
~--ydameı
oldular 

. ._ .. _ _. Hz. don gllndtiz 

.,.. .... AraJmda dairele
riacle latirab.t etmifler, mqgul 
olanqlardır. Gazi Hz. gece de 
bir tanfa pkmam11lardır. 

Bapeldl Hz. de dGn sarayda
ki dairelerinde iatirahat etmif
lenlir. 

Başvekilimize 
Ticaret borsası reisi

nin biı: telgrafı 
'81MW ticaret bonuı reisi 

F01taa •ele Mmat 8. tarafın
dan lapekil '-et Pqa Hz. 
ae I" telpaf slnderilmittir. 
llapekll t.met Pqa Hz. ne: 

Siyueti Uıttsadiyeleriııin aaa
fl l»üirel 61iyaiai ifade eyliyen 

aı hatbmn ilk m&jdecisi o*Ak S ••tan ylklenen oa bq 
toalaı.: bafday ftfODUDUD bu-
.... JatanbuJa ID•YuaJat Ye bor
.... meraaiıni mahsusa ıle 
••W.ıwma ticaret Ye ikbaat 

• e ı..a•e getirtiği Ye 
_.....,. ... 11.,.. memleke-

•tı11ed li •1nnet ve ima.et. 

•üa ta,· de •raile ol· 
.. ~· Mttba botla ailesi namı
•i~ı~._. •• terdifen ana mil
-.... lerl 11 efea.d' m. 

Nutuk 
Fethi B. iıne 
istikrazdan 
S. C.F. lzmire iatiınal ve ........ 

Lider : " Fırkamaın t~_vn 
lmair, 7 (Hu-

.... muhabiri. 
miadea) - Sa· 
at iç, Koni. 
boJU kelif bir 
ıc.tab.Wca. k
ttllll. •• otomobil· 
ler, uabalar 
bskeai ,.._ 
tapyorw. Tram• 
Yaylar biıftaa 
bqa dola. T· 
ramfty tirketi 
Allwak W. 
tma elli .... 
fala ..... 
mittir. Na.... 
Jigilei .n.; 
rinde s:.CF. 
itlemel ~ 
laldir, 1abla 
rmda Fethi lte
yia rumi var
dı.Ellerinde çi
çekler iç nde 

faydaları aör~lll!IJ1ia1Aa.4~ 

CasiDin b~ ~~~~frblfiiiii• 

eket baıjladı 
dağındaki hay.:dut... 

lar tepeleııiy r 
A ilerin geri laatları keailcli 

~mra ı 7 (AA.) - Ain ......... ••11 bft -. . ............... ,7., .... , ................ 

ın 

İldnd tertip Hediye 
kuPOnu : No. 9 

dan, 
hsetti 

·--.. -ecekmie, 
hayırh 

.,.......... 
Ef......,Ql
sel 1-lie .. 

t'lrhl-:C 
ıl ..... . 
;Wli .. ... 
bal "tnec· 
eİlae .... 
....... te........... 
-·--

Dün lzmire 
old 

Jmlr, 7 (Valat) - s..t ................. 
Rıili•h Kam P .. Hs. • 
"a ıııht aa-ı.. .......,._.-&SU --.. 

................ & .... 
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ududurnuza sokulmuşlarken ... 

Se1lm Senadah 
Ankara, 6 (Vakıt) - Merkezi 

it.leple olan Hoyboa Kart ce
mifeti uaJan faaHjetlerine de
nm ebaektedlrler. Son zaman
lardaki baylk muyaffakiyebizlik 
bu ıenerileri neYIDit etmipede 
pae faaliyetten reri durmam.,. 
l&rdar. Cemiyetin katibi amumiıi 
Memduh Selim Halebe giderek 
ltevlla zade Rif•t la g6rlfmüş 
Ye bazı beyannameler tabettirip 
Terkiye hududu civanna yaklaı
•lf Ye bu beyannameleri Ttırk 
ka,leri arumda neşretmek jate
~· Framız meYki kuman
.._ mueleden haberdar olmut 
ft ha hainleri yakalayarak mel
•netlerini icradan menetmiş, iki

•14• tlalebe gılndermiştir Bu
atlll lseıine MeTlln zade Rifat 
Halepte, Memduh Salim Antak

.. ~ 
d.r. Ali Hilmi Edebiyat, Mab
mut da Tarih maallimidlr. Mek
tebin c:lahill1e mldllrtl M. Bo
zuti de ba iç Ml'Hriye muza• 
herret etmekten ıeri kalmamiık-
tadır. . 

Btltlhı Antakya halla a. ~ 
mleunun bilbU1a Memdah Seli-
min mektepte maaWm .... s 
ıından, batta AntakJacla hmet 
etmeainden fiddetle MM1111lı6. 

Mllteaadc:lit defalar memlıht• 
ten tart Ye ihracı icin ma1-ll 

kOkimete mlracatlar yapıı...-
1& da biçir te'airi olmamıfbr. 

Bunan llnrine Memduh 5ea.. 
geçealerde cumumlwaeden çm.. 
ken halk tarafmdan temiz Wr 
dayak fuh, ondan IOQl'a o ... 
kalada Ye kab•ede birkaç ct.ı. 

Birinci ter tip kupon
lara iıtirak edenlere 

J - Aclrulerinfzi 90 eylüle kadar 
• Vabt ldarebanelinde müsabaka mc· 
murlutuna. birdfrlnlz. 

t - Kupontannızı yanınızda mu
hafaza ediniz. [1] 

a - Tatn karileri kaponlannı t~
t111balda emla oldukları bir kimMye 
g&dermclldlrler. Bu zat onlann ye
n.. _...,. ç*ecetdr· 

4 _ Kur'a fU suretle olacaktır. 20 
e1lüle kada adretini -Vak.at müsabaka 
............. bllclrt1tler bll&bare illn 
olunacak gthıterde idarchanede bizzat 
elleri ile br'a çekecekler 'ft çctncn 
br'lda ~cat lledlJe k•dlledne he
men akdim eddecetdr. ICur•ı çekme
dea mabdde• 4S kuponun mema
a lıl\fdil ..,_.. 

[ı] ı ıamacrala npo• yertae atı alta 
....ıan,.. timi tdllecttttr. 

c.mı~~..-d~ 

Kahvecilerin sui istimali 
KahYecil• ceml,._.e nki 

miiatimal tahldkab ,..,, ... " 
ticaret mldDri1etlace lkbat n
klletiae bllclirilllllltL Vekllet bu 
qhldkab ....... Wank idare 
h., .... malak...., .......... 
........... Apl •-•• ba 
............ doları .......... 
nlap Ali beJia ele IMre b91etile 
..... .........,. ftl'ilmeli 
Wldlrllcllil MMr ah sfh'. 
Tahmil ve tahliyeciler 

1v.. taheB " talali19 ..,.. 
ııa'J<'f tgleri tGplawıak W.,. ..,etiai iatllaap .. ,_.._... 

Kayıkçiların içtimaı 
Dla -,..ı.r eı 'pil_. .... , ............. ..,. ... . ......... ... ...... c. H. , ... , .. . 

camı :zı ı = 

c TELGRAFLAR ) 
C. HIJsnü B. 

lsviçre hükumeti mu
vafakat cevabı verdi 

Ankara, 7 ( A.A ) - lsviçre 
federal mecliai Camal Hüsnll 
Beyin Bem elçiliğine tayinine 
memnuniyetle muyafakat etmiftir. 

Bir meslektaş 
"Babalık,, gazetesi sa

hibi vefat etti 
Konya, 7 (A.A) - Konyanm 

biricik gazetesi 0 Bababk,, gaze
t.iaia sahibi imtiyazı ve ajanaı
mma Konya muhabiri Mazhar 
Be, cl8a kencliaine yapılan ame
liyab mtıteakip •efat etmiştir. 
Merhum 'lO ıenedir çıkardığı 
gueteaile memlekete birçok hiz
metler etmİf ve milli mtlcadele
de fedaklrane çahfmıfhr. Gaze
tenin devamı intipn temin olun
mUfbu'. 

İzmir hadiseleri ve 
Balıkesir balkı 

Balakelir, 7 ( V akıt) - laaair 
laeclllelerl burada çok derq. te
...,. uyuadırdı. Memleketi kur-
tara Guiain F.ubmna karp 
Mh affetini l1li istimal eden
.. laelılrmda pek hUIU olan 
...... balkı nefret izhar et

lllftir. Banda adedi bir k•ç 
wp olu propagandacı•n halk 
pldetle kutdalDlfbr· 

._.,. ıeleceği rinyet olunan 
Fedai Beyia makta bir tezabDr 

ııaaııı,....)bıqlk memur ~mitlw
tld.Ne 24 aaatte btr defa 

mu: l:umantlamnı ziyaretle 
met mahallini deiif tirmedik

.lerial ilbata mecbur edilmekte
dırler. 

tekerrlr ~e~t,a •••ip-
?.lıll.l.Mil~ urnam -upliihil ,. ... ,_ .... ___ .......... ____ , 

Hoybon cemiyetine Antakyada 
Ali Hilmi ile Mahmut isminde 
bir serkea renci dahil bulun
maktadır. Franaız idareai bu a
tlamlan bir taraftan TOrkiye 
aleyhhıe faaliyette bulunmaktan 
•enerkea cliier taraftan da ter-
81erl elbetini ula ihmal etme
lDWıtedir. Memd.tı Selim An· 
1rkJa Daeahıde ytıkaek bir maaf
ı. felaefe muallimi bulunmakta-
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bu adi mahl6k, artık em.den 
çıkmaz bir hale gelmiftir. 

Halk bunuala da •aı.,ank 
bOktımeti iku lrutile daftrlara 
fU beyannameyi 1apllbnluf
lardır: 

•Ana ntandald Tlrk kar
dqlerimizi taciz eden b11 OD 

yobaz klbt çetuine batla ...,. 
cudiyetlle yardım eden llem
dah Selimin Yllcacll Aatakp 
TOrlderi için bllJlk hir dld•. 
Eğer blktmet memleket ..W. 
tinde 1ttifa1 çdrm•m W..S
yona bu mmar adamı Aatak· 

··~ .... iMIAHALLll~ 
' MU HARRIRİ: Sf l.A HATTIN eNtS c:::::::ı 

Kaç kereler RGft&, elindeki l>nflnlyorda: 
kumayı bırakarak ağbyan ba- Ba babama athpa ... Wr 
itaya: gln diaecek, ........... . 

!fendi l.. Demek iltemiftl... qağıya dotn çeldiii cladek• 
Hiç olmana HD çocutanaa 116- na keaarmcla bir bafiftea ltet
.... kendi alzlerüaba lıdade lay .. bir tebe•lm, ılulerclea 
'tlmlyona~ Ve ba toprak &a- IOllJ'a bir kahkaha halini alacak 
tinde, çocuğunun içinde yattiğı n fa dakidada ba mezar ba· 
Wr mezara maliksin... lltediiin pnda aiJıyan iman, bİfllD ce
-., buraya ıelebilir, bu toprak miJetia bayi 1aa,. içiDc:le ~•e 
~ bir çiçek babçeıi ha- Ye eliler innalara bemiyecekti. 
... ıetirerek ktıçak allbıGn nı- v...,.. .... ~ ~ 
.._ pdeder, tızerine bir andık lnlade llUll --..S çocupaa 
$bnP birtq dikerek o tq dDtllalyona, toprap ia9p ber 
..... kabili ifade olan aalanm eomk tabata lalha4le ele kemli 
mm ye buruım kendin için çoc:alw 11•• .. I -~· 
Wr ziyaretıih yapabilirain. Fakat Herk• ........ tlılbttlii laal-

b-. .. Dlitlhı Efendi ya be~.. de RllftB. bir rMiet ,.,.., 
ki bu toprak Uatünde her hemen oraaktald ......_ W

... çocuğumun mezan bili- riaioe mbm •ererek otw ... 
Ye her tiimsek öniide Cemaat, çoktan -'ılı 

,,.._ak: « Oğlum buradamJSın ?» terketmifti. Kendiai ktlçlk 111-
IOruyorum Ve en acısı ıu nün mezarile kup k&f111a ki. 

· "nden tek bir cnap Kulaklan mtltblt bir .......,_ 
ye intib.tı içinde topnia dinB-

,......,..., .. .,. . ........ -
,,._ hmwlım llemclah 
S.Bml caiafarak bir lllldclet 
~ ..... ,.._...w ttaWla ......... 

lla•m•1e kaWll Wifolmt
,acak Wr .. ldlde, kerllaaeclea p-
--- ..... dayak ahin. 
...... Wr Wet içla ba tllrll 
........... ~ hareketi.; 
1aWt olaa ha adım• ....ı olapda 
laAll ....m.lktta asledllm ..... i 
... armcla ...,,.. Wlklst 
delllmektecllr. 

,.., ,.. ....... .... laali 
.... beldl,oıdu. 
.... eni keacll elle Jlbe

lea toprak th·eii, ·etrafa bir 
toprak ra,U.. •• ..-.- tae
bl... ...... cllldllea ..... 
..,. lc•lftl. 

.,... ...... irili afeklı bir 
..... tapnk tllm9ekleri. bir *' ...., . taflan lauin bir 
~ .... iler&1orcla. 

Bnluda kimW otlua a,.k
laa• • ._......_ Pcekler eldJ. 
•it ..... ......, bir eolılanm 

Midir 'ır, -·•'•' bOrlmtlftl. 
lzsleriDIWdnawe..,...... 
ım bllrldlil mezarlar, otlan 
a,ddamp Wleriae çiçekler eki-
len ........... daha falla idi. 
lada ........ ki. arkumclan 
obdar ..,....... cllkllea &iller, 
• çok MWIJderi tar.fmclan ba 
t.praldara teYCll ecllldllden IOll'8 

Ntl bir ...,_ içilltle -.tulup 
aWIJorlucla. 

Bir ...... ~~ bahçeai 
..... plm..aicla terYet Ye 
... ..WW olmya llmlD yokta. 
Netildm , ille keacllaindm on 
..... o.w. oı.. ......... afak 

Rus tayyareleri 
Ankara, 7 (AA.) - Sovyet 

tanareJeri yarm sabah saat 
altıda tehrfmizdea mllfarakat 
eclecelder Ye mukarrer Hyabat
leriae devam eyliyeceklerdir. 

lzmirde Üzüm ve incir 
İzmir, 6 ( A.A) - baglD 17 kurut 

de 48 kurut arasında !M7 çanl Üzlim 
ft to kurufWl 3! taraşa tadar 36 ÇU· 

nl incir satılmıttir. 

Kt>St yere indi 
Cardafletd. 6 ( A.A ) - Ta,.,arect 

Co1te1 ... , IS,12 de yere lnmlşdr. • 

bir memanm uYceainin kabri 
idi ki mabtepm Ye mtlzeyyen 
delll. fakat kllçGk parmakhp 
bir ~· kadu ma~ ve 
çlçelrH leli. Kendisi bu adamm 
... bllaalJor, fakat kencliıdQi 
taDIJOrda. 
H.ıtaam muayyen bir gtınlla

de baraya relir, ba muarm 
lltlbıl dllzeltir, otlarmı ayıklar
dı • Saara Deride muhtepm 
merm• Jlim)an vardı ki , •n
chakalannda ç&klataler rlrtı
lllJor, mezar tafluıaa clotra 
ylkaelen otlar , bu taı yıtnn 
albnda yatan &linin kim ol· 
datunu gizden ıakhyordu . 

Sonra R8ftlla&a hayali ba 
noktada fazla tevakkuf edemi
yerek yeai g6mlllen kllçllk llll
aln meıarmm içiae firiyordu. 

Ôllnlla lzerine topraklana 
lrtllmaile beraber tabtelln 
tekenin etmif aç bir hqerat 
llemİDİD Ye bizzat açolan top
nim ta., İD• &l&Je kan olu 
blcam Ye avletini dGflnGyor, 
•• ba hateJerin ablyl mabat 
olan tabuta aldıntlanm, onu 
kemiritleria, ba b&cum Ye mil-

Fıkar: 

Olmamalıydı? 
Fethi Bey lzmirde. Gazinin bırrttıll' 

daaUe kılıçlarını sıgıran ve atları fili"' 
lanan Türk ordusunun kurtardı#ı 111#
zel lzmir halkından blr kıanu Tilrldll'• 
nln bu Uk açık alınlı ve yüksek ruhlıl 
muhalifüd alkışlıyor, takdir ederl1o 
Yalnız, Uıracat mev.lminln fil en ha,... 
retli demlerinde esaaen ana baba gtJni 
olan lzmir iskelesinde Fethi Bel/İ ,,,.. 
plıgan kalabalık içinden ·hiç fiJlllı-'6 
lzmlrle altikaaı olmıyan • bir kıa'""'"' 
memleket nizam ve kanunıııw, intUolll 
ve aagişini korumağa 1'U!f'lillr olalll_.. 
külhanbeyce ıaldırışlan bizi ,...,.,.. 

den teessüre düşürdü. Her lıalde if 
poliain denize üildiğinl du11duiu ve 1"' 
taraf tan c Y aıasın cümhuri11et!'• tlll/6 
bağınrken, bir taraftan da o lltlfall"cok 
cümhuriyet nizamlarının "'taendijiıtl 
duyunca Fethi Bey bizim kadar Ud" 

sür du11muıtur. 
lvi niyetlerle, vatan uogialle glııljl· 

lerde coıan heyecan daima mukaıldW 
tir. Heyecana düıen vatandtıf kofUlf9 
maz, bağırır; yürümez, koıar; oizleri 
sulanmaz. hüngür hüngür alltll/flbUİT• 
Hatta o kadar coıabUir kl ooıluullult
la karııladığı liderin elbiaeıinl parça 
parça edebilir. Lakin parçalıf1t1111GP 

cağı, gırtamıyaea6ı bibr teli vard&T: 
Cümhuriyetin koyduğu kanunlarla ıtl
zamlar. 

Uzun gıllardanberi kalbimJzde "' 
dUlmlzde mukaddn bir kaime ,lbl 
ll"flllan lzmir, bu mukaddn Od hed-
biyle bir kabahatin lflendfğinl 1ıik4P 
eden bir tel11ralın üzerinde olmfunlll• 
idi. 

• • • 
Canı bumuna gelen. •• 

Fethi Bey, Jznılr paldaın balkonun· 
dan halka hitap ederken bir Uıtigqr,,,,. 
ğ&rınıf: 

c- Senin için canımın leda11a ha$1-
nz, çilnldl canımız burnumuza 11eldL• 

Zavallı Uıtiyar, bir tren ılJratfle ,,.. 
nllfle, t...akldye koıan inkıtdp Tllrkf. 
#ftf- •fJfmrnlm'ıfea gelen> canlarını ı.
da edecek senin gibi bunakladrt'Jlr'/alr· 
ban iateml11or. 

O, ~ ~klanndan, imanı b11tlıl 
gençlerinden bir çok fedakdrlan lalr" 
bale etmek pahauaa lıapat ve ı.tUıiıll 
baldu. Sakar11adan lzmlre ""4ar ,.,.. 
ıaıaın dal yamaçlarım, ırmak kdaT
larvrı ıüaligen kitabesiz rnezarlartU 
künler eWl~t ugkuauna dalmqbr't 

TarUı tleğffir ve kordon ,,.,,,..,.,,. 
llGbanalar kaçıfırbn aen _,...,,,.. 
canın neredeydi? 

• • 
t -------------------Ar jantinde ihtilal başladı 

Buenos Ayres, 6 (A.A.) - Arlandn'de 
ihdlll çıkmışbr. Ordu n donanma lhd
lllc!lere iltihak etmiştir. 

saYele ka11ııında 6ltln&a aczi 
mutlak içinde harekebiz durr 
ıuna ta1avvur ediyor, " 
bir an kendisini llmlt oldu
ğu halde toprafm içinde bir 
ediyor, ve ganll llthde •11" 
bir toprak yıtınımn botuca 
tazyik ve likletini duJUJordu. 

* Numan Ağanın haıtaney• nakH 
mllhim bir mesele olmUfbL Har 
talıjl eftli bir brontit olmak 
baılamlf, 10nra zatilrreeye çeYir
mitti. 

Numan Ağa kendini doktora 
,aıtermemekte urar ediyordu• 
Çtınkii İf • kendilini doktora 
g&stermekle bitmiyecekti. iter 
diıine gelecek doktor, Betlkt8f 
belediye mevki doktora oldui'U 
için vizite paruı vermiyecektL 

Fakat bu doktorlar olur feaa 
adamlar değillerdi. Naba bir 
dınleyif, dili bir muayeneci• 
10nra ceplerindeki clzdandd 
çektikleri kltıt Oıtone iki, IO 
kelime çiliftireceldercli. B_.. 
adı reçete idi Reçeteyi almak-
la iman ıifa but.aydı, ne ili 
"di. 1 , 

(BitnıdlJ 
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101 kişi ile 
mülikat 

Bilgiçler arasında 
••• 

ci& edebilirim? 
- Yann beşte bize gelirseniz, birlik

te çay içeriz. Ertesi gün e'ine gittinı. 
Et endi, bendenize: 
· - Marpl Ney'in Napolyona yazdığı 
meşhur 16 mayıs raporunu bilirsiniz, 
elbette? 

- Hayır, efendim. 
- Kabil mi, sizin aibf mlbtener, 

- 2.t - A'm!pa g&nnif, tetebbl lleftl' bir zat'! 
Sekis • ... elayor, Ankarada. n ala orta arfeclerJenmt. İ'*9 eallO- _ Maatteesrif. 

-an ......t. 7aıf b1l.Rlıl Mr I~ ol- leria bilAllk tul ..... a "ilmi muh- _ Olamaz. Teea)ltll bayurayona-
Ja. Yerlilerden otuzdan ziyade daTetll ziri,, derler. naz Müsadenizl size batırlata11m. 
,......._ Abani •nkh ttlec:ar eberbetf o..._ llUt atıldı e 
tepo e•lyordu. Dirt dokto .. ld d ,. pek h0tuma el- (45 dakikabk bir tırat>· 
lar. r aos a ı- en bir fıkra anlattı: Efendi misafir gelmeden bir tarlb 

- Hastane hademesi de lyle. Bir kitabı çekmiş, 0 bahsi tesadüf en oka
,. Doldorlardan maksat ikUeat n ... gfln kofutun bekçl.ı Ruqit ata roma- mq Te bilgi lik ..Uesi edinmft. Böy
••Y• doktorudur, hekim delildir. Dok- tizmaya tutullmlf, topallamap .... leleri çoktu ç Fakat ba bile bir saat, 
.or beyler, bu cemaat hazarunda itti- lamıf. Arkadqlan eonyorlar· r. tal ya ftbeste. 
~az etmemiz lazım gelen para siyue. -Hurfit ap.ı Neyin Tar? • :.~m saat ~lsun 818 ll e:ıuhta d 
tinden uzun boyla bah8dtner • - Ah, birader •zatı basar . O • Aml bllgıç buna b e tarç 

· . • • "' , dangalaklan balda mu a • 
Biri f erdiye~ı idi; içti eemiyetçi, Biçare Hurpt ata... Doktorların _ Ah be m bu manle, bu tip ne 

yani sosyalist. yanına girip çıkmakla "basar,, kelime- kad 'w yt ' ili -ı-ı-iz? r .. ı..ı-e 
c:ııı 1 • • si 1 a.ııı.- 1 L- ar fogalıyor, b r ...._.. '!ıo""'a&&& 
.-;,vZ erınin üçte biri Türkçe, biri al- n •• ..,nın §, uunun hamaktan gel. istilAsı gibi bilgiç JstilAA ••• Biru ge. 

1 Memlekette VARrı-

lzmir - Soma yolunda 
Şiddetli bir tren - kamyon rekabeti 

baılamııbr 

manca, biri f ransızca idL Dmim pek dltini zan•etmlt n topallamata ~ zen, dola .. bilgiç olarak mem
ileri olmadı~ndan flç, dört saat sü-. laymca. • • • lekete ce:-"d:..

0
;:r. Diplomaya bile 

INa mühim eözJerden bUytlk bir ,ey an- Etralımm kalabalık aldı. Mtibalaa- ha t k caJdllıı brpna geçin-
hJ'amaclım. Cehlimi müsaraatle ft ceea • eiddea cazipti. ce,c~ö~o f Bet altı almanca bilen Aklıfsarda belecllye meydanı 
retle iddia ederim. Biri dtifiiadU ft dedi: birdenbire n:~~esiJfyor ••• Bilgiçten Kaç gtinlerdir belediyeyi tef- kesir- Bandırma yolunda !~lca 

- Hasan Efendi, zatı iliniz bu bap· - Ben Çeml~ezekte en bfrind dok. neler ft neler ~r, ne mearlar, ne mu· tiı eden mOlkiye mlifettiti Tev- naklinda bazı kolaylıklar ıtihu 
ta ne bayurursunaz? tordum. Halbuki o zaman piyade 1Ü7.- allimler, ne üstatlar... fik Sırn Bey jaadarmayı teftite etmiftir 1zmir Soma hatbnda d.ia 

- Banlar derin, Beyim • bqıaı idim. Bilgi ilgi ilk kolay. Bilgi sa- baılamııbr. Sırasile hlikdmet bu otomobil rekabetine kaql 
- Siz Mahmut Efendi? - Neden? ma . te gO~:Ubeç ister. Halbuki bir devairini teftiş edecektir. Yeni hiç olmazsa kamyonlara rekabet 
- Bendeaiz "Elinlka,. bilme-. - Çlnldi bir kutu ilacım Yardı, Ye, an:e •:n:iç olabilirsiniz. şa şart ile belediye intihabab için allka- edebilmek için yaı aylanna ma~ 
- Zatı &Unis, Refat Bey? onlann kullanılmunu da bilirdim. Bi 

1 
rtnlzi yutturacak darlarca tiddetli hazırlık faaliyeti aua olmak Ozere tarifelerbacle 

• • 1r ... ~..ı....ı ·...ı r ki karşınızda siz e . vaırü edil ı...ıı. 
- Minm, farlsim kunetlı deilJ. ~ -.,q• ı,,. ettim. Derlerdi ki biz dün- ff t bab b 1 nının- Eziyetsiz ış • tadillt yapacap zun meaıe-
······ETet, derin bir felsefe ama ben yada iki hekim gördük: Biri Süleyman S: 4:.n:r 1~ 

0 a Havalar çok eyi gitmektedir. clir 
baaa• henüz elifbesini bilmiyorum. Be- Numan Pap, öteki sen. g: 1 n b WrbÇ hafif f8rlı da· Akhiar bağlanndaki • faaliyet Trenle gidecek bir çok k~ 
•i bir feY anlar diye her nasılsa oraya .. - Demek ki sizin doktorlaianazun ha:.~• aaaa g&rfilmeğe IAyıkbr. Tabır mazur Br • in orman tezkerelİ bir 
ko)'lllatlar. Halbuki hakikatte cim ka olçtistl onlana cehlL 

1 
· ınk8n mertebe g(lı· görülsOn. Bağcılar kızılca an ti- :Uı ~çek bir demet fidan i~ 

•mda bir nokta imifim. Octln, bacfln - Pek dojtu. ptida sesiniz mfi k bi işlemekte üzümlerini aerfiye zı·raat fen memurundan vwa 
--- olmalL GU ınantıktan daha UT· k ku lanl ~...1 -- fikren bir cesaretsizlik geldL Ken- - Fakat dikkat bayuranaz ld beyin r ses kır atma ta Ye rumaı o anm bir çok muı için ormaniye, ıu 
dhae gtinnmfyorum. Yeni nesil çok maksadı bilsi~lfk taalamak defildL vetlidir. Bafmnalı, çafınnalı, hay 

1 
• toplamaktadır. Bir kaç gtln daha balya deri için baytar vesik• 

ribek. Bis ne &'Önnüşb? Nesih Te Orada hekim, la&ldm 1'ok. Keadiai de malı. TellAI gibi yfikse~. sesli olma 1
' havalar eyi gittiği takdirde hemen istenmektedir. 

f•edllmlf bir alay mal8mat. •• men· mfiaener bir zat. Kinin, upirfn, laT- Llfı çok k\nştırmalı. Sözünilzft kal'Şl· bfttftn ilzftmlerin bir yağmura Halbuki bu etyanın kamyon
lnd&L. Bir dert &'ibi 1Na celılimden danom, mti8hfl bazı mtlcerrep illçlar nızdaldler bOsbtitln anlamamalılar: uğramadan kalkabilecegi memul- larla aevk halinde böyle mabzur-
'°"7et eder dururum. Bir gün bir ar- verl7orlar. Fakat o kadar 19tılah paralamalı in dilr. Ş:mdilik piyasada yirmr ku- lar yoktur 
!{adqımla &'Öriltlr Te buzlu bira içer. Fakat bir de '"bil-',. ti 1 . muhatap kendi cehlini örtmek için si· nıttan otuz sekiz kUl'Uf& kadar Avni zamanda ilcretler de eh-
ke ..a 1 bi übah •·~ P , enmuzeeı _,_ 1 R bir söz ~ - ka n PY e r m ue geçti: Yar..... Mil ilminizi tanıına ı. amca . alıt verit yapılmaktadır. lzmire ven. Bunun için halk myona 

- Azfzlm, fransızca "euis1re,, ne de- Ortalık, elilem ne kadar cahil var: - Filan o kadar iyi yazar ki yaz- yeni flıüm ıevkine bqlanmıpa çok rağbetkir. Böyle gide 
111.ır. biJtr mJsiıı? -- Te dıfmı papaz ~ile anlamazı b M · ,_. nznm ve tntlin mahsilllerini 

YGINIA olarsa bilgiçler meydanı 0 kadar .. d ki zlıl· da u sene anııa ve awıre oto-
- BOgtçlik atan, cevabmı Terdiın. serbeet bulur. Kendilerini kontrol ede- ki~~en böyle •l•.:Y ~ esd . ., P:~. \ mobil ve kamyonlarla sevkiyat dahi kamyonlarla nakledecekle~ 

b'";:; Pek dotnı. Bu kelime biraz da cek yok. Her şeyi bildiklerini iddia e- pManntat kimliflti B; ~ :~ ·~· d: ~ld ı yapılmakta olduğundan şimendi- dir. Bu sene Akhisar ve ~ıva~~'P. 
--.r, ~ Jfade eder. Banu tarih- derler. Sklerine 0 derece ıstılah kan~ - aa eess • 1 gıç tz fer nakliyab yarıdan )&rıya, te- tnttinleri havalar müsaıt gıtt gi 

çeslnf linadhn. "Cubtre,, ftktlle mek- tmrlar ld malaataplan anlamaz. Anla- :rlrldtl.. neD&l etmiftlr. Bu cihetten en- için çok temizdir. Bir kaç ae-.e-
tep hade .... demekıaif. e. ......... ymea Dlmler'lne htllnnederler. Da - Hem nelidarl dite eden Jzmir Kasaba hatb ba dir haatalıkh olduğu için UM 
•aalllmlerin Y&DID& ilk llrk s1r1p pk- bıee Mr ..-utojf •e911edlr. BHsiçle- - Çok, pek çok, zan ft tahmininiz· rekabete kartı tedbirler dOfthı- tan almayan Amerika ve clig: 
lllakJa 111r Aç ilmi kellae, talıir lire- rta bilaileri itte baadaa ibaret... den çok. Flrengistana sidip gelenlerin mektedir. Bu sene bir dirhem Avrupa alıcalan bu aene tat 
nlrler, ... ra. oalan aaahalle lımhYella- - .... MI~ tok••? d6rtte 'betL· mtlballla etmiyorum. afy trenle aevkedilmemif olda mübayaaaı için fevkallde h 
..._de ltede, beride •tarl&nalfo. Bir - Mösyö Jakar bilRlerbı de bl - Yok, onda dokuza- ön ~bi ıimdiye kadar hqq ve lıldar ve teşkilltlar yapmak~at 
radde,re selmlt ld bu hademeJ'e ldmae tahririai yaplll&lı idL r -.. Belki, e.et, bilgiç geliyor. ~n •- • • • • tOtonleri ve toton aergilerial 
twh••ll edemez olmaf. Kelime asli g• dl "-- a d bfllr misiniz? Şöy- bakla gıbı mabailllenn kısmı mOhim- hummah bı"r surette dol••--•~ - &en m, biMe bilgiç mi" D niz o._.. ne yap r nn, • d k n1 k l -~ 
......._. .. pkıp yalms biltlçlere Ye- de kam, bizde bflcf~ •• BU . : e. • le böyle tabiri De ifade edebileceğim i- mı e amyo a ıev •0 unmut- tadarlar. Bir kaç gtine kadar 
ribaft. den fa,.dalı Ye kolaJ'. gıçhk bılgi. limlerin A vrapada taJudJJerlnl ktiJ)iyen turkl. ve bugil~kerde "b~ırk takım deta bis mOcadele manur 

- ÖT!• ,al -ilmi •alızlrl. ne de- Bi rzat ı.n..a--... yasak ederdim. Hukuk, siyaset, iktisat na ıye ve vesı a gı ı uyut ve k 1 •lls:tfr, elbette bHfninb. - Ermen:'ea J;."•n anlattı: nanay. Telmlk tahsil etmek istiyor mu- ıuruta bağlı olan. bu yeni Uca- verece o an Uitlln alıı ve . 
- Ba tabiri blllrim ama aalrm, ... dr: Kapril Narad ltartdye nazın Yar- ll1lnaz7 Aferin! Buyuran- Gidip gelen ret eşyası da eksenyetle. kamy.on- rlnİD açılacağı memuldür. Fiya 

tamu bilme-. 111111 .... .....,... Bf., Bu ada· ler ancak bilgiçlik öfrenip dönüyorlar. larla nakle başlanmıı, ıımendıfer lann çok eyi Ye çok fazla t 
- Anlata,.., ..ım.. Mahkeme mah- iildL l'ab& ::: pek P&rlalt de- Memleketinizde bir •eufstre" ler taba- katarlan bu yOzden gerek yolca aabılan olacağı, kumpanyal 

slrlerl de lyle, hiklm ft &Yakatlantaa &il hDlrdL fal •tmaauaı P8lıl kaSı peyda oldu. Sanki boş ger.enler ye- ~e gerekse -:_ıya huauıunda bay• bugilnkll iftihalı dolqmalarmd• 
tabirler.,. ıatdalalar iaJ'arlar.,. ..ıa- Bf ,.1 ti§miyonaat gibi.- li zarara ugramışlardll'. Bunun tahmin olunuyor. 

- • ... laaueQeri llbl ne ftldt ta- CelAl Nuri Ozerine demir yolu idareai Balı-

·-emiyorsunuz? emin olun Hal naati de hiç füpheaiz müeuir olu- yapmadan maksada girdi. N 
me 

1
- b" d ·ı k MYincinden çıldınr. yordu. ır e a ı e onuıuyor, m,11Vım11i 

Markam ba lltifelere mukabele Vanı müddeiumuminin bu Ynxİ· ıertliii bu suretle biraz yum 

edecek halde delildi. Yamın neıe- yetinden istifade etti. Şapka.mı a- oluyordu. 
• bütbütün siairlendiriyordu. larak eline verdt ve bir ağabey ta" - Yüzbqmın itirafı maI6m. 

aı ~ Dotnuu iatenen her halde rile: cak biz bunun hakikate m 
bir ler yapmak i.tiyorum. Fakat - Haydi dedi demiri ta'Ylnday· olduğu ve olmadığı tıklan 

' y~·S.· Van De,. Nlkleden: Ömer kim~!ı bafbyacafmu keıtiremiyo- ken dövmeli. Bugünlük burada~· da bocalayıp duruyoruz. Kend" 
• ?-E .. ·~ t91ekldir edeydi- $-pbum aP- :h ~ehını dedi. lnı.man yeter. Kntibine haber ver, isticvap ettik. Biribirini tu 

nıa ttımz mı? UL uaYe etti: nım -~ . . ·· 1 •• ı d' B 1 ba , __ .. __ ,___ - Ben idarehan "d" a. -1 • d" .. ı.... bir kadını görmeğe gideceğız. Mıı ıoz.er soy e ı. u ıuret e faa 
naaa-..... acnıac:ak halele idi y lb • ere il ıyorum - ,.. amm, ıım ı sen yıız~ıyı d ·ı . . ku 

b::.-"l-1.rs b" ·-•-_ • or ti7acmız olana hemen haL__ • aıkıın onu söyle! Salıverir Sen Kler canım, yabancı eiı • nııni rtarmak için hakikati 
IUD Ye UAuuau ır-...: la uar yol ne yapıt- ' · ·ı· .. h · ki ld" 

- Bll'ak Allahmı ......._ de- Ylll. • • • aen bir tOrlü, ıalıvermezsen bir tür Markam yine harfi Yahit söyle- yır ~ttı .. ' fu~ eıı a .. nna g~ 1
• 

di? Ala- AD'Ml mı? it'---•-• :..:-. Hepunm &Jn &Jn --••-ı d IG Tahliye edecek olursan izzeti meclen kalktı, ppkaaım aldı ve bul[I muddeıumumı efendı 'be 
ı- ~~aitti. _,... a 1 

•• • ld f"kr" • · k · t' ka cle,im. Kafam darcl ini laracabm. • Vamıp petine tala L ı ıme ııtıra etmıyor. • 

M •-- bu .---&'!°__ Mlcld-'---• .... tan ••--'--· 20 J ~ olsa adliyeci kafaa •• Bir fikre ar..... lun:ue Jfbı. VQlllluuu _., _ --•pnıfb. Ne .nuara--• ..... - - " 
muam olduiuna i•ncltimı:: :J&PMalmı bilmiYGl'da: Ben yapacafnnı bitirim, artık H • b • lanmcaHondanl kolay kkolay. ~ı 

K ncla -Alleh .1:.._ L-..L- • lere bakacaJh..w d' t 1 19 azıran çarfam a gecesı aa· mıyor. atrr arsrmzya ena ı 
tırordu. mna~ ona dolna ait-- l»ell.L • • 1111 ~a 18Jleadi ha 11e .,.,_.. lf ..... ıye e e· at yarım. yet gecesini maktul ile beraber 
ti, elini matb: •tın.... • eia du-Ol'lnft fona J&Plfb. . S Ki b" • d b • d" • d" • d d .. he • • bir ı.,,.w V 

1 
-,_, _ _, U• kolunu • M11 en er ızı er al kabul çır ınız ıye 11z en e fup 

- Ce.aretinız lanlmum dedi, V alama &118 On• tabm Vana. . etti Yüzbat Leak ku t kif d"l mek gafletini göıtermi~ti. f .. te 
bir muuma ifkeaceye .,.,......... ana y etti: - Btr daln1ca müaaade et! dedı. •• r o n eY e ı • mazel yüzbatmm masum old 
• bir mic:rimi ceulancbrmak .._ - llakadar he•u oh.Jm ca· ICaranm o kadar çabuk verme. Şö· meıı -~~~ h~yli üzmüftii. Denize ~ na kanaat getirdiğim için bu h 
halele düa iyidir. TeJ&t .. , .... ., :-: q.. Jiizbap ._._ kendiai Yaliyeyi tnkifhanede rahat bırak.~ küçük bır ıalon~a.o~uk. Yu· ta Mösyö Markamı da kandı 
nnn. Eğer )'iizbaşı Leakok kendini .,..._ ............. IBllWaffak ol- Hiç olm•aıa birkaç gün yapbğı zü aorarmııb. Ellen titri70rdu. Es· üzre size geldim. Bazr Rcvl r ra 
mas. ~ •linisde O)WJw:ak daı.a • lrahramanlıim znla içinde mes'ut ki azameti, sıhhati, eski sfbelliii pn. Hakikati bize bildirirseniz 

Bitlerini aıktı. Son c&ımlwinl + ~li ._ YV. M9d H Pl.b, Pfif, kalmamııb. Heyecan, ~ min olun bundan ne ıize, ne de 
• • d çitnecli· ~· Mia Hofaaaı, Madam Marbm ""•P .-ermeden telefo- tahane gözlerinin etrafına kızıl bır bqıya zerre kadar zarar gelmedi m: ;- er d ~dili bu, ~ ft P1ft lriim. Neden ban· 1111 bpe.clı. Bir çocuk gibi olmuttu. halka dolamıt, dudaklannm renıi· ten batka belki fayda da hiırl 0 

1U'daa ~im.en __ _ Ni. aıra Re~ ebuiJ01N11G&? Vana ne dene itirazsız yapıyordu. ıoluyermiıti. caktır. 
· ~ lreaclUeriadea birw itirafna·.Baad• Vanam bir tefler bildiii ka· Vana uzun bo7lu mukaddeme <Devan ocarı 
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eldi tayyare 
• e ıne idecek 

1"1uharririmize seyahat. intibalarını anlatıyor 

On beş gün evvel memlek~
f m" ze gelen ve Ankaraya giden 

nsız kadın gscetcci Madam 
N... ıe Pavlova evelki gün ıeh· 
r· "ze dönm tür. 

Burada bir hafta kadar kala
cağım. lki gün sonra Y alovaya 
gidecek Te bir gün kaldıktan 
sonra avdet edeceğim. 

Parise C. L D. N. A. kumpan
yasınm tayyaresilc dlSoeceğim. 

Değiştirmeliyiz! 

Cumhuriyet, siyasi riiştnn 
son basamağıdır. Son ba-

samak diyorum, fakat bu en 
ileri hamleyi, ta cihangir Roma
dan evvelki .. Agora. larda dip
diri ve tam bir teıekklille g-örü
yoruz. Demek oluyor ki cilmhu
riyetin yüksek idaresİy pek eski
denberi insan zekasının bulduğu 

Mad m Pavlova ziyaretine gi
den bir muh rririmizi büyük bir 
nezaketle karşılnmıt ve Ankara 
ibt'saıabnı şu suretle anlatmıtbr. 

- Bana bu kadar dSmert bir 
hüsnü kabul gösteren bjr mem· 

Türkiye intibaabmı "L'oeuvre,, 
gazetesine ya.ıacağım. Birinci mek
tubumu gönderdim. Bir iki gf1n · 
içinde intipr edecejini zanne
diyorum. 

bir •arlıktır. Amma gene acı 

acı hatırhyoruz ki ayni prenıip-

lcr listüne kutulan Roma, ciha

nın en kızıl taçlannı tqımJf, en 
kanlı iıtibdatlann zindanlannı 
yükseltmiıti. Şu halde tarihe 

ibret gözile bakanak isme, 

prensibe çok yer ayırmamak 

ısbrannı duyanz. 

lekette beyanatta bulunmasını 

r. vmem. Bahusus ki gazeteciliğim 

<loloyisile Fransız darbımeselinin 
dedi i veçhile " çok sahn alma
ğa ve u satmağa ,, mecburom. 
Fak at V kıt gazetesi tarafından 
vo ua gelen bir istimzacı cevap
sız bırakmam. 

Siıe unu söylemekle meau
dum ki Ankara.ya "Gazinin mem
le {etinde,, kitnbımda o kadar 
bahsettiwim şehri takrar görmek 
için gittim. 

Türkiycnin yeni merkez.inde 
geçen sen teşcbbiis edildiğini 

g rdüğürn tcrakkiyatın itmam 
edı miş bulunduğunu müşahede 
i a sevindim. Gelecek sene av
detimde deha bOyUk tarakkiler 
g ·receğime eminim. 

G ç n sene inşasına başlandı
ğını ördüğüm Türk ocağı muh-

te em bin asmın zümrüt rengin
deki Çnn Kaya tepesi fizerinde 
t en b"tirilmiş olarak yük
se · v • ni görmek beni son dere
ce m · te assis etti. 

B yuk Gaz"nin müteyakkız 
rehberliği ltında ocak reisi 
Hm:ndullah Suphi Beyefendinin 
himmetile vücuda gelen ve ba
nilerini şereflendiren bq mües
sese Tur.!{ inkılabının bir timsa-
lidir. O, yeni Türk neslinin ce-
ıaret, fednkllrlık, ve kuvvet fa
zi etlerini ihtiva ediyor. 

A!l araya azimetimin bir sebe
bi de temsil eylediğim Fransız 

g zeteleri namına muhtereı:n ha
ric ye vekili Tevfik Rüştü Beye
f endiyi selamlamaktı. Tevfik Rüş

t& Beyin bana gösterdikleri 
uanu kabulden son derece 
'teh"ss"sim. Çünh'ii bana karşı 
raz buyurdukları samimiyet 
ssı aynı ıaı:pnnda Fransaya 

karfl da izhar edilmiş bulunu
yordu. 

Denizin dibinde 
Bir milyon altın 

aranıyor 

1922 senesinde müsademe ne
ticesinde batan Ijipt namındaki 

bliyük geminin kasasında tam 
bir milyon albn bulunması, bu 
geminin kasasını çıkarmak için 
bilyük gayretler sarfını icabet
miştir. 

Senelerden beri bu işle itti· 
gal edildiği halde geminin yat
tığı yere kacj.ar inmek mumkün 
olmuyordu. Son zamanlarda 
dalgıçlar için çelikten elbiseler 
keşfi bu işi kolaylaıtırdı. Italya 
dalgıçlar, ljipin deniz dibinde 
yattığı yere kadar iniyor ve 
gemiye giriyor ve bir milyon 
altını muhtevi kasalan arıyor
lardı. Halbuki kasaların bulun
duğu yere inmek için çelikten 

yapılma beş tabakayı tahrik 
etmek lazım olduğu anlaşılmıı
tır. Dalgıçler gene meYl's olmı
yarak 66 kolaç su altında, kum 
ve yoıun ile dolan yollan aç
açmakta ve deniz'n dibinde ya
tan defineye hcrgün birkaç a
dim yaklaımal:tadırlar. 

Ijipt gemisi Uşanta yakın bir 
yerde battığı için eylül ayında 
havai faaliyetin devasına imkan 
bırakmıyabilir. Onun için dalğiç
lar, defineyi çıkamağı gelecek 
seneye bırakmamak için bütUn 
gayretlerini sarfetmektedirler. 
Bir milyon altının bu sene çıka
r1lıp çı:anlmayacağı her tarafta 
merak ile bekleniyor. 

Eksper kursu 
Ortaköydc bulunan Tntnn 

inhisan eksper kursunda tedri
sata bqlanmııhr. 

''Ege,, nin ilk seferi 

S vrbefuin idaresimn yeıJt atdığt •Ege" Yipunı bu cuma gtinfi 
d riyeye hareket edecektir. Bu, geminin ilk seferidir. Resmi

. ..Egen nin cıgara salonunu gösteriyor. 

Bende bu eski geçmiıleri 

uyandıran bir tesadüftilr. Bir 

berber suali, bir berber endiıe
si peşinden zihnim, geçmişin ka
ranlıklarına daldı gitti. Berberim 

bana, "yeni fırkaya girdin mi?" 
diye sonrmuştu. Ben de ona: 
"dikkat et, yüzümü keseceksin!" 

cevabını vermiştim. Adamcağız, 

aldırmadı. 

Tekrar kendi endişesine dö
nerek: 

- Vallahi beyim, şu fırka 
lifı çıktı çıkalı gene memleketin 

acaba neresi gidecek? Diye uyu
yamaz oldum. ittihatçılarla iti
laf çılardan az mı çektiydikl 

Cümlelerini ııraladı. Bedbin 
bir adam olsam bu hükmü be-
ğenir, fırkacılığın felsefesini koy
duğu için berberimi alkıılardım. 

Fakat hem o fikirde değilim, 

hem bu fikri yarınki hayabmız 

için muıur ve tehlikeli bulurum. 
Fırkalar, cümhuriyet kubbeıinin 

iıtinat duvarları. kemer slltun
landır. Yalnız bir tanesile, kub
beyi yerinde tutmak zor belki 
de imkansızdır. Şu halde mem-

lekette doğan ikinci fırka, ki bu 
günkü şeklıle, grup demek da-

ha muvafık olur, halka nıçın 
sevinç yerine gam TC edi~e ve-

riyor? 

Bana öyle geliyor ki uyanık· 
larımızm üstünde işliyecekleri 

mevzulardan biri de budur. Meş
rutiyet tarihimizin alnını karar-

tan fırkacılığın, siyaai bir rüıt 

mahsulü olmadıiJnı anlatmak, 

o teşekküllerin prensip farkın

dan değil, menfaat aynlığından 
doğduğunu ispat etmek lizım
dır. 

Bir vatan hududu içinde fır

kadan değil tefrikadan korkmalı. 

Fırkalann bu kötü yola sapma

lanna izin vermemelidir. 
Serbest C. fırkasının açtığı 

~ bayrak, şimdi temiz bir elde 
d&-lgalanıyor. Dostun, düımanın 
ı6ylediği budur. Fakat sade bu 
yetmez. Fırkalan kirleten, onları 
ihtilalci bulanıklıklara sürükliycn
ler, daima ikinci, UçllncU hatta 
beşinci, yirmmcı derecedeki 
adamlardır. 

Yeni fırka, adını bu memle
ketin tarihine altın harflerle yaz
mak istiyorsa, fırkacılık tarihin
de yeni bir ufuk açmalıdır. Kan

ı la yazmaktan çok kaçınmalıdır. 

ı 
Çünkü kan, kılıçları olduğu gibi 
fırka simalarını da peslandırır. 

~uaA 

1 KIZIL l ı YAZAN : Ömer Rıza 
.. 

GO 
Buradan çıkıp gidiniz ! .. 

[ 
Halk ve hükumeti tarassut ediniz .• 

1-
Dağ başında bir içtima 

-1-
Birer birer şehirden çıkıyor, 

şehirle dağ arasındaki mesafeyi 
geçerek dağa tırmanıyorlardı. 
Hedefleri, Sam kalelerinin ha
rabeleri idi. Orada taplanacak-

. lar ve oralarda anlaşacaklardı. 
Gecenin karanlığı içinde dağ 

baıına doğru yol alan bu bir 
kaç adam, bir kümeye tesadüf 
etmemeğe, bir kims~ tarafından 
tlkip olunmamağa dikkat edi
yorlardı. Fakat onlan tikip 
eden yoktu. Herkes uyumuştu. 
Bunlar uatlerce yürfldllkten, 
1aatlarce yollana lrizalarile mn
cadele ettikten sonra Hazreti 
Nuhun oğlu Sam tarafından 
yaptırıldığı s6ylenen kalenin ha
rabelerine vardılar. Birbirlerin
den emin olmak için, birbirleri
nin kulaklanna eiildiler Te bir 
ıeyler fıııldadılar. içlerinde bir 
yabancı yoktu. Bunların lSnllne 
düşen biri onlan mağaraya ben
ziyen bir yere glStllrdO. Hepıi 
içeri girdiler. Sırtlarında taııdık
lan heybeleri yere indirdiler ve 
oturdular. 

Yorgundular, fakat dinlenme
den evvel, .CSze baılamak iate
diler. içlerinden biri a&ztı açtı: 

- lsrail oğullan, dedi, ma
kaclderatımw tehdit eden tehli
keden nuıl kurtulacağız'? Bura
da bunu 1'onUf&cağız ve bir 
karar verecegız.. KonUfmağa 
baılıyalım mı?.-

Bu sözler, hepsini uyandırdı 
ve kuVTetlendirdi. 

lkincİli: 
- Evet, dedi, bunun ıçın 

toplandık. Buna karar verece
ğiz. Fakat herteyden evvel ken
dimize bir bq seçelim. Ben 
buna ıeni llyık g&rüyorum. Sen 
bizim b8f1mııa geç ve bizi idare 
et, 1endeki ilim birimizde de 

yok. Kitabın içini, dıtmı en iyi 
bilenimiz aeııain. 

Ötekilerden biri: 
- E•et, dedi. Riy11etimizi 

kabul eti Hepimiz una uyarız. 
S6zil açan adam: 
- Peki, dedi, fakat ıiz be

nim sözüm ve benim talimatım 
daiıeıinde hareket edebilecek~ 
misiniz? 

Bu karanlık matarada topla
nan, ıaçb sakallı adamlar bir 
ağızdan cevap verdiler. 

latediiin gibi hareket 
ederiz! 

- Ben de riyaıetinizi kabul 
ediyorum, ıimdi dinleyiniz ve 
itaat ediniz. Bir kaç glln için
de hepiniz, ayn ayn, buradan 
çıkacak ve tayin ettiğim yerlere 
gideceksiniz. 

Birininiz Bamlya, Biriniz Kn
f eye, biriniz Şama ye biriniz 
Mısıra gidecek. Bende Medine
ye gideceğim. 

Sonra eraden çıkıp, sizi birer 

kalkmağa, herkesin içini dışını 
öğrenmiğe çalışacak, herkesle 
iyi geçineceksiniz. Herkesi size 
meclup etmek için ne yapmak 
lazımsa onu yapacaksınız. Her 
şeyden evvel son derece takva 
içinde yaşıyacak, bir kimse· 
nin sizden zerre kadar şiiphe 
etmesine imkan bırakmıyacnx:tı· 
nız. Bunları yapabilir misiniz? 

- Yapanz.l 
Karanlık mağarada toplannn 

adamların hepsi bu cevabı ver· 
mişti. 

Reis tanılan adam devam etti: 
- O halde muvaffak olacağız. 

Ben bize yardım edecek bütün 
unsurlan toplarım. Fakat asıl 
pilfmımızı, daha sonra hazırlaya-
cağım. Bunu ancak Medineye 
gittikten ve orasını iyice tetkik 
ettikten sonra yapabileceğim. 
Ondan sonra herşey yoluna gi-
recek Te kııa bir zaman sonra 
büyük bir hareketi idare ederek 
maksadımıza varacağız. Bunun 
için dağılmamız lazımdır. Siz 
tayin ettiğim mekezlere gidecek, 
dediğim gibi çalışacak ve beni 
bekliyeceksiniz. Şimdi bana söy
leyiniz.- Buradan çıkıp dediğım 
yerlere gidecek misiniz? -

- Gideceğiz.-
- O halde bana biat ediniz 

ve bana itaat edeceğinize yemin 
ediniz ... 

Karanlık mağarada toplanan 
ıaçlı ıakallı adamlar birer birer 
kalktılar, pirlerinin önünde diz 
ç6ktüler, onun umtbğı kitabı 
6ptllkten sonra elini ellerine al
dılar ve yemin ettiler: 

- Y ahuvanın milletini kurtar
mak için sana itaat edeceğimize 
yemin ederiz. 

- Yahuva ıizden razı olsun. 
Yemin merasimi bittikten son· 

ra reis tanılan adam ayağa kaile· 
b, hepıl de kalkdılar: 

- Bu dakikadan itibaren he
piniz MilslUman olacaksınız. En 
haliı, en roUteassıp Müslllman 
gibi Mnslümanlığı benimsiye
ceksiniz. Müslümanlığa uzaktan, 
yakından dokunan birşey, her• 
kesten evvel sizi rencide edecek. 
O kadar hassas olacaksınız. 

Hepiniz. çalıŞlDJZ ve Kur'anı 
ezberliyiniL Herkes , karıısında 
namazlarınızı kılınız. 

Milslümanların bildiği herşeyi 
bileceksiniz. Ben sizi tekrar bu
luncıya kadar mefgul olacnğı
nız işler bunlardır. Şunları da 
ehemmiyetle ilave ediyorum: 

Her biriniz bulunduğunuz 
merkezde, hUkOmetin vaziyetini 
ııkı bir tarassut altında bulun• 
duracak, Hükumetin israf ve 
halk ile münasebetlerini, halk 
ve eşrafın hükumet lehinde ve• 
ya aleyhiydeki bütün hislerini, 
bUtün vikayetlerini, tesbit edecek
ıiniz. Bulunduğunuz merkezlerde 
biç bir hadise gözünüzden kaç-
mayacak. Fakat bu vazifeyi bir 
kimaeyi şüphelendirmeden, bir 
kimseyi aleyhinizde her hnngi 
bir his taşımağa Revketmeden 
yapacakıınız r Size talimatım, Sİ• 
ze vasiyetim budur. Ben sizi 
tekrar bulduğum zaman karan-
ını bildiririm, siz de ona göre ha· 
rekct edersiniz. -. 

birer anyarak bulacağım. Sizi bu
luncaya kadar her biriniz içinde 
yaşadığı muhiti tanımığa, ora
daki eıraf ye lyan ile dnınp / t Bitmedi) ' 
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--- 6 - VAKiT 8 Eylül 1~30 

Fethi Bey şimendiferden, inhisardan, istikrazdan ve mübadillerden bahsetti 
[lJst tarafı 7 inci sayıfada] ve cümhuriyetin nekadar feyizli bir İ· kalmaktadır. Liberalism sistemi paşa hazretlcJ"i. olan bu inhisardan halkın, esnafın ,-c 

~öylemek isterim: dare sistemi olduğu filen sabit olacak- ikinci müteahhitlerin temin ettikleri nin tasrih tiuyurd.uklan mahiyette de· tüccarın mütemadiyen şikayet etme~ı 

Büyük reisimiz Gazi Uz.ne takdim trr. kazanç bunun haricindedir. İşte bu gi- ğildir. Liberalism mesleği devlete ait fırkamızı bununla iştigale sevketmi:r 
ettiğim mektupla kendilerinin lUtuf bu- Başlıyan serbest münakaşa, hüku· bi ağır mukavelelerin, kısa vadeli mu- olan vazifeleri devlete, efrada ait olan tir. 

yurdukları ce·rnp fırkamızın nasıl doğ met üzerine ~sirden hali kalmamış ve kavelelerin bugünkü nesli tazyik etme- vazifeleri de şahsi teşebbüslere terke- Fakat mcmlc!cetin ticaretine ve umu· 
duğuna en kat'i bir sarahatle hfiküm muhterem Başvekil fırkamızın intişar si ve halkın cebinden demiryolu inşası den ve bu teşebbüslerin inkişafına en- mi inkişafına taalluku aşikar olan bu 

vereceği için aynca tafsilata girişmiye eden tenkitlerine Sivasta. uzun nutku için çckan paralann israfa ve zarara gel olacak müdahaleleri asla tecviz et· inhisarların tüccarın mütevali şikayet 

ceğim. ile cevap vermek lüzumunu hissetmiş· uğ~atılması bu~ünkü . ~~e~iry?~u siya. miyen bir meslektir. Halkın her şeyi lerini mucip olması fır:camızı bununlıı 
Milli hakimiyetin en yüksek tecelli.si tir. setıne karşı yukselttıgımız ıtırazları hükumetten beklemesi arzu olumnry:ın . t' 1 k t . t • . ış ıga e sev e mış ır. 

olan cümhttriyetin beklenen bütün fe. Fırkamız programının izal.ı sırasın- teşkil eder. bir haklir . 
. . . . • • . ' Ağır gelen Yergilerin tahfili madde· 

yizlerinin tamamen inkişaf edebilmesi da ıntışar eden fıkırlere hır cevap olan Yapılan demıryollannın hır taraftan Bu halin membaı da ötedenheri hü· . . ~ . .h 
1
• _ 

. ~· sı mevzuu bahıs oldugu ıstı sa atım' .. 
ıçın muayyen fikirler üzerinde yürü- bu nutku huzurunuzda tahlıl etmegı sağlamlığı ve verimi nazarı itibara ah· ktimetin her şeye müdahale etmiş \ 'e • • • • 

· f d ı " kt · . . . b d ti . . k' f d mahyet fıatım artırarak rekabet ımka· ven tki fırkanın karşı. karşıya gelerek ay a ı gorme eyım. nır, dığer taraftan bütçenın u mak- er erın serbest ın ışa ına mey a11 
· B hl'l" k d . .. . . nı selbilc istihracatımıza sekte vereıı icrai kuvvetleri murakabe etmeleri u ta. ı ı yapar en ayni zaman a sada ayırdığı ve ayıracağı paralar top- vermemış olmasından mutevellıttır. . . 

tt fırkamız programının temel noktaları 1 d · 11 h Esasen her şevi hükumetin yapması ve hayatı pahalılaştıran vergılerın tat. ~ar ır. anırsa o zaman emıryo armm pa a· . ' · 
Her şeyden evvel gayemiz cümhuri- kendi kendine taayyün etmiş olacaktır. h mı, ucuz mu yapıldığı sabit olur. na imkan tasayvur olunabilir mi? Av- fifi murat olunmuştur. 

yeti, büyük dahimizin bu büyük eseri- Efendiler, ismet Paşa Hazretlerinitı Muhterem Başvekil demiryollanna rupanın bugünkü inkişafı sermaye ile Programrmızda meYCut olmryan şe::· 
ni hal ve istikbalde geçici tesirlerden nutuklarında mevzubahis eylediği hu- senevi tahsis ettiğimiz vasati (30) mil- mesainin faaliyetinden mütevellit bir lerin tarafımızdan iddia olunduğunu 
kurtararak sarsılmaz bir surette mem- susattan başlıcası dmeiryollarr mese- li h ki .. t k . . b' d hadise değil midir? zannederek bu iddiaları birer birer reci yon rayı a ı gos erme ıçın ız en 
leketimizin sinesinde ebedileştirmektir. lesidir. Bu nutukta Serbest Cömhuri- küçük birçok memleketlerin milli ihti- Halkımızın kabiliyet ve şuuruna da· ve cerhe kalkışan Başvekil Paşa J-11-· 

Cümhuriyetin ruh ve esası serbest yet fırkası alelıtlak demiryollannın ya 1 . . d (300) .1 ın· gı' ha ziyade emniyet ve itimat etmek Jii. bugünkü iktısadi sıkıntıya sebep olan .. yaç arı ıçm sene e mı yon · 
munakaşadır. pılmasına muarız gösterilmiştir. liz lirası sarfettiklerini söylüyorlar. zımdır. yeni vergiler pahasına siyasi (okunma· 

Bu esasa fırkamrz samimiyetle, kat'- Hayır Efendiler, demiryollannın ge· .. . kabili Halkın muhakkak bir temayülü var- mıştır) hakkı kaldığı, bunlarm müt•?· 
.. ti b ttu T" k '11 t' . h Boyle bır parayı sarfedecek . . . t•~· . l d "'d h 1 d d 
ı~e e mer u r. ur mı e ınm aya rek vatan müdafaası gerek iktısa.di · .. .. ı · sa gırış ıgı ış er e mu a a e en aza e hassıslara taalluk eden fenni bir isti· • · • •. ' rette olan o bahtıyar kuçük devlet erın 
tı menfaatlerıne taalluk eden munaka kt i d f d · k. t k • ve serbest hareket edebilmesidir. Dev- kamette bir tek1mül halinde bulundı 1 • 

· no a nazar an ay asını ın ar e me isimlerini bilmek isterdim Bizim alda- < 
şalarda şahsiyat sahasından uzak kal- i h tı d . t' ' Jete ait olan vazife halk tarafınd:ın ğunu söylüyorlar 

asa a rımız an geçmemış ır. tıcr hayallere kapıldığımızı zannede· ' - • 
mak, nezahetten aynlmamak, muarız· mü f "d 1 k b'l 1 • . . .. . "h' Bizim iddiamız demiryollannrn ga· . h n en en yapı ması a ı o mıyan Efendiler hır hukt'imetın en mu ır. 1 
ların fikir ve kanaatlerine hürmet et- rek rikkate gelen muhterem paşa az. . 1 . ha h • b . . ' . . . . 

• yet ağır şartlarla yapılmakta olması-
1 

. h' 
1 

k d'l .. bu gı''·ı· ış en şarmak ve halkın şa Si teşe · vazıfesı memleketın ıntıbahına, hall.ıı 
mek lazımdır. ret erı ıç o mazsa en ı ennı u b" 1 . . . 

. dır. Muhterem Başvekil demiryolları- us ennı kolaylaştırmak ve teşvık ~t· mali siyasetine göre vergi işlerile me-; 
Fırkamız bu esasları daıma hatırda mübalağalı . rakamlara kapılmaktan . . . . .. .. . . 

b 1 d 
_ , . nın bir varlık meselesi olduğunu idrak . . mek ıçın uMumt tedbırler almaktan •· gul olmaktır. Bugunun en mü.hım me· 

u un urmagı kendısıne vatani bir muhafaza. buyurmalı ıdıler. 1 . . . .. 
eden halkınuztn her türlü sıkıntıya kat .. . • . baret olmalıdır. şte Sıvas nutkunda selelerı olan bu halısı mutehassıslarııı 

borç saymakta.dır. • . . Diğer cihetten turk mllletmm ıktısa· .. . .. . . . . 
F ka k ti ·ı 'Uihak ed lanmak suretile fednkarhk ıhtıyar et· b'l' ti . . ki f .. .. U tebelJur eden siyasetle aramızdaki dı· uzerıne atarak tekmk bır mesele halın· 
ır ya anaa en e ı en ar di ka ı ıye nı ve ın şa ım goz on n· 

kadaQ.larımın da buna riayet etmeten'· ettiğinden bahis buyuruyorlar. Halkın d k ·ııt ı· "'ksel ğer bir fark ta bundan ibarettir. de göstermek ve hükumetin siyasi işti-
-s • de bulun urma mı serve ın yu · . . 

ni bilhassa rica eylerim disinden tırnağından, güçlükle elde . ı.: 1 haf EcnebLBermayesı meselelerıne gelin· galatı haricinde bırakmak nasıl müd:ı· • :. ' mesıne veya u.ıÇ o mazsa mu azasına . 
Efendiler. Diyebilirim ki türk mille· edilen bu paraların büyük bir dikkat itina etmek bir .hükumetin en mühim ce, muhterem paşa hazretlerı soruyor· faa olunabilir bir nazariyedir? Bu ,·er· 

tinin umumi menfaatlerine samimi su- ve itina ile ve tasarruf gösterilerek sar vazifelerindendir. Demiryo11an yap. lar: gileri mütehassıslar tadil veya tahfif 
.. .. f ik' t ., Para geldi de kabul etmedik mi? - d d ~ hli· rette merbut olan butun vatandaşlaı- ı ... ıza e mez mı·... mak nekadar ehemmiyetli ise iktısadt . . .. .. . edemezler. Bu dogru an ogruya 

f k t kk"l" .. f 'd li H lbuki B k'l s· hatl Ben de bıJmıyorum. Bugunku şeraıt k. t' ı· . t• . evzuunu tc~ ır amrzrn eşe u unu aı e ve vata a . aşve ı paşa ıvas an- vaziyetimizin sa:tsıntıdan muhafaza et • . . ume ın ma ı sıyase mm m • 
ni bir iıa olmak üzere telakki etmişler· nın agı-r faiz ve kumüsyonla evvelce - . • altında istikraz yapmak ımkansızdır. kil d 1·m hakimiyeti alakadar 

'S mek o derece mühimdır. . . e en ve m 
dir. bir Belçika şirketine verildiğini kendi- . . . • . • • . Binaena~eyh m~hterem Başvekıhn bu eyliyen en mühim esastır. Sivas nut· 

.. .. . . . . . Hatta diyebıhnm ki bu ikincı vazıfe yoldaki sualini hangi muarızlara tev- . 
Fırkanın teşekkulunden memnun ol- lerı ıfade edıyorlar. Demek ki bu şırket h d ~ t" d'' kunda bu mühim meselenin bu şekılde 

er şey en us un ur. ih 1 d'v• · ta · d d' 
mıyanlar da yok değildir. Tek fırkalı taahhüdünü ifadan lciz ve mali kabili· . c eye ıgını yın e eme un. bir ifade ile pek az :ver tuttuğunu k:ıy· 
. . kk Zlra demıryoluna lAzımgelen masraf H · i · tile h kk b' t ı t · 
ıifııı-eitttı intaç ettiği mes'uliyetsiz1iği yetten mahrum kimselerden müre ep . arpc 15 raz a 1 ır a ,rm şar · detmek isterim. Yedi senedenberi ta· 

liıı.ı. • • .. .. v · ·· k ·ıı ti lar çiftçiden, esnattaıı, tüccardan a· tara t!bidir. Esasen bu şerait ta.hak· 
"i' götenler, bu yenı teşekkulu men- olmasaydı bu agır şeraıt tur mı e · . . b' kip edilen mali siyasetini bir muvaffa· 

• lrnmaktadır. Demıryollannı emın ır k k d h • • • t'k - 1 .. faatlerıne muvafık bulmuyorlar, fırka ne yüklenmiş olacaktı. u e erse arıcı ıs ı ·raz yapmag:ı u- kıyet harikası olduğunu ilan eden muh 
surette hudutlanmıza kadar ulaştır· k 1 · d b k ıı • d 

mrza dil uzatmaktan hali kalmıyorlar. Bu yükten kurtnlmağı sırf milletin . • if . i f ttl z1:1m a ma an aş ·a :·o .ı: _:ın a terem Baş,•ekile son sene zarfında nc-
Bize a ri me ru bir fırka ld ğ . . . - mak ıçm ç tçın n, esna m ve ccann memlekete hariçten para gelebilir. 

g .. ~. ş . . ov u u talu eseri olarak bukOmetle karşı kar· mali kabiliyetin daima göz önünde . . .. . ~ kadar iflaslar vukubulduğunu ve yal-
muzu, but un vergilerı kaldıracag1mızı şıya gelip mukavele imza eden eşhasın Memleketımızde bugun f aız en aşa~ı k . . d d 1 1 d . 

bulundurmak ve vergi membalannı ko- .• . nrz azanç vergısın en o ayı ne i:a al 
fes giydireceğimizi eski arap harfleri- (avantüriye) maceracı takımından İ· yuzde on beştir. Hiçbır yerde para bu . . w 

. ~. .' • . rumak lazımdır. . .. tıcaretanenın kapandıgını sormak iY 
nı iade edecegımizı atf ve ısnat etmek· baret olmalarına medyunuz. Böyle al- kadar pahalı değıldir. KoyJU ve esna· t . 

. . Masraflar memleketin iktısadi ta.· . . . erım. 
ten çekinmıyorlar. datıtı adamlarla mukavele yapmak ay- fm yüzde kır ve hatta yüzde ellıle pa· 

. . _ hammül kudretini aşınca halkın iktısa· . _ v .. .. Bir mali siyasetin muvaffakıyet olup 
Hıçbır zaman agzımdan çık.mıyan ni mahiyetteki mukaveleyi gene ta.ah- . • . k' f d _ ah ra tedarik etmege çalıştıgmr goruyo- _ . . 'd d 1 . 

.. . . dt kabilıyet ve ın ışa ı urmaga m • _ . olmadıgını o sıyasetı ı are e en erın 
sozlerı bana ısnat ederek fırkamızı za. hüdünü ifa edemiyeceği bil{ihare anla- ruz. Bu.kadar agır faız altında kalan . . _. . .. .. . t 

.. .. v . kOmdur. . ıddıası degd sıyaset yuzunden tıcare 
yıf duşurmege çalışıyorlar. Efendıler: şılan lsveç grupile tekrar etmek hal- O zaman, demiryollan siyasetine de halkın iktısaden sıkrlmamasma ımkan ve sanayide hasıl olan refah Ye bu re· 

Frrkamız ne mürtecidir, ne de fırka kın her türlü sıkıntıya katlanmak StI· istemiyerek darbe vurulmuş olacaktır. tuavvu:i olunabilir mi? fahı gösteren istatistikler ispat eder. 

fikri~i ~hsl .menfaat ~ddeden bir te- retile ihtiyar ettiği fedakılrlıklarm lktısadt kanunlar öyle zaruretler tev- Başka ~erlerde pek ucuz faizle iktifa Mühim bir istihsal ve ticaret muhiti 
şekkuldür. BilA.kis inhısarlardan hal- . f ld ~ · ı k t• · i i . · · . . mahall.ıne masru o u5~na dair kat't Jit eder ki bunlara karşı big!ne dur· eden sermaye, .mem e e ımıze ne ç n olan lzmırın muhterem halkının bu s1· 

kın zararına olarak ceplermı dolduT- te • t te kil t 1 .. ? ·· .. d - d - · ı k • . . . mına ş e mez. maktan ve bunlann tesirlerine herhan- ge mıyor yaset yuzun en ugra ıgı te~r er en· 
mak ıstıyenlerın gayrı meşru hareket- A- f . k .. ti h . beb' · be d .. v . d'l . 1• ld ~ .. b ki . .. . gır aız ve umusyon şar arını a- gi bir emrü idareye tabi olur zannm- Bunun se ını n e ogrenmek ıs- ı erınce ma um o ugu&-:ıan u acı · ı 
lenne karşı mucadele edecektir. . 1 ak 1 ·ı ı1 uk . ··t · k b'l" teh· ·· · d c ı d k · · vı o ar sveç grupı e yap an m a- d b 

1 
ktan d h bü...;n,. h ta 1 terdım. Bu cenın a ı ı ır masraf. mevzu uzerın e aza urma ıstemı· 

I ti at fi.ki ı k id ld .. f a u onma a a .r...... a o a- · t · · 
r c r ere arşı c a e on sa • velenfn tadiline mecburiyet h3.sıl oldu· . · · · )ardan tahliyesi, hakiki bir tevazün te- yorum. 

ta bulunmak hak ve vazifesini kullan- - dd 1 k 1 . maz. i · mı · ·. t'k t · · t ı t Ef d·ı s· tk d ·· · . gu ve mua e mu ave enamenın pe· lktısadiyatın bu gayri mer'i kuvvet· s sı, para ~n ıs ı rarrn_ın emını şar . ş e en ı er, ıYas na un a goc· 
makta ve yapmakta kendısine ta.kad- şin para usulüne tahvil edildiği maltlm terini mühimsememek acı neticelerle lannın tahakkuk ettirilmesi ve bu ser- düğü noktalar hakkında fırkamızııt 
dilm edilmesine dahi razı ol1111Yacaktır dur. ka 1 x,. d t d r 1Qte S best vetle iktısadt bünyemizin teme11erinin fikrini izaha ~alıştım. Bu nutukta bah· 

B' t·· k ill ti in takat' dahil' d rşı amaır;• ave e e • -s er b' . 
ız, ur m e n ı ın t p . .. t ·ı 1 b - . · sarsılmaz ır zemıne kunılması harici si geçmiyen mübadele meselesi üzerin· 

ı b·ı .. • 1 eşın para esasına mus enı 0 an u Cilmhuriyet fırkasının lıberal siyase- . . ' 
o an ı cumle mali fedakarlık an seve · dd 1 ki' d .. d . r . . . .. . ıstıkraz sevdasına kapılmadan evvel de de biraz durmak isterim. ·c d ~· k .. mua e şe 1 e goz en geçıre ım. tıle Sıvas nutkunda tebaruz eden sıya-
se,·e 1 a e ecegıne anıız. E ı.:ı. b"tü' · l d af • yapılacak işlerden inhisarlar bahsine Yarım milyona yakın Yatandaşları· 

.. . .. vve d. u n ış er en masr a mu· set arasında en mUhım fark bizim bu . 
Halkın tahammulünu aşan bazı ver- k b'l il d yi • nf t t . . • ih 1 k 1 . geçıyorum: mızın mülkiyet ve tasarruflarının ta· 

. . h . . . . . • a ı grupa Y z e rmı me aa e- ıktısat amıllerıni ve lst sa UV\•et en Ef d"l .. .. .. . 
gılerın ta fırı prensıplerımızdendır. Bu i d'I . t' . . d .. en ı er, programımız goz onunde- mamile ve kat'iyetle tesbit edilmeme5ı 

" .. .. . . . m n e ı mış ır. nı rencıde etmek hususun a gosterece- d' B" . . 
nu butun ,·ergılerın kaldırılmaSTnı ıs- . • . ~ - . . . . • ır. ız posta Ye telefon ınhısarların- ve bu mühim işin küçük ellerde keşıne· 

Sonra lokomotıf, vagon gıbı pahalı gırnız ıtınadan ıbarettır. Bu noktada d b h . . . 
tiyorlar" suretinde ifade etmek fırka- . . . v .. d • • . an a setmedık. Tuz ınhısarlarından keş içinde bırakılması, iktısadi hayatı· 
mıza karsı suiniyetle hareket etmektir. malzemenın lsveçten mubayaası aynı bıraı tevakkuf etmege nıusaa enızı n- bahsetmedik ve hatta tetkika muhtac; mıza fena tesirler icrasından hali kal· 

~ b yit • ta . d ki • f' tl 1 ca edeceğim. l Cümhuriyete imanları gevşek olan a enn yın e ece erı ıa a ma • . . o an tütün inhisarlannın ilgasından mamıştır. 
b 'b' I rJ ikn , . k edilmesi ta.ahhüt edilmiştir. Muhterem hükumet reısı nutuk1arın dahi bahsetmedik Biz liman inhisar· lktısad· h t d "'h' bi un· 

u gı ı e a ıçın eme sarfını ve p . U t 't bi ta da aynen böyle buyuruyorlar. Libera· lan k Jd 1 ğ •d b h ttik . ı aya ımız a mu ım r 
efkarı umumiyeyi işgal etmeği lüzum· eşm para esasına m s em r . . . a ın aca ın an a se ve ıs- sur olan bu vatandaş kütlesinin meı;· 

hh-ıt bukad v tl katl lısm naza.rıyatı memleketin geç anlıya- mı' k lk:m f k t hük' k 1 . . suz görmekteyim. a u e ar agır şar ara an- • - . . . . . a ış ve a a men a mış o- kenınden, tarlasından endişesiz ve ıs· 
. . d td·-· . cagı bır şeydır. Bız ıktrsadıyatta. hakı· lan h t ah 11 v .. · e "'h' . . . Ef d·ı , b t bb" .. d "'---- r· mak mecbunyetinin nere en ge ıgım ve aya P a ı ıgı uzerın mu ım tıkbahnden emın olarak çahşabilmele· 

en ı er· u eşe usu 05u.ı1LD ı- katen mutedil devletçiyiz, bizi bu isti- t · l · · d k t 1 · h' 
k . ·ı 1 k d. ·1 li k · anhyamıyorum. esır er ıcra e en şe er ve pe ro ın ı- rini temin etmek fırkamızr ciddi suret· 
ır ı er eme te ır ve ı er yece tır. kamete sevkeden memleketin ihtiyaç- 1 d b h · Li · · 

Ç .. k' b b'" h ti ti Kütahya • Tavşanlı ve Ulukışla - sar arın an a settım. man ınhısa- te işgal edecek olan meselelerden biri· 
un 1 u teşeb us aya zarure n K . h tl . d ruhd ları ve bu milletin fikri temayülüdür. rının menfaat noktai nazanndan dev- d · 

te·vlit ettiği bir eserdir. ayserı a arının ınşasını e e e· M . . . . . h ır. 
d Al i k 1 ril 1 k emleketın ihtıyaçları ıçın erkes hıı- let hazinesile alakası olmadığını ben Muhterem İzmirliler sermaye ve ıne· 

Memleketin her tarafından vaki olan en man ş r ete e yapı an mu a· zineden çare arar, elektriği yapdmıyan de bili ... ·o.rum. 
"t r t 'ki t . 

1 
tutt v veleye ne diyelim' h' . . "' saisinin serbeı;ıt inkişafı hedefini keıt· 

mu eva ı eşvı er, ergıp er, ugu- · şe ır, lımanı fena olan yer, ış bulamr- Fakat şurası vardır ki devlet hazine· disi için gaye ittihaz etmiş olan fırka.• 
muz yolun doğru olduğunu ispat eden Bu mukavele mahiyeti itibarile Bel- yan adam hüktlmeti muatep t ta · b 

u r; sı u inhisann tesisi için fedakarlık mızın tesekkülü cümhuriyet tarihinde 
en kuvvetli delillerdir. Fırkamızın te- çika grupile yapılan mukaveleden da- devletçilikten büsbütün vazgeçip her ihtiyar etmiş olduğu halde inhisardan . .. .. . . • . , 

·· ·· · · d'd h 1 f 'd ı · h x,. d H · d . . hıç şuphe yoktur kı bır tekamül hat,~ 
§ekkulunün şım ı en ayır ı aı e en ~ aır;ır ır. azme en çıkan paranın nımetı sermayedarlann faaliyetinden beklenen fayda tamamen hususi şahıs- sidir. 

görülmeğe başlanmıştır. yüzde otuz beşine yakm kısmı faiı ve beklemeğe sevketmek bu memleketin lara terkedilmiştir. Memleketin ticare- Ahalisinin zekası ve toprağrmn zeıt· 
Bu semPreler gün P!O-°tikçe artacak kumüsyon ücreti!e bu grupun elinde anbyacağı bir şey midir? tine ve umumi inkişafına zararı aşikar ginliği haklı şöhret kazanmış olan (,.. 
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Müthı·ş K netice aybolan kıt'a 
Otomobil kauuına uğrıyan 

4dttm ne olur ? 

Fransa fen akad . . 
olunan b · emısıne takdim 

ır raporda, kaybolan kıt' -
nın ne zaman ka b w a 
~tmektedir B Yk oldugunu tayin 
Atlanti8 n~ı vu . 1~Ybolan kıt'aya A A erı ıyor , 

flatunun yazdarınd~ Esk· 1 
sır yazılarında M ks'k ' ı Mr
bi Amerika miİletle . ı a ve Cenu
geçen Atla t. F erı arasında adı 
ne verilen :a;~ra ran~~e aka~e~isi-
7256 sene evvel kayLJ mılattan 
zayirde yaşıyan bir Ru °!u,~t~r. Ce., 
fmda ·ı 8 a ımı tara ' . n ven en hu tarih AflAt -, 
tayın ettiği tarihe tetabuk da. unun/ 

B 1 b e ıyor. 

iki nişanlı 
OpiJ.ştükleri için t!çer av 
hap!Je mahkum oldular 

:nhn ~. er.aber bütün bu be
yana ' enuz hı raf e olmakt k 1 

mamıştır. an çı ·ı 
Rivayete göre Atlantis kıt' , 

:la y . I asın· 
aşıyan ınsan arın alınları 

tasında bir gözleri v~rdı ş or· 
hayret l b" kt . ayan. 

. o an ır no a en son tetkik- ;._ ::- . - "" - -
Fattan haber verildiğine .. lerın bunu teyit ettiğidir. Çünk" ' . !""'- • -

Zonguldakta amele işi 
işçilerin daimi amele haline 

faydalı · olacaktır getirilmesi 
Zor.guldak: 

Kömür istihsaJatı işinde mü
:ıim olan dertlerden birisi de 

, ımele meselesidir. 
Zonguldak ocaklarındaki ame

. c muvakkat çalrımakta ve her 
on beş günde bir değişmekte
dir. Bu suretle amele ocakta 

görülmektedir. 
Bu sendikaların bilhassa Al· 

manyadaki kömür madenlerine 
ifa ettiği hizmetten burada tak· 
tirle bahsolunmaktadır. 

~ . • gorc en son tıbbi tetkiklere ör · u 
ıagır ve dılsız olan Mehmet Rah- alnı ortasında bir .. g .. e ınlsAanın Floransada öpütnıek bir kaba-

• J b" ' goz ıçın azım h t 1 k k ·ı b' man1 namında bir adam b" k o an utün sinirler mevcutt B a sayı ır. Polis, bir er e ı e il" 

· htiıas sahibi olamamakta ve 
hu yüzden randeman düşkün 
olarak maliyet fiatı tezayüt et
mektedir. Amelenin muvakkat 
olması ocaklarda makina ile de 
iı yapmak imkanını ortadan 
kaldırmaktadır. Zira ameleyi 
mütemadiyen öğretmek lüzümu 
hasıl olmakta ve bir fayda te
min edilmektedir. 

Kömür havzamm ih~a edecek 
olan bir teşebbüs de, Filyos 
- Zonguldak - Ereğli hattının ve 
Ereğli limanmı mşası olacaktır. 
Bu limanın seri vesaiti tahmili· 
ye ile de teçhizi, her hamule ve 
ihrakiye olmak üzere gelecek 
vapurlar asgari bir zamanda tat
min edilmiş olacaktır. 

Deniz kenarlarında ve ıimen
dtıfer güzergahlarındaki tehir ve 
kasabaların ihrakiyelerini odun 
ve mangal kömürü yerine maden 
kömllrlerini kullanmalanm kömtır 
istihkakini bir kat daha faılalaı
hrmış olacaktır. Bu şekilde alı· 
nacak bir tedbir, ıimendDfer ta
rif el erinin A vrupada cari olan 
kıymetine tenzili ile de takviye 
edilecek olursa mes'ut neticeler 
elde edileceği muhakkaktır. 

, ır aç d b" ur. un- k d a!J •• 
l"Ün mukaddem b. . . an uzun ır zaman evvel insanla- a ının sokakta öpüftÜK erını gö 

ır otomıbıle çar- rm alınl~rı ortasında bir gözleri recek olursa onları yakalar ve mah 
parak yere düşmüş, yerden kalkar bulundugu anlaşılıyor. kemeye verir. 

kalkmaz dilinin çözüldüğünü ve hak!;':dpa .:V: ~~~riltad~ Atlantis Son günlerde böyle bir hadise 
ot ı,·ı f a suru suru menkıbe! kub 1 'k' . 

Yapılacak ilk iş ocaklar civa
rında amele evleri yaptırmak 
amelenin hayat şartlarını Nlah 
etmek ve bu suretle ameleyi, 
aileleri ile beraber havzaya ge
tirerek daimileşmesini temin ey
lemek olmalıdır. Diğer taraftan 
ameleyi daimileştirmek için hav· 
zada kuvvetli bir amele teşek
külüne ihtiyaç hasıl olmaktadır. 

Ayrıca amelenin hcrtürlü kaza 
siğortasma tabi tutulması icap 
ediyor. Bu suretle ocakların in· 

omo ı §O örine küfrettiğini gör- şaması bir zamanlar bö le b. ek Y~· vu u muş; yolda öpüten ı ı nı-
müttür. Rahmani ot b"ld run hakikaten bulund:gwun ır'f ıtda. şanlı üç ay hapse mahkum olmuş-

' omo ı en eder u ı a e I k . 
inen ve ld ~ · ardır. Floransada buse anca , ıs-

ne o ugunu anl k · · B h ama ıstı· unu ancak deniz dı"pl · d tasyonlarda ve limanlarda miıba -
yen f f .. J k Y l k k . erın e 0 or e avga edeceğine onun ap~ aca . eşıfler isbat edecektir. tır. Burada biribirine veda edenler 
boynuna sarılmıt ve onu öpmüştü I u keşıfler ise henüz ilk adım· yahut gelenleri istikbal edenleı 

r. an atıyor. .. .. L"l' 1 opufeoı ır er. 

F ransadan kovulan gazeteci Kaçakçılar kralı 

Anıerikalı M H·· · b d .. · orst u hadiseye 
aır neier anf atıyor"! 

Amerikada kaçakçılar ve yer al· 
h aleminin kıralı olmakla maruf 
olan J ak Dayomond, lngiltereye 
gitmiyerek Yitiye gideceğini Dey

li Meyi muhabirine- söylemiştir. 
Amerika polis idaresi onun takibi 
için Londra polisine müracaat etti
ği için onun İngiltereye çıkanlma~ı 
mukarrerdir. Jak, Deyli Mayi mu· 
habirine neden şöhret kazandığmt 
şu şekilde izah etmiştir: 

Am~~ikanm meşhur milyoner 
gaıetecısı Hörstün birkaç .. l F gun eve 
1 ransadan çıkarıldığını telgraf
ar haber vermişti. Hörst F 

d 
, ran-

ıa a • k n çı1Cara lngiltereye ait · 
ve or d o· mış 
h 1 a a gazetelere beyanatta 

u unmuttur: 

mir için bu hadi .. . 
bir ufuk se umıtle dolu yeni 

açmaktadır. De ·J t b'' . 
pek mühi b" ' e ut<:esınin 

m ır kısmını temin eden h 
memleketin hususi bir •t· u 

HöBt şusözleri söylem "ştir: 
- «F ransada beni bir düş

man ve bir tehlike telakki et
meleri benim kendine büyük bir 
ehemmiyet vermeme müncer 
oldu. Bur.un sebebi iki sene 

evvel lngiltere . Fransa arasında 
yapılan gizli bir muahedeyi neş
retınemdir. 

Fakat asıl sebep gazet l . . 
A . ' e erımın 
merıkayı Akvam cem· t' A . ıye me 

ve vrupa ışlerine girmekten m -
netmesiciir. e 

Bu~dan baıka Fransayı kızdı
ran bır nokta, bizim Fran . sanın 
Amerıkaya olan borçlarını öd _ 
ınesi üzerinde israr ctmemizd"e 

ır. 

"Amerikada adam öldürüldükçe 
maznunları ikişer gün tevkif eder· 
ler. Nevyorkta her adam yüzünden 
ikiıer gün tevkif olunduğumu ve 
sonra tahliye edildiğimi nazarı dik
kate alırsanız şöhretimin sebebini 
anlarsınız. Halbuknk ben bir defa 
bile mahkum olmadım. Biraz ka· 
çakçılık yaptığım doğrudur. Fakat 

silah kaçırmakla 
bu bir iştir.,, 

Halbuki Jak, Bugün Almanyadan tamirat 
alan Fransa, Amerikanın yardımı müttehimdir. 
olmasaydı Almanyaya tamirat =============== 
bedeli verecekti. Bu hadise bana şemsivesini kapmıı onu, kırmlf, 

sonra.. Hele yağmur yağsında 
şu hikayeyi hatır:lattı. Gencin görürsün! .. demiıl Fransa tarafın-
biri sevgilisini beklerken onu dan aleyhimde verilen kararın 
başka bir gencin kolunda görmüş, bir te'sir yapması için yağmur 
:una kızan genç, kızan elinden yağması icabeder!» 

Hakkı hükumet yanında bulunan 
barı bir takım münasebetsiz luz· 
larla doldurduğundan dolayı, 

kiıafı da bu cihetten temin 
edilmiş bulunabilir. 

Zonguldak kömür havzasının 
istihsalini arbrmıya matuf hare
lretler ve yenilikler ortaya ah
lırken düşünülmesi icap eden 

" yekine tedbir, onun revacını 
• • 'Jl' # t 1' ~ "'i n 

temın ve /"\. vrupa pıyasaıarınaa 

Bu sayede memleketimizde 
canlanmakta olan kok sanayii ve 
bu sanayiin tabii mahsulatı olan 
benzol ve mümasili istihul aer
velimize btıyük yardımlar temin 
edecektir. 

Bir de en son lerekkiyatı fen
niyeden olmak üzere ciddi bir 
safhaya girmit olduğu iddia edi · 
len kömürün temyii usulleri ıı· 

nai bir şekil alacak olursa bu 
tekniğin memleketimizde tatbiki 
iktisadi hayatımızda taaa.vvw; 
edilemiyecek der~cede mOhim 
inkiliplar yapacaktır. ve memleket dahilindeki istib

likib temine almak olmalıdır. KömllrUn temyii usulflnü, k6-
maaleaef itiraf etmek lizım ki mürden benzin, petrol, mazot gi
kömür işlerindeki tekalifin ağır· bi mayi mahrukat istihsal etmek 
liği ihracat işleri üzerine mühim diye anlatıyor. 
tesirler yapmaktadır. Bu sene Halbuki otomobillerimizi işlet
ecnebilere vaki olan satış geçen mek, lambalanmızı yakmak, mo
seneye nisbeten azdır. Diğer tolanmızı işletmek üzere kullandı· 
taraftan. kömürlerim 'zin cinsinin ğımız mayi mahrukat için her 
klikOrtsüz olmaları itibarile en sene ecnebi memleketlerine mil
al4 ve mebzul bulunmalarına yonlarca lira verilmektedir. Bu 
rağmen bazı milessesatımız ge- temin edildiği takdirde bu itha· 
rek elektirik ıantrallarında ve lattan kurtulacağımız gibi mühim 
gerek büyük fabrikalarda ec- miktarda ihracatta da bulunabi
nebilerden ithal olunan benzin leceğiz: 
petrol veya mazutu tercih et- BiltUn bunlar milsteına bir ser-
mekte devam ediyorlar. vet teşkil eden kömür havzamı· 
Kömtır satışlarımızı kontrol za, yine müstesna bir ati vadet

tanzim etmeh, yeni mahreçler mekte olduğunu bize göstermek
tedarik ederek ecnebi kömür- tedir. Bu servetimizi kıymetlen· 
lerine rekabet esbabını taharri dirmeğe ç~lıımak hepimiz için 
etmek üıere mecburi bir sabf bir borçtur. 
ıendikaımın ihdasi çok lüzum!u 1 alAf H'ilmtaz. 

ı ına ve dikkat 
mazhar olması tabiidir, e 

Fırkamızın programı zek" 

9 eylül merasiminde buluna
caktır. Fethi bey lzmirin kur
tuluş bayramının tes'indinde bu
lund~ktan sonra Aydın ve Ba-
hkesıre gidecek Ba d d 
ı ' n ırma an 

kapatılmış olduğu cihetle, hüku
mete kızmış ve Fethi B. in lı
mire gelmesinden istifade ede
rek bu taıkmlıklarm başlıca 
mürettiplerinden biri olmuştur: 

a~llR«OSmMil!&g-1G 
fi Osrrıanlı bankası ·~ anın tatbi. 

kı ve mesainizin inkişafı i .. in . "' genış sa. 
halar açmak istidadını haizdir. Bu gü 

zel zengin ve feyizli ülkenin halaskarı 
\>e bütün miJJetin mürşidi olan Büyük 

Gazinin Serbest Cümhuriyet fırkası 
teşkili hakkındaki fikrini hassasiyet ve 
memnuniyetle karşılamış olduğunu bu
rada yadetmeği bir minnet ve şükran 
borcu bilirim. 

Yaşasın türk milJeti, yaşasın onu11 

büyük dahi mürşidi, yaşasrn Serbest 
Türk Cümhuriyeti, yaşasın sevgili vl.! 
<;alışkan İzmirliler. 

Fethi beyin seyahati 
Izmir, 7 (VAKiT) - Fethi 

bey yarın sabah Manisaya 
ridecek, lzmire avN>t •decek, 

stanbula dönecektir. 

H(l/uk Cemal 
An~şi çıkarmak iatiyenler 

lzmırde karışıklık k 
kalkan} . çı armıya 

arın hUvıyetleri k· ·ı t b"t d' . amı en es ı e ılmıştir. Bunlar d • · 1 . . arasın a 
ısım ermı dün yazdığımız kimse· 
lerden ~aşka şunla da zikredil. 
mektedır· - . 

Arabacı Ahmet tatar O 
k k S . ' sman, aça çı aıt, kaçakç, y k 
kürt Sait, kürt Şefik, kUrt ~a~~' 
sabıkalı arabacı S rh ' 
Ah a 1 ' sabıkalı 

met, yankeseci altın dı'ş R 
cep d' · e-' ııcı Adnan dev . -ı h .. ' rı a em 
seya ı gorünen Hayretti 

Gürültülere ön ayak n.l 1 
d ş o an ar-

an en gazino sahibi Ismail 

Nümayiıler esııasında lzmır· 
deki komünistlerin de fırsattan 
istifade etmek istedikleri anla· 
tıhyor. Bu cümleden olmak üzere 
Niyazi iıminde bir komünist, 
Bahri Baba parkında 300 kişiyi 
etrafına toplamıı, onlara hitaben 
irat ettiği nutukla ez cümle: 

- Bu iş ne ismet Pt. ne de 
F etbi B. işidir, mesele komliniıt
liktir, yaşasın komünistlik! 

Diye bağırmıştır. 

Ocak azalığı 
lzmir, 7 (Hususi) - Manifa

turacı Hüseyin ve Giritli Hasan 
Beyler Serbest hrkanm lzmir 
merkez ocağı idare heyetine 
seçilmiılerdir. 

-- q İt Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası ,, a lslet11hul öCeutel ı ~ı - Telefon: İstanlml 194~ -
~ Beyoğlu daireai - Telefon Beyoi'lu 1303 ~~ 

1 
Senedar ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he· D 

saı cari suretile a\'anslar, pollça ve iskonrosu. -~ 
~\ Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve mernallkl ecne- ~ n 

~ biye senedar, çek,itibbar mektupları ve telgraf emirnameleri~~ 
mı~~ m 
laaammrm.._••-um 
Doğum ve Kadın hastalıkları 

mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski HiJaliahmer binası 

j No. 10 Telefon: lst. 2622 

Dokt.or 

Ihsan Şükrü 
Sinir haıtalıklan mütehaaı111 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 ., 
kadar Tepebaşı 73. Tel. Reyo~lu · ı 

862, Kadtköy 49 
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Bir ~adın 
Kocasını jiletle nasıl 

y ra. adı 
Zavallı Mahmut efendi ne 

anlabyor? 
Saraçane başında kundnracı 

Mahmut efendi zevcesi Sabriye 
H. tarafından jiletle ehemmiyetli 
surette yaralanmış1 ır. 
Kocasını yaralayan kadın hak

kında polis tahkikat yapmaktadır. 
Dün yaralanan Mahmut Ef. 

ile konuştuk. Bize başından ge
çenleri ~u suretle anlattı: 

o Bulmaca o 

1 
2 
3 

• 5 
6 
7 
8 
9 

10 

D'/lnka bulmacaml%Jn 
halledilmiş ~elcli 

SIRRA TJNIZI 
ı . iHMAL 

ETMEYiNiZ 

lmUy•ıh yuli bir . 
•nllc .efud• ıc· 
tirilen L NlA' lie· ı 
ıneri 1em,zHfi inle ' ! 
e4u 'H ricudun. : 
1a1&bduaa iııetlhr. : 
....... • .,. d~• •. 
luldt · btr trfl • 
-•I ol•aL tııfA1 

·/ , _,.. 

t.c• •P.01"C1tlan11 • e,.;." 
lıe• ·••cUyal •6rc•lcntt ııuntrl oTııp 
..... .,, ccıcrf llııyıkı ••7rıinde r.t .. 

k18 ıuı.arua• ınanı olur. 
lataahal'da 7alnıı Beyotlanda 
tfla.,el me1danında·12 numarada 

;Jrft letlla•I caddesinde =~~ NoJda 
~ :. ' tJ.Roanel : t .: . ..,.~zalannia sahhr.ı . 
lhıe ................ ••• tccrObc ccUnb 
,~laal bataı• ••tna •c taM,boyun11&u 
~k ..-tile adrnialzc 16a4c,_· . •"' .. ~ ... 

_. · Flab 17 TOrk -liram ·. • 
P-. •~erlin llclMfler •n•~ CI
.... tak41nlt tebdn .,.,. bf4eU iade 

• • edWt . .. 

lıtenbul Tramvıy ,irketl 
ıLAN 

fatanbul Tramvay Şirketi 15 

" 1ki buçuk sene evvel peşime 
düşen şimdiki karım Sabriye ile 
evlendim. Fakat aradan pek az · 
bir zaman geçince aramızda 
geçimsizlik başladı. Ben temizliği 
çok severim. O ise çamaşırlan 
haftalarca yıkamazdı. Bazen küf
lenen çamaşır olur, atardık. Bun
lar yetişmiyormuş gibi itaatsiz-

~-•• EylGI 1030taribinden itibaren, fkinci 

Yani veledi Dimitri Andiri
kopulo Ef nin lzmarağda binti 
Dimitri Çaliki zimmetindeki ala
cağından dolayı ipotek yapılan 
Büyükadada Yanaros sokağında 
2, 2-1 numaralı bahçe hane ve 
müştemillb otuz gün müddetle 
ihalei evveliyesi ilana konarak 
on bin lira bedelle talibi uhte
sinde olup ibalei kat'iyesi icra 
kılınmak Uzere yUzde beş zamla 
on heı gün müddetle mlizaye
deye konmuttur. Sokaktan de
mir kapılı bahçeye girildikte 
kagir Qç ayak merdivenli bir 
ktiçOk sofa üzerinde bir oda, 
bir hali, altında bir aahrenç, 
yanında bir arabalık, iist!inde 
iki ufak oda, zemini çimento 
döteli ve sabit ocaklı ve kazanlı 
mermer çift buğata mahalli, ça
matırlığın üzerinde demir merdi
venli malta döteli bir tarasa, 
iki ıu deposu gazla mütaharrik 
bir su tulumbası, lsviçre markala 
gaz motöril, bir kuyu bir limon
luk, bir kilmes, bahçede başka 
bir kuyu vardır. Bahçeden üç 
ayak merdivelc girildikte zemini 
çini döteli aralık üzerinde camlı 
bir kapı ile zemini mermer dö
şeli bir aralık üzerinde aol ta
rafta kapı ile bodrum katına 
inildikte zemini çimento bir oda 
filtreli bir çeşme, merdiven ba
şında bir oda, aralık üzerinde 
zemini mermer bir hamam alaf
ranga banyo mahalli, bir hala. 
Aralıktan zemini parke döıelı 
bir IOfa Gzerinde iki oda, bu 
sofadan kapı ile zemini mermer 
dlSşeli ve etrafı demir parmılk
bklı ve bahçeye nazır iki tarasa 
Yardır. Sofadan sağ tarafta bir 
aralık üzerinde yüklti bir oda 
odadan yine bodrum katına 
inilir bir oda vardır. Zemini çini 
daıeli bahçeye çıkılır iki methal 
bulunan bir aralık üzerinde yine 
zemini çini d3şeli bir ocak ma
halli, mermer musluklu el yı

kamata mahsus mahal, bir dolap 
bir kilar, mutfaktan zemini top
rak 'bodruma inilir. 

lik, hakaretde ediyordu. iki sene ı l=:!:=~!=!!=:!:=!:=!.=:!::!:::::!:=:!::::-:!=!==!.I 
kendisine hem kocalık, hemde 
karılık yaptım. Uslanmadı. iki 
senede on iki ev değiştirdik. 1 • 
tanbulun yarı semti kavgamızdan 
usandı. Kendisine dört ay evel 
ayrılmak teklif ettim. Kabul 
etmedi. Bir çocuğumuz vardı. O 
ölünce eve gitmedim bir kaç 
hafta evel dükkana geldi. Bir 
pardesü yüzünden hakaret etti. 
Senin hayatma.kıyacağım,dedi .Bu 
gelip gitmeler tekerrür ve nihayet 
dün tekrar geldi. Aynayı kırdı. 

Sokakta ağzına geleni söyledi 
ceketimi çıkarmış, asıy!>rdum. 
Bezlere sardığı bir jileti birden
bire sırtıma sapladı. Sonr ji· 
leti yere atarak kaçmak istedi 
isede yetişen polis tarafından 
yakalandı. Ben böyle kadın gör
medim. Hapse girmemek için 
şimdiye kadar b;11ey yapma
dım Bnndan sonra tecavüz eder· 
se yere sereceğim. 

\,~~~H_a_ı_k_•_n~d-ı_ı_e_ğ_•~~-
Gay ri mu adiller 

26 Bin lir nın derhal tevziini 
rio ediyorl r 

Bir çok gayri mübadil im2as1-
sın1 taşıyan acıldı bir mektup 
aldık. Bu mektupta Temmuzda 
tevzi edileceği vadedilen bono
ların henüz tevzi edilmediğinden 
şikayet ve sefalet içinde kaldık
larından balisedilmekte ve hiç 
değilse Yunanhl rdnn ahnan 26 
bin lngiliz lirasının derhal tevzi
ine başlanılması alakadarlardan 
rica edilmektedi 

adın 
Çanekkelec! n geldi ve 

memleketine dündü 

Yirmi gimden beri Çanakka
led e bulunmakta o!an lngiliz 
yüzücü Mis G ayçe evvelki gün 
ıehrimize gelmiş ve o günkü 
ekspresle mem eketine dönmüş
tUr. 

ıı ·~ 

rkadaşın ' nı 
ber ığ"ıne t yin 
\J şeydır. 

17J Zchrn :ı 

cra edif mıştlr 

Ev eme 

I 

lımlcrindcn 

ce l tleri 

nni ederiz. 

Bugilnkd bnlmacamu 
soldan Sağa: 

1 - Tıırihi kıymeti olan villyetlerden 
biri. 

2 - Nota. 
3 - Edan nida. Tok değil Nota. 
4 - ·a. 
5 Sn. 
6 - Bir erkek ismi. Kıyam eden. 
7-
8 - Duvarcı aleti. Şairin yazdığı. 
9 - Noat Nota. 

10 - Bir içki Vll1yetleıi idare eden. 
Nehrin küçüğü. 

l 1 - Ap. Rabıt edatı. 

12 - Bir millet Bir nm kayık. Bir 
erkek isml 

14 - Şimal vi!Ayetlerinden blrf. 

Yukandan aıağ'I: 
1- A vrupanın küçük hükOmetlerin· 

den biri 

3- Bir millet 
5- Söylenen .•• 
6- Pırasayı çok sevenler 
7- Eski bir vasıtai nakliye.. 
8- Bir erkek ismi 
9- Yeni keşfolunmunmuş bir kıt'a 

10- Viran .. Nida işareti.. 

12- Bir kız ismi 
14- Cumadan sonra gelen.. 

Y ıpan: Falırettln 

iLAN 
1 - Çanakkale dokuzuncu 

jandarma mektebi talebe efradı 
için beşbin kilo koyun eti, bet 
bin kilo kuzu eti, yirmi bin ki
lo sığır eti 931 senesi ajuatoa 
gayesine kadar bir senelik iaıe
lerine muktezi et 3 - 9 - 930 ta
rihinden itibaren yirmi iki rem 
müddetle kapalı zarf ile muna
kasaya vaz edilmittir. 

2 - Etin ihalesi 25-9 - 930 
per,enbe günll zevali aaat oa
beşte vilAyet dairesinde icra kı
lınacağından ihaleden evyeJ 
mektep idaresine mliracaat eden 

taliplere derhal f&rtnameler 
mektep mftdilriyetinden verilir. 

3 - Milnakasaya ittirak ede
celc taliplerin verecekleri teklif
nameler şartnamedeki ıerait da
hilinde verilecek fiat yazı Ye 
rakkamla ve okunabilmesi için 
açık yazılacaktır. 

4 - Bedeli muhamminin 
% 7 ,5 teminab muvakkateıi san
dık makbuzu ve ya hOkOmetce 
maruf banka makbuzları kıyme• 
ti muharreresi tizerinden iıtikr&D 
dahili tahvilatilc bona fiabndın 
yUzde noksanile sair milli esham 
ve tahvilatın teklifname ile bir
likte ikinci bir zarfa koyarak 

komisyon riyasetine birer makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

meYki tramyay arabalarmda ten
zi1't ile seyahat hakkını bahte
den mektepli kartluını yermeie 
bqlayacatmı muhterem ahaliye 
ilin ile kabi ıeref eyler. 

Bu kartlar, yllbek mektepler
den ıayrı mekltib talebe.ine 
Yerilecektir. Mektepli kartlan, 
teraiti atiye daireainde, Galatada 
Tinci arkasında Saytltltl 10ka
tmdaki TramYay Şirketi Hareket 
Daireainde tevzi olunacaktır: 

1 - Kart alacak mektepli on 
bet yqını geçmif olmamalıdır. 

2 - Üzerine 15 kurutluk bir 
pul ile devam ettiği mektep 
mlldGrlllillııOn mührllnG ve tale
benin fotoğrafiainl baYi olarak 
mektep tarafından verilmİf bir 
tutikname ibraz edilmelidir. 

3 - Mektepli nllfus varaka
sanı ıaatcrmelidir. 

4 - iki kıt'a veaika fotoira
fiılai beraber ıetirmelidir. 

5 - Verilecek kart O.Zerine 
yapıtbnlacak pul mektepliye 
aittir. 

6 - Evvelce kendisine bir 
kart Yerilmiı iae, evvell bu eski 
kartını iade etmelidir. 

7 - kartın tevdünde 21/2 
kurUf alınacaktır. 

8 - Mebtepli kartlan Tram
vay Şirketinin mezkur Hareket 
Dairesinde Cuma ve Pazar giin
lerinden mada her gOn saat 
13,5 dan 17 ye kadar verile
cektir. 

Muhterem halkın beyhude 
Yakıt kaybetmemeti için kart 
almak here mezk6r Dairamize 
ancak yukarda izah edilen terait 
dairesinde ve tekmil evrakı mat
lubeyi getirerk mtıracaat etmesi 
rica olunur. 

Kazannı-ilk için 
ilk ıart ilandır 

11.SnJız kazancı artırmava 
$llV41mak11 luJvada ia
varesz uçmıva çalı~-

rrutk gibidir 
Ticaretiııizde, san'abnızda 

muYaffak olmak istiyonanız 
gazete illmna ehemmiyet ve
riniz : Gazete ilim illnlann 
en kolayı, en ucuzu, en tc
airliaidir. 

lfte ilin tarifemiz: 

Mutfak yanında bir ktıçük oda, 
bahçe kapısı yanındaki mermer 
methalden çift ahşap ceviz mer
divenle çıkıldıkta merdiven ya· 
mnda zemini ahşap ve etrafı 
demir korkuluklu bir tarasa, ze
mini tamamen parke döıeli kıs
men cameklnla b5lilnmü~ bir 
sofa nzerinde iki oda, camekan
la bölünmüş diğer kııımda üç 
oda ve tarasa, zemini mermer 
daıeli bir alafranga heli ve 
mermer musluklu mahal Aralık
tan ahfap merdivenle çıkılır hır 
merdiven alh, merdivenden çı
kıldıkta sabit dört dolapla ve 
mermer musluklu bir sofa üze
rinde biri diğere geçilir iki oda, 
yine iki dolaplı bir oda, zemini 
çini döşeli bir hela, tavanlar ve 
kapılar yağlı boyalı ve nakışlı
dır. Bahçede bir kuyu, Uç havuz 
ve yalaklarla sulama tertibatı 
vardır. Bahçede 150 kadar na
dide Avrupa meyva ağaçları ve 
fidanlarile, çam, ıhlamur, incir 
palmiye ve sair eşcari müsmire 
ve gayri müsmire mevcuttur. 
Derununda borçlu ve kocası 
Aleksandros Sevaıtopulos Ef. 

12,5 sakindir. Kirada değildir. Hudu· 
25 

Sonuncu 1aydada Satırı Kurut 
5 ind 

" .. " 40 du: Bir tarafı Karaso ef. çayırı 
1 : : : : 100 bir tarafı lebiderya, arkası Flo-
1 .. .. • .. 200 -rida V aao baneıi, cephesi Con· 

Reımt üanlar, 10nuncu ıayıfada 10 Kr. I paşa (Yanaroı) ıokağile mabdut-
llin memurumuz size fay- tur. Kıymeti muhammenesi 19 

dalı bir ilinın tekil ve ile- bin iki yftz otuz sekiz (19238) 
reti için hizmet etmeğe ha· liradır. Mesahası: Umum arazi 
zırdır. auJ altı bin 4örtyüz yetmif üç zira 

Seyrisefain 
Merkez acente~i: Galatn Köprü başınd:ı 
P,cyoğlu 2362. :'ube :ıcente!;i Sirkecide 

~ liihürdıır zade hnnı altında T c1.lst27 4C 

İskenderiye sürat 
postası 

(EG ) E;Tt:re::~; 
saat 13 te 

Galata rılıtımından kalkarak 
cumartesi sabahı hmire 
Ye akşamı lzmirden kalkarak 
Pazartesi lskenderi~eye Yara· 
cak ve Çarıamba t)kenderi-
yeden kalkarak lzmire uğ· 

rayarak İstanbula gelecektir . 

Mersin sür' at postası 
(INEBOLU) Vapuru 10 Eylill 

çarşamba 11 de Galata Rıhtımın
dan kalkarak Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Fethiye, Finike, An
talya, Alfiiye, Mersine gidecek 
Ye dönütto T atucu, Anamur, 

Alaiye, Antalya, Finike, Fethiye, 
Knllnk, lzmire utrıyarak i•le
cektir. 

Çanakkalede yalnıı yolcu 
Yerilir yolcu alınır. 

AyYBkk surat posta11 
r 

( M E R S 1 N) npuna 9 
Eylül Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımında• kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, KUçllkkuyu, Edremit, 
BGrhanlye, AyTalıA"a gidecek 
Ye dönilıte mez:kQr iıkeleler]e 
birlikte Altuaolu§'a atnyarak 
ıelecektir. 

Gelibolu için yalnız: yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

• § .......... 4 
Acele satılık 

Pejo markalı kapriyolet oto
mobil azimet hasebile ucuz ve 
acele sablıktır. Pangaltı Hamam 
Fatin efendi sokak Hanımoilu 
garajına müracaat. 

Btyoglu 5 inct ıcradan: 
Beyoglunda su terazi sokagın

da 11 No. h birahane müıteci· 
ri iken clycvm ikametgihi meç• 
bul Hiristo Dimitri Gika efe.o· 
diye; Vitali Levi efendiye olan 
565 lira borcunuzdan dolayı 
tanzim olunan ödeme emri ika
metgihınızın mcçhuliyeti hase· 
biyle tarafınıza tebliğ olunama· 
dığından ödeme emri 11-7-930 
tarih ve 4491 No. Vakit 15-7-930 
tarih ve 2296 No. lı vilay~t ga
zeteleriyle 45 gün müddetle ili
nen tebliğ olunmuştu. Mezkfır 

tarihlerde yapılan ilanen tebligat 
Uzerine müddetinde borcunuzu 
temin etmediğiniz cihetle borcu
nuza yetecek bütön mallannıZJ 

alacaklarınızı, haklannızı ve ka
zancınızı bir hafta zarfında yazı 
ile .-eya tıifahen icra dairesine 
bildirmeniz lazımdır. Bildirmedi· 
ğiniz takdirde kanuni ahlıimın 

tatbiki cihetine gidileceği ilanen 
tebliğ olunur. 

-;ı;;-k·aşk .... iı~;ü;-;et;i;· .. (37ö) 
ziradır. Mutfak ellisekiz buçuk, 
kömürlük on iki, iki kat bina 
seksen dokuz, çamaıırJık elli, ıu 
hazinesi yirmidört, motor dairesi 
ellidokuz buçuk ziradır, ve li· 
monluk seksendört buçuk zira· 
dır. 

Talip olanların kıymeti mu-
hammenenin yüzde onu nispetin 
de pey akçesini mustashıben 

25/9/30 tarihinde 929/5079 No 
h dosyada bizzat veya bilvekale 
muracaatları ve fazla malümat 
dosyasından ita edileceği ve sa 
at 14-16 ya kadar müracaatlara 
ilan olunur. 
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Au..,,.,. •-o- .... a:rn t...,.... daloilinde 1m" edıelr - ... uııe ı.u.m1amıı ,,...ı.mıılir. aıı ali Ticaret mektebi müba ..: 
1 A.. icap fı\tlrdiil en mateklmil veait ve teıkillb haizdir. Kayıt muamelesine baflanmısbr· H~ d 
• Ka,.t için ...ımıı..,,.,. ı.t.nbalcla Buinıt Haıııncla ikboat prketine mllracaat eclilebilir. : il!! yaat komisyonun llD 

.... phgl daeffnd• ıelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeie kadar direkt vesaiti nakbye iiii Mektep kaloriferi için alınacak 120 ton krip~e ~~en kömn:: 
iflet1receldl'r. Rwn1 lprara tevfikan mektebimizde dalıi t Tepinienelde derslere bqlanaca;:. • 15 _eylül- 930 pazartesi gnuü saat &n beıte ıbalesı ıcra. olunm 

*'" . , ? Telefon: latenbul 281ı7 • Bebek 210 ~ llzere ka alı zarf uauWe mllnakuaYa vazolunm~·. Tıdıp olanla """ yft I ·~ k nn ~ameyi g&rmek bere hergtln mektep ıdare~e ve mlna lme mühendis mektebı· kay- kasaya ittirak edeceklerin de. şartn~mede .::b::~ 0:::e.: 
minat akçelerini mOesseıab ikbaadiye m eıln komisyo-

dü kabul muamelesi: . ::u:~~ı:;::.:.evml ihalede mektepte mlltef 

15 Ağustos 930 tarihinden itibaren -Ali ticaret mektebi m~~üriy:~1!-~ 
b 1 1 Y 

Anadoluda bir vilayet merkezinde ıra maa 6 tlan. 

a, anı an fiksek mühendis mekte- ca maallimine ihtiyaç vardır. tateyeııleria mlldilrİYete m ncaa -

b
• k d H kabul tebli.ır.i icabedea kararname •· 

ı av 1 . D 1 latan/Jal Beşlntı /aa Dairesindm: •• ..ı. 
'# U muame esıne Q ına• lzmlrde Arastada23 ve224 nuuıa· retleri ikametgAbımzm. m•~.n· 

b h 
• d G •• • k• ralarda mnldman iken elyevm ikamet· Jiyeti bueblle teblit edılemeaut-

8 çe cıvann a umU.Qsuvunda ı gthlan meçhul bulunan kavaf Ali tir Y t7 Haydar ve Ali Rıza Beylere: Haczi ihtiyatı karar sureti~ 
mektep binası dahilinde her dU .. 0 sa- Yorgi Alkiviyadiı efendiye iki . in kırk bet ,On mtıddede 5 kıt'a senetle 540 lira ve 844 ~=nen taraflannıu tebliibae. 

bah Saat onda k diye kurut protuto maırafı ile faiz karar ftlilmittir. Bir itiraıamz 0 a şam 08 ye ve meaarifiicraiyeniD tahlili için olduğu takdirde tarihi illndaa 

kadar olmak uz·· ere 18 Evıru· 930 ak· mumaileyh takip talebiyle icr•- itibaren lmk gln ge:ctilıl]Iİi,.._,. t7 ya mOracaat etmittir. ra beş gftn içinde ma • 
Ram k d d d. 1 kt• A Namınıza doldurulan ademe mtlracaat etmeniz ft •8" v ına a ar evam e ı ece ır. r- emirleri ikametglhmızuı meçhu- lannızı icraya gelerek 9Ş0..1!17 

Zu edenler bu hususdakı •. aer·ı· tı• b~,. _ liyeti lıuebiyle taraflarmıza teb.. numaralı dosya tızerlne ıa•· 
~ u. ..,.- liğ olunaınamlfbr. Ödeme emir- manız icabeder. 

t k 
• b• terinin 45 ıftD mtıddetlta taraf· Haczi ihtiyati • kararnameslle 

za me tepten alabilecekleri gı ı ıanmza tebliP... karar Yerilmir haczin yapıldıim• dair olaii -

P ta ll d bilir
• ı tir. bıt varakuı nretlerinln tebUji 

O& e e istiye er. Borç ve aıaıraflann bir kıımına yerine geçmek Ozere UAnen teb-
va tamamına veya alacakhnm ol 

M 
i\' A K ~ibat icrallD& dair bir ~~·~- ...:li:.i_UD_ur_. --"""".'."'.:---.:--

aarif vekaletinden: ~ .. .. .. ! I ·g Dd •adil ifbu ademe emnma I" 5000 Kilo Koyan eti ....... Kuç.:.:l:. ilanları lben tebliği tarihinden otu p 5000 " Kum .. 

4 
,.ı.cak llaalllm mektebi mpatı 1-9-930 tarihin· lll\. geçtikten ..-a ilk reeli gllD 20000 " 5ıtD' eli 

.:: tl0-930 tarlıııe iratlar bir ay mllcldetle " kapak arf DM1lile ,._ ... -•t<s içinde daireye mııracaatla 930- 1 - Çanakkale 3, -' 
' .. .,. kounlfbu'. Mlln•kauya iftlrak edecekler btlylk infaat • ........ Tarife ........ : 1588 numarab doeya nzerine jandarma mektebi talebe efra• r:::. oLla~ mllflr ehliyeti fenniye ve kabiliyeti maliya ftll- : ı DefaJ.lc """' JO : oifabea weya yazı ile bildirilmeai clouıı 1-9·930 tariblnılea 931 

• lıaıııil olclaklan lıalde plJrı p(Ojeleri we f-1 fllbıaıa• "' : :ı • • &O : :;_ borcun bir ı.... llltk et- -...ı a;utas gayuiae lıaclar 
~ awA ....tterl.ı her illa &lleden 80lll'a maarif ftklleti : • ti~ : _. çık s&- tMr MD91k iqelerine aakt 
"'lutlWa ... ...,........._ t.ı,.rik edebillrltıır. : 4 : : Z!I i s-...r..: a ca bet bin do koyna eli .... lıiıl 
dea l ~ çarpın" - uat S ele icra edilecejia- : llttfvaç Jcalmavın-1 

1
: Aksi takdirde itira& edilmemit kilo kam eti ,trmı bin Ya ~ 

talipler •zktr ıtm •• ... tte mOnabıa •• iballt kanuuna : • .,,.. lıatllır ( ammr ıoa • ..,.1ır, 'Udi• emrinin m~eti eti 3 -9- 930 taribinden ltlbaıd 
alre taadm eclecülsi teklif mektuplanm Maarif veklleti infut : 10 tkfa) il'n edll- : ~ 45 gla iginde borç tediye 22 gDD mtlddetle kapah sarf ile 
komllJomma tevdi edeceklerdir. Muayyen vakitten sonra -.aka bu- : ntei tızere maltla : e&lllmeue gıyabıııızcla cebrt ic- m&ıakuaya vu edilm~. 
•• .ara.atıer aaaa ftibare ahnmıyacaktu-. : Al>cıneJerlmisin her aç .,lata için : ..... teveuill oluucail _... 2 - Etia illaleti 25 • 9 .. 936.I 

- .• La.. ..1...L...- -----ı .• •-w b ...nı .. n. zevali -t Oll" 
• ... 11111111- _.. • ve ademe emrinin tebliği mak•mı· peqen e a-u 

Tahlisiye umum mu·· dı·rıı· x-;nden·. : .~-:ı::: .:~::..'::* -" =: .. kaim almak &zere ilin oıu- ~~te ~?~~ dih-=:· a. 
5ı. • ••••••••• • •• • ••• .. •••••• .uımacapuaa 

R el t wm tak y:.ıteferrik aar. mektep idarelİDe mUracaat ecl• 
~ ..a ..:;_mm - Ağaçlı mevkliııde roket binam lh u /.ıanıaı Blfınt:ı ıua daindnd••' taliplae ~~ ~ 

... .._...., "1 ÜlfUI mukarrer balanmuma hlaaen 20 g1n Sirki dikit denleri - ıs ,... lzmlr Arutada 18 '" iM na1ltlfll· tep mGdlriyetiDden verilir. 
mlklcletle ft kapalı zarf uaulile mllnakuaya vuedilmlftir. Mezk6r nelik teerfibeU uaollerle den atmak iste- ıaıda mukim iken clyevm ikametgAblan 3 - Mllnakuaya iftirak ecle-
lıia-. ;ıı.ı.ı 23. EJ\ııl 930 9:-Jı rlntl eut 14 te icra ı..ıuı-t- yeıılCJ!D DtnnJOlunda Btçlrl yurdımda meçhul bul":'::' ıı.f- Ha;ıdar ve cek taliplerhı wıırecekı.ri. tıokll6-
da mlbeaıdia veya mımar veüumı haiz olan talipl•.; .. bu ba-a. .. L: Hakkı Beye mtıracudan. Telef: ~ 1258 nameler prbıaaedeki .., .. t clebl-_... .--. M. Gizi mabdoaılarm• liade ..u.cek S,. ,_'" rd~ 
......._ " flNltl fenİfe lllteleıiai atSrmek &zere Galatada Mlracaat e.l - Her işe mu· bla iki ,US elli seldı Ura olan kamla okunabilm~ için .-k 
Rıbbm eacW..-ıe ki idarei aerkuiyeye mlracaatlan. tabassıs memorlar sevk eder her fOYde borcunuzun temini için latan• yazıla~. 

Tahlisiye 
ğünden: 

Umum 
tzamt tesblltt gösterir· bulda Galatacla Tnnel unmda 4 - Bedeli mubaaımenin %,7 

M d ı 
AleQlyadl 1;1er1?alau. mileafsl 23 ve 25 numarada Helvetik temiaab muvakkatelİ .-elik ~ 

Ü ÜT Ü.. _ ___;, __ _....______ sigorta ıirketinde matlubunuz buzu veya bOktlmetçe maraE 
Mlbim veklrla ilAn: Miracaat bulunan paranın haczi bakkm· banka makbadan kıymeti ma

evi - Lıtaııbulda senevt 7000 liva kAr daki lstanbul aaliy• mahkeme~ barrereil llleriDdea iltikruı ct.ıı 

Tahlisiye mevkilerine efrat alınıyor 
1 - Hirmeti ukeriyeleriDi ifa etmif olmak, 
2 - Silmi ota&d• &.la olmamak, 
3 - Yeni baıflerle obr yazar olmak, 
4 - D•ciliie vakafu olmak, 
5 - TabliliJ• hilllaetiae •erilli olmak. 
6 - Del " .-.dan alim olmak, 
7 - H&mehal elbabmda olmak •e bir alna .mabkhdyetl ba· 

•••• ..ıc, 
a - Boyu t,68 c1ea .... olmamak, 
t - a. ....,. Mİi olmakla baaber hizmeti aalreriyulnl bab .. 

rifede ıemilerde ifa edenler tercib olaur. 
TalalİIİJ9 meYkilerine roket efradı k.,.t ve kabul eclllecepıden 

,...... eft&fı lam ...... muayenei İptİcWJei bbbiyeleri a.g .. 930 
puutellİ glel .- 1-0 da icra edleceldir. 

Talp o1anlarm iltklaname, nlflll teskereleri, abıtaclaa tudildi 
hı181b.ı plaadetaalMleri ft veuiki Mkeıiye&.ile birlikte ••ye
ne ılulaclea Mbmda Maritfm hanmda T.,tlwlye Mldlriyeti umu
., ..... .eneaet d:aeleri ve muayene aialnde huır bulunma-

ı.. illD olı••· 

da b
.il'lD. cı· t•ıcaret d·:•eıı'nden ven- Lm tahvilltile bor• fi•tmclaa 

temin eden bir işten dolayı sermaye • .- DW ı-
ranın tefdllerinl rtca eder. len 9l0-11 numara ve 10-4-.130 % 10 nobanile •İr mail ..... 

,ueksiyadl Han Galata tarihli haczi ihtiyati kararname- ve tahYilltın teklifname ile Wrıı 
.na 'nln bir IUl'Ctl Harik Sigorta likte ikinci bir zarfa ko,.-

Sabhk hane - Şehzade başında 
Çukurçeşme yanmda Taşhan arkasında 
Marmaraya ne,ıaretli 9 numanlı ~ oda 
Ye mtistelDfladı müceddet ktrglr hane 

satılıktır. tçtndekilere mfiracaat. 
1 111 • 111 1 1 

ı, 1 1 1 
1 1 'lıl 

iti I I 1 ' 1 t lı•ıl! ıı lr ılı• 

1 zayii er . 
Ticared bahriye mektebi llisinden bilA

hare diploma ile l'Cbdil edilmek üzere 
verllen m eeııesl mezun olduğuma dair 
muvakkat vesikamı zayi ettim. Yenisini 
alacagımdan bUkmU yoktur. ' 
'1lcaretl bahriye me~bi Alisinde mezun 

Hüseyin Hamdi 

Ekmek v• Fırınoıla fiatları 
1stalNll /#l6tJlye Rıyasetilldenı Ey· 

tülün Dokuzuncu salı gilnünden itibaren 
Ek:melc on kuruş ve J:ı'ı rancala on bet 
k\ırUf otU.Z paradK 

1~ ketine 13 - 4 • 930 faribinde komiıyon riyasetine birer ~ 
:bHt edilmittlr· Taiaflannıza buz mukabilinde verilecektir. 

... 

Bayak Tayyare Piyangotu 
2 inci Tertip 2 inci keıide 11 

Eylül 1930 da • 

'!f :Yv ~arat m~c; ·:ıniNi 
· ALiNiZ· 

Büyük ikramiye 35,000 
Her kefldeıde ~ auma,..lar tekrar dolaba konmaz. 



r c.. ............ - ••• , . ... ..... ........ ........ ' 

Gaeteye ~dertlecıt mettuplınn llertae idare içinse [ idare 1 y01ya I 
alt ise ( Yazı ] tearetl konulmalıdır 

......... .......... , 1 ı'••- ....... ' ,, .. ••' 0 

o .......... ......... 

~-~""" • _ ...... ıu.ı.n. ..... , • ..... _ ... .......,. n 

= SJ\VISI HE~ VE~DE & KU~UŞ = 
MATBAA VE ıDAREBA~E : 

lST ANB l'J~ Bıbıall, Ankara cıddts nde •y .AKJT Yl'RDU • 

r.ı 1 ım 1 IDAJtf. ış.El"J ' 1171 ( YAZI iŞLERi 1 T.ı.nt 1 Yilıt • ,_ ıı..... .. 

DOKTOR BEYLERE 
· RiCAL Methur ilacın bu kere Dr. 4. KU TiEL 
OPOTHERAPIQUE Granüle 
Şeklini dahi Sıhhat vekileti rubaatile basta- :\luaycnchane ve tela\'ii elektriklye 

Jannıza tav~i,·r. .. ct .. '1H "Sini7 . ' labcratuvan. Knraköy Topçular caddesi S ............................... 

Üsküdar kaymakamlığından : 
Bugünden itibaren Umum HükOmet· daireleri 

Belediye binasındadır. 
Kayma.kanılığln TeJefon Nunıarası ( Kadıköy 213 tür. 

Orman mühendis muavini 
Yetiftirmek ibre Onaaa ameHyat mektebi açdauftır. Leyli Ye meccaniclir. Tahail mlcldeti Dç 1 

aeaclir. Iatanbul'da B&ylkdere ·Bahçe k6yllndeclir. ı 
Talebe kayt Ye kabulDne batlanlDlfbr. Kayt Ye kabul maameleai 1 Tqrinevvel 1930 tarihine kadar 

clevam edecektir. 
25 Talebe almacaldlr. Fazla talip mhanmda aralarmda mlaabaka yapdacakbr. 

Orman ameliyat mektebi kayt ve kabul şartları; 
"pler Tlrkiye cDmhuriyeti tabaumclaa olacaktır. 

~ "plerin yqlan 25 ten yakan olmayacaktır. 
s~ Tallplor orta mektep meama olacaktır. 
4'- Talipler ba•tahlda ..Ut · olmaclıldanm, amalı yerlerde dathk havali de yllrGyDp ıezmete ve 

~~JftU binmefe btlnyeYI te,ekkllltmm m&aait Ye mltahammil oldajana tudik edea bir tabip 
1'91porana malik olacaklardır. · 

5- Talipler .iyi ahllkh olduklanm ve hiç bir g6na cezayı mllatelzim ef'al Ye harekatta bulmama· 
cL ... beyan eden mahalli zabıtumca tutildi olan ihtiyar heyeti mazbatuına malik olacaklardır. 

6 - Mektebe kaydolman talebe olbaptaki prtlanna tevfikan noterlikten tastikli kefalet HDedi 
YVeeelderdir. 

Orman mlilıeaıdia maaYini olmak için orman ameliyat mektebinde tahsile talip olan orta mektep 
mezaalan 1 Tephaenel 1930 tarihine kadar ı.tubul'cla Bo,&kdere • Bahçek6yll'ade yDbek onnaa 
mektebi rektlrlDjilae yahut orman mldlrlllderiae, orman mtldDrleri olmayan yerlerde en bllytlk 
mllkiye memarlarma bir kat'a istida ile m&racaat etmelidirler. 'i"alipler i.tidalaruıa hllYiyet ctlzdam, 
mektep phadetaameai, ap plaadetummi, h&alhal mazbatuı ile tabip nporanu nptetmeliclirler. 

ŞiŞLi 

NIŞANTAŞINDA 

TERAKKi 
' ~ 

T elefoa: Beyojla 2517 
Teıklllbm tefti ederek «Yun• 
n • llk • 11mflan ile • KIZ 

LEYIJ• daireaiDI 
ittiıalindeki ( eıki J 5 lnd tı1ektep 

binasını nakletmiştir. 

LiSESi 
~ 

LEYLi 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK 

Ana - ilk ., orta - llıe 
Sını/U.rıruı talebe lut'J'tletmelıtedir. Her ~ ıo an 
1tJ J'• kaclar ( Şelutpılc aultle5lnde HalU Rlfat paşa 

- konafında) mtJtldrltf4e 111•r•C1U1t 

latanbuı Beledly-1 llAnları 

letabul belediyeainclen: latanbul temizlik itlerine ait tlç at 
lf ~ bir etek Eyl611n ommcu Çarpmba ıtınD Aat 9,30 
Fetih Atpazannda mDzayede ile 1ablacatr ilin olunur. 

İstanbul tuz inhisarı baş mü
dürlüğünden: 

Kuampqa anbarlanndan tqalaya aevllolunacak birer kilo!uk 
paket tuzlanma Yazma malıma olmak ve beheri 70 ter paket tuz 
latiap etmek prtile Uç yGz adet maa kapak keame teker Nndığı· 
Dm llllmllma U'.Ctile ibaleai Ye 17 • 9 930 tarihine mDRdif ÇUf8D

lta glllU aat 1'5 de icra lulmacapdan taliplerin Babkeairde klin 
tm i1111iun bat mGdOriyetine mDracaat eylemeleri. 

PERTE\r 
Müstahzaratı 

fabrikası 
Pek NEFiS olan 
Ye T O R K eaeri 
An'ab mamul& • 
bm muhterem a
haliye takdim eder. 
KREMPERTEV 

Briyantin 

P.ERTEV 
Pertev dit ma • 
cunu, i>ertev ko
lonyalan, Pert~T 
PUDRALARI -

Mekteplerin küşadı 
Ve takarrüp eden kış nıevsinıi mlınasebetile 

lstanbulda - Babçekapıda 

ETABLISMAN 

OROZDi-BAK 
Maiazalannda 1 ili lS Eylül 930 da devam edecek olan 

BÜYÜK REKLAM SATIŞINDAN 
istifade etmek menfaatiniz iktizasındandır 

Büyük 

Yüzde 
Stok 

10 

Bedeli keıfi 
Lira 

Mallarında 

rrenzilat 

249, 10 Kireç burnu mektebi 
398, 00 Silleymaniy~ dökmeci Sani medreHSI 
366, 00 Oskldar sekizinci mektep 

Vilayet daimi encümeninden: 
Y ukuıda iıim ve bedeli keıifleri yazılı binaların tamirab aJn 

ayn t teıı'iai evvel 930 Çlll'famba glnll ... t on bire kadar mha
kaNya konulmUfhır •• Taliplerin encOmene mOracaatları. 

Vilayet daimi encümeninden: 
l>Gyana umumiye civarında Rüıtem Pqa meclraem bia-m 

icar mllzayede mllddeti 17 tqrini evvel 930 çarpmba ı&nll uat 
oa bire kadar temdit edilmemiftir. Taliplerin enctimeae ...... 
atlan. 

Vilayet daımi encümeninden: 
8efiktatta Kilicalide taramvay caddeaiacle 1 No otomobil 

ıarajı ile Unkapanmda SDleyman su bqı mektebi biaua icara 
Yerilmek tızere 1 tefl'İDİ eYvel 930 çutamba gllnD saat on bire 
kadar mOnakuaya konulmaıtur. Taliplerin encDmene mllraeaatlan. 

Vilayet daimi encümeninden: 
fn6nll yata mektebi talebesi için numunesi Teçhile mlbayaa 

olônacak d6rt ytız elli çift fanill 1 teırini evvel 930 çarpmba 
pnll ••at oıa bire kadar mfinakuaya konulmUflur. Taliplerin 
ede:Omelie mlracaatları. 

115 ton yerli kok k6mllrtl 
95 ,, ,, kriple ,, 
S ,, lopiz d6kiim kok k6mtlrll 

3000 kilo mangal k6mtirü 

Vilayet daimi encümeninden 
Ballda muharrer d6rt kalem mahrukat kapalı zarf asulile 24 

eyli& 930 çarpmba gün& saat on bire kadar mlnakasaya konulmar 
tur tal plerin vakti muayyene kadar teminat ve teklif mektupfardu 
encllmeni Yijiyete tevdi eylemeleri. 

vilayet daimi encümeninden 
Divan yolun ia Merzıfoni kara muslafa p~a medresesile tehu• 

de bqında Hoıkadem mahallesinde mimar Kasım medresesi icara 
Yerilmek fizere 17 eyliil 930 Çaffanba ğünü saat OD bire kadar 
mllıader.e konulmu,tur talip '.erin encümeni vi Ayete mtlracaatlan. 

. 
lktısat vekaletinden: r=-=--···-·-=--.. vilayet daimi encümeninden 

d SELANiK BANK.ASI Bedeli ketfi iki bin d6rt yilz yetmiş ıckiz lira altmlf bir karar 

Tavukçuluk Enstitüsü inşaat 
Ankarada Ziraat ve Baytari enatitlileri iltiRlundaki arazide in7a 

edilecek olup 25156 lira bedeli kqif bulunan Tawkçuluk enstitüsü 
bir talibe ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile milnakasaya 
•nlauftu'. Müddeti miinakaR 4 • 9 • 930 tarihinden 25 • 9. 930 
tarihine kadar 22 ,OndOr. Evrakı fenniyeai ve projeıi lktiRt ve
lrlleti mahasebeaine verilecek 15 lira mukabilinde teI.iz telrraf 
ciftrmda enatittller inpabndaki hey'eti fenniye tan&ndan veril· 

mektedir. Zarflarm 25 • 9 - 930 Pertembe g&ntl Aat 5 te lktiut 
YekA1kti ziraat mlllltefVbia luamanda komisyon tarafından kDpt 
ola•a+ ilin olunur. 

l 
l 8 8 

8 
I . 1 1 · l · dan ibaret Kemer burgaz nahiyesinin pirinççi k6y mektebi tamira-

1 t- lt~!'i ~ ..,, ' 1111~ ır tı 24 eylül 930 çarfanba gQnll saat on bire kadar mOnakuaya 
SERMAYESi 30 000.000 FRANK lconulmaşfur · taliplerin eneli mı ni v:l&yetc mOracaatJan. 

Merlc•z· umum;, letanbul -

ffTÜ rklye şubelerili'[ Dev!et Demlryolları llAnıarı ] 
15 Galata. l!'tanbul. fzmir. Sam•un, 
Ü Adana, mersin. 
• Yunanistan f'Jbeler 

Sel~nik. Acina, Kavala 
Her türlü banka muamelAtı 

itibar mekrupları. her nevi akç 
üzerinden heı;ab ·m carive. çek 

g muıımelcltı 
R 1111111 ı 11111 nrMlm nl 

Kepek nakliyatında tenzilat 
Kepek, razmol ve p: spal gibi değirmenlerde hami olan bujdaJ 

gııuı ve elek Eıt6 mevat nakliyatına 20 Ey~al 193~ tarihinden 
itibaren, butday ve zahire· nakliyabna mahsus D ~ D. numarah tea
ıilli terife tatbik edilecektir. 

Fazla taf•ilit için istasyonlarımıza müracaat edilmesi rica olunur. 
___ .._. ________________ __ 

Mea'ul müdür: Refik ._...._. 


