niçin ge- al sormama müsaade buyrunuz. Günde - !il - - .[il - j 
ceza mahkemesinde muhakeme P.••-----------~ zip eğlenmezler?. devletaneye kaç kişi geliyor? 9 1 i1 (il !ili _ 
edilmeleri talep olunmuştur. 1 Halkın dlle~ı 1 _ Filan apartımanı M.... alacak - btatistik tutmuyorum. Belki kah· lC _-

1 

[ij ı - / 
Hizmet gazetesi sahibi Zeynel D l ğ . . mı? ve üzerinden hesap edebilirsiniz. Gün- 11 .[i] - ~_,, 

, crv.ş so ca ının ısını _Evet. de üç okka. ••• 
Beıim Bey ile mes ul mlldtırll B fl ' -{J b ı ,,.,ı deg"' İşmelidir. - Kaça? - Meşguliyetiniz, rahatsızlığınız o- ug nn. u mcıciJ ı•: 
aYUkat Bedri Bey MOddeiumu- - 50,000 lira~ tursa ne yaparsınız? Soldan sağa ve yukardan aŞ'<' 
mil•" d'kl · b' · t'd 'l Dün karilcrimizdcn birinden şu mck- . il 

ıge ver 1 
en ırer ıs 1 a 1 e rubu aldık : - Pek ala bu · parayı nereden bul- - Yataktan idare ederim. Telefon 1 - Ayı yu \:arsı (2), bü) ük e' 

hasta olduklarını bildirınıt' ve - d ., B. t Jd ., d akl d'l' y • d t (2) ~ Uç senedcnbcri Tepebaşında Derviş u. ır avan ası o u mu. o ama n e ı ır. atagımın etrafın a eve ' 1 ( 
muayene edilmelerini istemifler· sokağında oturuyorum. işlerime yıkın, - Matmazel, hi.tf en Beyoğlu 1010 ı 20-30-35 koltuk getirilir; bey ve hanım 2 ibadet (5) , bir ucu yukarda Y0 ıs 
di. latida hastane tababetinc ftatça elverişli olduğu için yerimi de- verin. efendiler etrafıma geçerler beni hava- 3 - Iptidat elekuik (3), c<.'mi edatı \SJı 
hayale olunmuı ve her ikisi de ğiştlrmiyorum. .Fakat bu mahallenin - Bu numara başkasr ile konuşu- distan mahrum bır.akmaz1ar. Bütün 4 - Sahra yeli (3), kale d ı rıır1 

muayene edildikten sonra hasta her nedense fena bir şöhreti var. Nere- yor. d.ostlanm bana sadıktırlar. Yaşasın· volkan çamuru (3). ) 
de oturuyorsun dedikleri zaman , Derviş - Aman matmazel, kuzum matma· lar. 5 - Çok değil (2), rabıt edatı (2. · (1} 

oldaklan hakkında rapor yeril- · 
6 

ş d 
1 

ld ı ıŞ 
sokağında oturuyorum demekle kalıyo- zel.,. Güzel matmazel.'. ~ıci matma· - Yevmi gazetelri okur musunuz? - u an a meşgu o uğumu 

miıtir. rum. Halihazırda umumr evleri olmıyan zel ... Pek aceledir. Son derece acele- Hanımefendi, bir gülümsedi, sonra 7 - l\Jah (2), nota (2). . (S~ 
Zeynel Beıim ve Bedri Bey- bn mahallenin bir kusuru varsa oda ma- dir. İnsaniyet namına . kahkahalarla güldü. hiç bir kelime sar- 8 - Rab (3), tatlı değil (3\ denı 

lerin bol zıyalı ve bol havalı zlnin bir türlü unutulmamasıdır. Zihin· - Buyurun. fetmedi, fakat kahkahalari1e şunu söy 9 - Saçsı z (3), gece (3). 

mahallerde yafamaları lazım gel- lerdon bu tesiri silmek için bu mahalle- - ..... Hanım, siz misiniz? ledi; hem büyük bir belağatla ifade 10 - lstasiyon (5), camlı ışık (S)· (
2
} 

diji, hapishanede kaldıklan tak- nln i,~mi değiştirilmelidir. Hem ne için - Evet, Hanımefendi. etti: ı t - Yemek (2), harap (5), n~ 
dirde hayatlannın tehlikeye gı'- bu sokak ismi Derviş sokağı oluyormuş~ - Dün gece Ada klübünde E ..•. B. - Sizin o kokmuş gazetelerinizi mi? "dd f 

1 
G t 

1 
rı'J1 ıe~ 

Mah 11 d · l'kl b. l"k f .. k'' d · D w • cı en ena o muş. aze e e . 1,. d k a enin ervış ı e ıç a .. ası vuktur. so rada karı!'lına eşe emış. ogru Onları gözden gecırmekle cehlinmi mi . d .. f d t k . .,.jbl -"'' recegı rapor a %İ redilmittir. Bdediyeden temenni ederim. soka~mızın ., ~ sın e or , a e ' anun, nızarn ,.. ' 
Bo rapor Uzerine Zeynel Besim ismini deıtictirsin , mahallemizin şerefini mu. E t. B d sofradayd arttırayım? kaç müthiş sansör var ki teşkilat• .,;ii' 

8 d . B 1 l k rı v - ve en e o ım. Pek doğru I Her havadis gazeteye siye kanununun menetti<'ri idari sıı ıı« 
Ye e rı ey er mem e et baı· korusun. _ Bllnun manası ne? 0 · 'd· k' t 1 · "' ,, i'~ 

ki d 1 1 d geçemez. nun ıçı ır ı gaze e erm ma- onların yanında devede ı,0ıa~ rdll' tanesine na eimişerir. p t d •k" t Ek ' hi f" 01 a an fi aye - şe , yanı mar. sal, arta-val ve maval kısımları var. Vaktile, Avrupada ve bilhassa 1 eC' 
T eoevüz hediıeleri y ·· 1 Er. tel h h d. · tsel ev Dikiliden yazılıyor . - ok oy e manasım sotmryorum. ser gaze er er ava ısı neşre er sada havadis salonlarda intişar tr 

Fethi beyin lzmire geldiği g6n Kazamızm posta ve telgraf işlerı uzun Niçin dedi; niye dedi. Demekle ne ?e~ biri aleyhine açılacak ~.em, ka~i~, miş. Madam de Sevigne 
0 

ne-vi gıı~fll6 
birinci kordonda bir poJiı me- müddettenberi gayri mumazam bir hal- yapmak istt!di? ıftıra, hakaret davalarını gormek ıçın lerin sultanıdır. Matbaanın taarrtf11 

11
r 

marunu denize atan ve bir k~ dedir. Mesai sekiz saata indirildiği halde - • • • • . . . birer müstekil mahkeme küşat etmeli. bu salonları yoğalttı imha etti~ ~~' 
misere bıçak teıhir eden balkı memurlarımız ekseriya muayyen saatte - Matmazel, kesıneyınız. Konuşu- Halbuki Maçkadaki devletanede en diyordum. Yanılıyormusum. JJal~ t'6' 
hOkômet aleyhine tahrik eden vazife başına gelmemektedirler. Ticareti yorduk. Mühim işmizi var, canım mat- serbest bir şekilde havadisJer ifade ve le bir salon, ve Madam " de Se,·ı~~ıı 

mühim bir ka1.anın ticart muhaberesinin mazel, elmasrm matmazel. beyan olunuyor. Dil kalem gibi sert bir mevcuttur, şu kadar ki onun gibl 
lngiliı: Hakkı ile komOniat Ke- teebbilründen husule gelecek zarar ve • • • • • • • • • • • • • • • • • •• maddeden yapı1mamıştır. • • l'azmaz. 
rim, garson Sabri, Ali Rıza Ye ziyanını kim tanzim edecek? Müdür hanım bizi pek iyi kabul et- •••••• Gazetelerin ihdas ve icadı! 
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!:~:~·::: •:ü:::ü:: Uzun sakallı erkeklerle uzun saçh Mak:~:~i~;r kızı 

k • k b k Son posta ile ge:en Londra 

Şimdiye ka~~~·· bütün cihan adınlardan mürek ep ir öy ~:~~:s~.ı:!il~:.: ~~.'7::;: ~: 
matbuatı şoförlerin zavallı yolcu- H } d şanlandığını haber vermektedir. 
la d. . int şairi Tagorun uzun saka ı bile bu köy e ıdenberg darülfünunun tıp med-

rı t'I ığinden bolbol fİkayet 
ed 1 d' Ş go••ze çarpmadı resine devam .. den Mis jaoin oi· er er ı. u son bir iki ay zar-
fında p · . d f .. arıa ve cıvarın a şo orlere 
edilen tec .. 1 .. b' b' avuı er mu ım ır ye-
kun tuttu. Adeta denilebilir ki 
haydutlar ezilenlerin intikamını 
almağa karar vermişler. Son ge
len Fransız po.slaamda bu taar
tUilardan birini daha - belki el
lincisi · görmekteyiz. 

Mösyö Lerne isminde bir şo
för Pariste büyük bir meydanda 
müşteri bekliyormuş. Kıyafeti 
ecnebiyi andıran bir müşteri oto· 
m b"I' 0 ı ın yanına gelerek, yakın bir 
köye kadar götürülmesini şoför-
den istemiı. Şoför müşteriyi ala- Ober - Ammergoan kö .. 
rak yola rıkmı•, tam köy civarı- Hı' tl·ı · h yu 

ır "il n ı eran meş ur · · T ı d 
na varıldığı sırada müşteri oto- k l y şaırı agor n1n icabalma göre yafama ara ır. 

sa a ınm uzun]ugula meşhurdur . d h 
mobili durturtarak köye yürüye- nereye gidene sakalı, derhal dik- Bu l<öyün erkeklerın .e~ .e-
rek gideceğini söyJiyerek otomo- katı celbeder. Fakat, geçenlerde ~an 800 U facıanın temsılıne ~-
bilden jnmi• ve coför saate Tagor Ober-Himmergan k" U tırak etmektedir. Her on sene e 
b :s- ,. • • oy ne t b' d den bu 

akarken üzerine iki el ateş et- gıtmış ve orada temsil olunan am . ır mevsim evarn e . 
miş. Kurşunlardan biri arabanın lsa piyesini seyretmek istemif. temsıller Avrupa ve Amerıkadan 
iç camına çarparak delmiş, ikin- Bakmış ki bu ismi uzun köyün gelen 300,000 ıeyyah tarafmdan 

bütün erkekleri uzun sakallı 0 seyredilmektedir. 
cisi patlamamış. Taarruza uira- kadar ki, onun sakalı zerre ka- Yalnız bu temsil onu gören· 
yan fOför var kuvveti bacakla- dar dikkati celbetmemif. Şair lerin hepsini ınkıyor. Çünkü, her 
rına vererek köye kaçmı~. Zabi- sakalının bir kimse tarafında' temsil sabahın saat sekizinden 
ta meseleden haberdar olunca dikkate şayan olmadığım anla~ başlıyarak akıam saat yirmiye 
vak'a mahalline koşmuş, fakat yınc~ .~ernen hare_ket etmiş. kadar devam etmekte, her Isa-
patlıyan kortunun kovanından Bütun erkelderı ıakaUı olan nın bütün hayatını temsil eden 
başka bir emmare bulamamıştır bu Bavyera köyünün bütün ka- ve onun haça gerilmesile biten 
Otomobil old • 'b' . chnlarının saçları uzun ve gürd""r. vakayii hem heyecan, hem sıkın-
tır. ugu gı ı bır~kıbnış- E '" ! unun .sd::ıebit.ıh.....~l·öy halkı- tı ve iıtirapla temaşa etmekte-

• ' • • ,n~n •temsil ettiklerı tarihi facıa- dirler. 

Şıkago haydutları ile iki ay 
Jurnal muhabiri röportaj 

rekorunu kırd 
Jurnal gazetesi adliye rn h _ 1 

biri Mösyö Jeo Londan ha~k a. 
l~de bir rö.portaj rekoru kır~r:k 
Şıkagodakı haydut çeteleri ara
sında iki ay yaşamıştır. Jeo Lon
don bu iki ay zarfında haydut· 
larm tahassüslerini dinlemit dü
fÜncelerine sırdaş olmuş, z~bıta 
ve hususi teşkilat ile olan mü
cadelelerine şahit olmuıtur. 

Resmimiz M. Londonu · yirmi 
sekiz "halk düşmanı çete reisi,, 
nin en yaŞlışı olan Spayko Ko
nel ile gösteriyor. Bu resim 
Nevyorkun en kalabalık bir cad
desinde alındığı halde Amerika 
zabıtası farkına varamamıştır. 
Konel resim çıkarıhrken: 

- Bu resim Amerikayı hay
rete dUşürecekf Demiş. 

• • • 
Yağmuru yağdlrmak v0 ya 

durdurmak kudreti 
Nevvorktan Deyli Telgraf ga

zetesine verilen malumata göre 

Hani kontrol ile m .. keHef da i

nin reisi olan Dr. Corç Skayis 

yağmur yağdırmamak için gayet 
mühim tecrübeler yapmış ve tec

rilbelerinde muvaffak olmuıtur. 

ilk tecrübe Blemont 
Yariş sahasında yapılmışhr. Dr. 
Skayıs 1400 isterlin mukabilin· 

de yariş müddetince bir damla 

yağmur yagmasma mani olmuş-

tur. 

Bunu müteakip bir 1_ 

1 ÇOK ya-
rlŞCJ ar Doktora mu 

~ racaat ede. 
rek yagmursuz her g·· un ona 200 
lngiliz lirası vermeai teahb' 

• 1 d' üt et-
mı~ ~r ır. SaykJs bunlarada kud-
retanı göstermiı v ~ 

e &ana agır 
bulutlarla yüklü ve y ~ • 

agmur yag-
ması muhakal, olduğ halde Dok-
tor elektrikli cihazını k 11 u anmıf, 
bunun neticesi olarak yarışlar es-

nasında bul ti u ar parçalanmıı 

on 

Havada 
mi! yükseln1ek 
tecrübeleri 

lıviçre alimlerinden profesör 

Pikkard geçen hafta zarfında 
havada yükselmek içio mühim 
bir tecrübeye başlamış fakat bu 
muvaffakiyetsizlikle nihayet bul
muştur. ecrüb enin hedefi hava
da mümkün mertebe fazla yük

selmekti. Bunun için alumin
yomdan bir lop yapılmış ve bu 
top bir balona bağlanmışb. Pik
kard bu balonla havada 10 mil

den fazla yUk•elmeyi ümit edi-

yordu. 

Fakat her şey hazırlandıktan 
sonra tam hareket edileceği 

zaman balon hareket etmemiş, 

balonun fazla ağır olduğu anla· 

şılmıştır. Profesör yakında tek
rar tecrübeyi yeniliyecektir. 

güneş ortalağı aydınlatmıştır. Ame
ıikada yapdan ve 40000 kişi 

ve fından seyredilen büyük 
yarıılar esnasında yağmur 

yağmamaıı için Doktor Skay-
kise 400 lngiliz verilmİf, 
Dr. Skayis, bunu temin 

etmiş, fakat yarışlar biter 
bitmez Skayis cihazını kapamış 

ve yağmur derhal yağmıya 

batlamıştır. kendisi muşambuı· 

m giyerek ve ıemsiyesini aça· 

rak ev ine gitmiıtır. 

Sorbonda hırsız 
Darülfünun maadin labu
ılltuvarında bulunan 300.600 
Franklık platin vok edildi 
Söıı zamanlarda Pariste Sor- , 

IJon dariilfünununda mühim bir 
hırsızhk yapıldığı Paris gazete· 
lerinden okunmaktadır. Sirkatin 

vukuu Sorbon kuniY.a asistani 
tarafmdan anlaşılmıılır. Asistan 
laboratuvardaki bir hasaya ka
patılmış olan kiymettar platin 
aletlcrile baraber 1100 frank 

parasına geçen agustos birde 
kilitlemiı ve tatilden istifade için 
Paristen çıkıp gitmiş. Bu sefer 

parise avdet ederek kasaya aç
tığı zaman ıerek platin aletlerin 
gerekse kendi parasmın da 
aşmlmış olduğunu görmüş. Hal
buki kasanın kilidine bir ıey 

olmamış 
Sorbon madeni kimya labu-

ratuvara bütün talebe ve seyir
cilerin dolaştıkları dehlız üze
rinde büyük bir salondur. Labu
ratuvara biray müddetle kimse 
oğramamıf olduğundan hırs•zıo 
bu zamandan istifade ederek 
kasanm açılma miftahını bulduğu 
zannedilmektedir. llk yapılan 
tahftilcat çalınan eşyanın 300,000 
franklık olcuğunu meydana 
koymuştur. 

Madmazel Con Makdonald 
şanlısı onun meldep arkadaşı 
olan genç bir doktordur. 

Hadise· logilterede memnuni
yetle ı,arşılanm1ştır. 

Küçük cep radyoları 
Radyo asrımızın ençok tarakki 

gören icaplarındandır. Avrupada 
fakiriuden zenginine kadar her· 
kes bu icattan istifade etmekte· 
dir. Son günlerde bir yelek ce
bine girebilecek küçük radyolar 
icat edilmiştir. Bu radyoların 
antenini ,apkaların ipekle örlülü 
ince bakır telden masnu kurde-
lisı teşkil etmektedir. 

Bu makineye sahip olanlar 
ufak bir ku'ak bağı kulaklarına 

geçirdiği halde hem ' y6.Una de
vam etmekte, .hem deı.,.teJ,rinin 
radyosunu dinlemektedir. 

.Asri Arsen Lüpen 
Geçen pazar günü Pariste evlendi ve 

nikahtan ~onra hapisaneye döndü 
Şimdiye kadar eJliden fazla 

zindandan kaçmağa muvaffak 
olmuş olan Fransız Roş, yirmi 
beş yaşında yakışıklı bir deli
kanlıdır. Hali hazırda Paris 
hapisan~sinde mevkuf olan bu 
delikanlı bir bahriye zabitinin 

oğludur. 
Yüksek tahsil görmüşse de 

on yedi yaşmdanberi karman

yolacılıkla şöhret kazanmıştır. 

Fransız Roş hapiste olmakla 
beraber nişanlısı dansöz Mat
mazel Annik Lömol ile evlen
meğe karar verı:niş ve bu bap
ta lazım gelen muameleyi yap· 
tırmış. Bunun için geçen pazar 
günü Paris belediye dairesine 
ıtidenler Roşun elinde kelepçe, 
yanında iki polis müfettişi ve 

kendi avukatı olduğu halde 
daireye geldiğini görmüşler. 

Az ~onra nişanlı Matmıı.zel An· 
nik .. rkasında zarif bir krcp
dötin elbise olcuğu halde da
ireye gelmış. Belediye reısı 

nikahı kıyacağı sırada Roşun 

kelepçeleri çıkarılmışlar. 

Nikah mukavelesi doldurulur-
ken Roı kendisini talebe sıfati
le kaydettirmiş. Merasim bittik
ten sonra karmanyolacı zarif 
bir h&reketle eldivenlerini giy· 
miş, müfettişler kelepçeleri tak-

Ayniştayn Azizler 
Arasında 

Amerikanın meşhur milyoneri 
Rokfellcr büyük bir kirse yap
brmaktadır. Bu yeni kilisenin 
hususiyetlerinden biri asri hey
keltraılardan birinin bu kilise 
için yaptığı kırk heyk9dir. Be· 
şer·yete hizmet eden ve onlara 
rehberlik eden bu kırk zet içir: · 
de hazreti İsa; ile bavaıileriniı 
heykellerinden bafka ilim, fen 
felsefede temayüz eden bllyük· 
lerin heykelleri bulunmaktadır . 

Bunlarm biri de izafiyet nazari· 

yesinin meşhur mübdii Ayniş

tayndir. Aynştayinin azizler ve 

veliler arasında bulunmasiie aı'z 

olup olmadığı meselesi dindarlur 

arasında hararetle menuu bahı 
olmaktadır. 

Heykelleri yapılan büyükleı 
ararsmda hayatta o•an yegane 

Adam Aynştayindır. 
Bu yeni liiJise için 800,000 

İngiliz lirası harcedilmektedir. 
Kilsenin inşaatı teşrinievvelin 
baJlarında nihayet bu'.acak ve 
kilise açılacaktır. 

mışlar, Roş yeni zevcesile uzun· 
ca görüştükten sonra hapisa
ne arabasına atlamıştır. 
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d l ~ • ? l.ar. Eger onlara emniyet verir- dat hattı Eski,ehirden itibaren f Gelenler, gldenle!:J 

ev etçıyız ıek para derhal gelir memleke- bir rok ivicaçlar yapar, niçin? ·ıA ·at 
• Y Dahilive VckAleti mahalli ,., ~ 

timizde iıe hatlar. " Alınanların fazla miktarda kilo· umuru m.üdürü Nazif B. dün An karar• 

,. . 
ıçı 

Kurtuluş harpJeri bitinciye kadar kendimizi 
müstemleke haline koymamak için. müstem· 
lekelik ten kurtulmak için devletçi olmıya 

mecburuz. 

Türkiye niçin devletçidir? 
Nazariye için ihtilal yapmış, 

nazariye fçin bugünkü vaziyeti 
almlf bir devlet değiliz. Tarihin 
zaruri tartları bizi devletçi ol
maya mecbur etmiıtir. 

Cümhuriyet Türkiyesinin bün
yesini tetkik ediniz. Onu muaıır 
tefekküllerle mukayese ediniz. 
Türkiye için devletçi olmaıından 
baıka çare olmadığına hükme
dersiniz. 

• • • 
Evvela biz neyiz, ne haldeyiz? 

müsbet bir gözle onu göre
lim. 

Türkiyenin 745 bin kilometre 
murabbaı arazisi vardır. 14 Mil
yon kadar nüfus . . . Kilometre 
başına vasnti olarak 18 kiti dü
ıliyor. 

Bu nufusun °o 79 ru köylerde 
% 21 i şehirlerde oturuyor. Şe
hirlerdeki istif şu şekildedir: 

Türkiye nuf asunun iş sahibi 
olanlardan % 8 i ziraatle meş
gul köylülerdir. 
Bin nüfus şehir adedi 

10.20 40 
20·30 15 
30-40 7 
40 dan daha fazla 9 

Yani henUz büyük sanayi mer
keı.larinden mahru n bir takım 
paıar yerleri. 

Memleketin bir senelik irat Ye 
kazancı 1 milyar lirayı geçmiyor. 
9 milyon çiftçi 250 bin işci ve 
sanayi adamı çolıııyor. Bu yeku
nu vücuda getiriyor. 

745 bin kilometre arazinin an· 
ca k 0 08 i ekilip biçiliyor. 

Madenlerin ve ormanların is
tismar nisbeti şu dakikada mUsbet 
bir rakamla söylenemeı. 

Bu geniş Ulkede 6604 kilomet
re kadar demiryolu vardır. 

Memleketin vüs'atine nazaran 
bin kilometre murabbağı başına 
(6,2) kilometre demiryolu ve nü
fusa nazaran bin metreye (300) 
metre demiryolu düşer. limanlar 
henüz el rsüülmemi~ bir halde
dir. Mersin limanı her taraftan 
gelen rüzgarlara açık bir gemi 
mezarlığı gibi Samsun gemi
lerin yanaşmasına müsait olmı
yan bir vaziyette. 

Trabzon emin bir liman ola
bilmek için bir ayli emek istiyor. 

Anadolunun muhtelif yerlerin
de, hele orta Anadoluda yağ
mur azdır. Burada zıraat istih
aalitını arttırmak için yapılacak 
tıka ışleri nekadar bUyUk maı
raf ister? 

Gediş, Mendrts, Seyhan, 
Sehhan nehirlerinden ve Garbi 
Anadolu göllerinden nısuz mın

:akalara akıttırılacak ıuyun bize 

senede, y üz: binlerce vagonluk 
mahsul temin edeceğini aeneler· 
denberi Alman, Jngiliz mUhen
disleri bile söyleyip duruyorlar. 

Blltün bunları kim yapacak? 
9 milyon köylü, (250) bin 

iıci, Ye ıehirdeki mutaTasaıtlık 
yaparak geçinen halk, teker 
teker ferdi faaliyetlerilemi bu iı
Jeri başa racaklar? 

Bunları inaanların ferdi 
faaliyetlerile ve hatta bunların 
kendi aralarında ıirketler teşkil 

ederek vllcude retirmelerine 
mkin yoktur. Bu mOmkün ol
mayınca tU ihtimallerden birisini 
kabul etmek lazımdır. 

1 - itleri olduğu gibi 
bırakmak. 

2 - Bu itleri ecnebi serma· 
yesinin eline vermek. 

3 - Bu itleri dovletill' i.fleri 
arasına ıokmak!.. 

Mademki muasır bir devlet 
yapmak isteyorur, o halde bUtlln 
seciyelerini muhafaza etmek 
mecburiyetindeyiz hem muasır, 
hem de at ve deve ile nakliye
cilik eden sırtı heybeli muasır 
adam tasavvur edilemez. 

Dünya piyaaalarile alakadar 
olan muaıır bir devlet limanla
rını bir uzaklaıma vasıtesı de
ğil bir yaklaşma merkezi haline 
koymaya mecburdvr. Halbu ki 
bizim i~iu denizler henüz büyllk 
caddeler olmaktan ziyade ônO· 
mnze gerilmit kenetli kapılar 
dır. 

Bütün bu menbalan bomboı 
bırakıp ellerimiz koynumuzda, 
kurunu vuıtai iptidai bir dene
yemi dönecegiz? 

Memleketin refahi namına 
böyle bir ıey ıöylemek "gelin 
efendiler bu memleketi Tibet 
yapalım, Efganistan haline ko-

yalım,, demektir. Biz l'eriye deyil, 
ileriye, inzivay~ deyil, harekete, 
fakirlige deyil, refahe duğru 
ilerlemek istiyoruz. 

imparatorluğun hakiki tasfi
yesi şimdi yapılıyor. lmpat"ator
luğun aaırlardır biriktirdigi itle
ri bir piJan dairesinde temizlt. 
mek bizim neslimizin vazifesidir. 

işleri mademki bırakamıyoruz, 
bırakmaoın imkAnı yoktur. Bu 
cinayeti bizim neslimiz, ateıten 

geçerek impiryalizimle ve aalta
natla boğaz boğaıa d6fiiıen 
nesil yapamaz. 

''Obalde, bu itleri ecnebi ser
mayedarlanna verelim, devleti 

bu yükten kurtaralım teaarruf ede-
cegimiı: paralarla düyunu umu
miye borçlarını ödeyelim .•. 

Dünya sermayedarlarının elin
de bir bayii sermaye var onlar pa· 
ralannı iıletmek için yer arayor-

Ne tatlı, ne güzel ıöz... Isa metre tazminatı almalı için. avdet etmiştir. 
günllmüzde doğsaydı ancak böy- her kilometra batına büldi· Turizm kulüp reisi Kocaeli meb'usu 
le konuıurdu. met lımit - Ankara hattında Reşit Saffet B. dünkü Semplon ek~pw 

Ecnebi sermayesinin tUrkiyede (15) bin fırank Haydarpaşa - iz- sile Avrupadan şehrimize gelmiştir. . 

O 00 f k E k h \'i\'ann sefirimiz I lnmdi R. bugunkil 
yaptığı ifleri anlamak için derin, mitte (1 ,2 ) ıran S ite ir - Sempl~n eksptesile Avusturynya gidecek· 
derin diltUnmeye, kafa patlat- Konyada 604 lira, Konya-Ereğli . tır. 

maya lüzum yoktur. 1839 dan hattında 4500 fırank vermeyi Müskirat umumi müdürü ,\sırn 13. 
sonraki fermanları, kanunları, teahhüt etmifti. Ve bu parayı dün Ankarayı gitmiştir. Mumaileyh M•· 
ve mali tarihi ~6zden geçirmek da cayır, cayır vermişti. !iye vekftlctine Jnhisarın vaziyeti hakkın· 
kafidir. Bir başka misal daha: Memle- da izahat verecek ve şarapçılık için h•· 

E b. · Tn k• kete sırf 1•ktısad"ı ı•beplerle gır· _ zırlnnan raporu takdim edecektir. • 
ene ı sermayesı r ıyeye • Posta ve telgrııf u. müdüriı Fethı 

ne ıartla ~eldi, ne tartlarla ça· diği zannedilen ıermaye eğer B. Ankaraya girmiştir. 
lııdı. Ve hali ne tatlarla gelir? yalnız. iktısadı hedefleri takip ---------------
vell bunun halli lAzımdır. etseydi Bağdat yoiunun Ankara- 1 1 

Kısa bir tarihce: Oımanlı im- Sivas - Diyarbekir istikametini Ö 1 Ü m 

paratorluğu tanzimat hareketle- takip etmeıi lazım geliyordu. ----------~ 
F N Karadeniz vapuru ikinci kap'" rinde yeğine bir endiıe ile ha- akat olmadı. için ..• 

tanı Sami bey genç yaşınd• reket ediyordu: Para bulmak! Çünkn Almanlar Berlinle Bağ- irtihal · etmif, dün arkadaşlarınu• 
Anupa sermayesi, bilhaua dadı kendi arzu' r.na göre birbi- h teeaslirleri arasında Karacaa -

baıda ingiliz sermayesi, sonra rine bağlamak istnyordu. · mette toprağa tevdi edilmiştır. 
Fran11z, daha sonra aYUıturya Bir baıka miaal: Allah rahmet eylesin. · 
ve Alman ıermayeleri ıenayileı· Amiral Çeste, bir Ermenistan --·- - ...... --·-- __.,-
mif, ıenayiden yapdıj'ı kArla hayaline can Yermek için bir yük ıermayenin yutmak istediğ 
na1'ıt iktisat hareketlerine ger- şark vilayetlerimize mahsus bir en tabii lokmadır. 

... lktısadi menfaatlerinden, ıiyaıi 
miıdi. Bu kirm kirı, faizin faizi demiryolu projesi baıırlamıfh. 

hedeflerinden va>: geçmeden 
hangi işlere tahsis edilebilirdi. Büyük harp ıonunda Ermeniı-

köylünün, yani bu neYİ müıteın· 
bOyük aanayi memleketleri ken· tan meıelesi malum tekilde like haJkı haline girmeden ecne-
dileri için lazım olan mevat ipti- halledilince, amirahn projesi su- bi sermayesinin girmesine imkln 
daiyeyi ucuı almak için lazım ya dUştU ve avantöryelerin elin- yoktur. 
gelen tesisatı vucuda getirdi. de malum teklini aldı. Hem tam istiklAI, hem ecnebi 
meıall ecnebi bankaların birin- Reji Jernal Samsun-Sivas hat- sermayesi bir arada bu~unamaı. 
de bala, toplanacak mevadı ip- h için memleketi soyup ıovana Sermayenin tatbiki budur. 
tidaiyeyi ucuzca alabilecek, çevirmek istiyorlardı.. Hatta yerli sermayesile iftirak 
memlekete girecek şekilde iş- Bir başka miaal daha : ederek muhtelit sermayeli ıir-
leyen birer mUstelike makine· Daha geçen sene ıözde bir ketler halinde giren ecnebi ser-
ıidir. Fransız gurupu teşekkUl etmişti, mayesi bile şehirlilni nihayet 

Daha geçen günlerde bir bu gurupun 2 milyar frank ser- ecnebi sermayesinin urganı bili-
ecoebi bankasının Samıunda ki mayeıi vardı. Maksadı Türkiye- ne koyduğuna şüphe yoktur Çin 
tntno şahıslarına Samsundan til- de petrol aramaktı. Bu gurup bunun en güzel misalidir. 
tün alan ecnebi şirketler hesa- namına hrreket eden mnbendisle.ı Biı böyle insaniyetçi bir ser· 
bına göıterdiği güçlüğü kimse gittiler, tetkikat yaptılar ve Tür- mayeyi bekliye durahm. biı oe 
inkAr edemez? arzu edenler iktt- kiyede esasen maHim olan pet- köylünün menfaatlerini yarın ki 
sat veklletinin neırettiği iktisat- rolları buldular. Fakat derhal refahını, ve yarınki inkitafını dil• 
mOdOrleri raporlarına müracaat lngiliz guruptan faaliyete geçti- tllndüğümUz için istiımarcı ıer 
edebilirler. ler. Mahut petrol itilifmdan dem mayenin fartları ile anlaşamayız.· 

Buna mukabil ecnebi banka- vuruldular ve Fransız gurupuna Eğer biraz fedakarlık ... Bir•1 

lar memlekette ithalat iti mllba- Irak petrollarından bir miktar fUrasından, biraı . buraaındal' 
l · k b. b. .1 k ld dersek olur ... yat milesıeıe erı sı ı ır ıurette ır şeye Yert ere susturu u. 

Olur ama, buzamanda ... DOpe 
himaye etmektedirler. Mesala Bu Fransız gurupu daha ilk 

düz müstemleke haline girmek 
lstanbulda bUyllk ve ecnebi bir hamlede lngiliz guruplanna kar· mukadderdir. 
milesaese vardırdır. •ı bir nevi nümayiı yapmak için O b 

Y smanlı imparatorluğu unu 
Bu mUe11eıe Türkiyeye it- Türkiyedeki faaliyete geçmişti. yaptı, Ye memleketini ecnebi 

halat eşyaıı ıatar bu müessese işte ecnebi sermayeleri nasıl ik- sermayesine mütevassıtlık yapan 
araııra hiddetlenir, iflisdan dem tisadiyatla meıgul oluyor gördü- sınıfla ortak olarak müstemleke 
vurur. Nihayet bankalar yardı- nUz. haline koydu. Bugün boğuftuğu-
mına kufar, borçlarının yüzde Diğer taraftan Osmanlı im· muza kurtulmak istediğimiz va-
altmıta indirir. Ve itine devam paratorluğuna giren ıermaye ziyetin en müthiti budur. itleri 
eder. Giren ecnebi ıermayesinin miktarı mühim bir yekun tuttuğu ecnebi sermayeıine bırakma1· 
ikinci iı imtiyazlı işlere hüküm halde memlekette faiz miktarı yeni baştan kapitalisiyonları lay· 
etmektir. Onunda en keskin vasati rakkamla yüzde yirmiden vetmek için bar bı umumi beki~· 
cebbeıi nakliyeciliğe siyaset ve aıağı dllşmemiıtir. mek gölgelere hakim olmak 
ikbılt cebbesinden hakim ol- Çünkü giren ecnebi sermayesi için yeniden bir Lozan ıulhu 

d h 1 v imzalamak ve bunları yapmak 
maktadır. Meseli, Anadolu Bağ- er a yapacagını yapmış , ve 
dat hattında Almanlar hakim karını başka tarafa nakletmiş , için yeniden bir Gazi,. yeniden 

1 k t . . h l bir lımet bulmak lazım· aelecek· iken acaip bir tarife vardı. Is- mem e e e gırmış vurguna a in- • 
1 tir. En çıkar yol işleri hüküme· 

tanbuldan Anadoluya gı· den ecı- de do aşmıştır. ,.. 1 k tin yapmasıdır. ismet Paıanın 
ya ile, Anadoludan lstanbula gele Hala mem e etin İmar faaliyeti 1930 iktısat programı tarihi ıa·· 
e'yal aynı tarı.feye tabi degıv 'idi. · ile meıgul olan ecnebi bir imar ld ruretin halli için en tabii yo ur 

Anadoludan gelen eıyanın şirketi vardır. Bu şirket dörtbeş Gerçe bu program bir çokları~· 
nakliye nereli daha yiiksekti. ıenede 25 milyon liralık kadar korkuta bilir. Nazariyelerle k• · 

Bir misal daha: Aydan hattını iı yapmıştır. Fakat bu şirket falarını yemek dolabı haline kc· 
lngiliz semayedarları yapdırmış· kArından bir aantimini bile mem- yanları sinirlendirir. Fakat mem' 
lardı. Maksatları lzmirden batlı- leketteki bankalarda bırakma· leketi lmperyalistlere terk ede-
yarak Bağdata kadar kara yo- mıştır. meyiz, zaten onlarda bizim tek-
luna sahip olmaktı. SüYeYf ka- Eeey ... Şimdi yene bu vaziyet liflerimizi biz. prensiplerimize 
nalı açılınca, derhal demir yo- dahilinde itleri bu nevi - çünkü sadik olmak şartile - kabul et· 
Iunun hedefi kayboldu. Ve hat sermaye hiç bir zaman karakte- mezler. Hem, sermaye bugüı· 

· · d v · · · · b ._ istismar edecegv i sahaları dah" giidilk kaldı. ÇünkU lngiltere rını egıştırmemıştır· ecne i ııı:uv· 

k ti · · ı· ? tahdit etmiıtir. O. AYUıturalya, 
Hindiıtana karadan gitme isti- ve erme mı vere ım · 

B Yeni Zelanda Cenubi Amerika, yerdu. Fakat Süven açılmca " izim iıtediğimiz şartlan ka-
h l d ? ve Okyanosya adalarına tacıyor .. 

onun iz.mirden başhyan bir yola u e erse •. Y 

T k d k ·ı işte bunun için, bu sebepler 
ihtiyacı kalmadı. Nitekim bu ür iye, o uz mı yon niifu- için devletçiyiz! 
Yol lngiliı sermayedarlarının aile, küçlik Borjova köylülerinin t 

Biliyorum diyeceksiniz ki, a -
eJlerinde o kadar gayri iktıaadi hükumeti olduğuna göre köylü-

lattığınız şeyler tıpkı biri biriPf 
bir halde yapıldı ki bu hatta nün menf aatlcrini ıermayedar· b benziyor. Bunları bir muhare :-· 
İncir "f'C QzUm tafıyan dei'eler Jarın menfaatlerile telif etmek 

den bahseder gibi söylüyorsunuz.. 
hil! rekabet ediyorlar. Bu re- mecburiyetindedir. k. Ben size cevap verir derim ı: 
kabet lngili'z sermayeıini alaka- Köylü hOktlmeti, bllnyeıi iti- d d. 11 A efendiler size kim e 1 

dar etmedi. Çnnkü bu hat sırf barile emperyalizm ile mücadele Türkiyenin kurtuluşu cidali b:tti? 
ıiyaai maksatlarla yapılmıştı. mecburiyetindedir. ÇünkU knçük diye? 

Bir başka misal: Anadolu Bai- arazi sahibi olan köylü , bu bü- Sadri Etem 

ı. 

l 
l 

1 

lı 

s 



~~A:---=~~k~~~~!!!!!.!!!~J !!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~'!"""!'~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!'!~- 9 - v AKIT 21 Eylül 1930 - ... 

saray vi ayetin den .· Yüksek muallim mek. c----D-e_v_ıe-t _D_e_m_l_ry_o_Jl_a_rı-llA_n_l_ar-.----..,_ 
b. d ................................................................... :.f 

1 - Aksa B le 1 mü ürlüğünden: ·.ıapmqapa 31pvpa:ı uapupaıauzaA a.ıvp! vpvhd.nrpAVff aA ·r~' 
relerinden O ;,Y - or ~olunda 2s+ 000 ve 25 + 2SÖ kilomet- Bu sene mektebimizin edebi· ·VlfUY apumqv'fnw v.ın .ıaiaq 1upapareUl.r8i •nJ[VUnm .ıaıd!(VJ. 
lbeofeı Ye 2S ve 70~ lıra 46 kul'Uf bedeli kqfiyeli iki adet yat zümresine iki tarih. coğraf· •.ııpmız!( parawı-., 
lira 30 le +650 kılometrelerde 00,6 metr açıke lığınd 2769 au!~HdH!)I vıv11vunw .ıvpvlf v ot'tı :ı..ıvs <>punB !UAV ıuı.ıvııvu!w.ıt 
•etrede oouruş2 bedeli keıifl_i k3pr6 ve 2.s + 000 ve 28 + s~o kilo yaya beı tabii yata Uç fizik. kim- :ıu'f'IVAnm <M IUI.l\?fdn1'{aW J!l'ıa:ı upapıa:>apa lf\?lHi! \?Al!l1t'1Vunw 

metre aç kh d 1398 1 4() yaya yedi riyaziyeye sekiz taJe- ·.ııllfv:>vpdv..{ apu!sa.ı.vpı ı.nrnoA.1!w 
rtıenfeı ve 3' o+ooo ı ıuı ~ ıra kurut bedeli ktifh be abnacaktır. Kaydolunabilmek aa ,a1Aa 8 tıaµvzvd ne- i lığında 4765 . 42+ 000 kdometreler aramda 80,0 metre a"ık İ'"İn·. - 't a vpv.1v31uy 8l Sl lVUI nun . vc.61 uµ aı PU!l(! t it' 

~9 adet . lıra 18 kuruı bedeli ketifli 14 adet menfez ki cem;n y -un'Punm uıpvz ıprdv'f U!U!J!m<>p 5"lA•J uoı S'SS <>A !P" uoı OLI 
\-....ret l ımalAb amaiyenin bedeli ke,ifleri 9639 lira 34 kur tan Türk tabiiyetinde olmak. Jf • Jf 

.,. _o uMp kapalı zarfla m6nak•· .. - konulnıuıtur. Uf Liıe mezunu olmak. D J d . il H d dak' b'"f ·ı b h .<; -~ - ev et emır yo arının ay ar pafa garın ı u e ı e a çe ,. 
·"'Oha ez~(ir köprli ve menfezlerin mflnaeelea yapılma1ı zaruri olm:~~mi beı yaımı geçmemiş bahçe içindeki kameriye ve gar dahilinde el ara.but ile aatıf ve Hı:., 
\~ıilecci· Ye layakab fenniye.ini vesaiki resmiye ile ubat edecekler darpafa limanındaki baraka tevhiden ve Haydarpaşa iskelesinde k~ 
~tılaıaıı~~e nazaran her birnin ayn ayrı aleni mllnakaaa auretiyle Haatalıklardan ıalim bulun- ~u!'c:'~:.ünferiden ve aleni müzayede ile üç sene müddetle kiraya"'" 

\:1-Uecekt:· aıı •arlı nazarla toptan· ve kapah zarfla teliplerine mak tartbr. Müzayede Eylülün 25 inci Perıembe günü ıaat 15 te Haydarpaş •· 
3 _ ~· MGracaat edenlerin adedi da mezkUr Müfettişlik da:ı !:'&inde yapılacaktır. Müzayedeye ittirl' 

~9-930 t ~alı zarfla mlinakasa 9-9-930 tarihinden baılayarak alınacak talebeden fazla olduğu etmek iatiyenler bu baptaki ~artnameleri Haydarpqa iıletme Müfc• 
'klifat rı ne kadar yirmi gftn müddetle deyam edecek Ye takdirde talipler arasında mü- tiıliği kaleminden tedarik edebilirler. Taliplerin büfe müştemilatı i~\ 

1 lf)ılacak~uvafık garüJOne aynı gOoOn ıaat 00 birinde ihale ayyen miktarın tefriki için mu· iki yüz ve kötk için de 120 lira teminat akçesini idareye teslim etnui 

4 
"· • .. •baka yapılacaktır. 1ıteyenlerin ~artile mezkUr gün ve aatte müzayedeye ittirak edebilecekleri iü 

- T ı· J l 1 olunur. ,. 
. '-~lifatlann~ ıp er . m~zayede Ye ihale kananu •eçhiJe teminat ve azımge en evrak ile eylülün ıo- ·• \ ~lliye •esiky~vmı . •haleye kadar encilmeni vlllyete Ye ehliyeti nuna kadar müracaatları. 
~iılijine "b a annı ıhaleden 8 gün enel YilAyet nafia baı mOhen- @A K J T ~ 
'l.lbat almı ~a.z eylemeleri Ye keıifname ve tartname hakkında 

~!i~·~ru:-:u_ıe-·r-in_k_e_za--n-•fi-·a-bq mOhenilliiine m&r.caat ~~! -~~~lafl 
\~~ Font boru ve teferruab münakasaıı : ••••••••Tarıre .... • .. •: 

Umumi idare binaıile memurin haneleri aru~daki parke yol 
tarafeyninde yapılacak imlA kapah zarfla miloakuaya konulmutlıı \ 

Münakasa 6 birinci teeşrin 930 paıarteıi glinü aaat 15,30 da .A... ı 
karada Devlet demiryollan idare.inde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye muYakt 
teminatlarını ayni günde ıaat 15 e kadar Komiayon kltiplifit 
'fermeleri llzımdır. ~oruın belediye riyasetinden • i ! Det.alık kurt1$ !°o •• : 

' - Su Yolu ihti · • "' ı.,1fnanı . ~et içın mUbayaa edilecek cins ve mikta , : S • : 65 : 
,, ın 1 e ve ProJesınde muharrer 56:'A9 lira 52 ku bed ~ ebat ve evaafı • 

4 
: 

.ı.lllil: ze~ei aaire 1/ 8/ 930 tarihinden itibaren ild :U' m .. eh keşifii font boru : • • Z5 • 
~~tülü ınunakaaaya konulmuştur. Teklif olunan fi :. uddetle vetkapalı zarf : ihttv.aç kalın.ayın· : 
\ı ree 1/ 10; 930 tarihine müsadif r.ar b a ann hangisi haddi Jayık : cava kadar ( azamr : 

.., edfye dairesinde kat'f ihalesi Jc:ra ;dilşamk~-günfi saat on alt.ıda Çor11m : 10 defa) ilcfn ed'Jl- tOO : 
•. - Her tali ece u.c k 

\\J\ı P Çorum Belediyesine bilniüraeaat : me iizere ınalciu : 
~,,.;aelerhıi bfllbedel ala biJeeeft gibi işbu e ~am~ mukavelename : Abonelerimlzin her Oç aylı~ lçfn : 
wı ra Şehremaaetlerine, Saıann Iznıir B 1 v: birer auretleri İstanbul, : bır defuı lheccanen! •. 

t:iu ecten her talip şartname ve m~kttv 1 e e ıyelerine gönderflmi§ olmakla • 
u Yle dairelerinde görebJlı'rler. E-'-ı ek=.,ıı:meyi mezkGr tehremanet •e Be • ı ~ lltın reçeıa UAııJana fazlı ~un: 
""e ua..n. ~ı " : ç s er kuruş zamınolıınur. • 
t lllUkabllinde vertlir. ye Ye proje l!IUret)erl Yirmi lira • • • • • • •" • • • • • • • • •• • • • • • • 1 

Talipler mllnakaaa ıartnamelerini Uç lira mukabilinde Anka~ · 
idare vemeainden tedarik edebilirler. 

• Jf • 
Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Derince İstasyonunda tt& ' ı 

edilmekte olan enjekte fabrika&ı müıtemilabndan fen, idare Ye &."\. 

mele binalannın ioşaab kapah zarfJa milnaka1aya konmuttur . 
Münakaaa 12- birinici teırin- 930 pazar gllnO. 1aat 15 te A~· 

karada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Mnoaka1aya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvf'\' 

aat teminatlarmı ayni günde 1aat 14,30 a kadar komisyon kA.tt~ 

liğine vermeleri lizımdır. 128 - MttnakB.18.ya i§tirak edebilmek için bed li İş Arıyanlar 
}. Ura 72 kuruşluk teminatı nıuvakkatey ~t k•in Y8zcfe yedf bu~fu olan lı aranıyor - Çabuk yazar bir 
ıı.!. nüınuneaine teVfikan tanzim ve ihz e aı makbuz ilmiihaberfnJ veya nft.k. da. ktilo hanım iş arıyor. Şeraiti mutedil 

Talipler münakasa şartnamalerini ( 10) lira mukobilinde AnJ 
rada ve Haydarpa§adaki idare Yeznelerinden tedarik edebiJirl~.'\ 

Belediyesine vakti mezkOtdan kardeddlleeek teklifname ile birlikte rı di V k 
. ' - Daha fazla izahat al • mu a em tevdi edilmesi meşruttur: ~o r. a ıt muharrirlerinden Gayur Beye 
\.\lıeleri flln ohı mak ıstfyenlerin Çorum Bel d ' , • müracaat 
--- . .__ nur. e ıyesıne müracaat ---=-~---------

D-h- Satılk - Riralık 
Maarif vekaletinden: 

a iliye vekaAletı·nden· Sablık hane - Şehzade ba~ında 
Çukurçeşme yanında T aşban arkasında 

Kapala zarf uıulile 6 • Marmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
İaaleai Ye porojelerinin i:ı na~~ıaya konulan Ankara ıebrine ve müştemllAtlı müceddet kArgir hane 

Erzurum'da inıa edilecek Muallim mektebi mUnakasası g5rOi~. 
IU~um Dzerine Yirmi gfin mOddetle te 'hir edilmiıtir. 

Taliplerin enelce ilan edilen ıerait dahilinde 20 Tetrinievv t• 
pazarteıi gOnO saat 15 de Maarif vekAieti fnıaat komiıyonutı~ 
müracaat etmeleri llz.ımdır. 1 • zan ı"ıo talı'p J u bh su satıl ktı t •n muvafık görülmediiinden Y • 

0 an m tea itlerin teklif· 1 r. çindekilere müracaat. 

nıulcavel~name1inde yapdan tadir;~ıden ~nnakaaa ıartnamesiyle lm~llll~IOO~mllmll~llmllllllWllllllllllll 
Zarf uıuhle tekrar münakasaya daiJyermı giln mOddetle kapalı Ankaro vı'la"yetinden Kör çocuklar: e kı .. k vaze miıtir Tal' 1 . b c..u 
\'ta gorme ve almak üzere D bT . k ıp enn u hususta Evvelcede ilin edilmiş oldup 

IDOreoaatJarı ve yevmi ihale olan 29~9~~~ :e .•~eti mOneıarhfına üzere badema encümeni vilayet-
dıhiliye vekAletinde müteıekkil ibal . anbınde saat no beıte 

....___ e pomısyonuna mliracartl çe ibaleai icra edilecek olan 

Sıhhat ve içtima] muavenet vek~. 
leti Sağır, Dilsiz ve körler müesseser
müdürJ üğünden: T 

. an. bilumum inşaata talip olacakla-

a h 1 ı. sı· ye umum d rıa meauJfyeti fenniyeyi deruhte mu.. u·· rlu· - ed k ece lerin ehliyeti fenniyelerini 

ğu•• nden·. Dab)c Vesikalarının vilayet nafia 
~&fmtihendisliiince g3r0lüp taı· 
~k edilmif olduğu halde yevmi 
ıhalede encOmene tevdi edilecek 

Anadan dojma, yahut küçük yaıta her hangi bir Anza ytlzDnd« 
kör kalmıt çocukların tilim ve terbiyesi için kUıat edilen Jzm:-· 
sağır, dilsiz ve körler müeueseai kör talebe kaydü kabul muame~ 
sine bqlanmııbr. 

1. Anadolu tabliıiye mıntakaınun Karaburu-- 1ı • 
rı· • u Ve aValiaind-•-· 

1 ıye bınalarmm bazılanoın tamiri ve bazıl d ca1:ı tah-
ilş•ı k b 1 . arının ahi t d'd 1 mu arrer u unmasına b1naen yirmi giln Udd ec ı en :rf. ~ıulile mllnakasaya vazedilmiıtir. Mezkur :inalaetle .ve kapah 

1 '.'
10

1 evvel 930 pazar gftnU saat 14 de icra kıh ~ ıbaleıi 15 
o'rın bu baptaki keıifname ile ıeraiti fenniye :;.~~Jll?~an talip-
1 Zere Galat'da nhhm caddesindeki idarei ınerke . e eruıı garınek 
•rı. zıyeye mOracaat-

....___~y~---;---;---::--;::-~~-------
E~dirne evkaf müdürlüğünden: 

t . ırnede fırtınadan harap olan camilerin kurıun t • 
•rıbiııd 22 9 930 · · amırab 1-9-930 baJc en - ~ tarabıne kadar kapah zarf usulile mey .• 

CS~J asaya vaudılmiıHr. Talipler tartnameyi görmek Ozre ku ınO-
•heden aonra lstanbul evkaf m&dfiriyeti heyet' f . her gfln 

1• ut Edir.oe eYkaf müdüriyetine ve ihale ...nnü ol ı e2n2nı9yeıine ve 
ıe.rteıi mı fi b 5w an - ·93() P 
~llf .. _ ... n ıaat on eıten evvel teklif mektuplar111 Ed' •· 
.I! r.nO.dUrlüjftnde mDteşekkil ihale ve mOıayede ko 

1
• ırne ev. 

IQ etmeleri mısyonuna tev-
..... ... ......______ . ----
Talebe kayt ve kabulü 
Y iksek baytar mektebi rektö 

Jiitünden: · r-
.. (tılcsek baylar mektebine talebe kayt ve kabulft 

1 
T • 

s:..9~o tarihine kadu devam edilmekte olduğunda:et ı· eırınev· 
•aııye'de mektep rekt6rlüifine mUracaatlan. a ıp olanlann 

• 

Kabul prtlan yaşlan 8-12 olmak Ye k6rltıkten bqka ıari D'" 
talıklardan salim bulunmak ve ileri derecede aptal olmamakbr. 

Adrea: tzmir Ka?fıyaka Satır, dilsiz ve körler mUeueıeai u..O~ 
riyeti. 

olan teklifnamalere merbut o
larak getirilmesi ve teminat 
akçelerinin de ihaleden evel be
hemehal muhaıebei hDıusiyeye 
•eznesine yatırdup mukabilinde 
alınacak makpuz ıenedinin ve 1 Jandarma imalathanesi ilanatı 
~ bk banka me~ubuoun ~k- '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'' 
l'f Tarihi günü saat 
ı namelere leffi JOıumu tekraren 3 9 930 

ilin ve buıaun hilAhnda hareket 1740 adet eıya çantası O· · 1&lı 14 
d 1617 metre kıtlık elbiselik kumaı 1 -10- 930 çarfamba 14 

e eceklerin evrakının encümen- k f 
ce kabul edilmiyeceği beyan Yukarda yazıla eıya ayn ayrı apalı zar munakasa ile satın 
olunur. alınacaktır Munakaaa hizalarında yazılı zamanda iıtanbulda gedik 

Röntgen 
ile muayene ve tedavi 

Dr. KAmil 

Kadı köyünde 
Bahariye caddeıi Süreyya P, . 
sineması ıarasında No. 31. 
Cumadan bqka hergün 2 den 
ıonra. Telefon Kadıköy 149 -

Doktor ı 
Ihsan Şükrü 

Sinir haıtalıklan mütehaa111ı 1 
Cuma ve puardan maada 2 den 6 ! 
kadar Tepebaşı 73. Tel. Beyoğlu 

862, Kadıköy 49 

paıada Jandarma ima1Athane1inde yapılacaktır. Şartnameleri ima· 
J'thaneden verilir. Teklifnamenin tarzı imlllı ıartnamede yan•, 1'1'. 

nafia bas . Muğla vilayeti 
mühendisliğinden; 

Akçapınar marmaris yolunun 27 +000.33+000 K.M. Jarı araaıı 
da 32 , 700 liralık ıkinci kısmı teıviyeii turabiye ameliyatı vahiıl 
kıyuii fiatla 7-10-930' tarihine müudif Salı glinU saat on dör~ 
encümeni viliyette ihalei kat'iyeıi icra kılınmak (lzere kapah za.•"' 
usulile münakasaya çıkarılmıı olduğundan talipleri viliyet merke.• 
lerinde bulunan Nafıa şeraiti umumiye ve fenniye dairesinde hare 
ket eylemek kaydıle teklifnamelerini kanunen muayyen olan temi
natlarile birlikte Muğla viliyetine 2'Öndermeleri ve hatkaca malu
mat almak isteyenlerin vilayet nafıa dairesine müracaat eyleme
leri iJln olunur • 



• 

Gue:cye gö4dcr11cc•k mektaplınn tucrlae idare içinse ( idare } yu.ıyı 
alt t!e f Yaz.ı J lııretl tonalmalıdır -el---_..._ ..... ..-.cı.a. ~"".ti ........ _ •• ~ --_...... 

lı~claa H ıu.J- ..... il -·- ki.ara _... 4hitW1r 

e 

Seyrisef ain 
·----------------------·· 

-------=====-=-===-=---~~---" r = S.l'\.VISI ttER YERDE 6 KURUŞ == 
MATBAA VE . DAR~HANI~ 

ISTANB UL BabıalL An tara caddesinde • V AKIT 'ı'LıtDU• 
•• • 1170 ı OARE IŞLE.f'J , 1171 a YAZI iŞLERi feı..aı 

'

Mahkeme ve icra ilanlı::t 
. t ııtıdf 

l sk,iidar tıu}eule 11ai( ml.l! natn: l:Jevol! u Sulh huleule malık.trtı haoılll 
Kadıköyünde Hürriyet soka- Zahide hanımın irfan ft 

h d S . .1 şayial1 

Blltiln sınıflan mevcuttur. 

Merkez acentesi: Galata Köprii başında 
Reyotlu !S62. ~ube acentesi Sirkecide 

J \JühOrdar zade hanı alanda Tel.lst274C 
1 
ğanda 47 numaralı ane e a- ve saıre ı e maan dukl,tl 

ı , kine zeynep hammın kacaaı 300 müştereken mütesarrıf 01.b of' 
tevellütlü Ahmet oğlu Ahmedin Tophanede cihangirde cı da 5(1 

Kız ve Erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı tqkillt dahiliDöe 
idare edilmektedir. 

Talebe kaydına başlandı t! 
ı{ 'I Talep vukuunda tarifname gönderilir. (

1
1\ 

1 1 Şehzadebıı Ploia Merkezi arkasında 
•·~·"'"""""'""""'--·-"'!' ......_ Tel f · 1 b 1 2534 ....... ~•.!!!!!!!!!!!!!'J!!'"MIHI"""'"'"'"''"''""-. 

.. ~u·r~ ......... "'""...... e on. ıtan u ...... r.nmnımmauımmım11W111WJ1amauıuwu 

Muğla vilayet Nafia baş, 
mühendisliğinden: · 
Muğla Tiliyeti dahilinde Milis-Küllük yolunun s+s20-2s+ooo 

.LLM. ları arasında 10,810 metre tul üzerinde yaptınlaca.k olan 
.J"l 221 lira bedeli kaşifli tamirab esasiye 7-10-930 tarihine müaa
dif Salı ~nn aaat 14 te encümeni villyette ibalei kat'iyeai icra kı
lınmak llue kapalı zarf usulile münakaaaya çıkanlınışbr. Bedeli 
ketfin 11 250 liruı 930 aeneainde teaviye olunmak ve bakiye ka
·ftn 20 971 liraaı 931 aenesi biltccsinin tasdikini miiteakip tediye 
Jilmek ve ameliyabn heyeti umumiyeai 930 senei maliyesi gaye
.~e kadar hitam ve i"mal edilmek ıartile talip olanların vilayet 
urkezlerinde bulunan Naha ıeraiti umumiyeaile fenniyeaini de ta
'\mak ve hareket eylemek kaydile teklifnamelerini kanunen mu
~yyen .olan teminatlarilc birlikte Muğla 'ri!Ayetine g3ndermeleri ve 
..>aı'kaca malQmat almak iıtiyenlerin Muğla Nafıa dairesine mfira-
caat eylemeleri ilAn olunur. 

Katip aranıyor 
Selimiycde yükaek baytar mektebine daktiloya vakıf bir kitibe 

ihtiyaç vardır, orta mektepten mezun olmaaı, aakerliğini ikmal et
mit olmaaı şarttır. Talip olanlann 25· 9-930 tarihine kadar mektep 
ıekt&rlUğnne mllracaat etmeleri. 

M 

Muğla vilayeti nafıa baş •• mu-

hendisliğinden: 
Aydın-Muğla yolunun 71+490- 79+870 inci kilometrolan ara

aında 16 432 metre tul üzerinde yaptırılacak olan 45 302 lira be
deli ketifli tamiratı esasiye 7/10/930 tarihine mliladif salı günll 
faat on dörtte encümeni viliyette ibalei lıatiyesi icra kılınmak 
•'tere kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıfbr. Bedeli keıfin 
\),()()() lirası 930 senesinde tediye olunmak ve bakiye kalan 10302 
\rası 931 ıencai bütçesinin tasdikini milteakıp teaYİye edilmek ve 
..ımelirab heyeti umumiyui 930 senesi senei maliyeai gayeaine ka
dar hitam ve ikmal edilmek ıartile talip olanlann viliyet merkez
lerinde bulunan Nafıa ıeraiti umumiyesi Te fenniyesini de tanımak 
ve hareket eylemek kaydile teklifnamelerini kanunen muayyen olan 
teminatlarile birlikte Muğla villyetine g8ndermeleri ve baıkaca 
malumat almak istiyenlerin Mutia Naha dairesine müracaat eyle
meleri ilAn olunur. 

. 

lstanbu1 Emvali eytam 
idaresinden: 

' Hutice Vahide Kamer hanımın istikraz eylediği 
mebaliğ mukabilinde id?• emiz uhdesinde vef aen 
rnef ruğ bulunan Klzıltoprakta, Zühtü paşa mahal
lesinde Zahit bey sokağında l ımmaralı maa bahçe 
bir bap köş1< satılıktır. Mezkur köşk 8 oda, 2 sofa, 
l ayn mutfak, 1 tulun1balı kuyu, 4 hata ve 4 bud
rumu havi olup 426 z.ra bahçesi vardır. Bir tarafı 
şimendifer hattı, bir tarafı Zahit bey sokağı, bir 
tarafı da Süleyman paşa çıkmazıdır. Kızıltoprak 
istasyonu karşisındadır. 

Birinci müzayedesi 2000 lira ile talibine 18-9-930 
'-arihi nde açıldı. Kat'i ihalesi de 4-10-030 cumartesi 
~ünü yapılacaktır, Fazlasına talip oJanl~r o gun 
saat 16 ya kadar Adliye binası dahilinde Istanbul 
Emvali eytam i~resine müracaat etsinler. 

lzm ir s~rat posatsı 
( GÜLCEMAL ) vapuru 22 

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

Vapurda mllkemmel bir or- ' 
kestra ve cazbant mevcuttur. , 

-------------------------Ira~zon ~irinci Postası 
(REŞtTP AŞA) vapuru 22 

eyllll pazarteıi 12 de Galata 
nhbmından kalkarak lnebolu, 
Samaun, Giresun, Trabzon,Ri
zeye gidecek ve dönütte Sür
mene, Trabzon, Tirebolu, Gire
aun, Ordu, Ünye, Samsun ine
bolu, Zonguldağa uifıyarak 
gelecektir. 

Hareket a1lnn yük kabul o
lunmaz. 

lynhk sürat postııı 
( M E R S 1 N) yapuru 23 

Eylül Sah 17 de Sirkeci 
rıhtı•ıadu kalkarak Gelibolu, , 

Çaaakkale, KOç61ıckuyu, Edremit,' 
Blrbaıaiye, A,...alıia gidecek 
•• dönUıte mezldlr iıkelelerle 
birlikte Altuaoluia. ujnyarak 
relecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır! ~y~k a!~nmaz. t • ., "• ,_ ,11 

Mersin sürat posiaaı 
(INEBOLU) Vapuru 24 Eylül 

çarıamba 11 de Galata Rıhtımın· 

k k ırı • umumi seferberlikte askere sev yokuşunda çeşme arşı~ ~ 
olunarak elyevm aTdet etmedi- numaralı hanenin izale• 

1
111 

·1 pır r ğinden gayipliğine karar itası zımnında açık atırma ı e ~ 
talebile ikame eylediği davanın çevrilmek üzere satılığa ç 
cereyan eden muhakemesinde rılmııtır: eb 
mumaileyh hakkına malümab 1 - Gayri menkulilP k•{.':ıeıı 
olanlann malümatlarıoı bir sene muhamminesi 4000 liradır ktl''' 
zarfında mahkemeye bildirmek bir gfına ipotik ve haczı Y0 zııtt 
nzere mahkeme divanhanr. 'ne 2 _ Gayri menkulü. ~e ~,tı 
ta:ik ve gazete ile suretilü ilanen kagir zemin kat ile akı od" 
tebliio karar verilmiı ve bu havi ve :ıemin katında bir btlJ 
baptaki illnname mahkeme di- rum ve birinci katta bir p:ıU bit 
vanhaaeaine talik kıhnmıı oldu- b" h 1 •e ve bir oda ve ır a a ,of' 
ğundan keyfiyet gazete ile ilin ıahrenç ve ikinci katta bir jll~ 
~lunur. üzerinde iki oda ve bir b ·ıdit· 
Jıtanbul ılt.mci icra memurlıılfundan: ve bir mikdar bağçeyi ş~uııı .,e 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 3 - Tapuca mUseccel ·~ 
paraya çevrilmesi mukarrer bin gayri müseccel hak ıab• ~ 
kıy.ye k6mür 25-9-930 tarihine tarihi ilandan itibaren 20 Jl'. 
mllsadif Perşembe günü saat zarfında evrakı müsbitcl eJtl' 
10 ela Balatta tahta minare cad- mahkemeye müracaat ettll b" 
d••ı"nde 65 numaralı dukanda d k · kd' d atıl ~ lazım ır a sı ta ır e s j,,ıK 
açık artırma ıı,;retile aablacağın- delinin paylaımaıından 
dan talip olanların mezkur gün . kalırlar. 

"" Te ıaatte mahallinde hazır bu
lunacak memuruna mdracaatları 
illn olunur. 

' 

Btşilt.taı ik incı sulh hul(u~undan : 

Ortaköyde Pişmiş oğlu aoka
iında cedid 3-5-5-1 numarala üç 
bap hanenin hiHe ifrazında Knçük 
Ali Necdet temsil etmek üzere 
Ortak&yde mvkim berber RDs

tem efendi kaY.!lm taJ,İn edildiği 
ye m~bkero';c~ tastik edildiği 
allkadaranca maltim olmak üze

4 - Hi11edarandan 111 ,)' 

zevat açık artırmaya iıtirak, ·oı' 
bilmek için % 7 buçuk teOJI 
göstermek lazımdır. eı'fl 

dan kalkarak 1 z m i r ; ·---=-· ... ·:...-~---...-----
Knllnk, Fethiye, Finike, An- ı.tanbni. ıkın;i icra dacresinden: 

re ilin olunur. 

5 - Gayri menkulU 111 ·tib' 
run temamı tarihi ilandan 1 f 
ren yani 22-10-30 çarşa:nb:, 
nn aaat 13te Beyoğlu ıulh 

7 
_,, 

.kemesinde satılacaktır. 83 -' 
maraya mükayyet iıbu ef;bil' 
•artnameyi herkesin okuY Jı· 
~eği surette açık bulundutll'Y~ 
tadır. işbu gayri menkul kı cf 
muhamminesi üzerinden \'~~· 
fazla bedel Teren zat üs ·tf 
bırakılacaktır. ihalesi üstüP:J' 
kılınan zat 5 gün zarfında 

talya, Alaiye, Menine gidecek Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
Te dönütte Tqucu, Anamur, satılması mukarrer olan etrafı 

Ali.iye, Antalya, Finike, Fethiye, san yaldızlı Ayna maa konıol 
KUIUlk, lzmire uirıyarak srele- 0,,. adet hezaran sandalye iki li müzayedeyi mahkeme "e:;.

aine vermeye mecburdur. . .,,.t cekür. T 

Çanakkalede yalımı yolcu adet ıchpa 28-9-930 tarihine 
verilir yolcu alınır. mU.Sadif Pazar günU saat 10-12 

ıı' .. •----------.. 4 de Eyip
1 

iakeleainde 11 numara-

k e ilıl" 
halinde ihale fesh olunaca 11bil# 

müamele de tayin edecek iıt 

n:m:nm::nwa:ım::::wmı:amımaaruanu:I@ 

H ~ adık ıaoe uıranerıer •apunarı 
·· Karadeniz 

Muntazam ve Liiks postası 

Dumlu Pınar 
vapuru Pazar günu 
21 eylül aktamı 

Sirkeci rıhtımından kalkarak 
Zongqldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, Rize Ye 
Hopaya azimet ve avdet 
edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 

lı hane 8nOnde satılacağından 
talip olanların 929· 3883 dosya 
numarasını hamilen mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mü
racaatları ilin olunur. 

le fark ve zararı ziyan ve fi ~ 
bila hüküm müşteriden t.JI" ,.oIJ 
olunacaktır. lştiraya talip o • .ı.· 

'teYv ve fazla malumat almak ıı 
t eto"' ler mahkemeye müracaa 

· · · · / .ı_e_ri_i_Ia_n_o_Iu_n_u_r._ ~· ık_incı iera memur u tunaan: ~ 

Bır borçtan dolayı mahcuz ve ~ 
n Zaylle 

satılması mukarrer olan 100 adet D.,______________ .. ~ 
sandalya 23-9-930 tarihine mü- Nüfus kağıdımla 13 ünÇı~ığıtl' 
saaif aalı günü saat 12 den iti- kt t 1929 da a me ep en ııııJl' 
baren eski ıalı patarmda . deniz h d t kayboldu fe a e namem detii' 
kenarında Habip efendinin Ga· b 1 d ki ı"la" n e er o ma ı arını f eftll' 
zinosunda açık artırma ile satı- F:ıtih ycniçcşme Yusu ıııd'' 
lacag· ından talip olanların 930- sokak No 12 Sacide d ı 

biı> e' 
940- dosya numarasını hamilen § TekirCfağı orta mekte " ,,,~ 
mahallinde memura müracaatları 927 de aldığım 87 nu y eoi 
ilin olunur. tastiknamemi zayi ettim. . .. i· 

Meymenet hanı altında acen-

talağına müracaat· Fi Doğum ve Kadın hastalıkları ıı 
İ Telf. lstanbul 2134 il mütehassısı j 
ı ::::;:m:ı::r:::::::mmnnmnnammı..._I ı o o kto r 

kiSllJ" 
sına çıkarat ağımdan es 

hükmü yoktur. ıçııo~I~ 
Istanbul Sülcymaniye de Yoğ~errı'j)"1 

Rontgen 
ile muayene ve tedavi 

T. KAmtl 

Kadıköyünde 
Bahariye caddesi Süreyya Pı. 
sineması sarasında No. 31. 

Hüseyin Naşit · i 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 1 

No. 10 Telefon: lst. 2622 ! 

Cem• Sehir V!' erkadıtları 

Ferah tiyatrosunda 22 pazartesi ak· 
şamı 9'SO ta (Son puse) Vilnerden. Ya· 
zan : Cemal Sahir. 

l "V AK!T,, e abo-ı 
1 ı ne olunuz 
----------------------

Cumadan başka hergün 2 den 
sonra. Telefon Kadıköy 149 

caddesinde 33 numn alı hanede resrıı 
~ Pan

0
,,.alu mah:ıllesi muhtaı•ll ~·, 

1'j .. ııiJ 
mühürleri 19 e~·lül 1930 cunıa gu ril 

• kett 
zaen zayi olduğundan yenisin• hn ,~\I 

mek üzere tevasut edildiğind~~ib'rt 
olan mühürlerin ayni tarihten 

hükmü olmadığı ilAn olunur. tııritl:· 

Pangaltı mahallesinİll 
J kkl muhtarı 1. 1 3 

dordıı~ 
§ Bayezme ilk mekıerce , 

:ırııt 
~ın ıfınd:ın Salih Zeki F:f tıı sdlkn ~·· 

dall e 
zayi etmiştir. Yenisini a1ac:ı~ın 

sinin hükmü yoktur. 


