


ı . 2 ~ VAK-fr 4 Eylül 
maılar ııidiyotlar. Hanımefen-

, l 

diye baktım. Revdor kokusuna' 
elmas p•rıltama ve ipek hışırtı
.... kar~an bir ses cıvldadı. 

" - Memlekete hizmet iç.ip • 
yeni fırkada çalışacağı~ .. 

Bu .hanımefendi sen~ler se- i 
nesi Şitlide ve A.dad~ .. yaşadı . • 
Aparbmudan apaııtımana naklet
titii :aıDN.11 ancak lstanbulun. 

T.a.k HJDtleriıain man~ruını· 
flrmliıttir. Şehzadebqı, onun 
~n bir yam yam yuvası, Eyip 
&ir T asmanya, Anadolu namev
C9l· bir lllkedir •• Türkçe onların 
ı.&INIUllda tek bir cümle ·halinde 
aya yılda bir töylenir. 

Sahibillİll ıesi mal'kalı gra
mofon "Ali baba,, pliğmı çal
dlkça... Hanımefendinin böyle 
kıyamet alimeti . acayip işlerle · 
nlnt;_uaına hayret ettittJ. Sade
ce J'Gld8m. O b~ni ikna et-
11\ek için dedi ki: . 

• -- Biz her ay ~asgari 700 
lira urfetmeye mecburuz .. ; Hal- · 
baki kriz o hale geldi ki o canım 
otomobili bile aatmıya mecbur 
olduk, ıiz dtiıtınlin biz bu hale' 
s•Unek vataı:ıdaılar ne hale 
girer ... 

• • • 
Bir meb'usa r'-' geldim: 
~ ..,... Beyefendi dedi~, siz ser

best fırkaya girmipinir: .• ama bu 
proıram sizi tatmin edebilir mi?. 
Hem mz, dedim bir başka firma 
ile meclise intihap edildiıliz; al .. 
dıitmz; reyler aizin şallsınıza de~ 
til, ıizi liıte'aine kaydeden fitma
J'• aittir ... ' 'Meb'usluğu · terket
met1en nasıl olur da siyasi fir- · 
manw <leğittirirsiııiz ? Adamca- · 
jı% gözlerimin içine bir bakh ki 
onun ne demek latediiini derhal 
anladım ... "v:e m.eb'.w.Juktan ço .. 
kilmeden" · .öaüntın..~~na nastrma 
h..ılDlfııPİf ... ~ @Ji~~ve.rdi~ai 
gayet iyi hissettim... Yanmdaki 
hir dostu . gilOmıiyerek yan alay 
yan ciddi·: 

- Birader, dedi, intihap mev
.iminin ıonuna geldik... "-·Bu 
beyter, eıki· fırkaJan kendilerini 
ltelki meb 'u• in.tihap ~tmez diye 
yeaiıine batwruyorlar .• 

• •. * 
Omidi konağında kalmış eski 

poletikacılar: 
u_ Kıdem kıde~dir... Bir ve

killik, bir meb*usluk elde ede
riz... Daha kimseler gef m~<fi; <li
ye Nazlı b~aın kapıa_ını atındır
dılu:. 

• • • 
itini beceremiyen komisyoncu ile 

dud'aklan boyalı kadın, meb'us
luiu me1lek haline kQyan meb'
• i~ y~i fırka •e lider F etbi 
e.,. bir ,kurtancıdar. 

1 .. • • 
SiYu yolunda mutavazı bir 

htuyonda, yırtık iskarpinli ve' 
lıiyala elbisesinin haYJ döklllmllt 
bir ıeaç, bir köy b'.ocHı BaıTe
ltli Si•ua götüren trenin arka
aıadu ı&yle bağırdı: 

0
- Pqa bize çelik bir me

clea.lyet •e çelik bir zafer ge
tiidia. 

• * * 
Bir bqka istasyonda yatlı bir 

ihtiyar· adam, bu adamın bir 
aJajmda bir çank, 6tekinde ucu 
demirli bir deynek • vardı .• 

Ye bir koltuk dc~eği. Bu 
a4'am topaldı, daha henüz aaba
lua aydınhiı ortahğı 1&.rmamıfb •• 
Topal adam: 

••- Onu giSrmlye geldim... Ta 
IJ qat yoldan .•. de~i. 

Ona aordum: 
0

- Baba ayağına ne oldu? 
"- Kafkas ... ·cephesinde idim •• 

193.J 
Hani yok mu o büyük lıarpte İfle. 
Ordu bozuldu, hababam h.a 
yürüdük ... 

Yürüdük, yürüdük bu kara 
pampırı olıaydı... Alimallah Me»
kof bir adım atamu:dı .•. Ytızane 
bakdım. 

"- Oilum dedi, bana öyle 
melül bakma ben bilirim, kqla
nm çatarak, bu çavuflua .• 

. Bizim tabur· yolda idi... Se• 
1 Kafkastan Suriye cephesine 
I gelmek nedir. bilir miıin? Çoğu
l muz öldük... Muharebede değil 
j yoldan.. benim de ayaj1m dondu .• 
f Sonra kestiler ... 

Tren kalktı... ihtiyar sanki 
: kopan ayağı yerine ıelmiı gibi 
i seviniyor •e trenin arkuından 
~ bağınyordu: 
• -Bundan sonra yollarda aaker 
, gömülmiyecek •• 
1 4 ... • 

Bir doıt anlattı: 
"- Geçen ıene Gire10ada 

ekmeğin okkası 28 kuruıbı.. Bu 
•ene 14. 

11
- Sebep:• . 

-Sebep mi, S~sun hatb aplclı. 

* * * 
Sivas istasyonttnda yıjuı, yıjın 

. cins, cinı inaan; her taraf imaela 
·tıklıın, tıklım, lokomotife yaklq• 
mak için kalabahfı iten, kakıt
bran ihtiyar bir kadın ••• 

Bu kadının lstnnd ne alalft 
maiıto •ar, ne g6zleri sOrme.li, 
ne de ayaldannda ipekli çorap 
var, beya~ aiyahh bir dokuma 
örtU içinde ıaklanan bclm: 

~' - BırU: oful bırak ıeçe
yim, fU tekerler (Tekerlek) ia 
yaDJDa varayım 6peyim. AthJu 
kadına yol •erdim. Fakat ileri 
geçmedi, yanımda durcl11. Anlat-
b: /. i..,/. ll J;;;; G- s 

'~ - e. baraJ.• ~~ Matlilı 
yerde otunfrum:ı;;•Biz,klylftylt;."' 
Bir kwm Yardı. .. 

Evlendirdim. Gebe lıraldL .. 
Dokuz ay on g(ln tamam olda. 
Artık çocuk doturacak kly kly 
doJaftım ebe aradım... BWcluia; 
ouldum ama ~ocuk ter1 ıehlü.t 
alamadı... Dediler ki haydi, ça· 
buk olun, km ıelare gltOrthı 
hastanede çocap alıınlar.. Kı
ZllDl kağnıya yatircllm. Hızlı ıit
sin diye çok yerlerde hayTam 
çıkardım kendim arabaya ko-
şuldum. 

' Amma olmadı... Kmm kat-
nıda öldü ••. Bu, bir aylık yolu hir 
~de aidermif. 

Baıvekll tribliidea a6~odm 
"-Yüz binlerce Tiirlcln kemilrlvi 
yabyor, bu kadar İlllU, ......_ 
ketin huapaız Hnetİ, ~ ft 

ekmek tqıyaa k ......... p11laıle 
gömOlmllştllr.,, Bu kaclmm M ile 
Baş•ekilin 16zleri laDki bir •la· 
dan çıkıyordu... KadiD ,..ı.mi 
silerek. 

" - Bu pııa da benim sibi 
yolda birini yitirmif olacak. .. 
Varayım onunla balle,eyim, diye 
kalabalığa kanıtı. 

Topal asker, ekmeğini ucuz 
yiyen inan, ~ocup1111 kapı 
izinde g6men ana Bapekili ADii
dolunun dili delikanlılar dife 
içinden dinliyor. Ve Hlleaiyor. 

" - Emrettiğin 1erde ltaflmı
zı veririz. 

. . . . . . . . . . . 
Yukandan beri •ize bir bayii 

müşah~delerden bahaettim. 
Bu. mllşahedeler C. H. fırkıw 

ile S. C. fırkaıı arasındaki proı
ram, hedef, farkım gGat~en en 
tipik misallerdir. Bu misallerden 
Ye Iımet pqanm nutkundan 

anlıyoruz ki C. H. fırkf'sı mem
lekette 9 milyon nüfusu ile esasla 
unsuru te~kil eden köylil sıoıEmı 
birinci pllnda nazarı itibara alan 
fırkadır. C. H. hrkası Tnrkiye 
arazisinin teşekkülü ve içtimai 
bünyesinin bir tek amil merha
lesi olan v'aıiyeti ile ihtililci bir 
)diçük burjuYa ve köylü dewle
tidir. Türkiyenin istildAI harbini 
't'e onun tabii neticelerini göz 
önüne getiriniz; o zaman C. H. 
fırka11nan hangi zaruretlerle is
met patanın, ( Himayeci, devlet
çi ) formiilOne dayandığını anla
mak mDmknu olur. 

Iatiklll harbi köylü m611tahsi
lin kan ve kuweti ile kazanıldı. 

K6ylii kunretine istinat eden 
devler kendi bilnyesinin tipik 
ihtil,lini yaph ve Uakoben) un
IUl'lannı ortaya attı. Bu unıurun 
yapbğJ hDkfımot : 

l - Maziyi ıildi, ı&ptiron. lb
tilll yapb. 

2 - EmperyaUzmlc Çarpıttı 
Ye ona rımolamadı. 

3 - Geriye ait oJan hamlelere 
hllrriyet. hakkı vernıedi. 

lımet pqanın Sivu nutku yeni 
Tlirkiyenin kayln ıınıfının fikirleri, 
hisleridir. Bunun i~adir ki bu 
program raylann Oatthıclen, ray
lardan kayan bir lokomotif gibi 
huh •e denilmeden reçti. 

== 

f qELGRAF HABE~LERi 1 

Paramız. ismet Pş. Hz. 
Yeni bir kararna· Dün Ankaradan 
me tanzim olundu hareket ettiler 

Ankara, (Telefon) - Vekiller 
beyeti bugün toplanarak büyük 
kambiyo komisyonanuu rapo
runu tetkik ve Türk parasmı 
koruma kanununun üç numaralı 
kararnamesini tanzim etti. Ka
rarnameye göre, 2 inci karama· 
menin dahili ikraz ve istikra~ 
muamelelerinin yalnız Türk pa
rasile yapılabileceğine dair olan 
11 inci maddesi kaldırılmıştır. 

Kararnamede bundan baıka 
hükumet dairelerinde tatbik olu
nacak dijer idarf tedbirlerde 
vardır. Yeni kararname ili taı 
dikten 101).ra bizzat ınaliye , müı
tqan tarafmdan lıtanbulda tat
bik olunacaktır. 

·Maarif vekili kim 
olacak? 

Ankara, 3 (Telefon) - Vhıf 
Bey geldi. Maarif vekAleti için 
hen\\z tekarrür elmit bir isim 
yoktur. Zekii (Diyubekir) Nafi 
Atuf ve Vltnf Beylerin isimleri 

Halk, Batvek ı im.zi coşkun te
zahürzUa tefyi etti 

Ankara, ::S ( Telefon > - Bar 
vekilimiz, refakatlerinde müste
şarları Kemal Beyle bütçe en· 
cümcni reisi Fuat, maliye müı- _ 
teşarı Ali Rıza Beyler ve bazı 
meb'uslar!a birlikte ekspresle 
Yalovaya hareket ettiler. 

istasyonda Fevzi Paşa Hazret- · 
lerile vekiller, meb'uılar ve halk 
tarafından teşyi olundular. Tren 
kalktığı zaman halk: Yaş~ Paşa
mız ! diye bağırdı ve fiddetlr 
alkışladı. 

Uç tevkif 
Yalan şayialar 
çıkarmıılar 

Bursa, 3 \V akıt) - Aptülha• 
midin oğlunun KOrtlerle birlikte 
harekete geçtiği tarzında atede 
beride s6ylenen nç kiısiden ıon
ra Ulucami kayyimi :Akif hoca 
da tevkif olunC:lu. 

s5ylenme~tedir. · , 

Bana fyecekliniz ki, ayol Devlet ıuraaı reiıi Yeni tayinler 
sen de etrah gtll .WUtan gö.ste- Ankara, 3 (Tetefon) - Devlet f 
riyomm. Halbuki herkeı cayır 111raııreisi Nusret Bey posta tre- Müdür ve mua • 
cayır )'&Dan l»ir •atandan bah- aile lstanbula hareket etti. J• f d 
1ediyorlar. MOsaade ediaiz de tm er arasın a 
efendim maksadımı arzede,ım. isyan etmeden duramazdı. Ankara, 3 (Telefon) - Yeni· 

hmet pqa bir lr3y.lt de'YletJ Pl'Of• htanbulun istirdadından hemen den İzmirdeki Bucaile Akıehir ve 
rama l&yledi. demek; etrif ill biru ıonra köyln ideolojisi ile Merzifonda bir orta mektep teıis 
ıe•-.a, demek detudir.MUinm~ bll)'lk ... welıiıl~n ... .köJi,i. ı.:ialilaı•r .... olunmuştur. Akşehir orta mekte~ 
a--..ı fafıyaa ı.lm 9 .. H=il ile ıeç.iaen ve yabaoeaıHrmayesi mU<IOrltiğtiıe lkmal mektebı ~ 
·la•tta lumdae: maıa•I nelil ~ ttYıs&taıil•~· ken&e.~~!!~!'t ,411lidiirti ~ahir, Merzifo~ mtıd~'ja<J~ 
•e Jialn...,.aı olma1ı ljTenme- eden unturlar ara11nda ılk çar- lüğtlne Sıvas Kız muallım mUdu: 
liclir.. pqma oldu. Bugün de yerli aer- rU Ali Riza, Buca miidilrlOğiine 

ll!' .~ · .f mayeaile btiyi1k sanayi devrine lzmir Erkek muallim mildfir mu· 
giremiyen ıehrin müatabsil olmı- avini Faik, Sivas liıesi mUdür

Öleki, S.C. fıikuı necfır, 11e- yan uuurlan ayni ıekilde mem- lliğl\ne Gazi muallim mektebi 
reden kunet ahyor? Kıuca nun değildir.. muallimlerinden Osman, Ayiatap 
halha edelim: s. c fırkasm da, T. P. fırkası liıesi modnrlüğüne Sivas liseıimü-

Bizim memleytte 1839 dan gibi milatehlik ve refabin.i ecnebi dnrn Hnsnn,Konya lis~ıi m~d6..-
80Dr&t 7aııi kapittılbyon, •e is- aermayeainden ayıran unsurlan liiğüne Bursa muallımlermden 
tikfUJar deninde, adamakalh ta- topluJor. Ve ilk günftnden itiba- Mahir Cemal, Sivas Kız mual. 
birile aiSyliyelim. TGrkiyeye ren S. C. fırkası Liberalizm lim mildürltiğDne Amaayadan 
Avrupalllll ıanayilqen ıerma- iddiuile ortaya atılan ıehir un· Saim beyler tayin olunmuşlardır. 
Jeti ıi!dikten IODI'& memleket- surlarmm fırkuı oldu. Hariçten 
te k&ylerden tehirlere dojnı ıermaye ~etirmek iıtiyenler, 
bir alan haıladı. Bu akın bil· komiayacular, siiauülderin ual
haUa bllyiik tehirlerde tekü&f muuıdan istifade eden ithall.tçılar, 
peyda etti. SellemehluelAm sermaye sahibi teşelrkOllerin 
memlekete giren 11rma1e •em· daYalannı kabul eden avukatlar 
leketin el ıanajünl tahrip etti. nihayet ifsizler yeni fırkanın 
Ve bu blytık ıelürlerde topla- kadrolmiu tqldl ediyor. 
ou imanlar tek bir İf buldular: Me.tahail olmayan ve empel'J•· 

Adliye vekili 
f zmirde merasimle 

kartılandı 
lzmir, 2. (A.A.) - Adliye vekili 

Mahmut Esat Bey bu aktım sut 18.20 
de Uşaktan gelen eksprc.sle şebriutlz• 
gehni~lerdir. istasyonda Vali ve müs~· 
.kem mevki kumandanı paşalarla mülkt 
Adlt ve Askert erklnı memurin. Beledi· 
ye reisi ve Cumhuriyet Halk Fırkuı er
klnı şehrimizdeki meb'uslar tarafından 
hararetli bir surette istikbal edilmiştir. 
Bir askeri bandosile bir kıt'ai askeri? 
ve jandarma. polis, zabıtai belediye ~~· 
rcıelcri merasimi ihtiramiycJi ifa etmıştır. 

Memlekete pen yabanca aerma· liat llel'lll&yeye k~yli unaurumm 
yenin ajanbjı. Itlıallt tlccan kanile çizditi muahede Ye iab1'
kolllİlyoncu, ve maq&JU yaban- lil mefhamlarile oymıyan p:rtlan 
a banlralırclan para alarak •&- kabul eden fırkalar yalnız bizde 
ren de•let, kazanç ıetiren mem- detll tam iktııadl istilrlllini ka
baı her ,eyden lltllo tuttular. zanmıyu memleketlerde de aynı 
Kuanclan •ermayenin memle- vaaıflarla meydana çıkarlar. Bil· 
keti iatiaman Diabetinde ~k huaa Frauız sermayesinin adım Tayyareci Koıt 
olda. Tamimat Oamanhlaın ikb- atbjl yerlerde liberallik adeta 
aatlanndan edebiyatlarma kadar bir modadır. Tıpkı bımimatçılar 
yabana 1erma1uia memleketi Ye S. Ç eller ıibi S. C fırkuı 
uamt IUl'ette iatiamar etmeaine Btal1ariıtaa111 ye Romanyanm li
hiımet elti. beral fırkalanndaıı hiçte farklı 

ÇGnkü onlar kendi faydalan ckjildir. lfte liberaliz.im liberalizim 
DAmJna lıdSyliileriıı iktıaadi bir diye baıbar batıranlar 1839 un 
mlstemlike ealri olmasmı pek malt aiyuetiae dinmek İ•tiyen 
ta bit buluyordu. efendilerdir. S. C. F ile C. H. F 

Batu Osmanlı imparatorluğu aruandaki fark KaylG-TOrk cUm
aon zamanlanna kadar itlıal&tçı- huriyeti ile Oımaolı-ittihatçı ctim
mn .e ecnebi sermayesinin be- huriyeti arUUldaki farktır. 
ubma k6ytı iıtiamar ile yqadı. Bir batka köylil Türk ideolo-

Fakat tipik ihtiWiai yapan jisi fiil haline giriyor. Ötekinde 
k6y devleti ( Afar, icra ve Oımanlı manhğınm amelimanda 
iflAs kanunu bunun en güzel mantığı geviı getiriyor. 
misalidir. ) Oımanlı manbj'lna Sadrı Eıem 

Bıhrı Muhiti •tm•I• 
muvaffak oldu ? 

Nevyork. a (A.A.) - Pıztrtesl gl
nü saat 5,55 te Le Burjedcn hareket et• 
miş olan Fran5111 tayyareciler) Costes Ue 
Bellonte, Atlas Okyanosn üzerinde hi' 
bir kıza ve anzaya uğramadan JiplDlf 
oldukları uçuştan sonra salı günü Grin· 
vlç saatile saat 25,12 de Curdsfild,de 
karaya inmişlerdir. Tayyarccller fcd::• 
ltde hararetle istikbal edilmişlerdir, 

Behçet Bey geliyor 
lz:mir, 3 (Vakıt) - Tntün in

bisan mlldlirü Behçet bey la
tanbula hareket etti. 

--·-... ·························-··--··--··-(Telgraf heberlerimiz 5 lnci ıayıfada] 



iyasi terbiyemız 
Bir memleket nefsine hrkim insanları çotalmak 

hir millet vazif esid:r 
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Yeni bir namzet 
................................. 

[Üst tarafı 1 inci sayıfamızda] 

Müdafaa edeceğim noktalar ıun
lardır: 

1 - Eminlerin müntebap ol
ması. 

2 - Fakir halktan vergilerin 
tamamen kaldırılması. 

3- içecek su. 
4- Süt. 
5- Kullanılacak su. 
6- lstanbulun iman. 
- Bunları biraz izah etmez 

mısmı.z. Meıeli fakir halk Ye 
vergi meselesi nazarı dikkati 
calip görünüyor? 

- Söyliyeyim. Bizde belediye 
vergileri esasen çok fena tevzi 
edilmiştir. Meseli fakir halktan 
aldığımız vergi nisbeti yüzde 
yedidir ve zengin sınıftan alına
na niıbetle ancak yüzde iki 
noksandır. Bu aşağı yukan bir 
müsavattır ki asli doiru olamaz. 
Bilhassa fakir halktan alınan 
vergi ıehrin zengin sınıflarına 
ait kısımların imarına tahsia 
edilirse... Sonra, bizde belediye
cilik fenni bir şekilde tatbik 
edilmemiftir. ihtiyaca göre bir 
proğram yapılmamıı, ihtiyaçlar 
içtimai bir tetkikten geçil'ilıne
miş, geliti gilzel ve tahmini tev
ziat yapılmıştır. Halbuki bUtçe 
içtimai ve fenni bir tetkika iı
tinat eder. ihtiyaçlar; istatistik
ler, grafikler tesbit edilir, bütçe 
ondan ıonra yapılır. 

Solar meaelesi başlı başına 
bir faciadır. Memlekette bir çok 
hastalıkların sebebi sudur. Ev
vel! içilecek sular açıktır. Son
ra elan iptidai memleketlerde 
olduğu gibi sakalarla nakil ye 
tevzi edilir. Şirket sulan daha 
baŞlla bir faciadır. Şirket, suyu 
istediği vakit keser, bir yangın, 
bir ihtiyaç k.arpsmda, au yoktur; 
belediye ise acizdir. Halbuki 
şirketin, alacaklı dahi olsa, ~eh: 
rin ıuyunu bir saniye kesmeğe 
hakkı yoktur. Belediye şirketler 
karıısında Aciz durmamal1 ve 
su işi bir kanun işi olmalıdır. 

Süt meselesi de belli başlı dert
lerden biriıtidir. Fenni bir süt
h~ne yoktur. Çocuklarımıza içir
diğimiz sütler mikroptan kurtu
lamamııtır. 

-Fakir halktan belediye ver
gilerini büsbütün kaldırmak fik
rindesiniz. Bu "fakir halk,,tan 
hangi sınıfları kasdediyorsunuz? 

- Evveli amele. Son.ra kü
çük memurlar, küçük ~naf. )' a
ni halkın fakir kısmı. Bütllo bu 
sôylediklerirnden sonra memle .. 
ketle siy şeraitinin de kötü ol
duğunu söylemeliyim. Bu şart
ların ıslahı ve ilk safhada çah
şan kadınlann 'ocuklan için ba
kım evJeri tesisi lazımdır. 

- Ya bütçe kifayet etmezse 
Hf.? 

- Bütçe muYazene işidir 
bence Bir Nevyork ş'hri yapmak 
iddiasında değiliz. Bütçe 1üzu1Jl 
ve ihtiyaç nisbetinde tanzim e
dilir. Nesela şehrin fakir semt
leri chırurken şiıli imar edilmez. 

- Hf., fakat ıiz: dairei ioti
habiyeniıin aleyhinde bulunu
yor1ıınuz f 

Bu noktayı, Sabiha H. ı din
liyenlerden biri söylüyor ve bu, 
tam yerinde bir işaret oluyor. 
Filhakika Sabiha H. Şifli tara
fında oturur ve o muhit ke.ndi
sinin bittabi intih.ap dairesidir. 

. Sabiha H. , bir an şaıalar gi
bı oluyor, gülOyor. Fakat genç 
muharrir bu hakikatı 3işlinin do 
kabul etmiye~eğinl zannetmiyor 

Bir mahkeme kararı 

Viyanada garip bir dava geç
mit ve neticede kocaların 

ev işlerine müdahale etmemesi 
kararı verilmiş. 

Eskiden bu tekilde bir mah
keme kararı Yerilseydi, herkes 
hak verir: 

- Eh, mademki kadınlar da 
ellerinin hamurile erkeklerin itine 
karıımıyorlar, erkekler c!e onla
nn hamur ifleıine karqm.uuılar 1 

Derdi. 

Lakin, kadınların hamur işin
den batka her iıle uğraşmak is
tedikleri fU sırada Viyana mah
kemeainin karanDI adilane bul
mak çok zor. 

Topla iğne 

Darülbedayi 
Bugün Samsuna 

gidiyor 
Darülbedayi hey' eti bugün 

saat albda KaraC:leniı: vapurile 
Samsuııa gidecektir. 

Pazar güntt Samsuna vasıl 
olacak hey' et hemen o gece Be
karlar piyesile temsillerine baş
lıyacakbr. Mütcakıp geceler 
Zehirli kucak, Şalıin, Bir kitap, 
Yumurcak. kör, Hızır, topaz, ka· 
til tem UJ. edilecektir. · 

ve •ötihıe daha 
1

batka bir ha
raretle devam ediyor: 

-Ger,ç.i bü4eyi tevai içiıı her 
zaman imkinlarar anabilir .. F akit 
bir bütçe.i hiçte az d•ğı1dir. 
Yalnız para usulsüz harcanıyor. 

Mevcut bfitçe ile daha çok ifler 
yapılabilir. Bu muhakkakbr,diyor. 

- intihap için nasıl çalıımak 
fikrindesiniz ? 

- Nefl'İyat yaparak ••• Beyan
name nctrederek. Öteki fırka
ların programlanm nqrctmc
lerini bekliyorum. O vakit mu
hakkat bir riiçhu hakkım ola
caktw. 

- içtimalar tertibini dtifftnü
yor musunuz? 

- Mnsaade ederlerse evel 
Propağandanın her ıeklinden 
istifade etmek isterim. 

- KaZ.aDmak ümidinizin az
lığı neden netct ediyor 1 

- Çünkli namzetler çok ola
caklar, fırka men~Luı buluna
caklardar. Buuunla miW.akil nam· 
zetler hiç kazaaaıuziar demek 
iste1Qiyor:um. Onlar da kazana
bilirler. Yalnız halkın reyi galip 
gelirse .•. 

- Kazanırsanız ilk i§iniz ne 
olacak? 

- Evveli mensup old~um 
halkın ibtiyaçJarmm tupit edil
mesini istiyeceğim. Belediye ka
nununda gördüğüm yanlıt nokta
ların tadili için de teşebbüslerde 
bulunacağım. 

- Hangi hanımların belediye 
azası seçilmelerini ietersiniz? 

- Henöz fırkaların ıprogram
larını görınedik. Bunun içindir 
ki haııgi hamm!ar kazanmalıdır, 
bilmiyorm. .Sonra it yalnız pro
gramda da değildir. Şahısların 
da buna, tatbik kabiliyeti cihe· 
tinden, çok tesirleri vardır. 

Sabiha H. cllallesini gDlerek 
bitiriyor. 

Bunun ıimc:liden bit isim ıöy
leraem ancak dostça bir it yep
mıt olur.om. değil mi? 

Bir • 
ın ar 

[Uet tarafı 1 inci :ıaytfamızda] 

M. Alfredo salı günü kon
solosaoe katibile birlikte saat 
bete kadar o gün hareket eden 
Arjantin mel<tep gemizi Prcsi
dente Sarmientoda bulunmuş 
beş buçukta konsoJosaneye av
det ederek saat yediye kadar 
odasında yazı yazmakla vakit 
geçirmittir. Konsolosun bu es
nada biri polise ve diğerleri 

Arjaotinde bulUDan hem~ires.i
ne ve konsolosane katibine hi· 
taben Gç mektup yazdığı sonra
dan anlaşılmıştır. · 

M. Alferdo bıraklıiı mektup
larda hastalığından müteessiren 
intihar ettiğim, ölümünden kim-

ıenin mes'ul tutulmamasını yazmak
tadır. Konsolos evvelki gün 
saat yedide konsolosaneden 
çıkmq ve Tolcatlıyan otelinde 
akşam yemeğini yedikten sonra 
dokuza on kala evine dönmüş 
ve oduma çekilmiştir. 

Bq dakika sonra bir rovel
ver sedası ve bunu takiben de 
bir cismin yere düşmesinden 
mütevellit bir gürültü işitilnµş, 
derhal koşan konsoloıane ka
vası ve zevcesi konsolosu sağ 
elinde duman çıkan bir rovel
ver olduğu halde yüz üstü yer
de bulmuşlardır. 
Kurşun M. Alfredonun sağ 

şakağından gfrmişa ve içerde 
kalarak ani bir ölüme sebep 
olmuştur. 

Kavas derhal poli~ ve Şişlide 
oturan konsolosane katibine ha
ber vum.iftir. 

Beyoğlu merkezinden gelen 
memurlar ve zabıta tabibi lizım • 
gelen talıkikab yapmışlar, müddei 
umumilik tahkikata vazıyyet 
etmiftir. 

Elli bt.§ yaşlannda olan mün~ 
tehir M. Alfredo altı seneden
beri ıebrimizde bulunuyordu. 
Kendini tanıyanlar gayet iyi 
kalpli, fukaraya yardımı sever 
nazik bir zat olduğunu fakat 
hiddetlendiği zaman tanınmaz 

bir hale geldiğini söylemekte
dirler. 

M. Alfredo narasteniye müp
tela idi. 

Sık sık sinir buhranları geçiri
yordu. 

Bu buhranlardan sonra iyileş-
miyeceğini arhk anladığını ve bir 
~n intihar edeceğini söylüyordu. 

intiharında yegane amilin has· 
tahjı olduğu aulaşdan M. A:t
bredo sefahate münbemik değil
di. Miltaleaya pek meraklıydi 
ve felsefi eserler okurdu. 

M. Alfredonun cenazesi kaldı
nlmamıştır. Cesedim tahnit edil
dikten ıonra Arjantine yollan
ması da muhtemeldir. 

1 Gelenler, gidenler f 
§ C. H. fırkası umumi katibi 

Saffet B. diln aktam Y alovaya 
gitmiştir. iki gün sonra dönecektir. 

§ Devlet demir yolları umum 
m:.idürü Muhtar, Posta ve tel
graf umum müdürü Fahri, M.V. 
talim ve terbiye hey'eti azasın
dan lhsan beyler dün posta tre
nile Ankaradan gehnitıerdir. 

§ Halk fırkasının lzmir mınta
kaıı mUfettifi olup bir müddet
tenbcri Istanbulda bulunan Kon
ya meb'usu Zühdü Bey Bandırma 
tarikile lzmire geçmiştir. 

§ Erzurum mab'usu Nafiz Bey 
bugün Trabzon tarikile dairei 
intihabiyesine gidecektir. 

§ Dr. Fatma Re§İt H. dün 
Ankaraya gitmittir. 

ET 
~ . 

FEDA YILERI 
Şeyh muhafızlara emretti : 

Emir HazreUerin\ götürünüz! Ve Ha.dun 
x- 1 lkt .. -&·· a~a5a <a. J, yuru u .•• 

- ı2~ -
ben oou takdir eder ve evladım 
gibi sc·ıerdim. Onun için, onu, 
Sultan Salahattinin celladı elin
den kurtardım. Celladan bize 
mensubiyeti vardı. Sözümüzü 
kırnıadı ve bu kızm kurtuimaSJna 

hizmet etti. Mesrure ötedenberi 
kendisini nekadar sevdiğimi bil
diğinden selefimin ölümü üzerine 
tekrar geldi. Ben de ondan bunu 
bel:liyordum. Falrnt ben bu kızı, 
senden alrnıyacağım, Emir Hal
dun ! onu sana verdim. istediği

niz gibi yaşayınız ve mes'ut 
olunuz. 

'Haldun, şeyhin bu söılerine 
teşekkür etti. Artık Mesrurenin 
yaşamakta olduğuna şüphesi 
kalmamıştı. 

Şeyh, mesrureye dönerek ona 
emretti: 

Haydi, kızım, git, eski daireo
d~ yerleş ve lazam olan her şeyi 
yap. Ben Emir Haldunla görü
şeceğinL 

Mesrure, buradan çıkıp gitti. 
ve şeyh ile Haldun karşı karpya 
kaldılar. 

- Emir Haldun! ben selefim
den apayrı bir adamim. Benim 
mesleğım bütün dindaşlarımla 

iyi geç"nmek onlar<lan hiç bir 
hususta Ayrılmamaktır. Sen is
tersen sulhu temia edebilir ve 
kan dökülmesine mımi olursun. 
Halbuki biraderin Emir zeydun 
bize çok ağır şartlar teklif edi
yor. Kalemizi yıkmak üzerinde 
ısrar ediyor. 

- Sultanın emri öyledir. 
- Fakat sultanın bu emri, 

selefim Sinana mukabele içindi. 
- Sizin adamlarınız, Sina.nın 

adamları değil mi? 
- Öyle .. Fakat bu adamlar 

şeyhin emrioden çlkaına.ılar: Si
nan onları kan dökmej'e memur 
etti. Ben bunun aksini yapıyorum. 

- Sizin mukabil şartlarınız 
nedir? 

- Biz kalenin askerleriniz ta
rafından i§gal edilmesini kabul 
ediyor, ya1nız mezhebi hususla· 
rımıza kanşdmamasmı istiyoruz. 
Bundan başka bütün askerleri 
memnun etmek içinde onların 
hepsine münasip hediyeler tak
dimini de kabul ediyoruz. Bu sa· 
yede kan dökillmiyecek ve sulh 
ve müsalemet hakim olacaktır. 
Muharebe olurs,a, Cebel fedaileri, 
kanlarının son dam:asına kadar 
döğüşeceklerdir. Neticeyi de bir 
kimae bilmez biz aylarca muka· 
vemet cde<;eğimize kaniiz. Fakat 
kan dökül~ır.~ini istemiyoruz. 
Bize yardım etmez misiniz emir 
Haldun! 

- Siz benim hayatımda en 
çok taziz ettiğim varlığı kurtar
dınız. Sözlerinizden kalbinizin 
iyiliğini anlıyorum. Onun için si
ze yardım edeceğimi vadediyo-
rum. 
Şeyh, ellerini çırptı. 
!çeriye giren muhafızlara em

retti: 

gibi kı:z!ardan müteşekkil bir 
kafile, Halciu u arabnna a!dı
lar ve ona bir odaya göti:rdü
ler. Hafif ışıklı kandillerle yarı 
aydınlanan odaca bir sofra ku
rulmuştu. 

Kızlar, Haldunu, yemeğe olurt
muılar, ona hizmete başlaw.ı~· 
lardı. Haldun, Cebele geldiği ilk 
günlerin hahrahnı yaşıyor ve 
etrafını gözetiyorC:u. Burası yine 
eskisi gibi idi. Yine bir tarafta 
musiki çalmıyor ve kadınlar te
rennüm ediyorlardı. 

Şarkın en güzel kızlan onun 
etrafmda dolaşıyorlardı. Sofra
da birkaç kişi için yer vardı. 
Halclım.. ellerini yıkadıktan stJnra 
bekledi. bir kaç dakika sonra, 
.Şeyhül Cebel, göründü. Y amnda 
bir kaç adam vardı. Bunların 
hepsi Haldunu selamlamıflar ve 
sofraya oturmuşlardı. Yemekler 
yendikten sonra soğuk şerbetler 
ikram olundu. hepsi de onları iç
d 'ler. acaba bu yeni Şeyh, şara
bı kaldıNnıt mıydı? Belki, fakat 
onun ikram ettiği şerbetler de in
sana iıeı'e veriyordu. 

Yemek bittikten sonra bu 
cemaat, büyük bir odaya geçli. 
buruı çok kaJababktı ŞeyhülCe
bel, Haldunu yanına almıştı, 

Şeyh~!cebelin bir iıaretile her
kes oturmuş, ortalığı derin bir 
l!lükiıt kaplamıştı. Şeyhin sesi 
bu si:klıtu yardı: 

- Aziz dailerim ve kıymet· 
li f edailerim: 

Bu geceki miıafirimi.ı, emir 
Haldun, bizim kızlarımızdan bi· 
rine .taliptir ve Cebelin en kıy
metli ve en yüksek dereceli 
1"zlar1nd~n Mesrure onun zev-
cesi olacaktır. Bizim tarikımıza 
mensup olmayan bir adama, Krz
lanmızdan birini vermek doğru 
değildir. Fakat emir Haldun bi
ze yardımmı vad etti. Ben de 
onun talebini kabul ediyorum. 
bu akşam bu merasimi yapaca• 
ğız ve bu düğünü tes'it edeceğiz. 

Cebel şeyhi, hu sör.teri söyle .. 
dikten aonra I lalduna döndü: 

- Emir Halaun , siz bizim 
kızımız Mesrureyi zevceliğe is· 
tiyor musunuz? 

Haldun ayağa kalktı ve 

- Evet! dedi. 
- O halde bu de onu sana 

~eriyoruz. Mesrurenin mihri yüz. 
bin albndır. 

Onu ben veriyorum. Sizde şa-
hit misiniz? 

Bütün cemaah 

- Şahidiz! 
Dedi. 
- O halde bu raaimeyi tes'it 

ediniz 1 

ıeyhin bu emri hemen yerine 
a-etirildi. ellerinde tepsiler jçjnde 
terb~tler taşıyan kızlac bütün 
cemaate :kadehler sundttlar. 
Şeyh ile Halduna birer altua 

bardak takdim o '.undu. lkioi de 
bunları içtiler. Sonra şeyh kalktı, 

Haldunu elinden tuttu; 
- Hayru oğlum ! Seni zevce· 

- Emir hazretlerini göt.iir.üııüz. 
Haldun, ayağa kalktı Ye mu

hafızların J>eıııintlen yürl\dü. ffir 
kaç adım gittikten aonra peri I 

mn b'anına götüreyim l ded!. 
iBitmedi) 



( TELGRAFLAR ) 

Girecekmişiz! 
Horning PoJliJ gôre 
Cemiveti akvam4 mü.ra· 

caat etmişiz I 
Atina 3 ( An ek) - Londradan 

telgrafla bildirildiğine göre Mor
ning Poat gazetesine nazaran 
Cenevre mahafili birkaç gün 
sonra baılıyacak olan bu devrei 
içtimaiye esnasında Türkiyenin 
Cemiyeti akvama kabul edilme
ıini talep edeceğini ümit ediyor
lar. Türkiyenin Cemiyeti ak~ama 
girmek için kendisine daimi bir 
azalık verilmesi için şimdiye 
kadar ileri sürdüğü şarttan bah
sedilmemektedir. Morning Post 
Tiirkiyenin bu şarb geri alması 
muhtemel olduğunu yazıyor. 

M. Venizelos 
Avrupa döni'işiinde bir 

nutu!! siiylıyec:e-k 

Atina 3 (Apo) - M. Venizeloı 
Avrupadan Atioaya döndüğü 
zaman bir nutuk irat ederek iki 
sene zarfındaki icraatını ve An
karaya icra edeceği .seyahatten 
ve Türk- Yunan itilafından te
vellüt edecek olan faideleri izah 
edecektir. 

incir ve üzüm 
.Bıı sene 1zmirde ne Jcadar 

alı~ veri1 oldu ? 
lzmlr,, 2. (A.A.) - Şehrimiz Ticaret 

odası, üzümlerimiıin t cari 'azıyetine 

dair unzim ~tt" i bir raporda bu sene 
me\'Sim iptidası olan 17 ağu~tostan 31 
ağu~tosa kadar Jzmir borsasında 4 mil
yo~ 605 hin l 9 kHo uzüm '6atılını ur. 
1929 senesi mevsim iptidası olan ı.ı 
ağsutostan 31 ağustosa kadar borsada 

6 mil~on 472 bin 600kilo ve 1928 sene
sinde eyni tarihlerde 4 milyon 719 
bin 360 kilo iızüm saulmışnr. Bu sene 
son hafta zarfındaki fıyatlar şu merkez

dedir: Beher okkası aliyu Alft 44 ile 55 
kuruş, AIA 39 ile 40 .kuruş v.c birinci 
nevj 33 jlt 38 bu~uk, i~ınci nevi 27 

ilA 32 buçuk kurauş, ıuçurıeü nevi ,22 
ili 26 otuz para, Knrboca l2 ilA 21 bu
çuk kuruştur. Me.,·sim iptidasından 3J 
ağustosa kadar lzınir limanından muhte
lif memleketlere vaki ihracat şudur : Al
ınanya ve şimali Avrupa}& 820,890, Jn. 
giltereye 59,170 ve Am.cıikaya 27 bin 

ve İtalyaya 231,726, Mısıra 7682, ce
ınan ı milyon ı 66 bin 507 kilodur. Ge
çen sene ayni tarihlerdeki ihracat şu su
retle vuku bulmuştur: Almanya ve şimali 

A' rupaya ı milyon l 20 bin, lngiltereye 
429,731, Fransaya 27,~90, ltalp\"a 
113,140 ve .Mısıra 25,344, sair memle· 
kellere 2524 .kilo. 

Bugün 18 ilA 50 kuruştan 2,272 çu· 
Tal Lizum ve 14 buçuk kuruştan 32 ku
ruşa kadar ı ,543 çu\ nl · cir saulmıştır. 

Hörst 
F'ranıadan 9;;;;,lan Amerika 

gazetecisi 
Londra, 2. (A.A.) - Amerika gaze

tecilerinin .ileri gelenlerinden 1\1. He:ırst 
Fransa hududundan çıkarılmış \ e Lond~
Ya gelmlstir. M Hearst, kendisile görU· 
Şen gazete muhabirlerine "'aki be~~~~~ 
tında,şunlan söylemi, tir Bana karşı huyu 
bir nezaketle muamele ettniŞ olan Fran· 
sız memurlarından hiç bir şi~Ayet~m 
Yoktur. Bunlar baı:ıa Fransanın bır duş· 
ınanı nazar le bakıldığını ve Fra~sa top· 
raklanrnda kalrnaklıj!;ıının bir tehlike teş· 
kıl Cttiğini sö lemişlerdır. Fransa budu_
du harıcine çrkarılmaklığımın ~ebe?~ 
İngiliz Fren ız gt ı m ebde dn bıkı 

d · asın a u-s ne evvel neşri 'e ı :ıresı ' 
lunduğum gazetelerin Amerik:ının Avru· 
pa devletleri nrasınd kı nnalflara karış~ 

1• d bı ec0 k herhangı nıası neticesini te'< ıt e e ~ . 
bir misaka i$tirakıne "e A "am ccmn-ı:· 
ne dalın olm ın:ı munnz utunması gı-
bı şeylerden ibarcwr, 
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Komünist er İra•ftleebe akını y;~ie teşkilat 
" Mesrif, 1.&bh•y 11 z..r eat, ıciliye 

Hasan Ali ve arka- kadroları ne zeman gelecek? 
d F 1 k ı Leyli n1ekteplere yüz· aşı az 1 y a andı Şehrimizdeki yeni cahiliye teJ• 

lerce müracaat var d ı · ·b·d· K Tahkikat tamik ve tevsi kilab ikmal e i mış gı ı ır. a-
edilmektedir. Orta tedrisat umum mudürli dıköy ve Üs1<üdar kaymakamları 

K C.v .. t 8. AAJdi müstesna ol.nak üzere diğer bil-omünistlik tahrikatı ile maz- .-
nun olarak 1stanbulda yakalanan Orta tedrisat DJDP• mlldiırii tün kaymakamlar vazifelerine 
tiçU kadın altı kişi ile 1zmitte Cevat Bey şehrimize gelmiftir. hafla~. 
yakalanan ve 1stanbula getirilen Cevat B. 6 eylülde [)arfilfümm- Nahiye llddiirlermden bir ıkıs· 
dört kişi hakkındaki tahkikatın da orta mektep Ye lise me~n- mı bedz ,ehrimize gelmemifler
bittiğini, evrakın miltaleaya veril- lan arasında yapılacak olan ım- dir. 3 mlnhal aamye mUdüdii
diğini, müddei umumiliğin tetki- tihanlarda hanr buluaamkbr. ğüne aaar.etler te.sbit edilmit 
kalını neticelendirerek evrakı iade Bu imtihanlarda •UYaffak o1... olup ıtayiD'leri lbenüz :f.&pılmamış
ettiğiai yazmı~tık. lara muallimlik ebliyetn•~ ve- tır. Vu .MUittiu 8. dün yeni 

Müddei umumilik, tahkikatın rilecektir. teşkillta teftit ~r. 
tevsiine lüzum gürmiiş, milstao- Ecnebi mekteq1er kadrosu Viliyetimizin maarif, aahbiye, 
tik Rifat B. bazı cihetlerin daha Ecnebi ve akalliyet mektep- Eiraat, maliye ~e adliye te,kilit 
tahkikine başlamı,Şbr. Ieri muallimleri içia tetkikat y.a- kadroilan •ekiletlerden ıdüne ka-

Diğer taraftan zabıtaca lstan- k d L- L~_. ..L- dar ~--='---:~ ... 8u kadro-pan omisyon .... PVI" ,...., x_.~....., .... 
bulda komünistlik tahrikatı ile ·· · · 1 d m ~- lar bu -oA..;1-de L~uenilmek-gun ıçtıma anna eva .-- 1UC1U 

maznun olarak daha bazı kim- tir. Tasfiye muamelesi :bitmi~. tedir. 
seler hakkında tahkikat icrasına Şimdiki halde tasfiye eCIDenlerın Beledfyedetd J9timı 
başlanmıf, eşkiden agı" r cezada dil Altt 

~erine yenileri tayin e~m er- Mahalli idareler umum müdü-komünistlikten muhakeme -edilen 
u tı ı F dir • rü Nazif, belediye l'eiai Muhit-nasan .A i i e azlı isminde bir te • 

k d >/eni kitap liı aı tin .ve ımuavini HAmit Beyin iı-ar a aıı, dün müstantiklikçc tev- lık ok tulacak 
kif olunmutlardır. Bunlar, bu- mekteplerde u .. tirak'ile dftn belediyede bir i_çti-
gün isticvap edileceklerdir kitaplann listesi tanzim -edilmiş- ma yapılmJ:Jbr. 'Tevhitten sonra-

H Ali ... · y d • tir. Bu liste bu...nn yann mek- ki vazıyet ve yeniden alınacak asan , e inci müstantik- 5 .. k · ••-1-
., k tPplere teblı"a e.:ı=•ece tir. ffıc:IL. • tedbir'-- '-akkmda gor" n-ülm.n. •• ıi te bir müddettenberi yapılan .., • au .ICI'" .u .., ·~ 

tep idareleri bu kitaplardan ıa- t" 
tahkikat esnasında .aranmış, bu- tediklerini tercih edeceklerdir. ur. 
lunamamışbr. Son tahaarriyat Bele<liye erkinından başka 
esnasında da tabı aletleri ve matbu Listede lfalıuz 50 ıalfabe imti belediye nillfettiıleride kazalarda 
beyannameler ele geçmiştir. Bu ıvardir. Jeni belediye kammunun tatbi-
beyannamelerin muhteviyab, ge- ikmal imtihanları btmı kolaylqbrmak "çin kay-
çenlerde bulunan beyannamelerin Yüksek mektepler ve D..Ul- makamlara yerdım etmektedir' . 
ayni olduğu ve son yakala- lünun da dahil olduju halde l.ıö- Bu yardnn ifler yoluna girinciye 
(ananların evvelce yakalanan ıtün mekteplerde .:ik..al imtihan- kaaar devam edecektir. 
grupla alakadar bulunduğu zan~ aan başlaınışbr. Bu imtihanlar 
nolunmaktadır. Darülfünunda 30, Un ve orta 

Bu tahkikatla alakadar olarak mekteplerde ıs ·eyltile kaaar bi
daha bazı kimseler de isticvap ftirilecektir. 

edilmişir. ·----- Mu ikiye mektepleriıul• 
Ticaret odasın da: 
----~----~~-

Yuna nh la rı ziyaret 
Dün ticaret . odasından bir 

heyet Yunan heyeti murabhaaa-
sım ziyaret etmiş ve ticaret mu-

ahedesi hakkında görüşmüşlerdir 
Oda, Y.wıanietanla aramızdaki 
ticaret muahedesi jçin tetkikatta 
buluoanaktadır. 

Türk - lngılız 
Ticaret muahedesi 

taati edildi 
Ankara: 3 - (A. A.) - Türkiye 

Cümhur.iyeti ile 'Büyük Britanya Hu. 
kılmeti arasında 1 mart 930 tarihinde 
imza edilen ticaret ve seyrisefain mu 
ahedenamesile seyyar ticar.et memur 
lan mukavelenamesine ait tasdikname 
ler bugün Ankarada saat 11 de Hari. 
ciye VekiJi Tevfik Rüştü Beyfendile 
lngiltere Büyük Elçisi Sir Ge.orge 
Clark ara ında hariciye vekaletinde te 
ati edilmiştir. 

Üzüm, incir 
Jzmir.: 3 - (A. A.) - Bugün 17 ku

ruştan 48 kuruşa kadar 2114 ~uval fi. 
züın n 13 ten 35 kuruşa kadar 1695 çu 
val incir satılmıstır. 

Nevyorkta tezahürat 
Paris, 3. {A.A:) - Fransız tayyare

cileri Oosu.·s ile Bellntun NeV\or1.:a vu
sulü mun:ısebetile Amerika Reisicilmhu
ru M. Hoe\ er, Faansa Reisicumhuru M. 
Doumergue bir telgraf çe'kerek bn h:ıri
kulade seferden dolayı h:ıraretli tebrikAt
ta bulunmuştur. Amerikanın paris sefiri 
1\1 Edge de Co tes ile Bellonda tebriki 
mutaznmmm telgraf çektiği gibi ha, a 
işleri nazın l\1. Loraa da ayni mealde 
bir telgraf çekmiştir. ----Bursada 

Buraa, 3 (Vakıt) - Komn
nistlik şüphesi Uzerine bazı yer
ler taharri edildi. Tevkif yok
tur. 

Bu sene Malkiye mektepleriiııe 
pek bUyllk bir rağbet •ardır. 
Mektebe 40 kadar talebe alına
caktır. Fakat şimdiye kadar 300e 
yakın mllracaat kaydedilmiftir. 
Bu talipler araaında iki.de.Duam 
kız vardır. talipler aı-.wmda mn
sabaka imtiham yapilac*, -en 

iyi imtihan veren 48 talebe alı
nacakhr: Ejer milracut eden 2 
hanım da muvaffak olurlaraa,.ilk 
defa Miilkife m.eldeplerıille ha-
111mlar girmİf oltlcaktlr. 

Muallim mekteMRd• 
Er.kek muallim mektebine 'J'Oz

lerce mincaat •aki e)lllUftur· 
Birinci sene için yakınlarda ml
aabaka imtibaıilan yapilacaktır. 
Mektebin diter sınıflarına ikmal 
imtihalannm icrumdan ve son 
sınıfta kalarilann mektepten ih
racından aonra açılacak yerlere 
göre talebe ahnacakbr. 

'Srnıf uıu1Q ,kalacak 
ilk mektep1erde muallimlerin 

sınıf unHi yeı ine grup ·usalBull 
tatbik etmeleri ıçin bir 'karar Ye

ril~i yazılmış~ .da bu a.Der ~ 
yit edilmeaıifllı'· 

Bakkallar cemi yeti 
Heıaplarl.la yolsuzluk o6riildll 

Ccmivetler mürakabe bürosu .usul
süz sarfi):aundan dolayı Bakkall.v .ceaı~ 
yeti idare heyetini mes'ul tutmuştur. Bu 
mcs'ele h3kkında vck!leti aidine l.tzım· 
gelen muracaatta bulunmuştur. 

Pastırma ~lar 
Türk p:ısurmacılarının ecnebt mem

leketlerde r.e1.acıru temin ·~ Oda ı&ah 
günü lıir içtiın:ı 'tkte.tınek iUcre pasnr
macıları davet etmiştir. 

Bugünkü davalar 
Bugün a~rcezada fivey <>ı-lmro ~e

birlemekle maı:nun imam 1".ev'fik F.A.ıni11 

muhakcme~ine saat on dörtte başlana

caktır. Bugün başka birlcaç dava da v•
dır. 

Belediye intihabı 
M8laallelercle Jıazırhldar 

·--~ ~ idtİIHİ&lib için ma-
t.lleJerde failiyete deyam edil
mektedir. Her mahalleden seçi
len ikipr liifi b~ kaza mer
keılorinde toplaauak intihap 
eaclmenledni •eçecelı:lerdir. Bu 
eaalhnealer mtmtebiplerin liıte
lerilli tetkik ettikten sonra bal
kın garop oku ya'bfleceği yerlere 
uacaklardır. ÔJJllmll.adeki hafta 
zarfında liat.eleria uılmuma 
b .. la1Nlcağl tm:iit edilmektedir. 
U.Wer ~ir hafta uılı duracak-
br. 

U.tede ismi .olmıyaalar inti
Mp eaciimeD1eMe m6racaat 
ede..k ı-..&eriai ,azdaracaklardır. 

e. gibi ımlracaat Ye itirailar 
olduğu 'bikairde listeler Oç gün 
•a'ba uıb bulundurulacakhr. 

A<l1tyede; 

ihtiyar delimi? 
fakıe ~temi g6rünuyor. 

Ttbbıedll ba11edecek 
K.anaım .6ldnrmekle mamun 

Osman Nuri mmde :rath bir 
adam .dla .-jlr cezada muhake
me edtlecelı:ti. Fakat, mah'keme
•e ismiee, 1•11na dair sorulan 
suallere manasız cevaplar vermiı, 
!tunun llzerioe 7tbbsadlide mii
phede altına aluımaama karar 
Yerilmiftir. 

"Bel wü,, deki .oinayet 

Paaga)bda 0 Belv6,, gazino
ıunda Şekflre H. ı öldürmekle 
mamun baş1<amarot fuet Ef. nin 
mubakemeaine dan ~ cezada 
Clevam olunmuı, zaraon Haçopu
Jo ye kitaraa Mkola Santur Ef. 
ler dinlenilmq.ler, bir tabaaca 
seai ifittilderini .e maznt1n~ 
kaçttjıeı p..dllderilli siyleımf
lerdir. M t akeme, tabide kal-

IDlfbr• 

Olur şey mi~ 
Birı·si iğne yutmuı 
diğeri yılan! .. 

Sonra biri canlı digeri de 
küflü olarak çıknuşlar 
.MahaUi gazetesinin tffrt,iij '* 

habere göre QaUla geçen ıbafta iki ~ 
.rip ıbfıdise olmuştur.. b'Zd ~ Mr 
genç çocUk bir :topl\l ıifne :-)'.._Uf, ıalıe 

si ;feı"kalade ielaş N:e ,eae ~ 
.Ameliyatın çok ıteh1ikeli Ailacaiı • 
lendiği için socuktan Wnit k.eliillmi ' .. 
radan tam otuz dokuz ıgiill ~· 
!Fakat kırkıncı gün çocuk ielj ,.._. • 
:rasmda . ğney.i çıkar1D1§ v.tıaı.., 

tur. 
lkincı l\'ak'a da llanıza :iunm6e Mr 

ihtiyann yılan iYUtınasık. IBa .a4lal • 
y.urken ~zandan (70) aanü ılııli,.. 
ğünde bir yılan gir.naif, 5 Ctİll .-a 
bu tfa gene bir defi hacet ---1lda 
çıkmıştır. Hem de canlı oJanılk.'t.. 

llu Jki ~ak'aya kolay ~ inanır
mısınrz? ! ... 

Doğ~u mu? 
K<>ynumuzda bcs1edifi

miz yılanlar -
Ha~pten ".Anadolu,, pmtemiae _. 

len bir mektupta o.ranm Bhftline lak 
wkkate değer malümat efflmeldıelir. 
Mektup Suriyedeki mallarını sata.a-

yan Türklerin çok fena vaziyette ol· 
duJdannı işaret etmekte ve :Ermeniler 
den bahseylemelrtedir. :Bu 'lllektuptll 

y:azıldığına göre, oraaald .ermmülerbı 

bilhassa Türkiyeden matrut olan kıs .. 

bize karşı sonsuz bir intikam hiaai taılt
yorlar ve .aleyhimizde ne y.~ak )i. 
zımsa yapıyorlarmı§. Kuvv.etıi Wr wa· 
yiaya göre bu ermeniler şark İtD'BDlm 

da yardım etmişler ve oraya 'fedai • 
iane 1ıöndermiflerdir. 

Feci bir k••• 
Aydm .hattında son hafta Jshlde le 

el bir kau olmuş, :Al'if iaminclıe lllllC 
bir 11tetçi tren baCMIDI temim' 
bB§l 'dönerek yere diipati§ }• itina ~ 
tmda kalarak ezilmiştir. ,,- • 

,4 
VAKiT 

Ey1tll Per~e'IJ'l6e 1J$0 

Il>ııbllae 

1 ayfiAı lf( Ul'Ut 1 so 

' . • 400 
6 • .... 750 
12 • • 1400 

Rebiülahır 

1349 
Bu geceki Ar 

~HaripD 

'eoo 
MSO 
:ı;Jg,) 

Bıldırdn geçimi fvtınası 
G/Jne~ın doluıu: 5.23 - bahıı : 18.3' 

Ayın doğu~u : 17.53 - .ba41': 2.1/ 

rNamu ...wtlert 
S.t.h 0,.. bcll ...,__ M.- ıt...A 

4J>3 12.14 15.ii3 ili.il 20,14 ..... 

Hava: 
Dıin azamt h11rarct .23der:ece ~ 

tor. Bugün muıavasn ,.ıddeıle ~ 
esecek, hn\"a b11lutlo cilacalcur. 

Radvo.: 

Bu akeam lıtanbulda 
Saat sekizden ona kadar alanırlcı 

fası 1. 

Sint:m11f11r ı 
Alka&• - crçeler 
A'emdar - Kazaklar Jon Gilber 
Betik.tat HiW - Verdün 
.Ekler - .Kuv~tin hiıkümdan 
Elhamra - Saadet yolu 
Etuval - intikam 
Franaız - Be~ az esire 
Opera - Cennet hlidur 
SJk - Aşık 
.Süreyya Kadıköy - Aşk ovunlan 



~ ! 6 - V AKIT 4 Eylül 1J30 

Orta Anadoluda Seyahat Mektupları : 9 

Güze Zo guldakta 
imar ve bilhassa maarif faaM 

liyetleri çok ilerlemiştir 

l SPOR _ı 

Yarınki maç 
K. Kemal- Angeli
des 10 ravut çar

pışacaklar 
K. Kemal - AngeJides maçı yarm 

yapılıyor. Bu çok mühim boks karşı
I~ması evvelceden yazdığımız gibi 
'lltadyomda açık havada yapılacaktır. 
Kemalin amatör boksör olması hase
bile maçın 11 rine sekiz ravunt yapıl-

. ması etrafındaki teşebbüsat ta netice 
vermiş ve müsabaka 10 ravunt olarak 
tesbit edilmiştir. Bu baş müsabakadan 

; başka Ibrahim küçük 1stavro ile, Ziya 
' Andonla, Enver Panayotıa, Maks Mi

halla karşıl~acaktır. Boksörlere ye 
bilhassa Kemale güzel bir müsabaka 

' temenni ederiz. 
Dün bu hususta heyeti tertibiyeden 

şu tebliği aldık. Aynen dercediyoru:t.: 
Kemal - Angelidi8 boka maçı ter

tip heyetinden: 5 eylül 930 cuma günü 
Taksim stadyomunda yapı1acak müsa 
bakanın Kemalin rahatsızlığına bina 
en tehir edildjği ve yahut ettirileceği 
hakkında bazı şayialar deveran etmek 

Z guldak .A ·ı erk" b• d te olduğundan Kemalin hiç bir rahat-on maarı anı ır ara a v v •• b k 
sızlıgı olmadıgının ve musa a anın 

Memlek'.etlmizin kuvvetli bir istihsal halk bu suyu, tstanbulun mühim sula- . k·'I. da muhakkak yapılaca~ı 
y ı z 1 1 'b' - 1 . . d . 1 _ yevmı mez ur .., kaynagı o an ongu dak, son sene er rı gı ı şışe er ıçın e ıçece~ ayrıca b 

1 
.. um görülmüştür. 

d k ··h· · f ı· ti b ku 1 1 cak nın eyanına uz 
zarfm a ço mu ım ımar aa ıye c. mem aı rşun atı a • Bil tl t lmağa başlanmıstrr. 
rine de sahne olmuştur. Bir taraftan Elektrik santralının 230 beygirlik St d e er sa 

1 
ünü saat on dörtt~ s.-

rln ltl k 1 . . . b. k. il t .. - . bel d. a yom cuma g y_e a an arış karış kazı ır ve ıçın- yenı ır ma ıne e evsıı ıçın e ıye ılacak ve müsabakalara saat tam 15 
deki kara elmaslar meydana crkarılrr- hazırlanmaktadır. ldarei hususiye bu çt b 

1 
kt 

k d'y ta ft . .. ti -· d d . . . '>O b' 1' ik t v k e aş anaca ır. 
en ıgrakle r an yerın us er~ e ad·~· ış ı~~ ti": .,.ın bırah br~z e mdeg~k alrar Müsabakalar sırasile şunlardır: 

ta tun arla kazılarak tanzım e h· vermış r •. ufez a a ınasr a ı ma e- lb ah' _ K"çük Jstav 
. . d ·ı . h t h . • d I r ım u ro :mıştır. ı mış ve a tı avaısı e ısmar anmış- z· A d n 

Bu imar faaliyetini daha sarih bir tır, bir kaç hafta kinde gelecektir. Eıya - ~ 0 ayot 
halde gösterebilmek için muhtelif cep- ZonguJdakta gö;e çarpan beJli baştı M=:: M~:ı 
helerden tetkikatta bulundum, ve ala- faaJiyetlerden birisi de maarif faaliye- K. K 

1 
_ .Aııgelidis 

ka~~~l~rd~n ~ali Akif Be}le, ma~rif tidir. _ . . . . .. _ . . Fiat~:ra berveçhl atidir: 
müduru Zuhtu Beyle konuştum Ye ıza l\laanf ışJerı, ıkı muhım şahsıyetın, F t" d'" · g ve balkon (s· ·nere). 
ha~ aldım. Bu temaslardan edindiğim vali A~if ~e maari~ müdü~ Züht.ii 

300 
~ 0[

00 
° rın ıvı · 

lntıbalar, şunlardır: Beylenn, hımmetlerıle gıpta ı!I.! takdır F t" d" · g ve balkon (k ı·· 
Z Id k 'IA t' h . . d ki . b' h 1d d" 2 b"d . o oy o rın u up men ongu a - vı aye ı er sene gıttıkçe e ce erı ır a e ır. 9 9 ı ayetın-

1 
ril kte lilere): 100 

arta b . 1 f 1· t" h I d b · ·ı· t k · d ·· B tın sup a e me P · n ır yo aa ıye ıne sa ne o mak- en erı vı aye mer ezın e uc ar • (B kil kAmı'len t d' ) . . . ~ u mev er ~ numero e ır 
tadır. Şımdıye kadar hıç yol mevcut ol- Safranbolu, .Devrek _ kaza!ar~n~a 14 Tribün (sivillere): lOO 
nuyan yerlerde y,o).lar acılmağa haşl:m mel.tep tecdıdcn tamır edılmıştır. Ay- T 'b.. (k 

1
.. 

1 
·ı k 

B 11 v • d . . a· . 'O k" kt b' . . 1 d ik rı un u up mensup arı e me • llU§tır • u yo arın cogun a sılm ıraJ nca ~ ·oy me e ının mşa arı a • t lil ) . 
50 faaliyetine devam olunmaktadır. Bii· mal edilmiştir. Vilayet ve kasaba mer· ep ere KUMKAPILILARIN 

tün yollar üzerindeki köprüler beton kez mektepleri Almanyadan ve Istan- MÜSABAKASI 
olarak yapılmaktadır. Dir cok yollarda buldan 21 bin liralık ders alat ve ede- K k T b' i B d · K 

1 
.. 

. .. ~ . . um apı er ıge e enıye u ıı· 

r- - -
Ki ZiL 
gömlek 

- - ... ., 

'YMERRIZA 
beyin 

YEN! ESERl 
"Cennet fedaileri,, birkaç 

güne kadar bitec< - "fr. Ondan 
~ ·ra Ömer Rıza Bcyi.rı y1:11.ı 

·,. eserini tef · :ıya başlıyc. · 

'"a ·:ıin ve • · ·oa l• 
lam tari: ·_:nen mü/zil;- devir 
leriT. !en ;;irin te t " "l f'

den, bilahare birçok inkivıi 

fara, birçok tarihi ve müh irr 
maceralara •ol açan ilk gizli 
cemiyetler, bu eser :n en esas 
lı mevzular1-,.:!lr.dır. 

"Kızıl G:·-ı:lck., : mini taşı· 
_ •.; b- es.:r, t · .' lta1-!arın· 
da pek müphem ve an
laşilmaz bir surette mcvzu
bahis olan ilk gizli tcşckkü!lc
ri, şark i.!C gar_, llleua{Jiinir: 
: "'·: .. i ifo tcnd1· .::r--';tc ve 
onlar -: ·· · ·;, sırlarım :ı.:;

::::ı.ktadır. "Jaha !:olay anlaşıl
ması, dalıa cazip bir suret.t 
takip c:unmacı .• . . oman ::::!:: 
linde yazılan bu eserde tarin•• 
hakikatler itina ile kay
dolunmuştur. Cennet Fe
dayilerini lezzetle takip eden 
karUerimi:z bu eseri de deri?? 
bir merai'; içiut:e o: -y~-:c.':lar 

BEKLEYİN 

Matbaamrza t?t!en eserler: -RESiMLi AY ÇIKTI 
RESIMLI AY'ın son nüshası çıkmıştır. 

Nazım Hikmet beyin Cevap numara : 2 
isimli şiiri, Sabiha Zekeri) a hanımın ma
kaleleri ve Sadri Etem beyle, Sabahattin 
Ali beylerin hika.yeleri hu nushanın muh
teviyatı arasındadır. 

Havacı' ık ve spor 
30 agustos nu::-lıası clolgunhnünderlc:ı.t 

ve cazip resimlerle çıkmıştır. Karilcrimi

ze tavsiye ederiz. 
içtihat 

304 Numaralı sayısı çıktı, dikkate de
ğer yazıları muhtevidir. 

Aleni teşekkür 
Refikamın mühim bir hastılı~ı dola· 

yısile yapmış oldul,!arı mu\·a~fakıyetli 
amelivat neticesinde ha\'atını kurtarmış . -
olan kadın ve do~um hastalıkları mü· 
tah:ıss.ısı kıymetli doktorumuz Hüseyin , . 
Naşit Beyfendiye ebedi minnettarlığımızı 

arz ile aleni teşekkürler ederim. 
Val-.ıt gazetesi mürettiplerinden 

Js.mail Hakkı 

Tashih 
38- ağustos ve 3 e~ lül 1930 tarihli 

nüsha~arımızda gazetrmi7.de nr~roh•nan 

Ticareti Bahriye mektebi alisi mübayaat ko
misyonu riyasetinden ve mektep yataka
neleri hakkında olan ilanda münakasa 
tarihi sehYen 11 e~ lül yerine 7 ey
lül 1930 yazılmışrır. Tashih ederiz_: __ 

(~ ______ z __ a_y __ il_e_r ____ , _______ j 
Tastiknamemi zayi ettim. Yenisini 

alacağımtlan eskisinin hükmü yo'.tur. 
Şişli Terakki Lisesi 48:' N o. 

lbrahim 

27-28 tarihinde 42 inci m..:ktepten 
aldıi!;ım şah:ıd.!tnamemi zayi eyledim. Ye
nisini çıkaraca~ı:nd:m eskisinin hükmü 
yoktur. 

Di\·anyolu Çatal çeşme sokak No. 12 
Tacettin 

,-Defterdarlık llanlarıl 
SATILIK KAGIT-Dol

rnalıahçeue Maliye veka
letı evrak.ı matbua anba
rıııda ve DefterdHrhk dam
ga matbaas1,Beyazıt ve Sul
tan Ahmet mahzenlerinde 
istimalden sakıt matbu ka
ğıtlar sa tıl1ğa çıkarılmıştır. 

~1üzayede 24 eylül pazar 
sa:Jt 15 de Defteadarhkta 
yapılacaktır. Talip olanlann 
şimdiden şartnameyi gör
mek üzere müzayede ko
misyonuna ve kağıtları 

görnıeK üzere zikrolunan 
anbar ve mahzenlere mü-

bilQmum donemeçlerc gene beton kor- vatı ıle mefruşata aıt esya almıştır. bü d 
1 

~ ı··ı 
930 

a g·· .. n 
k ı ki 1 Z ld - . . ~. . . n en: - o ey u cum unu e •-----ıı:m .. r:m ______ , u u ar yapı mıştır. ogu ak yol fa- Ilın lıralık beden terbıyesı, hın liralık vl H lk F k d k' t k 'd • 
ali t . h ı· 1 k 1 'f . . 1• h' . . - . yog u a ır asın a ı mın a a ı . -

racaatları. ( ~l-368 ) 

Acele satılık hane ye ı, u asa o ara - şu suret e ı ade ızrı a at ve tec ızatı getırılmıştır. 
1 

d .. y
1 

d a s t • 
- . - . . • man sa onun a og e en sonr aa ı-olunabıhr: Zonguldak merkezınde Pfr. Eglının k'd k 

1 
.. b.. ·· .. il · aras d 

Ne kazalar ne de faydalı neticeler asri mektep planlarına tamamile mu- b~ e .. u ~muz furezi e~ H 1~ a 

3 evlül 930 

temin edecek nahiyeler asarmdn yapıl- ta bık ve mualtim aileleri pavyonlarını Hır mt~Ah a ytaFpı taca. ı:Kr. -
1 8

3 er~ 
· . . . eye ı • me e gerı ema , ey ı, 1---------------t madık tek hır şose kalmıyacak Ye bu muhtevı hır mektep bınasc yaptırılmış- K d • N d" s . na' 't Fuat B 

Borsalar 
LA .. ıldı auretle vilayet dahilinde hiç bir mü~ · tır. 

1 
a n, ~ ekkım, aıt'p, 

3 
şıM~~ bak ey 

kül A b'll ı . . A • • erden mur ep ır. - usa ama ata maruz kalmadan otomo ı ere 929 senesınde, vılayet dahilinde 31 h . h k b . bT 
11eyrU sefer kabil olacaktır. muallim mektebi mezunu ve 930 da da alime er es ser est gıre ı ır. 

Zonguldakta belediye faaliyeti de ::>1 mezun alınarak vilayet ve kaza mer· 
~ takdire değer bir vaziyettedir. Bt'- kez mektepleri tamamile ve köy mek
lediyenin bu seneki faaliyet programın- tepleri kısmen muallim mektebi me· 
~a beJii baslı dört mühim madde göze zunları eline verihnistir. 
p.rpmakt-adır. Vilayet dahilinde tam teşkilatlı ola-

1) Merkezden başhyarak Ankara rak 24 mektep vardır. Bunlardan birisi 
k8prüsünde müntehi bulunacak bir yatı mektebidir. Köy mekteplerinin a. 
kilometre uzunluğundaki rıhtımın in- dedi (126) ya iblağ edilmiştir. Ancak 
fUL Bunun için 330 da çckan bir lm- vilftyetin coğrafi vaziyetine göre Iaa
nundan istifade edilmiş ,e sehirde otu- kal üç köy çocukları bir mektepte o
ran her fert kanun mucibince bir ver- kutulmağa muvaffak olunmuştur. 
giye tftbi tutulmuş. Şimdiye kadar top- Bu suretle vilayet dahilindeki 730 köy
lanan para ·10 bini irayı bulmuş. Bir den nısfmda maarifin neşrine muvaf
kilometrelik kısım 33 bin liraya geçen- fakiyet elde .edilmiştir. 
}erde ihale de olunmuş. iki senedenberi bu hususa ehemmi-

Müteahhit şimdi rıhtım duvarlarının yet atfolunmuştur. Mektebi olmıyan 
teme1i için beton arme kazıkları ha· köylere seyyar muallimler gönderilmiş 
zırlamakla meşgulmüş. Rıhtımın inşa- her kaza ve nahiye merkezinde halk O· 

Sindan sonra dere kenarında ıo metre kuma odaları tesis olunmuştur. 
genişliğinde bir yol olacak, civar evler Talat Mümtaz 
şereflenecek, cephelerini dereye karşı 
alacaklar. Memleketin bir cepheye in
hisar eden sirkülfLsyonu ikinci bir te
miz cadde daha bulmuş olacaktır. An
kara köprüsünden Çaydnmaraı köprü
l!IÜne kadar olan kısma da gelecek 
seneler devam olunacak. 

2) Şehre parke yapılacak. Caddeler 
kAmilen döşenecek ve demiryolu geçen 
kısım güzelteşecek. Bunun için bütçeye 
30 bin lira konmuştur. 

3) Şehrin harita, plfm ve kadastro
su yapılacak .•• 

) Mezb3fa. şehir temizliği ve yan
gın için üç arazöz, et, çöp kamyonu sa
tın alınacak. 

Parkeden evvel temizliği temin için 
§ehir günde iki defa bu arozözle su 
)anacak. Türkiyenin en güzel s:!laıın· 
dan otan (flağlrk) suyu frn,ızim edil
miştir. Yakrnda bir depo :rapılarah 

Nurullah Esat B. 
Dün Ankaradan ,ehrimize 

geldi 
Bir kaç gündenberi Ankarada 

bulunmakta olan Nurullah Esat 
Bey dün şehrimize gelmif ve 
kendi.si ile görüşen bir muharri· 
rirnize ıu izahatı vermiştir. 

- Ankaraya karnbiyonun son 
vaziyeti hal, kında görlişm~k üze
re gittim. Kambiyo vaziyeti mü-
kemmeldir. Binaenaleyh yeni bir 
tedbir ittihazına ıebebiyet vere
cek mahiyette değildir. 

Bu sabah konsorsiyom heyeti 
toplanarak Nurullah Esat Beyin 
riyaseti altında bir içtima akde
decektir. 

Kadın birltOinde 
Kadın birliği idare Le')eti 

dün toplanarak geçenlerde ya
pılan gezintinin hesaplarım tetkik 
et.mittir. 

Kibrit firketi müdürü 
Kibrit tir ketinin te 'sisi üzerine 

müdiriyet vazifesini deruhte eden 
mefsuh şirketin meclisi idare 
reiai Emin B. şirket hiasedarla
rile zuhur eden ihtilif üzerine 
miidiriyetten çekilmiıtir • 

Küçük haberler 

Jandarma terfileri - Jandarma 
terfileri Cümhuriyet bayramına kalmıştır. 

Hayvanların ıslahı - HükQmet 

hayvan ıslahı faaliyetine ehemmiyet ver
mektedir. Mütehassıs M. Holni bu ay 
içinde gelecektir. 

Neş'et Omer B. gitti - Da
rülfünun emini Meş'et Ömer B. Avrupa 
ya gitmiştir. Seyahatı bir ay sürecektir. 

. Sandalcıların elbiseleri - San
dakılarin yeknasak elbise giymeleri ka
rarlaşmışbr. 

Polis müdilrünün asaleti -
Polis müdür vekili Ali Riza Beyin asa-

Jet emri vilAyctc gelmiş ve kendisine 
bildirilmiştir. 

Filomuz geldi - Marmaradaki 

talimJcrindcn sonra Karadenizde bir ce
vel!n yapan donanmamızdan Ilamidiye 
Mecidiye, nerkı Satvet, Taşoz, Basra 
evvelki gün fehrimi ze gelmişlerdir. 

Kambyo 

l lngiliz lirası Kr. IO;) 
"T.L. mukablll Dolar .. .. 

Frank .. .. 
Liret 

• • Bclga 
• • Drahm 
• • Is. l-'rank 
• • Leva ... 

Florin . . 
Kuron .. • Silini!' .. • PezetJl . • Mark .. • Zloti .. • Pengö 

20 Lev Kuruş 

1 Türk llrası Dinar 
•· Çervoneç Kuruş 

Nukut 

1 lsterlin Cfn!{illz) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransız' 
20 Liret (lta!ya 1 

o Frank :nclçlka] 
20 Drahmi [Yunan] 
O Frank (Isvıçrej 
o Leva Bulgar] 
ı Florin [Felemenk) 

20 Koron [Çekoslovak 
ı ŞUıog , Avusturya] 
ı Pezeta l(spanya] 
1 Rayşmarlı:IAlmanya' 
ı Zloti !Lehistan, 
1 rengö l\Iacarlstan 

20 Ley [Romanya] 
O Dinar ıYugoslovyaJ 
ı Çevoneç Sevyer 

Altın 
l\tecldlyc 

Bankno 

Rorsn 
harici 

337,7:> 

:'b l7 
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:' 34 

•6,25 
J )7 ,Şı 
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31 
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Bebeklerin elbise ve çama$~ 
yıkama içiJl 11zu:ıı gelen tc:minau 
ancak saf , ve yumuşak t.Uu 
verebilir. 
Adı sabun bımlanı aertlilc ft 
katıl.Ut vcnr ki ııuik ciltler ıçıo 
tıiı tehlikedir. 
t.u~s·uo lı:öpUgO ber dUrlU 
pısliei ccmızkr ve clbtsclen. 
hatta bir çek defalar yı.kandılttao 
sonra bile, yumuşak ruw-. 
Çocukl:ırııı yumuşak tcnını 
göuo:nek i~tuszııı:ı ç:ımaşırlannı 
L!iK.S ile yıkayuw.. 

LLIKS 
"" .. ~:- ' •~.. . •, . 

11-Doğum ve Kadın hastalıkları l 
=-----::G~-~.--~y'":""-------- 1 ( mütehassısı • 

1 
azınin olu Doktor 

Söyleyen •e ya:ı:an :Memduh Necdet Hüseyin Naşİt I 

1 
Basılıyor; yakında ı 

(lk acalc Türbe, eski Hiliiliahmer bin: l'i 
ı.,.... ------.:l!~o. 10 Telefon: Ist. 262bıJ 
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L 
MATBAA VE lDAREHANE. : 

lSTANB UL. Babıali, Ankara caddes nde •VAKIT YURDU 

. , • 1970 ( iDARE iŞLERi) 1971 ( YAZI IŞLERl ) T•ipaf ı VAKiT , Poeta k 

Devlet Demlryolları HAnları l ~!saiiifüfü!füft Arnavutköyünde kagir ç ,ftc Sarayla r da ~ mmmmmfü 
L A~U ........................................................ ~• 11""1 

1000 ton yerli çimento kapalı zarfle milnakasaya konmuştur. iiH Leyıi V~ FEYZıdl ATlldl LJldl SELERı~ Kız 
Milaakaaa 15-9-930 pazartesi gllnU saat 16 da Ankarada De•- ı ;ij N eharı Erk 

let demİı'yollan idareıinde yapıJacakbr. ifü Ana sınıfı ilk ıınıtları ve ayn teşkilat dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarını muhtev' 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat I~~ Aarm icap ettirdiği en mütekamil vesait ve teşkilab haizdir. Kayıt muamelesine başlanmı 

teminatlarını aynı gilnde saat 15,30 kadar münakasa komiıyonu ili! Kayıt için mektebe veya Istanbulda Basiret Hanında iktısat şirketine müracaat edilebili 

k..ltip!i~ine vermeleri lhlmdır. . . . . . fHf Istanbul cihetinden gelecek Nehari talebe için Fatihten B~beğc kadar direkt ves1iti na 
Tahpler milnakasa .ıartnamelerını beş lira mukabıbnde Anka- ~··:: iıletilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 Teşrin!evvelde derslere baş\anac:ı 

rada ve Haydarpatada ıdare veznelerinden tedarik edilebilirler. • ....... ~!!9!!!!11 ................... T 
1 
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1 
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Muhtelif çiviler, perçin çivileri ve gaJvenize saç kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Münakasa 13 birinci teşrin 930 pazartesi 
günü saat 17 de Ankarada Devlet demir yollan idaresinde yapıla· 
caktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 16,30 a kadar münakasa komisyonu 
kltipliğine vermeleri liıımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilınde Ankara 
-Ye Haydarpaşa.da idare veznelerinden t~darik edebilirler. ....... 

Bakır, pirinç, kurşun, çinko lavba ve çubuklar kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa 13 birinci teşrin partesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komi
ıyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler mUnakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpqa idare veznelerinden tedarik edebilirler. ....... 

Eskitekir deposu kömlir tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. 

Münakasa 17-9-930 çarşamba gUnU saat 15, 30 da Ankarada 
Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak
kat teminanıaytlannı gtınde saat 15 e kadar münakasa kitipliği
ne vermeleri Hizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankara
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden ve Eakiıehir iataıyonu 
kiıelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Devlet Demiryollan ve limanları idarei umumiyeıine ait Nafıa 

romorkörü pazarlık suretile tamir ettirilecektir. Talipler tamirat 
ıartnamesini ve bu bapta izahatı saireyi Haydarpaıa liman idare· 
•inden alabilecekleri gibi romorkörüde Haydarpaşa mendreki dahi
linde görüp muayene edebilirler. 

Pazarlık 8 9-930 pazartesi günll saat 14 de Haydarpaşa mağazası 
mildiirlilğlinde yapılacağından taliplerin 300 lira teminat akçesiyle 
birlikte mezkur gün ve saatte maj'aza mtıdtırlllğllne mllracaatları 
ilin olunur. 

Maarif vekaletinden: 
Mekteplerden mezun olan çocuklano velileri evlitlannı g<Snde

recekleri mekteplere dair malumat almak hu.suaunda bazı mtışkü
llta tendllf etmektedİı'ler. Maarif Vekileti muhtelif mekteplerin 
kabul ıeartlan hakkında tenevvltr etmek istiyenlese icap eden 
malumab gfioderecektir. Arzu edenlerin vazıh adres ve teahhtitlfi 
mektup pulu ile vekilete mllracaatlan ilin olunur. 

Manisa vilayetinden: 
SaHhli Borlu yolunun 11 +574 ile 13+989 kilomettolan araıın 

d~ bulumm menfrZler üzerinde cem'an 75 ve 14+143 ile 16+643 
kilometrolan aruuıda 2500 metre tultlnde fOA inpab 15658 lira 
21 ~ kqif bedeli lizeriaden 6-eylill-930 cumartesi glinil 1aat 
ona kadar miiddetle ve kapalı zarf usulile mtlnakasaya çıkanl· 
mıtbr. Tahillt almak wtiyenlerin timdiden viliyet Nafia bqmn
bendisliğine milracaatlan. 

811.yB.k Tayyare Pi;yangosu 
2 inci Tertip 2 inci keıide ll 

Eylül 1930 da . 
Y e-.miye 0 5,, kUJ'Uf vererek zengin olmak tıteraeniz: 

TAYYARE PlYANGO BtbE'PtNf 
AI.:.INIZ • 

Büyük ikramiye 31,0M> lic-adır. 
Her ketidede çıkan numaralar 'tekrar dolaba konmaz. 

• ••••••••Tarife••••••••• 
: ı Defalık h~ 30 : • • : :.ı • • ~o ,: 
: J • • 6~ : 
• • • 4 • • z~ • • • 
: ihtiyaç kalnuıvın- : 
: cava katÜır ( cuamr 100 : : 10 defa) il.tn edil- • 
: mek ılzere maltla : 
• . h b • 
• Aboneleriıniztn er Oç ay Aı tçln : 

: bir defası meccanen! : 

: .c saurı geçen ll!nlano fazla ~atırı : 
! lçlıı ıı er ~'11rD' zammolunur. : . .......... ·······-······· 

Kiralık - Satılık 
Sahlık hane - Şehzade batında 

Çukurçeşme yanın~• Taşhan arkasında 
Mannaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 

vemüştemilAtlı müceddet kArgfr hane 
satılıktır. İçindekilere müracaat 

•INMlllHlltnllflntl Hf18tHattHtHMIHWUantl ..... t11t•t ____ _ 

Müteferrik 
Biçki dikit denleri - J 8 se· 

nelilc tecrübeli usullerle ders almak iste· 

yenler!n Divanyolonda Biçki yurdunda 

Hakkı Beye müracııtlan. Telef: 2038 

MUracaat evi - Her işe mu
tahassıs memurlar sevk eder her şeyde 

lzamt teshil!t gösterir. 

Aleksiyadi han Galata, müessisi 
Ferit 

Seyyar Ttırk memur iıtiyoruz 
Yapacağınız muameleye göre arda 

90 liradan fazla kazanabilir siniz. 

lstanbul dördüncü V akıfhan içinde 

Ünionkol Tcsriat 

Muavenet istiyorum- Edimeden 
geldim. Mektebe girecektim, Yaşımın 

küçüklüğü sebebile almadılar. Eskifehire 
ailemin yanına. gitmek istiyorua. Fakat 
param yoktur. Ehli insaftan bazı kim•e· 

ler muaveneti nakdiyede bulunurlarsa 
ben fakiri duahan etmif olurlar. 

Gebze. Akhisar oteli: İZZET 

Miihim ve klrlı ilin: Mtıracaat 
evi - lstanbulda senevi 7000 Jiva kAr 
temin eden bir işten dolayı sermayeda
rarun teşriflerini rtca eder. 

Alekslyadl Han Galata 

lstanbul zat maaşları 
muhasebeciliğinden: 
1 - Eyim 930 maq yokla

ması için tanzim edilen yoklama 
ilm6haberlerine fotagraf Unlu 
llzım geldiği gazetelerle ilin 
edildiği lialde bıizı mahall•t 
bey' eti ihtiyariyeaince ilm&baber· 
lere fotograf ilaakı mecburi tu
tulmakta olduğu tetkikat 
neticeainden anJaıılmıt olmakla 
Eylül 930 yoklaması için tanzim 
edilecek ilmilbaberlere fotoıraf 
ilaak edilmiyecektir. 

2 - Hutahk ve saire dola
yııile bizzaf yoklamasmı yaptıra
mayacakların vôklama ilmüha· 
berlerine zalnız mahallit heyeti 
ibtiyariyeleri tarafından yazılacak 
metr0hat klfi olup polis mer· 
kezi tarafından aynca tastikine 
mahal yoktur. 

Ankara şehremanetinden 
Ankara şehri su isalesi için 

zımgelen proje ve planların ih 
rı ve inşaatın vücuda getiril 
si ve inşaat müddetince esk 
yeni şebekelerin işletilmesi 
susu olbaptaki ihale kanunu 
maddei mahsusasına tevfi 
kapah zarf usulile ve yirmi 
müddetle münakasaya va 
dilmiştir. Zarflar Eylülün altı 
cumartes' günü saat on be 
Dahiliye vekaletinde dairei m 
susasında küşat olunacak 
Taliplerin Dahiliye vekaleti m 
teşarhğına müracaat eder 
şeraiti münakasa ve mukav 
ve şeraiti fenniyeyi öğreneb 
cekleri ilan olunur. 

AT YARIŞLARI 
Velief.endide 5 Eylül cuma günü saat 14 buçukt 

12 Eylill cuma günil saat 13 te 
Sipahi Ocağı tarafmdan 

....... lstanbul Mubasebei Huıusiye yarışı yapılacaktır. 

•:"'."""..,,...:~:::: ..... Kız ve Erkek • Leyli ve .nehari ~ ... - .. ~··-.. 

-istiklal Lise 
Uk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevi 

BütUn sınıflan mevcuttur. 
Kız ve Erkek talebe ayra kıaımlarda ve ayrı tqkillt dab · 

1 idare edilmektedir. 

1 T aJ!~~uku!~!dı!!~me ~!~!!,~dı 
• Sehzadebaşı Polit Merkezi arkasın • =.:.. ...... ,.:;...,.;.:~ ~ Telefon: lstanbul 2534 ~ 

Iktısat vekaletinden: 

Tavukçuluk Enstitüsü • 
ın 

Ankarada Ziraat ve Baytari enstitnleri iltiaakındaki arazi 
edilecek olup 25156 lira bedeli ketif bulunan Ta\'Ukçuluk e 
bir talibe ihale edilmek üzere kapalı zarf uıulile mllna 
çıkarılmıştır. Müddeti münakasa 4 - 9 - 930 tarihinden 25 - • 
tarihine kadar 22 gündür. Evrakı fenniyeıi ve projesi Iktiı 
kileti muhaıebeıine verilecek 15 lira mukabilinde telsiı t 
civarında enstittıler inşaatındaki bey'eti fenniye tarafından 

mektedir. Zarfların 25 - 9 - 930 PerJembe ,nnu saat S te 
vekilkti ziraat müsteşarlığı kısmında komiıyon tarafından 

oluoacağı ılin olunur. 
--·---------------- 1 ----

Mes'ul müdür: Relik 


