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Hlk Fırkasının ünkii içtimaı 

Aslı yok! 
Şakir B. istifa etmedim 

diyor. 
Adliye vekili Mahmut .. Esat 

Beyden sonra lktısat ~ .. ~k~lı Şa
kir beyin do istifa etbiJDI dllo 
yazmıttık. 

Bu mesele hakkında Ankara 
muhabirimiz ıu telgrafı çekerek 

bu haberi tekzip etmiıtir. 

hutl 
Dyaa Sami , Besim Atalay, Yahya Galip, CelAI Nuri, Mazhar Mifit Beyler 

mmımıoo~~ nıınmllını~M~filll 

Ankara, 23 (V AKIT) - lkb· 
sat Veklli Şakir beyin ittifuı 
doğru değildir. Şimdi kendiıini 
görerek ıordn~ Telaip etti. 

• Bu topla me 
ve temenni erde 

mada bazı 'uslarımız 

u undular 
şikayet 

~ııııu1ııı:ı'"lllnlllli!:lllilil!llluııııu:ııııı;ıum111!lliılllhlo:llll:lUlllilJlt:ııı11ııııuıill!oııı:u11111ffi--

Cep,eri doldurulanlar tabiri ? - V ergi.ler ağır değil tahsil şekli fena -
Fena memurları himaye etmemeli _ Fazla masraf yapılmasın ! 

~ı~"!'aba, 23 (VAKiT) - Halk veli. Celal Nuri B. söz aldı. Memle- duğu fikirleri "ki tenkitten ibaret Sonra "vergilerin ağırl~ğı ka· 
doğru"Aı~ ~:;atA;,••I ) n b?çuğa ket~eki emniyet ve aaayiıten bah· olduğunu söyİi;erek cepleri doldur zançların azlı~İ.dİndır,:ft d~erek 
tinde toplandı. f\k ~?~. 1 n rı~aae- ak:_ttı . B':1n~ müt~akip Re§İt B. irti- mak tabiri Uı-ri e nazarı dikkati "kazanç, .mu~a h a::/ı ·ıA~~~: 
aöyledi. Umumi v:~~Yu t s~et . qda a~ ve ırtııa rıvayetlerine teınaa celbetti. Badehu Mazhar Müfit B. nalı verg_ıl~rmd':. al ı ted:• :uıu:. 
herha . b" e uzerın e ettı. ·ı . ... 1 d ... fakat "i°nülmelıdır muta eaaın ngı ır aı kada~ın mütalea be 11 S . verıı erın agır o ma ıgım, . • F 1 ~uraflann kıaılmaaı 
yan elmeai arzusunu gösterdi. Ev- prog;:;., aİı kB:. kartı fırkanın vergiglerin ağır olduğu ınukadlddı· tlu. [Arızı:ralı Z inci aagı/anuzda] İktuat vekili ~aldr B. 
•-""'"•-um mu--. - -· o ma uzere ortaya koy- meıi ile ba•lıyarak hakikat ha e ... . _ '"' .,,_,. _, ___ _ 

ekiz-.. k·-:·:·:ı'"'":-k-k•-uıı- ·- "-· "'-- ;~~!d!ı:.eeiat:!!ı:·;~;d1i!~n.:r:t. u- . -d- - 1 b;'r' haber 
~ l~!_ l ongre ~~r~!r.:i:~·iı.::~;n;.,::~'. y uru mu~- ~ıı -·· 

Adliye Me 1 k k b· memurların ,ahai fikir ve kanaat· • f b ·k p· eye nakli .. s e me te 1 mezunları leri üzeri~e y~nlı~.~lkr 'Z!~~~t A Ol t montaj a rı asının ır . 
dun Ocakta toplandılar ~;:z:.:ı!·0~rl'::i':ıin ızıa maa· müessesenin aklından bıle 

8 d Adı. . . raflarını söyledi. _ geçmemi$lir u ara a ıye vekıJı Mahmut Eıat Be . Yahya Galip B., yeni bır fırk~ 
tenkit ettiler yı de teıekkülü üzerine huıl olan v;zı· 

Sekiz Kl11uk Kongre 
Dün Adliye Meslek mektebi ınışlardır. Bu mekte l 

mezunları Türk Ocağında top· geçen hafta ekıeriyp tmezul •an 
1 1 k 1 · • - d e o madı-ın mış ar ve ongre erını yap- ~n an toplanamamıılardL Dnn 

yıne ekıeriyet olmamı, f k 
Haftalık ilavemiz bu defa •ekiz efendiden' ib:r:: 

mevcutla kongre aktedı·ı • t• 
yarın 

Yarınki nüsha dolgun mOn
dcrccat ile nefis bir ıekilde 

çıkacakbr, 

1 t. d mıı ır. 
ç ıma an maksat bu kt 
h .1 me epte 

ta sı edenlerin bir çok "ti - vaı ere 
ragmen . memuriyete tayin edil-
memelera dolayııile teeıanr iı
har etmek ve vekAlet nezdinde 

Uatat Hüseyin Rahminin tqebbOste bulunmaya karar ver· 
bir makalesi mckti. Dllnki içtimada bu nok-

\..._~----------.,,,-1 i talar üzerinde uzun uzadıya gö
[Alt tarafı 2 inci •auıf amuda] 

yelten, fırka vazifelerinden ha ıet 
ti. ~ k 

Beaim Atalay B., Memun~ a· 
ıarı hımaye • nununun fena memur b 

eden kayıtlarından tikayette u-
lundu. 

M leketleri ıusuz bırakan me 
em kt b kanu· murlara ceza verme en u 

nun iciz olduğunu anlattı. 
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. • d kaldırılması hiç dllşünülmiyen Fort fabrika•• 
Şehrımız en · b ı ld 

~ abahki refiklerimizden 1 en münasip yerın latan u o u-
Dun s . ğunu anlamııtır. 

l>iriode lstanbuldakı :or~t~t~m.?· Bu tetkika• neticesinde binler-
bil montaj fabrikası ır~ . ?r nun ce dolar aarfile montaj fabrikası 
fabrikanın Pir.eye naklı ıçk~"f ~~- teıis edildi. Şimdi hiç bir sebep 
nan hUkümetı~e . bazı t~ ı a. a okken fabrikanın Pireye aakli 
bulundug- unu bıldıren bır Atına y rf 1 bu paranın heba aa o unan 

' fı{rafı vardı. d h olması demektir. 
Dün bu haber etrafın a ta · F b 'k faaliyetine devan . h · · · a rı amır. . kıkat yapan hır mu arrırımır.e kt d" Bir sene sonra te•ı·· . etme e ır. 

f ort direktörlerinden bır zat t tevsi edilecek, bir ı;8nd~ 
~unları ıöylemittir: . da ha çok miktarda olomobıl 
.. - Müessesemiz ne böyle hır çıkarılabilecektir. 
l bbüıte bulunmuf ne böyle Romanyada yeni bir montaj 
eşe · · h b · · d l bir şey dütünrnüıtür. fabrikası tesısı a erının e ... ı 

Mu Istanbulda fabrika yoktur. lstaobula yakın bır 
esseıe · b. f b k t · · . d ı un uzadı· memleket vena ır a rı a eıııı 

tesıs et~e en cvve uz . Balkan mevcut fabrikanın ehemmiyetini 
ya tetkıkatta kbulunml:ketlcrine tenkis edeceğinden buna da im-
ve yakın şar mem · · kl:. kt . k" b yapmak ıçın uD yo ur. otomobıl sev ıya 
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H~lk ~r~a~ının ~ Y.A.Kl'l' •. Tllı&aAlveTILIPO- 1 
dunku ıçtımaı 1 : HA9111ll.mlll~ 

hllra 
"~ Sandalye 

Defterdar mahalle le~!';. 
[lJst taralı 1 inci •agılada] 

büyük inşaabn yapbrdmaması icap Esat B. Başvekilimiz Bursada Efendi iamlnde bir O/lam, arAtl ,,,. 

nndari biriaUe kavga ederkeıa .aıl 
luıcılıia dökerek demlf ki: "Bell,,;: 
beat fırka heaabına ~lfl1/0,.,,,,._ 

ettiğini ileri sürdü. 
Badehu Aınn B. (Bilecik) time~ Maarif vekaleti için yeni Adliye vekilinin istif ası 

difer 'Ye liman inıaatı üzerinde mü bir namzet hakkında ne diyor? 
tale~ ... yürüttü. Bunu müteakip içti- Ankara, 23 (V AKIT) _ Maarif Ankara, 23 (A. A.) - Batvekil 
ma ögleden ıonra 15 te devam o- kil t' . . 8 eb' it" __ .. ltmet Pata Hazretleri Adliye Veki-
lunmak üzere tatil edildi. Beve . 

8
•
1 ı~ın .. unal ~-..ı~u ~ 1i Malunut Eaat 8e""n utifuı hak-. yın ıımı soy enmeawatr. ...at .,. 

ikinci celsede Bey, vaktile Harbiye mektebinde landa Anadolu Aj•mma ıu befa· 
.a. -'- 23 (VAKiT) Jk' · almanca muallimliiile Gazi Hazret natta bulunmuttur: 
.ftDAara, - ıncı ı · · f d L---• · "Maluaut Eeat S.,. tarafımdan celae saat üçü bet geçeden altıya erının um m a ~• etmif, ter- • 'f 1 d . 

lrad ·· .. .. S . (Ank ) biye bahiılerile müte•eısil bir zat· ıatı aya davet o un uju haben asıl 
N !'r :rmu~·rs ··am! (Balık ar~)' br. Meb'us olmazdan eVTel telefon ıızdır. Kendui timdiye kadar bir 
Y ecıpf K ım,1 ıEmu.run(E k' eh~ır) tirketi umurunda bulunuyordu. ~kere pldlmek anuaunu ıöat.-

uau ema , ın ı •te ır , mıt ve tarafmt1an lrıol.ul olunma• 
ishak Refet (Diyarbekir), Sabri M b k•J• mıfb Bu defa ısrar etti lstifumı 
(Cebelibereket) ve Fazıl Ahmet acar 81Ve 1 1 kabaİ etmekten m~if olaca· 
Beyler ıöz ıöylediler. . • ima 

Fırkanın tebliği Teşrınıe~eJ .sonunda mem- .,, 
Ankara, 23 (A. A.) _ Cümburi- Jeketımıze tıelecek s J d 

yet Halk fırkası aurup riyasetin- Peıte, 23 .<A. A.) - ''Pette Na~ ungur U a 
den bildirilmittir: lo,, gazeteaıne nazaran Bat-vekil 

Cümhuriyet Halk F ırkaaı krupu ~thl~n ~em.leketin da!ü~ Ye '!a"· 
husün saat 10 d atoplanarak Afyon cı .. vazıy~tı m~de ettiii !-kdard.e 
meb'uaa Ali Beyin riyaseti albnda T~k HükGmetımn ~elki daftti
lileden evvel ve sonra iki celse ak· ne ıcabet ederek tepimnel anmada 
tetti, -ve günü alakadar eden meı'e- Ankaraya hareket ed~r. 

Hanımlarımız teha
IOkle Halk Fırka

•na yazılıyor 
leler ve fırkalann vaziyet ve hare- Eaat B. Bana asken •ektep
ketleri ve programları hakkında ler umum mlfettlflipde de H

-....... 23 (V AKl1) -
5-•lw Clmlmrly.e p'uwr 
law•lan C.H. Fm ... byclo
laamak bere telaallllde mtlra-müaakerede bulundu. Akpma ka- lunmuıtur. 

clar devam eden bu müzakerede 20 
lradar hatip aöz söyledi. Bilhaua 
Sinop meb'usu Yuauf Kemal Beyin 
liheralizm ile devletçiliii mukaye
M eden sözleri büyük bir alaka u· 
Jandırdı. Müzakere yarın dahi de
:nm edecektir. 

1 

8 kiıilik kongre 
[U.t taralı 1 inci eagıfamızda] 

rlflllmOt, veklletin vaatlerine 
ntmen mezunların mDhim bir 
kamını YUifeye tayin etmediği, 
tayin i~in aara g6zetmediti 167-
lenilmİf, aabak Adliye vekili 
Malımat Eaat Beyle celDİJetln 
idare heyeti tenkit olunm'lfhar. 
Bundan ıonra yeni idare lıey~ti 
MÇilip ıeçilemiyeceği koaUJUl
•ut ve ıeçllmeıine karar veril
miftir. idare heyeti yedi azadan 
terelddlp edeceji için içtimaa 
lftirak edea aekiz efendiden ye
diai intihap olunlJlutbır. 

Relaliie Ferdi, ikinci rmBte 
Supbi , umumi kltiplije Saim , 
muhuebecfllte Kemal, halıkla
ra MOnip ve Hasan Beyler ae
çilmiflerdir. Bu yeni idare heyeti 
Jeaİ Adliye vekiline mDracaat 
ederek ricalarda bulunacak, ae
falet ~kea bir çok memnlann 
YUile,e tayinlerini istiyecektir. 

VAKıT in t:efrlkası ı 89 

Fethi Bey 
Ankaraya vasıl 

caat etmektedller. Şimdiye ka
dar Wr cok bclaa ua b1de
dilmiftir ve edilmektedir. 

Medeni 

ihtilal ciddidir 
oldu T•Jr•r• ite Santtrıgoya gelen 

Serbeat C&mhuriyet fırkuı 2 Ceneral, 3 Meb'ua tevkif 
edildi 

reui F etlai B. diba aabala Aa- s..u11ao c Şlll). n ( A.A) - DOn 
karaya vual olmQflar. bir tlJJare de Sandyqoya gelen iki 

F ethl Beyi ~tu1oacla fll'ka )laenl n. J · 11eb'u tnkif edilmlflerdir. 
umumi kltibi klltallye meb'uaa Bul•, dlnm harbe gönderileceklerdir. 
Nuri Bey, fırka arbdqlan Ye badW blnted. kolaykkla Ye ıamamde 
d ti k ıla-·.+.· tentll edllmlftir. Bu lhdltl tetebbtlaünlln 
oı arı Uf --.-• am..myedı 1111Dedildllhadea daba dddl 
Fethi B. Nari B. le birHkte " ebemalyedl oınanaıdni baaa1 
d~ Ermrum meb'uu Talmn eainoek nnedl •&ı ... cauar. 
Be-'- evlae -'tmlttli' BlrP pl7ade Ye topCa 7tm lJe deniz 

,... • •• • Jranedertnln bir Nmıam lbtiltlcifere 
GUmlifhaaede intihabat yıpal- lldbat ddll tonndan anlqdm1Ştır. Ga

muı için ilam pla emir d&a zetelerln bu Tik'• hakJmula yalnız retmt 
dahiliye veklletindea trlınfla leblft nC!fNwlmne mlMCle edihnlfdr. 
Gtlmllthane villyetlae ılnd.tl- BellOI AJNI. tt ( A. A ) - Şiirde 
mittir. _..r idea W .._... bir ..,,.... 

~.-&L.t ee.n .. G•-a.-- .. b·- n. o.11111d•'• .- lıilbf .... •
r lftQI 1 - ... .__ rafmdla ika edtlmıfdr. 8a feblrdcki ma-

ualupaa intihabı derlıal yapıla- bafaa bn.derla bmtff"' ,..ı ıeJen· 
cak ve pertembe pldl lçtimu lert 1edlfe tetebbu. eanlftlr. Sanan 
iftirald temin eclilecektir. Clzerln• hmudu de lhdWcder lrupmıa 

;;;;';'}ıdlıı*. mlnlaJ blrblrlertne tabnel 
Bugün meb'us)uk maz- ...: 

batası bekleniyor ımm telpafla ıelmeei muhtemel· 
Ankara, 23 (VAKiT) - Fethi tlir. • • • 

Bey ıeldi. Arkadqlan, doedan ta- • 
rafından kartılandL Tahain .Be,in Aabn, 23 (V akıt) - Fethi B. 
Yenibiaardaki evine sitti· Saat 6 ıec• A"1lol. Kallbla• ıelerek 
buçukta lamet Pqa11 siJaNt etti. ••Ö r.W Ka.. P1o Hs. ile 

Yum (bqiin) intihap maMta· tlrlftL 

~A~:'!t~!-~!~ 
tlebeli, llllria lllaarpiali, NÇI 

...,...u. ulapahbirlll .... 
pe•t• ...... .,..,..., lliı ...... .,.,. ·-·e• olabllir ml W."? •• 
.Haatl idi.talı, lıaJllİ clr' etkir 

Bazan mak muarbldan dll
fQDlr, keneli Hmtinln mezar
laldarile ODiar arumda mukaye-
8* yapardı. Ayni ıebrfn kub
beli altında olmalarma ve bir 
ili için topratm altile li•tllnDn 
Wr olmııma ratma o mezar-
hldar, kendisine bir prbet 
mezarLğı biaaini verirdi. Bu mll
Mhaza ile buan faY•t 611lne 
kmdİIİDİD oralara naldedimiye-
yerek aemtinin mezarbğında, 
k•di ellerile 6bek lSbek Yiıcuda 
....... fU çıkıntılar arasına gömlU
meaiDİ vaıiyet etmek iaterdL 

Fakat bu anuauau kime söy
liye bilirdi?... Ve 16yleae kim 
bu anayu ,nJGnç bulamazdı? .. 

Memleketin yOkıek ve orta 
tabakuına meD1Dp bir mezarlıkta 
ltir mahalle bekçisinin iti ne,Ydi?. 
Oaa mak, uzak, bu ıemtlerden 
nak, ıebrin kenar .-Obmel ve 
metnak bir yerinde yanm açıl-

llllf bir toprak ..... kiti .... 
Fakat bura,., •-tla ....,.. 

Lfına rlmllebilmek 1cta belıtl
lifi terketmek, ıenet Ye içtimai 
bir mevki aalUbi olmak Yep
hut bayle bir kimseye niabeti 
bulunmak llnmcb. 

Bu da 1aaterf1ordu ld mNnlar 
araundaki içtimai fark, llcllk-
ten aonra ela devam ecliJOfCha. 
Meaell bayatmna i~i " dlfl bia 
ayıp ve rezail ile dola olan 
Niyazi Bey için aemtin mezarhta. 
gqıtıntl ıemabatle açabDecefi 
••ide hayatında bir tek a1bı " 
bir tek JGs lmarbm ....., .. 
kencliai için i~ nlgm, bir 
gln ayni toprakta flmllmek 
hakkım bile k•clWae ptk .... 
cekti. 

ÇOnkfi onun anam, killen 
pezevengi, kendi8ta~i ile ma-
halle bekçlıi idi. V ui, zavalh llfr 
mahalle bekçiaf, otomobilli deh-

boyum ltakmıyarak itiyle bir 
Wclia ...tedebDmek hamakatini 
.. tvlrdl? .. 

Her leDe fibi hu 1Ue de 
o kadar Wenilip o kadar bekle
.Uea karb pceler plmlftL 

Fakat Rlttl, lôç deiifmemlt
ti • Hep 8Jllİ Rllftl idi. Zatea 
tleiifeeek olan _,eh"?.. Menim 
......... hiç iman detlfir mi 
icll? ... 

Y alnuı mahaldrak olaa nokta, 
yaparla menimin mlı'iç ve 
.. lmum olmuı lclL Kapa kan, 
IOllbahum ya;ı..r ve çamurun· 
elan daha eyi idi. VOcut daha 
siacle ve adımlar daha çallk 
ola,ont.. 

Soan karın 6yle temiz bir 
reqi, •e ayak albnda a,ı. tath 
bir eaaeyifle mDterafık hot bir 
..... ..,.ld .......... 
nfmen, haaua temiz, bembeyaz, 
kaim tlylD bir hala llatbde 

Yeni fırkanın intihap 
etrafındaki şikayetleri 
Buna 23 (Vakıt) - intihaba· 

ta mDbacliller mmtakuı olan 
Maradl7ede devam ediliyor. Halk 
mkua kazanmaktadır. yeni fır
kanın iatilaabata zabıta miida
bale ediyor, intihap encllmeni 
mlfklllt çıkanyor iddiası ile 
.U.tlaa çekilmesi burada aciz 
ft t..limiyet telikki ediliyor. 

Yeai fırka Bursa merkezinin 
IHa branmn Fethi B. ce de hoı 
slrOlmediji llylenıyor. 

ye kadar 700 klfi yazdım. Balk ,.,,,. 

aında da çalıf11Uflun. .BtlllG Wr ,.ı,,,,. 
medUer. Bu fırka tla hna bir ~ 
verm.ezae ,..,,.,,..ıudur-

lldhl Fuat Bl•rull, M tle ıulttJf ı#' 
lemlpin. Dur bakalım; 11enl fır/ltlll,.. 
ce kendlalne aandalye bulaun da _,,,. 
•ana! 

Girenler ve çıkanlar 
Reıit Galip Be11l/Ml111'/tlq/a glrttlr 

ti, çıktı. Edirne me6'uu Şeref~: 
girmlf ~ dl110rlar. BUi lerfl 
Refik Bel/Üa bafUl'lan da 8,P 1"' 
oeçmlftL 

Yeni liste ne zaman Bu hal 6ö11l• tleot1111 .,,.,. -""" 

belli olacak Fethi Beye ,_,.,,,. ederü: far/dl tıJll 
Ankara, 23 (VAKiT) _ Kahine bir miaallr tWtm tııttu,..,,,._ ~ .,,.. 

haldanclald taWinler detiflnemit- ilk luıgdoluw CUtıllUI ,.,,.,,,. _.,. 

tir. Yeni Hetımin bt'I teldi pe11en- llfUtlınr. · • • 
beden sonra alrilleceldir. 250 lira 
Garez mahsulü neşriyat ..... 

Ankara, 23 (V AKIT) - Halk Ym lırluı twar .,,..,,... ,.,...,. 
fırkasından bazı meb'ualarm çıka- olu1'1a m.eb'ıularua """'flannı Jll 
nlması dütünüldüiü etrafmdaki raya indirecek, bu auretle ba~ :ı 
nepiyatı, fırka mabafili prez mah taaarruf ~ .,,,,.,.,. 
ıulü sayıyor. iırkadan çıkanlar ol- praitl içinde bir nwb'uau bu ..,.,.~ 
mu9tur. lıimleri bellidir. naeıl geçindireceğini, bu lftlktann ~ 

An karada ehli hayvan "' """""' kaıHıl/abUecelfıtl 
• • yorduk. Biml dedi ki ., Bu lal""°"' 

sergıst glJn if1n delildir. Fethi Bellln ,.,..,.., 
•-'--- 23 (VAKiT) - Burada ~ı eline alınca luı/Jat ~-. .. 

bu euma pnü ehli hayvanlar aerıi· ••rette ucuzlayıp Uctuattı 6ulıwı:amı .......... 
si açılacaktır. Serp iıtasyonla mec· eaer kalmı11acak deiU mll l,te o_,,,,. 
lu arumclaki sabaya kunılmuttur. bir meb'ua 250 llnı Ue Neau"'11 • .-

Fırtınanın hasarı Beg 111b1 "'!fil'• 
Lorient, 22 ( A. A ) - Geçen gön Y aşasm hürriye~ 

ıabar edea şiddedi fırtına ylzünden EDNlld ,,an Ankaral'G "4M " 
nafusça vakı olan zayiıbn ehemmiyetli Begla treni kolkarlma uta.,,_,,.~ 
bir ye~n tattağa ınlışılmıktadır. Balıkçı nanlardan blmi •YClfCUua lıllrri,,.ı. #ı, 
gemileri ~~ ~ itki: 1ff fHılı~ Ballc fırkaınuı 
el'IDUfNI'. lttlctlll hHlmde ~ ~ ııliıffie ~ mel/a 
bttmıfbr. .. • - · .. - • ....... '' -- 016/aacak "6 mecllae 11irecelc bir'--"' 

Adliye vekili 
Gazetecilik hayabna 

ablacak 
Adliye vekili Mahmut Eaat B. 

Halk fırkaunda daha ıerbe.t 
bir mrette " ltlr meb'a olarak 
J&t•rabilmek mabadile vekl· 
letten çekildlflni latlfanemelia· 
de 7a1mlfb. 

Mahmut Eaat beyin bu yolda 
hizmette daha fazla menffak 
olabilmek için ~de bir ıue
le plraracalt 11-. ftl'ilmelde. 
dir. 

y•ı, .... WMlal ftllywcha. 
................. llpa1at. 

ve llpe, llpa ,. ... karlana ince 
bir ... tlJI p'zlwle ,a. pr-P• ••• ta .. ki •I. blfle 
ıeeılırde RDftlJe .._edl,_ , ................... .. 
•Jlıla il •cma~ ,...afak " 
dltaclll .., taMlcalm a.tlacle 

ayak 111.ı apnk JM•ek 11 ... 
veli ... ,... 

Bayle gecelerde bazan bir aa
at enel geçtiği sokaklardan bir 
aaat tonra tekrar ıeçer, blraı 
e"el kar tıbakalan Dıerlne de-
rfa bir ıurette tavazzu eden iı
lerfnln aaDld, aaDki hiç bir inaan 
ayafı ıeçmemİf ıibi karlarla 
temamen 6rtDldDiODll glrlrcll. 

Siyle gecelerde blltlln aemte 
hlldm olu, yere ....UI bembeyaz 
kar tabakalan tızerinde teaelıDI 
edip plen kendi ayak izleri 
idi. 

Şa dakikada herkea uyuyordu. 
Koca bir aemtin yeglne ayakta 
duran imanı k endiıi idi. Bazan 
kendi kendiaine aorudı: 

leld liderinin wkaaından ,,..,,_ ,,,. 
•• accba hangi fırkanın bu ~ 
te getirmif olduğu laiJrril/dl al~ 
dul ,.. 

• 
... VQ.NJ" • • 

Meşhur vakit küresi iş
lemeğe başlıyor 

Vakit kllralialn lflemui ~ 
Ruataneden Galata 1m1.-.., 
bir telefen firketi vulı hakml --

talebi teefon kabul etmiftir. T..ı.a' 
birkaç rGn içinde yapılacak 98 
kire kıamet oluna bu ay .,...... 
ela nihayet lflemeye ~ 
br. 

d 
- Acaba ta daldkacla J~ .,akta ......... b• •iJlla?· 

kim ..... t..m edfti .. ,.. 
l..a " binlerce kafes " ,... 
...... arkuıacla ....... .. 
llbrap ..... ,Weri .... p-
tal6- beldl,en lqmMler .. laatU 
J&taldarmcla humma ft ............ 

Jatan IDNDlar JOldar?.. . 
Fakat muhakkak ki lalı ...... 

benim ıatıraplanm kadar ...... 
Ye pmil bir ıatırabm ıe.,_. 

delildir. Ve almlanncla ı,..
aalumn yuı•m tqıyu pek .
der inunlar nrclı. Ben IJle 
r•yri kabili ıifa bir elemln ....... 
Jim ki, etrafımı hopa m.Pr 
lltın dehıeti içinde dayanacd 
hiç bir ,eye malik delilim. G6r 
lerimla 6alnde teaelalll ecliP 
tiden bu ıokaklan :dndr&yell 
laatvelerim, ne zaman k...U 
evimİll lntbade duracak? .. 

RDtttı, daima ceva.,.a kalaa 
ba 1aaller i~nde ylrlm_... 
devam ederdi. 



C. H. F. 

Fırka/arda 

S.C.F 
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Mahmut Esat B. ın sözleri 

Rum gazetelerini sinirlendirdi 
••••• I.tanbut merkezinde Nizamnamede . tadili.ı 

Dua faaliyet yok! yapılacak mı? Şikayete lüzum yokı 
kaaa 111 trbeat cllmburiyet fır- COmhuriyet Halk fırkası ni- belediyeye müracaat 

T eıkilatı esasiye kanununun din 
farkı kaydetmediğini söylüyorlar 

llleb'aa~r ezfnde fırkaya mensup zamnameainde yeni baza tadilat ı 
Hıia fe ~~ •e fırka erlclnı mec- ı k ediniz 
betile Aavaallde, içtimaa mn-aae· yapıma ta oldufu ı&yJeniyor lat -L 

'- uu B t d'llt .11 b · auuulda Belediye intiba-da ... ide •arada buJandukların- u a 1 a ıvre undan sonra b 
- bi fı le 01. tt' 1 · b 1 abna eaua olmak Ozere in-

Eıaret çekmekten iıe muhacereti tercih 
ederiz diyorlar 

.. t ....... 
r faaliyet •oktu. r a m re 1f en me 'uılardan tiL-

1 • t'b dil uap hakkını haiz olanJann 
llleb' .. -• ...... da fırkaya me""•up ın ı ap e miyecek, riyaıet di- b-11• ~~mca gazeteler, aabık adliye l lann earetten i~e mOhacireti 

vekıli Mahmut Eıat Beyin, 6z tercih edeceklerinı yazıyorlar. 
TOrk olmıyanlann kale olacak-

-._u ... 'fi fı ma tuıatça vaktile tanzim e· llleb'ua11 Han yanhz latanbul Yanının vezaı . rka divanına dev d'I 
J>a. aydar B. kalmlfbr. rolunacakbr. Yeni bir merkez 1 mit olan defterleri iki ,On· 
h.rri,!~.diıiJe .r&iiıen bir mu· heyeti teılril edilmesi muhtemel- ~enberi tebrin muhtelif yerle-
lia1ct., ilin mllbtellf auallerine dir. Bu heyete gir.,cek aza bil- nne uılmııtır. Bazı kiımeJer 

l~nnı, ve 61 TUrk olmayan tabi- Jandarma merkez bölüğü 
nnde de ecnebileri değil, Fakat Haber aldığımıza göre jan· 
TOrk ?l~yan diier unıurlan, darma b&IOjil Fatih kaıa11na 
k.aıtettiji bak~ındaki beyanabnı Yerilecektir. Fatihe Beyoğlundan 
ııddetle tenkit ederek, adliye bazı köyler raptedilecektir. 
vekilinin b6yle bir ı6z ıarf et-

Yerlllİftir: B.. .,.iıdaki ceYapları baua ıeçilerek intihap edilecek- isimlerinin cetvellerde yazılı 
~ Şi•dilik fır'- tir. Fırka mDfetUıleri araaında ı olmadıj'ını bahane ederek ba· 

biç bir f • &a merkezinde deöi• .klikl J ... z.ı gazetelere aikiyet imiz 
d.L_ • aalıyet yoktur. FaaJı'yet • .,.ı er o acaaı ıllylen- ti r 

.._ aıy d mektedir. m racaata bulunmakta ve bu· 
lai11eW.,:ek ~nkarada kendini ee nu hOkGmetin fırkalara kartı 

Edı tedır. o ki J tarafairliğiae atfetmektedirler. mİf oldujuna inanmak iıteme- Mezarlıklar ıslah edilecek 
fırlraaı':: .meb'uau Faik beyin ca 1 ar Defterletln IDUavwen mOddetle 
fırı ıntiaap ettikten ıonra 11 

ıe:J •dttiii hakkında bazı ıa- Ttl k - muhtelif yerlere asılıp mubte-

diklerini, yirminci asırda esaret 
mevcut olmadıj'ını ve b&yle bir 
tasnifin, TOrkiye Cumhuriyetinin 
bariz bir •Hfı mOmeyyizi olan 
liberalizm Yo mlllavat pireuip
leriJe Ye din, mezhep, ırk, cinı 
farkı g6zetmekaizin bütün vatan· 
daılara ayni hukuku bahıeder 
TUrk teıkillt eaaıiyeıi kanunile 
kabili temk olmadıfını ve Rum-

Mezarlıklar mndorlnğilne ta· 
yin t;diJen SuJeyman bey iıe 
bUflamıtbr. Mezarlıklann harita• 
lan tetkik edilecek Ye ıslahat 
yapalacakbr. 

F a • er elci Y•zalann aslı yoktur. r ocağına_ men.sup rem halkımızın nuan dikka· 
ık B. fırkaya intiaa t oı.nı.r hanaı ./ırluıy11 tine anedilmesi isimleri bu 

•ittir bu "tib p e me· ' bil k kilclitİ 1 arla fırkadan çe- g re ir ayıtların haricinde kalmıt o-
Bir iki de mevzuubahı olamaz. b Ankaradan aldıiımız bir ha- lan zevatın vaktinde menıup 
U. 111~J:n sonra . b~n de mec- .ere. ~are ~Ork ocaklannın va- olduklan Belediye intihap en 
&zere •-Leratına •ttuak etmek zıyetinı tavzıb için bazı kar ı cOmenlerine m·'racaat ederek 

""KU'&Ja ..ıde t• ••rilm k ar ar . u Serbeat L-L •• ce ım. e Dzere oldux..a. ı ı k tla k 

Mezarlıklar aon zamanlarda 
çok berbat bir tekil almıt, hatta 
rakı kaçakçılarına bile muken 

ltyet w nrm;anın latanbul 'Yİ· yor. Bu karar ... an aıı ı- 1 ayı nnın icrasını temin ma - olm'lfhır. 
la&zırhıd:ftı belediye intihabatı lan Halk • g6re Türk ocak- . aadına matufiur. 
~de-~~~~ .. ~~~~m~ ı .~~~~m~~,======~==-~~=~~~=-~=~===~ 
lcı M e Nazla handa lamail Hak- aeauıdı~er. Bunun içia Ocakla- rınde turaya buraya serdi ti· Dil Bilgisi 
at' d~tafa Şekip Orhan Mit ra •nca C. H. fırkuına men· lclyct etmektenıe mOddeti 

' vator 5ellhaddin beylen·n· IUp. olanlarla, hiç bir farkaya ka • 
Ye Nezih M dahil bul nunıyeıi zarfında intihar 
tiraJaıe Wr ahiddin hanımın İf H Ik unmıyanlar girebilirler 1 enc;jmenlerine mOracaat et 
tilaabat İf. rm• J•pdmlf, in: b. a f "fırkasından baıka aiyui meleri teblit ol 
-... b ı . onaıulm11tbar. Fır- u u '1• menaup bulunanl.nn . uuur. 

15 EylW 950 tarih ve 30 na• 
maralı kararname ile en aon 

kabul eclllen kitap 
la.a ~~di_re İD~babnda rek- ~ktan iıtifa etmeleri Jlzamdu. L lscanbul valisi 

...-11: .... emmı t &:oA T L 1 _,. = • • Ha_h_idd-l
1

n• I ... ıetl • . ye •erecefi sen Orm; ocaklan yuua -·-· _ _ __ -· ......1 
nel\'!.P~d:j ~tlder, .nutuklar, ıi- bdi~J • m.addeainde bu t.;;h madıjı ı6yJe•dı·. •intihabata bı'ç 

Muallim Ahter Necmettin H • 
ve 

lra ~ erm e ı1'nlarla hal- e ı m11tir. .. 
~ m edeceji a••-11 k d ::::c:::~~~~7====== bir yerde Od h 1 k. 1 rırlr .., __ •• ta ır. diiine .. f k = ;~-. 1D a a e Ya ı o - , 
hakk düfetti,hkler •erilen a:::if İ ~· .:hüfettiıliklere mamıtbr. Muteı.uetJer iıe bittabi ' 

Necmettin Halil Be yln eseri. 

~inlerin 6 ıncı ve 7 inci 11nıflan içio 

Gramer •-'-- ın a ne diyor? tın derece it;~I m yük~ teıkill· istedikleri yere siclel,ilirler. 
_.._..., 23 {V AkJT) • nndaki UZU•lar e k olanla-

-= - 5aylen- dütiinmektec1· •aaıtaaile •örmefi Beynelmılel seyru .. se'er 
Belediyede - ır. ı~ 

..--....J İşarctlcrı 
n ti hap k d Belediye tarafıadan hazırla-ya ın a blan beynelmilel ıeyrOıefer ip-

Re yinizi ffaik' fırk - retleri ay bqından itibaren Ja-
aıına verı· · r 21111 gel ı ı b Beledf1e fntihabab -"-" rok nız. en yv ve ••ı ma;a at· 

aln ....... :r B lanacktır. 
y alqm11br. A.ılan cetvellere B· ıkırk6yQnde --------
baa ltirUJ.r olmakta Ye bunlar fırk ır gazete bakırk6ytl c. H 
tetkJk •• clojru rlrGlllrae tuhih . uı mutemedinin Y•llllla . : 
eclllmektedfr. T e.,ini enelin Jandarma alarak İlltib ba ikı 
b-:..~ 1 • dabaJe için k6ylere ,..ı~b;ı:... talU mQ-,11n1e ny ena Yerilmealne bat- ... •• 
1-eakbr. ::rr· .Dan alAkadulardaa ::: 
.. ettik ba haberin dotru ol-
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Ya .. : S. S. Vu Dayn 
edU•emmi iatecli. Geceler laa-
11r oı.., dedi. Elektrik 1'1aba
... 18nd0rcl& Ye yataktan qafı 
~PadL Yorganın alhlla elbise
li.le .n-1·t1 B' •--. • ınaeaaJeyh ıiyin-
lllelc kGlfeti yoktu. Hizmetçi ıO· 
'•biye buz koymakla meflUlken k da arahktan kolayca ııYJfb 
°tarak qaj1 indi. Aaana6r in-
~- aolcaja farlacla. Hizmetçi =.. bitirip de tekrar odamn 

d• ~·rk• kumandam 
:_eremedi. Çanka oda karanlık
~A~iaeaia ba ıekilde cereyan 
-~,....nı dllf&aemumi •iniz ? 

- Tabii dllfllnebillrim. Fakat 
Ya ••deti meaeleai ne oluyor? 

Nakleden· Ôın 
IBrle yakan pir · lr er P'e!ımf 
dan içeri pdi. :..:: kumaa
çakadunun o da •erdi r ~an 
mandı. •ealen br-

Marlram inceden . 
ediyordu. ıneeye ala1 

Vana devam etti: 
- Kumandalllll tan• 

hizmetçinin akl da •e laat 

d~ye yaphjı ma:vrayı ::t: 
diyoaunuz ya. Fena b. -
~ •tnaa.. çllnka bugtınır 13or
zaran... Met'um 13 b . •· 
kat hizmetçi için .. ea:~~ F •· 
Bol ba&..--- B· ır gtln. . :-w-·· ır •YUç Para De 

dlikanlı Lhıç b&yJe bir ailnO ~k'-. 
an çaaanr mı? 1111· 

Nuri Bey 
Neden All Beyin takririni 

imzılıdı? 

B. M. Mecliıinin evelki gOn· 

dOğOnOz deliJJeri ben kendi 
nefaime tercih ederimi dedi. 

- Fakat dUl'llllt acele etme
YİD. Ben ıillba da bulacajıma 
eminim. 

Markam bu iddia Oıerine bir 
az dirilir (ibi oldu. Vanı'ın ha
reketlerini dikkatle takibe bat· 
ladı. 

- O zaman it deiitir Yanal 
Fakat b6yle bir ıey llmit etmek 
hayale kapılmak olul'. 

- G&ecebini1, hem de hiç 
aOçlOk çekmiyecejimi zannedi
yorum. 

Vana hem bu ı&zleri ı6yl0yor 
hem de komodun çekmelerini 
karlftuıyordu. 

Kitabı ba1&n yer : ~Bhulet KOtDpbaneıf 
Ankara Baddui 

kO içtimamda Batyekil lamet 
Pqanın prk barekltını ve ili· 
ferin tenkili hakkında meb'uıla
ra izahat verdiğini yazmıf, .&y· 
lediğ sözleri dercetmittik. Bu 
izahattan ıonra Afyon meb 'uıu 
Ali beyle bir iki arkadaıı tara• 
fıadan lımet Pt. hüldimetinia 
faaliyetini taıYİp Ye kahraman 
ordumuzu tebcil etmek makaa
diJe bir takrir verilmiftir. 

bulunmamaaı bulunmasından da· 
ha fenadır. Bakın burada pıi
koJojik bir nokta da meydana 
çıkıyor. Bir maRm kendilinden 
fOpbe edilecek diye korkarak 
ıilihını ya temizler, yahutta bir 
nehre, bir denize atar. Tıpkı 
yüzbaıı Lakok ıibi. Fakat ken· 
dini mHum tanıtmak iıteyen 
bir mücrim ıiWu cinayetten 
enel durduğu yere koyar. 

V anı komodu kanıtırmıya 
devam ediyordu. Elleri çekme
celerin içinde illve etti: 

- Y eglne met' ele aillhın 
mutat yerini bulmaktır. Komo· 
dun içinde yok, bak~hm bir 
kerede ıu elbise dolabına. 
Odayı geçti, kapuyı açarak 

içe!"isini aydınlattı. Elbise dola
bının üıtündeki rafta bir bel 
kayıfı, bir rilvelver kılıfı g6ze 
çarpıyordu. V anı bunlan aldı, 
uıulca yataj'ın OatOne koydu. 
Sevinç içinde Ozerlerine efilerek 
mınldandı: 

Bu takrire Serbest COmhuri
yet Fırkaaı umumi kAtibi Nuri 
Bey de imzaıım atmıı ve bu 
meaele meb'uılar araıında fiJve
kayi mucip olm..,tur. 

Nuri beye bu takriri imza
etmek hükOmeti tasvip mana11 
na gelir, maksadınız orduyu 
tebcll fae neden ayn bf r takrir 
Yermediniı?• denilmif, mumai· 
leyh de .. evet 6yle yapHm daha 
iyi olurdu,, demİftir. 

allmet, detil mi? Gerçi bu bO
yBli bir ter anlatmaz, fakat ben 
de yalnız hahrda tutmanızı ia• 
teyorum. 

Tabanca,. kıaından çıkardı: 
- Baka tabanca da touuz,be

m• bir kaç ._.. eYel temizlen
dijiai iddia edebilirim. 

Mendilinin bir ucnnu namlu• 
nun içine ıoktu. Çikararak (Öl· 
terdi: 

- Anhyonunuz ya pas, leke 
namına bir ıeyler yok, fitek
lere gelince... Onlar tamam. 

Fiıekleri birer birer çıkardı. 
iskemlenin Ostllne ııraladı: 

- Adam MD de b1U1dan kolay 
.. •1r? ICapmın stlgemnde ki· 
~calarclan birinin eYe gelmesini 
~ecli. Hizmetçi s-..at iki bu-

• Ma.,ı Moatakayu uan-

MOddeiumuminhı çeh • 
mana çıkarmak imlc•nıı:~:ınden 
lene~lere inanıyor mıydı? ' .ay. 

Nıhayet, ıakin, Y••at bir ıeıle: 
- Madam PJatz için ileri ıOr-

- M&btereaı kumandan ıilA· 
hını Al Yen 'in eYind e bırakma· 
mıtbr ya! Tabancayı kaldınp at
mazda. ÇOnkO a1kerdir, herkes 
onda bir ıillb bulunduj'Unu bi
lir, bunu gayet tabii 16rOr, ken
disi madem ki mHumdur 
- dikkat edin bizim b&yle tah
minde bulundujumuzu aanıyor
lar - ıillhmı n.eden aakluın? 
Neden her zamanki yerine bı .. 
ralrmaaın? Tabancanın orada 

- Hah, itte akibet aizi buJ.. 
dam. Dikkat et Markam kılıftan 
baıka her ıey tozlu. Bu onun 
yakın bir samanda açıldığına 

- Yedi tane.. Sayı tamim 
değil mi? Ama bakın Markam 
garip bir py daha... KuffUnfaıri
dan biri diterlerine nazara• da
ha parlak! ıillhça dOkkAnında 
kutu içinde duran fit en kler ü
zun zaman parlaklıklarını mu· 
halaza ederler. Ancak tabanca
ya yerle9tirilenlerdir ki ıolarlr, 
renkleri detifir. Şu noktaya da 
bilhaııa dikkat buyurulmasına 
iıterim. Burada rengi parlak 
olan kurıun, labancaya son ko-

(Bitmedi) 
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- Sarı kagıtlar! 

Sarabayrak gibi aarı kağıt
ların da birer tehlike ala

meti olduğunu öğrenmek fay
da!lz bir hafıza yükü sayılmama· 
lıdır. Evinize girince, kapınm al
tındaki aralıktan sUrUlmüş sarı 
kiğıtlar var mı, yok mu diye dik-

kat ederıeniz: fena olmaz. Ben 
bir kaç zamandır artık adet 
edindim. Karanlık biJe olsa düğ
meyi çevirir etrafı, şöyle bir araş
tırırım. Terkos, bavagaıı, elek
trik hulasa hayatı kolaylaştır

mak için teşekkül ettiklerini id· 
dia edn bütün şirketlerin ihbar· 

nameleri hep tehditle biter: Tah
ıildarımıza parayı teılim etmez· 
seniz şöyle yapar böyle ederiz. 

Bir şirketin hakkım istemesi 
doğrudur. Doğrudur amma, bu 
tahsildar efendiler, canları iste
digi zaman geliyorlar. Onların 

canları para toplamak istediği 

rlln, ya bizim canımız da rez
mek istemiş, yahut bir itimiz 
çıkmıtbr. Ev boştur. Tahsildar 
efendi gelir, bulamayınca tehdi-
di basıp gider. Şirket eger mu
kavelelerinde her ayın ilk ve ya 
falan gUnü tediye zamanlarıdır, 
dese ihtar da bir dizgin tazyikı, 
bir tecavüz: eziyeti duyan titiz: 
inunlar evlerinde oturup bek

lerler. Şirketler bunu yapmıyor, 
ıonra da kendi kusurunun ceza-

sına karşısındaki masuma yükle· 
mek insafsızlığından çekinmiyor. 

Bunlar, yalancı kumpanyalar-

dır, hareketlerindeki yalçıolak 
canımı.ıı sıksa bile, içimızi yara
lamıyor. Fakat ya hnkümetin 
tebliğlerine ne diyelim? Onlar
daki ifade daha keskin. Meıela 
işle diln ben bunlardan bir ta
nesini alınca şaşırıp kaldım. Bu 
aarı kigadın batında şöyle bir 
kayıt var; 

"Vergi mükllefleri için tifabi 
tebliğ ma"amına kaim olacak 
ihtar varakasıdır. ,, Sonra böyle 
devam adi yor: " Musakkafat 
vergiainden mllkellef olduğunuz 

taksitleri vermediğinizden do· 
leyı, tahsili emval kanununun 

mevadı mabıusası ahkinllna 
ta\fikan on güne kadar tediyei 

deyn etmediğiniz takdirde haciz 
muamelesinin yapılacağına dair 

bngün asılan deftere dahil bu· 
lunduğunuz teblig olunur.,. ih-
tar, dünyanın her tarafında bir 
cezadır Ye ceza bir cürme tah

sis edilir. Hangi günahımız için 
buna katlanacağız. Ben temmuz 

nihayetine doğru borcumu ver
miıtim. Ondan sonra hiç bir 
ihtarname almış ve aldırmamış 
değilm ki ihtar cezasına liyık 

olayım. 

Şirketler yabancı müessese
lerdir, fakat itiraf 'etmeli ki on

ların sarı kiğıtlarmda bu dü
rüşt üslup yoktur. Kendi bünye
mizden çıkan idarenin bu hare
keti, bizde dost elile açılmış 

yaraların derin ağrılarına veriyor 
vergi ağır da, olsa vatan yükü
dür diye seve seve taşırım. Fa
kat hiçbir sebep yokken, sarı 

klğıtlarda, bilmem hangi defter 
lerde batakçı gibi teşhir edilmi
ye raaı olamam. 

l~aretler : Karileri mektupları 

Tolerans! 
Ağzını a~tm mı en yakın tarih ola- Hımayei eşçar cemiyetiniu 

rak on dokuzuncu asırdan bahseden bir tesekkülü münasebeti!~ 
sol adam._ Bir muharrire şöyle bir hi· • 
kaye anlatmış: 

- 1892 tarihinde lnp:ilterede idim, 
o vakit amele fırkası yok gibi idi. Bu 
fırka mensuplarından biri ayan azasın· 
dan bir Lordun malikanesinde çalışan 
işçiler arasında propaganda yapmağa 

gitmiş. İşçileri toplamış. Tam nutkuna 
başlamış, bir yağmur, bir yağmur .. 
Halk dağılmaya başlamış. Bunu gören 
lort haber göndermiş "Gelsinler, nutuk· 
larında devam etsinler.,, demiş. 

Amele meb'usu i~çilerle birJikte şa
toya girmişler. Nutuk orada söylen
miş. Ve propaganda bittikten sonra 
madam: "Yoruldunuz, şimdi bir çayı
mızı içmez misiniz?., diyerek adamacğı
za bir de çay ziyafeti vermi~. İşte ~iya
si terbiye buna derler ve biz fırka kav
gasını böyle anlarız. 

Ağaoğlu Ahmet Bey, İngiliz toleran
sına hayran ..• amenna ..• 
Vakıa bizim şatomuz yok amma, mu

haliflere meb'us çıkaracak Gümüşha

nemiz var. Biz onlara çay ziyafeti vere
miyoruz amma, müntehibi sanilerimiz 
onlara rey veriyor. 

A efendiler sizin hangi Jiberalinizde 
bu kadar tolerans vardır söylesinize? •• 

Taymis beğeniyor 
Taymis bir makalesinde, !smet Pa

şanııı garp devletlerile kafi derecede 
münasebat tesis etmediğinden ve yeni 
fırkanın bunu yapmak için teşekkül et
tiğinden memnuniyetle bahsediyor. 

Vah zavallı fırka seni kimler sevi
yor? Ve niçin seviyor? Bilir misiniz 
İngiliz, emperyalist Taymis kimlerden 
hoşlanır? Şark mes'elelerinden bahse
derken hoşlandığı adamlar şunlardır: 

Vahdettin, Ferit Pş., daha evvel Ka
mil Pş.. Mısırda kıral, Hindistanda A· 
ğahan, Iranda ahuntlar, Çinde Çin kay 
Şen "bu isim üzerinde tevakkuf ediniz, 
çünkü bu çin jenerali Çinde derebeylik
le ve büyük arazi sahiplerile döğüşür
lcen Taymis ve İngilizler onu sevmez
lerdi. İngilizlere dost olduğu zaman
dan, yani İngiliz kapitül:isyonlarmı ka
bul ettiği, gerilediği günden beri Çin 
Kay Şen İngilizlerin ve Taymisin dos
tudur. 

Taymis, istiklill harbini yaparken 
Türkiyeyi sevmezdi. Kocaman bir cidal 
yaptık, ve cidalimiz insanlığın ileri 
hamlesine tesir yapan bir hareketti. 
Taymis inkılabımıza göz yumdu, iyi iş
lerimizi çürütmek için derhal sütun
lar doldurdu. Biz demokrat, o emper
yalist kaldıkça bir kazanda kaynasak 
anlaşmanın imkanı yok. 

Ona hoş görünmek için ya bir çuval 
altına çöllerin hürriyetini satan bir be· 
devi şeyhi, yahut manda, manda diye 
inliyen vatan komisyoncusu olmak Ja
zımdır. 

Orkan, elinde bir demet mızraklı il-
,, belinde bir mıskal hacıyağı, o

muzhmnda şeı·'i şerif cüppesi ile in
sanları karşılar. Ve İngiliz gazeteleri 
bu adamları, dostumuz, şarkın büyük 
adamları, diye methü sena ederler. 

908 inkdapçdan İngilizleri memnun 
edemedi, Taymis onları hoş görmedi. 
Çünkü inkılapçı idiler .. 31 martı Tay. 
mis beğendi çünkü mürtecidi, Taymis 
hürriyet ve itilafı beğendi çünkü o mem 
leketi haraç mezat satıyordu. 

23 nisanı Taymis beğenmedi. Çünkü 
o bize demokrasiyi getirdi. 

Taymis Sevri beğendi, çünkü o bizi e
sir bir cemaat haline koyuyordu. Tay. 
mis Lozandan memnun olmadı. Çünki 
Lozan hür bir memleket yarattı. İngi

lizler yeni harflerden memnun değil! 
miliılümancıklar Kur'an yazısını unu
turlar da günaha girerler diye._ 

Taymis bir makalesidne, bmet Pa· 
Piyerlotinin Türkiyesi mahvoldu diye 
diz döğer. 

Şarkta h"er inkılaba karşı yapılan 
suikastte bir genç Morisin parmağı 
nrdır. Taymis Lanensin dilidir. Lav
rens hudutlarımızda babasının hayrına 
mı dolaşıyor? .. 

Bunlarla beraber Taymis ı:ıerbest 
fırkadan memnun ... Bu memnuniyet bi
zim için ve onlar için bir işarettir. Yeni 
fırkayı sevmediğimiz onların hürme
tinden, samimiyetinden emin olmadığı
mız için değiJ, inkılabı çok sevdiğimiz 

için. 
Bırakınız bir az da vesveseli oa11ım 

çünkü Taym~ onları beğeniyor. 
S. E. 

Hühumetimizin son ıenelerde 
ağaç ve ağaççılığa verdiği ehem
miyet şükranla karşalanmağa 
layıktır. Başvekil ismet Paşa 
Hazretlerinin himayelerinde ve 
lz:mir meb 'usu Rahmi beyefen-
dinin riyasetlerinde teşekkül 
eden himayei eşçar cemiyeti de 
bunun bahir bir delildir. Mem
leketimiz hakikaten bu himaye
ye çok muhtaçtır. Temenni ede
lim ki cemiyet proğramıoa tatbik-
te, l·edef!erine yetişmekte mu
vaffak olsun. Yalnız, bu hususa 
ait bazı samimi endişelerimizi 
söyelemekten de men'inefı ede
medik. 

Meşrutiyetten sonra bu vadide 
çok şeyler yapılmak istendi, bir 
ıürü neşriyat, ıayasiz: ağaç bay
ramları, bir çok emek ve yekunu 
binlere varan masraHar yapıldı. 
Meşrutiyettenberi bu yapılan 
şeylerin yüzde biri mliabet bir 
netice vereydi bugün mülkümü· 
zil oldukça yeşil görecektik. 
Hele Ankaranın Merkezi Hilkft
met olduğundan beri dikilen 
ağeçların - itiraf edilmeli ki yüzde 
doksana hatta daha fazlası heba 
oldu. 

Elimize ge~en Himayei Eşçar 
cemiyetinin (ağaç bayramı talf • 
matnamesini) dikkatle okuduk 
ve gördük kil kusursuz denebi
lecek bir şekilde tanzim edil
miş ve lazım gelen ıeyler düın
nülmüş. Fakat, asıl olan mfihim 
tatbiki ciheti kalmıştır ki 
acaba bunu hangi mutahaasıılar 
temin edecek? 

Bugün memleketimizde ağaç· 
çıhkta ihtisası bulunanlar bir e· 
1in parmaklarile sayılabilecek 

kadar azdır. işte bu aılıkbr ki 
bunca emek ve maıraflann bo
ta gitmesine sebep olmuştur •• 

Bu gibi iılerle şimdiye kadar 
ıiraatçilar meşgul olmutlardır; 

ve maalesef pek çokları muvaf
fak olamamıştır ve muvaffak 
olmamakta zerre kadar ıuni ve 
tefsirleri de yoktur. Medeniyet 
alemi çok vbi saha olan Zira
atçilikle, Bahçıvanlığı birbirinden 
tamamile ayırmıt ve ancak bu 
suretle muvaffak olmuıtur. Ka· 
naatimcc ağaç bayramlarından 

ve saireden evvel bahçıvanlık 
tan anlar unsurların yetiştirilme
si ve sonra işe baılanması la
zımdır. Bu hususta Macarları 
kendimize örnek ittihaz edersek 
şimdiye kadar yapılanlar ber 
taraf bir çok fuzuli maıraflar· 
dan kurtulmuş oluruz:. 

Bundan yarım asır evveline 
gelinceye kadar Macaristan.da da 
bahçıvanlık mektepleri ve mu
tahassıs1arı yoktu, Bu işler aynen 
bizde olduğa gibi ziraatçilere 
gördürülürdü. Onlarda bir çok 
himaye cemiyetleri, ağaç bay· 
ramları yaptılar, didindiler, ça· 
lıştılar muvaffak oldular. Hasta
lığı kökünden halletmek lazımdı. 
Bunun devasıda bahçıvanlık mek· 
tepleri vücuda getirmekti. Bah
çıYaolık mektepleri vUcuda ge
tirmek oldukça kolay, fakat on
lara hoca bulmak zor idi, bir 
çok fedakirhklarla bunun da 
çaresini buldular. Masraftan ka
çınmıyara k Almanyadan malü~ 

matlı hocalar getirdil~r ve ken
dilerine zıraat mektebinin zeki 
çalışkan meıunlarandan Alman-
caya aşina muavinler buldular. 
Her şey hazırlanmış ve makine 
işlemeğe başlamıştı ve neticesi 
olarak da Macaristan da bir 
yüksek ve müteaddit tali •e 
ilk bahçıvanlık mektebleri tees
süs etmitti. Bu ecnebi hocaların 
yerine peyderpey onlardan iyice 
istifade temin eden muavinler 
ve mektebin en iyi mezunlan 

KlZIL YAZAN: 
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Isa geri dönerde Muhammet 
geri dönmez mi ? 

Sebe oğlu bu müthiş suikasdı 
tertip ediyorken, bizz:at İslamiye
ti de ihmal etmiyorlardı. ÇiinkU 
onun bu yıktığı bir takım akide-
leri de ona aşılıyor ve bunlarla 

onun da mahiyetini değiştiriyordu. 
Onun ma:.ısumiyet akidesinin 

hedefi· bundan ibaretti. 
Sebe oğlu bu yabancı ve müs

lUmanlığın bıktığı akideleri telkin 
ediyor, bu dini akidelerle siyasi 
propagandasını kuvvetlendiriyor-
ken üçüncü bir adım atarak, 
maksadına varmak istedi. Bunun 
için yeni bir akide daha uydur
du ve bu akide ile taraftarlarına 

tecavüze geçirmeyi istihdaf etti. 
Sebe oğlunun içinde bulundu

ğu muhit, yani Mısır muhiti, 
İslamiyetin intişarmdan evel hı-
riatiyandı. kendisi iae Yahudi 
idi. Y ahadilerin en eski zaman
lardanberi itikatları bir meshe· 
bin zuhur edeceği ve onlan kur
taracağı idi. Y abudilerin tarihi, 
bir sürü meıheplerin macerala
rile doludur. Hazreti İsadan 
sonra bu itikat hıristiyanlara da 
geçti. Onlar da lsanm yer yüzüne 
tekrar döneceğine inanmağa 
baıladılar. Sebe oğlu bu yarı 
Yahudi, yan bırisliyan akideyi 
maksadı için çok muvafık gördü. 
Bir gün adamlarını topladı ve 
onlara sordu : 

- Siz !sanın geri döneceğini 
biliyor musunuz? 

Hepsi: 
- Biliyoruz 1 dediler. 
Sebe oğlu devam etti : 
- lsanın geri d6neceğini bi· 

liyorsunuz da Muhammedin geri 
döneceğini bilmiyor musunuz? 

- Hayır, bunu duymadık. 
- O halde biliniı:ki Muham-

met te geri dönecek ve diif
manlardan intikamını alacak. 
Ne zaman mı dönecek diye so
ruyorsunuz ? Bıliniz: ki çok ya
kında dönecek 1 dediklerini yap
mıyanları, vasiyetlerini yerine 
getirmiyenleri kılıçtan geçircek. 
Oıman ile ondan eYel gelenler 
onun vaaiyetini ayaklar altına 
aldılar. Onun aaıl varisini hak
kından mahrum ettiler. Muham-
met, yarın geri döner dönmez, 
bunu hepimize soracak. Niçin 
hainlere, mfitecavüılere baş eğ
diğimizi, niçin hakkı sahibine 
yermediğimizi, bizden iıtizab 
edecek? O zaman ne cevap 
vereceğiz ?.. Nedamet ettiğimi
zi mi ıöyliyeceğiz. O zaman ne-
damet faide vermez. Bu hesap 

nnıımnumıııwıım11uımıuıuı•111.M111tutmıııııuıwıuu11ım1UHını111•uımımmınnnm 

kaim olmağa başladılar. 

Beş alta sene içinde mektep
lerde ecnebi eser bile kalmadı. 
Iıte bugün tamamile bağlık bah
çelik bir halde bulunan ve ha
rice mühim mıktarda fidan sev 
keden Macaristan bu suretle 
muvaffak oldu. 

Bizim de aynen bu uıuli taki~ 
etmekten ve vakit geçmeden 
bahçıvanlık mektepleri tesise 
batlamaktan başka hiçbir çare 
miz yoktur. Yoksa yapılan bü· 
tün masraf Ye emekler haha 
olduğu ve olacağı gibi ağaç 
bayramları manaıız bir eğlence
den himayei eşçar cemiyeti de 
mutantan bir teıekkUlden iba
ret kalır. 

Dıp/omalı /Jahçwan 

Cel.!l 

• rdıt· 
gününde iki ıeyden birı (; p 
Kurtuluş veya husran f •• ııı• 
kurtulanlara ne mutlu 1.. Hu5

'5,.,, 

uğrayanlarsa azabın en acı t•ll 
dUçar olurlar. Sizler, 8''S11is. 
kurtulacak yagine zllrnre ot' 
çlinkU hakkı anlamış. ooUİuoır 
rede olduğunu görmüş bU ,,,,~ 
yorsunuz. Fakat hakkı ?nl• oıı" 
ve tanımak kafi değildır. oO 
yerine getirmek lazımdır. ~~ 
için hepimiz kalkıp vaııf:.Od• 
yapalım. Muhammet, ya oO' 
tekrar geri döndüğil 1a~aP: 6İ1 
açık alınla cevap verehnı : ,) 

· · t · · · aetırıı> senın vaııye mı yerme ,, ~ lı"' 
için kıyam ettik, diyelim. · 1 0 ıot• 
hepimiz onun kılıcile mabfO J' 
hepimiz en büyilk felakete 
ranz. ~ 

Sebe oğlunun bu sözleri ~ 
adamlannı iyice tehyiç ~t Jıot' 
Herkesin kalbine derin bır 
ku sindi. 

Demek ki rw1e1'met te • 
iP 
dt 

gibi, geri dönecekti. l1&nıo of 
neceğine inandıktan sonr• ri' 
dan daha çok büyük, dah• :ı.
kuvvetli bir peygamber dfl 
Muhammedin döneceğine pe '6' 
inanılma11n?... Bilikis onu" p 
neceğine inanmak daha ~· 
olurdu. Bu tahakkuk ed 'ff/ 
Hazreti Mubammede cevap 
mek ne kadar mütkilldO. t 

Sebe oğlu taraftarları bU 1 t 
ni fikirleri hemen harekete Çı 
çirmeyi iıtihdaf ediyorlardı~ 
fikir, onları silaha ıardir•' "' 
Onları Sebe oğlunun önUne 'f' 
tacak ve tarihi bir mace'' 
sevkedecekti. dı~· 

Sebe oğlu her ıeyi hazırl• uıb 
tan ıoora sUikaatinin rnO•e dı. 
kısmile meıgul olmağa bati• bf 

müıellih kıyam ne şekilde 'Vllkdde' 
lacakta? Buna kimler iıtirak eot" 
cekti? Hareket batından ıoko ~ 
kadar naaıl idare edilece 
hangi neticeye varacaktı? ~t· 

Sebe oğlunun adamlan ·~ of 
tiğimiz fikirleri tetkit ed~;of 
ken o da bu işleri diitüD el~ 
du. Onun fikrince yapıl• ııtıı 
İf, Hazreti Oımanı öldllrllle eJ 
Bunu yaptıktan sonra nt 
kalaydı. J 

Çilnkn Emeviler bu ciıı•~ 
hazmedemezlerdi. Herhalde ef' 
lar mukabil bir taaruz:a g ,tı'' 
ve bundan dahili harp çılıtJi" 
lardı. Onun için Osmanın lı• ,it 

· den sonra, tabii ahval ve •::ıet 
dahilinde en ~uvvetl~. ıı'f ,ıııt 
görünen ZUbeyrm deg•! d' 
Alinin it başına geçmesıne 
ehemmiyet vermeli idi? [1~i1e 

Bu da olduktan sonra ~' 
sım ııkı sarılmak, onun daf e~' 
kendi davalarını birleştirll' l• 
ondan ayrılmıyacak bir b• 
gelmek lAzımdır. etJl) 

(Bitf11 
ııı•"' 

[1] Hezreti Zübeyrin hazreti ost ~6· 
dan sonra davlet riyasetine natt_':ı::,..dt'· 
rüldügünü ıspat eden birçok del~ıl ,rtlı~ 
Hunlann en mühimi şudur. Bır ıııifcl
l\ledineyi Ruaf hastalığı istill e~.~ 
l lazreti Osman da bu hastalığa u~ ıl'" 
onun da herke• gibi burnunda~ ~5ısı• 
kan boşanmıştı . Bu sırada haıretı rif'" 

··ı · ·h · ı· b · devlet c. nın o mesı ı tıma ıne me nı ııtı"' 

setine kimin geleceği mevzu bah
50 

pl•"' 
fikirler hazreti Zübevir üzerinde 

6
'0 tııl • . . e 

mış. hazreti Osmanın kcndısı 

fikri ta5vip etmişti. bo-' 
iman Ahmedın Müsncdinde 

dair mühim malılmat vardır. 



-
Emir geldi 

Seyrisefain vapurları 
P1reye uğrıyacaklar 
Seyrisefain vapurlarının laken

deriye seferleri esnasmda Pire
ye de uğraması düşünülüyordu. 
Bu tavassut ıktisat vekAleti ta
rafından kabul edilmiştir. Vapur· 
lar iki hafta sonra Pireye de 
uğrama~a başhyacaklardır. 

Bir Mukavele 
Seyrisef aiu ecnebi ban
kaların para nakliyatını 

deruhte etti 
Haber aldığımıza göre Seyri

sefain idaresile Osmanlı bankası 
Roma bankası ve diğer Uç ec
nebi banka arasmda mühim bir 
nıukavele im:ı:alanmışbr. Buna 
nazaran bu bankalara ait para 
nakliyatı Seyrisefain vnpurlarile 
yapılacaktır. Seyrisefain idaresi 
bu nakliyattan lira batma dört 
para alacaktır. 

Saraylarımızda 
Se~.i filin1 çevirmek için 

hükun1etten müsaade 
istendi 

Seali filim almak Uzere Ber
liode Terra filim şirketi direktör
l~ri?den M. Jack Altonun şeh
rımıze geldiğini cvelki sayıları-

mızdan birinde haber vermittik. 
Dünkü refiklerimizden biri şir

ketin operatörlerinden ikisinin 
Istanbula geldiğini bildiriyordu 

Dn M . 
. n • Altondan aldığımız 

yem malumata göre bunun do.,,. 
nı ~lmadığı anlaşılmııhr. g 

peratörler Uç gOn r .. • b. 
hafta ' e1ııur ır 

ve art~:~;: ':~rimize gelecekler 
g meden cvel bazı 

manzara ve artistlerin ü cJ 
"hf 1 v cu una 
ı ıyaç o mayan sahneleri filime 
alacaklardır. 

Şirket direktörü Dolma Bab 
Y d 

çe, 
ıl ız Te Beylerbeyi sarayında 

filim çevirmek için bükümctten 
mll1aade almıtlır. 

Filmin rcjisörU Kurt Bernhardt 
Ayrupanm en meıhur rejisörle
rinden biridir. 

En aon yaptığı filim "Conrad 
Veidt" m oynadığı "Son bölük 

" filimidir. Henüz lı tanbul ainema-
lannda iÖsterilmeyen ve sesli 
olan bu filmi Anupa münekit
leri kusursuz bulmaktadırlar. 

Şöförlc:· bu gece 
toplanıyorlar 

Belediyenin lıtanbuJda çalışa· 
cak taksi otumobilleri için tek 
bir model intihap ittiği ve Istan
buldaki taksilerin bir model 
olması için otomobil sahiplerine 
Uç sene mühlet verdiği yazılmışh. 

Haber aldığımıza göre oto
mobil sahipleri bu karara itiraz 
etmekte Te beiediyenin daha 
uzun bir mühlet göstermesini 
istemektedirler. 

Otomubilcilere göre yeni alı

nan bir otomubil en aşağı on 
ıene piyasada çalışabilir. Hal
buki yeni karara göre yeni alı· 
nan bir otomobil üç ıene son
ra çahşamıyacak, binnetice sarf 
edilen binlerce lira heba olacak
tır. Bu meı'ele etrafında görilı
mek Uzere otomobil sahipleri 
bu gece toplanacaklar, verdikleri 
karan belediyeye ve iktısat veki
letine bildirecekler,&: ... 
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Muhakeme pazar günü başlıyor 
Bakkallar 

KAtibi m1ıhtı:.emeve verilivor 
Bakkallar cemiyetinin sabık 

umumi katibi Fethi B. ticar't 
müdüriyeti murakabe bUrosu v~ 
cemiyetin idare hey' eti tarafından 
mahkemeye verilmiştir. 

" Son po!!lliJ " me.s•uı müdürü Selim Ragıp B.ln ikinci 
itiraza da reddedildi. Tiıhlive!!li için peniden 

mGracatdta bulundu 
«Son Posta» gazetesi aleyhia

deki davanın rüyetine lstanbul 
ağır ceza mahkemesinde önjimllz
delci pazar günll baılanacaktır. 

Mes'ul mlldür Selim Ragıp B. , 
müıtantikliğin kefaletle tahliye 
talebini duruşmadan sonra red
detmeıi üzerine ağır ceza reisli
ğine müracaatla bu ret kararına 
itiraz etmiıtir. Ağır ceza reisliği, 
bu busuıtaki itirazı tetkik etme
ği ceza mahkemesi reisliğine ait 
görmOf, bunun üzerine iatida 
birinci ceza reialiğine ıönderil-

Yarındavası 
Nakzen tetkik olunacak 

lıtanbul ağır ceza mahkeme
sin.de bir mtıddet evel rü'yet 
ed!len "yarın,, gazetesi başmu
harrir ve meı,fıl müdürü Arif 
Oruç B. le muharrirlerinden 
Şemsettin B. aleyhindeki dava 
Temyizden nakzen gelmittir. ' 

Baf müddei umumiliğin iiirazı 
üzerine heyeti umumiyece de 
tetkik olunarak nakzedilen ağır 
ceza mahkemesinin karan, Arif 
B. in bazı cihetlerden mahku
miyeti, bazı cihetlerden beraeti 
teklindedır. Şemıettin Er:tuğrul 
B. e gelince, kendisi hükumetin 
mc:.nevi ıahsiyetine hakaret mad
desinden üç ıene ağır hapse 
mahkum edilmiştir. Nakzen mu
hakeme yakında baılıyacaktir. 

Haydar Rifat B. 
AJJı hahkınaa m6racaat 

haberi iUılsıdır 
Ankaradan gelen bir h b 

.. M h a ere 
gore, a mut Esat 8. in açtığı 
da~adan dolayı hapse mahkum 
edılen ve şimdi hapısanede bu
lunan. Ha~dar Rifat B. hakkında 
hususı hır af ilanı etr f d 

. b' a ın a 
u~umı ır temayül mevcut ol-
dugunda~ . babıediliyor. Hatta 
bazı meb usların bir tak . h 

1 d 
rır a-

zır a ıkları kayıt olunuyo d r u. 
~u h~uıtaki rivayetler te it 

edılmemıştir. Y 

Mısır Prensesleri Eo
ile gidiyorla; 0 e,, 

~ge vapuru cuma srünn 1sken
derıye hattına ikinci sefe . . 

k rını ya-
paca tır. Şehrimizde b 1 M ı u unan 

ısır ı prenseslerden Na 1 
Z"b z ı ve 

u eyde hanımJar bu v l 
Mıs d apur a 

ıra av et edeceld d' K 
dileri için lükı kama;:.;· tut~: 
muıtur. u 

Tebeddühh rivaveti 
lstanbul adliyesinde v·""·b.lh 
· · ... ı as~ 

sa ıcra sahasında bazı t b dd 
1 t l e e ü-
a yapı acağı rivayeti k 

çı mııtır. 
Maamafib, dün Istanbul dl" . 

b f·ı· d a ıyeaı 
ma a ı ın e bunu teyit eder 
malumat yoktur. 

Pamuklarımız için alınacak 
tedbirler 

Adana ve Mersin Pamuk I h . . çu an na 

mittir. Biri~ci ceıa reiıliği, dün 
bu itirazı tetkik •e neticede red
detmiftir. 

Selim Ragıp B. in vekili irfan 
Emin B. , davanın ağır ceza mah
kemesine intikal etmiş olması 
itibarile, dnn akşam mahkemeye 
yeni bir istida vermiş, mubake· 
menin mOekkilinin gayri mevkuf 
olarak icrasını istenıit ve icabın· 
da kefalet g6ıterilebileceğini 
ilave etmiıtir. Bugi1n mahkeme 
heyetince bir karar .erilmesi 
muhtemeldir. 

~ h;..:. t:;e::.:1:..:.1!".t _m!!!.!::li~b~a::..d~e-J e__...d~e 

Aile reisi 
Hali. bu kelimenin manası 

tes,,ıt edilemedi 
Dün muhtelit mübadele ko· 

miıyonu OçD.ncii bürosu içtima 
ederek son Tnrk· Yunan itilafının 
onuncu maddeıinde kullanılan· 
aile reisi tab'ın'nin medlülO etra-

Büro Fethi beyin tabkika t es
nasında müf ettiılerc müşkilit 
göstermesinden, idare heyeti su
istımalden dolayı adli takibat 
yapılmasına lüıum göıtermişler
dir. 

Evelce iıkat edilen reis Ha
san beyin yerine idare heyetin
den Ahmet Ziya B. intihap edil

miıtir. 

Lokantacıların içti nıaı 
Lokantacılar cemiyeti bugün 

umumi bir içtima yapacaktır. 
Bu içtimada yeni heyeti idare 
namzetleri seçilecek ve bau 
cemiyet meselesi görüştileccktir. 

Bahkçılar toplanmadı 
Balıkçılar dün ticaret odasın· 

da . balıkçılığın inkişafı için bir 
içtima yapacaklardı. Ekteriyet 
temin edilememiş ve içtima ge· 
lecek haftaya bırakılmıştır. 

Tı ca ret a.lemınde:_ 

fında mtızakeratta bulunmuştu!. Y-umurtalarımıza ra 1rbet 
Bu mesele hakkında benli.1 bır 6 
karar \'erilememittir. Komisyo· Yumurta ihracatımız gittikce 
nun gelecek içtimaıada konuşu· inkişaf etmektedir. Manilyaya 
lacaktır. ihracat çok artmıştır. ispanya 

iki ay müddetle memleketine tacirleri Türkiye yumurtalarını 
gitmiş olan bitaraf azadan M. terci h etmektedir ve bunlar 
Henderaon bu ay ıonunda mem· Marsılya piyasasından yumurta 
leketimize diSnecektir. M. He~- almaktadır. Bu rağbeti gören 
derso~un a\'detinden . son~a .md.u- yumurta tacirlerimizden ikisi Bar· 
terakım ev kiralann cıbeti aı ıyel 't · l d" Dogru"' dan 

1913 A . slona gı mış er ır. 
ve te aktedilen tına mu- . ı t · ı le mfina-

k 1 . kk h 1. dog"' ruya ıspanya ı acır er 
ave esme tevfikan ha 1 uıur a· 1 ki a ' 
rını TilrL: •• e lehine iıtimal eden sebat le.sisine ça ııaca ar ır. 

~ eev 
mtiılUmanlardan elyevm Yuna• Ticaret odası~~ 
nistanda bulunanların tabiiyetleri Af~n hakkında rapor 

hakkındaki hake~ kararlan ı:nrk ianunu sanide Cinevrede af-
ve Yunan murah ... aa heyetlerıne U kk b t istihsalabnın 
t bl'.. d·ı . 'ti yon m re e a ı 
e ıg e ı mışı r. tahdidi için bir kongre toplana-

[ 
v u K u AT ""\ caktır. Bu kongre için şehrimiz 

_ J ticaret odası bir rapor hazırla-
mıtbr. Yakında oda meclisinde 
mllzakere edilecektir. Rapor af
yon mllrekkebatı istihsalatının 
tahdidi aleyhindedir. 

Bir çocuk boğuldu 
Heybeliadada oturan sey) ar 

fotoğrafçı Şabanın oğlu 4 yaşın
da Salibattin dnn kayık iskeJe
ıinde deniı• düımnı, çıkarıln111· 
tır. Aradan yanm saat geçme· 
den kllçllk çocuk ölmOştcir. 

Filiınler tutuştu 
Oskndarda Hale sinemasında 

filimler tututmuıtur. Yangı~ ye· 
tişen itfaiye tarafından sırayet 
etmeden 1andürDlmllıtUr. 
Balıkçı A1ahmut öldü 
Geçen cuma gilnll Saraç?aı:e

baııoda iki sabıkalı polıslere 
silah atmıılar ve bu esnada 
ıabıkahlardan Alinin atlığı kur
ıunla yoldan geçen bahkçı 
Mahmut alnandan yaralanmı~tı 
yaraıı ağır olan Mahmut dün 
haıtanede &lmilttllr. 

AO•r oerh 
Ak d T-vfik Silivride pınar a ... 

iıminde bir ıahıs ayni köyden 
Hüsnüyü ağır surette yaralamış · 
tır. Tahkikat ıebebini meydana 
çıkaracaktır. 

Leh sporcuları gittiJer 
Kayıkla Istanbula gelen Leh 

ıporculan dün Doçya vapuru ile 
Köıtenceye gitmişlerdir. 

Sporcul~r Köıtenced~n R~
manya yohle memleketler1ne do-
neceklerdir. 

v11Ayette 

Teşkilat tan1amlanıyor 
Yeni teşkilatın bütün noksan

ları ikmal edilmek üzeredir. NU
fuı teıkilatı tekmil kaza ve na· 
hiyelere kadar teşmil e~~mi,tir. 
Tapu ve adliye teşk1lab da 

yapılmaktadır. 

IMemlekethaberlerl 1 
Sarnıçta defi nemi? 

lzmir Göstepesinde Manisa 
meb'usu Yaşar Beyin evinde 
bulunduğu iddia edilen define 
taharriyatına yakında başlana
cakbr. Sarmçın içinde onbeı 
bin altın ile o kıymette mücev
herat buiunduğu söylenildiğini 
Jzmir gazeteleri yazıyorlar. 

Bafrada define bulundu 

Hına 'i, rımdıze bir heyet gelmiıtir. 
eyet ura a Borsa ile te d Eskltehir voloularının nazarı k .. f' mas e e· ı 

ce , umumı ıat düşkün1··v .. d dikkatine 

· Safranın Çnğşut köyünden 
Mehmet oğlu şaban ağa larlasnı 
kazarken bir desti içinde Sultan 
muıtafa zamanma ait gümüş sik
keler bulmuş ve satmaya baş
lamıştır. Kaymakamlık meıeleyi 
haber alınca kaza müddei umu
misine vaziyeti bildirmiş ve tah
kikat yapılmıştır. Neticede Meh· 
met oğlu Şaban ağadan buldu
ğu 59 adet gümüş s:ke. a!ınmış 
ve maarif emrine verılmııtır. 

b k .. 
1 

ugun en 
aş a son gun erde p..... ki · · h · k ~u arımı- Her türlü ıstıra. atınizi temin etme 

d~? büs~ütuk·n revaç ve kıymetten istermisiniz? Elektırik ile mücehhez sı-
~~meaıne artı alınacak tedbirleri cak su banyolarını havi Eskişehirde is· 

muzakere edecektir. ıasyon caddesinde lstanbul oteline gidiniz. 
' 
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Dahilde 
1 aylı~ Kuru, 150 
~ .. 400 
6 750 

12 .. 1400 

Cemaziyelevel 

1349 
Bu gecekı Ay 

1 lariçte 

sorı 

ı45U 

27()1.ı 

Ganeşm doğu,u: 5,49 - batı'' 18.05 
Aym doğu~u : 8,15 - batı11 : ı 9 14 

----
Namaz vakitleri 

Sal>ııı~ ÔJI• lkındl "''""'"" V ,. •• , 
1m•~'• 

<4.26 12,06 15,31 18,0~ 19 ~7 • 03 

Hava: 
Dün azamı hararet 23derece olmuş · 

tur. Augün mtıtavasıt şfddetle poyraz 
esecek, hava bulutlu nlacakttr. 

Radvo: 

Bu akıam lıtanbulda 
Saat \'ekizden ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinemalar ı 

Al.kazar - Taızan 
Alemdar - Uçan donanma 
Beıi~tat HllAI - Ôlen gölgeler 
Ekler - Ölümden yılmaı 
Elhamra - Cambazlar arasında 
Opera - ikimız yalnızken 
Etuv .1 - Seher vakti 
Fransız - Aşk gecesi 
Melek - Yeşil hayal 
Sık - Jimdit ve Holefron 
Sür•yyaKadıköy · Caz mugannisi 

1 Küçük haberler 

Zonguldak maden mektebi 

talebeleri - Zonguldak maden mek 
tehi son sınıf talebesinden yirmi beş F~ 
başlarında profesörleri Cemal Zühtü B. 
ve profesör Belçikalı J\T. Şarl olduğu 
halde lzmlr iktısadf mıntıkası dahilindeki 
madenlerde tetkikatta bulunmak üzere 
lzmire gitmişlerdir. 

Sanayi birliğinde içtima - Sa
nayi birliği hcyed umumiyesi bugün bir 
içtima yapacaktır. Bu içtimada muamele 
Hrgisinln 1931 senesinden itibaren erbabı 
sanayiden ılınmaması için tcşebbü•:ıt 
yapılıp yapılmaması meselesi göruşille-
cektir. 

Şoförler cemiyeti katipliği -
Sabik mülkiye müfettişlerinden Azır 
Nami Bey şoförler cemiyeti umumi 
kAtipliğine tayin edilmiştir. 

Maarif mlldürü - Maarif müdu· 
rü rıu·d3r B. bir ııy mezuniyet almışlar· 
dır. M~mailevhin mezuniyetini muame
lıltın geri kal~ama~ı için mektepler açıl· 
dıktan sonra istimal edecel-rir. 

Şişli haricide gazinolar - Şiş
lide şehir haricinde bulunan gazino ve 
kahvelerin gece saat 11 de kapatılması, 
hu suretle buralarda sarhoşluk yüzünden 
çıkan vak'aların önüne geçilmesi karar· 
faşmıştır. 

Akıl hıfzıısır,tiesında 

konferanslar 
Türkiye akıl /ıı/z ssıhhası ctmıvetind,n: 

ilmi hudut ve esaslar dahil'ndc fikir 
hıfzıssıhhası ve çocuk gençlik ruhırntı 
üzerinde mesaide bulumak üzere tees~us 
eden cemi\'etimizin heYCti umumiye top· 
!anışı Eyİülün 25 inci Perşembe gunti 
I 7 de Türk ocağı hina~ı dahilinde 'epı
lacaktır. Azadan mada arıu edenlerde 
dinleyici olarak iştirak edebilirler. 

Ruzname bcrveçhi zirdir. 
I - Akıl hı f7.ıssıhha~ı cernh etleri 

( Or. Fahreddin !\erim ), 2 - i\liıcrim 
gençler ( Dr. ibralı im Zati ), 3 .-. 1\lü~c· 
reddi Çocul,lar ( Dr. üı,·at N. Zek:\ı ), 
4 - Cemiyet ruhiyau ( ~Jualliın 1 !ilmi 
Ziya). 

~rŞEFKA-T 
Fransızca sözlü filim 



... a. 

aydutların çok olm~•ı neden 1 
89 1 

senede ahalisi yüzde otuz nispetinde .nan 
niif~qn ya.le yetmiti ecnebidi 

mübaş~ et 
Tedri11ta 4 Tetfinlevel 930 C'1~&esı &ünü saa& ®kuzda hqlanacaıı 111 ..... 111 

llflo mal elmü here ilAn olu 

Atlku-. vı~y~CQ· 
ı- Atak·-- Hal ei ....... 

bir• .... ,... ..... 
·- •••• btfi '5111 

U.. ....... pah tarf wHle ..... ,.,." . 
JarfW I& Tepillı..a 
-.,.. .... ıs.-. 

...,..., .. _ Yillyete ..U.ek 
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] 1 -K b @Al K ( T ~ Devlet Demiryolları ilanları 
lundu - n-:a 

8 teh~ine isale edilecek Su projesi tastik edilmiş bu- 1-'- I O Muhtelı'f la" ·tı'k malzeme kapalı zarfla mu· naka•aya konmu•tur. İıale :: an , gayrı• meJhuz • (5647) Jira dahi) (1154()()) Jira keıifJi ç • • k •ı A 1 a .. :r 

ıaOdd tevzılt teıısat ve ınşaatı 1-9-936 dan itibaren otu U 1 afl afl Münakasa 3/ 11/ 930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Dev· 
OtulileeUe Ye müzayede, mOoakaa kanununa tevfikan kap.: !~ ... Her r6n neırohınll"I' let demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

2 
-

mtlnakaaaya konulmuıtur. • • • • • T fı • Münakuaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannr ve muvakkat • •••• arı e ••••••••. MG k • teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonu katip· 
na - b na ua1a ittirak edeceklerin erbabı wkuftan old k : 1 Def alık Jrııruş JO • ligw ine vermeleri lazımdır. 

"'lllY• u mb · · t . . b u lan • 2 • 
hna d • •· 1 1Dfaa IDfa etmış ulunduğuna dair yapllllf oldu- • • • ~O : Talipler münakua ıartnamelerini (beş) lira mukabilinde Ankara 
telıad :r maballt belediye veya nafia heyeti fenniyesinden muti i ~ • . ~~ : ve Haydarpafada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

3 e anıe veya taatikname ibrazına mecburdur • 'Jl' • , .1.., : • * * 
••da; ~tı1teafı!ıit sahibi sermayeden olup ta Su i.:..atma itina oJ- i lhtivaç ktJlmavın-; : H. P. Mağazisında mevcut boı çimento çuvallan aleni müzayede 
ilcbı . a de lllfaabn bidayetinden nihayetine kadar refakabnda : ~O va kaıkır ( uamt 100 : ile sablacaktır. 

cı maddede l b d. • tkla) il.in t:dll- • Müzayede 4 teırini evet cumartesi gilnO aaat on dtsrtte H. P. 
•d~e :azı ı ıe a etnameli bir Su mlibendisı iıtihdam : ınek i1zere nuıkJa : M b 
telllia •d nko~er hkten muaaddak taahbtıtnıme itası ile belediyay • • ağaza inaamda icra kılınacakbr. 

4 _ ... :ce tır. ~ : Abonelerimizin her Oç ayhğt ~: Talip olanların mezk6r giln ve saatte mağaza mfidOrlüğüne 
IYl6n k .• bir defaa meccanen! : 

lllttbu- • asaya İftirak edecekler ene) emirde teminat akçeıı' - mOracaat eylemeleri ilAn olunur. 
•'lllQ : ıf Htın (eçen tJ.tnlanl1 lazlı ~atın : 

btırdur. •e ya muteber bir banka mektubunu traeye mec- • lçlıı 5 er bıruş zanımolanor. • s ........... ••••••••••••••• : 
de k: l:ale 1-10-930 bir teırini enel Çartamba günü aaat onbir· Satılk - Kiralık 
lann, m•uaak bele~iycsind. e Y. apıl~cakbr. Proje ve evrakı keıfiye asıl· Sablık hane - Şehzade baomda 

aveleı ö k Çukurçeonıe yanında 1 aşhan arkasında 
•İlle fa..&-am . . esaaıyeyı g rme isteyenlerin Kaaaba belediye- M 

• "1 e ıç.ın de 1 · b 1 d. A k armaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
llttlerj h . . zmır e e ıye n ark ve latanbul ıehrema· ve ınfiotenıilttlı müceddet ktrgir hane 

---.... eyeti fennıyelerine mllracaatJan ilin olunur. &atJlıktır J,.;,.d k N""-........;.., ""~' e Here müracaat 
111111,.,.,,.ııın1ıu.r•nıflttfll'llı111nmM'fftlH""""',........,... 

1 b 
lş Arıyanlar 

stan u 1 gü mru" klerı· baş m .. ı, aranıyor - Çabuk yazar bir U- daktilo hanım iş arıyor. Şeraiti mutedil d u•• rı· t. d • dir. Vakıt muhtrrirlerinden Gayur Beye 
yeın en· ~~ . 

Jerli :~~:' n!':k·gı~ ıödndDrme makina1indan veya aynı Yaaıha d·ter lllllmlOO~m~Jlll//M/llllml• 
Tal' 1 ına ar an aleni münakasa suretiyle mObayaa ol k Darllffafalt.a Müdllrlüzünaen= 

tajı 1;~1:9rortnameaine ittill basıl ederek mUnakasan~D~~::: Talebe için kapah zarf usulile 
~ilracaatJan pazar rOnU saat 14 de baınıildOriyetteki krmiıyona elbise Ye ayakkabı yaptınlacak 

Ye çamaprlık amerikan ahnaca
i•ndaa imal ve itaya talip olan-

~ t ı k lan EyllllOn otuzuncu ub ,Ontl Ja ) ) eşya sa~t ~nda Nuru oımaniyede Ce-

Tahıı.Sl·ye UIDUID mu·· du··rıu·ğu·n kıy.etı Tedriıiyei fslamiye mer-ezıne gelmeleri ve ıeraiti an• 

den.• - lamak Ozere hergfin oraya mn-
racaatlan. 

---=-~----~----~-SOO kilo miktan HÇ 

3 Parç · · 
1 Ade: a~~~ır k takriben Oç kilit miktan • 
1 ~p aporta 

50 " Kaplumbafı 
6 ~etre nın.tamel tel Yuk et nı~atamel gocuk. 

anda cına •e m 'k 
aaat l~ de Haliç'de Te~tan yazılı etY• 25.9_ 930 pel'fenbe 

Daruşşaf aka müdürlü/tinden: 
Tal ebe için kapalı zarf uıulile 

elbise ve ayakkabı yaptırılacak 
ve çamaıırlık amerikan alınaca-

Haydarpaıa - Ankara batb Uzerinde Derince istasyonunda tesis 
edilmekte olan enjekte fabrikası mUıtemilatmdan fen, idare ve a
mele binalarının inşaatı kapah zarfla mOnakuaya konmuıtur. 

Münakasa 12- birinici teırin- 930 pazar gOoft saat 15 te An
karada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

MOnakaıaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplinnı ve muvak
aat teminatlarını ayni glbıde ıaat 14,30 a kadar komisyon kAtip
liğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler mOnakasa ıartnamalerini ( 10) lira mukobilinde Anka
rada ve Haydarpaşadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler, 

* * * 518 kalem bbbi ceza ve sair tabbt malzemenin kapah ıarfla 
münakaaaaı 13 birinci teırin 930 Puartesi rOnO aaat 15, 30 da 
Ankarada DeYlet Demiryolları idareainde yapılacakbr. 

Milnakaaaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplannı Ye muYakkat 
teminatlannı ayni aünde aaat 15 e kadar milnakua komisyonu 
kitipliğine Yermeleri llzımdır. 

Talipler mDnakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
Ye Haydarpaıa~a idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* 
19 kalem yerli ip ve ıicimler kapalı zarfla mOnakasaya kon

muıtur. MOnakaaa 6-10-930 pazartesi gilnü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryollan idare.inde yapılacaktır. 

Milnakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplan Ye muYakkat 
teminatlannı ayni gilnde ıaat 14,30 a kadar münakasa komisyonu 
kltipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beı lira mukabilinde Ankara 
ve Hayffilrpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Ankara Vilayetinden: fener lfaret gemisinde b~l ede maçula önünde aabile ba~ı. b lgihıft 
b ,...n ı miizayede bl a u unaıa fen e ,. .. nü muayyen tt .aa acağ1ndan taliple . 

n ••a e mezkür .d nn per-
111 racaat etmeleri ltizumu ·11n 1 genıı e bulunacak he ' t• 

- 1 o unur. Y e ~ 

EYYelce ilin edilmit olduğu Ozere badema encOmeni vilAyetçe 
ihalesi icra edilecek olan bihlmum inıaata tatlip olacaklann mea'u

, .. ~---;;;jmiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiii'iiiiiiiiiiii.. Jiyeti fenniyeyi deruhte edeceklerin ehliyeti fenniyelerini nabk 
uandarma ımalathanesı Yeaiblanmn Viliyet nafia baımtlbeadiıliğiace g6r018p tastik edil-

ğından imal Ye itaya talip olaıı
lann eylDlün otuıaneu salı gilnll ' 
aaat • onda Nuru Oamaniyede , 
Ce~ıyeti tedrisiyei lılamiye mer
kezıne gelmeleri ve ıeraiti an
lamak Uzere berglin oraya mil
racaaUan. 

D h l 
llAnları · · k ı - mit olduju halde yevmi ihalede encllmene tevdi edilecek olan a 1 ıye ve a etinden· 1000 adet matara pazarlıkla teklifnamelere merbut olarak getirilmesi ve teminat akçelerinin de 

Kapalı zarf uıulile mfinakasaya ._ • aaE t1ın alınacaktır. Pazarlık 25 ihaleden evvel bebemhal Muhaıebebi Huıusiye veme.ine yatmhp 
f 1 aonul A k '1 111 930 perıembe ...nafi aaat k b'I' d J k kb d. • bi b k ktub ıa eıi ve porojelerinin ihzan irin t I! 

1 
an n ara tebrine ıu 14 k 6.. mu a ı ın e a ınaca ma uz sene ının Yeya r an a me unun 

1 · ,. aup o an mUt hb e adar devam edilecektir. teklifnamelere leffi lüzumu tekraren ilan ve bunun hilafında hare-
en muvahk garnlmediğinden yeniden mO k ea itlerin teklif- Talipler numuneyi ve ıartnameyi ket edeceklerin evrakının encümence kabul edilmiyeceti beyan 
lllulra•elenameıinde yapdan tadilatla . na aıa ıartnamesiyle görmek Uzere lıtanbulda Gedik 
2-rf uıulile tekrar münakasaya vazedil y~r~ı rtın müddetle kapalı P•tada Jandarına imalithaneıine 
evrakı g6rmek ve almak üzere Dab·mı· ftir. Taliplerin bu husuıt müracaat etmeleri lazımdır. 
llıU ı ıye vekAJ ti a -

olunur. 

d r~~atları ve yevmi ihale olan 29-9-930 t .. e müıteıarltğınae n 
......_ •hiliye •eklletinde mütqekkU ihale ponıis arıhınde saat no beıt U Zayller 1 
---~;--;-~~~~----~~-----=---2y~o:n:un::a~nı:U~r~ac~a~r~tl~a:n~.- ---:E~d~e •• b_i_y-at_f_a_k_ü_lt_e_u~.~dö-rt---ıö-m--eı--~ 

Tütün inhisar idaresi umumi 

Ak 1 tirlik devam cllı:danile hOmyet 
Saray Vi ayetinden•. - varakamı zayi ettim. Diğer bir 

nGsha alacağımdan zayi varaka-
l. - Akıaray - Bor yolunda 2s+ 000 Ye ların hüknın olmadığını ilan e-

rtlerınden 0,80 ve 705 lira 46 kuruı bed r 2~ +. 250 kilomet- derim. 
:!1enfez ve 25+650 kilometrelerde 00,6 me~ 

1 
a Cfkfiyeli iki adet Edebiyat fakültesi talebesinden 712 

lll'a 30 kuruş bedeli keıifli k6prll ve 28 + 000 çı e lığında 2769 Muazzez Salih 
llıetred 00 2 w ve 28 + 500 le' ı t b IJ .r. dı . A lal e , metre açıklıgında 1398 lira 4o k do .s an unt a6rd ncu '"a aıresınueı,: 
ı.:ıılez ve 30+000 42+ 000 kilometreler aruınd:r:o' bedeli ktifJ Kumkapıda saraç fshak mahallesinin ca-

1
,.g tada 4765 lira 18 kuru• bedeli keıiflı· 14 adet ,Of me.tre açık mii Jshak namı diğer tekke sokağında 

d :r IDe k atik I 2 cedit 16 No. 1ı hanede sakin 
ib • et imalib 11naiyenin bedeli kqifleri 9639 liran 3ez 1 ceınan iken bilı\here hanenin yanmasına binaen 

•ret olup kapalı zarfla münakasaya konulmuıtu 4 kunııtan mezkOr hane arsasının nısfına sahip olup 

Olcl 2 - Mezktlr köprü ve menfezlerin mtlıtacele:· y l elyevm ikametgihları meçhul bulunan 
• llfuna •e liyakab fenniyesini veHiki resmı"ye il ~pbı maıı zarurt Seher ve Saadet Hanımlarla Ahmet 
"'-:ı e ıs at d 1N'uri Be)·e: 
.. -aıece;me nazaran her birnin ayn ayrı aleni mıt k e ecekler 

tıbna d · rh J una asa aur t• 1 Hiuedar olduğunuz muhterik 
terUece~.•n sa naıar a toptan ve kapah zarfla telip;e~n: hane araaıının nısfı diğeri Hacer 

3 K Hanımınn Ahmet ŞOkrn Beye 
30.g - •palı zarfla münakasa 9-9·930 tarihi d b 1 olan borcundan dolayı mabaJlen 
t ki .. 930 tribine kadar yirmi gOn mUddctle : en atlayarak hacız ve tamamına alb yQz kırk 
)e ifat muvafık görülürse aynı günün aaat evamb' ~decek ve altı lira yetmjf dört kuru• kıy-
'Pılacaktır. on ırınde ihale y 

met takdir olunmuıtur. Ve artır-
tek ~ - Talipler müzayede Ye ihale kanonu •eçbile . maya konulacakbr. Keyfiyet ba-
t.. ~ lıfatlarını yevmi ihaleye kadar encümeni fi" temınat ve cız zabıt varakası makamına 
~•ldye 'kal ·bal d v ayete •e ehi" · dfali • Y~ı annı ı e en 8 gün evvel Yİliyet nalia b .. ıyeti kaim olmak Ozere tarihi ilindan 
• İine ıbraı eylemeleri ve kctifname ve ıart &f muhen- itibaren, on gün zarfında 929-139 
:-t almak isteyenlerin keza nafia baı mUbeni ~:?1e hakkında dosya numaruile fstanbul 4 tın-

••eleri U•a olunur. s 
1
•me müracaat c6 icra me mur!uğuna milracaat 

eylemenjz lOzumu tebli§' olunur. 

müdirliğinden: 
1000 kilo marangoz tutkalı fil marka 
2 No 250 kilo damga kurıunu No 1 
3 No 1000 ,. ,, ,, No 2 
4 No 1250 ,, beyaz aabun 
Yukarıda glSsterilen dart neYİ eıya pararhk suretile a1ınacakbr. 

Sabunu ev1af ve şeraitini diğerlerinin de numunenelerini görmek 
üzere taliplerin hergiln Ye pazarlığı için yUzde yedi buçuk teminab 
muvakkate akçelerile 1 - Tqrin evel - 930 çarşamba günft Galata
da mübayaat komisyonunda bulunmalan. 

Muğla vilayeti nafıa baş mühen
disliğinden: 
Muğla vilayeti dahilinde Gökibat - Akçapınar yolunun O+ 612 

- 3 + 671 inci kilometrolan arasında yaptırıJacak olan 8147,96 li
ralık tesviyei lurabiye ile ayni kısımda inıa edilecek 1926,12 lira· 
Jık sekiz adet menfezin birinci tqrin on birinci gDnOne mllsadif 
cumartesi günü nat on dörtte ihaJei katiyeai icra kılınmak ilzere 
kapalı zarf uıuliJe münakaaaya çıkarılmıf olduğundan taliplerin vi-
1 ayet merkezlerinde bulunan şeraiti umumiye ve fenniyesi dairesin
de hareket eylemek kaydiyle teklifnamelerini kanunen muayyen 
olan temioatlarile birlikte Muğla viJAyetine g6ndermeleri ve baıka 
malumat almak iateyenlerin vilayet nafıa1ına mllracat eylemeleri 
ilin olunur. 



f.,,.,,_..,C...C==emh4= •=cal= .. ,. =.=-=.=. ==,..=,=.,ı..ı-=.=b=etıı=-.=ha=ld&l'l==,..=h=f.=aclwt=-===-, 

Guetıye ı;ö.sdertlecık mektupların üzerine lduc içinse f idare ) yazıya 
alt ise r yazı J lıarctl konulmalıdır 

JMll_,.. ..ı.t1lPl•nD ••clU1•d-. lnrmatı malraclder-• meı.t.plal• lı.oD• ... , paraJ.,,. 

l lra,.ı.oı-d.aa •• 11&..lena .a.cl•aeatoacl .. idare mH'al deillcllr 
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-= SAYISI HER YER.DE b KURUS -

ı\IATBAA VE Dı\REHA~E 
lST ANB Ut~ Babıali. Ankara caddcs odc •\• AK.11 YGRDU. 

r. 197J ıOARE ~LEr.1 1971 YAZJ iŞLERi lelsr•• VAKii ..... ta 
....... 

DOKTORLARA TRICALCINE TRICALCINE 
( Kaıe komprime çikola- VE OPOTHERAPIOUE 
talı } Pudre •e granUla ( Granüle ) 

Zafb''tt Verem, kemik hastalıkları. kr 
yorgunluk, hamile ve süt veren arıo' 
dınlar, çocukların neşvüne~~ 

karşı en müessir m~ 

~ınmnııınııııını1111uınııııııııııııııınııııııııı 111111 ııınıııııııı11111ıııııııııı11111111rıııınıııı1 1111 ıııııııııııııııı111 ııııııııııııııııınııııııııııııııııııı~ 

I Elektrik - - i 
İ Hıfzıısıbba adi süpfirgelcri Ye ' 
\ toz almağa mubsus tüyleri mah.' ~ 
J kGm etmektedir. Çünkü bunlar ~ 

1 ~ tozlan havaya kıldırmaktan baıka § 

~ bir ıey yapmazlar ve aile ocağımız : 1 1 için
1 

bidr tehlike ~eşkil eden mik- \ 
§ rop ar an ve ıaır sirayet vuıta· = 

§ larından bizi koruyamazlar. f 
' Buna mukabil E L E K TR 1 K } 
=. S O P O R G E S 1 bu vazifeyi ta- ffE = = ~ mamile ifa eder. Tozu cezp ve def- E. 
= = ~ eder. Malik olduğu bir çok tefer- E 
§ rllar aayesinde bu ıüpfirge halılar, § 
ı perdeleri, parkeleri, etyının •ltı ~ 
=. da dahil olmak üzere mükemmel § = = § temizler, aynı veçbile kütüphane ~ 
~ leri kitaplan kaldırmığa lüzlim olmadan, elbiseleri, kürkleri ve ~ 
~ saireyi de temizler. Cereyan sarfiyab hiç meıabeaindedir. Talep ~ 
f vukuunda ikamatgibınızda beda•a tecrObeıi yapılır. ~ 
~ SATiYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek E 
I üzere VERESiYE ttize takdim eder. \ 
l BeyoQ-lu yüTnel meydnı Metro Han. 1 
İıııımıııı111111ııııııuıuuıııı11ıııııııı1nıııııı11ıııııuuuııu11ıııuıııı1111111ııııımıı111111111ıııııını1uınııııııııııııı11111111ıınınıı111111111nıınuu~ 
«JOI~•~ A-1uhterem muallimlerimize ~llııBI~~ 

Müstahzaratı 
fabrikası 

Pek NEFiS olan 
ve T O R K eseri 
san'atı mamuli -
bnı muhterem a -
haliye takdim eder. 
KREMPERTEV 

Briyantin 

PJ~RTEV 
Pertev dit ma
cunu, Pertev ko
lonyalan, Pertev 

PUDRALARI 

Ankara'da son defa içtima edtn "Türk mua!llmlerf. kongresi tarafından ilr•-••••••••••1111 
kabul olunan esaslara göre tertip edilmiş olan edebiyat muallimi 

· KAzıın Sevinç Beyin: 

Dilimizin Grameri 
(ilk mekteplerin 4 ve 5 İnci sınıflarına) 

ile Maarif müfetti~lcrinden ( A. Fuat) B~in ilk qıektcplerin 

Yeni Hesap Dersleri 
Eserlerini kendisine has bir ncfastle 

Resimli Ay l\tlatbaası 
Tab etm İştir. Nümunelerini isteyiniz. İlk mekteplerin bütün kitaptan sr.ri 

olarak mevcuttur. )1 
~)OIBOIBOOOGGGCJ•~MMMMMO~~~~~-MM~~ 

Vakıf akarlar ve mahluller 
müdürlüğünden: 

Kıymeti Verilen bedeli llAn tarihi 
Lira Kuruı Lira 24-9-930 ili 
4866 96 365o 1-10-930 " 

Uzun Şücaettin mahallesinde Fuatpaıa caddeıinde Uzun ŞUcaet
tin camii arsası icra kılınan müzayedcıinde talip zuhur etmediğin
den pazarlıkla aahlmaaına karar verilmi~tir. 

Talip olanlar 1·10-930 Çarıamba gtinü aaat 16 ya kadar mah
liılit kalemine gelmeleri. 

Tashih 
Emniyetsandığı müdürlüğünden 

Muhterem gazetenizin 12 eylnı 930 tarihli nüshasında intişar 
eden mücevherat aatıı ilioında aatıı gtlnn 29 eylül 930 olmak la· 
zım ielirken sehven 22 eylül 930 olarak tertip edildiği anlatıldı
ğından tashihi keyfiyet olunur. --
1 Vilavet Daimi Encümeni ilanları f _ ............ ..........._. ........... ._ __ _ 

Aoadoluhisarmda Göksu deresinin dört kardeşler ilerıinde Ali· 
baba bostanından bed ile derenin denize akdığı mahalle kadar 
ıeytllptan terakOm eden kumların reımi nisbisi 15 tesrinievvel 
930 çarıamba günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin encümeni vilayete müracaatları. 

Hasta bakıcı aranıyor: 
Tekirdağı memlcl{et hası an esi 

bastababetinden: 
~ 

Tekirdağı memleket baatıneeinin 35 lira ücretli hasta bakıcılığı 
müolaaldir. laıe ve iôo.te b11taneye aitti. Hasta bakıcılık ıartlarmı 
haiz olan taliplerin bqtabiplite mDraeaatlu:. 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü batındı 
Beyo!lu 2362. ~obe acentesi Sirkecide 

:vfühOrdıtr zade hanı altında T el.lst.27 

İskenderiye sürat 
postası 

(EGE) E;TfıtuCu~: 
saat 10 de 

Galata rıhtımmdan kalkarak 
cumartesi ıabahı lzmire varır 
•e lzmirden saat 12de kalkarak 

azarteıi saatlOda lıkenderiyeye 
Yaracak ye Çarşamba Iıkenderi

yeden kalkarak lzmire ui
rayarak lıtaııbula 12 de ıele
cektir. 
lıkenderiyeden aktarma Port· 

sait için de eıya kabtıl olu
nur. 

l ra~zon itinci postası 
( ANKARA ) vapuru 25 

Eylül Perıembe akşamı Ga
lata rıhtımından kalkarak Zon-

guldak, lnebolu,Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatıa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskeleıile 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ordu, 
Fatsa, Samsun, Sinop, 
lneboluya uğrayarak gelecek
tir. 

Satılık demir ve tah
ta fıçılar 

Levazım anbarında mevcut 
180 adet demir ve 60 adet 
boş makina yağı fıçıları mü
zayede ile ıatılacaktır. Kat'i 
ihaleleri 1 teşrinievel 930 ta
rihinde icra kılınacağından ta· 

r pi erin o gUn saat 16 da le· 
vazım müdürlüğilne gelmele-

.. . 
encumenı vila-Ankara 

yelten: . 
Ankara san'at mektebi için bedeli muhammeni sekizbio yed;:; 

ıekaendokuz liradan ibaret Ye zirde müfredatı mürakkam olaıı tol'• 
sekiz kalem leYazım kap.alı zarf uıuli~le ~llnaka~aya . konuloı;!o-11 

Talip olanlar bedelı muhammenm ~o 7,50 nııbetınde te 'of 
muvakkate olmak Oıere 660 lira muhaaebei hususiye ve:ıııe;Jif 
tevdii ile alacağı makpuz acnedinj veya bir banka mektubunu t 'ıt 
varakası zarfına leffedilecoktir. Şeraiti anlamak istiyenler ıaJI ,.ol 
mektebi müdilrJilğüne ve bu münakasaya ittirak edenler ıa~l• 1" 
16 teşrinievel 930 perıembe gllnü saat J 5 ten cvel Ankara tılA 
ti encümeni daimisine vermeleri ili.o olunur. 

Miktan 
2 
3 
2 
1 
1 Çift 

15 

1 
1 

75 
)O 

2 
264 

9 
1 
6 
6 
1 
1 
l 
1 
1 
ı 

Cinıi 

Hasaa kılıncı çelik gönye 
Somun gönyesi 
Üniversal zaviye gönyesi 
Kople zaviye gönyesi 
Liıtik borulu tesviye ruhu 
Muvazi ağızlı menıene hassu 
Üniversal mengene ağızlığı 
Kombinekaı borusu bükme makinuı 
Uzun demirli marangoz mengeneıi 
P .. ntent marangoz ,, 
Üniversal çerçeve ,, 
Muhtelif kuturda delik makkabı 
Patent makkap 

Çerçeve teıtereai 
Arkansan taıı 
lndiga taıı 
Kople tepesi bileği makinısı 
Kombinedal kenet ve kenar makinası 
Vidalı maka1 malunaıı 
Kenet sıkııtırma makioası 
Oluk demiri bnkme apareıi 
Kople ağaç torna makinaaı 

1 
1 

Demirci koniği 
Takım yarım modelden beı modele kadar hafi 
çeliğinden model rezeıi 

1 
1 
1 
ı 

20 
1 
1 

27 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
2 
1 

25 
2 
1 
3 
1 

Çift 

adet 
il 

" 
" 

" 
" 

Takım komple kalem hamili 

Üniversal mengene tertibatı 
Zımpara taıı keameğe mahsus elmas 
Takım kople render elması 
Sürmeli kompaı 
Model diı ölçmeğe mahıua kompu 
Derinlik kompaaı 
Herlinya( 
Atelya linyalı 
Saplı pileyit 
Raspa linyalı 
Doğrult- a linyab 
Pikeyit yatağı 
Haasaa venaiyeli mibengir 
irtifa cetveli 
Çizecek 
Hasıas kUçük glSnye 
Talebe gönyesi 
Adi talebe gönyeıi 
Nilmunelik çelik işbaıı dolabı 
Meşin makinası 
Kayıt makinaaı 

Düğme 11 

75 
" 

Kısa demirli marangeı mengenesi. 
_ ____,,/ 

BAYRON MARSILYA EKSPRlW:l 
7500 tonluk PATRIS 11 lüks 

poata sefinesi eylülün 23 uncü salı 

günü saat 17 de limanımıza gelerek 
eylülün 25 inci perşembe saat tam 10 
da PıRE ve MARSILYAYA hareket 
edecektir. 1 !er sınır yolcu \'e emtiai rüc
cariye kabul, olunur. Pire ve l\1arsilya·. 
ya müteakip seferler: 2, 16 ve 23 teş 

rinie\\'elde Nelson Layin vapurları ile 
Cenubr Amerika ya \'e 1 lolland Ame
rika Layln vapurlaı ile Kuba. i\]eksika· 
)'a bilet \'erilir. Cmumi acentesi: D. 
AnagnostoPulo ve K. Siskidi Çinili 
rıhtım han Galata. Tel. Beyoğlu 261 '2·3 
Galata ve fieyoğlundn umumi seyahat 
accntcll'Tİne müracaat 

._ ____________________ __ 

Amerikan usulü DANTIN 
Nasuhi Oiş MACUNU 

dişleri beyazlaur ve 

etler; kun·etlendirir 

Sairlerinin rekabetine 

rağmen tercih olunmak- ye'' 
tadır. Bir lı aç tecrübe kA[idir. (ter 

d -e~sa_u_1ı_r·~~~~~---~ 

Dr. A. KUT• . 1~,, 
l\1uaycnchnne ,.e teda,·i etek':esi 9' 

l•bcmu,·•n. K"'köy Topçul.r ~ 
_......... ~" 111111ıuıwuwuıua 1t1uuuıunııHBnıt11RJR111111"""**" • Jt)IP"' 

Mes'ul müdür: Refık 


