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ismet Yeni Paşa 
Gazi Hz. ismet Potayı yeni kabineyi fetkilc memur 
etmekle kendilerine kartı olan itimatlarını bir kere 

daha izhar ve teyit ettiler 
Fırka gurupunda dün gece yarısına kadar süren hararetli bir 

..Jctimadan aonra yeni heyeti seçildi 
. Ankara, 26 aaat: 23,30 (A.A)- Hariciye, Sıhhıye, Dahiliye vekil
leamt teblij': ReiıicOmbur Hz. leri yerlerinde kalmaktadır. 
ıC... vekilleri h"'yetbıin teıkiline M&dafaaya Haaan ( Trab:ır:o~) 
C&mhuriyet Halh fırkaaı reisi veya Zekti (Diyaribekir', Nafia
amuml Tekili Ye Malatya meb'u- ya Saraçotlu Şnkril, Ma~yeye 
au lamet Pqayı memur etmif- Muatafa AltdGlhahk, Adhyeye 
lerdir. y uauf Kemal, Maarife Eıat (Bur-

• • • sa), iktisada Mutafa Şeref (Bur· 

yeni kabine ::~ı.~leria ı.imlori .ılylen-

t?' o !W? • wwwı ... 

1 

1 

AV-A-K-1-T 
V. ın 

1 
İkinci tertip Hedive 

kuponu : No. 28 

Kabine Reisi 
Uzak Şarktan gelen mısafir 

Bir Çin ceneralı şehrimizde 
uÇin gençliği GaL.i Hz. ve Türk inkıli 
bı karşısında hürmet hissi beslerler" 

Çin cenerah Türk gençlerini Çini , 
görmeğe çatn ıyor 

Hangi vekiller 
değişiyor 

Ankara 26 (Telefon) - lamet 
P,., kabineainin tqkili için ar
kadqlarile mllzakerelerine bq
laclı. 

Kabine beyannamesini ne 
zaman okuyacak 

Ankara, 26 (Telefon) - Yeni kabine 
azaeı yann (bugtin) vazifelerine başh· 
yacaklardır. Başvekil, öğleden 8?nra 
aktedilecek meclia içtimaında yenı ka
bine azasını meclise arzedecektir. 

Bir hafta kadar evet ıebrimi:ır:e 
gelerek Ankaraya geçen Çin jene
rallarından Vang Moa Song, KoJo

nel Ceng Kai ve tayyare :ır:abiti 
Veag Çio eYeJki gün ıeh~imi:ır:e 
dönml1tlerdir. Çinli ::ır:abitJerın bu 
aabab erkenden tayyare ile Ro
manyaya hareket etmeleri mu
karrerdi. Jenaral V ang Moo 
Song dlln kendiıiJe 18r~ıe.n bir 
muharririmize seyahat ıntibala
nnı ıu auretle anlatmışbr. 

_ Haziranda Çinden hareket 

ismet Pqa Hz. 
Ankara, 26 (Telefon) - Gui 

Ha. •aat 16 da MeclUi tepif 
ettiler. Odalanada bir mllddet 
iatirahat ettikten aoma lamet 
PAfayı kabul ederek kendiaiai 
yeni kabineyi teıkile memur etti. 

Kabinenin beyannamesini ba pazar· 
tesi okuması muhtemeldir. 

Slylenilea aon riYayetlere 16re [Alt tarafı 1110 sagıfamızda] 
ettik. L1viçrede ZOrib ıehri~de 
to ]anan diometri kongreaıne .. 

Uçüncü bir fırka mı ? 
Reiaicilmbur Hz. nin tezkere· 

leri ıureti ıudur: 
";-'• ftleb•aaa ismet Pf, Hz. J.tae 

Aptülkadir Kemali Bey, yeni teekil 
ettiği söylenen fırkada gene eski 

prenaiplerine ıadlk mıdır ? 

• 

9tldlab uaalye kaaaaa-
111111 4' a.cu maddem m11-
cibbace Batvebıete zab clev
lellerbal intihap ettim. tera 
vekilleri heyetinin tetkll ve 
teklifini rica ederiaa efen
dim. 

Apttılkaclir Kemali B., ba,a. 
villyete verdiji ve halka da· ti 
iıttıja beyannamelerde, amum? 
merkezi Adanada olmak ilsen 
,.~hali Ctımburiyet Fırkuı,, na-
mile ilçtincll bir fırka tqkil et· i 

R~lStcümlıu ti-· · h r-
r-. lflDI Ye er iJô fırJradaa &Jn -
uazi M. Kt!ntiJl olan bu yeni tqekk&l dahilinde , ... _..,.,.. ~ 

Ajansın resmi kendi etrafında toplanacak uka-
tebiiği dqlarile Ça}afacatını, iki fırkaDUa 

Ankara, 26 (A A) - Tebliği da yalnız aamiml a6z a6yledilde
resmi: Reiıicümhur Hz. Mecliı rini, fakat it yapamaclıldarJm 
Reiıi Kbım Pı. yi Ye Mecliı kendi fırkaıının iae filiyata &iri~ 
a:ır:alanaından bir çok zevatı feceğini ve timdilik menauplan· 
neztlerine davetle her birile nın 200 kiti kadar o' dutuuu yaz. 
ayn ayrı muda\elei efkarda bu· m11 ve ı6ylemiıtir. 
lunmuıtur. Reiıicümbur Hz. htı- AptWkadir Kemali B. in rami 
kiimet teıkiJi hakkındaki karar- ml1aaadeaini iatedjii llçlbacG far
larını henll:ır: tebJij- buyurmam..- kanm tarihçeai epi UZUndur. 

Aptlllacllr Kem•" 8. 

lardır. Aptlllkadir Kemali B. Biriacı· ____ .... _ _,,... __________ ,;;,:.;:..::_::::,. 

Muhtelit takım macarlarla 
(1-1) e berabere kaldı 

Bllyllk Millet Mecliainde Kuto
moni meb'aaa, ..tatile balUDJDllf 
Ye i8tiklll mahkemesi relslili 
vazifesini ili etmiftir. 

Dhldl maçtaa bir intiba 
/ Yaw ıç 1a,,/a111JZda / 

ApttUkacir Kemali B. daha 
Biriııci Milll Mecliai hali içtima· 
da iken fldıci ırupa iltihak et· 
m• ti ikinci fl'UP Birinci Millet lf . . 
Meclisi aza• aramada bir nevı 
muhalefet trka11 roliln& oynu
yordu. ilriac f"IP mudafaai ha· 
ku pbuınııedit hareketle. Y_e 
mutedil oJmunakla i~ edi
yordu. AptOkadir Kemali 8. ba 
rrubm asa•daa idi. 

ikinci Blt&k Millet M~ 
iatahabatmci Aptllkaclir Kema.li 
B meb 'ua Whap edilmedi. Bar 
..:addet A•nada buauai bir 
mektep açta. Çiftçilikle me~! 
oldu. ye Ttk a6ı l'azetuıaı 
çıkarmaya bflaclı. 

924 aenea nibayetlerinde Tok 

1
81• gueteain latanbala nakletti. 
Fethi Beyin iyueti Yek ileti za· 

l 
mamada Tolllz gazetesi heyeti 
YekOe karaıle aeddedildi. Bu 

[Alt tartıl 5 lnct sagılathı] 

Çi~ murahbaaı ola~~k _iıID:•.k ~~
tim. Kongre meıaıaını bıtirdık-
ten ıonra Avrupa memleketle-

rinde bir tetkik ıeyabatioe çıkbm. 

Bu arada Ttırkiyt=ye de uğradım. Çin oenerıh Vıng elloo Song 
Tnrkiye ıon zamanlarda yap- de tetkik edilebilecek meseleler 

bgv l muazzam inkılaplara bnt.un 
de::O:tclir. 

"bum Ukdir nazanm lberme Ô:Jan ama .... ,. la:!• 
:elbetadwtir. Ba iti&erla T.W. ..a-

dan blltGa de- etmek llzamclar. Ankara11 •--
yeye aelerek yap. . dam. 86·""1. bir faaliyetin ftt .z.:..:1.lilderi mahallinde tetkik et• 7-
ar..- · b. bo tur hareketin merkui. 
mek benim içm ar rç W S.,Udıjum b&yllk teceddlt 

Memleketinizi ziyaret e ; hareketleri arumda bilbaua bir 
Fakat maalesef pek az bir taneai, Latia harflerini kaball-
ıdn kalabildim. . r:-m k llkacl 

TOrkiyenin bqardıj1 terakki ah biz ..,=...:.eri ço a ar 

hamleleri Ye btıyllk teceddllt edea· ve memleketimin mlDenw 
[Alt taralı 6 lncl .alllfadc] 

hareketleri öyle bir iki gtln İç!D- -·---------"'ı 
. . ' Bir intihap dalaveresı mı • 

Büyükadada defter çalındı 
Belediye intihabına es~s ol~n def· 
teri müddetin bitmesıne bır saat 

kala kim çaldı ? 
dıj'I için intihap gOnlhalha mafll.. 
ma81 lbım relecek." 

Adalar kaymakam1 Hayri B. 
Dün Bnyok adada dolapa 

mubarrilerimizden birisinin kula
ğına bir haber faııldaadı: "lakele 
batındaki Belediye kalnbeainde 
duran defter çahndı. Kanuni 
mllddetiai tamamlamadan çahu-

yeni ye uki fırkaların faali-
yette bulandup bir malardat 
delterin birdenbire ortadan yok 
olmaıı her halde ehemmiyebiı 
tellkki edilemezdi. Acaba def· 
ter her hangi bir .ebeble ,aip
mi ol mut tu, yokaa aiyut bir el-
mi bu iti yapmıtb? • 

Muharririmizin yapbj'ı tahkı• 
kat bunun çabndıj1 ihtimalini 
kuvvetJeendirmiıtir. 
Defter ne uman vok olmaı1 

Perıembe gtlPll aaat beıte 
Belediye kulObeaindea Kayma• 
kam Bey"' açal'-D bir telefon, def· 

terin ortada olmadığını, acaba !et
kik için aldınhp aldmJmadırmı 
haber .ermit •e ıormuttur. Kay
makam 8. defterin aldmlmadığım 
86ylemit ve poliıe bir milzekkere 
yazarak ml1aebbiplerinin meyda
na çakarılmasıru bildirmittir. 

Polisin t1Jhhik1Jtı 
Mcı'eleye vazıyet eden poliı 
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1 
~'--J~cJn (ialcilf a: Ağa oğlu Ahmet Bey 

• e 
E 22 Eylül 1340 da ne diyordu 1 

a bine) 22 eylül 1340 tarihli HAkimiyeti huru M. Dumerg radikal fırkadan ay-
~ .Milliyede Ağaoğlu Ahmet Bey aşağıya nldı mı? Hayır ve hayır ... O halde neye 

• e graf 
Bütün vilaye a alisi ff. 

fırkasına bağ dır 

Artvin den ı 

=L• G • H • g dercettiğimiz şu makaleyi yazmıştı. istinaden Gazi Paşadan bitaraflık ta-
"j IS e 8ZI Z. DJD~ O satırların, yazıldığı günün üzerin lep olunuyor? Devlet riyasetine gelen-
==-=_'E taSVİ bine İ tıran E den bugün bes altı sene kadar bir za. ıer ister istemez fırka adamlarıdır ve 

~ man geçmişti;. fırkadan ayrılmazlar; fırkanın mukad 

"Yarın,, gazetesine telgraf çekenler 
kimlerdir ve neci adamlardır? 

E. eti• ~ Dünyada dönen yalnız defirmen ka· deratma ve programına kat'iyyen la· 
i_-=_ l ~ nallan ve hava fınldaklan defildir. kayt kalamazlar. Binaenaleyh intihaba Arti•inden diln ıu telgrafı al-

Ankara 26 {Telafon) - Is- g Dnzan insanlar da dönüyorlar. Hem tabi riyaseti hükumetin bitaraf olma- dık: 
{= met Pş. 19,5 te yeni kabine i değirmen kanatlarını n hava fınl- 8I düsturu her türlü hakikatten ari bir "Artivin villyeti umumi mec· 
_ listesini Reisicümhura arz.etmiş ~ daklannı hayrette bırakacak surette. riyakarlıktan veya saltanatı meşruta fisile ticaret odası azası bile ye
~ ve memnuniyetle kabul edil- ~ Buna mi~aı mi istiyorsunuz? O halde devirlerinden kalma bir hatıradan baş ni hrkaya geçti!,, Serlavbasile 
~ mittir. ~ karileri~iz, ~ğ.aoğ~u A~1?et B.ey~ o ka bir şey değildir. dokuz imzalı bir telgrafı bugün 
§ R . . .. h H B kil • § zamankı Hakımıyetı Mıllıyede ıntışar ----------- y t . 
~ eısıcum ur z. aşve e E eden ve tarafımızdan bir kelime bile Tevfik Rüştü B. elimize geçen " arın,, gaıe cıı-
~ ti ismet Pı. ya tevdi buyur· ~ tay ,.e iHh·e görmiyen yazısını ltltfen nin 18 eylül tarihli sayısında 
• duklan esnada - haber aldığı- 1. oku unlar: Rusyada samimi surette okuduk. Bu gazete umumi mec-
mıza görc·Pş. bu yeni vazife- \ "Şimdi ona diyorlar: nsen bu bir tarcı k 1 d liste, ticaret odasından bazıları-
yi kabul etmemekte ısrar et- 'I fı bırak, bir köşeye çekil seyirci vaziyet arşı an 1 nın iıimlerinin bulunmasını vesile 

1 miştir. Fakat Gazi Hz. nin ) al ve bitaraf ol!,, Ne garip bir teklif. Anadolu Ajansının istihbanna göre tutarak umumi meclisle ticar~t 
.. l Ü • L b l d k ! 1 Meclisi tophynn o, rehber o, fikir ve- Tevfik Rüştü Bey Tas ajansına Türk odası azaları bile yeni fırkaya _ ısrar arı zerıne ırn u e ere .., h k . ş· d' b h d ı ~ "t d' 
~ . h""kfı t . r·. ' b ;;: ren o, are ·et ettıren o... ım ı u er Rus ost u5 unun mu ema ıyen rasa- geçti demekle güya blltllo Ar-
~ yem u me rets ıgıne nı a- şey olan o, kendi kendinden vazgeçe- net kespettiğinden bah~etmiş: Ve Mos-
§ yet muvafakat etmiştir. cek fena filkainat olacak, Hindistan kovayı ziyaretinin ileride Türk ve Sov tivin halkından baıka halk fır-
= fakirleri gibi sair filhadisat olarak o- yet harici ıııiyasi ricalinin temaslarına kaaı mensuplanndan olması li· 
defterin konulduğu gündenberi zaktan bu gerdişin deveranını seyrede· bir mebde teşkil edeceğini ve yakında zım ııelcn ticaret odası ve umu
defterle en fazla alakadar olan cek. Litovinofu Türkiyede memnuniyetle mi meclis azalarınmda yeni fır-

h Niçin?.. Çünkü devlet reisi imiş, göreceği ümidini izhar etmiştir. kaya ııeçtiği manasını ifade e-
tetkik be anesile başından bir-_ clevlet reisi ise bitaraf olurmuş; bir kö Akşam Türkiye sefaretinde Tevfik den bir uıtalık yapmak i.temiı-
tUrlU aynlmıyanlan tesbitetmit şeye çekilerek uzaktan hidilıatı 5eyre- Rüştü Bey şerefine bir resmi kabul ter tir. 
ve bunları fllphe altın almıştı r. dermiş !- Bu eskimiş n bütün dddt tip editmi§, bunu icra Heyeti Reisi Ri- EvelA bu gazetenin Artivin 
Buol rm hepsi de S. C. F. için müdckkikler tarafından reddolunan fi kof, Litovinof, Karahan, harbiye ve bah halkı namına bu kadar katiyetle 
e- tik d d J l ld kir c ki parlamentarizm nazariyatçıla- riye kom~ri Vowsilof ve bir çok Sov- hükôm vermek aallhiyetini ner· 

uy 8 a a ça ışan ar 0 uğu rı tarafından ileri sürülen bir düstur- yet ricali ve sefaretler erkanı hazır bu-
poıl·sçe tesbı"t ed"l · t" den aldıg .. ını sormAkla beraber ı mış ır. dur. Bu düstur hakikatte eski parla- lunmuşlardır. 

Kimler şüphe alfında? mentarizm usulUnü vazetmiş olduğu yarın gazetesini protesto ederiz.. 
Defterin ortadan kaldırılma- bir çok riynkıirhklardan biri idi. Sun'i ld Saniyen Yarın gazeteisne bn-

sından dolayı şUphe altında ,.c gayr i tabii olduğundan bu kaideye Bir yı JZ yftk harflarla telgraflarını yazdiğı 
hakikatte hiç bir ı.aman ve hiç bir ıahsiyetler tanıtacağız• imza sa-

bulunanlar Sadi Rııa Bevin kü- memlekette riayet olunmamıştır. hiplerinin batında sabık Batum 
tabyada bulunduğu sırada s. C.F. Amerikndn devlet riyasetine intihap Bir sinema artistı öldü meb•aıu Mehmet Edip Ef. bu 
işlerini vekili eten gören Avuknt lar doğrudan doğruya fırka namzetle· Hollywood, 23 (V AKIT) - Maruf hayaliden intihap edilmiı olma
Ali Rıza B. Sucu Avni, Muallim ri etrafında icra ediliyor. Mevcut olan sinema artistlerinden Milton Sils renis makla beraber zaman ıufaseten 

iki fırka yani demokratlar ve cümbu· oynarken birdenbire düşüp ölmüştür. 
Ayni Beylerle Bahriye lokantası riyetçilcr ayn ayn namzetlerini tayin Milton Slls 48 yaşında bulunuyor. elviyei salaaeyi temıil etmiı ol-
sehibi Ahmet ve polisikten mat- ederler. De\'let riyasetine ait intihap (VAKIT - Mllton Silsi hepimiz tı· mak üzere Batum meb'uıu na
rut Lütfi efendilerle bir ~ezacı- doğrudan doğruya fırka mcüadele11i nınz. Daha küçükken, ilk sinema sey- mile meclise kabul edilen diğer 
dır. defterin neye kaldınldığım şeklini alır. İntihap olunan zat ise hiç rettllimiz zaman serili filimlerde onu gö· zevatla beraber meb'usluk ııfatı-

bir zamnn frrknsmdan ayrılmaz ve &e- rür ve severdik. Şimdi onun fılimlerl bu- Dl kullanmak mazhariyetine nail 
sorarak defterin verinde olma- ne fırkası ile eski alakasını muhafaza rayı pek az geliyor. Çünkil Mllton Sils oldu. Bu zat mecliste iken ikinci 
dığını haber vermek suretlle nazarı eder. Foks filimlerinde çalışıyor idi ve bu fi-
d kk b lim •irketinin Türkiyede şubesi yoktu. gurupa geçerek daha o zaman-

i ati cel ettiren lok ntacı Ayni hal Fran.~da ve bqka bütün Hu sevne Milton Silisln Istanbulda iki fil. · dan COmhuriyet Halk Fırkasına 
Ahmet efendidir. cümhuriyetlerde de cereyan eder. Dün mini göreceğiz. Kıymetli artist Lon Şaney- muhalefetle temayüz efmiı ve 

Dunu niçin yapabilirler? yada lntihapla devlet b~cuna geçen bü- den sonra Milton Silsin ölümü ı; lnema muhalefetine bugilne kadar can
D efterin çalınmasındaki sebe- tün reisler aynen knedi fırkalannın a- için kayıpor. Perşembe günli çıkacak dan sadık kalmıfh. Layik cDm-

damlan olarak devlet riyasetine geli- llAvemlzde, Milton Sllein 'hususi hayıt
hin ne ole.bileceğini Ada kayma- yorJar ,.e mensup oldukları fırka ile lan• ıerlAvhası altında nqıettiğimiz seri- huriyet esaslannı kuran ve mn
kamı beye sorduk, bize şu ce- alakalannı muhafaza edi)•orJar. Baş deki cevıplannız:ı olruyacacsınız. Milton dafaa etmif bulunan H. F. na 
vabı verdi: ,,Defter bir haftalık ka türlü olması kabili tasavvur mu- Silsin teni• kurtunda ant ölümü vukuı kartı ıimdiye kadar muhalefetin 

geldi&ı zaman, oğlu ve kansı onu sey- b k d d k ti but müddetini tamamlamasına bir, dur? "' u a ar H ı a a mer 
rediyorlardı.,. k 1 l h" • 1 bir buçuk saat kala kabyoldu. Mustafa Kemal Paşadan bitaraf ol a an mumai ey ın aynı esaı ar 

A kla gelebilecek ilk ihtimal bel- masını talep edenlere soranm: Dünya- Millt kanın umde ittihaz eden serbest cum-
ki intih bın taliluna sebep ola- da hangi reisicümhur vardır ki men- hllriyet fırkasına yaz:dıklan tel-

butelgrafın asıl muharriri olan 
Edip efendinin ıahsiyetini, tel· 
grafını itina ile okudukları tak: 
dirde bizim bu zat hakkındakt 
kanaatlarımızm vakaya ne k•· 
dar uygun ıeldiği mes'eleıile 
telif ederek anlayacaklarına· 
da kaniiz. Diğer imza .abiplerin• 
gelince meclisi u· azasında.0 
Hulusi Servet Efendi muıı:ıaı· 
leyhin akrabasıdır, encuıııenİ 
daimi azası Osman ef. köy iınaıl1"' 
lığından yetiımedir, Servet ef. 
bir sene evel belediye reisliğin
deki idareıiıliğinden halkıo 
memnuniyetsizliğini celbetmit .,e 
nzifesini sui istimali ynznndell 
mahkemeye verilmiı ve bazı ~e
beplerlede fırka idare heyebD" 
den çıkarılmıştır. Ticaret od•11 

azalarından Oıman, Rtistem sn
leyman efendiler1e yeni fırk•Y~ 
gırmediklerioi yalnız tebrik teh 
çektiklerinin Ye bu hareketleri" 
nide halk fırkası azalarından bit 
iki şlbısa karşı olan iğbırarlatl" 
nın ıebep olduğunu söylemek" 
tedirler. Hacı Ömer zade Haıao 
Agaya gelince usta Aziz oğlu 
hancı Hasan Aga namile mafuf 
olup hancılıktan baıka hiçbir 
mefguliyetinin olmadığını tanıb 
ederiz. Hulasa yukanda ıabıi
yetlerine dair malumat verilell 
dokuz kitiden başka fırkaya arti· 
'tinden girecek kimse olmadığı"'- • 
ve vilAyet halkının Halk fırka1ın• 
sadık buJunduklannı teyit ederek 
bugUne kadar bası bulundukları 
Halk fırkasından iıtifa etmedik· 
leri halde yeni fırka balığıoı 

ettikleri çektikleri telle anlaıılao 
yukarıda isimleri geçen Enc0" 
men Azası Osman ve Mecliıl 
umumi Azası Hulfıli Servet •e 
Halvaşı oğlu Servet ve Ticaret 
odası Azalarından O. Rüatem •• 
Süleyman Efendiler Halk hrk•" 
ıından ihraç edildikleri illJı 
olunur. 

sup olduğu fırkanın adamı olmasın, o Bu9Qn tatbik ed lmeG• grafın ıon fıkralarında anlatıla-
bilir diyedir. Fak t bu kısır bir fırkanın takviyesine çalışmasın, fırkası! batlınıyor. caği üzere esası umdeden değil Hasın 
düşilncenin eseridir. Çiin'lc:il ku- nın başında bulunmasına n programı Bankalar IConsorslyonıı reisi Nurol- fırkanın idari ve iktisadi umde- Ticaret O. R. Osman, Belediye R. Kıdtt • 

Halk fırkası M. 

lllbeden bir kaç yüz metre ile- nrn, efkar ve amalinin tatbikine çalış· Iıb Es'ıt B. dün ınkaraom febrtmize leri için icabat •e ibtiyaçJanna Belediye Azası Osman, Aza Hasan, Ad 

rideki belediye dairesindeki def- mnsın, sırf reis olduğu için fırka ile gelmiştir. Mumılley dün kndlsile görü- daha uya-un •e bir hususta hem Osman, isı Hasan, Aza Harun, tırk• 
d alakasını ke miş olsun? fen bir muhırririmlze B.N.M. sinin ev- Azası Osman, ticaret odası Azası Kaydı 

ter tam zamanın nezaretim al- fikir bulunmalarından dolayı gir-P uankare reisicUmhur oldufu za. v.:lkl günkü içtlmımda ltabıl edilen türk Nau m Hasan. Aza Behçet, tzn Osaı•l'I• 
tında kaldırılmıştır. Ş yet bu man mütekamil cümhuriyet fırkll!lın· pıra11nı koruma kanununın bugünden dikleri anlqılmııtır. Biz bunu Hnlktan Refik mustafa, Halktan M süle1· 
defter de yok edilmiş olsaydı bu dan çıktı mı? Amerika reisi Koliç fır· itibaren bortadı tatbikine başlanacağını çok g&rmedik. Serbest C. F. man, Halktan A. Fehmi, fırka Aza lsbalt 
ihtimal kuvvet kesbedebilirdi,, kadan istifa etti mi? Fransız reisicüm- söylemiştir. ıı Lideri Fethi Beyefendinin Hüseyin, Haydar, tüccardan Hamdi TılAt· 

El~V~A~K~ıT~~ •• ~~~t~e=f~r~ık~a~s-ı~:~~~~~~~~~====~:!!!i!i!iiiiiiiiiiii!!!!8!!!!l!i!!!sb~a~kıntEilse:!E!!!!b=a~k~b~,!!E5v5e=ı~o~ır~a~t5e~k~r~a5r~===M~e~z~a=n~b=ü=y=il~k==a=d=a~m==i=çi:n~k=a=z-~~b=ir==y~U~zd~e~e=n==~k~Uç=ü~k~b~i~r=t=e=e3ı~ı~~r 

Yunus Ağa, senelerce devam 
eden tecrübelerden !onra bu 
işlerde mahir olmuıtu. Burada 
toprağın üst il 1' adnr altını da 
kanı karı§ biliyordu. O kadar ki 
bu sah , kendisine, odasının 
köşe ve bucağından daha malum 
ve ayandı. Parmağilc bir noktayı 
gösterdi: 

- Burasını kazabilirsiniz. ... dedi. 
Kar mlltemadiyen yağıyordu. 
Filhakika henüz. gelen g iden 

kimseler yoktu. Lakin bu kar 
albnd mezar bafri o kadar ko· 
lay değildi. Onun için işe şim
diden başlamak mllnaıipti. 

Netekim Yunus ağanın dedi-
ği çıkmıştı. Henüz kalın kar 
tabakalarını kaldırıp toprak sat
hını bulmuşlardı ki on baş yir
mi ki ilik bir cenaG kafilesi 

mezarlığın kapısından içeri gir
miıti. 

Oldukça uzak yerden geldik
leri karla bembeyaz elbi.elerin
den anlaşılıyordu. 

Kafile mezarlığın karla 3rt0lti 
yollannda mDıknlltla yllrllyor
lardı. Omuzda taıınan tabut, 
küçük bir çocuk tabutu idi. 

Miltemadiyen yağan karlar, 
üstündeki ıal ve çubalan tama
men örtmOıtU. 

Her taraf ıeasiz •e ıakindi. 
Küçfik tabut, bu ıe11izlik içinde 
yavaı yavaı ilerleyordu. 

Rüştll. toprağı kazmakla meı
guldil. Havanın karlı olmasına 
rağmen üıümllyordu Yunusu~ 
mezsrlıkta ilerliyen kafileye ıes
lenmesi Uzerine itinden başını 

kaldırdı, Ye her zamanki mutat 

işine keyuldu. Çukur derinleş- dığından kllçUk tabutun toprağa ifadui yoktu. Bu adamlar kah· 
tikçe ılık bir topral rayihası inmesi kolay olacaph. velerinde, yahut evlerinde de 
netrediyordu. Kendiıi burada toprağm haf- ancak bu kadar sakin, tabii ve 

Kar keıafetini artrmıth. kar· rile meıgulken, Yunuı ta öbOr teessllrıUz oturabilirdi. 
lann kftçDk kabrin i9ne düşme- tarafta testere ile tabutun kolla- Tabut mezara indikten ıon,. 
ıile erimeıi bir oluyadu. nnı kesiyordu. Etrafın sükunu bir taraftan ROştn, diğer taraf-

Havanın bozukluğı işin lstfca- içinde testere ııcıtısının vahti tan Yunus ellerindeki knreklerlıı 
linl icap ediyordu. •unuı, Ruı- bir sesi vardı. Tabutlann kollannı bir hamleee çukuru doldurdular· 
tantbı kulafma ejild: k k b 

-Okadar derine ritme .•. Za- ve apaiını esen u testere O zaman imam efendinin •"' 
ten yumruk kadar br tabut, ne gıcırtıları kadar, RilştilyU baya- cele acele duası başladı. KOçDk 

1 k tında biç bir ıey mliteair etmez- &lllnUn ismi ıöylendi~ uıı:ıao o aca ... •• 
dedi. Rnıttı bu ı&:lere aldını di.. Bu ıesi daima tüyleri Drpe- Rllştü, birden durdu: 

etmedi. insan deruhte ~ttiği bir iti rerek dinlerdi. imam Efendi ne söylemiıtl? • • 
namuskArane ifa etneli idi. Nu- Filhakika küçUk tabutun me- Acayip bir isimden, gaip edilıı:ıİf 
man bile mezar kema işinde ıara initi Rüıtüye, başka tabut- bir isimden, kulağının çok atin••1 

ıeriatten korkar, ihmalklrlak lar da olduğu gibi mütkülit olan bir isimden bahıetmltti• 
etmez, ıarta ıurta ri.yet ederdi. göıter vermedi. Fakat sonra tereddüt etti. 

Rn,tn, topnğın içiıe girdikten Kıaa boylu bir hoca acele Dilnyada oğlundan baıka Tur-
beri başını kaldırm;mış mOte- acele kur'an okuyordu. Hareke- han isminde bir çocuk yok ııı~ 
madiyen toprağı kazmalayıp tinden belli idi ki meseleyi sllr- idi?.. Bu çocuk; hakikaten keod· 
kOrekJiyor ve relen kafile ile atle bitirmek ve bir an evvel çocuğu ise o halde mezar ba-
allkadar olmuyordu. Neye ali- avdet etmek istiyordu, Kafile, tında ağlıyan bu adam kim •e 
kadar olmali idi? Seyan yerinde mezar başında ııkıı bir halde neci oluyordu? .. Karısı sağ' olup 
değildi, itin bir aıı vvel ikmali oturmuıtu. Siyah sakallı bir a- bu adamla evlendise, bir nveY 
llztmda, dam milıteına olmak üzere hiç (Bitmedi) 





~_:_t1ftıSP.81t~~ 
Muhtelit takımMac~rlar!a 

( 1-1 ) e beraberct: kaldı -
( (i. 5 - F. 8.) muhtcliftt dün iyi bir 

oyun oynıyamamıştır 
G .! n ç l<aleci Avni, fevka l:lde bir oyunla 111 Ker in 

fazla ool vampas1na mevdan vern1e<li 
n J~-------· J 

IU Ker, dün son oyununu 
(Galatasaray Fenerbahçe) muh· 
telitile oynadı. Netice ( 1·1 ) e 
berabere ... 

Fenerin Pazar günkü 3-2 ga
lebamden sonra G. S. yin ve 
F. B. nin en mümtaz oyuncula 
nndan mürekkep mubtelitin 
daha farklı bir galebe temin 
etmeai bekleniyordu. Bittabi aynı 
ıtızel oyunu oynamak tartile .. 

Fakat bizim futbolumuzdaki 
kararS1zhk gOzel oyunu her za
man vermediii için fert itibarile 
daha kevvetli olan dnnkO takım 
anlqma, hareket ve oyun itiba
rile Pazar gtınkü Fen erin çok 
d6niinda idi. 

Hemen hemen aynı oyunculan 
ihtiva eden hllcum hattı dlln 
mUtemadiyen aksıyor, nafiz ol
auyordu. 

kikada yaptılar. Sol açık kalenin 
pek yakanından ve pek kenar-
dan güzel bir vuruşla ... 

Bizim gol oyunun bitmesine 
iki dakika kala oldu. Alaattin 
topu taç bathnın üzerinden çe
virip kaleye doğru ortaladı ve 
Kemal Şefik topu kaleye soktu. 
Bu güzel bir goldu. Yan hake
minin acele ile taç oldu diye 
bayrak kaldırmasına rağmen top 
dıtan çıkmamıştı. Tam noktada 
olan Hakem Kemal B. onun için 
oyunu pek doğru olarak durdur
madı. 

Mllaabaka iki dakika aonra 
nihayetlendi. 

ihtiyarların maçı 
Bu maçtan evvel Galatas1ray 

ve Altınordu tekaOt takımları 
doatane bir müsabaka yapmıtlar 
ve neticede Galatauraylı ihti
yarlıtr 1-2 galip gelmişlerdir. 

5 - VAKiT 

ŞEH•~ H.-1\.B_E~LE~i ı r v A 
Hasan Ali Bey Bır Çın cenerah 2 :r Evı111 

Geçen sene berayı tetkikat d 
Fransaya izam edilen maarif şehrimiz C 
mOfettişi umumilerinden Hasan 
Ali B. dün avdet etmiftir. Mu
maileyh Fransanın ilk ve orta 
tedrisatını tedkik etmiı oldu- : 
ğundan bu buauataki rapor Ye 
layihalarını Maarif veklletine 
taktim etmek ilzere birkaç 
gfine kadar . Ankaraya gidecek· 
tir. Hasan Ali B. Parla'te aynı 
zamanda talebe müf ettiıliği ve
zaifini de veklleten ifa etmekte 
idi. Elyevm talebe mfifettiılijine 
Pari&te bulunan mOfettiflerden 

[Uıt tarafı 1 inci sayıfamızdadır] 
gençliği tarafından iki memleket 

1

' 

araaındaki bOyllk mesafenin mil
aadeai nisbetinde derin bir all
ka ile takip edilen muazzam bir 
inkilapbr. Bizim harflerimiz aizin 
eaki harflerinizden daha ziyade 
zor ve gayri amelidir. 

... 

Dahilde 

ı ıylı~ı Kuru, 150 

' 4()0 • • 
6 • 

12 -
• 
• 

75ll 
1400 

Cemaziyeleve 1 

1349 
Bu geoek ı Ay 

Gonqm dofuıu : 

AJ1ın dot~ I 

Tevfik B. tayin edilmiftir. 

Fakat bizim daha uzun bir 
zaman için harflerimizi değiıtir- 1

' 

mek menu bahia olamaz. Şim
dilik alfabede bazı tadilat yapıl
mak Ye okumaj'ı kolaylqtıracak ı ---

Borsada bazı detifildikler yapmakla ildi-
ı l; Namaz 
1

' ~--" ôtl• lldacl• 4.31 12.09 15.27 - B~rsa ~ acenteliği fa edildi. 
E'·velki gün vefat eden borsa mec· Çin Ye Tllrkiye Aaya millet- ( Hava: 

) 'ısı ... isi Jo' ehmi İsmail B. yerine yenl letinden olmak itibarile hemen 
--------

• · B Dün azami ha 
bir zatın intihabı bu hafta yapılacaktır. hemen kardet aayalırlar. unun tur. Bugün mu 

Diğer taraftan aldılJmız malumata için her iki memleketin birbirini 11 esecek. hava b 
göre merhum lsmıil B. in biraderi dok- daha iyi tammaları lazımdır. Bu l /========~
tor Arif B. ayni femıayi muhafaza ede- .- mabatla Çin gençlerİllİD Tllr- ıı 
rek borsada çalıfmak üzere kambiyo ı 
borsası komserliğine müracaat edecektir. kiyeyi Ye TOrlderinde Çini ziya• 

~ ret etmelerini temin etmek çok ı ı 

Kıral Zogo 1&yam temenni bir harekettir. 
Çinin dahili vaziyetine ait ba

Arna"" t lucaunı d'ilştfrmek herler daima ecnebi gazeteleri 
istivorlar nıenbalanndan geldiği için ek- 1 

Belifaltan Atinaya çekilen aeriya tarafgirane ve aaılsızdır. 
bir telgrafta, Arnavutlukta kıral Bu yanhthkların annne geç
Zogo aleyhine bir taklibi hOkft· mek için tilrk razetelerin çinde 
met vukuu muhtemel olduju birer muhabir bulundurmalan 
bildirilmiftir. 'layaai temennidir. 

Radvoı 

Bu akoa 
Saat ~ekizd 

rasıt. 

Sinemaları 

Alkazar - Taızan 
Alemdar - Uçan donanlDI 
Aarl - Kırmızı dudaklar 
Eki• - Ôlü 
Elbemra -
Opera - iki 

Haf hatb biç iyi çalıf IJlmıyor
du. Nihat ortada en fena oyunla· 
nadan birini oynıyordu. Bu ta
lomıa oyua kabiliyetini hazan 
mOfim bir noksandı. y-i takı· 

________ .._.,... ..... _.______ Memleketimde bOyllk reisi- Etuv. l - Se 
FraNll'& - A 

mın aayı •~recek tarafı faydalı 
bir ıekilde çabıa mıyorda. Bunnn 
tabii neticesi olarak gol yapama· 
madık, 

F Ula gol de yaptırmadık. Zira 
mUdaf aa iyi çalıtb Kadri iaabetli 
bir oyun oynuyordu. 

Hele genç kaleci A vnil Don 
Macarlann f ula gol yapmalan
aa dotrudan doğru ya onun fe
clakArl+. ODUD aürati intikali, 
onun •otak kanhbj1 mani ol· 
Bn11tur. ili Ker auratle kalenin 
clirefinin dibine kadar getirclak· 
leri topu yalnız bir defa kaleye 
10kabildiler, biz de ıon dakikada 
bir gol yapmca takımımız mai· 
lup vaziyette kalmaktan kurtul
mUflur. Ki bunu goltlmOztı ya
pa klçOk oyuncu Celile ol· 
dutu kadar, Ye belkide ondan 
daha fazla takımımızın OJUD ao
DUDa kadar bir tek aayıla gel· 
meainde bqiıca amil olan Afti· 
1e medyunuz takımımız sabaya 
p tertiple çıkmıtb: 

Avni 
Burhan Kadri 

Retat Nihat Ce\'at 
Ntyui Alı Zeki Muzuffer K.Şefik 

Fakat ilk devrenin ortalarında 
Niyazi ayatı arkutlanarak çıkın
ca Kemal Şefik onun yerine Ke· 
malin yerin ede Fenerli Ziya bir 
az aoarada Galatuarayh kDçllk 
CeW pdü Ve muhtelit oyunun 
10naaa kadar bu kadro ile oy
nadı. 

Hakem Kemal Halim Beydi. 
V • gllzel idare etti. 

Oyunun aureti cereyanına ge· 
lince bunu iki ilç aabrla anlat
mak kabildir, 

Bir kere mllaabaka heyeti u· 
mumiyeai itibarile macarların le· 
hine cereyan etti. Onlar iki hu· 
cam ettilerae biz buna bir akın
la mukabele edebiliyorduk. 

Yeni oyunun Oçte ikiai, çok 
ıayretle çabıan IU Kerli oyun• 
culan~ faikiyeti alhnda cereyan 
etti. Onlar gollerini 34 OncO da· 

Etibba muhadenette içtima 
Hasta sandıkları teıkiJitı meaeJeai baıka 

bir gün görüıülecek 
Etibba muhadenet cemiyeti 

Oç aylık yaz lltilinden aonra 
din doktor F etbi beyin riya .... 
tinde eylül ayı içtimamı yapmış
tır. Bir kaç gün evvel vefat eden 
cemiyet azasından doktor Fehmi 
lamail beyin cenaze merasimine 

tftirak edildiği ve çelenk konduğu 
heyeti umumiyeye bildirilmit ve 
merhumun babrasına hürmeten 
bir dakika ayakta sllkftt edil
miıtir. Cildiye doktorlarından 
Ali Rıza beyin cemiyete girmesi 
hakkındaki mllracaatı memnuni
niyetle kabul edilmiıtir. 

Bazı milatahzaratı ecnebiyenin 
memlekete girmeai için cemiyet 
tarafından aıhhiyye veklleti nez· 
dinde teı~bbllsatta bulunulmuıtu. 
Vekllet iaimleri bildirilen bu 
mllatahzarataa ithaline muvafakat 
etmit ve ithal rubsatnameainin 
Yerilmeai için sahiplerinin ayn, 
ayn mllracaat etmelerini bildir
miftir. 

Doktorlardan alaaan vergilerin 
cibayet tarzlanndan evvelce ıi
kiyet edılmit ve doktorların bu 
buauataki fiklyetleri bir dosya 

r
:. 

. . 

i.:· 

, 

halinde tanzim edilmiftir. Son 
zamanlarda Etibba oduına 
Yerlfen d~et tar.,_.ald -1-
kiyetleri toplamakta olduğun
dan mubadenet cemiyetindeki 
dosyanın da etibba oduına ve
rilmemi kararlqmıttır. 

Memleketimize gelen bir çok 
maruf doktorlara llzım gelen 
iatikbal ve ikram yapdmamak· 
tadır. Etibba oduı birer mek· 
tupla turing kulObOn ve etibba 
mubadenet cemiyetinin bu hu· 
huauata yardımlannı iatemiıtir. 

Bu ıibi yardımların yapılmaaı 
kabul edilmiıtir. 

Doktor Akif bey Almanyada 
olduğu gibi haata aandıldan tq
killtının neden yapılmadığına 

ıonDUftur. Almanyada 20 milyon 
azuı olan ve aenede milyonlarca 
lira varidab olan bu gibi tet· 
killtın bir en evvel bizde de 
yapılmuını ıatemiftir. Neticede 
bu mühim mea'elenin daha ka
labalak bir içtimada g6rilf01me
ıioe karar verilere!t içtima niha
bayet bulmuıtur. 

FETICME 

Et·PIVER : 
PARıS 

\ NS 

L ... S YON 

a... ..... w-~ 

" 

"PorfDmlrl L·. T.. P 1 V E R l. Ş. , 

şa,11 Ahmet Be, sokak No. H 
latanW ........ if 

Tel. Beroatu 30•• l 

niz Gazi blltiln münevver çin 
gençliğinin hOrmet ve takdir ile 
kartaladıj'ı bir tah.siyettir. 

Çin geçliği b6yle bir reise 
malikiyetinizden dolayi aize gıp· 
ta ediyor. 

Y ann , , bugOn ,, tayyare ile 
Ra,.a-1aya sicliyorum. RCllD
yadan Macariıtana ve lsviçreye 
gidecejim Ye Paria, Londra ıe· 
birlerine oğradıktan AOnra mem· 
leketime d.Sneceiim. 

Rom~n :\ergısı 

Romenye kon•oloaluQunun 
heberi yok 

$ar1&mba gllnkO jurnan d'ori· 
eat ıazeteai 6nümüzdeki hafta 
içinde Romanya sanayi birliği 
tarafından Beyoiluuda bir aergi 
aÇJlarak Romaaya aanat e9yaaı 
Ye el ile vucuda getirilen nakıt 

itlerinin tqhir edileceğini bil
diriyor, bu aergiyi Romanyanın 
1930 aeneai gflzellik kıraliçeai 

Matmazel " Zaika Doina • nın 
açacaj'ını ilave ediyordu. 

Don bu haberi Romanya kon-
aoloaluğundan aorduk. Bize fU 
cevabı Yediler: 

latanbulda Romanya aanayı 
birliji tarafında aergı açılacak 
değildir. 

lhtimalld tamamile buauai bir 
mahiyette olarak bir mataza 
açılır. Maamafi bayle bir teşeb· 
bOaten de konıoloauna haberdar 
delildir. 

Mektep kütüphaneleri 
Bu aeneden itibaren liae Ye 

orta mektep kiitüpbaaelerine 
çok ehemmiyet verilecektir. 
Mektep kntOphanelerinde klfi 
miktarda kitap olmamaaı talebe
nin mutalaa zamanlarıma boı 
geçmeaine aebep olmaktadır. 

Maarif vekiletı bu noktayı 
nazan itibar alarak yeni intiıar 
etmit eaerlerden iç nusba 
aatm almlf ve mekteplere tevzi 
etmiftir. 

VAKiT tabı it· 
terinizi yapar 

Melek - Ye 
Sak - Judit 
Süren.Kadı 

~· Uçünc .. 

-----------------~ [Uıt tarafı 1 
zat, 925 ae 
iayanı dolay 
mahkemesine 

Aptülkadir 
istiklll mahk 
diainin bir fı 
istediği, bu f 
Ali Ruhi, aa 
Celll, Vehbi 
kep bir idar 
aöy1enmifti. 

Aptülkadir 
sanan adını 
Cilmhuriyet,, 
fakat Tarakk 
evYel davran 
siyui bir teş 

tirdiklerini v 
ainin teıek. 

fırkanın tef 
latiklil mahk 

Aptülkadir 
de fırkuıaın 
ıöylece bahe 

"Hilifet 
Madem ki 
fından kanu 
keabi kat'iy 
bunu her T 
kabul ederim 
meaeleai en 
Bu ailenin b 
leline ve aile 
rek kaçtı. H 
raftanyım. 
COmbuıiyet 

.meaelesine 
mini ise kal 
cen kalkmas 
raftaarıy•m.,, ,,. 

Apttilkadir Kemali B. D 

Cumhuriyet fırkası nalDI. 
vücnda getirmek istedifi t 
kDl bu olsa gerektir. ~t: ... 

Eğer Aptülkadir Ke• .... ____ _ 
ahali fırkası kendisioi 
beı aene evvel anlattıi' 
ıiplere aadık olarak tetki1; 
iatiyorsa bu fırkayı ileri 
ka değil, aağ tarafa m~D•":ı. 
ri bir teıekOI olarak &cab 
mek lizım gelecektir. 



W~iiir~ 
1930~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~----~------~ 

R4Wrl yeni kabine K 1 Z==I==L=====Y=AZA=N :==Om=er =Rıza=.1 
M. Meclisinde 
Son nıünakaşalar 

dolayısile ... 
n·~nkara, 26 (Başmuharririmizden) -
V u:. ~erbest fırka erkanı ile Maliye 

e ıh arasında açılan meclis münaka· 
rs~ dolayısilc Fethi Beyin tarzı hare· 
S etını takdir etmek lazımdır. Çilnkü 
_erbest fırka reisinin tarzı hareketi ve 
lısanı h k' z·h a ıkaten tahminden fazla ne-
~ ,01nıuştur. Ancak milnakaşa edilen 

es eleler noktai nazarından Fethi Be
Yi · n ve arkadaşlarının büyük bir bezi· 
~~te uğradıkları ve bilakis Saracoğlo 

Ukrü Beyin büyük bir muvaffakıyet 
kazandığı şüphesizdir. 

Vakıa Serbest fırkacılar, ismet Ps. 
h .. k . ~ 

u Ometı tarafından teklif edilen ka-
n~na rey vermekle Fethi Beyin dediğj 
gı i Şuurlu bir muhalefet yaptıklanna 
bir nevi delil göstermek istemişlerdir. 
F~kat paramızın istıkrannı kendileri
nın de itiraf Te kabul etmesi diğer ta-
raftan bu vesile ile hüktlmeti sarsmak 
için Yaptıklan cehdU gayretle şuurlu 
muhalefet davasında kendilerini zaif
Ietmiştir. 

. F~t~i Bey ihtiyat evrakı naktiyesinin, 
ıngıhz lirası mubayaasına tahsis tedbi· 
rinin geçen haziran ayı icinde meclise 
teklif edilmemesinden dolayı hükumeti 
ınuahaze etti. Fakat konsorsiyomon, pa 
ramızın kıymetini muhafaza için piyasa 
d~ İngiliz lirası sattığı bir zamanda 
boyl.e bi~ kanunun meclisçe kabul edil
rnesıne ımkan olmadığını ve böyle bir 
f!kJifin şüyuu ile efkarı umumiyede 
paramıza karşı itimadı nnasıl tezelzüle 
uğrıyacağını hiç düşünmedi. iş Banka
sı Müdürü Celal Beyin meclis kürsü
sünden pek güzel söylediği gibi son za
manlarda piyasaya İngiliz lirasının faz 
hı_ gelme~i İzmir ve havalisinde (40) 
mılyon kıloya varan bu seneki t .. ı·· 
. t'h u un 
ıs 1 sarntmın ekseriyetle ve iyı" f' tı 
ı h ıa ar-i:tl arlce satılmış olmasıdır. Böyle bir 

mali Maliye Vekili d"' t 
keşfetmiş olsa b'I or ay evvel 

ı e hiç bir kimseye i 
nandırnbilir mi idi" ç;ı • .. · s-ayet bu teklif 
dort ay evvel hükumet ta f 
]. ·ı ra rndan mec 
ıse verı miş olsaydı ınes 1• A" _ . ' e a gaoglu 

Ahmet Bey hır mcb'us sıfatile bunu 
hüsnü telakki edebilir mi idi? Feth· 
Beyin mecliste~i sözlerinden şu haki~ 
kat anlaşıldı kı, paramızın istıkrarı i-

çin şimdiye kadar ciddi bir tedbir ala
mamakla hükumeti ittiham eden Ser
best fırka reisi hen üz bu istikrann ma
nasını bile iyice biJmiyormuş. Paramı
zın kanuni istikrarı olduktan sonra 
herkesin elindeki kfığıt paraları banka
ya götürerek mukabilinde muayyen 
miktarda altın alabileceğini zannedi
yormuş. Bu muamelenin bir takım ku-
yut ve şeraiti bulunduğunu bilmiyor
muş. 

SaracoğJu Şükrü Bey: "Bu öyle bir 
hayaldir ki dünya cennetinde kalma
dı,, cümlesile Fethi Beye bu hakikati 
pek iy öğretti. Ve muhalefet reisinin 
hükumete karşı mali Ye iktısadi müca
dele açmazdan evvel bu işler üzerinde 
daha çok zaman tetkikat yapmağa 

muhtaç olduğunu gösterdi. 
Yine meclisteki sözlerden şu cihet 

tezahür etti ki, Fethi Bey hükumete 
.karşı tenkidat yapmak için sadece 
Müller raporuna müracaat etmekte-
dir. Fakat şayanı dikkattir ki Müller 
:raporunun yegane gayesi ve neticesi 
henüz Türkiyede (Devlet Bankası) yap 
mak zamanının gelmemiş olduğunu i-

fadeden ibaret iken Fethi Bey bilakis 
derhal bir devlet bankası teşekkülünü 
programının en esaslı bir maddesi ola
rak tesbit etmiştir. Acaba bütün meb'
uslara bu raporu okumalarını tavsiye 
eden Fethi Bey ne gibi bir mülahaza 
ile bu mühim noktada Müllerden ayrıl 
nuştır • 

Fethi Bey raporun bu neticesini ka
bul etmediğine göre bu neticeye var-
ınak için Müllerin serdettiği bütün mü 
lahazatı nasıl olup ta birer haki-
kat şeklinde telakki edebilmektedir. 

.AteluHa .A.suH. 

En fena ihtikar [üst tarafı ı inci sauıfamızda] 

E 
ismet Patanın istifasından son-

k~_ek, y natbtan beş para ra etrafta bazı oayialar çıkmıya 
yuksege Sfhlsa cürüm olur b ' 

b 
batladı. Şayiaların rnern a ı m~-

ve elediye komiseri fmncının halif fırka erkanının ve muhalıf 
yakaaına yapıfır. Biri, kanundan d gazetelerin neşriyatı ır. 
aıırı faizle para ifletae adaletin Bu neşriyata biraz da gazete· 
pençe.i tepesine iner, muraba- cilik kehaneti karışmaktadır. Is-
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bacı zındana ablır. met Paşanın iıtifasından sonra 
Cemiyetin bu kayıtları, ı'yı' al d b' · Aile bu kararı verdikten sonra devilere teslim etmişti. Ertesi gün, 

ortaya çıkan ıayi ar an ırı d l . . l k şeylerdir. Memlekette hiç bir Iımet Paşadan, Fethi, Şükrü yola çıkmış, ve günün birinde eh· onlardan eve erım. a aca ve yo· 
iıtisnasıı tatbikini gördu"kre, K K b' N · ramın civarındaki bu mabette ko- lune devam edecektı. 

.,. aya ve tltabya me uıu un naklamağa karar vermişti. Esma· Fakat yezit ile kızı Leyla uy~-
zevklerin en temizine kavuıtu- Beylerden mürekkep bir temer· mn kocası yezit, karısi ile kızını duktan sqnra Eamanın, her vakıt 
ğumuı.u duyarız:. kOı. kabineıinin teşekkOl ideceği mabedin en emin odasında yerleş· gibi göğsü tutmuş ve uyuyamamıt· 

Fakat belki sahanın genifliği, hakkındaki haberdir. Bu pyia tirdikten sonra iki devesini almış, tı. Esma ıstırabı biraz dinerek tam 
belki hatırımıza gelmiyen sebep- bu ıabah tekzip edilmiştir. Esa- onları da civarda ikamet eden be· uyuyacağı zaman dışardan bir ta· 
ler bu murakabeyi noksan hıra· sen tekzibe bile değer bir cihe- ııuırnıııınıııııııı1111H111111ııııııııııııııııııııırııı111ınııınnıınnıııııınıııımıı ıııııııııııııımııı1111 kım sesler duymuş, yerinden kalka 
kıyor. Bugün lıtanbulda hiç um- ti yoktu. ÇUnkll ltınet Paıa siyasetini tenkit etmek istediğini, fakat ak bu sesleri keşfetmek istemişti. 

d 
y b l d istifa . etmı·ı olmakla .. b.eraber kabinenin istifa edeceğini işittiğinden r Ortalık kapkaranlıktı. Fakat 

ma ıgımız şu e er e ihtikar ya-pıldığından şDpbe edilebilir. Bu ekıerıyet fırkasının reısıdır. Ay· bu tenkitleri şimdilik tehir ettiğini söy mabedin ayin odasından akseden 

b
. ni zamanda Akalliyet fırkası Jemişti. Kabine programını okuduktan k a onu alakadar etmişti. Es· 
ıç umulmayan yerlerden ben . B . .. l k b" onuşm ' • 

mektepleri ele alacağım. , mecliste icra mevkiini kısmen sonra Fethı eyı~. soz a ara uzun ır ma bütün sözleri dinlemiş ve netı· 

Ek k 
'b' ·ı· olıun ı'•gal idebiJecek birkemmi- nutuk i.rat e~ecegı anlaşılıyor. cede bı'r takım müfsitlerin bir ıui 

me gı ı ı ım de eskı' tabı'rı' Y F th n tkuna ismet Paşa ce ı ı Yete bile malı'k degv ildir. Topu e 1 eyın nu • .: nun aklında bilhassa bir kaç. cüm e 
i e "havayici zaruriyeden de- vap nrecektir. Bundan sonra da mu· k l 
ğil midir? 0duma mecburlyetini topu 13 meb'uıtan ınürekkep nnkaaşlar olacağından müzakerenin bir a mıştı. h k b l 
kanuolanna koymu• bir m'll t olan bir kiltlenin bir koahsyon günde bitmemesi muhtemeldir. Şevval ayında ~re .. e~ at ıya· 
b kt d b Y 1 e ' teıkil etm•ıı' imkln dahilinde Ankara 26 (Telefon) - Fırka cak, Hz. Osman olduruleHcek Avl~ 

u no a a atka türlü düın- d ... ' . . . . onun Hz. Ali tarafından, z. ı 
ne~ez. Tam bir bitaraflık için eğildir. ikinci şayia gece yan- gurupu Alı B. ın rıyasetınde arzusile öldürüldüğü gösterilecek· 
btltun m~kteplerimize töyle bir ıından aonra bir gazeteye gelen saat 3 te toplandı. ti • 
göı. gezdırelim. Ankara telgrafıdır. Bu telgrafa EnelA ismet Pasa fırka guru· Esma evveli kocasını uyandır· 

Evvela iki büyük takıim yap- göre ismet Paşa 4nn gece ye- punun ilç gUndenberi devam mak ve ~na bu duyduklarını söyle· 
mak IAzımdır. niden kabine teşkiline memur eden müzakeresinde fırkya ait mek istemiş, sonra bundan vazgeç· 

1 - Reıml devlet mek- idil mit tir. tebellOr eden fikirleri hulasa mitti. Çünkü dışa~d~ bir ~aç adam 
tepleri. Haber bu k adırla kalmıyor. d b' t k . t tt' Mllte· vardı. Bunlar Y ezıdı, belkı de ken· 

2 
1 t p . ii n . e en ır nu u ıra e ı. d "ld"" .. l d" E 

- Şirket veya cemiyetlerin ıme ş. cumarteın g D yem H d il h S h. B lh disini ve kızını a o urur er ı. ı· 
hususi mektepleri. kabine erkinile meclise gelecek akıben am u a . up 

1 
: - ma, Sebe oğlu ile arkadaşlarının 

fakat itimat alamıyacakbr. Çnn- san Paşa, Seyfettın B. ( Sıvas) mabedi bırakıp gitmelerinden son· 

. Bugün hükumetin mekteple- k d h b b tipler bu mevzu d n, mecliste yeni fırkalar tqek- Ye a a azı 8 ra tekrar kacasını uyan ırıp ona 
rınde mıntaka takıimab vardır k ı f d b tt b ' d 1 ki 'f · d "' .. n edecektir, deniyor. etra ın a eyana a uıun u ar. duydu arını ı şa ctmeyı uşun· 
ve Ocretler buna göredir. Yatı Bunun acaip bir kahanetten Müzakere gece saat on bucuğa müş, fakat buna da karar vereme· 
~ekteplcrine 150 lira ile 300 başka bir ıey olmadığı ıneydan- kadar devam etti, badehu yeni mişti. Ona daima eziyet eden bu a, 
lıra.li~rasında ıeken bir para dadır. Mecliste yeni yeni hangi k z' umumi azalarının inti· dam kim bilir bu müthiş sırrı nasıl 
verı r Devlet kt l f k l ? Ş mer e 

1 
• • B . .h telakki eder, onu nasıl paylardı? 

· me ep erinde ır a ar teıekkOJ edecektir im- habıoa geçıldı. u mtı 8 P tama. - Paylamasa bile her halde ona rüya 
tabele, hafızam b•nı' aldatmı- diye k d d k te b ld R l ~ a ar mey ana Çl an, men ser est yapı ı. ey erm gördüğünü, hezeyan ettiğini söyler, 
yorsa 45, 50 kuruş ilıtllnden bellAr eden aiyasi vaziyet yeni , taıoifi için bir heyec ayrıldı. kendisini uynadırmadığı için ti.ir· 
yapılır. Bunda mahrukat masrafı fırkaların teşekkül edeceğine Reyler tasnif ediliyor. lü türlü tekdirlerde bulunur, belki 
da dahildir. Uzun tecrUbelerle dair hiç bir emare gösterme- 11- =t- ,,. de aklına daha başka şeyler de gc-

anlaıı!mııtır ki iyi beslemek mektedir. Bu Fırkalar timdiye c H F D. r d' tartı ıle bir çocuğa ydd yU kader durduda hemen ıimdi mi • • • U ır Eama, bu müthiş ınrrı saklamR-
y30irml'i lidralık bir bütçe ayeterz. teıekkül etti? Bu yeni fırkalar 40 kişilik heyeti intihap ia karar verdi. Kendileri Medine· 

ıra a akla gel . teıekkül edecek haberi Abdnl· ye gitmiyorlar mıydı? Oraya varır 
rafjara karıılak olara~ıyteuntulmaa- ~adir Kemali beyin teşkil etmek etti varmaz, kendisi Hz. Aliyi görür, o· 
bir t 1 b . urıa t d' f k d I Isa 6 . na bütün duyduklarını anlatır v~ 

l
. .a e eoın yıllık ıarfıyati 150 ıs e ıği ır a an i'a et o ge- eu heyet eneumene ayrı- ona göre tedbir almasını tavsiye e-
ıra ıle kapanır. ReamA k rektir. En kuvetli tahmine göre ıırak fırkanın ve fesi kısmını derdi. 

ler için bina k' 1 nıe tep- ismet Pş. bui'Un yahut pazar tefkll ededektir Hz. Ali, muhakak ki ona itimat 
m~aşı diye ayn ~:ıfas:ukalablilmu gUnU B. M. Mecliainde yeai ,_ı ~· Ankara, 26 (Telefon) - Fırkada ic· eder, hemen harekete akgeçer ve ~u 
edılemez. Maarif ver . . b bine için itimat talep cdeceıdır. ra edilen intihap neticesi şudur: müfsitlerin fesatlarını amele ug• 
rın karıılığıdır. ırııı unla· Bu me:ı'ele hakkında Ankara- Ali (Afyon) 200, Ali Şouri (160), ratırdı. d"k 
Ş b ld d h b l 

ö e • ~ . . Eıma buna karar ver ı ten son· 
u a e az bir gayretle tabsi an gelen a er ere g. r • Hakkı Tarık 158, Hılmı (Adana) 142, h ; t . da kızının yanına 

maarafı yarı yarıya iodı'n'leb'J' Iımet Paıa Hz. ~tifanam~ınde Nafiz (Antalya) 135, Doktor Mustafa ra ra a ke mı,, ouıı.tu 
H ı ır Reı·aı'cUmburu yenı· bir bOkumet uzanara uyum :s- • 
uıuai mektepler irin b' • (Çorum) 120, Hamdullah Suphi 117, _ l3 _ 

m 11' r ına ve teşkilinde aerbest bırakmak .. e 
ua ım maaıları 200 liralık bir ukadaılarıodan bir kısmı i~~:f~ Saffet (Erzincan) 114, Naci Paşa ııo. Esma, Leyla ve Yezit ertesi gün 

zammı mazw- ve makul ö t . ettigw i için iatifaıını verdıgını Vasıf (lzmir) 108, Nafi Atuf 98, Esat erkenden hareket ettiler. Esma, 
te~akat g~lin de bu m~m~ek:-~ yazmaktadır. (Amasya) 94, Zeki Mes'ut (Edirne) 92 mabedi terketmeden evvel! gece 

ecnebı mekteplerin' b · yeni kabinenin şu ıuretle t~t · Recep (Kütahya) 91, Emin (Tekirdağ) esrarengiz ve mü~hiş se~lerı duy· 

k
ktk edin. irfan ihtika ı ır tet- kil edileceği tahmi edilmektedır: 91 H M h"ddin 90, Besim Atalay duğu yere kadar ılerledı.. ~raaını 
adar açık ve g~nahk. nnan b. u I t p , acım u ı •J • • tetkik etti. Fakat akşamkı suı kaıt· 

me- b k u arına bıl- BaşvekU: sme aşa, 90, Nafiz Erzurum 8 ... , Ahmet Hı.ı_mı rılar hiç bir iz bırakmamı,lardı. 
,... aı a ye 1 d Hariciye: Tevfik Rüştü B., t A (A t ) :r 

lir mi? Bu b r er e raalanabi- DahUiye Şükrü Kaya B., (Kayseri) ~ı. l\lehme sım . r _"ın Günlerce devam eden yolculuktan 
batına 

600 
~~ ancı yerler çocuk Maliye: Saraçoğlu Şükrü B- 76, Abdülmuttalip 73, Kılıç Alı 7"• A- sonra bu küçük kafile Şama giden 

onlara hiç k~a alıyorlar? Bunu Müdafaa: Abdülhalik B., sım (Yozgat) 72, Ruşen Eşref 72, Ha- büyük bir kafileye katılmış ve Ş~· 
Sonra bT 1~~e. •ormuyor mu? Adliye: yuıu/ Kemal B., 

1 
san Fehmi (Gümüşane) 72, Ali Nazmi ma' ilerlemi~t.i. ~sma bu ~a~~~etın 

teplerin ~:rcll~~ı~ız ki resmi mek- lktısat: Mustafa Şeref B, (M • 1 ) 72 Cehil (lzmir) 70, Nazmi farkında degıldı. Onun bıldıgı ke~ 
bu 600 lllkl a-ının yansını bile Nafia: Zekai B., (C ~g l~b re~et) 68, lrfan Ferit (Mar- dileı·ini.n doğru~~ ~oğruy~ !11.edı· 
t "f er vermiyor Mekt Sıhhiye: Refik B., e e 1 e ,.- 6,) R f'k (K _ neye gıdeceklerı ıdı. Kendııu bu-
e mu etti,in buluoduy. b' ep- Maarif: &sat B. (Bursa). din) 67, Ata (Ntgde) ..... e ı o~ nun için ısrar etmiş, kocası da onun 
öğle yemeğinin listes· g~ ır gOn ismet PaŞ8 Hz. programını el'vela ya) 60, Doktor Cemal Antalya 59• Akıf bu arzusunu kabul eder gibi gö;un 
da parmağınız ağzını~ı:ia ykzİyım fırkada izah edecek, bundan sonra mec (Zonguldak) 59, Faik (Edirne) ;,9, Sa- mü,tü. Halbuki Yezit yolda fikrini 

1 - Kuru barbun f a ım: lise çıkacaktır. ıahaddin (Kocaeli) 6-t. Mazhar l\fiifit değiştirmiş, Medineye gitmeden 
2 - Salata va aıülyeai [(YAKIT) Son dakikada alıp kısmı :;s, Ali Rana (Samsun) 57, Hüseyin evvel Şama uğramakta. menfoııl 
3 - Bir adet mahsusumuıda münderiç Ankara mu- (İstanbul) ve Doktor Halis (Kayseri) görmüştü. Onun ora.?a bu çok ta· 

lllğüode portak~:murta büyllk- habirimizin verdiği habere göre bu lis· 5ı Doktor 1'~uat 51, Uefet (Bursa) 51. nıdıkları vardı. Belkı bunlar .
0:t 

T h 1 
te tadil görmektedir.] ' 'Esasen me,·cut olan fırkanın idare yardım ederlerdi. Yahut belkı be 

a ıil erine gelı'oce k I -k ~ t · · d d v d dı burada u mil • aç, yı dır ismet Paşanın yeni hu ume ının heyetinden maada yukarda isimleri ya· ken isi um ugu ama 
7~1ız ııfatı ile talebenin ma- programında en mühim esas mesai ve zıl~ olan bu zevattan 40 kişi, fırkanın u lurdu. . 

nev azançlannı öJçe } • amele meseleleri olacaktır. mumi idare heyetine muavin olarak fa Onun için Y ezıt k~r~sı~ı~. arzu· 
nin kendi mektepl:r;~. netıce- Meclisteki müzakerenin epice uzun al kısmı teşkil edecektir. suna mutavaat .ede~ Jıbı gomnerek 
b · f ı~ı_ ız için silreceg"i ve hararetli olacağı anlaşılı· Bu 40 kisilik heyet 6 encu··mne :wrıla kendi planı daıresınde ~areket et-

lırd ~ .u;et sayılacak kadar fena ~ . . · . · şama giden kafıleye katıl· 
o u~unu söylüyorlar. yor. cak, fırkanın muhtelıf vazıfe ve faah· mış, ve 

Ş b ld Dün Fethi Bey hükumetin umumi yetlerini idare edeceı.tir. mıştı.. ~ . . . 
u a e neden bun) ''"'_111,..,_11.,""''""'""'"·~·-:"'"'"'""""'"""''"'""'"'"'"''""'""'" _ Esma ile Leyla Şama gıttıklerı· 

hammill ediyoruz B . ~ra ta- bize nef Demıyehm. Her sahada Ntı rı_' 13. · ancak Şama vardıktan sonra an-

d
• ? . . u ışın ıırrı 1 t b- l nı l ne ır Sıyasi her nUfu . . . . rüıt .rıyan ana za en oy e lamışlardı. Esma, sesini çı :arm'l• 

koparanlar neyin ve niı .zıncıbnnı ıöylemiy ha~ları yoktur. Ciddi Şehrimize gelmedı, Eskişehire mıf, fakat için için çok üzülmüştü. 
d l çın ze u- değil en basıt bir teftitle bntnn gitti. Çünkü fazla geciktikleri takdirde 

nud~r? ar. Bu 600 liralık ibtikir bunlar meydana çıkanla bilir. Bu- Serbest Cümhurlret fırka .. ında dün içindeki sırrı ifşa edip etmemesi 
ne ır Sonra talebenı"n a .. ı w · d · l k l f I y .,-ıgı, ır· meseleyi kendi da-..ası yapacak hiçbir fpliyet olmamı~tır. K~tihi umt'.· bir fay a vermıyece rti. Va it, ıe· 
ansız ıgı nedendir? bir makaın yok mudnr? mi Nuri B. (Kutahya) .\nkarad:ın Eskı· 1nüz geçmemişti • 

Analar babalar göndermesin , .ieff'IA şchire geçmiştir. (Bitmedi) 
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Şikago aydutları arasında 
- J eo London-dan Nakleden : M. G. 

.. 
cmıyen aaam 
, --------

« Haftada bir k iliseye g ider, ayda bir günah 
çı kartır, bir adamım. Bana istedikleri kadar 

katil desin ler ben düşmanf arımı bile 
affetmiş hir herifim !... » 

- 8 

keli ıurette yaralandı. Fakat Şpayk Çanakka e 
ke hiç bir şey olmadı. 

Bunu timdiye kadar kaydi ihti· 
yati ile söyliyeyim. Çünkü dütman t d l v d 
ları bu kadar defa ölümü atlatan er ar ıgın a . 
bu deY cüsae İrlandalıyı haklamak • 
arzusunu hala beslerler. Daha ge· Bedeli muhamme• Cinsi Mevkii 
çen 16 temmuzda esrarengiz oto· 600 lira Amasya vapuru Hamidiye kalei'i attınd• 
mobildler evinin önünde durarak Çanakkalenin Hamidiye kalesi altında sahili bahirde karada bu· 
açık pencerelerden ateş ettiler. lunan ve hazinei maliyeye ait Amasya vapuru vaziyeti hazırasile ın~· 
Kurıunlar vızlıyarak .Şpayk'ın. ku· hallinde teslim edilmek şartile ve tekan ür edecek bedeli ihaleyi. ın'j: 
fakları y~nından geçtı .. ~u. vazır,e_t· teakip bir taksitte verilmek üzere ve masrafı sairesi müşterisine aıt 0 k 
te olan bır adam ken~ısı ıl~ ~ula· mak şartile 2/ 10/ 930 Per~embe günü saat 15 te ihalesi icra kıhnnıll. 
kat etmek hakkındakı talebımı ko- üzere 13/ 9/ 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mevkii müzayede 
laylıkla kabul ~demez~i. Naz etmi ye vezedilmit olduğundan talip olanlar o/o 7,5 pek akçelerile varidat da 
yordu. Fakat hır tehlıkeye duçar iresine müracaat eylemeleri ilan olunur. 
olup olmıyacağını anlamak kimin· -===-=-=-====================,....-=~ 
l~ ~artılatacağı ha~~da tam bir ğumu iddiaya kalkıştılar. Ben ha! .. 
f ıkir peyda etmek ıslıyordu. . . İçini çekti: 

.. A~~ bu meth~r . h:ı~dudun ~rı - Şpayk Odoneli tanımıyorlar .. 
cussesı~ı tem.ata umıdını keımege •zn.ıo..<n~! .ıanpuaw!~ •zn.ıoKı:r•! Jpuuw 
ha.Jladıgım hır sırada onunla ara· Evet gençliğimde bi raz hoppalık 
mızda vaııta olacaklardan biri ha· ettim fakat .... 
na dedi ki:. ··- . Şpayk Odonel böylece zabıtada 

- Bugun ogleden soınra saat 2 ki kaydini itaret ediyordu. Mağru· 
de. ... sokakta beraberce dolaşaca· rane ilave etti: 
ğız. Şpayk ?donel oraya gelmeği _Fakat şimdi iyi bir aile baha! 
bana vadettı. sıyım .. Ben içki içmem dedim ya! 1 

tık randevu Bu sözüm doğrudur. Ben (Kuru) 
D d'w• ·b· t k K .. yum .• Tamamen (kuru) ... Beni as-
. e i~l r ı yap ı • ari~ gu· tırmak iatİyen fazilet Üstatlarının 

~etı~ ad ınh a .. yum~~ayant l~k ırbı~ hepsinden (kuru) ... Hem de sofu· 
uzerın e en uz yuz me re ı ır h , 1 · ( S p ·) I 1 ·d·k k. k d yum a.... stersenız en etersı 
yhoo la mıt 1 ı t 1 kar.fı!11ız. abn. uzun rahibine ve ya franseskin papazla· 

y u ve gaye tı gıyınmıf ır cen H 
fi ·· ·· d'" Eli · b. d rına sorunuz. er pazar saat on 
~ men d gd:kl u. d eW :e hnlc:; birde kilisede bulunuyorum. Her 

•!gara u arın ah? ugu l a ay baıı günah ~ıkartırım. l~te 
lakayt Te korkusuz ır tavır a ya· ş k Od ı d d'kl · d b .. 
T&f yavaı ilerliyordu. 1 pba! d onde e t en a am oy 

e ıra am ır. 

Ç. . ·ı·k ın c ı 

ve 
lpe!cçilik 

HtJlis Türk 5an•yıidlr 
iaklit edılemez . 

1 Viyanada açılan beynehnılc 
panayır mUnasebctile Yunanista· 
nın A •usturya sefiri bir nutuk 
söyle mi, ve bu arada da evvelce 
tamnmen Türk olan KütahY• 
Çinici liği ile ipekçiliği, mübadele 
dolayısile yuııanistana geçeo 
Rum işçilerile beraber artık ta" 
mamen Yunan sanayii arasın• 
karışmış olduğunu söylemişt: r. 

Halbuki bu sanayi, tamame0 

Türktür ve Türk olarak kalroıf" 
Arkadatı.m bizi yekdiğerimize Kendi hakkındaki bu methiyeyi 

p~zanta ettı.: Odonel uzun boyunwu söylerken adeta heyecana geliyor· tır Esasen sergide Türk Çinileri" 
egıyordu. Böyle fU sırada sokagı du. E - er bir rol oynuyordu ise ya· . . . . \J" 
dolduran kalabalık araaında mı ko b~· kt"' d"' nın yanında Yunan çınılerı l1l 

1 man tr a or u. .. k l h•• 
nutacaktık. Birdenbire bir zaif noktasını ik· vaffak olıımamı, fena opye er 

lrlandalılara hürmetim Yardır. rar edecek gibi bir tavır aldı: Iinde gözükmektedir. 
F~t ~oiu?un vi~kiye ~a!t.ı fazla· - Ah!.. Evet .. Unutuyordum... Bu çiniler, Yunan sefirinin 
ca ınhımakı oldugunu bılırım.: ~u- Ben boka maçlarına bayılırım. Ba· bevanatına açık bir c _ vap ola"' 
nu hatırladım ve aramızda mukale zı vakit bir maç görmek için binler k h lk t f d ·· ül"yor. · ğ ·ı ı .. 1 ra a ara ın an gor u meyı açma a veıı e o ur muta ea· ce mil yol kat' ederim. Geçen gün . . d k. hal" 
sını da yürüterek dedim ki: d .. t d k. vl "P t · · Bır çok sanayı var ır ı ma on or yaşın a ı og um ası,, yı h .. Tw• .1 J k-

-. "Real stuff,, t~miz mal bulu· Nevyorktaki bir maça götürdüm. lid.ir. Kota ya çı~ıcı ı~ı ı e P~ lı 
Ha ydut Mor n llll~ap «IRme'lc için polb na hır meyhaneye gı~aek.. "Patai,, darülfünuna gidip bir şah· çihk tamamen Turktür ve Tur 

m'/Idiirit1etlne gldec:k,en Şpayk Odonel bagırdı: siyet olacaktır ... Babaaile iftihar e· kalacaktır. 
"aydu:.:iarm · ·ile . :-_What? ••• ,Bana

8 
içlrih i'çirm

0
ehk' d er .. Ben sergüzeştlerimi kabil ol· ~.....,....,-------

n u ti M a!":l r.'!!e:~ 
- Alknponenin, d- am ve i· mı ıı yorıunuz. .. ana a ...• . duğu kadar kendisinden saklarım. .... b k 1 d 
Ş k dikta B Mo- you! Tam bu sırada ne olursa olsun Ecne i me ·tep er e 

mali i agonun törü ug Omuzuma bir öküzü yere sere- dedim ve benimle resim çektirme- Ecnebi ve akalliyet mektep· 
ran'la karşıl acakaına.. O oeJıri cek kuvvetle bir ıamimi darbe vur ğe razı olup olmıyacağını Şpayk leri Türkçe muallimlerinin vaıi· 
terketti. Nereye gittiği belli değil du. Odonel'e sordum. Bana İrlanda li- kkUI 
R k .b. · d t• k d' · · ko kut Be · dd · .. ·· d yetlcrini tetkik için teşe . a 1 ının av e 1 en usını r ... - • nı~ mü «:_tı 0~ru~ e sanı ile ağız dolusu küfür etti. Ken 
muı olacak. O da Cek Zuta'nm a- agzıma ıçkı koymadıgımı bılmıyor disine Şikagonun orta yerinde böy eden komisyon vazifesini bı .. 
kıbetine uğramaktan korkuyor. musunuz? Şarap ta içmem. lnever le bir resim alınacak olursa bir ta- tirmiştir. 
Moran çoktanberi eski cesaretini Touch it (elimi bile sürmem). raftan zabıtadan saklanmadığını is Komiayoa reisi Tevfik Ber 
kaybetti. Geçen sene "Setn Yalan· B.~~~ ~öyle~~en komik bir tarz- pat edeceğini diğer taraftan düş- buğün Ankaraya gidecektir· 
ten,, günü ölen kardaşmm intika- da yuzunu ekşıtıyordu. manlarından korkmadığı kanaatini Komisyon nizamı baddindeJI 
mmı bile almadı. Haydutlar ara- - Fakat ... Sizi bu kaadr zen- verecejini söyledim. O vakit bir az fazla dersi olan muallimleri" 
ıında buna şaşmıyan yoktur. gin eden içki değil mi? sükun 'buldu. Ve bir an düşündük- den saatlerini azaltmıı, hakla" 

- lllittigwime göre vaktile yama- Şpayk Odonel gayri iradi elini ten sonra şevkle bağırdı: 0 ~ la d k rında müfettit raporu olan " p bir "ahcı,, imiş!... ravat iğnesindeki fın ı kadar - By Y ove ! bu fikir fena de-
- Filhakika öyle idi. Bundan elmasa götürdü. ğil ! Amerikayı hayrete düşürecek vazifelerinde tekaaOI gösteretl 

altı sene evvel Şikago h ydut}an- - Evet.. Çalıımağa başlıyali- bir fotograf olacak!.. muallimleri vazifeden azletmiştir· 
DID piri o, Ba.myen düşmanlarına danberi çok kazandım. Ne günü resim çı~artacağımızı yeniden tayin eailenlcr yirırıİ 
diye bağırmış ve cakasını canının Sonra içi birdenbire köpürdü. haber vermek vadinde bulundu. gifİ kadardır. 
pahasına ödemitti. Moran o sıradll Eıumda iyi hılkatte bir adam oldu Mevkii kendi intihap edecekti. ___ ,.......____ d .. 
O Banyen'in muavini idi. Son dere ğunu bana ispata kalkıştı. Garip Tam uzal~laşacağı sırada bir müd- Bir kadın çocuk dü~ür ıJ 
ce kederlendi ve ne yapıp yapa· bir talakat gösteriyor. lrlanda argo dettenberı dudaklarımda dola9an Beycğlunda Kayyumbaşınd• 
__ L 1 •. 1 d . .k 1 Ştkago 1ıaydutlannın piri ·ı ş·k k"'f" 1 . · b' ·b· . •u suali sordum· k 

73 1 de ~ e ı ı e üsta ırun ıntı amını a • ıu ı e ı ago u ur erını ırı ırıne ,. . . . · . .. arkasoka ta numara ı ev 
dl. Siçilyalılardan mürekkep olan Şpuvk Odonel karııtırıyordu. Ara ura omuzumu - Sız yırmı .sekız halk duşma· oturan kizbanın çocuk düşür"' 
Cenna. kardeşler çetesi ile Alkapo· ş~phelenir. bazı simalar da hotuna çürüten samimi darbeler indiriyor· nı arasın.da ~ayı~~i ~lduğ~nuz h~l: dügv u polise ihbar edilmiş 'le I'.,.._. M , h.. 1 1·ı ada gıtmez. du de be!edıyenın komur muteahhıdı ne ~-ı oran m ucum ar e B . . . . . . .. I . ? tahkikata başlanmıştır. 
makıllı hırpalandı. Bir çok adam· - elki benım ıimamdan hot· - Şu halk dütmanı dedikleri ımışs~.mz oy e mı . . -- -~--
1 ··Id" M k d · · k b lanır... b k B b. Ş'k Gulerek cevap verdı: · TAHLiSiYE ar o u . oran e erını anca u en yo mu? en ır ı ago r,ocu· ç k d .... 1 s· d. k d 

B.ı. k 1 b. ··ıAk • • · :r - o ogru ım ıye a ar l kk ·ı· k ı ,,eç· suretle azalta bildi. - a a ım ır mu a at temını· ğuyum. Mezbahada herkes beni ta· k. . .kA : ·•. - . Kapotaj ın ·ı ür · vapur :ırına ı:ı 
.. • 1 ... ~ ımsenın şı ayetını de mucıp ol· ·~· T ı ı ıa c hl ' sı·..,e u· Faıkat bugun Moran zengm ol· ne ça ışacagım. nır. O mahallede dogdum. Bana d E . . 

1 
t d 'k d ' tır;ı znmnn ur' su arınu a 1 ~ 

' 1 · · · · A 1 · · Ed d 1 Od l b. k · f d . l ma ım.. n ıyı ma e arı e ıyo- 1 ·ı 1 1 elı' ~ı'rketlerı'n e b!f Clu. Artı ccanmın kıymetını bılı· sı ısmı var o an one ır ta ım cınayetler at e ıyor ar crı e meşgu 0 ı n ecn ı ' • 

yor onu tehlikeye koymak istemi· e "Şpayk" sivir demeleri boyunun zırrrt!... rumŞ. k Od 
1
,. d. d d müddet daha işlerine devam için rnU· 

d. b. . .. w • • • • •• .. pay onc ın va ın e ur· s d .1 'şt' 
havale e ıyor:. Ve ır az tehlıke go uzun oldugu ıçındır. Bu §ahsıyet Haydut Saltis beni oldurmeğe ması için lcendı·s·ıne b·ır çok defalar na e \'eıı.~ı ı. d'ld" · du"n 

1
\4· 

.. 1 H ı· h d "S b h l d v• ıd· E ı· uş· k Ik o d b·ı . .k ı Bu musaadenln rcfe 1 J~I rurse <açıyor. a ı azır aya en ence meç u egı ı. vve a ı· a ıttı. n an ı e ıntı am a rna· haber göndererek vadini hatırlat· . . .. 
Lüi,, de yahut "Nevyork,, tadır. kago Krim Komisyon" un yirmi dım. On defa beni vurm~k ist~di- mağa mecbur oldum. Nihayet bir ~rlara teblığ edUmıştır. ~ 
Ne~orkun Y';lksek tabakası arasın sekizlik cetvelinde mühim bir mev· ler. Yaral~ndım. Fakat olmedım. gün öğleden sonra Şikago nehri sus nazarlan gezdirmeleri de blJ 
da hır m-trcsı de vardır. ki tutar. Bundan ba~ka henüz kırk Alla hbenı korudu... kenarında haydutlarla uğraşan zannımı takviye ediyordu. • 

Bu ~ükil.Ie'!!ey~ t~,,vasa~~ .. b.~r ya~ında olmasına rağmen Şikago Haydi baaklım. Şikago haydut- ticaret §irketi binası karşısında ran - Dikkat .. Artı.k kımıldarrı•Y• 
adamı ıle hır Şpıkezı de yurutu· haydutlarının en eskisidir. Onun larının akıllara hayret veren ıergü· bir fotoğrafçı tedarik etmek vadin- lım ... Bu resim ... Bır daha... . c 
yordum. O "Sp ·k zi" kanal (Strit) da bir çok cinayetlerle maznun ol· zeftlerine şimdi bir de cenabı hak· devu verdi. Gayet emin v esır tutar iki klişe arasında Odonel se"111• 
te büyük çar mın y .. kınmda idi. duğuna vakıftım. kı karıttırıyorduk! Şpayk Odonel de bulunmuştum. Beni Şpayk Odo le kalçasına vurdu: . . 
Yerini söyleyişim bahsettiğim a· Ölmez adam devam etti: nel ile tanıtan adamın delaleti ile - Gördünmü be!... Şu dakıl<~, 
damla miılakatrmdan iki gün son· B. l k' 1 ı- ""I - Beni haklamak için neler ne· bulduğum be§ fotoğrafçıyı ıskarta da daha sağ olduğuma yananla[,. 
ra orasının zabıta tarafından bası· trdço c. 

1 n:15~ ere ~ylemd"'!t Bo • ler yapıyorlar! daha ıon zaman- ettikten sonra meslekinde mahir teseler bir kurşunla beni hak: ti 
ı k k 1 ı d d nıez a am ısınım vermış er ır. u· . 1 .. . b. b' l F k b 1 h •fJeroe ara ap::ı.tı mış o masın an ır. . . . k . . larda zatülhareke makine er reza· ve tecesaus nedır ılmez ır genç ar.. a at en o apta erı 

Birer kadeh dahn çaktıktan son ~u~·İ·~bebı şımtıye kdar yırn:ıı ~e leti dedikleri bir hadise oldu. Ku- fotoğrafçı buldum. korkmuyorum ki... ·· fi.it 
ra muhatabım daha geveze oldu. ı l 0 uı;;den Jar a~ı du~lkbılmıt mar için yapılmış bazı makianlar Şpayk Odoncl muayyen saatte Genç fotoğrafçı yağan ~ol" 
Bana dedi ki: !? ması ır.. a ı azır aw apone zabıta tarafından bir Şpikezide ya geldi. Bu defa yalnız değildi. Ga- yağmuruna bakmaksızın O.. · h•" 

_ Asıl P.Örm e gayret edece· ıl~ ne ':'azıyett.e bulundugu ~.eçh.ul- kalandı. Bu makineler mukaddema yet şık bir otomobilcle iki "dost,, u duğunu yani işin bittiğini bıze ~e 
ğiniz birisi var. O da haydutların dur. Bır vakıtler onunla oleaıye da yakalanmıt idi. Zahir akıllı po· ile beraber gelmişti. Bunların lü· ber verdi. Tokalaştı~. ~payk kl•f 
şimdiki piri Spoyk Odonel'dir. Fa· mücadelede bulunmuttu. Bu sebep lis memurları bunları müsadere et· zumu hC\linde onu müdafaa edecek dostları güzel otomobıl ıle uza rıJ 
kat acaba sizinle gö. ütmek istiye· ten dolayı çetesinin bir çok efradı tikten sonra satmışlar. Altı polis iki arkadn~ı olduğunu tahmin et· tıfar. Haydutlar pir ini ondan sotl 
cck mi. II 'ili bir pec ı!var fel- telef oldu. Kardc~lerinden Valter müfetti§İ bu mes'eleden dolayı it- t im. Zaten " poz,, esnasında onla-jbir daha görmedim. ) 
low (iarip çocuk) tur. Herkesten Odonel öldü. ComY. Odonel tehli· ten çıkarıldı. Benim de ıerik oldu· rm etrafa "profesyonel,, lerc mah· (Devamı var 
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P. T:T. U. M. Levazım ve rv~ 1-\ K 1 T 1 0-ı 
ınebani müdirliğinden: I!!;,:;!:~! .~!!~~arı .. 

Pot :••••••••Tarife••••.,•••: 
1 

1 • ve teltn'Jlf merakla ihtiyacab için 5000 kı"lo ııcım 1·ıe 0000o o- - : 1 Def alık kura, JO : ,, 
uııalil adet tahta etiket ve 6000 kilo anbalij kiğıdı kapalı zarf : 2 • • ~O ! ,, 

• nıfinıkaaaya vaıolunmuıtur. : s " 65 : " " 

7 - V AKIT 27 EylUI 1930 

Vııavet Oaimi Encümeni ilani:;7* 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde 30,65 No. hane, 

" . ,, ,, 13,19 
,, ,, ., 21,35 

" 31,63 
,, 11,23 
,, 3, 5 
,, 10,21 

" ,, 
1 ,, 

al 
l6-I_0-930 tarihine mUsadif perıembe günD Hat 14 te ihaleıi ı·cra • • • " " una - d : 4 • • 75 • Nuruosmaniye Mehmetpa§a ıokak 3,5, 7 No. hane . 

._ cagın an taliplerin ıuırtnameyi almak irin herglln ve mnna- • · · · ·· d '"cld · 1 a:._ · r- T : ihtivaç kalmavın- : Balada muharrer emlaki hususıyenm ıcar muzaye e mu eh 
d ya 11tirak için yevmi mezkurda muayyen olan saate ka : cava kadar (azami • Teşrinievvel 930 Çarşamba günü saat on bire kadar temdit edilı:ıis-
t~·uıulu dairesinde kapatılmıt olanı: zarftan komisyon riyaaetine : 70 defa) il&n edil- 100 : tir. Taliplerin encümeni vilayete müracaatları. 
~lemeleri. : mek 'ifzere maltla : "" "' "' 

T 
• A Sirkecide Cezayirli Ahmetpafa medresesi, • • ı • bonelcrimiz.in her Oç ~ için : d • Ut•• h • U " • • d • b Şehzadebaıında mimar Hasan ağa me reaeaeıı, Un fl JSafl ffillffi} filli Üf- : tr defaaı meccanen'. : Divan yolunda Köprülü Mehmetpaıa medresesi, 

l 
•. ! 4 satırı gtçcn fltıılano fula ~acın • Hasekide Kumbarahane caddesi 48 No. hane, 

Uğu• • d • için s er kunı$ zammolnoar. : fi e fl : • • • • • • • • ... • •. • • • • •• • • • • • • • Kapalı çarııda Divrik sokak 50, 52, 54 No. hane, 
Satılk _ Kiralık ,, ,, takkeciler sokak 22 No. dükkan, 

l48Q3 kı'lo köhne kanavı'çe S ı bede t k ı 12 No du""kka· n ab ık hane _ Şehzade ba~ında " ,, s en apıa · , 
1563 " çul Çukurçeşme yanında laşhan arkasında Beıiktat Kılıçalide Asariye mektebi, 
6014 " ip Marmarayı ntzaretli 9 numaralı btş oda ,, Kaptan İbrahim ağa ,, 
683 ,. kmap ve mUotemilAtlı müccddet kArgir hane Arnavutköyünde 14, 39 No. hane, 

Az k .... ~~!2.1"· lcindeklltre müracaat Üsküdarda Valdeiatik medresesi, 
k~h •p apı anbarında mevcut nevi Ye mıktan yukarda g&aterilen -111mı11...,.ıııııımummuııını•ıı""-"___ Haydarpaıada İbrahim ağa mektebi. 
d 0 ~e malzeme ihaie tarihinden itibaren nihayet bir haf ta zarfın • İş Arıvanlar Balada yazılı emlaki hususiye icare verilmek üzere 15 T eıriniev· 

• ~ldınlmak üzere 1-Teırinievvel-930 Çarpmba günti pazarlıli Çocuk bak,,;ek - ev hizmeti vel 930 Çar§amba günü ıaat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. 
~ur.etıle •atılacaktır. Talip olanların mnzku tarihte teminat akçe· görmek, blr muayenehane ve ya hasta· Taliplerin encümene müracaatları. 
enle beraber Galatada tütnn inbwannda mUbayaat komıiyonuna hane de hasta bakım olmak ü7.crc Ala· • • • 

müracaat etmeleri manyada bulunmuş bir Tü:k: kadını iş an· Bedeli muhammeni 1483 liradan ibaret Beyoğlu 35 inci mektepte 
--~------------------------- /or. ~nknra caddesindt muallimler kitap· mevcut ankaz ıatılmak üzere 15 tetrinievvel 930 Ça11amba günü sa· 

Yüksek mühendis mektebi nilimiı 1 [I ~ :!::.:,~:..~.kadar.müzayedeyekonulmuı~r. ~alip'.·:~ encümene mü· 

Rektörlüğünden: S . f . Emvalı metruke mudırlıgınden : 
c Bu ker~ mektebe kaydedil~· olan talebenin 4ffeşrinieYVeV930 Mtrktzeıc•yrnt•ıi:lGSala~Köapr~nba•ında Satılık hane ve meyhan~ ile 
.. umarteıı sabahı mektepte ıspatı vllcut etmeleri ve b t 'ht .. .. .. .. ,. ıtibaren iki haftf! zarhnda bili mazeret müracaat Ye d u arıt e~ Beyoııu !!6~ Şube acentesi· Sirkecide dükkan hisseleri 
yenleri lb k" 1 vf eYam e mı- MühOrdar zade hanı alnnda TcLlst.274 
d' . n o apta ı ta imala te ikan kayitlerinin terkini iktiza e le- Mirahor Uyas 8. mahallesinde Kuyulu bakkal ıokağmaa eaki 41 

yeni 45 numaralı hane, bedeli dört taksitte ödenmek üzere 1635 lira 
ve ayni mahalde eski 43 yeni 34 numaralı hane, bedeli sekiz taksit
te ödenmek üzere 1750 lira ve Hoca Alaettin mahallesinde Tahmis 
önü cadde.inde eaki 33 yeni 37 numaralı dükkanın 72 hisse itibarile 
Hazineye ait 21 hisaeıi, bedeli ıekiz taksitte ödenmek üzere 3500 lira 
ve Kumkapıda cedit Bayram çavuı mahallesinde Kumkapı iıkeleıi 
caddesinde eski ve yeni 20 numaralı dükkanın kırk hisse itibarile ha· 
zineye ait 12 hissesi bedeli berveçhi peıin nakden verilmek üzere 225 
lira bedeli muhammen ile 16/ 10/ 930 tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat 14 te aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin % 7,50 temi· 
nat makbuzlarile İstanbul Milli emlak müdüriyeti satı ! komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 

ığı alikadarların malumu olmak ilzere ilin olunur. y lro~zon ~irinti Po~tası 
Ak 1 d 

(CUMHURiYET) vapuru 29 
Saray Vİ ayetin en: eyll1l pazarteıi 12 de Galata 

rıhtımından kalkarak Inebolu, 
1 - Akıaray - Bor yolunda 2S+ 000 ve 25 2 . S G R. relerinden o 80 Ye 7

05 1
. 

46 
k . + 50 kılomet- amsun, ireıun, Trabzon, ı· 

menfez ve 2S + 650 k. "ıra uruı bedelı keıfiyeli iki adet zeyc gidecek ve dönüşte Sür· 
lira 30 kuruş bedeli k ıl?;.et~~lerde 00,6 mctr açıke lığında 2769 mene, Trabzon, Gör 'Jire-
metrede 00 

2 
tr eıı ı pril ve 28 + 000 ve 28 + 500 Jrilo ıun, Ordu, Ünye, Samsun ine· 

menfez ve 3o~e 4;çıklığmd.a 1398 lira 4o kurut bedeli ktifl bolu, Zong!J.ldağa uğnyarak 
lığında 4765 lira 18 k~:X:, ~lo~etr~l~r arasında 80,0 metre açı1' ıclecektir. 
19 adet imalltı •ınaiyeni: b:d:~~ teı~fh ~4 adet menfez ki ceman Hareket rnn yük kabul o- Edı·rne vı·ıaA yetı·nden .· 
ibaret olup kapalı zarfla _ k eJıflerı 9639 lira 34 kuruıtan lunmaz. 

2 _ Mezkur köprü muna asay~ konulmuıtur. Havza - Uzunköprü yolunun silindiraj ameliyatı ihale edilmek Ü· 
. ve menfez.leran mllst 1 1 f ı·ı ak k 1 4/ 0/930 olduğuna Te lıyakatı fenniyesin' 'k• acc en yapılması zaruri zmı·r s"rat DOS!lhtl zere kapalı zar usu 1 e mün asaya çı arı mıftır. 1 cumar-

verileceğine nazaran her birnin 1 :enı 1 resm
1 
i~e ile isbat edecekler U UIO teti günü ihaleai yapılacağından taliplerin encümeni vilayete gelme-

t 1 d f 
yn ayn a em mllnak . ( GÜLCEMAL) •apuru 29 leri ilan olunur. 

sa ı mnsın an sar ı nazarla toptan k asa ıuretıyle • ~-------------------------
verilecektir. ve apah zarfla teliplerine Eylül Pazarteai 14,30 da Ed• •ı A t• d • 

3 - Kapalı zarfla münakasa 9-9-930 'h" Galata nbtımından kalkarak ırne VI aye ın en . 
30-9:930 trihioe kadar yirmi gün Udd t~rı ınden başlayarak Sah ıabahı lzmire vanr ve Ketan - İpsala yolu silindiraj ameliyatı ihale edilmek üzere ka· 
leklifat muvafık görülürse aynı g: il ete deTam edecek ve Çarıamba 14,30 da fzmirden palı zarf usulile münakasaya çrkarılmıttır. 8/ 10/930 Cumarteıi günü 
yapılacaktır. 0 n saat on birinde ihale kalkarak Perıcmbe sabahı ihalesi yapılacağından taliplerin encümeni vilayet~ gelmeleri ilan 

gelir. olunur. 
4-~lipkr müz~edenili~ ka h" ~~~-----------------------

t kl"f . . nnnu veç ıle t • Vapurda oıOkemmel bir or- M • • ı A t• d 
e 1 atlarını yevmi ıhaJeye kadar encüm · 'lA cmınat Ve k anısa vı aye ın en e 

fenniye vesikalannı ihaleden 8 gün evvel v~~iiı vt ı ayf~te ve ehliyeti • cıtra ve caıbant mevcuttur.. • 
d' l'·· "b l l · ye na ıa bat Ub - - k 11 ıgme ı ra:ı ey eme erı ve ketifname m en- ı:aı "* zaıacımı=-: : Manisada mevcut ketif ve projeleri dairesinde inıa edilece Yali 
· ve ıartname b kk d · · ııahat almRk isteyenlerin keza nafia bat mUh . l' . a ında ALEMDAR zade ii konağı inşaatı 26368 lira 76 kurut bedeli keıif üzerin en teırınıevve-
eylemeleri ilia olunur. ems ığinc müracaat .: lin 18 inci Cumartesi günü saat 11 e kadar müddetle ve kapalı zarf 

---
ilave Yapı Münakasası: 

Ankara merkez nıektepl~ri ınüba yaa 
kom•syonu reisliğ" d . 

Aenkarada Gazi muallim mektebinde yaptırıla k 1 ın en. 
erle illYe beli ve lavabolar kapalı zarf uıuln ile c;c 2~ an . bölme
detıe münakasaya konulmuştur. gUn müd • 

l<qifname ve ıartnamelerini görmek istiyenler her 
lbuallim mektebi müdürlüğüne müracaat ctmelidırl gün Gazi 

Mn k . . er. 
una asaya ıştırak edecekler 0 & 7,5 muvakkat t · 

abk• k · d · · emınatları •mı anunıye aıresınde hazırlanmış teklif mekt 1 ve 
rib. hb 1 . • k . . . • up arını ve b ı taa Ut ere gır11me ehlıyetını haız oldukların .. b . u 
'•kı müspitlerini ihale günü olan 30 eylül ı 930 aal: ~~ .. eyyın ev
da Ankara Maarif eminliğinde tefekkUI edecek olgun~ saat 16 
lblibayaat komisyonu reisliğine tevdi etmelidirler. an cktepler 

........ 

Dahiliye vekaletinden: 
Kapalı zarf uıulile münakaaaya konulan Ank h . 

iaal · · l · · ·b · · ara fe rınc 1 . eaı ve poroJe erının ı zan ıçın talip olan müteahhitlerin . u 
len muvahk g6rl1lmediğinden yeniden mfinakas teklıf-
rn ı. a tartnames· ı 

UKavelcnamesinde yapılan tadilatla yermi gün '"dd 1 ıy c 
tarf uıulile tekrar münakasaya vazedilmiıtir. Talip~~in ~tuc h kapalı 
evrakı görmek ve almak üzere Dahiliye vekalet' ü ususta 
rno 1 m steıar) v 

racaatlan ve ycYır,İ ihale olan 29-9-930 tarihind ıgına 
dahil' k ı · d . e saat no bette 

ıye Ye A ctın e müteşekkıl ihale pomisyonuna ü ı m racart an. 

VAPURLAR 1 uıulile münakasaya konulmuştur. Proje ve keşif evrakını görmeli Ye 

Seri ve lüks Karadeniz postası daha ziyade tafsilat almak iatiyenlerin Manisa vilayetine müra 

Millet vapuru28 ca~tla~ilin olunur. ı N f b 
PBZRR f~d~.;~ı;~i~~h~ Çanakka e a ıa aş 

tımından hareketle (Zonguldak, mu'' hendı• sıı• g"' )• nden •. 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Or· 
du, Gireson, Trabzon, Rize ve (8232) lira ( 42) kurut bedeli keşifl.i -~zi~e -. Bayramiç tarikinin 
H opaya aıioıet ve avdet sekizinci kilometresinde, Harharı deresı uzerıne mşa olunacak doku· 
decektir. zar metrelik (3) gözlü kenar ayakları kıirgir döşemesi ahşap köprü 

Müracaat mahalli: fstanbu 11 Teşrinievvel 930 tarihinde iahle edilmek üzere 22 Eylül 930 tari· 
:: hinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile tekrar mü· 
:: Meymenet Hanı altındaki ya ı 1 t :: f I t b I 1154 •• nakasaya vazo unmuf ur. 
:: zıhane. Tele on 5 an u U Münakasaya liyakati fenniyesi başmiihendislece tasdik edilen fen 
mnsr:n11111ımmaı-••r:n.-....nnJRm•• · · k" ' l' ·ı l k l 1 k b l d.l k r-~----...-ı~~~""!'!'!'~~~~_, memurunun ıttıra ı mes u ıyetı e ça ışaca o an ar a u e ı ece · 

BA \ RON .\HSll • \' A r~KSPimSt tir. Taliplerin 11 Teşrinievvel 930 tarihine müsadif Cumartesi günü 
l\larsıl~ :ı, Pire ve Selanikten bek- saat on beşten evvel Çanakkalede Encümeni Vilayete ve taf silıit al-

lcnmcktc olan: , mak istiyenlerin Nafia batmühendiıliğine müracaatları ilin olunur . 
'"A;\'JJROS,. ~-- --------

Hıks pcıstıı \"apuru 29 eylül tarihimle 
limanımıza ~clecek ve 2 teşrinievvel 

perşembe ~unü tııni saat 10 da hare· 
ket ederek doğruca Pire \'e l\J:ırsilya· 
ya gidecektir. Pireye 3 teşrinien·cl 
13 te ve Mrsilyaya 8 teşrinievvel sa
bahı muvasalat eder. Tenzilatlı fiatlar
ln yolcu ve ticnrl eşyn kabul olunur. 
Üçüncü sınıf ~olculan için mahfu7. 
ve \'ataklı verler \'ardır. lJmumi acen
tele~i : A~agnostopulo \'e Siskidis. 
Galatn Çinili nhıım han. Tel. B. 2612 

Kocaeli vilayeti daimi 
cümeninden : 

en-

Akyazı - Ormantevkiye yolu arasındaki bozuk aksamın tamira· 
tı ol baptaki ıartnameai ve 4266 lir~lık keşfi mu~~bince 8 teşr~_nievel 
930 çarşamba günü ıaat on beşte ~hale edıl~ek ~zre alene? munaka
saya konulmuştur. Talip olanların Yo7,50 nısbetmde temınat vey8 

banka makbuzile mezkur tarihte Kocaeli vilayeti daimi encümenine 
ve şartnamesini görmek ve tafsilat almak istiyenlPl'İn Kocaeli Baı
mühendisliğine müracaatları. 



c. ... emı..ı. ~luı• ••• •• ...ı.ı.n. bltiı. baı.ıa.. mabmdw 

r
-
Guettye ~·dertlecık mektupların llzerlae ldıre IÇ.ID5e\ r idare ) yazı ya 

alt l9e f Yuı J ı,aretJ konulmalıdır J-- ...ım.pıana ıad .. •laden, laymell mu...W- _.........., .. -•im.at .,...,.ıa,,. 

1 lraybol-dan •• d.\alan• .ıı.uı-daa lclara ••'al datııdı. ı 

~ ............. o.e._v.•e._t .. D•e•rn ... ır•y•o .. ll•a•r•ı .. ı•ı•A•n•l•a•r•ı ........... ~ 
Haydarpqa Gar binaaınm çab ile çatı seviyesindeki kirgir 

akaamın tamiri kapalı zarfla mOnakasaya konmuştur. 
Münakasa 15 birinci tetrin Çarşamba günü ıaat 15 de Anka

rada Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakaaaya iştirak edaceklerin teklif mektuplannı ve muHkkat 

teminatlannı aynı gOnde saat 14,30 a kadar komiıyon kitipliiine 
Yermeleri lazımdır. 

Talipler mDnakasa ıatnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpqadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * Haydarpaşa - Ankara battı Ozerinde Derince istasyonunda tesis 
edilmekte olan enjekte fabrikaaı mUttemilatmdan fen, idare ve a
mele binalarının inşaatı kapah zarfla mnnakaıaya konmuştur. 

Münakaaa 12- birinici teırin- 930 paı:ar gllnil saat 15 te An· 
karada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

MUnakasaya İftirak edeceklerin teklif mektupl•nnı ve muvak
aat teminatlannı ayni gOnde saat 14,30 a kadar komisyon katip
liğine Yermeleri lhımdır. 

Talip'er mDnakasa tartnamalerini ( 10 ) lira mukobilinde Anka
rada ve Ha ·darpaıadaki idare Yeznelerinden tedarik edebilirler, 

.. Jf. * 
Kntahya-Tavıanlı hatb nzerinde köprn 3ren istasyonu civann 

dakl taı ocağından çıkanlacak 6000 M 3 balaahn kapalı zarfla mllna· 
kuuı 13 birinci tctrin Puarteıi gOnQ ıaat 15 te Ankarada Dev
let Demiryollan idaresinde yapılacakbr. 

fttirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvaakkat teminatla
nm ay\ıi gthıde saat 14, 30 kadar komisyon kltipliğine •ermeleri 
IAmndU'. 

Talipler mtınakua prtnamelerini S lira mukabilinc1e Ankarada 
E-Jdtehlr Ye Haydarpqadaki idare veznelerinden tedarik ede
blllrı.a. 

* .. * 
Dn1et demiryollan ldareaine ait olup aleni mllzayede ile icara 
~ razetelerle illıı edilen Haydarpqa garındaki bUfe Ye 
mOpemillb ile ayn olarak icar edilecek iıkeledeki kötklln ıartna
..ıerinde tıç ıene olarak gasterilmlt olan mUddeti icarın bir se
ae,,. tenzil Ye mllzayedei aleniye dahi teırinieYVelin birinci çarıam
ba güntıne talik edilmiftir. Şartnamelerin meYaddı aairesi aynen 
J,akidir. 

Taliplerin buna ıare mezkftr gtbıde saat on bette Haydarpa§a 
lfletme mnfettifliii dairesine mllracaatları lüzumu ilin olunur. 

• * * 
Hatlanmızda kullanılacak olan 200,000 kayın; 40,000 meıe ve 

yine 9945 tane meıe makaı travealerinin ayrı ayn mfinakasalan 
12-birinci teırin-930 pazar günü saat 15,30 dan itibaren Ankarada 
devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı gOnde saat 15 e kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lAzımdır. 

Talipler bu Uç münakasaya ait prtnamelerden her bir milnaka
uya ait olanı beıer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada 
idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * "" 
170 ton adi ve 55,5 ton İaveç demirinin kapalı zarfla münakasa-

sı 3 ikinci tetrin 1930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet De
miryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde ıaat 14,30 a kadar Münakasa Katipliğine 
•ermeleri lazımdır. 

Talipler münakua ıartnamelerini beşer lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. . .. . 

518 kalem bbbi ceza ve sair tıbbi malzemenin kapalı zarfla 
milaakaaası 13 birinci tefrİn 930 Pazartesi iÜnli aaat 15, 30 da 
Ankarada DeYlet DemiryolJan idaresinde yapılacakbr. 

Milnakaaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlannı ayni günde uat 15 e kadar münakasa komisyonu 
kltipliğine vermeleri lbımdır. 

Talipler mllnakaaa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Tütün inhisar umum müdürli
ğinden: 

400 Metre mikabı kereste 
lzmir fabrikasına muktezi muhtelif ebadda 400 dörtyllz metre 

mikabı kereste hakkında evelce yapılan münakasa görUlen lüzum 
nzerine iptal edilmiştir. Meıkiir kerestelerin mubayaası bu dafa 

yeniden ka.pah zarfla ve ongün müddetle müuakasaya konulmuş
tur. Ancak bilihara başkaca pazarlık yapılmıyacağı için tüccarın 
son ve kat,i fiatlarını bildirmeleri zaruridir. Taliplerin teminat ak-
çe1erile beraber 6-t~ırinievel-930 pazartesi günü galatada tütün in
hiaannda mübayaat !::mıiayonuna mOracaat etmeler. 

= S AVl51 H E R V E RD E 6 KURUŞ ::::::: 

MATBAA VE •DAREIJANE 
ISTANBL:t... Babı ali. Ankara caddesinde ·vAKIT YVRDU. 

re. ı970 •OARE IŞUT.I 1971 ı YA ZI iŞLERi ı f elvat VA.Kil 

Yüksek Mühenis 
ınektebinin 

9.Jo -951 ders senesi tedrisatına 
mübaşeret 

T d · 4 T · · l 930 t · " ·· t ıl.<ıkuzda baslanac,ğı alakadar e rısata eşr1meve cumar esı gunu saa . u 

larıu nıahimu olmak üzere ilAn olunur. 

DiKKAT EDiNiZ, HER NEVJ EV 
EŞYASININ LEKELERiNi VİM 
NE KADAR ÇABUK ÇIKARIYOR 

, • ...:. .......... •aı..,ıı ...... .... .,. 
•etal•u " '"''''"' vı. ile ••il ... _ Mı ... ,..,. ... . 
\il• ,..._ ..... tlllftarl, ,., " ........... .. ..,,. ı.•-· ........... ""' •rt• "''" ,., ··-· ,, .................. ... tayHl•r. 
\1 .. Wt paçaıf9 llat14't '1r u VI• -,ıııla 
n tınHtlice ••alırıftıa. Dllr.lr.ıt dl.U, ra& 
" filllt M tuu t•ır. tırHl•rer . Met ..... , ......... ,., .... ,. ......... . 
,,.,..,.,.11a .,,. ı1a .. to ınrııalilt 

....._ ı,;,. Vir. iatimd edi•i•. 

Le•• Bıucıuı.r Uaııtfd , Pa.t Soı.&.rı. tacııı
' ... y •• •Ozeıa T 

UMUMi TEŞEKKÜR 
Zevcim kambyo borsası meclis reisi 

Doktor Fehmi Jsmail beyin vefatı dola
yısile meslekdaşl,an ve dostları büyük 
bir samimiyetle kederime iştirak ettiler. 
Telgraf ve mektupla, ziyaret suretile ce
nazede hazır bulunarak ve ekliller gön· 
dererek teessür izhar eden zevann ve 
müessesatın, teşekkür vazifemi ayn ayn 
yapmadığımdan dolayı beni mazur gö
receklerine eminim. H epsine ve bilhassa 
so n kardeşlik vazifesini tam kardeşçe ifa 
eden muhterem Türkiye şurayı Alisine 
ve muhterem mahfellere umumf surette 
teşekkürlerimi arzederim. 

Besime Fehmi lsmail 

Teşekkür 
Genç bir yaşta ebediyen kay

bettığım oğlum lbrahim Tosun· 
nun cenazesinde bulunmak ve 

bizleri taziye etmek suretiyle 
teessürahmııa iıtirak eden muh
terem zevata arzı teşekkür ey· 
lerim efendim. 

Annesi: Hamide 

AVDET 
Şehrimizi n maruf türk tüccarı Mös

yö Giorg io Mandel, Pariste kAin Patou 
Moda T icare thanesi modelisti ile bera
ber Paristen avdetle mantolara mahsus 
en son moda küıkler \C garnitürklük ve 
saire getirm iştir. l\lösyö Mıındel Leipzg' 
de "lpa,, beynelmilel büyük kürk sergi
sini gezmek fır~ııtın a nail olmu ş ve mev
simin en son modaya muvafı k müntahap 
modellerini seçmiştir. Pek yakınd büyiik 
ve lüks salonlarında bunlann mcşherini 

muhterem hanımefendilerin enzan istifa
desine arzeyleyecek tir. 

"'1H11111111UllHllUUWIHIHllltlWllJUl l 1ml ı ıRJmPl lUIUWIUllUHIUl U11AU IWUJ ıııum ı ıHUI 

Mes'ul müdür: Refik Ahmet 

ŞiŞLi 

N IŞ AN TAŞ IN O A 

TERAKKi 
Telefon: Beyoğlu 2517 

Teşkilatını tevsi ederek «Yuva» 
ve « llk • sınıftan ile « KIZ 

LEYLi» dairesini 
ittisalindeki ( eski 15 inci mektep 

binasına nakl etmiştir. 

LİSESi 

LEYLi. 
NEHAgl 

KIZ 
ERKE1' 

Ana - ilk - orta - lise 
Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Her gun 10 ~fi 
16 va k4dar ( Şekayık caddesinde Halit Rif at ~ 

- konağında) m'/Jd'/lrldğe milracaat !>~ 

:mm=ıın:=ııc~ Arnavutköyünde ~ıınrı:m1ll'!'!!'iı11 
Leyli ve nehari - Kız ve erkek 

, , Feyziati Liseleri 
ın Ana sınıf, ilk ımıllan TO ayn teşkili! dahilinde kız Ye erlı:elı 
j Jj orta Ye lise kısımlannı muhtevidir. 
i s 1 Teşrinievelde derslere başlanacakbr. 
W:ııuıı:=nıı::::ınıc::C: Tel. lal 2867-Bebek 21~ >:::mım1--...-llll!!IM 

Dil Bilgisi 
15 Eylül 930 tarih ve 30 nu
maralı kararname ile en son 

kabul edilen kitap 

Muallim Ahter Necmettin H. 
ve p 

Necmettin Halil Beyin eıe 

Liselerin 6 mcı ve 7 inci sınıflan için 

Gramer 
Kitabı basan yer : Sühulet Kütüphanesi 

Ankara Baddeai 

~~ ~ Kız ve Erkek - Leyli ve Nihari _.... !> 

i Jstikldl Lisesi 1 İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhte"'dir 
®ı Bütün sınıfları mevcuttur 
;Kız ve Erkek talebe ayn kısımlarda ve ayrı teşkilAt dahilinde idare edilmekte 

lj Talebe kaydına devam olunmaktadır 
~ Talep vukuunda taıifname gönderilir 

:J Şehzadebaşz polis merkezi arkasznda 
@ @ @ @ @ ~~~~.[<· ~ Tel: Ist. 2534 ...ıll ~@ı~@ @ ® ----: 

~tt~~ PEK YAKINDA ~~@.~ 

İl Maksim 
@ı 
@ 
@ 

@ 

@ 

@ 

Kışhk bahçesi açılıyor 
Avrupanınkile rekabet edebilecek zeagin 
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Istsnbul San' at mektebinden: , .. 
Mektepte el ile hareket ettirilir beş tonluk ve sekiz nıetr'000 

zunJuğunda bir vinç satılıktır. T eşrincvvelin altıncı çar~amba $
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mektepte aleni müzayede suretile satılacaktır. Taliplerin o 
saat onda mektepte hazır bulunması. 


