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Hadise çıkarmak isfiyen bazı kimseler Fethi eyin 
lstikbnl edilmesini vesile ittihaz ederk polis memur

larına iaarruz ettiler 
Miting akdi için müsaade isteni di 
1ZMIR, 4 (Hususi muhabirimiz· suz yafıyamayız, yaşasın Gazi, ya· 

den)-:- ~onya vapuru saat ~n dört fasın Fethi, yaşasın serbest fır~a! .• 
t~ İzmır lamamna girdi, aahılde ye· Cümlesinden sonra ilave edılen: 
nı fırka taraftarlarından, meraklı· -Gazi Fethiyle beraberdir! ... 
lardan, ne olacağım kimlerin gel· Kelimeleridir. 
diğini görüp anlam'ak iıtiyenler· Reisicümhur oldukları için fırka 
den mürekkep bir kalabalığın dal· lara karşı bitaraf vaziyet alan, fa• 
galandığı, görülüyordu. Bunlardan . kat "reisicümhur mevkiinde bulun· 
bir çoğu da sandallara binerek de· muı olmasaydın Halk Fırkasının 
nize yaydmıılardr. Vapuru saran baıında bulunacaktım!,, demit olan 
sandalların içinden: Gazi Hazretlerinin yüksek namları 

- Y aıa Fethi!... nm bir mugalata ile propagandaya 
Diye bağıranlar görüldü. vesile ittihaz edilmek istenildiği gö 
Fethi B. küpeıteden manzarayı rülüyordu. 

seyrediyor, elinde §apka.sım ıallı· Fethi B. etrafında tezahüratta 
yarak ahaliye ıelam veriyor, heye- bulunanlara otomobilinden: 
candan titriyordu. - Yaşasın Gazi, yaşasın cümhu-

Vapur nhtnna yaklaıınca sahil· riyet, yaşasın lzmirliJer ! 
de Kordon boyunda tramvaylarm, Diye bağırarak mukabelede bu· 
otomobillerin damların üstüne çık lundu. 
mıı kimseleri~ kalabalığı heyecan- Otomobille Merkez oteline ge-
landırmak için bağırmakta oldukla lindi, burada Fethi Bey otelin bal• 
n görüldü. Bunlar evelden hazır- konundan şu nutku irat eıti: 
lamı§ olduklan davul zurnaları çal · -Tezahürünüz karşısında duy• 
c!~~ıyorl~r, •ry aıasın Gazi, yafum 'duğum heyecanı ifade etmek için BapekiUmlz Penclikte kendilerini karmlıyanla d -.- rarasm a 

Baıv~kilimf~ umet P,. Hz. diln sabahki ekspresle Ankarara· 
~;~.eşrif etmııler ve Pendikten Ertuğrul yata ile Yalovaya gitmif-

Cumhurıyet, hoı ('·idiniz, biz ıene- kelime bulmaktan acizim. Kalbim 
lerdenberi seni bekliyorduk!,, diye mefharet hislerile doludur. 
bağırıyorlardı. Teveccühünüze layık olmağa ça 

Fethi Bey, yanındakilere hitap e . r ~mak hayabmın en büyük muvaf· 
derek: fakıyeti olacaldır. 

- Bakınız, dedi, itte lzmir 'Ve - - : - Lider Güzel lzmirin çalışkan evlat1a-
~n'?1 temiz halkı .•. Ben bu kadar kimseler polislere karşı: n ! 

Baıvekilimiz Pendikte çok samf mi ve hararetli ka- ı la d 
K d'l · · G · · ·yı anmış r ır. 
e~ ı enoı azımız namına umuıni Kitipleri Tevfik B · t"kb ı 

etınıştir. . ıs ı a 

lamet Pı. Hz. Y alovada Gazi H:ı. ni ziyaret ederek bir üdd t 
tarOımüşlerdir. m e 

u.~t e~iyordum; en heyecanlı, ta· _ Çekilin, bugün bizim hayra- Sizi h~reketc: getiren hisainw va
rıhı d~kalanmı yatıyorum. mımız ! Diye bağırarak ortalığı vel tan v~. cumhu~ıyet aşkı .. old~gun• 

Dedı. Bu ıırada v"-pur durmuf, veleye vemıiye çalıtıyorlardı. dan fuphe etmıyorum. Çunku ben 
halk içeriye girmege bqlamıtb· Bu arada Fethi Bey de zarar de ayni mücadeleye abldrm. Başvekilimizin bugtin Yalovadan şehrimize gelmelerine muhak

kak nazarile bakılmaktadır. .......... ........_1...-ımınıı1111nıuw---•-mııı-•ı-----------

Şehir meclisi intihabatı 
Gelenler Fethi Beyin etrafım sardı g .. mıüt elbisesi yırtılmııtır. Aklımızın, sayimizin bütün kuv 
lar, kuc!'klayıp öpnıiye hatladdar. 

0 N~ayiıçilerin sözleri arasında vetini Cü~~uriyetin yükselmesine 
Fethı B. heyecanını zap!edemwe- dikkate değer bir cihette: ~~aredecegız. 

Halk fırkası kazanacak 
intihap h·eyetleri toplanıyor 

ye muvaffak olamıyarak aglamaga _ Gazi bizim varlığımızdır, on Maamafih sizinle daha uzun boy 
batladı. Merdiven kalabalık olduğu ====.==================,=======" 
için Fethi 8. arka taraftan kucakla .. h / 
sandaıa indirildi. Uvey oğlunu ze ir iyen imam 

Kordon boyunda bayraklar asd 
mtfb. Burada ortalığı kantbrmak 
~stiyen bazı kimselerin Fethi B.in 

- ınuvasalatından istifade ederek ha· 
zı hadiseler çıkarmağa teşebbüs 
ettikleri anla§ıbyor. Bu meyanda 
bayrakların niçin asıldığını anların 
Yan ve sebebini ıormıya gelen bir 
kaç polis memurile münazaa çıka· 
nbnıya kalkkıtıldığı söyleniyor. 
Bazı kimselerin tahrikile halk sa
hilde duran ve inzibatı muhil bir 
hadise vukubulnıamaıına dikkat e
d~n zabıta memurlarım yarmıf, tiç 
Polis memuru denize ablmıf, bir 
komiser dövülnıüttür. Bu aradft 
Fethi Beyin muvasalatını kendile
rine istismar etmek istiyen ba-zr 
~ıı1111f'lll!JJ~uıı11~ıııı1111ırrııı111111t1ıııı1111ıııııııu .. 111• • ııı1111 ı( 

İdamdan kurtuldu , fakat ... 
Muhakeme çok meralW safhalar göstermiı, imam 2& 

aene 2 ay h.~~e mahkGm eclilmiftir 
Jstanbul ağır 

ceza mahkeme· 
ainde dnn öğ

leden sonra, 
Usklldarda üvey 
oğlunu zehirle
mek ve kayna· 
nasını zebirle
meğe teıebbOa 
etmekle maz
nun olarak A-( azi Hz. ~ 

= = y~zma imamı i Bugün ıehrimize geliyor j Tevfik Ef. nin 
.. ~ Epiyce zamandan beri Ya- ~ 
· 'i'ehlr meclisi fnh1ıabı hazırlıklan için yapdan içtima ~ lovada bulunan Gazi hazret- ~ 

muhakeme• ine 
başlanmış, saat 
on dört buçuk
ta baf-ıyan mu· 
hakeme, on yedi 
buçuğa kadar 
sürmüş ve tam 

Beled· . ı·h b b hazrrhkkla- zetlerini tesbit etmiştir. Liste ka~ . ~ lerinin şehrimizi h~trif edecek- ~ 
il: d ıye ın ı a a 1 . . Ml = 1 • h kk d . Jd ., = evaın etmektedir. Dün mahallt.- en tarunmıf,.. ıevılmış. kıymetli a- ~ erı a m a ve~mış o ugu: ~ 
~l'de'!- seçilen on kiti kaymakam· ~am1~r?1: '?unevver ki~ıelerin is- ~ muz haber teeyyüt etmektedır.~ 
~ daı.re}erinde toph~nara~ ara~a: ı~lerını ı~tıya etmektedır. Ahali . ~ Yalo.v?d~ bulun~ husu~i ~ 
~ ~~ ıkıter aza seçmıılerdır. Bu ıki m~ reylerım w~alk fırkası namzet· § mubabınmızden aldıgımız bır ~ 
d~ı ıntihabata nezaret ed~~ekler· lerıne v.erecegı muhakkak addediJ. ~ telgrafta Büyük Hal&skanmız ~ 
i : Bu azalar bu günden ıhbaren mektedır. s bu ü Y l vadan h k tJ ~ 
~~tihabat defterlerini tetki~? bak§h FIRKAYA KA YDEDlLENLER f ıe:ri n 1 • 

8 ~şrif ed are ~ ~ ~ 
da~dldardır. Tetkikat 20 eylule a- C. H. Fırkası yer yer genç mü- ~ b m zdı 'l ktedi ece en § 
l ~ ev d k ndan sonra ma l f d akv. =- eyan e ı me r. = • ._il a~ e ece , o nevver er tara m an t ıye edil- % M . •. .1 h I p § 

elere lısteler aaılacaktır. kt d. S b .. f § üşarum ey e sınet aşa :: 
SININ me e ır. on on e§ gun zar mda ::: H 1 · · · f k 1 · = C H FIRKA f k b' k .. ti l . = z. ennın oe re a at etme erı : · · ER' ır aya ır ço muracaa ar va :ı ~ . j 

C NAMZETL . r [Alt taralı 5 inci sayıl ada] 2 mubtemeldır. §. 
. H. fırkası beledıye aza nam- ,,iılııııııuırıırmı11111111ıım1111111ıtııııaı1nuHnıı111111""'''" 111 """nıli 

) 

on sekiz buçuka ' imam Tevfik Ef. ağır ceza mahkemesi 
karar bildiril 
miştir. Muhelkeme salonu diln bu 
dava dolayısile hıncahıç dol
muştu. Samiler, karar bildirilin
ceye kadar beklemişlerdir. 

Şi§maoca, göbekli, kırçıl aa-

huzurunda 
kallı bir adam olan imam, otur· 
duğu yerde dalgın etrafına ba-

kınıyor, arada karanlık bakışlı 
gözlerini deviriyor, kalın ve a.s• 

[Alt tarafı 6 ıncı sauıfada] 
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lu hasbühal edeccg·m. Beni ar~ı
lamak için ihtiyar ettig ni:z :zahmet~ 
teşekkür ederim. 

Fethi Bey, otelin önünde nüma
yi~ yapanlara itidal tavsiye tamiş
tir. 

S. C. F. Lideri otelde, Alaşehir, 
Kula, Çeşme, Manisa, Aydın ve Ti
reden kendisini ziyarete gelenleri 
kabul etti, bir müddet istirahatten 
sonra Tahsin ve Haydar Beylerle 
beraber dışarıya çıkarak İzmir va
liaini ve müstahkem mevki kuman
danını makamlarından ziyaret etti. 
Hizmet gazetesi başmuharriri Zey
nel Besim ve Y eniasır gazetesi baş
muharriri İsmail hakkı Beylerin i
daresinde bir miting aktedilmesi i
çin lzmir valiliğinden müsaade is
tenilmi9tir. Mitingin cumartesi gü
nü saat beşte Alsancak stadyomun
da yapılımuı mukarrerdir. Fethi 
Bey, bu mitingde İzmirlilerle kısa 
bir hasbühalde bulunduktan sonra 
yazılı nutkunu okuyacak. 

1ZMIR, 4 (V AKIT) - Nüma
yişler esnasında inzibatı temin et
mek istiyen polis memurlarına ha
.karet. eden, komiseri döven üç po
Iili denize atan ve ortalığı velvele
ye verip asayişi ihlal etmek istiyen
ler hakkında takibat yapılacaktır. 

Bir kısmı kimseler bu tabkikatla 
meıgul olan Kemer karakoluna gi
derek isticTap için ahkonmuş olan
.hardan birisini kaçırmı§lardır. Ha
diae çıkarmak istiyenler hakkmdn 
takibata devam edilmektedir. Se
birde sükiin ve tabii vaziyet haki'in
diT. 

lzmir,4 (Yakıt) -Yarın mü
measillerin iştirakile bir kongre top 
lanacak, dokuz kişilik İzmir S. C. 
F. ocağı seçilecektir. 

Ocak reisliği için eski T ekirda
iı Meb'usu Faik B İn ismi söylen
mektedir. 

Frrka buraCla derhal belediye in 
. tibabı etrafında faaliyete geçecek
tir. 

Lider, Aydın ve Manisaya da
Tet elilmiştir. 

lzmir, 4 (Vakrt) - ismet Pş nm 
hftaya buraya geleceği ve Adliye 
N'ekili Mahmut Esat Bin Fethi Bin 
-.ıtkunrı tiddetle cevap vereceüi 
.-Öy J en iıyor. 

Ista nbulda faali vet 
J 

Serbest Cür tıriyet fırkası 
'riliyet ocak heyeti dün sabık 

iua reisi Refik beyin riyasetin
de toplanmı,tır. 

Bu içtimada fırkanın Istanbul 
teıki!atı konuşulmuş ve müzake
rat f·'c vakte kadar devam et
miıtir. 

Bu teşkilatta çalı§acak olan 
zevatın isimleri simdiden s6y-

lenilmek istenmemektedir. 
Villyet teşkilatı bir haftaya 

kadar tamamlanacak ve mahalle, 
EL 
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nahiye ve ksza ocaklarında ça• 
hşacak zevat taayyün etmiş ola
caktır. 

Serbest fırkanın Antalya teı· 
kilatına Antalyada huıuıi bir 
hastanesi bulunan doktor Bur· 
hanettin B. memur edilmişti. Ti
re teşkilatım da doktor Mustafa 
Ali B. yapacaktır. 

lzmirde intişar eden Hizmet 
refikimiz salı günkü nualıasında 
C. H. fırkasından ayrıldığını ~in 
etmiştir. 

Yeni fırka tehir meclisi inti
habatında birkaç azalık kazana
bilmek için çalıımaktadır. Bu 
maksatla konferanslar verilecek 
ve neşriyatta bulunulacakbr. 

Bu hususta yapılacak propa· 
gandanın şeklini merkez heyeti 
yakında tesbit edecektir. 

Fırka merkezi pazar gGnü 
Taksimde Sıra Selvilerde Kaimi• 
apartımanının birinci kabna nak-
1 edilecektir. 

Yeni Jırka ve Ermeniler 
Ermenice "Tidak" ıazeteainde 

Aşot Keşiyan Ef. yeni fırka 
muvacehesinde Ermenilere fU 
tavsiyelerde bulunuyor: 

"Yeni fırka günden a-ftne Jmy .. 
vetleniyor. Bu fırkaya kal'fl bi
zim vaziyetimiz ne olacaktır ? 
Dikkatimizi celbeden ban teu.
hilrat bizi mlltaleaya ıeft:et· 
miştir. Biz ba memlekette ıathk 
vatandaşlaru:, ve her ne kadar 
mlisavi hukuka malik bulunu· 
yorsak ta bir fertten aadır olan 

·ifratkirane bir hareket yanhı 
bir zihniyetle bOtan bir cemaate 
teşmil edilir. bunun için ıayet 
durendiş ve ihtiyatklr buhınma
mız lizımdır. Binaenaleyh. ftzi
yetimizi şu suretle te.bit edebi
liriz. "Her hangi fırkaya memup 
olursa ~lsun,tGnlln htlktmetbıe 
sadık ve muti bulanmak,.,. Biz 
bu ,oida. hareket. ederek bit ... 
raflığı muhafaza edersek kimse 
bizi muaheze edemez. 

Müstakil vatandqlar olmak 
itibarile şliphesiı berbimizia tah· 
ai bazı temayllllt ve içbnadı 
olabilir ve cOmbUriyet id...U.i 
takviye ve idame mabadile 
sarfedilen mesaiyi takdir huu
aunda da herkes 1erbeetir. Aztt. 
cak resmi fırkalann muulifin 

saflannda önayak r&l&nii ifa et
mekten sakınarak lıük6mete 
kartı sadakat ve fedabrbk Ye 

hakkımızda bir gtinalı IUİzanna 

LL.~. 
SEl..A H ;;;.iN ENİSc::::::J; 

nazardan tabutluk daha rahat 
Te asude idi. 

Kan, itini çabuk görmüştü . 
Eh bu gecelik rakısını bu suretle 
temin etmiıti. Fakat karın do
yurmak için para isterdi. Yunus 
gibi bir adamdan para koparıla
mıyacağı için timdi tramvay cad
desine inerek orada Uç beş ku
nııu avlanacak bir aval avlamak 
IAzımdı. 

* 
Numanın hastalığının devamı, 

iıin sıkletini Yunusla RüştlinUn 
omuzlarında teksif ediyordu. 
Ağanın hastalığı ehemmiyetli ol
makla beraber kendici hastane· 

ye gitmemekte hala taannüt 
ediyordu • EYet korkuyordu • 
Hastaneye giderse ekmeğinin de 
elinden gitmesi muhtemeldi. 

Sonra ne yapar, hali nice olur
du? ..• 

Sahip olduğu bir kaç evin, Ba-

lıkpaıanndaki dnkklnın kiraaı 
ve Bankadaki paralanmn faizle
rHe ömriinlln ıonuna bdar mtl· 
rcffeh bir ıu11tte yaıaması ka· 
bil olmaama raimen Numan ata 
hissetin gözlerini döndOrdOğtı 

bir hırs içinde mahalleden aldı· 
ğı para, velev miktar~n az ol· 
sa da onun ziyaını telimi gayri 
kabil bir zarar telakki ediyordu. 
Kendisi adeta bir bahk, mahalle 
iıe bir denizdir. Bir balık için 
dedizden çıkıt ne iıe, Numan 
ağa için de mahalle bekçiliğin· 
den aynhı aynı ıeydi. 

Yunus ağa Numanıp hemıeriai, 
köylüsü idi. Fakat ne de olsa 
yataktan kalkamıyan bir hastaya 
bef gün, on gün habr için ba
kabilirdi; ama daha fazlası elin· 
den gelmezdi. Cündilz mahall~
nin bir çok işlerini ıar, ıu tqı, 
icabına göre odun yar, sonra bu 
arada bir de Numana bak, daha 

Gazi Hz. 
30 Ağustos tebrikleı ine 

teşekkür ediyorlar 
Yalova, 4 (A.A.) - Riyaseti 

Cümbur katibi Umumiliğinden: 
Reisicümhur Hazretleri, 30 A

ğustos zafer bayramı münasebe
tile tebrikte bulunan zevata te• 
ıekklirlerinin ibliğına Anadolu 
Ajansını tavsit buyurmuşlardır. 

meydan vermemekte şarttır. 
Tekrara hacet olmadığı üzere, 

hükumet bütün icraabnın vata
nımızın menfiini temine hadim 
olduğuna vicdanen kanidir ve 
sırası geldiğinde yapılan tenkat 
.,.e hücumlara cevap vermeğe 
' hazırlanmaktadır. 
Bu iman ve kanaatle çalışan bir 

kükiimete kartı mticadeleye gi
rİfmek makısadile tetekkül eden 
yeni fırkanın bu vaziyeti ise 
hük6metçe memnuiyetle telakki 
edilmiyeceği qikirdır. Binaen
aleyh yeni fırkaya kaydolunmak 
tarafımıı:dan vaki olacak müra-
caatlar bizce tecm olunmıya· 
cak bir nfimayiıklrbkbr. 

Taymis muhabiri 
lamet Papnın Sivas nutku 
hakkında neler yazıyor 1 

T aymia gazetesinin latanbul 
muhabiri lsuıet Pqanm Sivas 
nutkunu hullaa ettikten ıonra 
natuk hakkında IU mfttallalan 
dermiyan etmektedir : 

Bqve.kilin nutkundan alınan 
iatiba. onun hnkftmeti tarafından 
yapılan itlerden hoınut olduju 
Ye gerek mali, gerek ikt..adl 
liyuetini dejittirmek fikrinde 
olmadağıdır. Bu terait altmda 
Piat raporunun neleri mulıteYİ 
oldağmı11 oğrenmek ve onun 
h&k6met siyaset! üzerinde bir 
y~acakaa onun neden ibaret 
olduğunu ıörmek, iki kal elik· 
kate f&y&n olac.kbr. 

l' Glllk toprülanı götirNM eart. 
Clmlt.u: ellere ~rdla helJ«Oll
Yarııgor kıırlıdaf saati: Çan! Çan! 

'gı~ l/Übeliyor ıedn Swtı1tcl 

Bllıtıtle dağlan deloa bir llıte, 
Yiıa brı llollann ~i
V anm, aerjnin giizell/,ğiM 
Gö:ıinü kapaan bir iki haataı 

Dıunanlı dağlan kaldır aradan 
llaa olmasın kimle karadan/ 

..... 

Y e#qlare fJtdana bak Ankaratlt11tl 
Do•Uamı bapamd~ dÜfmaıtın ••ta 

Kernaldfin Kdml 

aonra da gece olunca aokaldan 
dan dolq •• Doğrusu bu, her 
baba yiğitin aylarca tahamml11 
edeceği itlerden delildi. 

Hem buaa ne hacet... Numa
nın paraımda, pulundaa_ gazn 
yoktu. Allah daha çok etaindi. 
Fakat fU haıtabk ,nnlerinden 
birinde " Eh, arkadq yoruldun, 
U.6ldlin. al ıu bet on kurutu da 
harçlık et 1 ••• , demiye dili mi 
Yarmıtb ? .• 

Hem kendisi onun kadar zengin 
de deiildi. Unkapanında iki ev, 
Kapalıçartıda bir mağaza, Ka .. 
raköydeki dilkklnlardan birinin 
ıekizde bir biuesi, bankada bir 
miktar para, bel kemerinde bir 
ka~ yllz çil altın... lıte malll me• 
nali Ye bütün serveti topu temeli 
bundan ibaretti. Halbuki Numın, 
kendisine nazaran Kanın kıdar 
zengindi. Aybaıı geldiği ve em
likinin kiraları alınmak icap 
eylediği halde teres, kendisine 
emniyet ederek: "Yunuı I •• Şun• 
ları git te ıen tahıil et, bankaya 
yatır 1.. " diye bir kere teklif bile 
etmemiıti. Kim bilir neler da
ınnmo,tft ?.. ihtimal gendiainin 

--
1 TELGRAF HABE~LERi] 

Kabinede Bir facia 

Tebeddül riva 
vetleri 

Dün rüfekamız kabinede bazı 
tebeddUIAt yapılacağına dair 
işitilen rivayetlerden bahsetmiş
lerdir. Bu rivayetlere nazaran 
Adliye vekaletine Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya, Dahiliye •ekaletine 
lzmir meb'uıu Vasıf, Iktısat 
vekileletine meclis reis vekili 
Trabzon meb'usu Hasan beyler 
getirilecel:derdir. Dün bu yazılar 
üzerinde tahkikatta bulunduk. 
salahiyettar zevata sorduk. Bize 
şu cevabı gönderdiler: 

uAdliye ve iktıut vekaletin· 
de tebeddül olacağı havadisi 
a11lsızdır. Kat'iyyen tekzip ede
bilirsiniz. 

Adliye vekili ne diyor? 
lzmir 4 (Hususi surette giden 

muhabirimizden) - Kabinede 
değiflklik rivayeti hakkında bu
rada adliye vekili bana dedi ki: 
''Yalandır. Böyle bir ıeyden 
habarim yok ve hiçde niyetim 
yok.,. dedi. 

M. V enizelos 
20 teerinievvelde 

Ankarada bulunacak 
Bu seyiiluttln i~I memlehet 
mtJnaşeb11tın11 m-lifit olaca-

tını siJvlavor 
Atina. 4. (Husust) - Yunan ~ve

kili M Venl7.eloıı Parlste Estiya gazetesi 
tmıhıbirhıe atideki beyantıtta bulunmuş· 

. · htrı ·-
- , Ankarada 20 teŞrinievvelde bluu-

n11etğım. 1 
TürklreYl idare eiien ricalle 

şahsen temas etmek suretile Türk· Y~· 
nan münuebatını daha ziyade takvı-
ye edeceğimden ümitvar bulunuyorum. 
Türk-Yunan itilAfının tatbikatından mem 
nunnm. Türkiye ile Yunanistan donan
mıtlan arasında müsava.ta müstenit bir 
bahrl misak ıkti iç.in şayanı memuuni
yet bir tarzı tesviye bulunacağıma kani 
bulunuyorum. Ankara seyibatından av
det ettikten sonra üç nazınn değiştiril
mesine ktiar verilecektir. 

Agrıda sükunet var 
Ankara 4 - (A.A) - Şarkta ve 

Ağrı mınbkasında aOkCnet var
dır. 

tramvay parası alacağından çe
kinmişti. Herifin hem emlAkinin 
kiruım tahsil ederek bankaya 
yatının. hem de bu iı için tram
vaya binmiyerek fiıebilullah ta· 
ban patlabmdı. Okadar budala 
değildi. Ha1talığı birgUn artarak 
nallan dikince Numanın okadar 
mlilk.G, parası kimin olacaktı? .. 
Klydeki hı11m akraba mala ko· 
nacaklar, kendilerine bu malları 
bırakan herifin bq ucuna bir 
taş bile dikmiyeceklerdi. 

Meydanda olan bir hakikat 
vardı: 

Numana adam akıllı bakılmı· 
yordu. Onun bir an evvel hasta· 
haneye nakli, hem Yunusun men
faati iktizası idi, hem de haata
nın bir an evel şifa bulması bu
nu icap ettiriyordu. Hele bir 
gün evel bir öğle Uıtü, onun 
sıcak bir taı çorba istemesi yü
zünden r-·zarlığa gelen zengin 
bir herifin cenazesi için mezar 
kazmak fır1abnı kaçırmııtı ki, 
hadisenin Uzerinden yirmi dört 
ıaat geçtiji halde bili acı11 i
çinden çıkmamıştı. Rilttü, yumu
p.k yüzlü bir adamdı. Kendisi 

Bir ölü, bir ağır 
yaralı 

Ankara, 4. (Telefon) - Bu· 
gün etlik üzerinde Ayvalık 
bağlarında açalmakta bulunan 
bir kuyu çökmüş, mal sahibi 
Sait B. enkaz altında kalmış, öl· 
müştür. Bir amele de ağır ya· 
ralıdır. __._ ~----

Rus tayyareleri 
Ankara, 4 (Telefon) - Rus 

tayyareleri bugün Moskuvadan 
hareket etmifler isede henüz 
buraya gelmemişlerdir. Eu ge
cikme havanın bozukluğundan 
ileri gelmiştir. Yarın bekleni
yorlar. 

Arjantin ihtilali 
Mesele yava1 .vavaş vatıııvor 

Buenos Avres, 3. (.:\.A.) - Ordu 
erkAnından ba;ılannın tevkif edilmiş ol· 
duğuna dair ecnebi mebo.filinden Yerilen 
haberler tekzip edilmektedir. I fakikat 
halde 4 ı:ıbit, haklarında tahkikat ~ apıl
mak üzere muvakkaten tevkif edilmi' 
ve bir kaç saat sonra serbe5t bırak11mı~· 
la.rdır. Harbiye nezaretinde bir jeneral 
hakkında bazı şüphel~r hasıl olma5ı Ü7.e· 
rine bu jeneral dahiliye nazın tarafından 
isticivar edilmiştir. Nazınn beyanau. 
hakkında hasır olan şüpheleri. i?.aleye 
kAfl görülmüştür. Bunun üzerfnc hnrtıiye 
nazın istifa-:ını vermiştir. 

Askerl bir kıyam '"Ukuu hakkındaki 
endişeler 7.&il olmuştur. T\luhalif fırkalar 
propaganda faaliyetlerini bir kat dah~ 
artırmaktadır, 

Telgrafların devamı 7ıucı sayı/ada 

Birinci teı tip kupon
lara iştirak edenlere 

t - Adreslerinizi 20 eylüle kadar 
"Vakıt idarehanesinde müsaba!M ~ 
murluğ\Jna,, birdirini.z. ~, 

2 - Kuı::onlannızı yanınızda mu
hafaza ediniz. [l] 

3 - Taşra karileri kuponlınnı ls
tanbulda emin olduktan bir kimseye 
göndermelidirler. Hu zat onlann ye
rine kur•ayı çekecektir. 

4 - Kur'a şu suretle olacaktır. 20 
eylüle kadar adresini "Vakıt mü~abaka 
memurluğuna,, bildirenler billhare i!A.n 
olunacak günlerde idarehanede bizzat 
elleri ile kur'a çekecekler ve çekilen 
kur'ada çıkacak hediye kendilerine he
men takdim edilecektir. Kur'a çekme· 
den muknddem 45 kuponun memu
ra tevdli şarttır. 

[t ] S numaralı kupon yerine liri ıltı 
numaralı kupC)n ibraz edilecektir. 

Bil 

orada bulunsaydı, onbeş lirayı 
cebe indirmeden alimallah kaz· 
maya el atmaz, kUreğe yapıt• 

mazdı. 
RUıtüye kın ter içinde çalır 

masına uıukabil topu topu vere 
vere dört lira •ermişlerdi de 
ses bile çıkarmamıttı. 

Evet, buna emindi. Şiaıdiye 
kadar bu çocuğun yalanını tut· 
mamıştı. Eğer on lira verseydi· 
ler, "on lira aldım,, derdi. 

Numan hemteriai olmasına 
rağmen para işinde her zaman 
fırsat kollar daima aldığı para· 
yı ketmederdi. Lakin Rüştü bu 

yana çok doğru bir delikanlı 
idi. Zaten parada pulda gözü 
olmıyan acayip bir insanda. E
fendiden bekçi işte bu kadar 
olurdu. 

Esaaen zavallı Rüttü yanık 
yilrekli bir delikanlı idi. Kolay 
değil, muharebeye git, evde ka· 
nnı çocuğunu bırak. Birkaç aeııe 

sonra muharebeden dön evinin 
yerinde yangın yığımnı bul. Ço
cuğunu karım kaybet. 

(Bitmedi) 



101 S§~~~~~S~~;;;;~~ - :·c:ızübillah! Jçkiy; ortadan kal· 
- dınnız, memleket bir harabeye döner. - - Allah bile kelamında içkinin fay- '' kişi ile 

3 - V AK!T 5 Eylül 1930 -

Maliye müsteşarı /stanbulda 

Mali bazı· meseleleri tetkike mülakat ••• 
Müslümanca ieret .. 

- UJ-

dasını tasdik edi~ or. 
- Yaşa.sın Hafizi Şirazi . 

geldim ,, diyor - Yaşasın Hayyam. 
- Yaşasın Baküs - Dionisos. 
- Yaşasın Cemşit merhum. 

ü yapılırmış. • 
- Kadim Yunanistanda şarap "kür,, Ali Rıza B. bilhassa kambiyo ve baz1 tahkikat 
- içki olmasaydı, yaşamak neye 

yarardı, söyleyiniz? 
- En abus suratlılar içkinin katre- Maliye mUs- dilik verilmit bir karar yoktur. 

sine haram diyen müslüman ve protes- teşarı Ali Rı- Bu meselelerle Nurullah Esat 
tan ruhanflerdir. Kaba sofular... za B. dün ıa- Bey meşgul olmaktadır. 

• • •• Daha devam edeyim mi? bah Ankara- Maliye bu yeniden intisap e-
- Beyefendi ••• Rakı ilham demek- dan şehrimize decek memurları E-tkı bir imtı-

tfr. Evet! manzarayı, renkleri daha iyi l'elm=ttir. hana tabi tutuyoruz. Bundan 
cörürsüntiz. Dimağmız törpülenir. Fel- maksat devlet teşkilatında mü· 
sefe:ıiz kUşayiş bulur. Ali Rıza B. 

b. b · · him bir vazife olan maliye me· 
- Şaraba ne güzel Uıim bulmutlar: ır mu arrırı-

Yakutf ahmer. mize seyahati murluğuna icap eden liyakatta 

- Acem edebiyatı hep şarabi sena hakkında ata· kimseleri getirmektir. 
ettiği gibi Fransızlar da her sözlerin- :ğıdaki izaha- Buraya gelmiş iken maliye 
de şaraPÇıhğı göklere çıkanrlar. Ali Rıza B. ti nrmittir: heyeti teftiıeıinin elinde bulur.an 

Bu laflan hep dinlediniz, deiil mi! - lıtanbala malt meseleleri itlerle de meıgul olacağım. Fa-
Bonlan daha uzatmıyacağım. tevfik etmek için geldim. Bu ıe- kat bunlar içinde tebarüz etmit 

Size aleyhteki fikirleri de icmal e- yahatim miistemiren kambiyo i- milbim bir mesele yoktur. 
~k değilim; çünkü içki hakkında tile aIAkadar değildir. Fakat va- lstanbulda iki üç gün kalaca• 
dın ile fennin söylediklerini benden zifem dolayısile tabii bu itlerle ğım. Pazar günii Ankara ya di-
lli bilirsiniz. de mqgul olurum. necetimi kunetle ıannediyo-

Fakat içtimaiyat De uğraşaıı Doktor Kambiyo vaziyeti g6rüldoğü nım. " 
Laedri Beyi dinleyin. Uz.ere bir mlidettenberi tamami- Konıorsiyem topl•n•m•dı 

- Ümmeti Muhammet birdenbire le normal bir haldedı"r. D k 
içkiye koyuldu. Hem nasıl içiyor? Müs- Dn yapalmaaı mukaner on-

Raydl • tram,, alalım • pera" ya çıkalım. lümanca. lşte, buna dair söz söylemek Ingiliz lirası rayicinin buglin- sorsiyom içtimaı Nunıllah Esat 
Eski zamanda idL cı.u so"zü duymqa. tft isterim. kü seviyesi olan (1030) (1035) Beyin Yalovaya azimetinden do-

._ Y .1.9ret hakkında anketimi k 1 d b h tam: rum. arzediyo- - Buyurunuz; istifade ederiz. unış ar a tes iti akkmda tim- layı tehir edilmiıtir. • .......................... ,,..,._ lftnı,ıı,.Nk*l'MMuti ..... t-ntttW--·----i-.---------
- Öyle bir papaz, öyle bir papaz ki - laret bakkall·~ ih ed' V - Efendimiz: içkiyi, fuhşu, kulanı· ları bo~ bulduğundan hücuınlara baş- - Öyle beyim :fakat, dört, ı.a.. se-~ "6• ya ıyor. ak· paral w 1 b' · ' ' """!l 

müsl\lmanca ip-et eder.. • tile böyle parlak L-L•·-l d.. . ıgı, ya anı, hırsızlığı, ter ıyesız- Jamış. • • • nedenberi Büyiik Britanyada içki i8-
uaa.a.a ukkkAnlan liğı v.s., v k-ıı· k tmek ka S d k Sizin manasını sordum. Dediler: nr mı idi? . ' . _.s., u ıyen yasa ~ · - us, o tor. tilıllkinde yüzde otuz derecesinde n-

- Müslümanca içmek, çok içmek _ ı t 
1 

. . . bıl değıldır. Zira bunlar ınsanlann - B:ışiistüne, efendim, lakin müslü- kut var. 
6temektfr itidali ır..-nıan müsHi • . . şre mem. eketimızde kimya ıl- yaradılışında mündemiçtir. llihi, beşe- manca içmeği bırakın. - Ne diyorsunu'1 

• ~.. man- mını ihya ediyor. Efendim, herhangi rt hiç bir kanun bunlara mani olamaz _Ey nece içelim? - Evet. 
a olur. ATI'Opa içkisinin sahtesini arzu buyu. ve olamryacaktır da. Amerikada olan _Gavurca. Cebinden gazete parçalan çıkardı. 
. Bu kellm kulağnna kilpe oldu. Şu ruraanız burada sınalsi yapılmakta· biteni ~ep biliyorsunuz. •.•..• Para i~leri ile uğraşan biri: l~tatistikler resmi. Evet, dediği gibi iç-

aon eenelerde görüyorum, anlıyorum dır. Ukın? T"' k" d b 1 .. , in daha az içiliyor. ld it t k . - ur ıye en aş ayıp ı-- ransaya 
re no tasında hepimiz halıs muh- Şampanya, Küraso, şartröz; konyak Evet, efendim. Mesele içkinin iJga· akan bir dere... - Acaba bunun sebebi? 

Us mO.lilman o1mu~uz. ve daha bin bir çeşit işki: sın~a değil, itidal haddine indirilmesin· - Siz sarhoş musunuz? -. içtimaiyat. alimler_i .tü~lü türıü 
En mvalb, en biçare, en cılu., en _ Be 

1 
f . . . dedır. Yani: nıüslümanca sarhoşluğu . . tahmınlere, tetkıklere gı rıştıler. AnJa. 

ehem • Y m, en eyyaz gezgıncılik her b ak 1 - Ifaşa... Şampan) a, ınce şarap . . mıyetsiz cemiyetimiz Hilali Ah- sa.hah horozla 
1 

b" likte ,.. . ır a ım ve.... bedeli olmak üzere Fransaya yılda kaç şılan ıçkıdeki sukutun sebep ve hiknt('ti 
dardır. BeJki bu kumpanyanın aamını le 

1 
,:; ır uy:nan w şışe- Aksi takdirde ne olacak, bilir mi;i· Türk lirası akıyor, bilir misiniz? yeni eğlence n meşguliyetlerin tcam-

lıılle bilmezsiah. Bu hwrasta mUUT811- .,:,:;_;;:;;.; fi~J,r!,. dıye bagıran niz? Gelecek: nesil, iilümüzdeki bitm Kul ...... f>ir-YllMl'lltıfı9fkladı ve ürk mümü imiş: ifrat derecC'Sinde htilo!, 
an. İllDI ftl', cismi yolı: Hüma kafu... lr. . sar'ah ve delllerden, mefi~çlardan iba· tüm. beyzbol, kriket, golf, kürek, yüzme h.,ı 
a-1..1 d .....1-1 d d :.ııı...ııı - Efendim, içki terakki etmeseydi, ret bulunacak.·· Türle mılleti bedeai Bir baskası söze kanQtı: nevi yarışlar, motör, otomobil bisikleL 
oml.I enner e e ~ u • hem çok~a yn1 dlik · · Y , • ı..-- ı....:ıırd· UJdn i '. pe r ne olurdu? ~!"raza doğru siirUklenmesin. "Yedı _ Jngiltereyi bu hususta nasıl bilir- motosiklet, sinema, sesli sinema, fo-

uuna ~ L ~ "'amund,, Edime, KırlclarelL ••• hep bu saye- duvel,, in imha edemediği Türklüğü siniz azizim? toğraf, fonograf ve radiyo_ 
~ ç~rp gibi "ıaflstnU,, değildi. de yqıyor. Hoca Vehbi Efendi devrin- Tfirkiyenin ortasından geçen bir rakı - Pek berbat. Şahsi bir müşahedemi - Demek ki bunlar ..•. 
:A.'ft.111 ıçmes, yahut az. i~r. de kqerdlik, taze peynircilik sönmti deresi bir nesilde yok edebilir.•• arzedeyim: Otuz yıl evnl bir cumarte- - ••••. Öyle, Ö) Je, bu eğlenceler t '1' 

Jhet! Bekriler mi denin mullal- ti. ş- cFort comme un Turc !• si günü Londraya vardım. Meğer o vike değer. Sinemanın mazarratı da 

htaimdandır. cKör kandil• •çakır - Ya havyarcılık? «Bir Türk gibi kuvvetli!» gün T.ranswal'da uzun aylardanberi var. Sporun ifratı hastalıklar doğuru· 
hJ'f• silai tabirleri icat eden f>isıer de- _ Ya çirozculuk? Ve enni Bu darbı meseli biraz alkol, biraz muhasarada kalan mühim İngiliz kuv- yor. Şu kadar ki bunların hepsi ittir. k 
atzli, btnm rahmetli dedelerimisdir. ıar.... halik- anason hafızalardan silecek... vetleri kurtulmuş. •. Haber yayılır y:ı- etse alkolün yaptığı tahribatın bind~ 

Hele mielümanlıkta, Arabiatanda, _ Ya sucuk ulak Gelecekten bir manzara ki tahakkul, yılmaz yedi milyon halk sarhoş oldu. birine muvaffak olamazlar. 
~IAmm fntipn deninde içki almış, yij domuzculuk? ç ' pastırmacılık, etmemesini candan, gönülden diler, di· Emzikli analar çocuklarını sırtlarına - Öyle ise müsltimanca içelim. 
lilailftti. o derece ki peygamber, bu· Sbe ralmun ler ve dilerim: bağlamışlar, mütemadiyen viski ~eki- - Garson, beş rakı. 
hıııdafu cemaat içinde ciğerlerin hur- af 

1 
:.erini ~ldtirdtlğti - Bir alay kötürüm... Tımarha· yorJar n sokaklarda yuvarlanıyorlar- - Şerefinize. 

dehq olduğunu gördQünden Ameri- esn ~n::rih en sa~bıl~rm? neler hep dolu .. Sokaklarda her dakika dı. Bütün bir milletin hep zil zurna. - Şerefinize. 
ba ri bl •--bbtiste bulunda. ri ti :- nasıl hır cıyadet ve- sar'a vak'alanna tesadüf ediliyor. Hfç kör kütük, kör kandil olduğunu düşü· - Şerefinize. 
Z n r "'r" yora care aanayil de dürtüyor. kimsede iradet kalmamış. Verem vücut- nünüz. Cel.tl Nuri 

!I 

'nük bir teSle cevap yerdi: ğım. Ancak espabı katli bilmemiz çin: 
- Evet, onu ben öldürdüm. Son- lizımgeldiğini de takflir edersiniz, - Ha çalmııım, ha çalmamııım, 

ra da kendi kendimi haber verdim. zannederim. bundan ne çıkar? dedi. 
Vana, yüzbafıya doğru yürüdü. - Ala. Sorun, söyliyeyim.. . - Biz hakikati bilmek istiyoruz. 

Kendisine bir iıkemle gösterdi: - Ha~iıe a~ş~mı Benıon ıle ~11 
- Mademki bukadar ehemmi· 

, - Möayö Leakok oturunuz, de- Sen Klerın bırlıkte yemek yıye- yet veriyorsunuz· aöyliyeyim · Ka-
di. Sizinle bazı ıeyler konuıacağız ceklerini nuıl öğrendiniz? . .. pıyı çalmadım. 'Acık ta de

0

ğildi 
Enelemirde tunu bilmelisiniz ki, - Marael l~k~ntaoı_nd~ ~~r~um. Ben evin önüne g;ldi~im zama~ 

y.... . S. S. Vaıı Dawn Nakleden: Ôm F-'--· adalet delil ve §ahit göaterilmebi- - Sonra evımze mı gıttmız · Benaon da bir otomobilden iniyor• 
--n. ~- er oı:umı • l b" · · f kabul d .... l - M kam d di mabkilmunu· - Bunu derhal • f . zm yapı an ır ıtıra ı e e- - t..vet. du. çeri girecekti. 

-· et" ~- ' koe lt' g"'a _ ....... ı,..nuz. dedi m az etsınler, mez. Biz vak' ada sizden bqka kim - Ondan sonra da Bensonun e- _Bu sır d . .. .. d b" 
- 1 ırtmız, fU U UMU"'"'" • J rd d .. h d" B" • d "'"J •? a a evın onun e tr 

R
. 

1
. • . ed bü"yu"'k -e L-a.-. Çok L-'-'-medik. On d ae e en e fUP e e ıyoruz. ına· vıne, egı mı. backa araba g·· d'" .. k""l l ıca ı ııyuıy en • 1111U• ueaue akika I I E ç k d'' .. ,.. K d" 'ı' or unuz... u ren<· 

lı . . . . d' ... · · iıra- ·· b d • ena eyh bazı ıua lere ce'\·ap ver- - · vet. o uşunC1um. en ı- 1.? mıeafırlennıze ver ı11mz •-. aonra yuz atı, yanın a bır tah · . . ~ . . · ... l b F k t 
1 

• ral d b" t · · de kendisi~ memuru içeri giriyord arrı menızı ıstıyoruz. Versenız de ver- mı zaptetmege ça ış ~- a a m':1- _Evet 
taki~ aned_ır. anee~ kadar 

19 
11. meseniz de biz tahkikatımıza de- vaffak olamadım. Hıddetten bıt l . d d "d" f' 

B 
m ınız Ybene ., oki d" ..• iİ; -19 L _ _!_ Yam edeceğiz. çılgına dönmüşli!m. Tabancamı al· k -d çın e a? am var mı ı ı. . ~ 

undan aonra UD n ... ~an ,._. ___ L_ s· . k 1 1 k . .. b d l· ... kt B "'ld"' . ın a mısınız. L_ • • • Kuman· • ~ ._.....uıa ır ıs em e a ara geçtı, yuz a- ım, so .. aga çr ı~-. ensonu o uı w. .. •• • 

~nuttuklanmı .~ı~eyımz. mda Yüz S~ı ~t .Yarını tının karıısına oturdu. itirafname- met;e kara~ veı·1mştım. - ~e~. degıl:. ~os~o. Pfıfe ben• 
~n da bu mukileme d esnu bu· d . d" ~ Lİ!ok .~~ bır hal- yi elinde tutuyordu. Sormağa bat· Sesi titrıyordu. Yalan mı aöylü- zer bır golgc gorur gıbı old\!m. 
bize ,..ef ~~kte eTUll .. _e._: 1• .b. iki~ dutmuı kollan ladı: yordu? -Ali demek bu zat ile r,~öayo 
J'Uracald•-ft• emmun. Q.IUll& ,. 1 yana aarlmu,b c·· v . -1 

"t" f .. , ı -~ 
1 

··Jerek l "nd b" k I • oz- -Geceyanıı aaat yarımı on ge- ans yenwen ı ıra nameye goz Benson kapı önünde bulustu ar? 
M6c:ldei um.- SU cevap en en ır ço sece er uyku 8 ' · · · ... · · d · d · · ~ · •erd"· kaldıiı anlqdıyordu. Kum auz çe enaon un evınc gıttıg_ınız. ~: gez ır ı. . . . - Hayır .• §ey.. Mösyö Pfıfi ç-ı• 
ı. . . • • aaimemnuniye •• .. r . tarak andanı man orada ıeref ve haysıyetınızı - Bakın dedı. Sızın yazınızı o- karken gördlim. Girdiğim zcıman 

L - T~ıfımzıZatm be d ken- l~~d~Be ındı uza k odna .d?iru lekeliyen bir manzarı ile karşılaş- kuyorum: "84 üncü caddeden 48 yoktu. 
aabul edıyorum- en n e yuru u. un an onun ar etını t .. .. l'" B d S . . del "tr-· K d . . . . . 

d

• • . . . dum • ... kum d aev ıgınızı soy uyorsunu:ı. un an en ıncı ca. eye gı Llm. anı an ıçerı _Demek sız ıçercle ıken ..... ı-.. ,· ~ 
ıaı ·ıe ko n•ft'IAYI ıatıyor • memesıne ragmen an an d Ki ,. d b 1 . •. " d" k uC ••• ,.. 

1•• n~fak l b b.ld""'" . nl dk 
8

• d bi 1 oat er ın ora a u unduğu manasını gıraım... ıyorsunuz. Kapı açı _Öyle olncak. 
Zılı çaldı, u yapı ı, ma. CUJ! 1 ıgını a a 1 • ır en re •azi- mı çıkarmalıyız? mı idi yoksa çaldınız da mı açtı· ·· · 

bir ı...:....:- önünü ilikliyerek ıçen yetini batırma ıetirmit olacak iri Le-•--ı. b K .. kü' b" l 1 ' - Anlapldı. Şımdı devam ede· 
n.cn.llJ" durd ·1ec1· 

1
. . , aKUa sura nı ub. ua n ır ar. 1• B .. b.ld · d" tft..dı" u, gen ı, e ını çekti Ba ae ta 

1 
d" 1 k k .. 1 d" ım. enıon OLomo ı en ın ı, son· 

... • • • - Tir a cevap ver ı: ,..ea o surat e cevap vereme ı. ne oldu? 
Markam, emretti: . . _ f~r kumandan ona doiru gitti, eli- - Bemon'u ben öldürdüm. Ne T erecldüt ediyordu. Sonra gazete- ra · . 
- Yüzbafı Leokak ıçın ıuratle nı tuttu: . ıebebe mebni olursa olaun. Sen K- lerde Madam Platzın kapı çalındı- .. ~ Yan~?a yaklaştım, kend·dne 

bir celp müzekkeresi yazın: . . :-_ ~~~ .. d4'd!, ben aenin Al- ler ite kantbrılmaaa, rahat bırakıl· ğını duymadığı hakkındaki ifade- s~yl~yecegı~ ~eyl;r _?lduğunu bil-
Müsekkere bir baç dakika ıçın· Yenı oldurı!t"'• ınanmıyorum, aa olmaz mı? aini hatırlamış olacak ki kestirme dırdım. Benı ıçerı çaKırdı. 

de yazılıp ıetirildi. Markam imza· Le~kok ütün vücu~~nü kaplı- - Şüphe yok.. olur... hatta ben bir cevap veı-meğe hazırlanır 2ibi - Sonra? 
ladı veı . yan bır korku ırtmuı ıçınde, aö- de onu karıtlırmamağa çalııaca- oldu • .3u aı·a~a 'akıt kazanmak i· 

• VAKiT .. ın tefrlkaaı 

• ( Dcvanu var) 
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Uzakl~~.!~l~~!~ başımı 
~l d- 1 d -- -----· çevirip baktım, Lat~n harflerinin 

zmir e ti ha ise mü. kabuıa münakaşası kabarmış 
as b t·ı Sahi mi acab• ? n e e l e deniz gibi dalga vuruyordu. ya- Q. •• 

Serbest fırka lideri F cthi Beyin zıda ve sözde bunun kolaylık Dün sabr.h, epeydir rasgelme· 
maks~tfanm ve prensiplerini neşir vereceğine inanmayan muallim diğim cıvıli:dı bir kask.:!t1iler knl..l · 
ve izah eimek üzre lzmire gitmesi bir kalem, go .. rdüm ki birden bi- balı!iı ile karşıla~tım. Üç aylık tn
ora<la bir takım nümayişlere vesile tilden sonra insan eski yol arka-

S:.1r FJiUOi - CENNET ... ~.-
z::cnnr 

Cebelden son firar 
vcrmiş. Bu arada bayrak taşıyan re ke8'iini kapıp akıntıya sah· daşlaı·ım yadırgıyor. Halbuki on· - '1:1-!J 
bi..- kafilenin bayrağı da yırtılmq. verdi. Kulaç atarak karşı yaka- lada, senelerdir sabah saatlerini ikisi de buradan cıktılar. Meı·- - Onu ni;in r-:~til'medin? 
Hıidfoc hakkında henüz kafi dere- ya geçti. Loğsamn ba~ı ucunda ayni vagonlarda geçiriyoruz. divenlerden inerek bahçeye geçti- - Getiremedim. 
cede tafsilat olmadığı için şekil ve koUannı sıvayıp ebelik etti. Küçük P.'enr dostlarımı tekrar ler. Bah_se bombo,tu. Uzakto.n or· - O ha.ide ne olacak ? 
mahiyeti üzerinde bizim için mü- y ı d 'Jd görmek, be~i adeta sevindirdi. Fa· dugahm meşaleleri görünüyordu. - l\·iüs~:ıcle cc~cn;cn ben askcr-
tnle~ beyan etmelc: dog~ru deg~ı·ldı'r. 8 nız eğı i. Bu meslegv e ı b d f Haldun b h "d· B • d - cat ne yazık ki gene u tesa ü ten . : ~arı ey u, .~ ı. . eynm c lerir:ıle C-Jbdin kalefo:ini iı:gr.d c:lc-

Bununla ber•ber fırka mu··naka- yeni girmiş, dün itikatsız, bugün · · · k b. ·ı k hır hafıflık v d G l b k ... ıçımı anatan ır yara ı e çı tını. . ar 1• oz erı etyayı ccğim ve bu iş bö:;lec~ İt:::!cc . 
•~larmın halk arasında sokak mü· Jmanlı, eli uı bir nice doktor yarı se-1"J,·ordu He - · 1 · :r- Karaköyde araba boşalınca ço- ... . "c:.;, • r Ş-n aıs enraış - Buna imkfı.n yok! Kale yI!u-
cadcleleri haline girmesi tehlikeıi- Tardı. Tez zamanda loğsa kur- culdar yer bulup oturdular. İkisi gıbı ıdı. Şeyh onu bir kapıya götür lacak! 
ne) hmanikolmak için umumi bir "mü· tuldu. Doğanın gürbilz sesi or- önümdeki sıraya yerleşmişlerdi. ddü. Kabp!mdn önkündbc dlduranul ikşi ah- - Yıkılmaz:ıa ne olur? 
i. aza abilinden birkaç söz söy- t l ~ ml Bi L.ak l am, ır en ay o ar. ey 

lemek ihtiyacını hissediyoruz. al~& Ç attı. Tannya emanet. . raz a'"'!r sese ama gene etrafın ona: - Bu fo:;~tçılar iik fırsatta ae-
Evvelemirde ~u hakikati göz Ö· Yavru yaıma ba•madan kema· •!!itebileceği perdeden konuşuyor· _Gir, ded' ne b3la kcsilirLr. E~ki<lcnbcı·i yap-

niine koymalt lazmıclır: Fethi Be· le erdi Ilabi bir ilham mahsulü lardı. Çok geçmeden ister istemez Haldu~ içe~ • d' Bo tı~:larrni tckrQ.!' ederbı-. Bu fır~atı 
y.in riyaset ettiği fırkanın ortaya old v • bel . d k t aralanndaki mevzuu anladım. Za· iki kol sar;ldı 0ulıkı ı. -~dna kr.-rımııyalım. Bunun serefi çok bü-

km d · t' d~gun~ ke .• ke_n eı•w• anaa_ ge- ten çocuk nerde olsa beni işgal e· dak yapıır. ... H·-'d a ._arıd~ .1t _,.u· yiik. -
çı ası ile memleketimiz e sıya•i ır ı. Çün u ·orpe ıgıne ragmeo d b' d B 

1 
. ~.... w un, •en ını eıuım .. .. .. b' .1· 

bayat yeni bir safhaya giriyor. Bu .. en ır mevzu ur. u yer eşmış etti. Muhakkak ki bunlar Mesrure- Haldun, du~unclu ve ır şey uı· 
y,eni safhanın mahiyeti şudul': çok mantıki ve nalına mıhına hislerle onlan dinlemekten kendi- nin kollan ve dudakları idi. Mesru- yemedi. İçinde bir i~tiyalf vardı: 
M_mlekete ve millete ait olan umu bakmayan TIU'Df}U sazJer s6yledi. mi alamadım. re artık onun kar1&1 olmu,tu. Bura· Mesru:reye dönmek! 
mi İ"lerde takip edilen ve edilecek Vakaa dilinde çaprqak.hk oldu- K~ o tramvaya binmeseydim. sı onların zifaf haclesi idi. Mesru· Haldun kude~ine haktı: 
ofan hattı hareketin muarızları ta- ğunu iddia edenler bulundu. Ki- Ve k~i o çocukları dinlemesey- re, daha doğrusu Mebrure, Haldu- - Sen lt...·uarınız nedir? 
mfmdan ~ıktan açığa tetkik Te mi Hayık kimi Tacık fiyesine dim ! O tesadüften sinirlerime ilk nu elinden sürükledi. Onu dairesi- _ iki güne kadal' teslim olmaz-
münakaıa edilmesi. Fethi Bey ile bakını olan his bu idi. Fakat azı- ne. götür.dü. Buraı.ı ne kadar aüalü larsa h .... p ••• 

f l b ak ·f benzetmek istedi. l..ikin bu ku- b ..w te.-a tar an unu yapm vazı es(- cık ıonra bu sade kendimi dütünen ır yerdı. Bahçenın en güzel güHe- _Bana emriniz? _ 
ni üzerlerine alıyorlar. Halk fırka- sur ititeulerin kulağında oldu- histen utanç duydum. Beni yaralı- ri, en nefis çiçe~eri o~ayı tat~r edi- _ Vazife ba~ına avdet. 
sı da icraaL"'lldan emin olan hır' 11'. gunuw doktorlar ı· .nat ettı· - bı-· ki ·ıik yordu Hald d l 1 d :s -,.. "~ yan hadise bir . '1 t dava . un ıra esme ma ı t e· L:I l _, b" d" k . • 
y.asi te~ldriil olını.ık itibarile bu ze dediler ki: mesele kalmadı. ' ğild. M kl 0 nd k' M b .- a ı-.aun atına ın 1 ve marga· 
~ünakasalan ve bunlar ile L-lkın değil, bir memleket acısıdır. Bu gi-

0 
ı .... ~klsrur~ fe 

1d e 1 ~ .. rukre hına doğru ilerledi. iki karargah~· 
~ ll6 lkincı• yaşını sur- ken bü b 0 a 1 ·· ·· d · e· "k,..•ki d nu suru emış, 0 a ona mun. nt d-'-· f b" k tl"I cbgr.v :ıdan doO-ruya alakadar olma· . . er ' .nye-_ ı cı ar onun e ıs • ~ uy- 1 t rasın iU;;l mesa e ır aç eaa . c 

v d b yıfhk 1 • • · f b 0 muş u. 'd" O h ı· d h · ı· A •ını memnuniyetle görüyor. sın e azı za emare erı go- masaydım!,, temennısının ena ir • • • ı ı. n"!n. aya m e . ep o sı:,; l a-
F ethi Bey ile arkadaşları söz söy- renler ve ara sıra için için inlediğini özcülükten ba,ka manaıı yoktur. . .. lem, o ınalı neşe, o derın ve hararet· 

Fethi Bey ile arkadqları aöz duyaııJar olduysa da, 0 ebe dok- Hadise şu: Ertesı sabah,. Haldun, uya.ndıgı li. visal anları yaşıyordu. Sanki Ce· 
a>ylemekte, hükılmetin İcraabnr Bahsettiğim çocuklar, ikmal İm· zaman Mesrureyı yanında bulma· ~elin bütün dağları, taşları, duvar~ 

tör tP.tbiıi 6zerine aldı. Nabız dr O daha evvel ayanmııtı Od2 h ~ d A k d tenkit etmekte nekadar haklı ise ...,. tihanlarmı vermiye gidiyorlardı. . d ı k fc r - ı' . ..., ~arı ep onu ç~gmyor u. ~ ın a• 
Balk fırkası ile onun taraftarları- yoklarken ihtimal kalbine kllçiik Çow k ld.kt per e er ve a e:; ı pencere erın a~ veti meğer ne kadar kuvvetli imi~! 

b d 
gu yumurta apıya ge 1 en kasında lostu. Haldunun içinde bü- A v 

nm da bu sözlere cevap vermesi 0 ir ıUphe üştü, fakat belli et- ıonra dersleri hatırladıkları için, yük" b" .. ~ h v lıv d Haldun karargahına vardıgı za· 
kıdar haklıdır. Bu vaziyet adeta medi. Hele kapalı zarfla yapbgı"' ..... • H · · ır guna agır gı var 1

• man ne yapacağmı ıaşınnıı bir he.l· 
f k 

hazır degıllermıf. emen hepsımn _ Mesrure f d ·d· C b 1 h. 1 d 
Fethi Bey ır ası ile hükiimetin ve konsilltasyon neticesini ele giine alınlarında korku ve endiıenin . · .. e 1 ı. e e ~ey ıne yaraım .e e· 
hükfunet fırkuımn millet muvace- bı.ldı·rı·~e. __ 1afJl.ı.. ki 8ır._ d..ö-er b I .1. d D rtl . I Bır kapı açıldı ve Mesrure go· ceğine dair söz vermişti. Mesrure· 
L d '- k l ..... . llW uı ~ - 0 u utu sezı ıyor u. e eşıyor ar ·· d- El' d b. t • d O . .. v. • • • • c~in e mum:. eme o maaı kabiliu. 'fahil d ki k i ka. l ~ ' run u. ın e ır epsı var ı. nu ye geı· . donecegını temın etmı'.:tı. 
elen bir şeydir. Bir tarafın ne tik.D.· bir ekaiklik yokmtlf. Kaf kef fı er e opya m naız ıgına bir yere koydu ve Halduna ko~tu. Halbuki ne Meırureye dönebiliyor, 
yeti var ise söyler. Diğer taraf ona itirazı bilfl qı ameliyesine değ· kızıyorlar, hocaların merhametsiz- Onu koilarile ve dudaklarile sar· ne de şeyhe yardım edebiliyordu. 
cevap verir. Efkan umumiye ve mezmiş. liğinden, numara cimriliğinden dı. Sonra ~m~ kahveaini ~· H.al: Haldun, çadırına girdi ve bir ta-
millet adil bir heyeti hakime gibi Bravo. Her do§ru fikir alkıp dem :VUruyo~lar~ı. • • • d!.1° 0~ içtı. Gene ortalı11 ııs~ı rafa yılalır gibi oturdu. DÜşünüyor 
her iki taraf sükünet ile dinler. değer. Nıhayet ıçlennden bırısı: g~rmege ba'l~ı. ~ldun ~17 •e bir !eye karar veremiyordu. Or· 
Hakkı olan tarafa haklısın, haksız - Aldırmayın be yahu, dedi nı semadan ınmıı hır melek gıbı ık k .. d kt H ld 

f d h kk Ancak uvti bir elifbede iyman ' .. .. d O kr 1 ·ı ta ı a. a.r ı an sonra a un, 
obn tara a a a sızsın der. Ya Tali yardım eder de geçenek ne g~:r~yd~r Fuaka. tnbun a~. l ... 'k tu ırevıt ekt· kuman dan vekilini ragw ırdı. Ona: 
ni intiha.bat zamnnmda herkes hak (iman) iytibar ( i'tibAr ) kağtil Al" kk d"' k h .. kt mış ı ı. umu a a onu e - T a a, yo onerse us1111 me ep· - .. .. .. .. b. _ Kumandayı sana tevdi ediyo--
L gördüğü tarafa reyini verir, di~ (öldürilcü) kamnm (taksı"m edı·cı:'\ 1 ·· d ? c·d b. rar yer yuzune ve yer yuzunun ır· h b eı-· ıı er ne r;t:ne uruyor • ı er ır aı- d t .k . d. f k I rum ben hu alqani kararga ta u· 
ier tarafı reyinden mahrum ede- 't'e bu gibilerden ruhafca yazılara ruf yukru-ıya gireriz. en ı sın ıren, a at aonra a lft· , - ! ded. 
bllir. Fakat bir kere intihabat olup lan ve bota ıiden hakikatlerine ka- lunmıyacagnn 1

• 
bittikten sonra hükkumete muhalif harflerin kıymet ve mahiyetini Bu cümle bütün M)ğuk kanlılığr· vuşturmuttu. Ve atına binerek harel::et ettl. 
fırkanın şikayetleri ile hunlara değiştirecek yapmacık imlaka mı elinıden aldı. Söyliyenin omzu. Nihayet Haldun kendine geldi. Cebelin kapısına dayandı. Kapı 
arşı icra mevkiinde bulunal\)arm ( lutfeıı ka yı uzun okuyunuz ) na dokunarak hangi mektepten - Mesrure f dedi Karargah~ hemen açıl:-ıış ve onu sevgilisi kar· 

cevaplannı dinlemek ve millet na· idelerine doğru yönelişin ma'nası bahsettiğini .•ord?m·. Kekeledi, ~ gideceğim. Se~i de gÖtüreceğim. şıla~ıştı. ikisi de bahçenin orta_sın· 
nıma bir hüküm ve kmar vermek nedir.? vap vermedı ve ılk ıstasyonda ın- _Haldun! Benim evim artık daki yuvilhnna koştular. Yedıler, 

ile~ Meclisine aittir. Meclisteki di. burası. Ve sen benden a~lmıya· içtiler, seviştiler. Nihayet Mesrure 
eri yet kimin taraf mı iltizam e- Garplilqmek ilzere alchğımız Çocuklar arasında böyle kötü caksın. ona sordu: 

a r~e onun hakir olc'lc3una hük- yeni okuma - yazma anahtarile bir inanışın yer tutması nerden ge- _ Ya askerlerim? - Kardesini görebildin mi? 
ehnek lazımgelir. açılan istikbal kapııı arkasına liyor? Ben huıusi mektepler İçinde _ Seni bırakmam! Sen ancak - GördÜm, fakat bugün mu-
Şimdi F etlıi Bey ile arkadaşla- acaba eski imlimn tarkh çehreıi resmi müesseseler kadar titiz, iti- sulhu yapmak için gidecek ye bana vaffak olam::.dmı. Yarın tekraı· te· 

rınm lzmirde yapmak istedikleri gizlenmiı, l!lncı bir istihza ile nalı olanların var olduğunu hiliyo- geleceksin. Ömrümüzü burada ıe- şebbüs edcceeim. 
y h.endilerine gelecek intihabat bize dudak büktüiünü mü gö- rum. Maarif vekahti, ciddi, çetin çireceğiz. - Emir Zeydun, demek ki ka· 
'n taraftar kazanmaktır. intiha· receğiz? bir teftiş yapmalı ve eğer vana bu _O halde kardetimi görmeğe rannda ıarar ediyor. 
t oluncaya kadar hükfimetin İc· Umit ederim iri korkum •e gibi mektepleri kapatarak, bütün gideyim. - Evet. 
ntım tenkit edecekler, kendi kıyasım babldır. 1ıusuai yuvalan bu ağır, bu kirli ve _ Buna müsaade ederim. Fa· -Zeydun benim için bir ~ey de· 
ogramlanna mümkün olduğu ka· yapıfkan lekeden kurtarmalıdır. kat netice ne olursa olsun buraya medi mi? 
r fazla taraftar toplamağa çalı- Köse Raif Paşa oğlu Çünkü o mekteplerin içinde mem- döneceksin ve bana geleceksin. - Seni bulduğumdan memnun 
cnklardır. İzmir gibi memleketi· M. Fuat leketin irfanma cidden çok hizmet _Peki ı oldu. , 
izin nüfusça en kesif olan geniş H ld " ki! d. rk d d M b 

ir şehrinde Halk Fırkasına men· Tashih edenler vardır. a un pe " ıyo en ew Haldun etrafına bakin ı, c -

P P
""'-k çok ı"n•an bulundumu gı·bı" Sadn' 5e'l""4 min, biraz tiksinir gibi obolduğ-..ı rurenin kulağına e@ldi: 

.. 0 , Etem B. in dünkü sayımızda d hakik 1 
ei:hl• Bey fırk .. •ına da ı'ltı'hak ede.. k "'lk" ·r.· b ünyevi at ara ansızın yun -Yalmi mıyı~ Mesrure? 
k

' b 1 b~l çı. an, ·ı program, ıı>ı aş,. adlı maka- Fıkra: eğdiğini anlıyordu. Dünyevi haki- - Yalnızız 
.. ~er u una 1 ir. Herkes siyasi lesinde birinci .sütununda •'ticareti ile ve katlar ne.kadar ıatvetli idi. Hal<lun b' . kl'f d w• 

aatini istediği surette kullan- tavassutlar yapan ,. cümlesi tıcaretine D .... . ... I r" b I .11 d f t by du - Sana ır §eY te ı e ecegım. 
akta serbestir. ı ktı o~u gorus e •. un arı ı c: e a a or . yapar mısın? 

A k b tem .. 
1
.. b' .f d tavassuUar yapan,, 0 

aea r. Ayni IBtanbulda orta oyunları mazmunla- Bir iki saat sonra Haldun bir ~ta y , 
ne.ad uB .a.Iyut bu~ . ır ~ a e sütunda .. güne~i,. den fc nra bir "gibi,, rı ve hokkabaz zarafctlerile mizah ya- binerek Cebel kalesinden cıktı. Hu- - eparım · · ... 

zı var ır. u cı ıe ır &ıyası ter· . S 0 dak" "b k bl 'K'" .. • ık o- k ~ ih d Buradan gid--li!ll 
·ye meselesidir. Gerek lzmirde ilAve edilecektır. • on ;,.tuhn I ·tı as 

1
a,, :~ı r

1 
\.

1
oroulu) gazctcaı ç b·~r.1 kurt- mu~ yolunu kapıyan .

1
arkarg ka oğ - tıı.T ., -- • 

k d . v h 'l d F h' B ' "başta itrihatcı ıt a a cı,, o a- u mu ıau gazctcve alınmış ır ı ·rcı· ru ılerledi ve kardetı e arşı &rfı- - nereye. 
c-e ıgcr rna a. er e et 1 ej " ' d l l ., t B' · b' k. · b 1 ,_ 'ltihak t k . . I cakttr. t:ıshih ederiz. aın an an a§ı ıyor ki bu gazetecııc e, ya geldi. - .ı:ı ı:r ,ms~n1n u amıya-
.il.a~ma 1 e .. r:ıe. ıstıyen er a~ağı yukarı, bir genzi. aslanı ke.silmiş. z d •-- d • M ~31 bir yeı-e, ta Endülüse ! mlckette umumı ınbzamı muha- ..... '""""""""''uıı"nuıııııııuııımı ıı1111111111uu1111uııı••ıı•11•10-0 

... , .... 
/ 

- ey un, a;;;nr eıım, earure· 
İ"İn vazedilen bir takım usul- lekctin umumi nizamlarını telif et sm,,t Pa.J<ıdan Sivasta içilmiş şampart- yi tekrar buldum! - Beni hırakı:r..ıyacağma, ben· 
3' v l .. . 'ki · yaların hesabını soruyor M "I d' ·7 O den ay im v na yemı'n eder· ve kanunlar hulundu.gunu göz me c luzumunu takdır ettı erıne _ y w • - esrure o mc ı mı nun · ~ı ıyacagı . . 

'ne almaları lazımdır. Eminiz ki ıüphemiz yoktur. Fakat toplu bir .Koroglu, Agaoğlu Alımet Bey ue :4: keaik. baıını kendin gö:-mcdin ı:ni? aen ıem her yere takip ederım. 
usul ve nizamların bozulmasını halde bulunan binlerce kişi arasın rı~w Oru~ ... Bu muhalefet miiselle~ı~ı • - O kesik bat bir batkaıma ait· - Yemin ed~rim.. . 

. k . . d 1 v k . k' b.genmıyor musunuz? bı•nların go-u· tı. - Ben de ıenı takıp edenm .. zat serbest fır a lıderı arzu et· a orta ıgı arışbracak hır kaç ı· - y • ' • 

. Çünkü aksi ihtimal hem mem ti çıkabilir, ve bir kaç kişinin yol· şu dogru olmaz da lı:ımin olur 1 - Ya Mesrure? • • • .. . - Bunu nasıl yaparız? 
etin, hem mevcut fırkalann, ni suz hareketi kim&e farkına varmı· • * * -.M.esrure, dedi, ?u~ benı bul- -Yarın kaleden çıkıp gittikten 

yet asıl maksadın ~rarmndır. Ve ~arak ~zlerce kişiye sirayet edebi Siireyya Paşa du. Bırl~~.~ ~e~le gırdık. Aktam sonra, alc!am çadınnda beni be~lc 
emlckctte umumi nızamı mulıafa lır. Netıcede halkın zararına bir la Yeni fı1'ka."fa geç(>n Süreyya Paşa- orada dugunumuz yapıldı. ve hazır ol. Hemen hareket ederız. 
mecburi~etinde olan hükumet kını çirkin hadiseler vukua gele- dan balısolunuyordu. Paşanın Halk - Tuhaf !ey! -Ala. 

nun ve nızam ahkamını ihlal e- bilir. Onun için halk arasında siya· Fırkasüe ne dereceye kadar aldkadar Fakat Haldun ciddi idi. Zeydun, Mebrure o akşam şeyhülcebeli 
nler hakkında tedbirler almak ıi meseleleri münakaıa edecek 0 • olduğunu yakından bilen bimi gülii.m- tekrar sordu: görmüş, ona Zeyclunun yavaş ya· 
rannda kalır. lanlar ile beraber bu mün~a,alara ıedi: - Mesrure, bizim bildiğimiz gi- vaş yumuşadığını Haldunun Cebel 
İzmir me~l~ket~izin en mü· batta ıami ırfatile. i.!tira' edecek -Süreyya Paşa, dedi, k~ndi yaptığı bi mi? davasını keneli d~vası tan·dığmı 

er ve guzıde hır parçasıdır. buluna~~ çok. ıhtıyatlı harekeı lı·umaşlar kadar olsun, sanı~ çıkma- - Daha iyi. • • anlatmış, §eyh te memnun olmuş· 
rado. bulunan vatandc:\!larmnzm etmelen lazımgelır. dı. - Kendiai 1'imdi ncrde? tu. 

i münaka,a hürriyeti ile men~· ~ .A.aM .f • • - Cebeldeki evimizde. . • . 
·-

_(Bitmedi) 
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Yerli mallar ( "VAKiT,, iN SEHiR HABERLERİ ) VAKiT 11 
Sergi bu akşan1 kapanıyor 

. 11 ağustosta açılmıı olan yer
lı mallar sergisi bu akşam saat 
onda kapanacaktır. 

Meartfte 

90 müracaat 
Yavuzun filmi Bir mer'a 5 Eylill Cuma 930 1 

Sergi oD beş gün için açıl
rnıfken halktan gördüğll rağbet 
Gzerine bu müddet on gün da
ha temdit edilmiıtir. 

Bu seneki sergide sabt ta 
0~maaı bu rağbetin en mühim 
bır lmilidir. 
ku Geçen seneki sergiyi on do-

z g6n içinde 783 bin kişi 
geznıiıti. Bu sene bu mikdar 
Yİrnıi beı gftn içinde 350 bini 
balmuttur. 

Sergide açık bulunduğu mfid· 
det zarfında elde edilen hasılat 
20o bin liraya yakındır. 

Sergi iki gfin için dağıblacak 
Ye yedi eylülde mektep tama
men tahliye edilmiı olacakbr. 

Yerli mallar ıerğisinde dlln 
gece Cbmburiyet gençler mah
feli tarafından bir yeda müsame
resi Yerilmif, ıergiye iıtirak eden 
•anayi erbabı ve aileleri hazır 
bulwımUflardır. Bu mllaamerede 
Muhit mecmuam yazı müdllrü 
Kemalettin Şiikrü Bey, serginin 
bitmesi mDnasebetile güzel bir 
nutuk irat etmif, ıerıiden alı
nan faydaland çok bllyl\k oldu· 
iuııu anlatmışbr. Sanayi birligi 
emuml kitibi Nazmi Nuri B. hu 
nutka cevap Yermiıtir. 
.ıı-t ı ,ıı: ı ıııı 'i" 'l''I'' .:. ıı ılıı.\1 ,,ııılıı'''ll ,, ·!! :ı' 

I 1 I• 1 
0
1 11 111 

lf1Jretler ı -
-ı~ı~ıııımıı~ıı 

Olmaz olmaz ! 
Lider Fethi Bey: 
"'- Anka.rada dünya cereyanlann

dan uzak yaşryanlann bu kadar müs
terih olmalannı tabii buluyorum !,, de· 
11Ü,. 

Der ya! 

p •• ••• Fakat dilşünüyorum, bir gün 
ethl Bey mel'ldi iktida11L gelirse :ıe 

•laeak? Dünya ahvaline yakından va· 
kıt olalım diye Hük'dmet merkezi Av· 
l"IP&n. mı nakledilecek'! 

Yoba FethJ B. Başveklletle Paris 
lleftrlitinf telif etmek mi istiyor? 

Olmaz olmazl 

. Ya beyaz deseydi? 
Dan bir gazete ismet Paşanın bir 
~ koymuş n altına "'tünelden 
bpkara yilzle pktığınm resmidir,, diye 
)llZllU§. 

Meşhur 90syalist "Bebel,, bir eMrini 
Jle§retmiş, satılmış, tabii tekrar tabet· 
1tliş reae satılmış. Bir gUn dostlann-
4aıa biri Bebele demiş ki : 

- tJstat eserinizi dilşmanlannız bf· 

le takdir ediyor. 
Bebel derhal yerinden kalkmış ta-

l>Uıı düWnma gitmiş: 
- Hemen demiş, benim ldtaplan 

Ecnebi ve lJkalUyet mek
tep,eri muaılimleri hen'iiz 

tayin edilmedi 
Ecnebi ve akalliyet mektep

leri muallimlerini tasfiye için 
teşekkül eden komisyon faaliye
tine devam etmektedir. Bir ar
kadaıımız yalnız 12 muallimin 

tasfıyeyetabi tutulduğunu yazmışbr. 
Bu haber doğru değildir. Hennz 
kaç muallimin açığa çıkanlacağı 
kat'i olarak kararlqtınlmamlfbr. 
Vaziyeti muallimlikle kabili telif 
olmıyanlarla devamsızlıkları gö
rülenler çıkanlacakhr. Yani mu· 
allimlik için 90 kadar mÜl'acaat 
vaki olmuştur. 

Bugünkü imtlhanlar 
Bugtln orta muallim mektep-

leri muallimliği için Darülfünunda, 
bjçki ve dikit muallimliği için 
kız muallim mektebinde birer 
imtihan yapılacaktır. Darülfünun
daki imtihanda orta tedrisat 
umum müdürü Cevat Bey bulu
nacaktır. 

Vilayette 

Poliste vızife saatleri 
Polislerin d6bet saatleri alb

dan dörde indirilmiıtir. Çok yo
rucu olan mesai tekli bu ıuretle 
tadil edilmiı bulunmaktadır. 

·Istanbulda gösterildikten 
$0nra Jlnadoluva 

gönderilecek 

M aii'Wfalar esnasinde '" 
gü/ertesinde "- ~ 

• Foto Fertt fbrablm • 

Yavuz zırhhsmm manevralarını 
göstermek fizere Tayyare cemi
yetinin bir filim hazırladığını 

yazmışbk. Bu filim ikmal edilmiş 
ve ilk defa Tayyare bayramında 
Sarayburnu gazinosunda halka 
gösterilmiştir. Filim yavuzun 
hütUn hareketlerini, top ateşleri

ni, kumanda heyetini göstermek· 
tedir. 

20 dakika kadar devam eden 
bu filimin ilk iraesi büyük bir 
alaka ve rağbet uyandırmı,, filim 
alkı,şlar arasında seyredilmiştir. 
Yavuz filmi Beyoğlu ve Istanbul 
sinemalarında gösterildikten son
ra Anado!uya gönderilecektir. 
Bu filmin tayyare cemiyeti epiy 
varidat temin edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Belediyede 

Bütçeler 
Badema, belediye kanunu mu· 

cibince belediye bütçeleri Dahi

liye vekaletince tasdik ve ica· 
hında tadil edilecektir. Fakat 
bu sene Emanet bütçeyi 31 a
ğustosta ikmal ettiği için vekl-
letin tastikine lüzum görülmek
tedir. 

İki müderris 
Şark villyetlerinde teth ikat 

vapmak uz.ere hareket ettiler 
Şark vilayetlerinde tetkikat 

yapmak ilzere beşeri coğrafya 

mllderrisi Macit Beyle içtimaiyat 
mUderriı muavini Orhan Sadet-

· tin Beyler dftn şehrimizden ha

reket etmişlerdir. 

Pinaadan ~ •• Ben muhakkak bir 
laa.ta etmişim, dUşmanJanm et!erlmi f 
'befentJ'Or. Hatayı bulup kitabımdan , 

lliklp &taJDll. • • r - . • 

Darülbedayi heyeti 
~ün Samsuna hareket etti 

, 

Eter o gazete ismet Paşaya yilztl ak 
~tı deseydi, o zaman ismet Paşayı 
lbettfi iktidardan aşırmak lbım gelir· 
eli. 

iki fırkanın farkı 
Ben Sivas yolunda gördtim: ismet 

Pll§a)'I yoUarda kal'fllıyanlar hep köy· 
lUier neli bakraç~ı, yanık yüzlü kadm 
lar, ançlan nasırlı işçil~rdi. 

Fethi Bey lzmire gitti. Onu kimler 
teşyf etti? Baloya gider gibi (hakikati 
8ÖY1tlyorum) smoking giymiş beyaz el

dil'enll, plltonlk iki ztlppe. • • 
Ceplerinde muhalf f gazetenin baş

hiı rırtınen bir kaç komisyoncu •. re
dinıotlannm rengi atmış, uçlan kıvnk 
ruı dalından bastonlu politika dükün· 
Itri_ solundakileri bir türlü göremi· 
Yen bir adam ... rujlu, pudralı, florami· 
li hanımlar- lşte aradaki fark ! 

S. E. 

Darftlbedayi heyeti dtın Samsuna hareket etmlttir. Heyet buı 
da OD temıil verec~k Ye ayın on sekizinde Istanbula dönerek, müm
klln olursa,. Y~n.anıatan t~mesi için Atinaya hareket edecektir. He
yet ~yın >:1rmısınde Atinada temsillere başhyacak, Atinada bet 
temaıl Yerdıkten ıonra Sellniğe gidecek orada da beş temıil ve-
l'İp tehrimize avdet edecektir. ' 

Istanbul kıt temsillerine tctrini~vvelin birinde başlanacaktır. 

lstiklM şehitleri namına 
ferağ edilecek 

Bundan 7 sene evel Hasan B. 
kerimesi Zahide H. Bergamada 

Timurtaf kasabası cıvarındaki 2300 
dönümlük yazlık ve kışlık mer' a
sını istiklal harbi şehitlerine tc· 
berrü etmif ve arazinin ferağı· 
nı Gui Hı. lerine terketmiıti. 
Bu muamele bu günlerde ikmal 
edilecektir. 

Bunun için Yalovaya tapu i-
daresinden bir heyet gideceği 
yazılmışsa da tapu müdürü höy· 
le bir heyetin gitmesine lüzumu 
olmadığına, ferağ muamelesinin 
usulü dairesinde, yapılacağım 
söylemittir. 

Nusret Bey 
Şurayı devlet ıeisi şehri

mize geldi 
Devlet şurası reisi Nusret Bey ~ehri

mize gelmiştir. Nusret B. hususi işleri 
için .gelmiş olup 10 gün sonra Ank:ı.ra
ya dönecektir. 

Postarla; 
~ 

Küçük koli postal 
Şimdiye kadar Avrupa ile 

aramızda koli ile nakledilen ve 
sıkletleri azami bir kiloya kadar 
olan küçük paketler, bundan 
sonra evrak ile beraber nakle
dilecektir. Bunların her birinden 
50 gram ve kilsurah için 7 bu
çuk kuruı almacakbr. Londra 
posta kongresinde nümunelik 
eşyanın gümrük resmine tabi 

r 
D:ı.hilde Hariçte 

T aylığı Kuruı 150 -
3 • • 400 800 
6 750 1450 .. .. 
12 .. .. 1400 2700 

... 
Rebiülahır 

1349 
Bu geceki Ay 

1 

Grıne~rn doğu~u: 5,30 - batı,ı 
Ayın doguşu : 18,16 - balı,r: 

Namaz vakitleri 
Sabah Öil~ lldnd ı 
4,0, ıu 3 ıs,52 

Hava: 

Aqarn Ya• tı 
18,37 20 12 

. 

TB,37 

3,11 

fm. ıılc 
3 43 

Dün azamt hararet 23derece olmuş· 
tur. Bugün mucavasıc şiddetle poyraz 
esecek. bava bulutlu olacalrnr. 

- Radvo: 

Bu akoam lıtanbulda 
Saat sekizden ona kada.r ıılatuıkll 

fa5ıl. 

Sinemalar : 
Alkaza - Serçeler 
Alemdar - Kazaklar Jon Gilber 
Betiktat Hilal - Verdün 
Ekler - Kuvvetin hükümdan 
Elhamra - Saadet yolu 
Etuval - intikam 
Fransız - Beyaz esire 
O pera ~ Cennet budur 
Şık - Aşık 
Süreyya. Kadıköy - Aşk oyunl:ırı 

[ Ust ~aralı ı inci rayıfada] 
olsun olmasın gümrük vasıtaaile 
gelmesi kararlaştmloiıştır. olmuştur. Ocaklardan fırka müfet· 

Nakliyat müdürlüğü görülen tişliğine gelen raporlara göre, bu 
lUzum üzerine lağvedilerek teş- müddet içinde kaydedilen 473 genç 
kilat lstanbul postanesi vasita- arasında 121 tane Darülfünun me· 
sile yapılacaktır • zunu vardır. 

Posta müdürü Halkın ve gençlerin c. H. fırka· 
Evelki gün şehrimize gelen sına karşı olan alaka ve rabıtası, 

posta umumi müdürü Fahri B. gün geçtikçe kuvvet ve rasan~t ka· 

h b 1 d d d 
zanmaktadır. Hannnlarm da C. H. 

ra atsız u un uğun an aireye gelmemiştir. Fırkasına rağbet ve alakaları ıon 
günlerde artmıştır. 

c VUKUAT 

Azkaldı ... 
Kendisini öldürecekti! 

F atibte Çeşme sokağında kırk 
numaralı evde oturan Koçonun 
kızı 16 yaşmda Ohanaya dün 
tendürdiyot içerek kendisini öl
dilruıek istemiştir. Sebebi kom· 
fUSU ga.zete müvezzii Sinamn 
baıı tecavüzlerine uğraması ve 
bundan müteessir olmasıdır. O
hama Balıklı hastanesine kal
dırılmıştır. 

Bir intihar 
Çanakkale jandarma mekte· 

binden lbrahim Ef. tedavi için 
Adana vapurile ıehrimize gelir· 
ken yolda kendisini denize atmış 
ve aldürmüştür. Cesedi buluna-
mamıştır. 

Münaferet ve dayak! 
Büyükadada oturan tevfik Pş. 

oğlu lsmail Hakkı beyle Basri 
Pı. zade 1brahim B. arasında 
bir dövüf hadisesi olmuştur. Ha· 
disenin sebebi muaferettir. 

Otomobil altında 
Dün Beyoğlunda iki otomobil 

kazası daha olmuş altmış yatın
da sebzeci Rifat ile Agop ismin
de bir çocuğa otomobil carpmış
tır. 

Birinci hadisenin töförü firar 
etmit diğer şoför yaralanmııtır. 
Mecruhların yaraları hafiftir. 

Hırsızlıklar 
Dün şehirde 4 harsızlık, iki de 

yankesicilik vakası olmuştur. 

S. C. FIRKASININ 
NAMZETLERİ 

S. C. Fırkası da namzetlerini 
tesbit edeceklerdir, fakat namzet 
göstereceği kimseleri henü~ ~a~· 
zetliklerinden haberdar edıp fıkır• 
lerini öğrenmemittir • 

yeni teabit edilen namzetler a· 
rasında Dr. Rasim Ali, eıki .meb'• 
uslardan Murat, Ebülmuhsın K~· 
mal Beylerle J&İr Namık ~e~alı~ 
hafideıi Nahide H. ın da ııımlerı 
söylenmektedir. 

Şehir meclisine nam~et göat~· 
rildiği söylenen Operator Cemıl 
Paşa bundan haberdar olmadığmı 
fakat eski bir belediyeci olduğuna 

.. e namzet gösterilirse şehre ve 
~:mlekete hizmet fikrile kabul e• 
deceğini ıöylemittir. ,. 

HUZUR HAKLARI ONAR 
LlRA! 

Şehir meclisindeki hakkı hu~ur· 
larm beher içtima için (10) ar hra· 
ya iblağı kararla9tırılmıştı~ · Dai~i 
encümen azalarına (150) hra verı~ 
lecektir. 

NEREDE TOPLANACAK? 
Şehir meclisi belediye dairesin· 

deki salonda toplanacaktır. 

Ali Rıza 8. Ankareye 
gitmiyor 

Sıhhiye müdürU Ali Rıza Be· 
yin aokaraya gideceği yazılmış• 
sada mumaileyh hu haberi tek· 
zip etmit ve eczacılann etıbba 
odasında yeni bir intihap yapıl
mak üzere kendisine milracaat 
ettikleri haberi hakkında da: 

- Hayır, bana böyle bir mü·• 
racaat vaki olmamıştır, demiıtir. 
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Üvey oğlunu zehlrliyen imam 
imamın kaynanasmm evinde 

kiracı Şerife H., zehirlen çocuğun 
feryadına işidip imdadına koştu

ğunu, çocuğun hamal arkasında 
eczaneye götürüldüğünü, orada 
ölmüş olduğunu söyledi. Ve 
şunu kaydetti: 

'Yüzıne müsabakamız 
[lJst tarafı 1 inci sayıfamızda] 

lak dudaklı ağzını, d~ük bı

yıkları altında aralıyarak etra
fına kulak kabartıyordu. 

imamın hüviyeti soruldu. Bu 
arada altmış sekiz yaşında, iki 
karılı ve 11ekiz çocuklu olduğu 
anlaşıldı. Bir karısından beş, bir 
karısından üç çocuğu varmı:ı. 

Davacı yarinde imamın ikin· 
ci karısı ve zehirlenen on yedi 
yaşındaki Behçet Ef .nin anası 
Nazmiye H. la büyük annesi 
Hacet H. vardı. Zehirlenen ço
cuk, Nazmiye Hanımın ilk ko
casından olmuş. 

Kaynanaı~ karı~ 
tmamm kaynanası, hadiseyi 

ıöyle anlattı: 
- O gu··n on iki Temmuzdu~ , , 
Damadım eve geldi, yukarıya 

çıktı. Torunum Behçet te orada 
idi. Damadım, cebinden iki kn
l.ô.h şeker çıkardı. "Ben bu ıe
kerleri okudum. Eve dirlik dü
zenlik getirir.,, dedi. Killahm 
birisinden çıkardığı badem ez
mesini Behçete uzattı. "Üç 
Kulhüvallahi bir Fatiha oku. Bu 
badem ezmeıını çiğnemeden 
yut!,, diye israr etti. O aldı. 

Bu, öbür külühtan da bir ba
dem ezmesi çıkartıp bana verdi. 
"Sen de yut,, dedi. Nasıl oldu 
bilmem. Bcm "Oruçluyum. Ak
ıama yerim.,, dedim. Canım ye
mek istemedi. Bıraktım. O sıra
da badem ezmesini yutan Beh
çet, kıvranmağa başladı. Yüzüs
tü yere düştü. Bu, şöyle bir 
bakb. Hemen cüppesini arkası· 
na toplayıp merdivene doğru 
yürüdü, kaçtı. Ben bağıra, ça· 
ğıra sokağa fırladım. Doktor 
auyordum. Buluncaya kadar 
yarım saatin içinde çocuk kıv
rana kıvrana öldü. 

- Hemen yer yemez çocuk 
fenal~tı, demek? 

- Bir kahve kabarıncıya ka
dar, zehir tesirini gösterdi, E
fendim. 

Zevcesi Nazmiye H. tunları 
söyledi: 

- Bununla on üç senelik ka
n, kocayız. Benden önceki karı
sı da sağ ve nikabmdadır. O, 
elli, altmıt yaşında olacak her
halde. Ondan beş çocuğu var. 
•

1Zenginim, dört karım olsa bes
leyebi! 'rim,, diye beni de aldı. 

Günün birinde öbür evde rakı 
kaynatmış. Duyuldu. Ondan son
ra bize bakamadı. Biz de kendi
miz iş görmeğe başladık. Hatta 
ona annem ·cüppe yaptırıyor, 

ben harçlık veriyordum. Bir za
man eve gelmedi. Geçenlerde 

uğradı. "Hanım, Rahbim bay1r
lar versin. Ananın kız kardeşini 

füyada gördüm. Bana malum oldu. 
"0, ölecek., dedi. •'Öyle söyle
me, hayre yor,, dedim. Bana 
annemin nekadar parası olduiu
nu sordu, "bilmem,, dedim. Bir 
zaman sonra işte onu zehirlemek 
istedi, oğlumu zehirledi. 

imamdan hesap soruluyor 
Reis Hasan Lfıtfi B., imamı 

sorguya çekti: 
- Kalk bakalım, bunlara ne 

diyeceksin. Kara kaplı kitapta 
böyle şeylerde yazılı mı idi? 

imam, omuzları öne doğru 
eğrilmiş, bir yükün ağırlığı altın
da soluyor gibi, cevap verdi: 

- İddia ediyorlar. Edebilirler 
a. Şahitlerim dinlenilsin . Kim 
seyyiat ile melfıf? Nümayan oldu! 

- Üvey oğluna badem şeke
ri. verdin mi? 

- Verdim. Ama içine zehir 
koymadım. 

- Ceset üzerinde fethi meyit 
ameliyesi yapılmış, çocuğun ze
hirlendiğini fen gözile görülmüş. 
Sonra kaynanana verdiğin badem 
ezmesinin içindede strikinin bu· 
lunmuı. 

imam omuzlarını kaldırdı, glll · 
dil: 

- Fen bunu göıterbilir, ama 
bu zehri oraya kim koymuş. 
ispatı lizımgelen bu? 

- Sen koymadınsa kim koy
muı? 

imamın hüoumlara 
Bu sual !izerine imam karısını 

itham etti. iddiasına göre, çöp
çüler onbaıısı Mehmet Ali ile 
seviımişler, o, köpeklere mahsus 
zehiri karısına vermiş, kanıı da 
o sabah kendisi cami şadırvanın
da aptes alırken cübbesinin ce• 
bindeki şekerlere zehir katmış. 
Şöyle devam ediyor: 

- Beyinlerinde ittifak etmiı
ler. Öyleya, benim evim var, 
eşyam var. Anası da paralı.Hem 
onu, hem beni ortadan kaldı
rıp mirasa konacaklar, evlenip 
ferih fahur yaşayacaklar. Asıl 
maksat, beni zehirlemek ya! 

- Peki, işler nasıl t"rsine 
dönmüş öyley ise ? 

- E, döner ya. Allah bliyük. 
Allahü Azimilşşan döndürmilf, 
celle celalehul 

imam, L aJın kaşlarına kaldırıp 
indiriyor, gözlerini açıyor, adeta 
celallenivordu: 

- DÖner mi? Döner işler. işte 
böylel 

Ve bu aralık bir iddia daha 
ortaya attı: 

Kaynanam da zaten bana 
garazdı ya. Kendisini almadım 

da kızını ald•m, diye beni 
kıskan1rdıl 

- Çoc~k sofada kendini yer· 
den yere çarparken, imam basa
makları ikiter ikişer atlıyarak 
merdivenden indi. Ben arkasın
dan seslendim : «Okunmut şeker 
vermişsin, hastalanmış, bari oku 
bir nefes ette iyileşsin, Efendif,, 
ozaman üvey babası çırpınan 
çocuğa şöyle dik dik bakb, hiç 
aldırış etmeden savuıtu. 

imam, derinden gelen sesile 
mırıldandı : 

- "lkiıer ikifer atladı• deme
si, garibime gitti. Ama der a! 

Mütekait kaymakam Mehmet 
Selim B., orada komşu imif. 
Şunları anlattı : 

- Vak'a günll, ıabahleyin 

kah vede otururken imamın tan• 
ı:ifat onbaş1ıından bir şey aldı· 
ğını gördüm. Sordum. "Köpek· 
ler bahçeye, mutbağa girip kap
ları yalıyor. Mekru~ olduğundan 
kalaylamak icap edıyor. Onlann 

ücudunu ortadan kaldıracağım. 
~öpek zehiri aldım" dedi. Bet 
dakika 100ra ıekerci Zeke· 
riya Ef. nln dükkanına doğru 
gitti. Oradan çıkıncada evine 
doğru yollandı. Sonra şekerciye 
sordum. yani biraz: sonra çocu
ğun zehirlendiği anlaşılıp tahki
kattan sonra. Ondan şeker almıı 
ve külahlara badem ezmesi de 
koymasını tabsisen söylemiş. Ha-
dise imam şekerciden çıktıktan 
birs~at sonra wkua geldi. 

lmaman bir müdafa, aı 
Gelen şahitler bukadardır. Şe

kercinin de imamın şeker aldı
ğına dair mazb~t ifadesi ?kun
duktan sonra, ımam, tevkifane-
den iki mevkufun celbini istedi. 

_ Katilden maı:nun aıcı Hüs
nü sırkatten maznun bahçevan 

- Aa, haşa sümme haşa 1 H~mdi. Bunların cürümleri nemi-
Rabbim kuru iftiralardan sakla· ı:e lazım. Karımla Mehme~ Ali 
sın! başının cami avlusunda fiıkos 

Gilriiltülli gülüşmeler, reisin on · "'k' kü ttiklerini, Nazmiyenın ı 1 • 
ihtarı. DaYacılar, sakinleıti. Sa- ~abada koydum, am~ birine. k?· 
miler sustu. Muhakeme seyrini yamadım. Pezevenk ıman yetiıti,, 
takip ediyor. dediğini duymuşlar. . 

- Zehir aldım fakat bahçede- Müddei umumi Burhanettın B. 
ki nebatata musallat danabu· bunların derhal tevkifaneden ge
run nam haşaratı itli.f ıçın. tirilebileceklerini söyledi. Celse 
Ben aldığım ıebirin mahalli aar- tatil edildi 
fını söylllyorum. Badem ezmesine Yirmi dakika sonra celse açı
ı:ebir koyanlar kimse, onlar da lınca, bu ınevkuflar dinlenildi. 
mahalli sarfını göstersinler! Hamdi imamın ifadesini "Kadm-

Vaktile inklr ettiği bir hu- la erkeği hiç tanımam. Ort~lık 
ıuıu 9imdi ikrar ettiğine işaret karanlıktı. Fiskosa kulak verdım. 
edilince, imam llkayt, ı<>yle Bu laftan pencereden od~ya 
dedi: bakarak işittim. Sonra tevkıfa-

- O zaman inkar icap etti, nede imam « Hadisenin iç yüzü 
timdi ikrar! böyledir- deyince bir .fiskos.u 

Bir mantık münak•şası oldu. hatırladım teklinde tastık edı-
lmam, cevap cevap üstüne ve- yordu. Aşcı Hüsnü ise, " Ben 
riyor, hazan pek mllbim ol- yalan yere yemin edemem. Ne 
mıyan şeyi hatırladığı halde hazan bunları tanınm, ne böyle şey 
mühim bir•ey irin "ben bugün ne · 'tt' d d' ., "' ışı ım,, e ı. 

yediğimi bile unutum!,, diyor, Burhanettin B. ıoylüyor 
tenakuslara dU,üyordu. Nihayet Mnddei mumi Burhanettin B. 
"itte böyle!,, deyip sustu, tahkikat safhası bittiğinden kilr· 

Şahitler sllsünde doğruldu. Şöyle baş-
Tanzifat onbaşısı Ahmet Ali, ladı: 

imama bahçesine dadanan Ki-· - 1278 senesinde Osküdar
mil Ağanın köpeklerini öldilr- da mütevellit olduğunu ifade 
mek için zehir verdiğini antatb. eden ve son meşgalesi Ayazma 
"istedi, verdim. Kalıbına kıya- caimii imameti olduğunu aöylüyen 
fetine itimat ettim,, dedi. ve buglin 65 yaşında olduğu 
Reis vaıifesi icabı eline geçen anlatılan Tevfik Efendinin müs
striknini böyle hariçten bir adama tantik kararnamesine nazaran 
vermesindeki usulıüzliığe if aret· üvey oğlu Behçet Ef. yi taam-
le ihtarda bulundu. Tan- münden ve tesmincn öldürmek
zifat onbaıısı, imamın iddiası 

hilafına, karısile ıeviımek değil, 
tanışmak gibi bir vaziyet bile 
menuubahis olmadığ'ım ilave 
etti. 

ten ve kayınvalidesi Hacer Ha
nımı dahi bu veçhile öldürmiye 
teıebbUsG tamdan maznunen 
duruşması icra ve mllrafaası ın
taç edilmistir. 

' 

Gününü ve mesafesini 
kat'i olarak tesbit ettik 
Yarış ayın 14 ünde Fenerba~çe ile 
Kınalıada arasında yapılacak 

"Vakıt"ın yüzme müsabakası 
ayın 14 üncü pazar günü saba
hı yapılıyor. Bundan evci bu sü
tunlarda eylülün ilk haftası zar
fında Ye F enerbahçe ile Kınalı 
ada araaında yapılmak üzere e· 
sas hatlan tesbit edilen müsa-

Burhanettin B. imamın rüya
aı, bunu tefsiri ıuretile baılıyan 1 
taammüt hususunu safha safha 
tahlil ederek clirüm vaziyetini 1 
esaıh ve etraflı bir şekilde tet· \ 
kik etti, "Imam Tevfik Ef, A
yetullahı dahi başa alet ittihaz 

ederek tasavvuru tesmimini setre 
ictisar etmiş, dualar arasında tes· 
min filini ikmal ve avakıbını 

reyüliyn müşahede ile gayzi 
derunisini tatmin etmişti.,, dedi. 
0 Aspirin yutar gibi yut!,, tarzın
da badem ezmesinin ağızda çiğ-

nenmemesini de temin ettiğini kayt 
ile u Cürftmde taammüt, tam ve 
kimildir,, ··diye sözlerini bağladı. 
Ve imamın zehirlemek, ı:ehirle· 
meğe teıebbüsten tecrimini iste
di, maddeleri ıaydı, idamı lizım

geliyorsada 65 yaşını geçmiş bu-
lunması bu cezanın tabfifi kanuni 
bir ı:aruret olduğunu zikr~tti. 

Karar 
imam, iddianamenin her nok00 

taımda bir aarsıntı geçiriyor, ara
da bir kenara dayadığı yumru-

ğunu sıkıyor, homurdanıyor, git
tikçe yilzil kızanp morarıyor, 
buram buram ter döküyordu. 

Mildellel, kuvyetli iddianame 
itlediği cürmü saf ha safha 
gösteriyordu. Ne diyeceği so· 
rulunca, mmmahil, yalnız şunu 
söylilyebildi: 

- Benim ıekere zehir koy
duğumµ gö:-en var mı? Varsa is
pat etsini 

Hasan Liitfi, Asım, Nusret 
Beyler, karara çekildiler. Bu 
esnada imam, bölme kı5ıesine 
yaslannı111 sıra üstünde bağdat 
kurmuı, yorgun, bekliyordu. 

Salona, batan güneşin son 
ıtıklan kızıl dalgalar halinde 
dolarken, zehirleme davasının 
karan bildirildi, idam, yaş do
layısile 24 seneye tahvil, aynca 

ze~irlemeğe teıebbüa te vaki ol
duğundan, iki cürOmden arttırı· 
lan . bir cE:za: 28 ıene, 2 ay ağır 
hapısl 

- Müteessir olma. Bir hafta
ya kadar temyize gidecek olan 
evrakını, orası da tetkik edecek. 
Taip ol, töbe ve İltiğfar et. Mu
kadderab ilahiye böyle imişi 

imam bu sözün doğruluğunu 
tastik eder gibi bafını salladı. 
Döndü, jandarmalann önünde 
ıendeliye ıendeliye yürüdü. 

O, kararını veren, mahkeme 
huzurundan ayrılırken, samilerin 
uğultusu arasında, kaynanasının 
sesi yükseldi: 

- Ben sızın bakipayımza 
yüz sürüyorum. Dünyalar dur
dukça dursun. Ey adil hakimler, 
idil mahkeme! 

Hakikaten, Hacer H. diz üstü 
kapanmış yeri öyüyor, yüzünü 

gozunu sürüyordu. Mübaıirler, 
kollarına girip ayağa kaldırdılar. 

bakamızın bu müddet zarfında 
istenen güne alınması Ye göste· 

rilen mesafeden biraz eksik ve· 
ya fazlalı olarak yapılması için 
Galatasaray denizcilik kaptanı 
ve antrenörünün mlltalAcsına in· 
tizar etmekte olduğumuzu yaz· 
mııtık. Halbuki bu yazıdanberi 
on günden fazla bir zaman geç'" 
tiği halde, antrenör Mecdi Hü· 
sam Bey cevap vermek lütftlnde 
bulunmadılar. Zaten gazetedt 
neşrettikleri mektupla netice iti• 
barile böyle bir karşılaşmadan 
çekinme maksadını takip ettik· 
leri anlaşılıyordu. Müsbet cevap 
vermeleri de beklenemezdi. 

Fakat mllsabaka yapıldıktan 
bir sene sonra, bu seferki gibi 
V akıtın geçen seneki müsabakası 
şöyle olmuştu. Böyle olmuştu 

diye fuzuli itirazlar serdine bak .. · 
lan kalmasın diye müsabakayı 
onların arzusuna arzederek gün· 

lerce bekletmeye bundan lüzum 
görmiiftük. lşte bu suretle Mec· 

di Bey cevap vermek ceıaretini 
bile gösteremedi. Ve bize şu 
tuhaf hikayeyi habrlattı: 

(Geline, oyna demişler... Ye• 
rim dar, demi,... Yerini geniş-
letmişler... Filin.) ı-

lf- • 

Ne demiştik : Müsabakamız 
ayın 14 üncü paı:ar günü saba
hı yapılacakbr. Mesafe Fener· 
bahçe • Kınalıada... lstanbul de
nizcilik heyetinin kıymetle reisi 
Vamık Bey müsabakamızı, yGz

me sporunun inkişafı nokta1ın· 
dan pek faydalı görmiiş ve icap 
eden yardımlarda b~lunmayı 
vadetmiştir. 

MDsabakamıza şimdiye kadar 
yazılmak üzere on yedi genç 
müracaat etti. Fakat müsabaka
yı ilk ilin ettiğimiz gün de 
bilhassa yazdığımız gibi yanı 
bir rekor yarqıdır. 

Ancak ve yalnız kabiliyet ve 
kıymetini müteaddit müsabaka· 
larda derece alarak ispat eden 
yüzgeçler arasında yapılacakbr. 
Bu itibarla maalesef bu genç 

ytızlicülerin talebni kabul ede
memek vaziyetindeyiz. Milraca• 
at eden ve kabul edilen tecrU· 

beli yfizüclilerin adedi bugün 
yeni yaıdan Ihsan beyle 
beraber 7 ye baliğ olmuştur. 

Müsabakalarda muvaffalC ol• 
muş tecrübeli yUzücüler ayın 

on üçllncü cumartesi günü ak .. 

şamına kadar her gün öğleden 
sonra matbaamıza müracaat 
ederek spor muharririmizle gö· 
rüşebilirler. 

Milsabak11mıza yeni yazılan 
Ihsan bey Moda yarışlarında 
100, 200 ve 400 metre yarıı
larda birinciliği kazanan genç 
ve kıymetli bir yüzgeçtir. Ya· 
nıımız Ihsan beyle pek kıymet
li bir mü1abık daha kazanmıı 
oluyor. 
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Orta Anadoluda Seyahat Mektupları : 10 -Zongu dağın ıymetli müessesesi 
Liman ıirketinde 

Sui istimal haberlerinin 
a•h yok mu? 

Hasan Ali Bey kimdir ? 
Yüksek Sanayi ve Maadin mühendisi mekte

binde iki yeni şube daha aÇJldı · 

Müdür Hamdi B. b6yle ı6y1Qyor 
Dün liman şirketinde bir sui 

istimal vakaaı olduğunu ve mu
hasebe müdürti ile mua'finine 

' iften el çektirildiğine dair yapı
lan neşriyat Oıerine kendiıile 

Tevkif edilen komünist vaktile 
gıyaben mahkum olmuştu 

Adanada bir komünistlik davası 
; gllrüıen bir mubarririmize şirket Dnn ıehrimizde H~1an Ali ve 

mOdllrü Hamdi Bey şu izahati Uzer isminde iki komllniıtin 
vermiştir: tevkif edildiğini yazmıtbk, bunlar 

- Bfiyle bir hadt1eyi gazete- heniiz polis m6d11rlnğ0nde bu
lerde okudum. Yalnız muhasebe lunmaktadırJar, yakında mftıtan

" madam ıenelik mezuniyetini is· tikliğe tevdi edileceklerdir. 
· temif ve kendisine bir ay me- Zabıta, bir mOddettenberi, 
zuniyet verilmiştir. Muavini de memleket dahilinde gizli çalııan 
hariçte baıka bir vazife buldu- bir komOniat tqkilibnın faaliye
iu için istifa ederek ıirketten ti etrafında takibat yapıyordu, 

l b Zonguldak. Iıtanbul, Ankara ve ayn mıt r .,, . 
- - ~ hmirde otuz kadar şahıs tevkif 

.:K I 
2
-

1 
L edilmitti. Fakat bu tevkiflere 

·· rajmen de henUz kat'i netice 
ahnmamlfb, u.bita uzun zamaıı-

Zonpldak lif miilıendrd meMeM, mh••61eri , ,Q Ö m 19 k danberi bu faaliyeti idare eden 
Ye mehtebin m.&lürü ' Refik B. · adamı ele geçiremiyordu. Ancak 

ZoaguJdakta bulunduğum bir kaç ı,;.ttn :müfit oboaldıulm. Ö MER RIZA bunun Hasan Ali Bey iıminde 
sh zarfında, memleketimizin viicua Son iki ae.ıı8dmbfıri mektep semere " beyin bir genç olduğunu tesbit etmiı· 
ile ifühar edebileceği müesscseİerinden vermeğe ~a~ n llHllDl~ete 39 mıı~ .._ YENİ ESERİ tir. Hasan Ali Bey vaktile dok-
•lan büyük ve mütemadi bir rağbe den mUhendiSİr,-eti§~r. torluk tahsil etmiı, aon sınıftan 
siren )1i'kBek maadin ve sanayi mfihen- Bunların clbnlm"bmaen htlkbıet •cennet ledailerl,. lt\,kaç 
~- mektebini de ziyaret ederek mc fen heyetinde kısmell de maden firket~ 1 gi1ne kadar bite« · ·1r. Omiım çıkmıth. 
.._tin nziycti hakkında malllmat e- lerinde vazife a1m.ışlardır. snnra IJJMr Rıza Begia penı Bu genç, vaktile istiklll mab-
•ı-ete çalrştrm. Beni büyük bir ne- Bu sene de 17 maden miihendiai çık· lir et1nini tef. '";aya baflıya· kemeıi tarafindan onbeş ıene 
salletJe kabıd eden kömür havzası: u- :rmştrr. Cümhuriyet hiilrAmetimiz gen,. · · ı hapıe mahk6m edilmifti. Dok-• • · ·. Ta 'hin De ~·· -:•a " 
••uımi müdürü ve mektebin müdürü mtihendislerimize hiç bir meclnrrt hfz. ldnı tfD'il .. ;in en mühür. tlecir· tor Şefik HOınO Beyin eakl bir 
•iid~rris Refik Beyfcndi mektebin va- met tahmil etmediğinden. ı:nff8Blan- krir.J~n öirinde t :e' .:iil • arkadapdır. 
•eti baklanda şu maTOmatı verdi: rmz serbestçe faaliyet sahıwna ~· Yaztldı&nta g3re Hasan Ali 

-ı'opraklannnzm altında ı;ömülü mektedirler. flm. bUdhare birçok llakilfll a~ 
mlyük tı · · · 1oy ı ,,. k t UıJ ~mühim B., merkezi MoakoTa'da bulunan serve erımızı metlendirmek Bu seneden itibaren ınektebimizd• ara, ırço · ar k . t 
em (,"'ümhariyet hükllmetimizce ittihaz leyli meccani yeni bJr şube aplmur 11111Ceralara •ıol açan Uk gizli DçOncG omlinıat en ernaayona-
•Hmiş olan tedbirlerden biri de altı tekarrür etmiş ve talebe kaycline ~· emıl11eUer, bu e•erin en na. linin TOrkiye mUme11ilidir, mem-
88ae evvel Zonguldalrta leyli ve mecca- lanmıştır: lı tMfmllonn.da:Mlır. leket haricinde Halim · İlmile ta-
.. _bir Yüksek maden mühendisi mek- 1) Yüksek Sanayi mtihendlslfl1, "Kuıl G~"mlek11 i.;mJni tafı· mnmaktadtt. 
6bi tesisi olmuştur. Bn rnelttebin mev- %) Maden meslek ~besi. ~ .ı:; b:l eacr, ta· · · .y:itaplann- Ôtedenberi kendiai ile ... 1 .... n 
ili e-n büyük kömür madenlerimizin Memleketimizde sanaJijn. fenal bir fla pek milphem ve tın• ~ 
merkezinde olmak itibarile talebemizin tarzda inkişaf edebilmeei için :rlbek lafilımu bir aurette ıMmu- CeYdet İlmindeki genç burada 
-.ati malOmahnı ameli malumat ile sanayi mühendisine ihtiyaç ola.caÇ ,:wu olan Uk gizli tefek/cDlle- delildir. Kafkuyada, bir 1ana• 
~iz edilmesine pek müsaittir. mattmdnr. Bu milhendisJer muhtelif rl_ ıark ve garp_ metıabllnin . kom8niatliğin ne demek olduğunda 

"E'nstitu ve laboratuval'lnn her ıtnc f amikalarm nereıerae tf.l!dsl Bmnget- ._t;,.~ı-.ı Ue terwlr ctr.rekte ııe 
1 

... bilmem. Bu "beyannameleri bana 
tfitllnııı' "Te inkişaf etmiş olan bu mü· diğini intihap, proje .e keşiflerini tan- <f'llların ·"tün aırfonm ~- , ,,bt:ıinl:fuldan glndernriıler,"beaim 
..-e, elyevm, bir pansiyon binası, bir zim, inşaata nezaret eder .-e kirh bir r.;aktadır. Daha kolay mılaftl· 
..Oyat ve madeniyat enstitüsü ve bir surette işlemele'I'ini temtn eder • fmaaı, ti.aha. ealp bir 1111Htu alAkam yok. Bunlara g6nderen 
• maadin işletme ve makinn. enstitüsü Bu şubeye alınacak talebemiz de, ft.akip olunmaaı iç.".; i"oman ,ek Emin .Eeadi, ben Buna san' at 
.e havidir. yüksek maden mühendisi tubesi ta.le- linde wazılan bu eserde tarih~ mektebinden memn olduğum 

'Oçü e<"nebi mütehassıs profesör re- besinin staj ve saire hak.knuiaki ayni ·haJdkaUer itina Ue ka11- zaman o mektebe giriyordu. 0-
Matlerine verilen Türk asist:ınlarmır. ahkama tabi olacaklardır. dolunmuftur. Cennet Pe- radan tam--ım, Benden bUvAk 

t'J • • ""1/ilerltıl lezsetN takip eıtkn , -· - 'u 
.. a.-ene ı e, maadın işleQııe, arziyat Sanayi mühendiı!!lliği için sanal kim~ ~karilerlmlz bu eseri de deri" olduğu için kendiıine ağa bey 
wplesntoloji i1e tatbiki mihanik ders- ya.dan maada, tatblkt mihanikk, elek· •bir meralı: içinde ol. :gC'!COldar derim. 
llfllti nazari ve ameli ola:rak tedris et- troteknik, all§ap, kiirgir, beton arıne 
-Wedirler. ve demir inşaat, topoğrafiye, fimeactı: l ·.,.. lstanbulda teTkif edilmiı, mu· 

- 1:':.~m.:.;~:'!~:!*:7J:: :; T~~: !:~':~:S~!!:~~!":!ioı:'f!'. de teEtif eeyahatl:=:. ~-;:;e::~uy:..;,.u~~=if .::::!; 
ilku.,madenlerinde ve son snufı•muvaf- liyet sahası açılmış bulanacaktır. aucua, bu. tefti, seyahatlerinin um~mi bey aöyledi. 
~~ ikmal etmiş olan talebemizin Mevcut ecıınebi mütehusısl&:11"8- mühim masraflara ıebep olduğu Ce•det Ef. bunları ı&yledikten 

\'Tllpa madenlerinde üç ay staj zamiıneten_. Mnayi mf:hendfsliti şu~ bildüiliyordu. Bunun h-'-'-da .. ---c1ır n 1 w....:_ __. • n..ı - ı...-..:o ı#•• ... • aıuuu ıoma "ben komUniıt d-A-iliml,, fwtau. • 1 e sına ııumya P~ l9n m ınu~•HAr ıriıÔiniZ:i sorabilir miyiz? "• 
Bm sayede mf!'Zun genç mühendisle- sıs daha celbedilecetWr. diye ağlamağa baılamıf, ıonra 

g -Seyahat ve teftit zamanlarını 

Tütün • 
ın 

·Behçe • 

~~t Hiimta 1 ~yin elmek benim salihiyetim da- enalo arumda bulunan ıifreli 
• 
ısarı müCliirii 

fiişten dôndü 

bilindedir. Ben ba müeaeaenin ba- mektuplann mahiyeti bakkın
fm,a senevi - 17,5 - milyon aafi dald suale de fU cevabı Termiıtir: 
,.~ariclat getirirken geçtim. Bu mik- toryomda tedaTi edılmektedir. 
tar birinci aenede 22 milyonu ikin· Haaan Ali Beyin odasında bir 
ci aenede 24 milyonu buldu. idare- ç.ok mtibilrler, listeler, isimler, 
nin bu seneki varidatı 25 milyon- notlar ele geçmittir. Yapılan 

« Bana, harcirah almak için tef tişc gidiyor, diyen dUl'. idarenin iki milyon liraya ya- tetkik neticesinde gene öğrenil-

1 l 1 k km borcu Tardı. Bu borç tamamile mittir ki bu listelerdeki isimle-gazete , <or {arın1 ki maaş a ma için 
ödemnittir. Bu varidat tabiatile rin pek çoiu uydurmadır. 

hergün işine devam ediyor, da diyecek. ~ durup dururken gelnıemektedir. Bunlann ele geçtiği zaman ıa-
Tütün inhisarı umumi müdürü satışında bu sene geçen sene,e na .. Benim ve arkadaılarmıın mütema- bıtayı pıırtmak için tertip edil

Behçet Bey dün sabah İzmirden av zaran zürra daha çok müstefit ol~ di çalıımalan neticesidir. mif olduğu anlaıılmıtbr. Ele 
ela etmiştir. muştur. Bu aatıtta idaremiz bir na· Yaptıjnn teftiıler memurlarımı- geçen mOhürlerin bir kıımına 

Behçe~. Bey seya~ati hakkında' zmı vazifesi görmektedir. Geçen zı tanımak ve mubayaatı tetkik et- ıelince: 
tunları soylemektedır: sene tütün tüccarlan inhisar idare- mek içindir. Bu da en mühim bir 

Y. · .. n· t ı - b" b _...___ B Bunlar da ticaret firması ,ekM - ırmı gun mezu ıye a mış- sı ıze tütün ırcr.AUU,.or. ütün vazifemizdir. 
tmı. Gezerken lzmirde tütün işle- mahsulü idare ıatına1ıyor diye ti':' Maamafih yapbfım teftiı seya· linde uydurma ıeylerdir. Meseli 
rile de alakadar oldum. ki.yet etmitlerdi. idaremiz bu tik& bir yere bir mektup veya pro-

Gezdigwim yerlerde gördügwüm yetlerı' hu"anu- tela'"'kki ı"]e muba-a batleri mevzubalıia ıasetenin yaz. d b . d 1 
ı- d ·b b' d f d ·ı pagan a eyannamesı g8n eri -mahsul çok iyidir. Esasen bu sene memurlarına. abeste hareket etme- ığı rı İ ır senede 27 e a eji • 

Jci mahsul umumiyetle çok iyidir ve lerini tebliğ etmiştir. dir. Bu 5 i bile bulmaz. Bundan mek istenildiği zaman kullan-
seçen senekinden yüzde on fazla- Snriyede fabrika ve aatıt maja makksatlan ıe:yahatleri harcirab al maktadır. Zira bir tüccarın fir
drr. zaları açmak fikri etrafında tetlc:if mak için yapıyor demekıe korka- mas ı altında g6nderilen bir ıarf 

Tütün mubayaatma yalnız lz- katta bulunan b"eyet aYdet etmittir nm ki bir gün inhisar idaresine elbette ki ıüphe uyandırmaz. 
mir mıntakasıncla başlanmıştır. Fabrika açılması hakkında hen~ilDUt almak için mU.nta.zaman de- Bu mllhDr ve damgalardan bir 
MuğJa, Ayvalık, Aydın, Akhisar, verilmiş bir karar yoktur. Fakat Tam ediyor da diyeceklerdir. k11mı, iıte bunun için kullanıl-
Çeıme mahsulatı iyi ı;atılmıştır. Bu satıf me.ğazalarmm teaiai bral'lq- Yazıldıjı gibi Çekoılovakyanm makta iınitler. 
havalide satılmamış mahsul he- tırılmı§tır. Suriyeye •ônderilecek bu sene bizden yapbğı kolon rnu-
men kalmamış gibidir. Şu sırada tütün paketleri ambalaj yapılmak bayaabnda geçen seneye nazaran Gizli komliniıt teıkilab, her 
mubayaa Hasayi, Seydiköy, Torba tadır. Yakında sevkıyata baılana- bir tenakus yoktur. Bilakis tezayüt tarafa beyannameler g6nderir
lr, Ödemiş mmtakasmdadır. caktrr. Yardır. ken bu arada büyük bir ehem-

Buralarda da mubayaci: yakında - Geçenlerde bir alqam gazete- Bu aene memur kadrosunda hiç- miyet verdiği yerleri de ayrıca 
bitecektir. İzmirde t' ün mahsulü sinde müdürü umuminin ikide bir· bir değişikhk yoktur. .... intihap etmeyi ihmal etmemiştir. 

Bu yerler arasında mektepler 
de vardır. Buralara gönderilen 
mazruflarda, gençleri komlinizme 
ııındıracak cümleler, iıtikbalc a• 
it vaitler, bugtinUn dünya kuru
luşunda göze çarpan aksaklıklar 
hwıusi bir ehemmiyetle kayde
dilmİf, genç talebeye aıılanmak 
istenmiştir. 

Adenadıki muhekeme 
Adana elektrik şirketinde 

çalışmakta olup komünistlikle 
maznun ve mevkuf bulunan Is· 
tanbullu Cevdet Efendinin mu
hakemesine Adana.da ağır ceza 
mahkemesinde baılanılmlfbr. 

Maznun yirmi, yirmi iki yaıla-

rında g<Srünen, kıvırcık 1açlı 
bir gençtir. Hüviyeti tesbit edil
dikten sonra ıunlan s6ylemiştir: 

- Ben komlinist 'değilim, 

.:.... Bu şifreli mektubu bana 
arkadaşım Turgut yazdı şimdi 
lstanbulda tayyare mektebinde
dir. Aramızdaki şeyleri başkala
rı duymaaın diye ıifre kullaru
nz. Çocukluk hevesi; bu şifreli 
mektup ben lstanbuld: iken 
geldi. 

- Burada bir de .. Didar,, ab-
lana ıelim deniliyor bu kimdir? 

- O da arkadaıım. 
- Erkek mi kadın mı? 
- Kadın. 

- Peki bunu tifr~ ile niçin 
yaıdınıı:? 

- Mektuplanm babam vuı
t ıifı geliyordu. Şayet .. meldU-

bumu açar da bir kızla allkam 
olduğunu görürse, diye • 

- O arkadqla şifreyi niçin 
kullanmıya karar verdiniz? 

- Derslerde kopya yapmak 
için. 

- Birbirinize kopye mt verir .. 
diniz? 

- Bazan öyle olurdu. 
- Bu şifrenin bir sureti sizde 

var mı? 
- Evet var. 
- Peki bu Didar ismindeki 

kadını 1tn nasıl tanıdın? 
- lstanbulda Çamlıcada otu

ruyorduk. Didar bizim ev sahi
binin küçUk kızı idi. Oradan 

münaaebetim var. 
- Turgut bu kızı nereden 

tanıyor? 

- Hayır tanımıyor. Bir zaman 
iıitmiıti. Bana hatırlatmak ve 
bir alay olmak llzere Didar ab
ladan selam demiştir. 

- Didar kaç yatmdadır? 
- 13-14 yaşlarında. 
Sonra maznun cebinden hah· 

ra defterini çıkarıp vermiştir. 

Bu defterde şifre için kullamlan 
harfler vardır. 

Cevdet Ef. bundan sonra biç 
bir cemi)'ete mensup o)madıtını 
beyannamenin kendisine 4 ağus
tosta geldiğini, kendisinin o ak-

şam tevkif edildiğini söylemiştir. 

Muhakeme, ıahitlerin dinlenil· 
mesi için talik edilmiıtir. 

Ankarada taharriler 
Ankara, 4 (Telefon] - Bugün 

Ankarada baıı evlerde taharri
ler yapılmııtır. Bunun komnnist· 
leri takiple alakadar olduğu .ıı,nı. 
laşılmaktadır. 
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Akvam cemiyeti iflas 1 San'at .AI.eminde 1 f s p o R ] 

Kadıköy musiki cemiyeti Bu günkü boks 
KadıköyOnde elliyi mütecaviz 

amat&r Tilrk gencinin çahfkanlı
ğı sayesinde yqamağa azmet
mit bir musiki cemiyeti bulun
duğunu hep biliyorduk. Geçen
lerde aldıiım çok naziklne bir 
davet mektubu tlzerine, mezkilr 
gençlerle tanJfmak saadetine 
nail oldum. lhtisulanmı teabite 
ancak timdi imkln buluyorum. 

Bundan on yedi sene enel 
15 kadm ve 15 erkek l&D'atkir
dan mtırckkep bir heyet, Kadı
kiSyünde •Şark mDIİki cemiyeti• 
birliğini teıkile karar veriyor; 
cemiyet, 1 Nisan 1330 tarihiade 
Yoğurtçu çayınna bakan daire
sinde açılıyor. Tamamen Tnrk 
musikisi ile iıtigali gaye bilen ce
miyetin ilk mneısia azalan ara
sında. Naciye Ferit, Eliza Koati, 
Hadiye Şe-.ket, ve diğer hanım
larla, m6teveffa tanburi Hikmet 
Abdurrahman, mtite-.effa Cemal 
Osman, Leon Hancıyan, ıineke
mani Nuri Ali , Kemal Niyazi , 
Osman paıa zade mnteveffa Ce
mal Osman, hanende MDnir Nu
rettin, ve diğer Beylerin-- isimleri 
kayıthdır. ilk teıekkülde reia 
yoktu; sonradan, sırasile, Ali Ri
fat, Kenan Ômer Beylerle, Sn
reyya pqa reiılikte bulundular. 
Şimdiki reia Kasım Cimcoz Bey
dir. İçinde bulandufumuı sene
nin birinci ayında iae, cemiyet, 
garp musikiai için de bir ıube 
açmak kiyasetini g&terdi, daha 
doğrusu buna mecburiyet duydu. 
lcraat:mm tarihini tesbite yerimiz 
mllaait delildir. 

Maarif siyasetimizin aldıiı 
son mecrayı nazan dikkate 
alarak .. Kadık6y musiki cemiye
ti,. nin ancak geçen klnuııuaa
niden itibaren çahfmağa baıla
dığmı kabul. gayeainin de bir a
matCSrler orkestrası yetiştirmekten 
ibaret bulunduğunu istintaç edi
yoruz. Genç bir cemiyet için bu 
kadar bir gaye yetmez mi. ? 

(Rem Dame.nil), "Le monde 
des Mmiciena,, isimli son kita· 
bında, amaHSr M. Lefebvre ida
resindeki orkestranın Pariaia 
"Saint • Sulpice,, mahalleüde 
himaye altmda verdiji faydalı 
konserleri anlabrken, "mumaileyh, 

diyor, akf8mlan kitap ticaretanesini 
kapar kapamaz orkeatra tefi oluyor, 

Ye elli .ıtllllf gence iyi musiki 
mevgisini btnimaetmeğe imkln 
buluyor. Şefin an ayak olma-
11Ddan doğan g6z4!1 netice
lere kanaat getirmek için, ha 

kDçük amatörler orkeat:rasınm Mo
sart 'ft Haydn senfonilerini 
konserde çallflDJ ititmek yeter.,,.. 
Pariate iken bir ara. yakın bir 
yerde oturmak Ye bir azasile 
arkadq bulunmaktan bilistifade, 
bu orkestranın provalanna ve 
bir koa•erine gitmiıtim. Şd, çok 
merakh, tedbirli. Kendini etrafına 
aevdirmİf, repertuYar intihabında 
arkadatJannın .e'Yiyelerini g6zet
mesini bilen bir zalb; kat'iyen 
gtıç eserlere yanaımıyor, parca.: 
lara aayıfa sayda çahtıhyordu. 
Cidden zarif çahııyorlardı. Sa
zendelerin çoğu, sazlannda b&t 
bet senelik kıdem sahibi, fakat 
temiz ders giSrmllş semt gençleri 
idi. Belediyenin ıık mahalle 
konser ulonunda verilen benim 
gCSrdOifim kouerde, zarif bir 
halk kOtlesl kapılara kadar dol• 

mUfhı. H 1 itte, bir cuma sabahı a e 

sinema binası üstündeki cemiye
tin çalııma odasında geçen sa· 
atler esnasında hep bu habrala
n dlltGnd6m : Kırk kadar genç 
çaldılar. Heveaklrbk ve çalış

kanlık nazarlannda okunuyordu. 
Henüz kuvvetli bir teşekkülden 
uzak bulunulduğunu itiraf fay
dalı olur. Fakat, g6sterif için 
değil. memlekete miifit bir ta
kım hazırlamak ve senelerce 
yılmadan çalqmak enditeaile top
lanıldığı için, istikbal nmitle do
ludur. Eğer, toplanan gençler, 
birlikte çalmak kadar f ereli ders
lerini de ileri •tlrmeie çalııırlar· 
aa. dört bet sene zarfında ilk 
mükemmel amat6rler orkestrası
na sahip olunız. Beetboven sen
fonilerinden, v. s., timdilik vaz 
geçilir, sade bir repertuvar ter
cih olunursa, daha doğrusu me
seli ( opera ) gayesi ar kasında 
ylrtınerek ( uvertllr ), ( recitatif ) 
ve emsali talimlerine ehemmiyet 
verilirıe, salim bir tedriç yoluna 
girilmiş olur. 11 Opera cemiyeti ,, 
ile ittirak de orkestranın mfts
takbel çalqma zeminlerinden 
biri neden olamaaın ? .. 

Cemiyetin bundan b6yle de her 
Hirlil, reis (ıef) inh!Jarcılığı kav
galanndan uzak, sırf san'at için 
çalıımasını, hiçbir phsi tagal
lObe meydan verilmemesini, i
cabında ~cnebi hocalardan da 
istifade olunmasım bekleriz. Şah
si kanaatlerim bundan ibarettir. 

Cemiyetin parasızlıktan çok 
tiklyet ettiğini g6rdtık, her 
hangi reımi bir yardım ve hi
maye, garpteki gibi bizde de 
ba &mit Teriei eaıı'at birlitini 
elinden tutamaz mı? Hem ma
arifi umumi ye hem de beledi
yeler alAkadarlar sayılmıyorlar mı? 

Bazı Ostat geçinen mealektaı
larımız, bizdeki ~n'at icraatının 
bliylik garp merkezlerindeki ic
raat seviyesi ile baıbaıa yUril
yebilccej'İ zamanın kendi ken
dine geleceğini tabayytille, ama
t6rce tepbbüsler karşısında o
muz ailkiyorlarl Megalomani 
ile kantık bu gibi tecrllbesiz 
zihniyetler, meseli komşu mem
leketlerde yoktur; oralarda, ted
rice inanılmıı bulunuluyor, büyllk 
itlerle kOçfikten baılanmak ın
zumlu biliniyor: 

Filibede, M. Marko Georgie
viç ismindeki Bulgar san'atkAn, 
1921 de tek sınıflı bir musiki 
mektebi açtı: ertesi sene talebe 
miktan SO yi geçti; 1923 te, 
Limartinin tehri ziyareti gilnO
ntın dem seneviainde, Georgievi
çin yazdığı bir (Ode) u 90 tale
besi muvaffakiyetle icra etti. 
Mektep, Parla (Schola Canto
nım) unun bir ıubesi sayılıyor •.. 
Eaki-Zağradaki bir Bulgar muai
kifina• dostumdan aldığım mek
tupta ise, şehrin «Kaval• isim
li musiki heyeti ile bir iki ıoliıt 
san'atklnn elbirliii sayesinde 
bu kllçllk ıehirde bile, "Gerga: 
na,. "Trobadur,, "Barbier de Se-
vili "T . t "F o· e,, ravıa a,. ra ıavolo 

" ve ''F aaıt,, operalaruun oynandı-
ğı, bir musiki mektebi açılmak 
ve bir mGsait opera binası inta· 
aı istenildiği yazılıyor 1.. Orkea
tralann tatunmuında amil olan 
-tedriç haricindeki- ikinci amil 
de, tefin, etrafına itimat telkin 
edecek kadar muktedir, terakki 
ettirme•ini bWr olmasıdır .•• lıte 
b6tlln bualan bilerek dinlediğim 

Netice için Ange
lides ve Kemal 

ne diyorlar? 
Bugün öğleden sonra saat 

dörtte Taksim stadyumunda 
K. Kemal - Angelide.s maçı ya
pılacak. Mevsimin bu en mühim 
ve heyecanlı boka maçı için 
atadiyumda icap eden hazırlıklar 
yapılmışbr. 

MOıabaka dtin de yudıf1mız 
gibi, ikişer dakikadan on ramt
tır. Angelides diln kendistle g&
riqen muharririmize demiştir ki: 

.. _ lstanbulda en mühim ma
çımı yapacağımı biliyorum. Ke
mali yakından görmedim. Fakat 
anlattaklanna göre benim için 
pek kıymetli bir rakip. Elliden 
fazla yapbğım maçJann verdiği 
tecrübeye güvenerek hasmımın 

oyun sistemine mukabele ede
cek bir kudreti haizim. Her 
halde temiz ve zevkli bir mü
sabaka yapacağımızı zannediyo
rum. Netice için ıimdiden birıey 
saylemek kabil değildir. Birinci 
ravnttan sonra gelin beni g&
riln, aize neticeyi o vakit s6yle
riml.,, Yunan tampiyonunun bu 
sözlerine K. Kemalin ıu emniyet 
verici s&zlerini de illve edelim: 

u - Müsabakanın ehemmiye
tini mlldrikim. Ona göre çalışa
cağım.,, 

Dlbı de ifaret ettiğimiz gibi 
programda bu maçtan başka 
dört amatör mOsabakası daha 
vardır. 

Bir kaymakam. 
lsf 11nbuldan bir poli• 

k6p eği istiyor 

I" 

Dnn Anadolu kaymakamlıkla
nndan birinden lstanbul viliye
tine havli garip bir tezkere gel· 
miştir. Bunda bir köylOnün eş
yası kaybolduğu, aramlıp bulun-
madığı işaret edildikten s~nra hü
lisatan şöyle denilmektedır: 

Bu köylOnlln ifadesine göre 
lstanbulda eşyayı koklıyarak bul
mak işinde kullamlan bir polis 
k&peği yarmış KöylU bu köpe
ğin ve anu getirecek memurWl 
bOtiin masrafını noterden musad
dak bir senetle taahhüt ediyor. 
MOmkün olursa bu köpeğin gön
derilmesi rica olunur.,, 

Şehrimizde polis tarafından 
kullanılan k6pek mevcut olmadı
ğı için bu talep yerine getirile-
miyecektir. • . 

latanbulda mevcut bır polıı 
köpeği varsa da bu hususi bir 
ıahaa ait bulunmaktadır. 

Kadıköy amatörler orkestrasının 
kuaurlarile, bqkalanmn yapbğı 
gibi, eylenmedim; bu tabii nok
sanlan teıekkUl6n gençtiğile mil
tenuip buldum, mliteıebbis 
gençleri alkııladım. Tedbirli hal
kımızın da ayni yolda hareket 
edeceği pek tabiidir. Hariçtek~ 
kuvvetli meslektaılar da, aynı 
bilgilerle teıekkülü takviyeye 
kotmalıdırlar; bilhassa ağız saz· 
lan tak'Yiyeye muhtaçtır. 

Köse Mihal Zade 

Mahmut RLJgıp 

Kibrit ınh•sarında 
Mudur Emin t!ey neden 

ıstlfa etmit ? 
Yeni kibrit Jnhisan müdürü F:min 

Beyin istifa ettiği yazilmıştı. ~ apt!ğı.mız 
tahkikata nazaran Emin beyın ı~tıfası 
ecnebl müdürlerle kendi arasında vaki 

ihtıllftan ileri gelmlştir. 

etmiş sayılabilir 
Dünya devletleri dört gurup etrafında 

top1anıyorlar. Bunlar nedir ? 

Dünya devletleri yeni gurup
lar te~kil ediyorlar, bu guruplar 
nasıl teşekkül edecek 1 Devletler 
Amerika etrafında mı? •.. Yoksa 
Rus, Çin, Japonya etrafında mı?. 

Dünyada hemen hiçbir devlet 
yoktur ki bugün bu mesele ile 
meğgul olmasm ve ona bir cavap 
•ermeşe çalışmasın. 

Bu meseleyi ortaya atan en 
milhim vesika, Briyama Avrupa 
devletlerinden iktısadi bir birlik 
vücuda getirmek için dünya dev
letlerine gönderdili muhtıra idi. 
Belki muhbra dünya devletlerinin 
Avrupaya mı, yoksa :Amerika
ya mı iltihak etmeleri icap ettiğini 
ortaya atan, bu meselenin derin 
derin dOşUnnlmesine saik olan 
ilk vesika idi. 

Merkezi Cenevrede olan mil
letler cemiyetini,n mefkiireai, ga
yesi, bütün dilnya devletlerini 
birer birer Ceneneye cezbederek 
devlt:tlerin gurup gunıp toplan
malarına mani olmakb. Arbk bu 
maksat suya dlltmOş sayılabilir. 

Çünkü dUnyanın en mllhim 
devletlerinden bir çoğu bu cemi
yete girmediler. 

Bunlar arasında Amerika, Rus
ya, Türkiye, Braıilya, Meksika 
bulunuyor. 

Akvam cemiyeti hlla yaşamakla 
beraber onun istihdaf ettiği ga
yeni suya düıtüğünü ispat eden 
en bijyük delil, dünya devletleri
nin d~ beJ bilyAkgnıpa ayU]lla· 
kta olmasıdır. iktisadi zaruretler, 
mOıterek meafeatlc·r, siyasi ca
zibe, ırki karabet hatta ll'kl 
mUnaferet, müdafaa enditesi gibi 
amillerin tazyiki bu guruplatmağı 
icap etmektedir. 

Simdiden bu dört beş gurupu 
sarih bir surette tayin etmek 
müşküldür. 

V aıiyet henüz mDpbemdir. 
Fakat yarı karanlık içinde seçi
le bilen noktaları, izah etmek 
mümkündür. 

Evveli İngiltere imparatorlu
ğunu nazarı dikkate alahm. ln
gilterede bugün hlikim olan fi
kir, imparatorluk parçalarından 
iktısadi bir vahdet vücude ge
tirmektir. Bu hareket, müşterek 
ve mümasil menfeatleri gµrup
laşbrmak cereyanınm bir tecelli-

sidir. 
Bu vadideki ikinci cereyan M. 

Briyamn baıladığı hare~ettir. 
Malum olduğu üzere Brıyamn 
hedefi Rusyayı hariç bırakma 
iizere, Avrupa devletlerinden 
müttehit bükümetler vUcude ge-
tirmektir. 

Üçüncü cereyan Amerikada
dır. Amerika, cenubi kısmında 
Monru kaidesini tatbiki, Kuba 
üzerindeki himayesi, Meksikada
ki gayri resmi mandası, Havay 
ve Filipindeki hakimiyeti ile bü
yük bir gurup teşkil ediyor. 

Dördüncü gurup çok mühim· 
dir. Bunun Rusya, Japonya ve 
Çinden tefekkülü bekleniyor. 

Bu gurup1ar içinde Amerika 
grubu, şimdiden inkişaf bu:mu! 
ve son derece muazzam ııyası 

ve mali bir kuvvetten iktsadi 
bir vahdet vücude getirmek yo· 
lunu tutmuş sayılabilir. 

lngiltere imperatorluğunun teş-

kil ettiği gurup esasen siyaset 
noktayi nazanndan müttehit bu
lunmaktadır. Ondan iktisadi bir 
vahdet teşkil etmek imkaıısız 
deiildir. Belki İngiliz ıiyasilerinin 
bugtın hedefi l:u yolda, duran 
bütün manial~n bertaraf et
mektir. 

M. Briyanın teklif ettiği gunı• 
pa gelince, bunun yolunda bir 
çok manialar durmaktadı~. Ba 
maniaları atlamak ' hakıkaten 
mOşldUdOr. 

F ransanın kendisi bu gunıpa 
girerken kazandıklanodan hiçbir 
ıey feda etmemek azmindedir: 

ltalya yeni kazançlar temm 
etmek fikrindedir. 

Almanya Dançik koridorumm 
kendisine iade olunmasını istiyor. 
Ona göre, memleketinden geçen 
ba koridor aulbO tehdit etmek
tedir. Bundan baıka Almanya 
tamirat yükOnden muıtariptir. 
Bu ağıT y6kten kurtulmak, onun 
başlıca emelidir. 

Lehistan daha fazla büyümeyi 
daha fazla kuvvetlenmeyi tımit 
ediyor. . 

Avusturya, mukadderatını sa
ran muammaların hallini istiyor. 

Macaristan kendisine ait olduğu 

halde baıkalanna verilen arazi· 
sinin iadesini talep etmektedir. 

M. Briyan tarafından teklif 
olunan gurupun muvaffak olmpsa 
için bütnn bu meselelerin ~ 
lbımdır. Acaba zaruretin kat'ı 
icabab bu mlltklllleri bertaraf 
etmeğe yardım eder mi?. 

Ruı, Çin, Japon gurupu he
nUz çok mlphemdir. Fa~at bu 
gurup teıekkOI ederse onun 
kudreti çok b&yllk, onun ntifum, 
satveti ölçOlemiyecek derecede 
mühim olur. 

Bu ıaydığ'ımız gunıplar içind~ 
ikisi, .. birbirlerine yaklqmağı " 
tefriki mesai etmeği istihdaf 
ediyorlar. Bunlar Amerika gu• 

rupu ile İngiltere gunıbu.dur. 
Bunlann ikisi arasında ticari 
rekabetin tevlit ettiği ihtillftan 
baık~ bir ihtilif kalmamıf gibi· 
dir. Irki karabet, bani ve me· 
deni birlik bunların mukarenet• 
lerine yarclun etmektetlir. Bu iki 
gurup ara•ndaki ticari rekabet• 
ten mütevellit iktisadi ihtilifı 
tesviye imkansız değildir. 

O halde İngiltere ve Amerika 
gnıplan arasında bir anlqma 
hasıl olması neticesinde Avrupa 
devletleri bu gunıpa iltihak, ya-
hut bir Avrupa gurupu vncude 
getirmek mecburiyetinde kala• 
caklardır. 

Hariçte kalan Rus, Çin, Ja.ı 
pon gurupu ise apayn bir h~ .. cii• 
sedir. ihtimal ki bu gurup dıger 
bütün gurup!ara mukavemet ve 
onlarla mücadele vaz;yetin<' e ka-
lacaktır. 

Bugünün bu siyasi cereyanlan 
karıısında Akvam cemiyeti te
şekkülünün iflas ettiğini söyle· 
mek bata olmaz, zannederiz. 

Ö. Riuı 

Pancar n1a hsul ü 
Bu senf' Edirnede şeker. pancar mahcu. 
lü geçen seneye na1-aran iki misli faı
la olduğu anlaşılmıştır. 



S Eyi ·ı 1 J30 !!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!"~!'!!!!!!!!!!"'~-!!'!!!~!!!!!!'!!!!!!!!~!!!!!!e!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!'!!!!!!!!~~~~~~ 

,_.~ .. rs-.emıo;ıv-IO_l_.0_3_0_~ [ Devle~ Demlryolları 11!:1arı ] Çanakkale nafıa baş mühen-

Borsaıar Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin dı·sıı· x.ı·nden.· 
8-9-930 Pazartesi giinü saat 9 dan 11,S a kadar ispati vücut etme- fS 

---------.,.~---.ı leri ve tahriren fiat vermeleri ilin olunur. 8607 lira 75 kurut hedeli ketifli Ezine-Bn~rramiç tnrildnin 
1000 Kg. Karton bitOme tetkalı sekizinci kilometrosuada Harhari deresi üzerine inşa olu:ı. c 1lc 31 Kan>h yo 

l'ran 
Liret 
Rel"t 
Ora hm 

... Frallt 
Leva 
Florfa 
ICııron 

Slliaıt 
Pueca 
Mark 
ZJott 

Rona 
harici 

Veni neş~yat 

H4llacılık ve Spor 

uneu sayısı nerıs bir kap i~u
şar etmiştir. Tayyare nakliye ge
e, Şarktaki tayy~eriınU.e, ln-

hava kqvvetlerlııiu nümayişlerine 
elmilel hava f ederasyonllllun 

hagraına ın111'ahhas olaTak İfti· 
etmit olan Bltlfs ...... 111'1ltı. 
Uıt Bt1fa laUbe.lanna da1r raeıs

r.aztlarile son on beş günlük spor 
etleri alaka ile okunabilir. Aka 
fiztın sen bir yazısı ile (Galatasa-
b tefrikası b6ttin karilerin hoşu. 

ecek yazılardır. Meeınaaıua bu 
da kırktan fula resim vardır. 
alık ve Spor) un hC'l' nüshamıu 

bir defa gönnclisiniz. 

::c:::=:."ı:ın:::m:·· 

iK BANKASI 
~S dl1 tesıs edilmi~tir 

AYE.Sl 30 080,080 FRANK 
No.kezl --.t. ı.t.altul 

• rklye •ubelerı 
~...-. .lstanbuJ. lzmJr, Samıurıs 

mersfA. 
,n~ınlıto.n pıbeler 

nfi. a, Kavala 
er rltrtı.ı banka muameJAn 

mtkrnp!an, lıer nevi akç 
mnıcıen hesabıtı cartye, çek 
melln 

zanınak için 
k ıart il&ndır 
sız kaz4nt!l arhrnuw0 
'IJşmak, "4v4da ta

art:n açmıva ~aı.,.. 
mak glbidb-

retinizde, san'atımzda 
affak olmak iıtiyoraum 
te ilinına ehemmiyet Ye-

: Gazete ilim lllnlann 
'ayı, en ucuzu, en te-. 

Satın Kurut 12,5 
• • h 25 
• • • 40 1 
• • • 100 

.. .. • • 200 

~ıar. l()DUDCU •.,.fada 10 Kr. I 
memurumuz ıize fay-

bir iliıun tekil Ye llc
için hizmet e~e &.. 

10 .. Karmw model verniği metro açıldıjında d6rt g&zlü kenar ve orta ayakları kAgi: daşe-
25 ,, Contalık oluklu bakır çubuk 5X10 m·m mesi ahpp klprll 22 EyJGJ 930 tarihinde ihale edılmek i..ı:ere 3 
25 ., ,, " ,, ,, 5X15 m·m Eylül 930 tarihinden itibuen 20 gön müddetle ve kapala zarf 

120 ,. Teneke lavha 1-2 m--m uıulile mlaakuaya nmlulllllllflur. 
50 adet Takoz badana fırçuı Mlnakataya U,akati fenniyesi baş mtihendialerce tasdik edilen 

SOO Kg. Lama demiri 10X 60 m-m fen memanman iftiraki meıa'aliyeti ile çalıpcak olanlar kabul 
500 " " ,, 12X80 m-m edilecektir. Taliplerin 22 Bylll 930 tarihine müsadif pazartesi gOnli 
500 " MOsaTi k&te demiri SX20 m·m saat 15 ten enet Çanakkalede enc&meni viliyete ve tafsillt 

1300 adet Pirinç kapı kola almak ideyealeria Na&a haf inllbeadialifine mliracaatları ilin 
1 ,, Taribll medeni damga olmmr. 
1 " Avukat pntam yerli 
1 " Kiğıt lepeti " 

500 Kg. MilaaTi köıe demiri 9 X 65 
2 adet IMtik duap 
1 • Peamt kitap • 08 

20 • Sul11 boya fuçua (aam\lf} resint 2 ıen 1 
30 3 tM 

• • • • ,. " 110 
100 • " .. .. 6 .. 
20 " 3 1~ 

" " .. .. " 6 " 192 
50 • ,, tt " " " 9 
20 " Kısa kılh kaJemklr fırçaıı (domuz kıllı) 4-.->16 
20 adet Kıaa kılli kalemkAr fırçası (domuz kıllı) 6-316 
20 .. 
20 " 
20 " 
20 • 

300 " 
300 .. 
6o " 

150 " 

.. .. .. " " 
Tel hatlı kılemkir fırçası 1-2 323 

tt " " " 2,3-4 " 
.. .. " " ı " 
Bakır çenberli beyzi yağh boya fırçası 

" " .. " " " 

3 355 
5 355 

Uzun saplı zehirli boya hrçası 
Demir çenberli yağlı (domuz kilh) J 402 

4 402 75 .. " " 
80 " Bakır çenberli " " " boyahr,.'lllıısı yuyar lak domuzkıJtı M.C. 

" ~ 8404 
so 
so 
50 

.. 
" 
" 

K1rmızı ıicimli boya fırçası 

" •• " •• 
" " " " 

8 401 B 
20 401 B. 
22 401 B • 

100 
100 
20 

" 
Yağlıboya yassı kalemfırçası domuzkılı 8· 

ıo-
303 
S03 B.R 
300 " " " " 

" " 12-" " " " .. " " " " " 
" 

18-

" 
5-

" 
9-.. ıs-
9. 

12 .. 
16-
20-

50 .. .. .. " • " " 
$0, ... ~. ., " 

20 " " " " " " " 
100 " tt " " " " " 
30 .. ,Yatlı boya samur yazı fırçuı 
SO " ., kalem fırçası öküz kıh 
20 .. " .. " " " 
20 " " " " ., " 

2oO Kg. Lavha kılangrit 1 m-m 

500 " " .. 2 " 
700 " " .. f. " 
300 metre Bez hortum SO " 

20 Kg. Tirfon vidası (d&rt k6şe) tflX3S 
50 ,, Alb kaşe bllfh civata 1/2Xt0 

400 adet ,, " ,,, ,, 5/8X 60 
1 " Ponelen hav•n (orta) 
1 ,, Cam havan (klçtilc) 
1 ,. " &içil 500 m-m m 
3 " lriptlr tam 
l ., Kulak pl'iDguı 
1 " Cenab mhmç takımı tam (klçOk} 
1 ,. Buk01 demir 1000 kiloluk 

300 
300 
300 
300 
75 
174 
IJ.R. 
R. 

R. 

Saat 11 1fJ den aonra ffat kahul ~ez. izahat almak isteye~
ler ca .. rte.1 pazar gBnleri H. P. Mağazua mubayaa kasman• mO
nc:aat etmelidırler. Puarbja usolunan malzemenin yerli b~ 
ıkenu için iftirak eyleyecek talplerin nam•ele.rini beraber ~etir
meleti aaaa--. nkuhulacak teklifabn kabul edilmiyeceji Ula 
olwmr. 

• • • 
Kepek nakliyatında tcnzilAt 

Kepek. rumol" paapal ıibi değirmenlerde lıud olan ~iday 
l1fUı •e elek iiltll mevat aaldiyabna 20 Eylül 1930 taribınden 
itibuea. .... day Ye ahire aaldiyatuaa mablUS D,

9 
D. mamarah tea

lilli '9ıife tatbik edilecektir. 
Fala tafllllt için ı.tpyonlanmıza mliracaat edilmeli rica olanur. 

• • • 
G. Llthv fahılb• 1902 aamulAtmdan 180 benir lwnetiade 

çift inbiatla bir adet balaar makineaiyle dinamosu 18.9.930 per 
ıembe sini uat • dlrtte aleni mllzayede ilo ablacaktır. 

Girmek ieteyenlarin lıea&n H. P da elektrik untralına ve 
almak isteyenlerin de -.,,. glnde H. p mafazuına mil• 
racaatlan. 

* * * 
400 Ton rezidn yafı kapalı zarfla mGnakau.ya koamafbu'. 
Mthaakua 17 • 9-930 çarpmba glnl Hat 16 da Ankarada 

Devlet Demlryollan idaresinden yaptlacaktir. 

MP .. ..,. fttiNk ~D tlllııllf ~~Ye llMWA• 

Tahlisiye Umum Müdürlü

ğünden: 
Tahlisiye mevkilerine arpele alınıyor 

l - Hbmeti ukeriyeleriai ifa etmİf olmak, 
2 - Simi otuıdın fazla olmamak, 
3 - Yeni harflerle okur yazar olmak, 
4 - Deaizcilite vukufu olmak, 
S - T.tılisiye hizmetine elverişli olmak. 
6 - Del ve emrazdan aalim olmak, 
7 - HtıanUhal ealıabmdan olmak Ye bir gOna mahkilmiyeti bu

lunmamak, 
8 - Boyu 1,68 den •talt olmamak, 
9 - Bu ewafı haiz olmakla heraber hizmeti askeriyesini bah· 

riyede gemilerde ifa edenler tercih olunur. 
Tahllafye meYkilerlne roket efradı kayıt ve kabul edileceğ'ioden 

yukarda e•ı8' haiz olanlann muayenei iptidaiyei bbbiyeleri 8 9-930 
pazartesi g&n8 ••at 10 da icra edilecektir. 

Talip olanlanD istidaname, nnfus teskereleri, zabıtadaıı tasdikli 
hüsnfthal ıabadetnameleri Ye vesaiki askeriyelerile birlikte muaye
ne güntınden Rıbbmda Maritfm hanında Tayliıiye Müdüriyeti umu
~yesiue mlracaat etmeleri ve muayene gOnUııde hazır bulunma
lan ilAn olunur. 

Sermayesi: 10,000,000 lrr:gttiz lirası 
lstarabnl acentehğı - Teleron~ lstaubul 1948 

8eyailu chdreet - Telefon 8eyoiha 1303-
Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya be· 

sa1 cari suretile avanslar, pollça ve iskontosu.. 
r.tM\ Türkiye- cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memalik! ecne-
'f"" biye senedat. çek,ittbbar mektuplan ve telgraf emirnameleri D frsalAtı 

Maarif Vekaleti Akşam kız 
Sau'at mektebi müdürlüğünden: 
l - Mektebe talebe kayat Ye kabullne baılaamlfbr. 
2 - Eald talebe ymiclen ka-,t yapbracalrlardır. 
3 - Kay ve teeclicli byt maamele.ı 15 Eyl&I~ kadard1r. 
4 - Hawmlara ppka, &pi, Dikit Çamqır dersleri gS ıteri~ 

mektedir. 

5 - Fazla maltmat mektep idaresinden· verilir. 

Adres: Sultanahmet Di2dariye. 

kkat temlnat.lanm ayna Rinde ıaat 15,30 a kadar müuakasa 
kitiplijiae Yeraeleri Jlzamdir. 

Talipler mheb• fUlnameleılnl on lira mukabilinde Ankuada 
ve Hayclarpepcla idare eenelerinden tedarik edebilirler. 

• * * 
40 adet mlbadif" 100 adet amele ~dın kapah zarfla mii

nakauya lr-nhnllfhlr. 

MU11akaaa 13·10"'9!0 paıutesi gGnü aat 16,SO da Ankarada 
De•let Demiryollan idarelinde yapılacaktır. 

mthıakua7a itflrak edeceklerin te~lif mektuplanm ve aıuYakkat 

• • • 
DeYlet DemirroDan •e limanları idarei umumiyeıine ait Nafıa 

romorkiSrtl paarldr saretfle tamir ettirilecektir. TaJip'er tamirat 
ıartnamesini Ye bu bapta fıahah aaireyi Haydarpaıa liman idare
sinden alabileeelrleri gibi ronıorkartıde Haydarpaşa mendreki dahi· 
linde garip mu•yene edebillrler. 

Pazarhk 8 9-930 puarteai aUnG saat 14 de Haydaıpaoa mağaDR 
müdirlüğGnde yapalacağmclaa taliplerin 30() lira teminat akçesiyle 
birlikte mezldir gün Te autte majaza mtıdUrlüsüne müı·ac- ... tlan 
Maoı.m. 

J 



1 'a &.z•a E'~n -......ek ebı•ne• Ameli Hayat Ticaret ve Liaan mektebi 
l ~ ~ I ~ C l, • • a Müdürlüğünden: . . 

T. k b l 
'' latanbul viliyeti umamt meclili tarafından teııı edilen 

a ı#Jltblfl:A a u u il Kız ve Erkek Ameli Hayat mektepleri bu defa. yeniden ı~lah 
.., , .., il ve tevıi edilmittir. Tabıil miiddeti dört aenedır ve tedrıaat 

Fransızcadır. 

N fi F kt b• .. d • ı .. ğiİ d • Talebe. ecnebi mekteplerinden vareste kılmak Ye ucuz a a en me e ) MU Ur U D en. şeraitle e:kısa zamanda hem Orta tabıil vermek ve hem 
· · t k f t bayabna ablabilecek malömatı 

1 - Mektep mecaıat leytt •e übail mlcldeti iç ıenedir ecnebi lısanını ögre ere ıcare d Tii k F 
2 - Gireceklerin yqı 17-25 olmabdır. • vermek maksadile açalan iıbu mektepler ı~---• r çed rab~s~zdca 

d 1• lariJ b L ı gil' ve Almanca ıacuuarın an ırı e 
S - U.. muaalan imtihamu: lt11h ve orta mektep mezaalan H•ap Cebir muıattah hendese en ısan e erauer n ızce 

_..altaka ile ahDar. Ve 16 hafta nehari denm ederler. ' ' mecburidir. k · ilk 
4 - Kayt ip Eylll 1 ill 17. 1930 da yapibr. Tahsil Ocreti ( 50) liradır. Mektebe girebilme içın 

mektebi biirmit olmak lizımdır. . 

Y"" k k "" h d• kt b• k Kayt muamelesi 15-8-930 da başlar ve cumartesı, pazar-

U e mu en ıs me e ı ay- tea~.~:ı:n::yt.:1:.!~m~~:~!·.!c::iy~ıu:::.~ .. da eski mOlkiye 

dü kabul muamelesi : me~~~ b!-::~ hayat mektebi. Cağaloğlunda Kız Orta mektebi yanında 
• • mu-15 Ajustos 930 tarihinden itibaren İstanbul gümrükleri baş 

başlanılan Yüksek miihendis mekte- dirliğinden 
b• k dÜ kabul 1 • D ı lıtanbul Gümrükleri için 828 çeki odun ile 30,SOO_kilo. mangal 1 ay muame esıne 0 ma• kömürü aleni mün•keaa ile mtihayaa ol•mecaktır. Tabp~~ ~ hu· 

b h • d I""~!.- -. d ki ıuataki fal'tDallleyİ prmekle be....,_ 13/9/930 Cumarteaı S\;':0~. ~t a çe cıvarın a ~uşsuvun a 14 te icran mukarrer münaka•ya ittiraketmeleriiçinBatmudurlük-
J teki komisyona müracaattan. 

mektep binası dahilinde her gün sa• Manis_a_v-il-iyetinden: 
bah saat ondan akşam on yediye Bedeli tqfl münaba müddeti 

kadar olmak üzere 18 Eyliil 930 ak- ::s;1 ~ 13 :r!~~::~e:ı;~da Manisa ı.t .. yonundald ikmali lnp.at .. 

•amına kadar devam edilecektir .Ar• :~!!! " :: :::: :: :~:~ !~= ;~~pm:::de mektep 1n,u~ 
eclenl b h daki 8377 

13 ıs eyHll 11at ıo da Maniseda'1 Necati Bey mektebi ihata dı· 

Ztt er u usus şeraiti biz- 6156 38 13 eylill ... , t.Sda ::b:=~ .. onıu ...- ihata chvan 

sat mektepten alabilecekleri gibi 6077 30 18 CJlfll sut 9 da t5tda Caz! mektebi ihata clıvan 

Po .. •a Ue de ı·sıı·vebilir. ler. Yukarda kttif bedelleri ile ihale ntİderl götterflmlf olan mekteplertn ve ihata 
9" 't7 dı lanıun inşua kapalı zarf usollle münakasaya çıkanlmışar. 661 numarala kanma ;- ~TA da!" esind olmak ülCl'e kapalı urfl1111l cam muayyen nkitlerbıde makamı vi1lyette 

1 b ı E k k ll 
' ~ 1 T ·;ı ~ oı:...ca&ı, taliplerin ehliyet veslkalarlle dcaret odası .vesikaların~ yedlerinde stan u r p rr·n 11 ;:ı im Ku·· çu·· k il" 1 balundurmalan va inşaat ve şerait hakkında tafsil1t almak lstıyenlerln vıllyet Maarif 

~ ttMl1 f&& an an müdürtüğOne m0tacaatıan <lüzuma tttn otunur. 

mektebinden : :-... ~.:~;:,:ı:.~ ...... : Gaziayıntap Nafiabaş 
lhldebi.m. blriaci •mfma p..ek laere ka1declllenlerln tahri-

11 ..... lan 61E11611930 Camuteai ,ena icn. ec:lilecepıc:lea ., ... 
ili •lkllcla Saat 9 ela mektepte iabab Ylk:at etaeaer .. 

400,000 kilo Tütün tozu 
satılması: 

: ı Defalılc hl'Ct JO : d ı· . d i ! : : : i mühen is ı~ın en: 
: 4 • • Z~ : 1 M Temel fevki bafriyab 44, 00 
: lldlvl!f; ltalnuıJ'lll-) i ı . Temel lıafriyab 63. 00 
: cava katlar < aamr ıoo • 1 Mola klgir inpab 1166. 00 
: 10 tWa) 11.tıa edil- : • Kaba ,onma mozayik kiharbu klP' lnpat 2337. 00 
: mele tıaere nutktıı' ! ~ " ince yomna kagir iDpab 2687. 00 
! Ahonelerimllin her 1G _,... ~ : " 474. 00 
: lılr defua mecc1nenl : 1 " Şap, 196 00 

Tütün inhisarı 
ğünden: 

: 4 1at1r1 pçeıa 111.n1an
11 

lala ..an: ı " Çimento barcile derz 362 •00 umum mÜdÜr}Ü- : ~ser ıtunq ıanımo11111ur. • 1 " Kuru perre • 
• ••••••••• ••••••••••••••1 1 K ak tap ve mahalline vaz'ı 624. 00 

Kiralık - Satıbk G&lbq~~ Bensi yolunun O • 000- 17 - 000 kilo=: .:i: 
Tltla depo .e lmalethanel.s..._ pkaa 400,000 kilo ttltln toza 

•raç eclilmek prtlyele ve balya baliade vapur borduma t..U. 
Mlmek isse kapalı arfla •blac:aldar. Teliplerin Jkcle Jecli ba
p teminab munkkateleri ile teldlfl.bü 24191930 çupmba llnl 
w.t 10.SO a kadar GıJet.acla mlbaJMt k_., ..... tevdi etmeleri " .? ................. gidip Kabatat depommcla ılrmeleri. 

Maarif vekaletinden: 
Mekteplerden mema olan çocaklarm Yetileri matıa.._ a&acle

recelderi mekteplere dair mal6mat e••ak ..___ bu. •ltkl
llta te1&dllf etmektedirler. Maarif Veklleti mubtelif mekteplerin 
lrabal ...,&n laaklrmda tenenlr etmek m,.m.. icap eden 
...atmab ,anderecektir. Arm edenlerin vaah aclrea .... tealahltla 
mektap pala ile Yekllete mlracaatlan iJb olanur. 

Maarif vekaletinden: 
Ernrumd• 1apalacak Muallim mektebi inpab 1-9-930 taribia

._ 1·10-930 tarine kadar bir ay mllddetle •e kapalı zarf aaulile 
lllllakaaya koamafhır· M&nakuaya iftirak edecekler b&yOk intaat 
,._. oldaldanm m1fir ehliyeti fenniye ve kabiliyeti maliye ••· 
..._ bamil oldakJan balcle plAD projeleri " fenni ~rtaame ~e 

2 4 ele -•W her gthı qledm sonra maarif 't'elrAleti 
-·· ed-...:L d b"lirl 

Sabhk 1ıaDe - Şehzade bqında undaki imalab ainaiyenin bedeli muhammeai olan 1 
Çakurçqme yamnda T.,ban art.sanda daki ailailei fiyat &zerinden 18-8-930 dan 7-9-930 • kad ~pah 
Marmaraya nezaretli 9 numaralı bCf oda zarf usulile m&Dakuaya kOD1Duttur• MGza~e, mDDık•• e ihale 

vemflftemllltlı mficeddet ktrglr hane kanunu veçhile maamele edilecetinden talip =~~ ı::ia::~nl 
satılıktır. içindekilere müracaat. vili ete ft ıeraiti anlamak ilteyenlerin Nafia __, muuen ..... 

MUtefenik mn!caat eylemeleri illa oı.n.. 

- ıı:!~;aıa!8~: Manisa Vilayetinden: 
J'llllertn DlnnJOhmda Biçkl yurdunda d • • bıtDa-
Hüka Beye maracutlm. Telef: 2008 Manita Meclisi umumisinin pçen içtima ewe1111e lit za 

M&racaat evi - Her işe mu
tabassıs memurlar sevk eder her şeyde 
lzıml teshlltt gösterir. 

Alekslyadl han Galata, müesmi 
Ferit 

Senu Tlrk memur iatİJOl'U 
Yapacağınız muameJeye göre ayda 

90 Jlradan fazJa kazanabilir slntz. 
lstanbul dördüncü Vabfban içinde 

Onlonkol Tesriat 

Mllhim •• klrh ilin: Mnracaat 
eYi - lstanbulda senevf 7000 JiVI kir 
temin eden bir işten doJayı sermayeda· 
ramn tefriflerlnl rica eder. 

Alekllyadi Han Galata 

· kita balinde ve yilz adet olmak Dsrere tabedilecektir. 
meaıBeherpformuının muhammen kıymeti yirmi liradır. ihale Eyll-
llha 6 ancı Cumarteti ,oan uat on buçuktaclır. 

Şeraiti alırnak iste,enleriD Eaclmeai daimü Vilayete mllraca-

atlan. 
1, 1 ı •I ıl ı il 1 ':ıl 1 lı 1 1 il ~ 

' 'I 1 1111 
1 1 ! ı: 1 ı. 11 '11 1 

'
1 

ı 1 
' ıı ' 1 1 

1 
1 

BOyiik Tayyare Piyangosu 
2 inci Tertip 2 inci keıide 11 

Eylül 1930 da . 
Yevmiye "S,, kUl'Uf vererek sensin olmak llteneaiz: 

TAYYARE PiYANGO BILETtNI 
ALiNiZ • 

Büyük ikramiye 35,000 liradır. 
Her kflfithde çak• numaralm' tekrar dolaba konmaz. 

~ mlclOtiy.tlDclea t ..... e e ı er. . 
.. 1 ttftialettel çaqampa ;nnn ••t 3 de ıcra eclilecep l•--liiiilı-------. 

.a~ 1 11_. aaesktr ....... ye Matte m&nakua ve ihallt bnun1111a ''V AKIT bo-._. _,_.,.., ·- _......_. M--..U kil t· · ' ,, a a .... tali edecekleri teklif msa~ut" 111111 Wll 't'e e 1 ınpat 
~ ... ,..:. teYCll edeceklerdir. Muayyen vakittenaonra YUku bu- ne olunuz 
.... ~ •IHCl'atlar nuan itibare ılıpmı,acaktır. ı;. _______ _...__ .. 



Q s dl Q ı ..... n M .. ••• ' ............. 
l I' 4, _....._, lı , .... _... ... 

.. 
Olüm ·· A 

habercJJerJ 
I 


