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Kabine teşekkül etti 
a.zı Hz. nın 
beyanatı 

la,,.eı P,. kabine teıJ. ;. 
llnı lcltbuı etmeaevdi
lamet Paf& dev et idaresinin 

bqkalan tarafından deruhte 
eclilıaui tecrlbemine fırut ve 
iıak&n vermek ıçin barekllet 
kabul etmemiı ve Gazi Hz.nin 
.,.arma rajmen ademi kabald~ 
•'1111' olmaf, aibayet bir aaat 
lltea ıar.rdaa aoma BqyekA
leti kabul etmitfir. 

lemet Paıanw Bapelrlletı 
..... etmemekteki 11ranm izah 
'-1ann Gan Hz. , iktidar 
mevldinin b&fka bir tecrGbeye 
tabammllll olmadıj'lm llyle
•itler ve: 

• - q_. ismet Pqa 
_. • .,. ... et lefklHni kabul-

..... tl katlyecle imtina 
~ Bapeklletl blaat 
...... te etmekten hapa 
çan k•hnascb. Ya ben, 
ya lamet Pqa." buyur......... 

Maaş 
riri 

Bu pertembe kabine Mecllıte proi
rammı okuyarak itimat iıtlyeccktir 
Fırkada kabinenin pı oğramı bu pazart~i çtima

ında okunacaklar. Fırka grupu içtimaları 
perŞembeye kadar devam edecektir 

Ankara, 27 ( A.A ) - B&yllk meclise aned.ecetf prorram lh
Wllet Mecliai bug&n ajleden zar edilecektir. 
aoan km bir içtima akdetmif- yeni lamet Pat• bllktmeti 
tir. Cel8eDiıi _.çwhna11m m&tealap Mediıte progl'alDIDI izah ettikten 
fımet paf& hllktmetiain İ8tifa11• IODra Cumhuriyet Halk fJrb~m 
m " yeni kabinenin tekrar la- umumi liyaaeti 1takkmda mec:llate 
met pata tarafmclan teşkil edil- açwlan mDaak.,.,a 41eftm eclile
cliliae dair Reiaidlmbur hazret- cektir, Mecliılia peqe•beden 1 
terinin tezkereleri okunmUfbır. ıonra, mDnak 1 .,,... cer.,aw 
Yeni kabinede Adliye Veklleti- ve menulana aabiptİD• tire 
ne Sinop meb'uıu Yaauf Kemal, daha kaç ,n. ele•- ed~ceil 
lkbaat Velrlletine Buna meb'a- fimdiclen k~~· 
su Mutafa Şeref, Nafta Vekl- Ankara 71 (T.,_) - .~ 
Jetine Diyarbeldr meb'uaa Zekli, th. ... t 4 te .-cJW tepif .ıe 
ve Maarif Vekaletine Bana • d bir 
meb'uau Eaat Beyler ptirilmif, Ri1ueticlmbaı- claireliD • 
direr vekiller yerleriDI mahafua maddet mtlfl1ll okluktan IODI'& 

etmiftir. Kahina azalan•• İli• ... t 4 bu18kta ..killer beyetilli 
leri okadaldu ...... .,......... lrabvl ve mldaveleiefklr etmit'.-

ı-.....1L.. de '1-.ka __.ele elmadalmclaa ~ 
perwembe glhall toplamlmak ibre BaJtk Millet Mecli.mde ba· 
ce!aeye niliayet verilmiftir. ,an •at 14 te yeai kabiDeaİD 

Per .. mbe Klakll içtimada ye- proaramı okmaacajı sanneclildi
Dİ hDkametin porgraımnı oku- tinden meclia alona luacahmç 
yarak itimat iatiyeceti tahmin dolmuttu. 
olunmaktadır. Serbest fırka r.eili ve azalan 
Meeliıin ittbua elan Pe'"•M,e m.ıltia ~ da bamddar. 

kaclu k..._., .. laıkkeda 
nftt, YelcaletJertae t itlerle Gul ffl.. ..Uereleri okancla. 
•lflUI o•ecakbr. a. ....._ T..._.elerha aureti .. .-..ı 
.....,..... WWlll edaeelder 99 
.. =11.. ..,,k•ta ....._ ol- Tlrld;e 8-Bk illet 

Hindiıtande ._ malat...ı olu maeleler Mpclili ili,....• 
lnrinde •llcelalaa olarak s.ı.. Siı..ı ahftl doı.,..n. icra 

Bombay, 26. <A.A.) - Bomb.,da hlleceldvdir. .... ... ba •ekilleri ... ,...... -~ .... 
yen14eD bazı badiaeler Çlkmlftlr. U klfl fuala lçlacle heyeti -Ln- 1-&.t_ •eldi ı..et Pf. tarafmdaa bil· 
yaralan1D1Şar. malan la ,,.._. ~ dirilmif .. İatifaJI vaki kaba! 

~:;::;=;::-;:=;:-;~:-~
0

~0:":.· ~Jeal=~lı=lk:a.=:aetia~· :.ı eclllenk Jeni heyetin tepkkl

$dırf mlz Ayekkebıcder ceırdyeft :: ~ =w .....,"-:,: 
dün intihap yaptı denmtan twıp" .lpril.,ta 

V-A-K-1-T 
m 

İkinci tertip Hedive 
kuponu : No. 29 

•'Son Posta,,nın davası 
lzmirdeki gazete davalar~le bi~le!ti 

rilmek üzere oraya gonder~ldı. 
"Son Poıta,, aleyhindeki la 

M•'ul midir Selhn RılllP B. 
mahkeme hamınmda 

k6metin manevi pbıiyetİDİ 
kir davaıı, dOn aabab lltal ... 
ağır ceza mabkemeıinde t 

edilmiftir· 
lzmirdeki hadiıe mıtı1U11• 

betile .. Hizmet,, gazetesinde 

kan ve ,. Son Posta., tarafm 
iktibas olunan yazıdan dola 
açılan bu da••· ceza kanıumı-
162 159 158 inci maddel 
,a~ mahkemeye verilm~· 

Dtlnldl ceJaede guetam 

ul mldllrtl Selim RallP B. 
irfan Emin B. le birlikte 

bulmam"" kararname •-=
mıddei umumi c..11 1. • 
menadan dolaJI 
zeteleri haklmada orada talDI• 

yapıldıfuu, ba daftlllll da 
lettfrilmek kere oraya .-~ 

fıi~Ş;;k;iet Kızan adam! 
. Bıçağını çekip dö 

ismet Pı. HZ. le- kisiyi vurdu .. 
• • • 

rının yenı 

kabinesi 

) 
DBrdDnctl ııyıfımııdadır f 

..- m m rıınuı ~ .......... 111111111111 ~ w - -

uuafilos 
Y nda limanımı· 

za a-elecek 
llOlk•a, 'r1 (A.A) - Okranya 

.. Pi1enıola,, kruvulrl ile dart 
torpitod• mllre1rbp Karadeniz 
Raa ftloa 1almacla Akdeniz'e 
Untket edecektir. 

File latanbul , Me8iae , ve Pi
reyi ziyaret edecektir. 

Ha.eti... tebllf ....... bu-
--.- an.derim. 1 

Rettlcllmhai" 

D..,PciP P 

BUGON 
&MI 1f. ltem•l 

BapeWJete Malatya meb•aau 
ı...t p ... taJia " mllprileyhin 
iatlhap eltlil Wmleri qatıda 
...... icra ftldlleri ••1•tlnin 
tarafmacld taacllk edllcliflal ar
aecleria lf. 

Rclaicümhur 
O.al M. ICemaı 

(A,,,,,,_) ,.: F,,_, Ketltlll 
<•illi .Milleti) .,ı: M. A6dlU/ıalilı 
(,,.,,,,,..),.:Şiiri"""" 
(lhlrldıle) .-: 41flf1lllc RllfUl 
<•.,,_> ,.: a .. .,.,,. şiiri 
<•..U) •: Beot (S.na) 
(N_,,.) .. ZeWf (Dl/Jfır~) 
<"'*-'> ., • ..,.,. ,__, 
(...,,,.,) ,.: IJolfor,.,,,. We,,ıw 

[Ali ""'11• ı ,_, ..,,, •• ] 
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SAYIFA 

ÇOCUK SAYl
fALARI fÇERDE 

Dünkü••• 
Dlla .. bala ... t bqten itiba

ren limanımıza keaif bir ıiı kıp
laaut. bu Jlbden Kadıka>y ve a
dalar u'Flan teebbBrle gelmiı
lerdir. 



- 2 - V AKIT 28 Eylül 1930 

Ka şı fırka 
Namzetlerini ilana 

başladı 

L V.AllC:ITın TILCıRA•veTILIFO.., ı 1 Ka~ine te~ekkOI etli 
. HAlallllLllRI~ ss;,1 
C H f k [Üs t tarafı J inci sayılamızdaıl 

· · ır ası Türk-Rus istifanın sebebi Fırka içtimaı c .. ıoh ... 
Iznıirden kin1Ieri 

gö teriovrla r 

~1enıleketın her tara- Ankara, 27 (A.A.) - u bil" 
f ında kazanl\'Or M Ankara, 27 - ismet Pş. nın riyet Ha lk Fırkası grupu?un1 ıoe' 

S. C. F. Istanbul belediye 
namzetleri arasında Naciye Hur
şit, Ziya molla beyin haremi 
Niga r hanımlarla Nezihe Muhittin 
hanımın bulunduğu tahakkuk 
etr1ıiştir. 

Ünasebetİ cihan siya- istifasında ~i sebepler şunlardır: günkü içtimaında Başvekıl 9 'ır 
Konya, 27 (A.A) Aksaray vi- setinin am ilidir Maarif vekili Bern sefaretine Paşa Hz. hükumeti temsil nıe•d.t 

liyetinin Koçhisar kazasında be- liyetini deruhte ettiğini ve arka 
lediye intihabata bitmiş ve cum- Moıkova, 27 ( A.A. ) - Türk tayin olunmuş, Adliye vekili l f k ya gr 

H · k iıtif a etmiş, Nafia vekilinin fırka arile cörüştiilden sonra ır a 
huri yet Halk fırkasının namzet- arıciye ve ilinin Rusyadaki i- k 1 ... . . b t . t. 
Jeri kazanmi•latdır. kameti tekmil Sovyet cilmhuri- atibi umumiliğioe tayini karar- ecegmı eyan e rnı if ır. tol' 

"' laımıf, memleketin siyasi haya- Fırka grupu pazartesi günü 
Ankara, 27 (A.A) - V eıir yelleri umumi mahafilinde bOybk tında mühim bir tebeddill olmuş, lanark yeni hükUmetin beyn~ 

Bu hanımlardan başka 4 ha
nımın dnba namzet gösterileceği, 
söyleniyor. 

kö~ü, Rallıhan, Simav, Orhan bir alaka tevlit etmiıtir. Ukran- . f k f r · h sine esas olacak maddeler üzerın 
~zi, Sirik, Koçhisar ve Beyıe- b k yenı ır a aa ıyete geçmış li- k b l '- l t"ıhbl" 

k ya 8 iımetinin merkez naşiri kumetin umumi siyaseti •iddetli müza eratta u unacal.'.tır. 5 .... 
r azalarında yapılan beledı"ye "' f r...,. fkA l T' "t" · d" t ._ . J k J ratımıza nazaran fırka grupu 1 

• intihabatında Halk fırkası nam- e n o an ıaı ı ıazeteıı ıyor- enıut ere maruz a mıf, mem- k }eri" 

İzm ir namzetleri 
zetleri kazanmışlardır. ki: leketin bazı aksamı manalı teza- teşkilatı hakkındaki müza ere ndı-

Tfirk - Sovyet dosluğunun bu hürata uhne olmuftu. Bu yazi- ni bitirdikten sonra içtimaları • 
Diğer tartıftan S. C. fırkası 

Jzmirde namzetlerini ilan etmi~tir. 
Karşı ya ka kısmına ait son 8 
namzetle beraber ndedi 70 olan 
bu nnmzetler .şunlardır: 

fzmitte .belediye tezahUrU her ıeyden evvel iki yet karıısmda ismet Paşa hem ittihaz olunan mukarrerat netic.etJ• 
İntihabatı· Millet meclisini, hem de Reiıi- ni mufassalan bir tchli5 ile netir ~ dost hükumetin sulhüo müdafa· 

fzmit, 27 ( Vakıt) - ıehrimiz cümhur Hz. ni yeni bir hükümet ili n edecektir. ·ye 
sı için tesadUflerin bir tez:ahü- t ıı heldiye iotihabatına baılanmıftır teıkilinde serbest bırakmak lçtimaın devamı Pazar e 

Ahenk s:ılı•bı CeHİje J~maıl H., Ba
sene ~al~n I I , Rebia \rif 11. , Tüccnr· 
d3n l loca zade Ahmet, Tt.ccardan Emir-

intihabat kanun dairesinde ke- rüdOr. Sovyet Ruıya ve TürL:iye ve bunların yeni irad~lerinin kaldı tJ 
mali sUkfın ile devam etmekte- haklarını, mevcudiyet, hakimiyet lahik o1acağı hUküm ve karara Ankara, 27 (V AKIT) - C. f: 
dir. Halk bu mühim vazifeaini. iıltik1Allerini emperyali•t müdaha- varmalarına imkan vermek iıtedi, Fırkası saat 11 d e Ali Beyin (/.et 
intizam ve ıUkOn daire.inde ve leıioe kartı ıilibla mlldafaaya iıtifa etti. Bunun üzerine Reisi- yon) riyasetinde toplandı. hm. 

ler zade lhrahim, Tu~cadan l lacı Sulev
man 7.ade Rahmi 'f lıcc:ıdan l\a\ al~lı 
Sait. 'J uccardan abn Siıleymanovlç, 
TuccarJan Zıhnnlı S:ııt, Avukat Nuri 
Snkı, Si mar Z. rehmı, T uccrdan Şerbetçi 

diğer yerlerde ıayanı imtisal mecbur kalmıılardır. cümhur Hz. Bliyük Millet Mec- Paşa yeniden hükumet mcs'uliYe: 
olacak derecede tam bir vekar ve lmperyalistlere kartı kazan- liıinio reislerile ekseriyet fırka- ni aldığını, kabinenin progra't:·ı· 
temkin ile ifaya titbaa olmak- d 1_ ff k sının rUesasile, fırkanın müote- hazırlamakla meşgul olacağını. ~ 
tadır. ııdarı muva a ıyetten sonra dirdiğinden fırka müzakerelerın., 

H ık f S T" k hükfı ti • bap bir çok ricali ile ayrı ayrı h b -"-a arkası namzetlerinin Ka- evyet ve ur me en devamı pazartesi saba ma Jl'~.Ao 
bir bir ekıeriyete nail elacagı harp ıilihlarının yerine iktıaadı görüıtUkteo ıonra yeni htlkü- dı. Kabinenin beyannamesi h~"'". z:ıde Calıp, Moda ma~-:ızası s:ıhibi Kah

raman, Tüccadnn 17.ak Kuri, Vnpur acen
tesi Cel~l, :\lalzcmeı inşaiye tüccan 
J\avalalı Hasan nur~ Doyçe Oryentbank 
ıkimcı mlidürU Seldhattin, ikbal manifa· 

taayyün ve tezahllr etmektedir. mDca~eleyi ikame eden emper- metin teıkilini gene ismet Paıaya metin öteclenberi takip ettiği ~·~~ 
lımit halkı seve ıeve reylerini yaliat devletlerin mütemadi sui- tevdi buyurdular· seti lcay<letmekle beraber vergı, 1 ,t 

C. H. F. namzetler"ıne vermekte ismet Pa~a, hUkümet haricinde h isar, ş irnenclifer, icra kanunu, rn 
kastlerine maruz kalırlar. iki \i-

ve bu da memleketimiz için -· kalmak ve fırkada serbeıt bir buat, sui istimaller gibi günün Jll_lt 
,.- dost bGkOmetlerinin dahili siya- k 1 1 GP tura mağazası salıibi Aksc~tli Hüseyin yaı iftihar g6r6lmektedir. meb 'us olarak çalışmak iıtedi- na aga mevzu arına cevap o a 

Hu nu, Do\cor operato'r n_htı· '-'ar, Dahı'- setlerinde olduğu gibi harici si- .. . . d b b b b • kt 1 'ht" d kt" fıt" 
ua ı ltılva veliaht.ne teoavüz gmı ve a a azı es a ı mucı· no a arı ı ıva c ece ır. 

liye ml.telıaeçısı Doktor f:,at, Doktor 1 yuetlerinde de takip ettikleri b gö t k bük· ti" kanın umumi idare heyetine harif' 
"l Brüksel, 26. (A.A.) - Cina,.,et mıh- lb e s erere yem ume M _ ,, ana tırlı 1 ma 1 l lakkı, Doktor Faik ı ıayet sa tGr· t d T h b k ı · · e'"" 

kemesi 1929 birinci te~rininin 24 üncü teıkilden af buyurulmasını rica en e a ran sa 1 e çımız • 
l\fuhittın, Doktor Kayyum Z. Suat, Avu. t r LltYinofun bihakkın hatırlattı- b . d . . d duh Şevket B. alınmıştır. Recep 
kat Ibnibızım Ferit, Avukat .Menahem günü talya vel iıhu 'rens Humberto'vu . ve u rıcum a ısrar etmış ııe e b .. • k •. l"k "f iol 

revolver kurşunlle öldürme•e tecebbtu ~ gı'bi TOrk- Sovyet doıtlug" u R · · n b H l · · ugun umumı atıp ı vezı eı ~d:ıto, Avukııt mustafa Sııl.: ı, . Mühendis & v a• eıııc m ur azret erının aynı b l t 
eden İtalya talebesinden Derosa·nın mu- bilavaııta m8na1ebet hududunu d d k ' · l a, amış ır. tahsln :crroet, , fühendıs Jsmsll ı fakkı erece e ı tensıp ve ısrar arı p b k .r1 d vaıtl • hakemesine başlanmışar. . • . . . erşem eye a .. ar e . 

Muhendi~ Halı! Rifat, Esbabı Emlaktan Rio geçerek cihan ıiyasetinin mühim n_zerı.n~ hUlcu~ehn rıyasetı va- edecek olan fırka grupu içti" 
1 ahir Ef. Z. Ahmet, Tuccardan Hacı Londra, 26. (A.A.) _ -R· 100 işare· bir Amili olmuıtur. zıfesını uhdesıne almıştır. malarında hükumet progt~ ... 
Şalcir Ağa Z. Ömer, Maden tüccan Ne- .1 k b 1 1 k edu 

tt e a i 1 sevk ba onunun büriitillmeti mının esasları müna aşa • 
sımı, Sabık t\laarif müdürü Rahmi, Yeni · · 1 · b' · • • k 

ıçın yapı an ınşaat ıtmiftir. 1 b lccek ve şimdiye kadar fır ~a-Asır gazete!öi ha, muharriri ı~mail Hakkı V 1 ı L• ntiha t • 1 • 
' a etta aminde ... gayet büfGk deniz a J.!li er J a ızımı-cUJICll L°t! 11111yun~~t> 

lılı: tuccan Mustafa Necdet, Uncu ıavyarcsi Rocheeter'de içinde IS yoku ~ ~ 
4

, mu""sbet n e.ticeleri ta"'akkP 
Mustafa, Furucu Osm:ın Nurı, Sabık old ıt- h ld 2 "b \' 

u6 u a e uçuş tecru esi yapmıştır. edece)rtı"r. 
Muhasebei Musu~İ\ e müdürii Tahsin, Tayyare saate 230 kilometre sür'atle v ( f ı 8 Ç J ~ 
baytar Sami, TüccarJJıı Ahmet Muhtar, uçmuştur. & İ mUaVİDİ &:l 1 • ata Caya gİ- Cuma içtimaında 
""uccardan Ali Rıza mahdumlanndan Beynelmilel zıbıtı k k k B. M. Meclisindeki C. H. F. grO" 
Halil. Üzün c:imsan hıfzı Te,fik, Kereste Brüksel, 26. (A.A.) - Beynelmilel dere V8Zİyetİ tet İ etti punun Ankarada cuma günü yaP" 
tuccan h.nragiılliı /.. Ziya, Tuccardan zabıta kongresi açılmıfar. ı • • • ı tığı içtimada kırk kişilik yeni ida~ 
\ bdürrahman z. lbrahim, Tüccardan il unuıımuuwmıaa•ı•-ırıı - Büyükadada çalınan defterin ehemmiyeti heyetinin intihap olunduğunu ya'J 
.l\lulab:ıki Dm ış, Manifaturacı Sııftcr, A \'Ukat Kac!rl oglıı Bedri, Zürrada Sel4· mıştık. Bu içtimada intihabattıall 
1 uccardan i\lenemcnli l lıfzı, Tuccadan nikli Şcrefettl n Bey 't'e Ef. ler. ofmlldtğl anlaşı)ıyor [Ali :aralı 4 üneü sayıfamızda] 
lzak Gabay, Doktor Yunus. Avukat Ah- Fethi Beyin tamimi 
met l\lurat, Dış Doktoru 1'ııhri Rüştü, Karfı fırkanın Samatya, Davutpa 
Avukat Tııhlr, Avukat Kahraman, A\'Ukat ıa ve mrahorda nahiye ocaklan· 
Hasan Pertev, Arnkat !\lu~tara Enver, nın, Fatihte de kaza ocağının resmi 
Mnkarna fabrikan sahibi Hasan Tııbsin küşadı yapılmıthr. 
Piyale. 'l'uccardan Yaşlı Z. Hakkı. Otelci Yeni fırkanın lideri Fethi Bey 
Rasrl, Eshabı em'dktan J lacı Süleyman bütün fırak teıkilitına kendi 
Bekir Z. Sadık, Zurrndan San Z. Ahmet, imzasile bir tamim göndermiıtir. 
Tüccardan Mısırcı T Iulosı. F:shabı emlAk-

Bu tamimde bilhassa kendilerine tan Dedağ Hacı Mehmet I-:f. Y. I lakkı 
Avukat Ömer Fuat, Avukat Halit Tevfik propaganda salahiyeti verilen et• 
Tticcardan Jozef lstrogo. Meserret mağ:l: hasın hüviyetlerine dikkat edilmesi 
zası sahıbi Mehmet li, Dotor Nevzat tavvsiye olunmakta, tüpheli adam· 
Eşref. LAle sineması sahibi Tevfik, Evliya ların ve fırka ile alakası olmıyan 
7n Refik, J iızmc t gazetesi sahibi 7..eynel eıhaınn fırka için propaganda yap
Besim. Tüccardan Nafiz !\1u~tafa, Esbabı malarının menedilmesi emredilmek 
eml!ktan (':ıngınlı Z. Kadri, Palamut şir- tedir. 
ketı müdiirü Fuat, Avukat Şevşl bedri, Recep Zühtü ve Nuri Be 1 

• MlllrtQIQnt Ht~hWQU lllınt il 11111nmmKH1JllUUIUW*Voı1J11Uffmtt11tlffR • • • y er 
rilmeıi icap eltimni ıöyl · ti Eskııehırde Beledıye nam-

ı f E • B&· d emıı br. zetlerinden bir ikisinin te·cavü-
r an mm . , ora a ve u- .. d ki h b J • •• • . ze ugra ı arı a er erı uzerı· 

rada ışlenen cfirümlerin ayrı ne Halk Fırkasından Recep Zühtü 
ayn olduğunu, tevhide lüzum ve Serbest Fırkadan katibi umumi 
olmadığını ileri ıUrmilş, reiı Nuri Beyler Eıkitehire aitmiıler· 
Hasan LCıtfü , aıa Nuaret ve dir. 
Tahir B. ler, 45 dakikalık bir 
müzakereden sonra bu davanın 
birlikte gör ülmek üzere lzmir 
mahkemesine gönderilmesine 
karar verildiğini bildirmişlerdir. 

t.icde tahliye edilen g azete
ciler ve rnevkuflar 

• • 
karar 

Serbeat fırka yeni kabine
ye itimat reyi vermemeyi 

kararlatbrmıt! 

Ankara, 27 - Halk F ırkaaı aru· 
pu dün içtima ile meırul iken Ser· 

lzmirde mevkuf bulunan gaze- best Fırka da Fethi Beyin riyaseti 
l.eciler (250) §er lira kefa letle tah- altında toplanarak vaziyeti tetkik 
tiye edilmitlerdir. Bundan maada etti . 
fethi Beyin seyahati esnasında po. S«best Fırka vaziyeti tetkikten 
Li tahkirle maznun Kerim ve Rıza s~nra, hattı hareketini, hükUmetin 
He incir emelesini greve teşvik ... _ programını anladıktan ıonra tesbi· 
mekle maznun boksör Selami Ef. te karar verdi. Maamafih kabineye 
Ale kefalete rapten tah:iye edilnıi~- prensip itiba.rile ademi itimat reyi 
lerdir. verecektir. 

Şehir mecliıi intihabatıaa ait 
liıtelerdeki isimlere itiraz mlld· 
deli bitmittir. intihap encümen
lerinden aleyhte karar alanlar Uç 
giln urfında Sulh mahkemeleri
ne mOracaat edebileceklerdir. 
itiraz edenler çok değildir. inti
habata bir hafta ıonra bqlana
ca;ı için faaliyet hararetle de
vam etmektedir. lki fırkanın da 
namzetlerini bir iki gUn içinde 
illa etmeleri beklenmektedir. 

Çahnan defterler meıeleıi 
Çatalca ve Büyükadada çalı

nan intihap defterleri hakkında 
tahkikata devam edilmektedir. 
Vali muaYini F azh Bey evvelki 
~n otomobille Çatalcaya gitmif, 
vaziyeti tetkik etmit ve dtın 
ıebrimi:ıe d6nmüıtOr. 

Vali muavininin beyanatı 
F azJı Bey dün intihabat mesa

ili hakkında muharririmi:ıe f U 

s6zleri 16ylemittir: 
- Çatalca intihabının bu ak

ta• bitmeai lhım geliyordu. 
Fakat defterlerin zıyaa uğradığı 
bir emri vakidir. Bu meseleye 
Çatalca Mnddeiumumiliği vazıyet 
etmiftir. Bittabi bu vaziyet üze
rine intihabat durmuftur. Ne ya
pılmuı icap ettiği hakkında in
tihap encümeni bir karar vere
rek buraya g6nderecektir. idare 
heyeti bu kararı tetkik edecek
tir. icabına göre ya tastike veya 
intihabın feıbine karar verilecek-

tir. Adalara gelince burada ça
hnan asıl defter değil, ehemmi
yeti olmayan bir listedir. Aıılı 

olduğu yerde bulunamamııtır. 
Bundan dolayı bu hadiseye ça
lınma tabirini kullanmak doğru 
olamaz. Fakat bu hareket te 
bittabi cezayı mUıtelzimdir. T ab
kikata denm edilmektedir. 
Adılır Kaymıkımı ne diyor? 

Adalar Kaymakamı Hayri B. 
de ıunları söylOyor: 

- Esas defter belediye daire· 
si kapısına talik edilmiı ve bu 
defter tam zamaaında ve nHa
retim altında indirilmittir. Kay
bolan liıtenin kıymeti yoktur. 
Buna cUret ettiği haber verilen 
iki Uç kiti hakkında zabıta tah
kikat yapmaktadır. 

C. H. F. Ne nlyor? 
Diln C. H. fırka11 erkanından 

biri de Bnynkadadaki hadise 
hakkında çalanin tlafterin esaı 
değil, Kopye defteri olduğunu, 
yeniıi yapılaca;ını ıöylemi§tir. 

Eski ıehirde 
Bir lstanbul gazetesi 
mahkemeye verildi 

Eıkif ehirden aldığımız bir 
telgrafta, 25 eytu: tarihli " Yarın,, 
gazetesinde Eskifebir vilayet 
makamı ve vali hakkında intiıar 
eden hakaretamiz yazılardan 
dolayı mahkemeye müracat 
edildiği bildirilmektedir. 

Atmınyada bir muhakeme 
Leipzg, 25 (A.A.) - l\1.illl ~üd.afı~ 

ordusuna mensup \ e mu(rıt mı lll) etÇ 
teşekkülleri vücuda getirmekle maznun 
3 zabitin muhakemesi esnasında sosr•· 
list milli)'etçiler fırkasının reisi ;\1. l lif• 
!er şahit sıfat ile şu beyanatta bulunmuf• 
tur : 

- Şayet bu hareketimiv muvaffakı· 
yetle neticelenecek olursa 1918 ikinci 
teşrlninde yapılan cinayeti tahkik \'e CJ' 

kip için bir dh·anı dli teşkil olunacak· 
tır. Orada yapılacak muhakeme neticC: 
sinde bazı başlar yere dil~ccektir. iki 
veya üç intihap devresi daha geçtikt•l1 
sonra herkes müfrit mlllivetçilı:rin ayık· 

• •• !anmasına ıahit olacaktır. O zaman bı 
ecnehiler tarafından Almanyayı cebrefl 
kabul ettirilen muahedeleri kanunf vey• 
gayri ~anunl her türlü .vasıtalarla fesb,.. 
dip ortadan kaldıracağı z. 

Avuıturyı kabinesi 
Viyana, 29. (A.A.) - Scoeber ıcabl· 

nesi istifasını vsrmiştir. . ................................................................. ,,,.....,,, 
1'ıkr11 

Kim söylüyor? 
lzmirin muhalif gazetelerinden bi

risi, iri putularla birinci aayıfa.ıntı f" 
cür'etkcir serlel'hayı koymuş: 

"istismar edUmek istenUen isinı" ti 
"Milletin (;aziye olan muhab~ 

Halk Fırktuımn mukadderatını delir 
tirmiyuektir.,, 

Bunu kim 11öyligecekti, kim •Ölll~· 
yor? Gazinin büyük adını bir aiper gı· 
bi kullanan ve onun gölge11ine •ılı"'; 
rak onun prensiplerini yıkan muhal 
taslaklarının ağzında bu 11a11garo, rıl 
yakıııksız duruyor! 

• •• 
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~ 4 - VAKiT 28 Eylül 1930 

WZA\E~Jf'Il1 Kn~inn tesu~~ül etti 
(Üst taralı 2 inci sayıfadiı] 

evvel İsmet Pa§a Hz. Fırka rei· Yağmur yağar kcn ismet Pş. Hz. nin 
Yeni kabinesi si sıfatile üç dört gündenberi cere- Biz vapurdan çıkar çıkmaz 

yan eden fırka grupu müzakerele- bir yağmurdur boıandı. Da-

KIZIL 1 YAZAN: 

1 - 2t - 1 Ankara, 27 (Bqmubanirimiı
den)- ismet Paşa Hz. dnn baı
vekiletten istifa etti. Bug{hı ye
ni bir kabine teıkil ederek tek· 
rar if baııoa geldi. Bu tebeddOI 
şllpheıiz gtlnün en mühim hadi· 
sesidir. Fakat badi senin ehem
miyeti lımet Pş. kabinesinin ye
ni bir tekilde iş baıına gelme
ıinde değildir. Yeni kabine si
yaıeti umumiye itibarile eıki 
kabinenin yolundan aynlmıyaca
ğı muhakkak olduğuna g8re, a· 
sıl naıan dikkati celbetmek ll
zımgelen nokta baıka cihette
dir. Filhakika ismet Pş. Reisi· 
cDmhur Hz. ine istifasını verdik
ten sonra yeni kabinenin teıki
Ji kendilerine teklif buyuruldu
ğu zaman bu teklifi evel emir
de kabul etmek i.tememiştir. 

Bu Yazifenin diğer bir zata tev
diini Gazi Hı. nden musırrane 

rica etmiştir. Fakat lımet Pı. 

bir saat kadar devam eden bn
tOn ıuarlanna rağmen Gazi H:ı:.
nin de gene kabineyi mutlaka 
kendilerinin teıkil etmesi IOzu
munda ısrar buyurmaları üzeri
ne yeniden iş bııına geçmek 
karannı vermiştir. Ancak bun
dan ıonradır ki yeni kabine te
ıekkül etmiıtir. 

rinde ileri sürülen fikirlerin artık ha yazdan yeni ayrıldığımız için 
müabet bir neticeye varacak dere- bu yağmurun Fethi beye karşı 
ceye geldiğini bu müzakerelerden yapılan tezahürat kadar uzun 
fırka ve hükUmet noktai nazarın-
dan çıkan neticeleri izah edeceğini ıilreceğini bilen halk köprDnDn 
söyledi ve fırka tetkilatına ait ya· sıra iıkelelerinde birikmiı, bek

Şevval ayı girdi . ? ' mı •.•.• 

Eğer alelade bir zamanda ol
aay dı bu tarzda bir istifa ile bu 
tanda yeni bir hük\imet teıek
kUlü basit bir hadise olmaktan 
ileri geçemezdi. Hiç bir kimse 
tarafından bu badiıede huıusi 
bir mana aramak doğru olmaz
dı. Fakat bugünkü Taziyet 8y
le değildir. Bir seneye yalıın bir 
zamandan beri memleketin siya· 
91 havasını ifsat eden bir dedi
kodu havası, Serbest fırkanın 
teşkilinden sonra adeta tiddetli 
bir gropaganda sağanağı halini 
almıştır. 

Ga:ı:i Hazretlerinin ~rımet Pı.· 
nıo idaresinden memnun olma
dığı ve kendisini iıkat etmek 
için yeni fırkanın teıkiline IUzum 
gördüğü şeklinde son zamanlar· 
da her tarafı saran bu propa· 
gandalar, ayle zannediyoruz ki 
arbk tamamen zail olacakbr. 
Yeni lımet Paşa hDkOmetinin 
tarzı teşkili hakkında yukarıda 
•erdiğimiz izahattan aonra her 
kes bu propagı.ndaların na.ıl 
bir garaı ve fesat mahsuHi ol
duiunu kolayca anlıyacaktır. 

.AleluHd ~ 

Bağdatta 

pılmuı lazım gelen ıslahat hakkın· leşiyorlardı. mas etmİJ, fakat umduğunu bula
da düıünülen projeyi anlatmı§trr. Tanıdıfım bir Hanım efendiye mamtfb. Fakat Yezit, ümidini kea· 
Beyanabrun esaslan ıu ~ekilde hu- de bu kalabalık içerisinde tua- memİf, öteye beriye müracaatta de 
laıa olunabilir: vam etmit, neticede Şam etrafının dlif ettim. Kendisi ıtadyomda l i Fırkanın tqkilat itibarile birci- bir kaçından tavsiyeler ama a mu-
betten zayıf tarafları görüldüğü maça gidecekti. Otomobile bine- vaffak ol.mut, Ye neticede Medine
gibi bir cihetten de çok kuvvetli ol· bilmek için yağmurun dinmesini ye gitmeğe karar vermitti. Yol-
duğu mütahede edilmittir. Naaıl ki bekliyordu. Bana ıordu: culuk, bu aefer Eamanm kımılda-
yeni fırkanın teıekkülü üzerine bi- _ Siz nereye? namıyacak bir halde olmasmdan 
zim teşkilatımız da hiç bir telaş ve dolayı gecikmifti. Esma, devenin 
sarsmb eıeri görülmemiştir. Hatta - Matbaaya dedim. üstünde oturacak vaziyette defil· 
bazı yerlerde kartı tarafın nümayİf - O halde, ne bekliyorsunuz? di. Buna rağmen yola çıkmak için 
lerine kartı göıterilen mukavemet diyen bu hanıma "S~zi bekleten ısrar ediyordu. Niahyet ona bir tah 
ve mukabele, menıuplarının gayri sebep beni de bekletiyor,, diye- b revan hazırlamak icap etti. Ea-
ıuuri ve inzibatsız bir kütle olma· cektim. ma bunun içinde yatacak ve bu au· 
dığını ispat etmiıtir. Şimdi burada retle yola çıkmak imklm haaıl ola-
mevzubahiı olan mesele fırkayı Fakat gDlilmseyen gBzlerine caktı. Fakat hastalık, bu narin, bu 
tensikata tabi tutmak meselesi de- bakınca anladım ki o, yağmur felaketzede kadım, tünden güne 
ğildir. Bütün müşahede edilen ku- dinmeden gidemezdi. Kirpikleri yıpratıyordu. Onun kalbinde tafı· 
surlar te~kilatın kuvvetlendirilme- mufassal bir surette, ıUrmeli idi. dığı um vaktinde ve yerinde ifta 
sile ortadan kalkacaktır. Bu ise bir Mıaıallab, kipriklerine iki dam- edememesi endiıesi, bünyesi çürü• 
zihniyet değiımesi itidir. la yagv mur değse bnJi ne olurdu. yen, kuvveti izmihlale ufnyan bu 

ismet Paıadan sonra diğer bazı kadım, her gün daha fazla tahrip 
hatipler ve bu meyanda Hamdullah Hakikaten ben yilrtiaem de ediyordu. 
Suphi B. söz alarak Halk fırkaıının olurdu. YUrOdüm. Yalnız aklıma Kafile, yolda bir liaç defa uzun 
memlekette, kalbinde cümhuriyet yeni bir darbımesel geldi; kendi tevekkuflara macbur olmuıtu. Çün 
atkı taııyan münevver gençliğe is- kendime Şeker diğilm ki eriye· kü Esmanm hastalıiı, onun haata
tinat etmeıi ve cümhuriyetin ruh- yim,, Yerine "g~:ı:üm aOrmeli lığı ile meırul olmak lüzum';'t ~
lara telkin edilmesi lazım geldiğini değil ki telil edeyim,, diyordum. filenin yolunda devam etmeııne ım 
anlatmıı, ezcümle dem ittir ki: .kaır vermemekte idi. Diğer taraftan 

- HükUmetin icraatı müsbet ~ j41u. yezit le kanumn ölmek üzere ol-
sahadadır, neticeıi iyidir. Hüku- duğunu anlamıf onun Medineye 
metin lehindedir. Bu kıımı bırakı- işaretler varmadan evvel 1ölme1ini daha mu• 
yorum. Ben cümhuriyetin manevi O zanıan Pariste idi... vafık görmüttü. Çünkü karnınm 
tarafını ele alm~~ olan fırka kısmın Fethi Bey ve arkada~ları, dün Bil· diğer bir 1ırn ifp etmesinden kor• 
dan bahsede~egım. ~anunJa kapı· yük Millet Meclisinde attılar, tuttular. kuyordu. Kanıı Medineye vardık
larını kapadıgımız mueaseseler an- 'fürk lirasının tesbiti içnl çıkanlan tan sonra lozmm ilk kocumdan 
cak kanunla k~~atıl~ıştır.. . kanun dost düşmnn, herkesi memnun olduğunu ifıa edecek oluna, onun 

Saltanat, hılafet ıdaresı camıle· etti. Ecnebi bankalar bile bu kanun- bütün ümitleri alt üat olurdu. Hal· 
re m~s~itlere istinat ediyordu. B~n: dan hoşlandılar. Muhalefet de bu ka- buki lc~d~ v-:'i:vet!ni ol~ulrea.tan 
lar hılafet ve_ salta~at muhabb~bnı. nuna rey vel'._k~ s-" uımaar.Y.-al- zim etmıftı. Ehndeki tavııyelen do 
kalplere telkin edıyord~ .. ı:ar~Kat- nız Fethi Bey itiraz olsun diye yüksek layısile doirudan dôtnıya Hz. Oı
le; v; ~ekyeler saltanat ıçı~ ı!tınat: perdeden: manm konafına inecekti. Kmıu 
gah ıdıler. Medreseler aynı hı~metı "- J~u kanun bundan dört beş ay Hz. Osmanın zevceıi Naileye tak
gör~ü~~ür. Hafırd!11~ess~selerı tep evvel ne diye çıkarılmadı? diye ayak dim edecekti. Naile, Leylayı göl°'" 

aynhı·ı~f~ıes~ er ı. ul~ı.ar as;;.tr· diredi. dükten onun güzelliiini ve mezi-
çca 

1 
al etı, sa ta~atı tek 

1~ d'e 
1 

er. Gerçi Maliye Vekili buna cevap ve- yetleri~i anladıktan ıonra her hal· 
deşb~e erh, mebzar ar,.fev. a .. dı~.anM~- rebilr derdi ki: de onu ümeradan birine layık aö-

e ıyatı ep u vazı eyı gor u. ı- ' .. .. • ed d• 
mari eserler kısmı azamı dini e- - ''A, efendim. biz o zaman Turk Ji- rur, onu tavaıye er ı. kana 
serlerdir. M;mleketin ananevi ter· rası düşmesin diye çare anyorduk, şim- Fakat Eıma, yqıyacak v-: r 
biyesi padişahın ismini aptesaiz li- di ise Türk lirası yükselmesin diye ted- ilk kocaımdan ?lduğunu aoy ~İ 

a aldırmazdı. bir alıyoruz. O zaman dış:ırdan mal a- cek olursa, gerçı kızı koacaız. • 
san Mümin olmıyanların gönüllere lıcı idik, şimdi drşnnya mal vericiyiz_. mazdı, hatta iyi ve muteber. ~ır ıen 
iman telkin etmeıi imkansızdı. Ama siz diyeceksiniz ki: ce de varırdı. Fakat kendısı ge~.e 

Cümhuriyet atkım kalplerindt: .. _ Fethi Bey de bu kadarcık şeyi açıkta kalırdı. Gene aerve~ ~e nu-
tatımıyanlar batkaaına cümhuriyet bilmez mi? fuz sahibi olam~~ı. Onun ıçın. Y C: 
telkin edemezle~:. '(e memleketin Bilmese de mazurdur. Çünkü dört zit ~li?~en geldı~n:tar J~ıler. 
münevver gençlıgmı Halk fırkasına ay evvel Pariste idi!!! r ! gecıktınyo~, E~md ki k-as: da- t 
almak alzemdir. • k , tukça yol uzenn e oy er e, • 

Bilaha:re ismet Pqanm teklif et- Ne yazık kı geç aldı. zan haftalarca kalıyo~~ardı ...• 
tiği fırka teıkilatı esas itibarile ka- Geçenlerde mürteci Ağrı hadisesi ~mam.n hastalık nobetl~n ıçm· 
bul edilerek reye konmut ve kırk çıktığt zaman tstanbulda bazı şüpheli· de ıkide bırde IOl'duju mühim ... 
kişilik umumi idare heyeti intiha- lerin evleri arandı. Silah, eepane çık- al: •. 
batı yapılmıibr. - ŞeVYal ayı yaldefl' 1n1? ıdı. 

ismet P&§a Hazretleri tara· tı. . . Bi rkere ona: 
fından teklif edilen ve fırka gru- Orhanelinde, S. C. F. azasından bırı - Şe.val ayma airmek ibere-
punda kabul olunan yeni te~kilat belediye intihabatında: yiz ! demitler, hastanın hali bütün 
projesi tudur: "-Bize rey verin. Şapkayı çıkara· bütün fenalapnıftı. 

Yeni teşkilat, mutemetlerin Te cak yerine fes giydireceğiz. yeni harf- Onun için Leyli, umeainin bu 
müfettİ§lerin ilgaaile mahalli idare leri kaldırıp yerine Arap harflerini ge· suali tekrar ettiği zaman ona _Şev-

E · b ZI ile ka- heyetleri teıkil eıasma istinat edi- tireceğiz. dedi. valin henüz uzak olduğunu aoyle-rmenı aşpa pa yor Bu mahalli heyetlerin intihap B .. ·.~_.. d vi arandı evinde 
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mit, ve hastayı teıkine muvaffak k .. Jd • - Jd - ı · . · h ld f k u mur~ıın e e • -rısı ve ızı o uru u er edecekleri reıs o ma a e ır anın . k t k t fes ve deste olmuştu. 
Taymiıin Bağdattan aldığı ma· 

lumata göre Bağdatta en bnynk 
Ermeni papazı ile karısı bir Er
meni tarafından 6Idnrnlmüıler, 
kızları da tehlikeli bir surette 
yaralandıktan sonra cani intihar 
etmiştir .. 

Arsen namındaki bu Ermeniyi 
cinayete ıevkeden sebep, baş· 
papazın kı:ı:mı sevmesi ve onu 
alamamuıdır. 

mümessili olacaktır. Bazı mühim hili değil ama, pa e pa e Bu küçük kafile yollarda uzun 
yerlere merkezden maatla katipler deste püskül bulandu. vakfeler geçirdikten aonra bir gü~ 
gönderilecektir. Muayyen müfetti§ Bu iki haber arasında ne münasebet Kubaya Yarmqb. Buradan ~~·-
heyetleri olmıyacak ve idare mer- demeyiniz... neye varmark bir mesele dejildi. 
kezi azası lüzumunda teftite de gi- o silahı ku11anmak için bu onifonna Kubaya yaklatm~ ~Jl ade
deceklerdir. ~ı~karun .~dare m-:rke- Jfızımdı. Ne yazık ki fırka meydana ta ~nlandırmıfb. Çunkü. b~d~ 
zi azası kırk kışıden murekkeptir ve ktı 1 Medıneye kadar mesafenın ıki mıl-
idare matbuat, istihbarat ve intiha- geç çı '" .., ... 

1 
den ibaret olduğunu biliyordu. D~ 

bat ve tetkilat, milli ve içtimai te- Eflatun ve Aga og U mek ölmeden mabadma erecekti. 
Jekküller propaganda ve konferans İki adam şöyle konuştu: . Aliyi bir kere olıun görerek . ona 
şubelerine ayrılmıştır. .._Ağa oğlu parlamentoda sıyasi eski Mıımn metruk mabedınde 

ismet Paşanın nutku her münakaşalar esnasında ahlaktan, fazi. duyduklarını nakledecek, ~.O: 
tarafa dağıtılacaktır Jetten bahsetti. na kızım emanet ederek aozlerini 

Ankara, 26 - Bqvekil ismet "- Siyaset başka ahlak başka §eY· yumacaktı. • 
Paıanın Büyük Millet Meclisinin dir. Kafile, Kubaya yaldqıyorken 
fevkalade içtimimm ilk celıesinde .. _ Ağa oğlu Alim kişidir. EOA.tu gi- Eımanm içinda ıeçenler bun
söylediği farktalri tenkil hakkınd~- bi dfişiinüyor. Eflatun da "Siyaset, ah- lardL Nihayet kafile KabaJa 
ki nutkunun t~b'ı !e ~emleketın lak, fazilet güzel bir şeydir,, derdi. Yardı. Akpmch. Kafile geceyi 
her tarafına gôndenlmeaı baklanda . .. ıd· b rad • --'- __.. • _._ 

b' Al. B · d' .... "- lyi ama Eflatun guze L a a geçırea:a, wnMI ..... 

file teYakkuf ettikten •ODl'8 ! , ·~-men bir çadır kurulmuş, 1 biJ 
yatak •erilmiı; Esma, kı~oıo,. 
bir itiDUı aruında yatağıDA 
tilrlllmi}ftü. , 
Kubanın bqlıca ebe~ (idi 

camiınde idi. Takva camu ~ 
meıhur olan bu mabet, b oail' 
Hazreti Muhammedin yar~ .. 
iap olunmuıtu. Kendisi ' ' 
ke) den Medineye hicret ed _. 
ken buraye ağrallllf, Ye b..,.-
ba uerl bırakmıtb. Şam ~ 
fından gelenlerin buraya u~ 
malan ıart değildi. Fakat Et. . 
nın kocası yolu uzatmak dıçi' 

• •• Kubaya utramayı Ye • o~-•-' 
mGmkinae, bir mtıddet ~ 
tasnim etmifti. 

Kafileyi Kabada kartd_,
birkaç kiti •ardL Bunlar, baP" 
nm, içinde yatacağı çadır ı ~ 
mağa yardım etmiıler , has. 
kolaylıkla naklini temin etmifle'' 
Ondan •oma kafilenin reiai 01" 
Yezidi alarak camiye gBtnr .. ar 
)erdi. Çnnkn ondan geldiği ~ 
lere ait haberler alacaklardı~ 

Eama ile kızı Leyll çad • 
yalma kalmıılardL Eama, I~ 
bir aralık canlamr ve kunetlCI""' 
gibi olmuı, fakat ·yorgunluk o:; 
yıkmııb. Biçare kadın derin 
paygınlık geçiriyor, kw ona r 
yıltmak için uhuıvordır. Eım--dl 
renıi uçmUf, g6zleri çnkurl~ 
boynu iplik gibi olmut, goıı
iyiden iyiye çokmtlft&. Levll il!' 
neainin bu halinden ıllp'he etIDlft 
onu ölmnı .. Dmlf, elini eUO' 
almlf, fakat parmaklanmn nı~ 
rindeki IOVUk terleri hiue~-~ 

Kubaya Yardıkları andan ~af 
babam görflnmüyorda. Neredeyu-· 
Ne yepıyordu?. ,, 

Eıme, ancak yatsıya do~ 
g6zlerini açb. Biru ıu i•te. 
Leyli, aeYincindeD uçacak ~ 
idı. Eama ıuyu iç\ikten aenra 
rez eçdmıı, bqmı yatağmd•' 
kaldırabihnitti. 

Esma, kızını yanma çağırllllft 
hnu ba;ruıa bumlf, sonra oD.-

Jnalat map .azleri fmlda8!~~ı .. 
- Kmm. ben haradan .IDIP 

dıyamıyacatım. YUJna çlJQp ·~ 
mıyacağımı bilmiyoram. F ... 
buraya kadar verdaktan _,. 
pek endife etmioorum. Y ~ 
gözlerimi yummadan enel ,.o 
den birıey İltiyorum. Onu ba°' 
temin edersen ıon derece m•lll'" 
nan ohırum. 

- SByle auecijim... ~ 
- Kwm, ben Aliyi görlll 

istiyorum. Ona ıCSylenecak iki 
çift .azam Yar. 

- Sabahleyin erkenden gidet• 
ba itle meıgul oluruz. Sen ;.ıır 
di iltirahat et. Anneciğim. 

- Hayır, kızım, ben ~ 
çıkmayı ummuyorum. 

Leyla anneaine ~. ;: 
ajlamııtı. Ana, evlit ıkiAI. • 
ajhyorlardı. Leyll, emı__. 
yeni bir buhrua u;ram,..0~ 
korkarak metuaet pterlOİf' 
ayaia kalkmıı, 

- Anneciğim, Aliyi ~ 
bu gece g&-mek mi istiyonoll 

- Evet. lame 

Katil evvela km yaralamıı, 
sonra annesini, daha sonra da 
kızın babası Vahanı öldnrmnı, 
ıonra kızın erkek kardetini ta
kip etmiş iıe de onu yakahya
mamıı Ye kendi bayMına hatime 
çekerek cinayetini ikmal etmiştir. 

Afyon me usu ı eyın ver ıgı M d. b k t d kf Ka-
takrir Mecliste kabul olunmuıtu. S. E. e ıneye are e e ece ı. " -. ( BiırnetJl) 

\ 
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HAEJBRLERl .VAKiT 
T evftk Salim Pı Maa .. lft:eı 
.ııı•• odası etratın.,,; selçuk mektebinde 
dedllcodııJ'• ne dtl'or1 Selçuk km aan'at .-ııtebinde 

Dllaldl reflklerimilCI• · Wri fal denaine Ye aaa'al ...W•· .._torlar ara.atla etibha Qllw lerine ait bir kur• a9J ... la. 

aleJfaiacl• bir cer.,. ., .... ..._ Den 1eneainin ,.ıaaui •IH•· 
Dit oda aleJlalacl• ........._ •1r betile lqua hitam ba&ııauttur. 
takrirla Wr p.ls ~ ~ Mektep idareli kU111 aetailiDID 
tanfmclaa .............. WWI- •etic-.U bir 11erp ... e taD
riJor ita takrirlD '"'am • ~ lia n tepir •tmiJe ..,. •er
t1--'• ......... ..... IDlftlr. Sefll ....wa Çapacleld 
illft .. ,..... ......da ,..... ·-- .. Od 

• •••• .... EP •• flWııli ıla acık daraealcbr. 
IOl'D Wr .........._ ....._ Sel~ ~ııı aaa'at milt.Jibi mildir· 

odam reili T..tlk Sala '"""'"": 29 ve 30 81111 ,...ı.n 
de..ı,tlr ki: Selçuk im aaıa'at .MkteYncl• 

- llyle bir takrircl• ha• elbile, çama1... •• pplcacalıP 
rlm 1ok. Budan bir mtldclet Ut •aai yaptla~ ana 
enel ela uld cloktarlarm ,...~ edenlerin letrifteri riCe oıuımr. 
ctcırktorlan W.a1• etmecliii, oc1a- Derı aene•i batlıyor 
- .. Wr Wdai ........ ... Mekteplerin avma pa ya· 
..,. ._ khlial.r orta,& ........ kmlaıtJtı için Maarif ...... de 
tMldild lletiMllaU baDla- faaHyet 10D haddiDI ....... F 
ım ..ı. olmacllfa •e1dau çak• bldir. Ecnebi meldeJ>lerdekl 
..._ Tlrkçe hocalan a.... tama· 
••• ortada leDÇ Ye ihtiyar men teabit edil......, LWeler 

•eldciffar .U,e bir tunlf yoktur mekteplere tebllt eJleek tli&e-!t:m hlJle bir takrir me•e~ reclir. Afl)da ........ •• n'Ur Terin 
kınunuenel içtimauada aclecU azdır. Hari~ ....... 

mOıakere edilir. J•ll -.IJWJJt• ~ •lacak 
Adll~·~ .,._*• hulunıal•~ .at• 
Emniyet sandı&ındalti ı.ıı •,.ıt.1•11 • ...._.. Jerlae 

~·· ., .............. .... 
lzaft ....... __._ ._.._: lliftit. Aml .... "* ...W-

..t... ... _ ..... ..... ..... de ...,..... .,. ..... 
-- ...... ,.,..... ........ ı.ı.ı.r ...... 
..... ...... ······- ...... Din aeulf _ • ......., ...... B. k ................ ful ... 
... +.-.tar.~ lemi~!:halbaCla ,.,.... .,. 
Fut ti .... Jlfl IOl'aldaktan - Bu •ne hl~ Wr çocapn 
...... karar Yerilecektir. melft..-. u•.- .. icap 

Pehlivanı öldüren edea tedbir Mektebe ntlaıb .... _ • nı· ...,.,.... t .rr;;: f, ı a•nımıye eria •tlraqa 
etaaesi llzımdır. ame mani 

1 KQ9(Uc haberler 

Kız Muallim mekteb · n c 
Bu sene alınacak !5 talebe için 175 ta• 
lip çıkmışbr . 

Sucular - ncarct müdUrliflilrıe 

mfiracaat ederek aralarında bir ceaılyet 

teşkil etmek istediklerlnİ bndtmıişlerdlr. 
8e11Daallimler - Bagb Maarif 

müdürü Haydar Beyin riyasetinde tap
lınacaklardJr. 

Dahilde 
ı aybta Kuruı 1 SO 
5 • • 400 80(1 

b • • 750 
t2 .. oi 1'400 

Cemazlyelevel 

1349 
Bu geoekı Ay 

Narb komllyon - BugGn ıop-

1 
lanacakur. Ekmelin 30 para daha incit· 
rllmell mııbttmeJdir. c;....,.,. _,.,, ~.53 - 6otııı 

S.,n..faia idanal - O.lata "- .,,,,. · 13,21 - 1tat11 2 

nhammda yel bir bilet tlfell •Ç8llflll'· Nama nldtlerl 
Bana ..... eri tQamd ,. .. Olle ...... ..... ,.,.. .....~ c.• ıı.o1 11.11 •u• ıt.ıt 4.14 

aanclatı - 8tt 1eaede 18 bin Ura 111.;;.~;;;....;...------ılfl; 
temin etmffdr. 

Selçuk laç ... ·.t aekteblada -
Bu,an ölleden sonra &Cla•I bir aerp 
açdac4ar . 

Yeal paramm korama kaad
•• - Bir ... gine adat tacblt ... 
lecekdr • 

_. lrtthal 
8&r~-

olapFraam .......... 
talab W.918 ....... Yaa
,.ıa .... ww lf. -
rimeli ve Rodoalu Faral1alı 
zade Mehmet Jhlan B. ia 
refikam n avukat Cesmi 
n tlccardu UlYi B. leria 
he..- Nellae H. ıeaç 
,....- ftfat ederek an..ı 
.......... prketmlt
tir. 
c-ı.ı b..,.. r .. .m,. 

cılllit..._ bWınlank lileli 
makbereli ola Toplrapya 
defneclileeeldir. 

B1111•1 
Dctn uıait bara* Udereee O\\D\11 

tur. BugfJn muraYlllt ffddetle pO'f'U 
eaecek. ban buluda olacatmı 

SlnfnruılM I 

Albnr-Taıaa 
......... - Uflll .... 
Asi - lCJrmm docllklar 
Elrl• - Oıumdtn ,.ı.. 
..... -c..n ... 1111111• 
o.,.. - itlmUi ,.., •• 
....... - Seher '8td ...... -~.
Melek - y..,ı ~ 
~ - ,Jucllt " Holoftıa 
s~· Caz mapulll 

Stuar nuJt.ıılt lllJtunlil,,;;:,_.., 
DaftCI o..-. Salacak ~ 

ballellacl• alb .... ....ı. ....... 
otana mltekaldhai ukeriyedea 
Mehaıet lhlaa beyin biradül 
~them bey otla Muıtafa Kdl 

~ildk:en~ ssı aene~aao ıran 
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Şikago haydutları arasında 
- Jeo London-dan Nakleden : M. G. 

Hayautr. arın sanay e tahakkümü 

Bugünkü günde Şika~odaki muhtelif san'atkt'ır 
..-;ınıflarından atln1ış tanesi haydutlara vergi 
\'ermekte ve onların hi rnayesinde geçinmektedir 

-9-

• 

öyle hücümlara uğradılar ki insa· 'I Memleket haberleri 
nın aklı ihata etmez. Haydutlar "---------------...: 
boyacı ve çamaşırcıları elde etme· 
ğe karar verdikleri zaman bu san'· 
atkarlar tarafından şiddetli bir mu· 
halef ete maruz kaldılar. Şantaj, 
dayak, bomba yavaş yavaş hakla
rından geldi. Yalnız M. Kornik İs· 
minde büyük bir mağaza sahibi 
haydutların istedikleri parayı ver· 
mekten imtina ediyor ve onların 
koydukları tarifeyi tatbik eylemi· 
yordu. Haydutlar bir gün M. Kor· 
nikin kamyonlarından birini sokak 
ortasında durdurdular. Ortaya e· 
sanı döktüler. Şoförünü döve döve 
bayılttılar. Sonra kamyonun içine 
attılar ve kamyona ate§ verdiler. 
Böylece bedbaht şoför diri diri yan 
dı. 

Bu vahşicesine hareket hiç bir 
ceza görmedi. Kortik müessesesi 
kanunun ayaklar altında çiğnendi
ğini ve haydutların zabıtadan kavi 
olduklarını anladığı cihetle racke-

Gaziantepte 
Yeni bir hıuiane açıldı 

k=n.,..,,.. .• ,,~, teerslere inkiyat etti. Diğer bir bo· 
ya fabrikasının yaptığı da §ayanı Gaıianteptcn yazılıyor : Mem· 

~~~~~· kayıttır. Bu boya fabrikası Şikago- leketimiz ahiren ~üıel bir haata
nun en muhterem ve en zengin kim ne kazanmıştır. Tahsilini Berlin
seelrinden M. Morris Bekere aittir. de bitirmiş olan genç doktorla
Mister Beker haydutlarla son uğra- rımııdan Saip Safi B. tarafından 
şan fabrikatördür. Adliyeye müra· 
caat etti. Fakat bir fayda görmedi. asri .,esaiti mubteYİ bir doğum 

evi ve hastane yaptırılmıştır. O vakit dahiyane bir fikir l:ı~ırına 
geldi. Haydutların kartelinden müs Hastanenin açılma merasımı, 
takil kalmak istediği cihetle Alka- vali Bt:y tarafından yapı!mıı,' de
ponenin himayesine girdi ve hay· Yair rüesası Ye diğer bir çok 

Solda: Bir lıaydudun bir taciri kır- dutlar çarı ile bir şirket tesis etti. da.,etliler hazır bulunmuşlardır. 
baçla sürdüğünii gösterir Amerikan Eğer günün birinde yolunuz lllinu· Çocuk ve do~um vefeyatının pek 
karikatürü. anın paytahtı olan Springfielde çok olduğu bu muhitte bu ihti-

Sağda: Şikaoo üzerine bir bomba uğrarsa memleketin mehzeni evra- aas hastanesi memleketin ebem-
sallıyan haydutluğun meş'um timsali- kında 1928 de imzalanmış bir mu· miyetli bir ihtiyacına cevap teş-
ne ait bir karikatür. kavele bulursunuz. "The sanitary kil edecektir. Anadolunun bu 

- iki "beanty parlers,, (kadın tetter bu nevi haydutluğu şu suretle cl~aninş 5~?P5 İncor~orated,, is- ,. uzak köşesinde böyle vatana mü
berberi ve letafet enstitüsü) i tavsif etmiştir. "Bir sanayile ve o mmdekı muesseseye aıt olan ~u fit bir müessese vücude getiren 
bomba ile berhava etmişler. sanayiin ameleıine terhip vasıtaai· mu~avelede Mİ Alfons Kaponenın genç doktorun himmeti takdire 

- Ne Sikago haydutları biribi- le tahmil edilen sözde bir himaye- de ımzaıı?I bu u!ıuduz.JuBakhar ıayandır. Resim, Gaziantebin bu 
rini boğazlamak ve mazarrat vere- dir.,. Gidip M. Halstetteri görme- ;e~ e;m~yın. ~~ sk d~ . ·

0 
e ekm yeni doğum evini gösteriyor. 

cek şahitleri ortadan kaldırmakla yi ihmal etmeyiniz. Racketeeringio else .e~ıne ılşdırka e ınız. mbu .. a- lzn1irde bir beledi ve 
'k 'f · ı d · d' d 'k · · · .. ·ı ve eyı ımza a ı tan sonra agır- .1 ı tı a etmıyor ar a, şım ı e genç §t ago sanayı ve tıcaretme yuz mı· tahıildari mahkOm edildi 
kadınlara mı musallat oluyorlar? yonlarca dolar hasar verdiğini size mıftı: ş· d' Alk .

1 
'k I 1ht'IA t 

1 

b k I . 
Amerikanın o şuh zarif, nazik nis· anlatacaktır. Racketeerslere muka- - ım 1 ~pone 1 e §erı o· 1

• as an ıı:ıaznun ıa 1 zmır 
\'anından ne istiyorlar? Ben Ame· vem et etmek iGtiyen bir çok tüccar dum ya. Artı~ kımse .~an8: taar~z b~l~dıy~ talı ıldarı Mustafa e.f en
rikadaki hadar çok güzel hiç bir ve namuslu ameleler öldürüldü, ya- ede~ez. H~?ısat ?u sozlerın dogru dmın egır ceza mabkemcsıade 
yerde görmedim. Daktilolarmı:t ralandı. Avrupada tasavvur edemi- oldugunu gosterdı. nakzen görülen muhakemcs'nde 
milyarder kızlarına benziyor. Ge· yeceğiniz müthiş b ir vaziyettir. l{an -cm-en bef sene on ay muaaetıe agır 
çen gün bir manikür, bana öyle "Employers association,, mües· Racketeersler hakkında §U ıon hal?!~ ko~ulmasına .v~ ihtilas 
ulvi bir halde gözüktü ki elimi ona sesesi East Wakers Drive'de cesim vak'ayı da anlatalım: ettı~ı .13.5 hranın tazmınıne karar 
uzatırken adeta çekindim. Hiç ol- bir bina İşgal eder. Bu müesseseye Şikagoda kesif bir yahudi halkı verılmıştır. 
mazsa ağaç kavunları bir adam Şikag.o sanayiinin başlıca rüesası vardır. Bunlar Max Well mahalle- (zmirde bir n1ahktim 
ölmesine sebebiyet vermedi ya? para verir. M. Hastetter, racketeers sinde otururlar. Mahalleleri olduk- l 1 l 

Bomba diyeceğime ağaç kavu· lere karşı anudane mukavemet edi- ça pis ise de diğer memleketlerin .. :>:a \a an< 1 • • 
nu dedim. Artık haydutların argo· yor. Bütün vatandaıları onun iti· yahudi mahalleleri kadar sefil de· Kendısını lstanbul~a ı~tışar 
suna alıştığımı bu suretle isbat e- dal ile hareketine meftundurlar. ğildir. Bazı yahudi tacirler kendi e~e? Harekkt g~zete~ı ~lısıJ~ar~ 
diyordum. Şu cevabı aldım: Haydutluğun bu şekli pek mu· dindaşlarından Max Elsen isminde süıü .,erere bır ço Imse erı 

- Berkel versin hasarat maddi- dil olduğundan bir fikir peyda birinin haydutluğuna maruz kaldı- dolandıran ve h~kkında . sbnb.~l 
dir. Fakat bu noktada ananas ağaç edebilmek için M. Hostetter ile u· lar, bu adama yahudice Blut zayger f~za kma~~km~~ınde t;.~:len hu
kavunu tabirini kullanmanız doğ· zun mülakatlarda bulundum. Daha "kan emici,, lakabı verilmiştir. Bir j ~· 1f at ıydt e k Mn 1~k 
ru değildir. Bu bombaya "calling ilk mülakatımızda bana vaziyetin çok defa katil töhmetile tevkif olu- ~a zdıre_ ırar e

1 
kre d e'(:,81 1•

1 card,, kart dö vizit derler. Filhaki· ehemmiyetini anlatmı§tı. nan bu haydut dinadşlarından ne ;•1d. • tıyh•Jrocu C ~ te~ ~1 

ka bu ıui kastlar mağaza sahiple- - 1927 denberi cinayet ordusu mümkünse koparır. Her bir balıkçı e en 1 ma ~mu ev~ e! un 
rine haydutların ihtarı makamın· memurini hükumeti elde e tmek sa· bini peşin olmak üzere 3000 dolar- ıab_ıtaca lzm~rde ~ev~ı~ edılerek 
dadır. Maksat "kadın ziyneti,, mü- yesinde cemiyeti eli altına almağa lık bir fidye vermek mecburiyetin- adhy~ye t~slım edılmı~~r. Zabıta 
esseseleri t icaretine haydutların muvaffak oldu. En müthiş olan ci- dedir. Mucit herif kaşar eti satan kesbı akt,ıyet e~en ıl_a"?ı lıtan
vazıyet etmek istediklerini ihtar et· heti onunla mücadele edilerek ric- kasaplara bir etin hakikaten kaşar buldan telgrafla. ıstemıftır .. 
mektir. Bu vazıyeti kabul eden ate mecbur edildiği zaman daha bü olması için kendisinin sattırdığı hı- Yozgatta bır tahsıldar 
patronlar haydutlara ayda muay- yük bir şiddetle mukabeleye geç· çaklarla kesilmesi icap ettiğini ceb sovuldu 
yen bir verği vereceklerdir. Buna mesidir. ren kabul ettirmiş. Halbuki bir iyi Yozgadın ( r k" .. d _ 
mukabil fiatlarını yükseltmek hak- Mister Hostetter, bana raketli- bıçak yüz frank yani on lira oldu- l k ıva. . oyun e ge 
fona ma liktirler. Haydutlar onları ğin makanizmasını gösterdi. Hay· ğu halde El5enin sattırdığı bıçakla- ce f.me t b~dburı~et~n?e /a~~n! 
"himaye,, yi kabul etmiyen patron· dutlar muayyen bir sanayiin mane· rın her biri 500 dolar yani bin lira· ma ıye a i51 arı ":· ~1 e en ıyı 
)arın rekabetinden muhafaza ede- vi temellükünü tehdit sayesinde dır. İtiraz etmek isti yen kasaplar gec3J°{4r <1~n I k6 kış~ .f ashrm

1 
ış 

ceklerdir. Benim kanaatimce hay- elde ettikten sonra hile ve şiddetle insafsızca öldürülürdü. ke ) d ıra 1 ta 51 atı a ıp 
dutlara mukavemet edebilecek pat- o sanayiin amelesinin yakasını el- Bir pazar sabahı yahudi mahal- aBmıf ad ır. 

5 
. k l . 

ron pek azdır. Bu takdirde inadın de ederler. Bu suretle "amele itti- lesine giderek "kan emici nin en d un ar ~n . 1 Y~ ~anmış ıse
lcendilerine kaça malolacağını bi- hadı,, yerine onların ittihadı ka im çok darbesini yemiş olan ihtiyar bir p e para 

6 
enüz h unma7,?t~r. 

lirler. Evet ... Muvafakat edinciye olur. Eğer haydutların nüfuzu al- balıkcı kadınla görüştüm. Scbit gü· armıdn')' ıncı şa ısta 0 ugu 
k d w 1 b b 1 t • tında ezilen Şikago loncalarının is· .. .. ~ t · ı .. h d' zanne 1 ıyor. a ar magaza arına om a ar a ı nunun er esı o an o gun ya u ı ma· "'""''""1N11muııın11"'""'"''"""'"'"'""'"' •111 ıuıııuııu111u1111u111111ıuıı111111ıı ""'" 

lır. Bu yetişmezse dayak ta yerler tatitiğinin yapılması icap etse alt- hailesi büyük bir canlılık gösteri· rilcaya kaçtım. O vakittenberi bu-
ve nihayet belki de ölümle tehdit mış kadar loncanın bu esaret boyun yordu. Pek temiz olmıyan fakat ge rada mes'ut ve serbest yaşadım. 
olunurlar. Muvaffakiyetin elde e· duruğuna girdiği görülür. Laaletta· ne gayet güzel yüzlerce çocuklar Fakat Elsen ve öteki haydutlar pey 
dilmesi için "berber amelesi sendi- yin bir ~aç tanesini sayıyorum: gülüşüyorlar, bağrışıyorlar, nem· da olalı korku içinde yaşamakta· 
kası., da patronlar sendikası gibi Ekmekçıler, pastacılar, Balık satı- nak ve latif gözlerile ziyaretçileri yız. 
himaye altına alınacaktır. Haydut cıları, sucukçular, kaşar, et satan seyrediyorlard. ihtiyar satıcı kadın Ertesi günü Mister Hostetter ba
ların bu suretle en ciddi, en namus· yahudi kasasplar, sütçüler, buzcu· ak saçları üzerinde perukası oldu- na Elsenin bir çok defalar takibe 
karane san'atlar üzerine vazıyet et lar. Eşya kısmı~da oda eşyası ya- ğu halde geçenlere tebessüm edi- maruz kaldığı halde, korkudan kim 
meleri bir kaç senedenberi büyük panlar, perdecıler, badanacıla~, yor, arasıra çatlaklaşan keskin bir senin, aleyhinde şehadet etmediğin 
mikyasta tatbik olunuyor. Buna ra- camcılar, yük taşıyıcılar. Otomobıl çene çalıyordu. Beni samimane ka- den dolayı hiç bir vakit mahkUm e
ket ve ya rukeçering diyorlar. Bu sanayiin~e lastik satanlar, esans bul etti. Ve bütün suallerime cevap dilemediğini söyledi. Bir çok siyasi 
terhip teşkilatını idare edenler de depoları ılh. · · · · • verdi. Belki de bu meraklı yaban· mahafil bu herifin nüfuzu altında-
racketeerslerdir. Haydutların kurbanlnrı arasın· cmın nihayet hiç olmazsa bir lcüçük dır. 

Raket, aslında gürültü, kavga, da kapıcılar, cenaze kaldıranlar ile balık satın alacağını ümit ediyor· Emplayers'association müdürü 
mücadele demektir. Bu kelimenin otomobil şoförleri de vardır. du. Mükalemesi İngilizce ve Alman bana aynen §U sözleri söyledi: 
manası teşmil edilmiştir. Amerika Vahşet ca karışığı bir şeydi. Fakat gaddar - Şimdiki vaziyetin dehşeti e· 
da haydutluğa raket diyorlar. Şika· M. Hostetter bizzat anlatmamış haydudun ismini söylediğim zaman sasen ahlaksiz politiakcılarla hay-
goda raketçeringin hususi bir mana olsa İnanmaz ve nakletmezdim. Bo- adeta korkarak dedi ki: dutların birleşmiş olmasındadır. Bu 
sı vardır. The emplo:r~t\, patronlar yacılar ve çamaşırcılar haydutların - Ben genç iken Lehistanda Şikago haydutlarına dair söylene· 
cemiyeti başında haydutlara karşı eline geçmemek için kendilerini idim. Orada katli amlar yaparlar. cek e11 açık ve en doğru sözdür. 
mücadele eden M. Gordon L. Hoı- öyle §iddetle müdafaa ettiler ve On be§ yaşında iken kocamla Ame ( Deı·anu var) 

1 
Haftanın filimlerirıdell 

Y esiJ Hc:t y:ll 
~ .., ' "" - r ,1elek te ~ 

. . otar• 
Fransızca ıözlü fılılll 11 Jli· 

·ıe pO 
ve Fransız artistleri .' . ıerdell 
vutta çevrilmiş ilk fılıtn fililll• 
biri, «Yetil Hayal,, dir. ~u ör "e 
Fransızların meşhur rtJ11 Ja~ 
vazu sahnelerinden °1811 elr 
F eyderio eserid;r. Bat rolO,: jlt 
rimize vaktile Madam :jye~0drt 
goliıenlan jön prömıye 

Lügc oynuyor. det 
Nedendir bi'.inmeı. Jak .f e{urıa 

Amerikaya gitti gideJi ~'de bit 
" F erez Raken kudretı0 11 

" 'k•" 
filim yapmadı. ilk Aoıerı gar 
yapt~~~ .ve henüz bur•~,,bo' 
medıgımız ve Greta . . i jlt 

nun oynadığı " Puıe ,, .f•!':ıı~jt 
bu filimi için Avrupada ı)'I, ta' 

r • o alamamıştı Bir polis fı 1111 151,ıı · 
"Yeşil Hayal i bakahtıı .. le 
bul balkı nuıl karııhyaca 'd•~' 

«Pembe köşkün esrarııt ~i\iO" 
ispiraizme sahnesi ile b1l 11~· 
de ki ispiritizme ıahncıinİ 11> 

yese de kabil olacak. 

işte filimin hülasaıı : jJ 
L d .. . sr•re11 on ra uzerıne ~ liJt 

ve sıkıntılı bir haYa çölc111 fıf 
Dört gündenberi,semayı k8P8~cs 
s:s sayesinde sokak ortnl:ırı 6ıJ 
birçok cinayetler işleniyoıdı:ı~,I 
taarruzlardan genç Lort dö ~ 
tago bile masun kalmaı:ıııf , 

müdüriyetine nakledildiği ıs~tl' 
bizzat müdür s ir Jame• 1, 

vaktile beraber harpte ayo1 8 ~( 
da bulunduğu dört silib 

11 

..1 ... nın da avni v.:a7 İv,.t ., ..... ~ 
altında boğazlandıklarını 0 

1
,r 

mi,ti: Esaslı bir tahkikat ~tlı 
mağa karar veren sir J:ı ,,,, 

• il· 
boğulanlardan baş.ka aynı t c 
mensup öteki zabitleri L0

' ~' 
Mon tagü'nün ecdadındaO oi 
ma, ve Yeşil bir hayalin• d~'~ 
surette göriindüğü rivayet et~~ 
konağına davet etmişti . L0' ~( 
Mon tagü bu konakta sot1 ,.e 

d . 't' .. ıcıı · 'ı rece e ıspı ızmeye mer.. ·~!ı 

doktor Ballu isminde ~1 Jt~ 
nişanlı olan kız kardfşı 011• 

Violet ile beraber aturuY0
' ,~ 

Davet edilen zabitler ~11ı1 
akşam hep geliyorlar Y~1,ı1' 
bunlardan son zamanlarda 0ıııı 
yet alaimi göstermekte d' 

r5' .J 
yüzbaşı Mollory geç kalı)'0 ı.l' 
o da nihayet geliyor. f akat~ı:ıı"' 
dö Montagü ken disine do ıJfııl' 
dokunmazh emen yıldırıml11 Nr.J 
muş gibi yere yuvarlanıyor· 0ısıı 

akşam, odalarında yatmakt~ b"' 
dokuz zabit sabahleyin ı;lil 18~' 
lunuyor. Ledi Efra isminde ,r 
tile ayni alayda bulunllPtıldiltg 
kadaşları tarafından tadr ~ ıerıe 

b ıŞ •, 
bir yüzbaşının km 1J ,8gı 

alakadardır. Onun baba5' bit 

yetnamesinde arkadaşları11~,,~· 
milyon altın liralık miras 

mıştı. 1;ce' 
Nihayet, polis müdürü 11e bil 

sine inanmamakla berabt',~10' 
ispirtizme tecrübesi yapılıtl jjbe 

.. , . te'' 1 
musaa<le edıyor. Bu . fef1ıı 
katili meydana çıkmak iç•~i 1ıı' 
vesait ile kasten da}a\'ert 

pılmıştır. Jır~eı1 

Halı:ıkaten ispirtizme .~at or ~e 
ölenlerin heyaleti gözuku)' yaJll~ 
katil, bu vaziyete dayana~• r '' 
kendi kendini ele verı'/0 

intihar ediyor. 



Büyük şehirlerimizin derdi 
lstanbullular hayatlarında.n neden memnun değildirler? 

istikraz ve açık gümrük siyaseti Istanbul halkını 
ısbrabasürüklemiştir. lstanb1:1lun derdi budur 

1 mperatorluğun 
asırhk bir 

7 - V AKIT 78 Eylül 1930 -

Orta Anadoluda Seyahat Me~ tuo~arı : 17 
CitD'.LW 

Çorumda imar faaliyeti 
Çorum hastanesi civarındaki vilayetlere birnümu 
ne olacak derecede müliemme1ve muntazamdır 

ve yab mektebi 
rini alarak inıayı da Ozerlerine 
almıılar. Bntnn malzeme gelmiı 
olduğundan bina ikmal oluncıya 
kadar ıimdilik hastanenin bir 
pavyununda faaliyete baıland· 
mııtır. Çorum, doğum evi ile 
mükemmel bir müeaaeseyi ıdı· 
hıye kazanmış olacakbr. Çorumda 
sıhhiye müdürllniln himmetile 
miikemmel bir müze tesis edil· 
miştir. Bu mllı:edo her tDrlO 
kirli hastalıklann ıureti ıirayet
leri açık olarak halka gösteril· 
mekte, hastalığa yakalanmamak 
çareleri hakkında tavsıyeler de 
bulunulmaktadır.Ayrıca hükumet 
tababetinde bir muayene ·n te
davi dairesi tesis edilerek mü-

Sadri Etem 
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Amerikalı maliyeci 
H. P1Jrker memleketimize 

geliyor 
Alman malümata göre Ameri

kanın en meşhur maliyecilerinden 
doktor Parker · Wilı teırini
sanide memleketimize gelecektir. 

M. Parker bir hafta evvel 
Romanya hükumeti tarafından 

iktısadi bir rapor hazırlamak 
üzere Bükreşe davet edilmiıtir. 

Münir B. geldi 
Sabık J;Jem sefirimiz MilnOr bey 

dün ıebirimize gelmİftİr. MUnür bey 
bir kaç gün burada kalacak 
T nfik Rüıtü B. in Rusyadan 
aYdetini bekliyerek onunla be
raber Ankaraya gidecektir. 

Münür B. bir ay kadar daha 
lstanbulda istirahatten sonra ye· 
ni tayin edildiği Paris sefaretin
deki vazifesine başlamak üzere 
gidecektir. 

Kont Betlen 
Deyli telgraf gazetesinin verdi

ği malumata göre Macaristan 
başvekili Kont Betlenin Ankara 
seyahati yakında vulcu bulacaktır 

Seyahatin hedefi Türkiye ve 
Macaristani alakadar eden harici 
meseleleri muzakerc etmektir. 

Pe,tede nim resmi bir surette 
izah olunduğuna göre Kont 
Bellenin seyahatinin hedefi iki 
mem!eket &r:Jsındaki a'nanevi 
dostluğu ta.lviye ir. 

Muhtelit ınübadelede 

Nere' e tas1nı \'Or ? ... . 
Mübadele Komisyonunun Is-

tanbulda eski hariciye binasında 
dl.an 6ıncı tali komisyonu Beyoğ-
unde Mısır apartımanına nakle
dileccl<tİ. Fakat kiranın çokluğu 
bunn mani olmnştur. 6ıncı tali 
komisyon Beyoğlu kaymakamlı
ğının bcşaltığı binaya yerle~e
cektir. 

ft1. Henderson 
Bitaraf nıadnn, mezun bulunan 

M. Hendcrson Cemiyeti akvam
daki murahhaslık vaıif .ıini biti
rmiştir. on güne kadar avdet 
dccektir. 

Bitaraftarın hakimliğine bıra
kılmış ;,1er ancak. ozaman hal
ledilecektir. ----Bakın1 evleri yakında 

açılıyor 
Viiayet tarafından açtırılacak 

çocuk bakım evlerinin her ;eyi 
hazırlanmıştır. Bu evlerin ismi 
aüt ve mektep çocukları içtima 
ve hıfzıssıhha müesseseleri, ola-
cak ve yurtlar Üsküdar, Beıik
ta11 Edirnekapısında açılacaktır. 
Yurtlarda çahşmaia mecbur ka
dınların çocukları kabul edile
cektir. 

Yeni Dispanserler 
htranca eski bir mektep bi

nası tutularak dispanser haline 
konulmu,tur. T cscllüm edilen 
Karaköy dispanseride bugünler 
de açılacaktır. 

Çin cenarali 
Çin jencrali Vang Maa Song, 

Miralay Ceng kai ve tayyare 
zabiti Vang Çio, dUn tayyare 
ile Romanyaya hareket etmit
lerdir. 

l)ünyanın en kalaba lık 

şehri 
Son posta ile gelen Londra 

gazetelerinin verdiği malumata 
göre son tetkiklerden Nevyork 
şehrinin nüfusu 9,900,000 olduğu 

anlaşıimışbr. Londranın nufusu ise 
( 7,900,273) tür. Bu itibar ile 
bu giln dünyanm e,a kalabalık 
şehri Nevyorktur. 

---

Romanyada 
911•-••••-••••ım• ,ıJl/llA ____________ , :ımnra:::ı::ı::::a::.-.1::=:::::::1::;1::: • 

"1111 28 evlül 930 .., '" ~adık zade biraderler vapunarı 

En mühim askeri vesa
ik çahndı 

Budapeşteden Deyli Ekıpreıe 
yerilen malumata göre Roman
yanın askeri mildaf aasına ait 
vesikalar çalınmııhr. 

Bu vesikalar Romanyanın Ruı-
1a, vabut Macariıtan ile maba· 
rebe ettiği takdirde hangi plAn 
dairesinde hareket edeceğini ta· 
zammun ediyordu • 

Bu veaaikin çalındıj"ı bir Rua 
gazetesile Macar gazetuinin neı
riyatından anla9dmıı. Budapafte 
gazetelerind,en biri Macar hOkCl· 
metinin Rus iıtihbarabna 30,000 

1 
isterlin vererek bu veıilcalan ıa-
tın almak i stediğini ifıa etmiş- ' 
tir. 

Bunun üzerine Romanyada 
tahkikat yapılmıı, neticede bu 
vesikaların 1927 senesinde bir 
Rus casusu tarafından ıirkat e· 
dildiği meydana çıkmııbr. Bu 
vesikaların Jeneral Mireıkudan : 
çalındığı Hbit olduğundan Kıral 
Karol Mireskunun derhal istifa 
etmesini emretmiı, Jeneral bu 
sademe karşısında kalp hastalı
ğına uğramıştır. 

Rist raporunda ne 
d~miı? 

Taymi•in Iıtanbul muhabiri ıu 
malumab \'eriyor: "TUrkiyenin 
mali vaziyetini tetkik eden Fran
sız mntehasıııı M. C. Şarl Riıtin 
raporu Türkiye bOkümetine ve· 
rilmiştir. M. Riste gare, Tnrkiye· 
nin mali ve iktısadi vaziyetinde 
Türk paraıının kanuni istikrarını 
imkamnzJaıtıran bir çok karasız 
unsurlar vardır. M. Riıt, Türki
yenin, dayiyinlerile kati' mahiyette 
yeni tesviyeler yat"masmı da ta•
siyeyi mümkün görmemktedir. 

Bu ıerait altında, Türkiye, da
yinlerdcn bir kısmına karfı mo
ratoryom tatbik edebilir. Mora
toryom meselesi nazan dikkate 
alındığı takdirde tahvil mesele
ıinin itmamı için banka kredisi· 
nin tem;ni icap eder. Tahvilden 
maksat, Türk paraaımn ecnebi 
paraya tahvilidir. 

Rist raporunun en eaa1lı fikri 
Türkiyenin kendine ve ecnebi 
sermayedarlara bir mühlet ver
mesidir. Bu mühlet zarfında 
onun ikıtaadi ıiyaset .-evazi
yetinin hani{İ istikameti ala
cağı tetkik edilebilir. Bu devrin 
nihayetinde csaılı ıslahat tat
bik edilebilir. 

Bu fikir hakkında, ıimdilik 
söylenecek söz, Türkiye Os· 
manlı borçları hakkında bir mo· 
ratoryom tatbikini kabul ettiji 
takdirde lsvcç ve Almanlara kar· 
şı d~mir volu teahhUtlerini ifa 
hususunda böyle bir tedbire mü
racaat etmiyeccği 

Romanyalı tacirlerin 
sçacaS}ı sergi 

Beyoğlunda bir Romanya ser· 
gisi açılacajı ve bizzat Romanya 
güzellik kıraliçeainin kllıat reı

mini yapacağı yazılmışhr. 

Seyrisefain B l Karadeniz 
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Sirkeci rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

(CUMHURlYET) vapuru 29 " .. Frank ıwı. 1201. 
•• • Liret ~ 02 ç 02 

eyllll pazarteai 12 de Galata .. • Belga s aR,40 ~ 38,so 
rdıhmından kalkarak lnebolu, .. • orıbm :>1' 40 ~6 4o 

Samıun, Giresun, Trabı:on,Ri- : : Is. Frank 9 *3,75 ı •3•75 

Levı 1 ~ W t,5 .Jo 

Samsun Ordu Giresurı, ' . , . e 
Trabzon, Sürmene, ye RııeY 

zeye l[İdecek ve dönütte Sür- .. • Florin ı 17,:'iO ı t7 so ı 
mene, Trabzon, Görele, Gire- · • Kuron ı ~ 9:'i T!' 9:s 
ıun, Ordu, Ünye, Samsun ine- " ' Slllnıı :ıP3•5o ~ ~s 50 

azimet ve avdet edecek-

tir. d 
• • Pezeta .ı 16,25 4 ··6,25 

bolu, Zonıuldağa uğrayarak • • Mark ı <ı7,5o ı !7,5 ı 
Tafsilat ıçın Sirkeci e 

I·_ Meymenet bam altında aceıı
tahğına mlir acaat • 

ırelecektir. " • Zloti 4 20,25 • 20.2s 
" • P ö 2 6!1,:'iO 9 09,50 

Hareket &tlnü yük kabul o- 20 Ley Ke:~s ~9 130 ;a Jo 

lunmaz. l Ttirk llrısı Dinar 2tı 6Yı 26 55 it::::::J:!w~!::..~!;~.uo--
lzmir sınt uosıtsı 

( G ÜLCEMAL) vapuru 29 
Eylül Pazartesi 14,30 da 
Galata rahb,ıı:nndan kalkarak 
Salı ıabahı lzmire varır ve 
Çarıamba 14,30 da fımirden 
kalkarak Perşembe sabahı 
gelir. 

Vapurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

lyıı~k sorıt postası 
( il E R S 1 N) Tapuna 30 

Eylül Salı 17 de Sirkeci 
rılab•ıadu kalkarak Gelibolu, 

Ça•akkale, KilçOkkuyu, Edremit, 
Blrlaaaiye, AJTalıta l[idecek 
•• dönllfte mezkftr iskelelerle 
birlikte Altu•ol•i• u(nyarak 
relecektir. 

~~~---------------111 Mersin sürat poıtaıi 
(KONYA) Vapuru 1 Teı· 

rinievel çarşamba 11 de Galata 
Rıhtımından kalkarak Çanak
kale, lzmir, Klillilk, Bodrum, 
Radoı, F etbiye, Finike, An
talya, Alli,.eye uğn,,arali.Mer-. 

ıine gidecek Te dönütt• ayni 
iskelerle beraber Tatucu, Ana· 
mura uvıyacakbr. 

Dalyan ve Marmaris yolcu 
ve yOkll gidif ve i•liıte F et
hiyade aktarma suretile alınıp 
verilir. 

Çanakkale için yük alınmaz. 

1 Tetrinievelden itibaren 
Adalar, Yalova, Moda, Kala
mıt ve Anadolu hatta tarife
l eri değiımit 'f'e Boıtancı-Ada
Jar battı da liğvedilmiıtir. 
Yeni tarifeler iakelelere asıl-
mııbr. • • Zaro Aia 

Bir otomobil kazası geçirdi, 
vaziyet vahim 

Bir müddettenberi Nev-Y orkta 
bulunan Zaro ağaya bir otomobil 
çarpmıf ve kendisini yaralamıştır. 
Zaro ağanın vaziyeti vahimdir. 

~ 

Hayvan borsası resmi 
indirilecek 

Hayvan borsasında borsa ı·esmi
nin tenzili için tetkikat yapılmak-
tadır. Celepler resmin diri 
hayvandan binde iki, ke
ıilmişinden de ayni suretle binde 
iki olarak alınmasını istemekte-
dirler. Bu resim halen binde dört 
olarak alınmaktadır. 

Metruk maUarı konsoloslar 
tesbit edecekler 

" Çervoneç Koru~ ff)8tı lo85 

Nukut 

ı !sterlin Cfnglllı} 1032 (1)32 

1 Dolar (Amerika) 211 211 ;;o 
~o Frank [Fransız Hıi rı5 ti) . 25 
20 Lfret [ltı!Ja 2?0 219 
O Frank Belçika) Jl6 ııe 

20 Drahmi [Yunan] l54 7;, :!H5 

20 Frank lfnfçrej 82•ı 82(1 
~o Leva Bnl1arJ :·u 31 

ı Florin {'felemcnk) 8~ 50 82 
O Kuron [Çekoslovak !~~ 1~4 

ı Şfllng ' Avusturya] 3(1 30 
ı Pe:ıetı tlspanya] 2;~ SO 2450 

ı Rayşmırl<IAlmınya 5(J i25 S• 
ı Zloti ;Lehistan, :17 2<1 
1 Pengö 'Macaristan 24 'S) 3(j,$() 

O I.ey [Romınya] 25150 2~ io 
20 Dinar ' YugoslovyaJ .. 7t 75 

1 Çcvoneç Sevyct 

Karadeniz Postas • 
Sulh;;~~.~~' pazartesi 
gtinü saat 20 de Sirkeci rıhtı" 
mmdan hareketle ( Zooguld•~· 
İnebolu, Gerze , Samsun , Or ıı 
Giresun, Görele, Bilyüklilllarıı. 
Trabzon, Sürmene, Rize,Map•~' 
Pazar ve Hopaya azimet ve a~ 
iskelelerle Ünye ve F atsaya tJI'" 

rıyarak avdet edecektir. ff 
Ynk ve yolcu için mahal 

mUracaat: Sirkeci salonu karı•; 
smda Mizan Oğlu Han No: 
Telefon Istanbul 354 

---------~- ---~---_.,., 
hattı ıuts Posta.fi 

ekspres • 

Altın 914 914 ~o 

Mecidiye ~~~~ 5850 59 BARTJN 
~~-2.sa.nk.no--------~-' ........ 2.•ı--r}ll"l)Jr-1 

'™ 
ALEMDAR zadeler 

VAPURLARI 

Serf ve · lüks Karadeniz postası 

Mi 11 et vaf~l~ı 28 

P R l ft D günü akşamı saat 
l\ 18 de Sirkeci rıh-

tımından hareketle (Zonguldal.t, 

lncbolu, Ayancık, Samsun, Or
du, Gireson, Trabzon, Rize ve 
Hopaya azimet ve avdet 
edecektir. 

vapuru Pa zaı·tes• 
29~ylül c • 

Sirkeciden 
H Zonguldak , 
ı: 

hareket1 e Ereğlı' 
Bartın, I ~ urucaşile 
azimet ve afdet ve Cideye 

edecektir. 
Tafsilat tçin: Sirkeci uloJJ11 

karşısında Nizamoğlu Han No. ı 
Telefon : lst. 354 ______________ ...,,, 

/stanbul ikinet Ticaret ma!ıkemrs·n· 
,_dıu · 

Türkiye Iş Bankasına Hacı Hüseyil! 

zade Nadir B. tarafından rchncdilen til• 
tünlerin açık arttırma ve pazarlık sureti· 

le satılmaA mukarrer olduğundan tııllP 
olanlann I teşrinievvel 930 çar~amb' Müracaat mahalli: lstanbul 

is Meymenet Hanı altındaki ya-
U zıhane. Telefon Istanbul 1154 !5

1 
iiaamm na mu• •••w 

\'C anı takip eden günlerde saat on bu· 

çuktn Ahırl.apı da Akbıyık'ta Türkiye iş 
Banka~ı emtia deposunda hazır bulun!11•· 

lan rica olunur. 

Esasa No. 

41 

70 
72 

84 

________ __...,,,, 

ve evtam Baı1kası 11ıntın1 . 
n1üdürlüğiinden; 

Satılık en1lak 
Mevkii ve nevi Teminatı 

T.L. 
Beşiktq Abbasağa mahallesi Hasanpa~a deresi 
4, 9, 8 Mo.lı bostan 
Beykoz Tok at mevkii 82 dönlim sebze bahçesi 
ÜskUdar Altuni zade valde bağı, ahır .samanlık 

çiftliği civarında Küçilk-

soo.-
500.-

600.-

zurunda icra edilecektir. 
3 - !haleyi müteakip bedeli ihele derhal peıinen tesviye edi

lecelctir. 
4 - Talipler teklif mektuplarını her mUlk hizasında balAd• 

gösterilen teminat mektuplarile ve şubelerimizden alacakları bir 
kı'ta şartname ile birlikte ihale gününden evel Ankarada. UaıuOS 
müdür:Uğümüze tevdi etmelidirler. 

Hakikatte, Beyoğlunda böyle 
bir sergi açılacaksa da bu, ta· 
mlfmen şahsi bir teşebbüs olarak 
yapılacak ve aırf ficari bir mak
Htla Romanya itlemeleri teıhir 
edilecektir. 

• Y unaniıtanda emlak bırakmı, 
olanların mallarının tesbitine bun
dan sonra konsolosluklar taraf\.l
dan devam edileceldir. 

~~~------~-~~~-----~----------~~---------------

Şirketi Hayriyeden: 
1 - Sonbahar mevsimine mahsus Seyrüsefer tarifesi Eylü)OJ1 

yirmi dokuzuncu Pazartesi günil sabahından itibaren mevkii tatbike 
vaz'eclilecektir. 

Ekmek uculzuyor 
Narh komisyonu bugiln topla

nacak, ekmek ve fırancala fiat
larını tesbit edecektir. Ekmek 
fiyatının biraz daha indirileceti 
tahmin edilmektedir. 

Bunun için tesbit muamelatını 
yapacak konsoloslara masrafları 
verilecektir. Selanikte mal bırakan
lar 150 drahmi, Langazada bıra
kanlar 225 drahmi, Yenicede 250 
drahmi, Serezde ve Dramada 275 
drahmi, Kavalada 350 drahmi mas 
raf vereceklerdir. 

2 - Tarifeler kişelerde satılmaktadır. 
3 - Boğaziçinin Rumeli ve Anadolu cibctlerinde mevcut mek

tepler ile lstanbuldaki mekteplere gidip gelecek talebe için devıOJ 
saatlerine göre seferler tahsis olunmuştur. 
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1 1/a Tonluk 

FORD 
Kamyonu : 
l•tanbul fabr•· 
kaaında gümrÜ· 
klenmlo olarak . 

teallm ftatı 
ı;) 

'·1700.: 
~ ' J ., ; LiRA .. .. _ 

,3 

8 8 ~ 

. ' i-- ~ 
: f • • A 

J 
. - t11'1'ııl~ 

V esaıtı nakliyenin ; memfek~arııll dl 
zalı yollar ı nda kusursuz 0 ıaıl' 

•fer etmeleri için her yerderı rı ıc,; 
ara saflam ve daha kuvvetli oım yetti'· 

tlfl ttlt-az kabul etmez bir keyfi _,ı f 
dilllCI'~ 

Billan kamyonlar. lstlmal edil ıııl ~.A 
essesenln lhtlyacatını seri ,,. IAY 1_,ıır.ı 
temln ve dalma sünün hizmet ,.,~ırıd-d 
i faya hazır bulunmak mecburiye rt'~ 

1%1" Ford Motor Company, f8hrlm k•tfl 
rem müıısterllerlne otomobil ve et rjl 
rın ı n 8'a.vrl kablll lılyas b i r hlıf1"1utOfl 1 

llyet temin etmeleri maksadlle b ort 
yonlarını aon derece müessir d edrJ 
dlr transmisyon ile techlz etmek t ,1,,ıP~ 
bulunmuııstur. lıııte Ford lı.amyonlıl,.et 1 
rlmlzde fevkalade rafbet ve fôh fi tıl 
rnaJarına vesile olan amlllerirıde • 
budur. 1 , "' , Ford kamyonunun başlıca evsa (ıtri 
yası, başta dört vitesleri oı\ııak rl 1 
derece kuvvetli · olmaıan, ~ıemeıe 11,.~ 
suz ve idareli bulunmaları ve rflel" 

1 

mOstcsna bir randöman temin et , . ~ 
En yakın resmi Ford acentasııı• wf 
Ford kamyonunun eôsterll mesJıılııııf' 
vitesi sayesinde her hanili yofdS ~1111 
sun motörüne nasıl tam bir hll

1
1\1 

edebllmek hassasınr temin ett.IJ 
tecrübe etmesini talep edln12. 

FORO MOTOR COMPANY EXPORTS INC. 

Dil Bilgisi 
1 S Eylül 930 tarih ve 30 nu
maralı kararname ile en aon 

kabul edilen kitap 

Mullaim Ahter Necmettin H. 
ve 

Necmettin Halil Beyin eseri. 
Uıelerln 6 ıncı ve 7 inci sınıflan için 

Gramer 
Kitabı basan yer : Sühulet KntOphanesi 

Ankara Baddeıi 

Ka·saba Belediyesinden: 
1 -Kasaba ıehrine isale edilecek Su projesi tastik edilmtı bu

lunduğundan gayri melhuz (5647) lira dahil (115400) lira ketifli 
isale ve tevziat tesisat ve inşaatı 1-9-936 dan itibaren otuz gün 
müddetle ve müzayede, mllnaksa kanununa tevfikan kapali zarf 
usulile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Münakasaya ittirak edeceklerin erbabı vukuftan oldukları 
na veya bu gibi inınat inıa etmiş bulunduğuna dair yapmıt oldu
ğuna dair mahalli belediye veya nafia heyeti fenniyesinden muti 
ıehadetname veya tastikname ibrazına mecburdur. 

3 - Müteahhit sahibi sermayeden olup ta Su inşaatına işioa ol
madığı halde inşaatın bidayetinden nihayetine kadar refakatında 
ikinci maddede yazılı şehadetnameli bir Su mühendiaı istihdam 
edeceğine noterlikten musaddak taahhUtname itası ile belediyey 
temin edecektir. 

4 - Münakasaya iştirak edecekler evYel emirde teminat akçesi 
makbuzunu ve ya mutebu bir banka mektubunu iraeye mec
burdur. 

5 - lhaJe 1-10-930 bir teşrini evvel Çarıamba günü ıaat onbir
de Kasaba belediyesinde yapılacaktır. Proje ve evrakı keşfiye asıl
ların, muakavelei esasiycyi görmek isteyenlerin Kasaba belediye
ıine artname için de lzmir belediye Ankark ve lstanbul tehrema
netleri heyeti fenniyelerine müracaatlan ilan olunur. 

Antalya valiliğinden: 
Hususi bütçede mevzu 200 lira şehri tahsisatlı vilayet mimarl ığı 

mllnhaldir. Talip ol.aıılarm elindeki vesaikle Antalya valili~ine mü 
racaatlarL 

Mükemmel bir 
1<ası1< 1>agı 

J. ROUSSEl Kasık 
bağı billOn tıp lle
mince azim takdl,. 
lerr mazhar olmu.t
tur. Zira ancalr bu 
bat lft emniyet ve 
rahatı tamme elde 
edilir. 

Öagın kusursuz olarak tatbikini 
temln için 

Yaınıa Parl•t•kl 

lstanbul subelttl: 
8eyoğtunda TOnel meydanında No. 12 

,. lıtildll caddesinde No. 385 
Mağazalanmızı ıfyaret veyahut kut· 
nınuzu bildirmek süretile slpartşlnlıJ 

posta vasıtasife icra ediniz. 

Flalfarı Aıl .. ,, T. L 1 · Çift ki T. L ı 1 
Ub lunetl .. •I : • ıo ' • • il 
Ub autra tııntdl • 12 • ,; .. 1tJ • 

lstanbul 5rnci icra daireı:nden: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
satılması mukarrer iki 1andalya, 
bir koltuk, bir kanepe, bir sec
cade 30 Eylül salı günQ saat 12-
13 de Galata büyük miınukyan 
hanı önünde satılacağından talip 
olanların memuruna müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

Istanbui 5 ncı ıcra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

satılması mukarrer bir adet büfe 
29 Eylül Pazartesi saat 12-13 de 
Beyoğlunda Glavaoi ıokaiıod~ 
numaralı dükldn önünde ıatıla
cağından talip olanlann memu
runa müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehnne ve teda\" İ clekllrikiye 

labcrntuvan. Karaköy Topçular cadd.sı 34 
tı~11 uı ıuıııuıc ımıaıuuıumıurııuııunaımımruıuuuıuı111ummuıımsı 

Mes'ul müdür: Refik Anmet 

1 
Mektebimizin sekiz aylık erzak ve levazımı 1airesi kap•~ 

usuliyle milnakasaya konulmuşturTaliplerin şartnamelerini g& ~ 
llzere her gün ve münakasaya iıtirik etmek için de yevmi ih•Je1~" 
15 teşrini evvel 930 tarihine mllsadıf çarıanba günü saat f' 
da deftardarlık binası dahilinde mUessesah iktisadiye ~ 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

unıtJ~ Emlak ve eytam bankası 
müdürlüğünden: 

Satılık ernlaJ{ 
Esas Mevki ve nevi 
27 Dolmabahçe Fatmabatun mahallesi Kııla cad

31 
33 
36 

desi 11-9 No. lı kok kömUrü imalathanesi ar1ası 
Kahtanede Cenderede koşu kötkti 
Ayasağada maslak köşkü 
Beşiktaşta lbrahim ağa mahallesinde 42-44-46 
No. lı kagir sütunları havi 1820 m. m. Arsa . tit• 

Balada yazılı emlak satılmak üzere müzayedeye vazediJrOif e~ 
1 - Müzayede (kapalı zarf) usuliyle ve banka idare ıO 

huzurunda icra edilecektir. 
2 - ihale 6/10/930 tarihinde yapılacaktır. 
3 - lhale bedeli peşinen tesviye edilecektir. ııtııf 
4 - lştiraya talip olanlar teminat akçalarını ve teklif rf!;iocl'' 

larını ve bilmüracaa alacakları bir kıt'a şartnameyi ihale tarı tı ~' 
evvel Ankarada banka umum müdUrlüğllne bizzat nyaP05 ,/ 
tevdi etmelidirler. ~ 

Hasta bakıcı aranıyor. 
Tekirdağı memleket hastaoe51 

baştababetinden: ~·"''~ 
T ekirdağı memleket hastanesinin 35 lira ücretli hasta b• tl,rııı' 

münhaldir. iaşe ve ibate hastaneye aittir. Hasta bakıcılık §ııl 
haiz olan taliplerin baştabipliğe müracaatları. 


