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S. C. ·ıırkası 
programını • • • yıkıyor 

Fethi 8. 
Vaziyetlerini mektuplann
da tasrih buyurmuşlardır 

ve preosıpını Manisaya vardı 
Cumartesiye lstanbul 
dönmüı bulunacak 
Manisa, 8 ( Hususi muhabir 

mizden) - hmirde F etbi 
nutkunu irat ettikten ıonra ge 
lstanbul otelinde ıerefine Y 

len ziyafette bulundu, bu 1abah 
Manisaya hareket etti. Ma 
sada Fethi Beyi kırııhyanl 
sükun i~nde tezabliratta bul 

•• 
. Ankara, 8 (A. A.) - Tebliğ·, 

dır: Reiaicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hz. nin yeni Serbest Cüm.l 
?~riyet fırkasına kar~ı devlet re-1 

ısı olarak vaziyetleri kendi aleni ' 
mektuplarında musarrahbr. BuJ 
na rağmen turada burada sara.l 

iz mir nutkunda Fethi Bey 
.. mu-

nevver 
Fathi 

etmiştir tabakayı ihmal 
Bey, İsmet Paşanın iktısat programını ı ı • t . R 

1o~ en ve ımaen eisicümhur Hz. 
1 1nın ye?i fırka i~e beraber olduğu 
lhalka ıfade ve ışaa edilmektedir 
~u gibi ifade ve işaalar hakikat~ 

okumemış , tetkik etmemiştir. 
~ .. -~-----

mamen ve kat'iyyen muhaliftir. Memleketteki - iflasların yüzde biri bile 
yüzünden değildir. 

,, 
,,......_ ___________ ~.... öğrenmek istedik. Sebep ve mu-

Yeni fırka liderinin he- harrikler kim olursa olsun, lzmir-
Auka ra nıotörile bir nüz kendi prensiplerini de Anadolu matbaasının ile Halk 
t~nezzü h yaptı I ar haznıetnıemiş olduğunu fırkası binasıoın Serbest fırka 

Gazı Hz. dün öğleye kadar görüyoruz. Zira Fethi B. taraftarı görünen bir takım kim-
saraydaki mesai dairelerinde kendi fu kasının libera- seler tarafından taarruza uğrama-
nıeıgul olmuşlar, öğleden sonra ' ı;zm umdelerine hu nut- i sım, zabıta !:uvvetlerinin teca
ıaa_t on beş buçukta Ankara mo- kunda kendi muhalefet vüzlere maruz kalmaıı burada 
törıle Boğaziçinde bir tenezzJlı y ı d G ebnehledir. bir takım masum kimselerin kanla-
·ı•pmış ar ır. azimize yaverleri 
1 c bazı meb'uslarımıı refakat '------------~ nnın akması Fethi bey tarafından 
etmirerdir. Serbest fırka Lideri Fethi B. ne suretle telAkki .ettiğini anlamak 

smet Pş. Hz. Ef. nin günlerden beri ıabırsız- isteclik. 

d 
Ba,vekilimiz. l.smet Pş. Hz. lkıkla' bekMlenen nutku nihayet o- Maal~sef gCSnlümüzün arzu 

G uncu. uhterem (Vakıt) oku-
n saraydakı daırelerinde meş- ettiği sözleri bulamadık. Vakıa 

g ul olmuşlardır. yucuları dünkü sayımızda okudu- F h B . l d et i eyetendi nutuk arın a 
Baıvekilimizi b zı meb'usları- larA. "Cümhuriyetin ruhu ve esası 

nıız zivaret etmi.slera,ı'r. g .. a og-lu Ahmet B ile b · a~ serbest münakaşadır. Bu esasa 

Başvekı• ı Hz. başa vererek lıa11rlandığı gaze- fırkamıı samimiyetle merbuttur. 
telerde mevzuubahis o'an bu Nezahetten ayrılmamak, muarız-
mühim nutuk bir taraftan 

D larm fikir ve kanaatlerine hür-
a h il ı'ye ve A· tJ 1• v ] · ı 'Serbest fırkanın programını F u e ve <ı - met etmek lazımdır.,, Diyor. a-

Jerine bir emirnanıe izah ediyor, diğer taraf- kat yukarda arzettiğimiz acıklı 
· gönderdiler tan ismet Paşanın Sivas nut- hadiseler hakkında sarahaten 

. lstanbul, 8 (A. A.) - Baş\'ekil lsmet kuna cevap veriyor. Fakat tim- bir ıey söylemiyor. 
Pdal~ Hazkrielltle~ tar~fından dahiliye ve diden itiraf edelim ki her iki Öyle zannediyoruz ki fzmir ha-
a ıye ve erme atideki emirname .. noktaı' naza•rdan da · t' derllmiştir: gon vazıyc 1 ya- diselerinden sonra söz söyleyen 

kından tetkik etmiş olanları Fetbı' Beyefendı'nı'n yalnız mua-
" Asayişi muhil ve türlü maksatl t t d 

kanuna muhalif neşriyat, iahrikUt v: 8 min e emiyor. nzların fikir ve kanaatlerine 
harekAt yapanlar hakkında kanun Nutukta gördüğümüz bir hürmet etmek lüzumundan bah-
emrettiği takibat biHl tereddüt icra un k o- no san ıetmeıi kifi değildi. Yapılan te-
lunmalıdır. Fikir münakaşalannnı ma. e· f th' Bf d i ti k b ız e ı · nin nutkunu cavüıleri alenen takbih etmesi e 
.un ye anca za ıta ve adliyenin menı ok k h 
Jeketin nizam •e asayişini mahfuz ıuı. ur en er ıeyden evvel son lazım gelirdi. Yapılan kanunıuz 
9lasile milmkUndUr. lzmir hadiseleri hakkında Ser- tecavüzleri tecviz etmesine im-
-==~.F::s'!"'========~b~ea~t __!fıı:rrlk~ıaa Liderinin fikirlerini kin olmıyan Fethi Beyefendi 

lzmirde Yeni fırkacıların içtim'll 

Skbest fırka tarafdarlannm lzmlrde ilk lçtfmalan 

vergilerin ağırlığı 

Fethi Beyin fikri tatbik 
edilirse İstanbuldaki li-

· dular. 
F ctbi B. yarın Aydına gid 

cek, sonra Balıkesir ve Ba 
d1rma yolundan Iıtanbula dön 
cektir. F etbi B. cumartesi gü 

man itleri kimilen mav- Istanbula avdet etmiı bulun 
nacılann eline geçecektir. cakbr. 
Bu suretle İstanbul lima- Fethi Beyi ziyaret için Salih 
nmm ve ticaretinin inki- den, Dikiliden heyetler geldi. 
pfı imkinlan da kaimi- !ataayonlarda 

yacaktır. { Manis.-ı, 8 (Hu. Mu.) - lzmirdcn 
~----- - -- ·-- ra~ a gelirken bazı istasyonlarda h 
acaba herhangi bir şerir ta- Fethi Beyi sakin suTettt klll'şılatlı 
rafından taarruza uiramak en- f'ethi Bey Menemen wtuyom..U 
diıeıile mi, yo~sa kendisine ta- ka şu sözleri söyledi: 
raftar olanların bir kısmım kay· "Biz maksatlarımızı fikirle isti 
betmemek gayretile mi böyle bir edeceğiz. Diz mefkure için çahşıyo 

Bunu anlıyamıyan'lar vardır. Fakat 
takbihe cesaret edememiştir? kında bütün cihan anlıyacaktır.,, 

Sonra lzmirde tezahürat esna- [Alt tarafı 5 inci aagıfada] 
sında grevler olmuştur. Halbuki 
mühim bir ticaret merkezimiz o
lan İzmir limanında bugünlerde 
grevler çıkması bütün gayretimiz 
ile ıslaha çalışmamız lazım gelen 
iktısadi vaziyetimizi büsbütün 
ıanar ve memleket için çok za
rarlı neticeler verir. Acaba neden 
dolayı fethi Beyfcndi bu fırsat· 
tan istifade ederek halka böyle 
§eyler yapılması doğru olmadığı
nı memleket için zararlı olduğu
n~ söylememi§, onları irşat etme-
mittir? 

Bizim gördüğU-· üz şey şudur: 
Halk fırka9ına karşı tenkitçi 
bir teşekkül vücuda getirme~ 
için teıebbüsata giriş~n Fethı 
Beyefendi münevver tabakadan 
evvel milnakaşa edilen mevzu
ları ihata ve idrak etmekten 
aciz olan basit kalabalıktan ta-

raftar toplamağa başlamıft 
Bunun için ister istemez dem 
goji cereyanına kapılıp gitmişt 

Fethi Beyin cevabı bir 
ric'attir 

Şimdi asıl nutkun 
gelelim: 

Fethi Beyefendinin lzmir n 
ku Sivas nutkuna kartı bir c 
vap değil, hakikatte tam 
ric'attir. Serbeıt fırka lid 
iptida ne{rettiği fırka progr 
mmda şimendiferlerin ve um 
miyelle biyük Nafia iılerin 
masraflarını yalnız bir nea 
değil, gelecek neıillcrede taksi 
etmek siyasetini takip edeceği 
ilan etmişti. Yani ıimendiferl 
ecnebi sermayedarlarına 'yapbr 

Fethi bey ve Hoparlörü 
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rak uzun Yadeli taksitler ile 
ödiyeceğini söylemişti. Birçok 
beyanatlarında da ayni noktai 
nazarı müdafaa etmişti. ismet 
paşa Sivas nutkunu bilhassa bu 
nevi neşriyata karşı irat eylemiş, 
bu nutkunda memleketimiz için 
yapılan şimendiferlerin gayri 
kabili tehir olan ve ecnebi ser
mayesi ile inşası mümkün olmı
yan işlerden olduğunu, binaen
aleyh bunlann milli semaye ile 
ve devlet biltçesile yapılmasın

dan başka çare bulunmadığını 
göstermişti. 

Şu halde Sivas nutkuna karşı 
lzmirde cevap veren F etbi 
Beyfendinin söyliyeceği sözler 
ismet Paşa Hezretlerinin müda
faa ettiği noktai nazarın aksini 
ispata matuf olmak lazım geli
yordu. Halbuki böyle olmadı. 

Fethi Beyefendi lzmir nutkunda 
artık ilk iddialanndan tamamile 
vaı: geçmiştir. O da memleketi
mizde şimendiferlerin ecnebi 
sermayesi ile yapılması mümkün 
olmadığına kanaat getirmiŞtir. 

O halde ortada bir mesele 
kalmamış demek değil midir?Ha
yır, öyle değil. Şimdi başka bir 
meıele çıkarıyor. 

Hükumet timendiferlcri çok 
pahalıya mal ediyormuş. Müte
vaasıtlara fada kar, fazla faiz, 
fazla komisyon veriliyormuş. 

Fikrimizce Fethi Beyefendi 
"şimendiferleri ecnebi sermaye
sine bırakma9,. dedikleri zaman 
kendi liberalizm prensiplerine 
daha ziyade sadık idi. Halbuki 
"şimendiferleri devlet bütçesin
den yapmak ,, noktai nazarına 
iltihak edince bizzat kendi fırka
sının en esaslı prensipine muga
yir harekette bulunmuş oluyor. 
Adeta kendi elile kendi progra
mını ve prensipini yıkıyor! 
Fethi B. Sivas nutkundan 

yanlış mana çıkarıyor 
Fethi 8 f . simenaiferlcrin 

ağır faiz ve komisyon ile yapıl
dığını ispat etmek için bizzat 
Başvekil Pı. nın Sivas nutkundan 
delil gösteriyor ve diyor ki: 

'1Demiryollarmın gerek vatan 
müdafaası, gerek iktısadi noktai 
nazardan faidesini inkar etmek 
asla hatırımdan geçmemiştir. Bi
zim iddiamız demiryollarımn 
gayet ağır şartlar ile yapılmakta 
olmasıdır. 

Muhterem Başvekil, demiryol
larının bir Yarlık meselesi oldu
ğunu idrak eden halkımızın her 
tUrlll aıkınbya katlanmak suretile 
fedakarlık ihtiyar ettiğinden 
bahis buyuruyorlar. l:Jalkın dişin
den, bmağından güçlükle elde 
edilen bu paraların bliyük bir 
dikkat ve itina ile ve tasarruf 
göst:erilerek sarfı iktiza etmez mi? 
halbuki Başvekil Pı. Sivas hatla
rmtn ağır faiz ve komisyonla 
evvelce bir Belçika şirketine 
verildiğini kendileri ifade edi
yorlar, demek ki bu şirket teah
hüdUnll ifadan aciz ve mali 
kabiliyetten mahrum kimselerden 
mürekkep olmasaydı bu ağır 
şerait Türk milletine yüklenmnit 
olacaktı.» 

Her hangi bir münakaşada 
muhatabın s6zlerini tahrif etmek, 
yahut bu sözlere hiç kastedilmi
yen manalar vermek galebe te'
min edemez. Afiv1erine mağru
ren arzedeceğiz ki biz ismet 
Pı. nın Sivas nutkunu okuduğu
muz zaman kendilerinin anladık
ları manayı çıkaramadık. Bilakis 
bu mananın tamamen aksini an
ladık. Kendilerine kal\aat vermek 
için Sivas nutkundan bu bahse 

193() 
temas eden fıkraları buraya ay· 
nen naklediyoruz. 

ismet Paşa diyor ki: 
.. Muanzlarımın diğer itiraı:la

rma cevap vereyim. Hatlar pa
halı yapılıyormuf. Bu iddiada 
bulunanlar yanlış mal<imat al
mışlar, eksik tetkikat yapmışlar
dır . Henüz inıaat halinde 
olan bir işin ka'ti hesabı söy
lenemez. Fakat şimdiye kadar 
Bu Sivas hatlarının masraflan 

, kilometre baıına 70 - 75 bin 
lira tahmin olunuyor ki emsali 
batlarda bütün şirketlerin yap
bğından daha ucuzdur. 

Ağır faiz ye komisyonculuk 
verildiğinden bahsediliyor. 

Bununla kısa vadeli iatikraz
la karışık bazı şirketlere yaptır
dığımız işler ima edilmek iste
nilmiştir. Vakıa biz Sivas hat
lannı "Sit,, namı albnda bir 
Belçika şirketine verdik. Bu 
şirket ağır faiz ve komisyon
culuk karına ve Avıupamn zen
gin mali müesseıelerile temas 
suhuletlerin~ rajmen para bu
lamadı. inşaata başlıyamadı. 

Şikayet olunan ağır faiz ve ko
misyonculuk anu edilen ıer
mayeyi getirmiye kifi gelmedi. 
Biz de hiç ziyan etmedik.,, 

insaf edilsin. lsmet Paşanın 
buradaki 11ağır faiz Ye komiı· 
yonculuk kAnna rağmen,. tabiri 
hakikaten yapılan işin faiz ve 
komiıyonu ağır olduğunu taıdik 

için mi aöylenmiftir.? 
Bilakis 41eğer verilen itteki 

faiz ve komisyon muanzlarm 
dedikleri kadar ağır olsaydı 
hiç şüpbeıiz Avrupa sermaye
darları bu fırsat. kaçırmazlardı.,. 
demek istememİf midir? 
İki fırka arasmdaki fark 

F etbi Beyefendi Serbest fırka 
ile haJk fırkası arasındaki mes
lek farkını anlatmak için 16yle 
diyor: 

"Demiryolları yapmak neka
dar lazım ise iktisadi vaziyeti
mizi aarsınbdan muhafaza etmek 
o derece mllbimdir. Hatta diye
bilirim ki bu ikinci vazife ber
ıeyden üstündür. Zira demiryo
luna lazım gelen masraflar çif· 
çiden, esnaftan, tüccardan alın
maktadır. Demiryollannı emin 
bir surette budutlanmıza ka
dar ulaşbrmak ıçın çiftçinin, 
esnafın ve tüccarın mali kabili
yetini daima göz Gnlbıde bulun
durmak ve vergi menbalannı 
korumak lhımdar. Masraflarm 
memleketin jktısadi tahammül 
kudretini aımca halkın ikbıadt 
ve inkişafı durmağa mahkiimdur. 
O zaman demiryolluı aiyuetinede 
i•temiyerek urbe Y1U'UllDUf ola
cak ur. 1khsadi kanunlar öyle 
zaruretler tevlit eder ki bunlara 
karıı bigane durmaktan Ye bwı
lann tesirlerine herhangi bir 
emir ve idareye tabi olur zamwı
da bulunmaktan daha büyD.k 
hata olamaz. lkbsadiyabn bu 
gayri mer'i kuvvetlerini mUhim- · 
ıememek acı neticelerle karıı
lamağı daYet eder. itte Serbest 
cumhuriyet fırkaaamn liberal 
siyaseti ile Sıvu nutkunda teza
hür eden ıiyaaet aruında teza
hür eden en mllhim fark bizim 
bu ikbaat amillerini ve iıtihaal 
kuYvetlerini rencide etmek husu
sunda ge>.tereceğimi.z itinadan 
ibarettir.,, 

Fethi Beyefendinin bu 16zle
rini dinledikten sonra ıuna htlk
mediyoroz ki kendileri Halk fır
kaımm ve ismet J>At& hlk6me
tinin iktısadi siyasetini kat'iyen 
tetkik etmemişler. Hatta geçen 
sene nefir Ye ilin olunan iktısat 

programını bile okumamışlardır. 
Eğer okum~ş olsalardı orada 
göreceklerdi ki ismet pafa hü
kumeti vergilerin halkın kabiliyeti 
hududunu tecavüz etmemesi, bil
hassa milli iktısadiyatın inkişa
fına mani olmaması için azami 
takayyüdü göstermek kararmda
d1r. Bunun içindir ki bu sene ih
racabmıza zarar veren bazı ok
truva rüsumu ile muamele ver
gileri kaldınlmıştır. lktısat ve
kaletine tekmil vergiler üzerinde 
- milli ikhsadiyata zarar verip 
vermediklerini tetkik etmek, 
icap edenlerin tadili teklifinde 
bulunmak ıçın murakabe 
hakkı verilmiştir. Fethi Beyefen
di nutuklannda hUkiımetin mali 
siyaseti neticesi olarak memle
kette bir çok iflas1ann vukuunu 
iddia ediyor. 

Acaba memlekette bir sene 
içinde kaç iflas vuku bulmuştur? 
Ve bunların kaçı ne gibi sebep
lerden dolayı iflas etmiş Ye ne 
kadar açık Yermittir? Fethi Bey
efendi bu noktayı iyice tetkik 
etmişler midir? Ellerinde bir ista
tistik varmıdır.? 

Kazanç vergisinin kusurlu ol
duğunu biz ilk defa olarak F et
bi beyefendiden işitmiyoruz. 

Bunu Vakıt sütunlarında pek 
çok defalar mevı:ubahs etmiıiz

dir. 
HUkftmet te bu ciheti nazan 

dikkate alarak bir seneden be
ri bu it üzerinde tetkikat yap
maktadır. Bu sene mutlaka 
meclisten kanunun tadil edilmiş 
şekli geçecektir. Bununla bera· 
ber mevcut herhangi bir mali 
kanunun hatalı olmasını sebep 
göstererek mali kanunlar yllzftn
den btıtnn memleket ticareti 
mahyoluyor diye ilin etmek 
doğrwnudur ? 

Bizim kanaatimiz ıudur: 
Memlekette vuku bulan iflls

lann miktan ve bunlann esba
bı tetkik ediline g&rlllecektir 
ki bunlann yüzde biri bile ver
gilerin ajuhğı neticesi değildir. 
Çtınkti mllesseıelerde iflisın1 ica• 
beden açıklann miktan o mn
esaeselerin senelik vergilerine 
nisbet kabul etmiyecek dere
cede fazla olduğu görülecektir. 

Buna mukabil Ismet Pş. hti
kilmeti yedi ıene içinde yapıl
mıı olan fimendiferler ile zahire 
yetiıtirmek sayeıinde yalınız 
geçen birkaç kıtlık ıenesi zar
fında orta Anadoluda binlerce 
balkımn hayabnı kurtarmışbr ki 
bwıu rakam ile teıbit etmek 
kabildir. 

Bu sözleri söylemekle memle
kette hiç bir sıkıntı yoktur de
mek istemiyoruz. (Vakıt) ın bir
kaç senelik koleksiyonu karaşb
nlacak oluna buna dair yüz· 
lerce makalemiz bulanabilir. 
Ortada mevcut olan ikbNdi 
buhran inkir kabul eder ıey 
değildir. Fakat btınun sebeple
rini munhaaıran, yahut en mü
him amil olarak mali siyasette, 
bilhusa vergilerde görmek çok 
yaııhtbr. 

Binaenaleyh Fethi Beyendi 
bilfarz yanniı baııoa geçmif olıa
lar !iberalimı siyaseti ile Yaziyete 
çare bulmak kabiJ olmıyacaktır. 
Fethi Beyefendinin yapacağı ıey 

olsa olaa baza vergileri hafifletmek, 
buna mukabil ıimendifer İnfaatını 
SıYasta tutmaktan, bu ise mem· 
leketimizin varlık meselesini te
aad6flere bırakmaktan ibarettir. 
Kaldı ki Fethi Beyefendi, eğer 
d~nildiği gibi, düyunu hariciye 
mukaYelesini olduğu gibi tanı-

mak siyasetini tutarsa şimendifer 
yapmayarak iktısat edeceği pa
raları buraya kapamak lazım 

gelir ki bu takdirde vergileri 
hafifletmek imkanı da kalmaya
cak demektir. 

Fethi B. ve hükumetin 
inhisar siyaseti 

Fethi B. nutkunda inhisar 
meselesine temas etttiği vakit 
şöyle diyor: 

«Programımız göz önündedir. 
Biz posta ve telefon inhisa

rından bahsetmedik, tuz inhisa
rmdan bahsetmedik. Hatta tet
kike muhtaç olan tütün inhisa
rının ilgasından dahi bahıetme
dik. Biz liman inbisarının ka1dmla
cağmdan bahsettik. Ve ismen 
kalkmış, fakat hükmen kalmış 
olan ve hayat paha'ılı]'t üzerine 
mühim tesirler icra eden şeker 
ve petorl inhisarlarmdan bahset
tim. Liman inhisarmın menfaat 
noktai nazanndan devlet hazine
sile alakası olmadığını ben de 
biliyorum. Fakat şurası var ki 
devlet hazinesi bu inbisarın te' 
sisi için fedakarlık ihtiyar etmiş 
olduğu halde inhisardan bekle
nen faide tamamen hususi ıahıs
lara terkedilmiştir. Memleketin 
ticaretine ve umumi inkişafına 
zaran aşikar olan bu inhisardan 
halkın, esnafın ve tüccarın müte
madiyen şikayet etmesi fırkamızı 
bunlar ile iştigale scvketmiştir.» 

Fethi" Bf. fırkasına esas ola
rak (liberalizm) perensipini almış 
olduğu için her nevi inhisarlann 
aleyhinde bulunması tabiidir. 
BilAkis inhisarların lehinde bulun
ması gayn tabiidir. 

Bunun için (tiitnn inhisarı) n
dan bahıedilirken bunu mucibi 
tetkik görmesine hayret ettik. 
Fethi B. kendi fırkasının en e
saslı umdesine muhalefet ediyor t 
dedik. 

Bu vaziyet bize henüz yeni 
fırka liderinin kendi prensipleri
ni hazmetmemiş olduğunu gös
teriyor. Hülisa Fethi Bey ile 
ismet paşa arasında inhisar nok
tasından tam bir ihtilafla nokta 
ıuradadır. lsmet paıa bugünkü 
liman inhisar idaresini tamamen 
devlete mal ederek liman itleri
nin deYlet inhisarı şeklinde ida
resine taraftardır. Fethi Bey ise 
bu inhiıarm ilgaıın istiyor. 

Fethi Bey liman in hisarının 
ilgasını istiyor. Çünkü bunu ıah
si tetcbbüslere hükumet tara
fından bir nevi zararlı müdahale 
addediyor. Fethi Beyin fikri tat
bik edilirse lstanbuldaki liman 
işleri tamamen mavnacılar eline 
geçecektir. Yani Istanbul lima
nında mavnacılar gediği tees
süs edecektir. Bu suretle Istan
bul limanının ve ticaretinin inki
şafı imkanları da kalmıyacaktır. lı-
met paşa hOkfımeti şimdiye ka
dar yaptlan tetkikat neticesinde 
lstanbul limanının Pire limanına 
karşı zayıf bir vaziyette kalması
nın • meseli Zonguldakta ayni 
fiat ile alınan TUrk kömürleri
nin lstanbula nisbetle Pirede 
daha ucuz sablmasımn ıebebini 
arattırmış, bunu bilhassa lstan
bul Jimanınm asri vesaitten mah
rum olmasında bulmuştur. Bina
enaleyh lstanbul limanının ve 
diğer mühim limanlann asri ve
sait ile techizi memleketin iktı
sadi inkif8fımn en esaslı şart
lanndan biridir. 

O halde Istanbul limanını asri 
vesait ile kim teçhiz edecektir? 
Dört beş senedenberi yapılan 
tecrübe bu işin hususi teşeb

blialer ile batarılamıyacağını gös· 

.fıkra: 

Nutuk 
Orıce lstanbulda bırakılmış iken soıı· 

radarı lzmire çağırılan yeni fırka umu· 
mi k<itibinin bu seuahatine kimse sebep 
bulamıyordu. Nilıayet bu muamma dün 
nutuk telgrafları alındıktan sonra bel· 
li oldu: Liderin mütemadiyen nutııl: 
söylemekten, beyanatta bulunmaktar. 
kısılan sesini takviye içinmiş! 

Yeni fırkaya girmeğe lıazırlanmı 
üıtiyarlardarı biri Fethi Beyin nutku· 
nu Nuri Beyin aynen tekrarladığını 

duyunca: 
- Fazla cemaat olunca imamın dı'· 

deiklerini tckrarlıuan bir müezzin in· 
zımdı, dedi. 

Garp musikisi Ue uğraşan bir geTll: 

te dedi ki: 
-Siyasi ahengi temin için bu eserin 

iki sesle söylennwsi muvafık olmuştur. 
Bu esnada kuru kuruya musikiden 

bahsedildiğini zanneden bir küllıani ıö 
ze karıştı: 

- Musikiden bahsediyorsunuz dt>· 
ğil mi? /Jen de çifte naraya, çifte telli· 
ye bayılırım. 

* * * 
Başka bir yerde gene ayni nutuk 

hakkında konuşuluyordu. Hirisi dedi 
ki: 

- ismet Posanın nutkuna mukabele 
olabilmek için Fetlıi Beyin nutkunu iki 
defa tekrar etmek lazım geldi. 

* * * 

istirdat 
Yeni fırka11a henüz girmemif bir 

yardakçı, halk fırkası prensiplerine 
merbutiyeti iman derecesine götürmüş 
bir gence damdan düşer gibi: 

- lzmiri kaybettitıiz! dedi, Ve şu 
cevabı aldı: 

- Biz lzmiri kaybetmeyiz lllr kaç 
bin kişinin taşkınlığı bu manayı ifade 
etmez. Farzı mahal. muvakkaten k<t· 
yıp bile etsek, bütün dünya bizim lz
miri istirdat etmekte ne kadar maltir 
ve kadir olduğumuz bilir. 

• * 
nutt•ı1t11nnn11nıııımı 1111nı111n111m111 ııı tMm ıııuuı nmııııntıımııır uımıııuıııımııı 

termiştir. Istanbul limanı inhisar 
idaresine hükumet tarafından 
bu kadar muavenet edildiği 
halde bunu yapmak mümkün 
olmamıştır. Diğer taraftan lstan
bul Rıhtım şirketinin hususi vazi
yeti de bu ıbaksadın husulüne 
mani olacak bir haldedir. Hüla
sa hükumet Istanbul limanını 

asrileıtirerek memleketin iktısadi 
inkişafını lemin edecek bir hale 
getirmek için yegane çareyi liman 
işlerinin devlet inhisan 9ekline 
kalbedilmesinde bulmuştur· 
Şimdi bu maksada doğru gidil· 
mektedir. Hükumet böyle inhisar 
vazettikten sonra bUtUn liman 
işlerini bir elden idare etmek 
ve limanda ticari mtinakalita, 
tahmil ve tebliye işlerine azami 
suhulet temin eylemek fikrinde· 
dir. Fakat hükumetin limanda 
bir inhisar vazetmesi bundan 
varidat almak için olduğunu 
zannetmemelidir. Bilikis hü
kumet icap ederse tahmil ve 
tahliye tarifelerini hazineden 
fedakarlık ederek tenzil edecek 
memleket ihracatının hariç ile 
rekabet etmesine yardım eyliye· 
cektir. 

O halde şimdi iki şıktan bi
rini tercih etmek lazımdır: lstan· 
bul liman inhisannı kaldırarak 

burada eski mavnacılar uıulllnü mil 
ihya etmelidir, yoksa liman it· 
lerini devlet inhisarına vererk 
burasmı asri vesait ile tecbi% 
etmek ve indelhace milli iktısa• 
diyatın lehine hazineden feda· 
karlık edecek derecede tenzilitb 
tarifeler tatbikine imkan mı ver· 
melidir? Biz hali hazırdaki hu
susi infiisarın aleyhindeyiz, fakat 
birinci tıkkın değil, ikinci tık· 
kın memleket ihtiyaçlarına daha 
muvafık bulunduğu kanaatin· 
deyiz 

[Alt la~afı 6 ıncı sayıfada] 



ıoı kişi ile 
mülikat ... 

k~mpan) asının "Dakahliye,, vapuruna ' 
~ındi, 1 tanbula şanla. şerefle, tantanr. 
ıle, debdebe iJe girecekti ... 

3 - VAKiT 9 Eylül 1930 -

Etibba Odası intihabatı 
tekrarlanacak mı? 

Dinsizler Metropoliti 
Abdüllat Necdet Beyin d d·kı . u _ e ı erı 

- işte istediğim rejim geldi. l\le- İ· 
hat ' 'e J>atrikaneler hahamaneler gibi 
b.ir ]adini kilisesi k~racağım, memlekc
tı yola getireceğim, büyük adam oldu· 

ğumu otuz milyon vatandaşa tasdik et· Oda reı·sı· Tevfı·k S:::Jı·m Pş. b 
tirecefim ve .... milvonlar kazanaca· - una 
ftm. - imkanı kanuni olmadıgwını ·• 1 

Vapur limana girdi; ve ne gelen SOY ÜyOr 
bıJr bir Salllıattinf ., . . var, ve ne de giden. E d' b. 1 ' · Ik. ' l k 
torumuz da ateş o~ubl gıbı dok- Doktor matbaasını yüklendi, Kaba· ezacı ve ış ta ıp ennın mcı o ara , eczecı ve diş-
du. ve r.ehır PiiSkürüyor- sakal mahallesine gitti, orada bir bina Etibba . odasina kabülden sonra tabibinin iltihakından sonra dok· 

- Zembillinin torunu! ::ı'P:, Temcit gazetesine devam etti. doktorların ek- torlar akalliyeti kalmamıttır, 
- EbOssüut et d' . e soran var, ne soruşturan... seriyeti kay· odada ekseriyeti gene doktorlar 

fJ! en ının hamı hale- :- Ben filAnım. Bana bunca hizmet· bettiği, idare teşkil etmektedir. 
- MuhJddlni •-1.1-r_ . lenme makabil bir bü ... iik elçilik ven heyetinı'n ka" Ü 4.nluuwı ikincisi! nlz. J çilncü nokta ela şudur: Etib-
- Modern yobazlardan. . • Cenp Yok: milen doktor· · 1 ha odası bir kanuna tevfikan 
Doktorun kafam "--ı · x lardan mürek· t kk''l t · t' B k Müslüman mia u:~;- l§liyor. - vyle ise bir orta elçilik. eşe u e mış ır. u anuna gö-

• ü yoner.uguu o derece il• Cevap yok. kep olmasının re Eczacı ve diş talipleri, heyeti 
n,ye 8 rmüt ki HalUe Abdiil h mi . 'ka tJ • bile işin bu derecesini fazla ~ .. t n - ŞimdıUk bir başkonsolosluk. fi ye erı mu- idareye değil, ancak haysiyet 
Doktoru ha--.ı--•- g~ruyor, Gene cevap çıkmayınca: çip olduğu, bi divauma birer aza intihap ede-

~'R.-- Ye 7ahut sürecek o 1 • • Fakat Doktor A. N d · la - Y e ıse beni dahili işlerde kul- naenaleyh iıı- bilirler. Diştabiplerinin azası in-
rand~ slrülmeclen ka; ;:ı;.tik day. h'nmak niyetindesiniz, Otuz senelik tihabatm tec· tihap edilmiştir. Eczacılar için de 
S&l"Uştu. Temdt gazetesini Til:zaıre ız~te milkftfaten bir valilik. didi için riya- Tıv/ık Saüm P,ı::· talimatname bekliyoruz. Gelince 

Ta/d' B rapça, BerberH " bedevt çe, A· vap Yok. 
7 

~v ıa111oanya /radehini /ealdıT, yulda. ce M§re k&o _ Haydi bir mutuarnflık. · ıeti bir takrir verildifıi yazılmıt· Eczacılar da haysiyet divanına 
( 

Cev k b. Bu mesele hakkında Dün bir bir aıa seçeceklerdir. 
Abd"ll" ayılrca) l'nlUIB hWctmeti ba ri ap yo · u at (Llt · ara 1 neş yata da- M mubarririmiz Etı'bba odası· reı'sı' Et'bb d "d h t" sabık Allah ) · P arın kadim ve namadı Ye kendisini kovdu D . ~ -· - ttvakkaten bir kaymakamlık. ı a o ası ı are eye ı 

kayde f8Y 1 b' N~cdet Bey gerçekten kada soluğu aldı. Orası pek h~~ımar. .. Cevap yok. Djnsizlik metropoliti kö- Dr. Tevfik Salim Pı. ile öriif- intihabı iki senede bir yapılır. 
_ Akıl~n ır tıptır. memlekettir. Temcit gazet . . ur bJr purmüş. Din ve hükQmet (yani kabine) müttiir. Tevfik Salim Pş. tunla· Bu müddetten evvel tebdili için 
_ Hem 1 mıdır, budala mıdır? baamnı da mrtına yijklen:ının mat- aleyhinde ateş püskUrliyor. n söylemiştir. kanunun bazı tassihatı -yardır. 

Al 
. akıllı, hem budala. hague'da onu Türk,.e Hf ıştL Copen. Bir gün, birine: im mı cahil . ., baş , • ntçe, Danuaca - Evvell, riyaseti, intihabın Şimdiki halde idare heyetinin 

_ H '.ıı.ı mı· ndqre . ladı. Danimarkalılar bu k - Yahu! Sen TaUlt Beyin akıl ho· tecdidi içı·n bir takrı'r verı'lmı"•, k t bd'I' · · h' b' 
em a im, hem cahil. ar gürUıtUye dayanamad 

1 
k _a- casısın. Ona Söyle de bana dolğun ma- Y anunen e ı ı ıçm ıç ır se• 

B 
Kendisi gençliğinde aayet sofu il'dı' ni mülklerinden kovdula~ arO,ldend!;'· aşlı bir iş versin. değildir. bep yoktur.,, et vakit nama .. l • . gUn tiç . u Sur· D tu ıın-··--·--, ..... u ____ ....,n•ııwı• ...... --.un ntınırıınııunıtttttr ı11mmıırlmtôtlel .... IH1Ullttllff""""' ... '"""'""'" ......... ''"'' 

elli rekr. • z şoy e dursun, geceleri . os • peki der ve sözünde durur. f d R d d 
ayJ at nafıle namaz da kılardı. Üç Makinelerini gene sırtla d d Merhum cevaben: 0r a yO a Vaziyet 

arı tutardı B k ca Habeş Ulk ı n 1
' ofru· D het "'tShü . laıyı ve sakalını sün- ıes· i h es ne göçtü ve Temcit ga - oktor A. Necdet bize bir ziyafet Taksi ı'nhı'ıarı - ~iri< etin 1 tJip! .,irkeii il• ll8mptı. B~~e rptırmıftı. Çok müte- ze ın abeşfce, ArapÇa. ve Türk · versin de.... ı ç . n muraceat " :r " 

ütun emeli kü · kardı. çeç,. D k ed'lmed·g· •ö len· o .-JAL4•1 nedır'! rind . reı arz üze. o torun se-" .. cı'nı· du"czünün. Enfes ı ı i • y ıy r - an ~ 
e sakın b"tU Asıl · d' · •uı -s Dü d k • d ' k !lecerpe u n mecusi, ateşperest, şım ı hır inkUap oluyor H yemekler. Beyoflundan garsonlar. Sak Şehrimizdeki F ord fabrikası n ra yo mer ezm e şır et 

taa, ~ı~::.:ıt•llk, .?rtodoloı. protes- ::;'~8; doktor, •e,hur Bti.h.er:: ~-takınılan. G&nlio diktatörü ken- mümeııııillerioin belediyeye :nü- mOdOrO Hayrettin Beyle g6r01en 
lerı dine ıetlrm;:~';;'.':ı ~itin klfir- ma: m~• ·~ ı;.n;ı. ~ leoadüleo oka- ~mden ziyafet iatenıe bu ne demektir? racaat ederek tek taksinin ka- bir muharririmiz şu izahatı al-
lea bu fikir kendisin' .. .. ır hale ge- pıtıyor. 'o kocun en ıti~.ren k~ndist sa- .rtesi g.Un Paris sefirliği, lzmir va1ili· bulü takdirinde kendi göstere- mıştır: 
:8\'Vurı lan büyüktü: ~:~i::rkadub. lTa· mı bir dinsizl~ma~a::°kh~etlı din.ada- ğiy: Slikhhıye ve baytariye nazırlığı ... a· cekleri mo elin kabulü busuıun- - Malum olduğu üzere Filips 
eıı eri k .. . u e· . . er~ kardınalr an 1 • • • • • k t' il d b' k çilllıek. orumak, ote.lnleri kıhçtan ge- ".'.etropohtı oluyor. Din lehine olan b~ Yemek 1 da teıebbüıatta bulundukları şır e ı e aramız a ır mu a-

D • • • tun kuvveti din aleyhine sarf . • ıa. B yen r. Yemiş esnasında Ta· yazılmıştı. Hatta hu teklif kabul vele yapılacaktı. bu mukavele 
•-L- r. A. Necdet Bey kırk l b başlıyor. Şimdiki gaye. liri ·ıedılmege t ey şampanya kadehini kaldırır. di kd d F tanzim edilerek 31 Ag· ustosta 
...,.,.t ~ Ma YI u voldn A · mı yar beni. ayakta: edil · ği ta ir e ord fabrikası 
çok il ksadma Yarmak i j bl demi dinsiz etmek. B . f li · · f b tastik edilmiştir. 
dq. ~ iıaler ötrendi: meeeJA ba~r ol~ eer J'Udı •• lü ..... .;:an ıçin 142 e- - Do~to~ yaman bir doktordur. nın aa yetinı .arbracağı ve a -
!akat• hananı göz luıatalıklannda ha islim &leıai doktoran ~ etti.• • ~.k~r hır ınkılApçı ve m6ceddlttir. •İl<-11 tııvtıi •dilocei;i de ilave Tas tik edile o mukaveleye na-

.. tanı bir lhllau edindi ÇonJııi ldiiıt ııaısaı- ııaıtı ld .,......,, hal'i mulhı~ bir plrdlr. Doktor mühim bir edilm · • ti Dün F ort fabrikHına zaran FUiıı- tirketi bize bir 
:;',:-t •flııll•leri ı..ıa.ı ... 

1
,.:

1 
bö 

1 
~ ııı-ı11 blaı:,.:· siyasidir. Doktor meflıur bir müellif lir. mUrac:ut ettik. Bize pııWın oöy- banka gibi para verecektir. Şir

•ttı. ""UJ- Şiir tıılWI etil. Pelııete ıa:.ı~ o lıadar da alOJ'htan .ar: taraftar ve Doktor bir inkıliipçı ve mUceddettir. Iediler. •Tarııhmızdan emanete kelimiz gene eskisi gibi mOota
lerbl Potıt11ıa tahoil etil. M•B§erel ve S•llan Baıait d .. rlndeyq. (Bu oırada doktor hem bqnU eill· ve biik6mete böyle bir müracaat kildir. Alacağımız bupara ile 
hqsu'e ilimleri tahsil etti ve hatta bu Eer.acı, Harbiye mektepJertnh. Tıbbiye, ;Jor, hem estağfürullah! diyordu.) vaki olmut değildir. Yazılanlar- teıkilltımızı daha vasi bir mik-
"Re ata bir pheser de Tilcuda getirdi: bOtUn talebesi, )'eni yetl§enlerhem~ Devamla: dan haberimiz yok ı » yasta geniıleteceğİL Bu suretle 
d dingotnamei Doktor AbdUllit N Tflrkler, istikbal nesli B ' jin - Pek Al!, Beyefendi, siz dlyonıJU· -- ·---- halkımıza daha çok mGfit ola-
y e~ Mtiellifiik tahsil etti: 1'2 .::;. toru g6klere çıkanyorİ~' • ;nlar dok- naz ki doktoru bir yüksek memuriyete ğin havvarisi, kanştmcıhğın ahi baba cağız.,, 
ı:: ı. Mütercimlik tahsil etti: rene darlar da aleyhte. Hele r.A-.:a ~«in din- tayin edelim. Yoook. Bu, olamaz. Böy- sı sen- Şu Jayik devirde olsun neye bir TahmiJ ve tahliyeciJer 
dl 

eseri TUrkçeye paldır küldür ,.e-' • HintUler.. • • P ar, hele le )'aman bir adamı felsefe8inden, dok- b lta 1 d ., 
Bir ga t ihd . :s nr tor] - d . . . d . d a ya sap o ama ın • 

lA. ze e as ettı: '"Temcit ( i - Doktor AbclUUa ugun an, şurın en, eserlenn en 
Yr Yok). ,. P. ifrit, Mel' at Necdet: Haza nasıl ayırabliriz? Memleketin irfanı - Bir telim eksik ama o telin han· 

N d 
un, Ffr'am, Yezit, ~ · · ld • d h t h' d d' e lndar ne fdeaı18• t, n .. _.. Nemrut tblı's H .ınervan namına günah ve yazık olur o höcre- gısı o ugunu a a eş ıs e eme ım. 

,. • e mu-ele- • • arut, Kanıt, __, · ' bı zat.··. Fatih ve sair medreseler Timsah. Akl'ep, sinde oturmalı, kitaplarını yazmah, - Bununla beraber sen, doktor, bir 
azlan kendisine tapınıyorlardı. 

0 
ydo- Ne buyurursuu ., M-a. gençliği bir projektör gibi tenvir et· ''tip" sin. 

r d e- · z. ..,..ur hi · m lidi ece e ki resim §er'u Ya.sak Jduta §lur Eşref te bunlann cvıyect e r. - Evet bir "tip" im şüphesi?.. •• 
h~lde Doktorun tasvirini Meyre:. AJul • .. •• Sene 1908! ıtı::.a.~da idi.... · · · .. Doktor (ld cömert değildir) - Tasdik ederim. Çömez de yetiş-
rtbi medreseye astılar. Altında kand'l hürriyeti ilan edildi. Dr ;.e ~erakkJ hangisine yansın? Hem memuriyet tirdin. Kısır değilsin. Fakat yirmi kil· 
Tar mı idi? Pek hatırlamıyorum. 1 T~cit ıaatbaas•nı aırtı'na be ecdet, Yok hem ziyafet masrafı d4 üste gitti" sur senedir anlayamadım: akıllı mısın, 

Dinsizlik, küfür, ilhat ce heei Y'Üklendf, Habepatandan Sud tekru Geçende kendisine Yalovada rasgel- hebenneka m.rsın, Alim misin, kara ca· 
P ~dan İskenderiyeye ...:ttı ana, ora- dhtt ve sordum: hil misin' · 

61 ve Hldi · · vıye - Dinsizliğin peygamberi, Jayikli· Cel~l Nuri 

Dün Tahmil ve tahliye cemi
yeti umumi heyeti toplaamıt ve 
Mehmet Emin, Cemal, Ali Re
sul, Hasan, Ahmet, Beıir, Ö
mer, Abdullah, Ahmet, İsmail, 
Muharrem, Davut, Beyleri idare 
heyeti azalığına intihap etmiı
lerdir. 

Bu intihapta klmilen C. H. 
Fırkası namzetleri milttefikan 
rey verilmek auretile kazanmıtbr. 

. - - ) leıti. Gözlerini aıağı indirdi de· - Peki yemek yemeden bir kaç lığım li.zımgeldiğini söylemiıti. 
Yanı etti: saat evvel neden maktulün evine - Miralay ile Benson pek ıami· 

- ·Epey bir müddetten beri ba· gittiniz de birlikte çay içtiniz? mi dost idiler, halbuki değil mi' 
n8: kur yapıyordu. Fakat bunda bir Kadın ıaıırdı. Maamafih sürat- - G--en haftaya k' d .. ı .' ıuı . b 1 b"I w. . akl 1 d" ~ a ar oy e ı· . n~yet u una ı ecegını ıma ge e cevap ver ı: di. Miralay, Benıon'un sözünü tu-
tı~nuyordum. idarehanesine gittim. - ldarehaneden ayrıldıktan son tarak ıpekülisyon yapt B d 
~•camı bildirdim. O akşam kendisi ra yemek yemek vadinde bulundu· fazla para kaybetti S ı. e~ en 

Yazan: S. S. Van Dıyn ' ıle bir yemek yersem bu hususta ğum için piıman oldum. Tekrar B f k d.' onra . ~a 
. Bu IÖzler ıenç kadırun üzerinde ç ta . Nakleden' Ômer Fehmi görüıebileceiiiınizi IÖyledi. Ne de- idarehaneye döndüm. Vazgeçtiği· h:~ujd'~ • en f "!enfaat~. ~ın 

ll1Uaait bir ı .. ir buııule ıelirdi. Bu- M"!' .. Ble eldiTenleri eTİne b" mek iatediğini anladım. Fakat oka mi, gelemiyeceğimi aöyliyecelrtim. led'"" '. • .. j .j!'":'.;,k elakdte ••nıı;-
rıu anlıyan Vanı ilk suali 

90
nnakt oıyolf enac>n götürmüı ol ~at dar naçar vaziyette kalmıttım ki Fakat kendisini bulamadım. Eve d.}

81
?

1 
soy e 

1
' IA İnta a Jasge: Recilmıedi. a t :- .adeleriniz benim a belki kendisini kandırırım ümidi İ· gitti dediler. evine gittim. Anlat- l ı~ımız zaman se am aımadı ar bı-

- EYVeli fU eldivenlerle ta eyıt edıyo~. zannımı le razı oldum. bm. G~ldü. Bana b~r fi?can ~ay ik e. _ .. • . .. . lııeaelesini halledelim. Müddef:ı Vana böyle aöyliyerek M - Yemekten sonra kendisinden ram -:_ttı ye b~n.da hıç ~ır tehbke ol k' Ala .tımdı fU mas~ uzennde-
ırıtnin zib · · kar b b 

1 
u ma baktı. Güldü: arka- muayyen bir saatte ayrılacağınızı madıgına benı ıkna ettı. Akşam da 

1 kıymetlı tqlara gelehm ! 
nını If ran u teY er M h b · · · · d · ., · k d 'k O 1 be • h · · · d 'k rıl -.ı1 oldu da Benıonun evinde bu- b" - iı Klerin evine nN-· a er verdınız mllı ı lıd. yeme SY.e ı . k kt d d'-1 hnda~ 1 nıd~eıAılr ıçkınhte. a~ı. 

\lndu? ır saatte gittiw• . la -3'ın tam - Evet nısfı ey e behemehal - ız yeme yeme en cay ı- e ı en e ıye er ı. ça erıf ıki 
Mi~ Senkl k dedi. gını an dınız mı? evime gideceğiıni söyledim. Ben ğmızı söylediğiniz zaman nitanlını üç laf parçası için kendisine ram o-

ceva.p verdi: er 11 ıntı çekmeden Suratını asan müdd . aan'atıma itık ~ir ka~ınım. Her ~e zın ~ı~kl_l~~~~ğından b.ahse!~i.ni_z ve lacağn1.1ı :zann~diyordu. M~cevh~· 
_ M.. .. . vap "Vermedi. eı unıumt ce ce aaat 12 de evıme donmeyi ve hır kendısım olumle tehdıt ettıgını ha- ratın yınnı hazırandan berı emrı-

nıew d oayo &:~on benı ye- - Şimdi M' Ki az teganni ile me,ıul olmayı idet tırlattınız. "Bu bir blöftür!,. cevabı me amade durduğunu söyledi. 
d.:e avet etmıtt! Loktanta· zi yemeje ne =·· er, Ben.onun ai edinmitimdir. nı verdi değil mi? - Yirmi haziran ... Markam iıi-
l'ı 

1 
jdnra . eve aıderken ya- ğını da. lutfen i uh:İ~le çaftrdı _Çok akdine bir tedbir. Huyu Miı Kler büsbütün tatırdı: tiyor musun. Yirmi bir haziran Pfif. 

ı,.YI d a. pııman oldum. Ara- - Boraada za kça ın. nuzu bütün dostlarınız biliyorlar. - Evet! diye mırıldandı. in senedindeki vadenin hitam bul-
elid jd~r~~· Acele ile çanta ve mittim. Bu aırado Be Pili'& kaybet. _ Evet hatta bazıları benimle - Miralay Ostrander sizi Ben- dueu tarihtir. Pfif paraları veremi-
ı-aıc:~h:;1mı ıçer~e unutmuıtum. rannu telifi eda b"I ~~un buza. alay bile ederler. sonla birlikte yemek yerken gördii yecek ve mücevherler müsadere 0 • 

rıa. v 1 d eket ettıkten sonra farkı kazanmak İçin bae 1 eceaı, yeniden - Mösyö Pfif ile Miralay Os· değil mi? lunacaktı. P eki Mis Kler Benso 
tr. yar nn: Param çant~da kalmıt nacağı aklıma seı"':f yardımda bulu trander de keyfiyetten haberdar' - Evet çok korktum. Miralny m~cevherleri lokant =\ya da getircll 

an aıtmeğe mecbur oldum. Mis Klerin yü . .1h f"f mıdırlar? Bemonu tanıyordu. Bir kaç gün mı? 
zu a 1 çe pembe- - Şüphesiz! evvel bana kendisinden sakınmak· (Bitmedi) 

~-/ 
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Günüıı siy, .. eli: ar = r 1M 
N~~~~~a.:ıe ~~.:!!:.:s:~~ ~ 
~ongresi ey~.ülün ~pt~dasmda No- Sara vla zindan arasında 
tıngamda kuşat edıldı. Amele fu· D U kü "V k H* d. t 
k b. ··dd b · · 'k~ n a ıt,, ın ıs an 
asının ır mu etten erı reısı arı k I 'b. ·ı illi t 

işgal etmesi, ve hükumetin muhte- na naı 1 ı e m ye -
lif hareketlerinin bizzat fırka erka- perverlerin zindandaki reisi ara
ninca şiddetli tenkitlerle karıdan- ıında geçen muhaberelerin hiç 
ması dolayısile bu kongre ayrıca e bir neticeye varmadığını yazdı. 
hemmiyeti haizdir. Ben bu teJgraflan okurken, 

Bir seneden fazla bir müddetten hürriye ve ihtilal türlerinin en 
beri İmparatorluk mükadder!'-tı~ sert ahenklisini dinliyor gibi ol-
ele almış olan Makdonald kabınesı . . . . 
iş başına gelirken bir çok vaadler- du~. Blltün ıınırlerım zevkle tat-
de bulundu. Bunların en mühimmi redı. 
işsizlikten mustarip olan amelenin Gazetem, ıeniyeti ifadeye 
halini islah ederek ihtiyacın önüne l: orçlu olduğu için: « mektuplaı
geçmekti. Muhafazakar hükUınetin malardan hiçbir netice çıkmadı.,, 
muvaffak olamıyarak sükut eyleme demekte belki haklıdır. Fakat, 
siniicap ettiren bu mühim meselt:-
de Makdonald kabinesi selefi ka- bee, öyle düşünmüyorum. 
dar da iş göremedi. Bu nokta bütün Verilen bu haberde neticele
Labur- partinin tenkidatmı davet rin en büyüğü tahakkuk etmiıtir. 
etti. Sarayla zindanı ayni karşı karşı-

Amele fırkası müfritleri diğer ya konuşturan, sarayla zindanı 
bir noktadan daha hükumete tariz bir boyda gösteren ve nihayet 
etmektedirler. Makdonald kabinesi sarayı, zindanın ayağına kadar 
intihabat tarı;ında liberallarla uyu· 
§arak onlara bazı tavizatta bulun· götüren bu hadiseden daha bü-
mağa taraftardır. Müfrit Tred. On- yük netice mi olur? Bir Hint im
yonlar bunu kabul etmiyorlar ve fe- paratorunun muhteıem vekili, 
daki.rlıklrla serikarda kalarak fır· Hindistanın Nemrut kadar mağ
ka programına halel getirmekte111e rur kıral naibini, bir de tacı ea
muhalef et cehetinde kalarak, hükU mer, yamk alnından ve tahb kısa 
meti tenkit etmenin daha faydalı bir peştemaldan ibaret olan fU 
olacağım ileri aürüyorlar. 

Notingam kongreai bu gibi ce· çıplak omuzlu Gandiyi düşün· 
reyanların teairi altında açıldı. Kon mek, neticenin azametini kavra
grenin vazifeai siyasi mahiyetteki mıya yeter. 
mesaili bir tarafa bırakarak içti- Gazeteyi okuduktan sonra, 
mai mesail ile iıtigal etmekti. Bu ıa bütün Ingiltere tarihi tepeleri, 
hada da T red Ünyonların yeni bir çukurlan, kara ve bey•z sayıfala
cereyana meylettikleri görülüyor. riyle gözümün önUnden geçti. 
Filhakika kongre reisi mösyö Birt 
nakliye ameleti ittihadı namına 0 • Kabiliyetle taliin kanatları lls· 
lan beyanatında ıoıyalizmin tatbi- tünde bir millet için mevut ne 
kına hali hazırda münasebet gör· yükseklikler varsa hepsine eren 
mediğini söylemiştir. M. Birdin bu devlet, git gide arbk kendi 
müdafaa ettiği tez mucibince Vil· kanmdan olmayan insanlara 
yam Moriain arazinin insanlar ara· "tahtelbeıer,, damgasını nrmuı
sında taksimi hakkındaki nazariye 
lerinin tatbik edilebilmesi için in- tu. Gurur, içkilerin en keakini ve 
gili2 milletinin zihniyetinde cezri ıarhotluğu en çok sGrenidir. in· 

.._._..h...,i•-tabavvül vukua gelmesi lazım· giltere, son dört asır içinde bu-
du. Hatip daha ileri gitmit bu lüzu nu bolbol tattı. Dalgadan hıur
mun bütün milletler için varit ol- b, buluttan burçlu . adasında tek
duğunu ve insanın yaradılıımda kol mil dilnyanın köleliğine vücut 
lektivizm ve komünizm mefkU-
relerine muarız olduğunu söyledik· vermek bütün rüyalannı doldur-
ten ıonra demiıtir ki: du. Hint isyana Mısır çalkanma-

" Her ıeyin taksimi, prensipi üze- ıı onun burnuna dayanmıt iki 
rine istinat ettirilen sosyalizm za· amonyak ıişesidi. Şimdi aiır 
mammızda kabili tatbik değildir. ağar gerinerek uyanıyor. Ne feci 
Amele f?rkası azası bile böyle bir ayılıı fakat!.. Sarayla zindanm 
arzu beslemiyorlar. ,, birleştiği bir demde uyanmak 

M. Birdin bu beyanatından kon- ve ·bir saray penceresinden dUn
gre ekseriyetinin memnun olmıya· yaya ba"mak ... Hayalinden eski 
cağı itil.tardı. Netekim reisin nutku 
pek az kimse tarafından alkıılan- gtirurun cihangirliğini silmeden 
dı. Maamafih bu nutkun Demago- buna bilmem naaıl tabammlll 
jik olmaması kıymetini azaltmaz, edilirL . · 
belki yükseltir. aynı zamanda nu· · Avrupa saltanata yıkılıyor, C:li
tuk Makdonald kabinesinin siyase- yenlere artık galiba hak ver
tini müdafaa eder mahiyettedir. mek zamanı gelmiştir. Bugiln 

M. Birdin nutkunun diğer bir Gandiye ret cevab~ vermiye te-
kısmında itsizlik hakkındaki mü- nezzül · edenler yaran onun 
taleat da yabana atılmıyacak ka· 
dar mühimdir. Diyor ki: uzatacağı Hint fermanına boyun 

"lısizlik umumi esbaptan neıet eğeceklerdir. Bugünkü tenez
ediyor bununla beraber İngiltere· zili yannki te7ellUlün baılan· 
nin muazzam bir iısiz ordusunu be& gıcıdır. lstikJAl ıumasımn ate
lemesi neticede memleketin feyzi- şini kanma duyanlar, kendi na
ne halel getirir. işsizlerin miktan· hızlarından baıka fetva dinle
nın bir senede iki mislini bulması mezler. Onları ne tankların 
Makdonalt kabinesinin aciz bulun· 
mauna delalet eder.,, hücumu, ne sokak katliamları 

Böylece Notingam kongresi rei· yıldırabilir; istiklal cepheleri çığ
ıi bir taraftan müfritleri tenkit e· lara benzer önüne çıkan mani
derken diğer taraftan kabinenin ler, onları daha çok büyütmek· 
mevkiini de sarsmaktadır. Eğer M. ten başka netice vermez.. Şimdi 
Loyitcorçun ima ettiği veçhile li'be- sarayın zindanın ayağına git
ral lideri, meclis karşısında Makdo- tiğini görüyoruz. yarın ne sa
nalt kabinesine hücum ederse ka-

ra.y ne zindan kalacaktır. binenin akalliyette kalacağı ve mec ' 
lisin feshi ile yeni intihabat icrası- 5eu~A 
na mecburiyet hasıl o]acağı derkar 
dır. Ancak şurasını da unutmıya· 
lım ki iki yüzlü liberal reisi intiha· 
battan fırkası namına mühim bir 
kar temin edeceğine kanaat getir· 
mezse Makdonalt kabinesi ile uz· 
laşarak elden geleni kopardıktan 
sonra kabine lehinde rey vermek· 
ten çekinmiyerek tıynette bir tahsi· 
yettir. 

J.::.:. Gavur 

fahri 8. 
Poıta ve telgraf umumi mü

dürü Fahri Beyin rahatsızlığı 
deTam etmektedir . Buna rağ
men daireye gelerek idareye 
mliteallik itlerle meşgul olmak
tadir. Fahri Beyin tedavisi bittiği 
takdirde haftaya Ankara döne
cektir. 

işaretler: 

1ST1M1 SONRADAN 
GELECEK 

«- Adliyeyi ıslah edeceğiz. 
«- Maarifte umumi seviyeyi yüksel· 

teceğiz .... 
«- Vergiler indirilecek ... v ... s. .. v .. s .. 
Şu saydığım şeyleri harıl harıl an 

latan adamın karşısrndaki: · 
«- Pek ala ama, dedi, bu program 

değil .... Fırka demek bir fikir ve dev
let felsefesidir. S. C. F. run devlet for 
mülü nedir? 

«- A, efendi sen ne nazari adamsın. 

KIZIL l YAZAN : Omer Rıza. 1 ....._ ___ __ 
------------------------------~ •• 

GOMLEK 
Beş kişi karar verdiler: 

Her tarafa dağılacak ve bekliyeceklerdi 
- .:ı -

Hele fırka mevkii iktidare gelsin bir "Artık her birinizin nereye gide·· bu yeni hareketin düşmanlarile bir
kere ..• Programı 0 zaman görürsün" ceğini söyliyeceğim. Seni Cermu2 leşerek ona silah kaldırmışlar, 011

1
' 

oğlu Basraya, Seni Kerrus oğlu Ku imha için r.onuna kadar çahşnııf 
feye, seni Meymun oğlu Şama, ve lardı. Neticede yeni hareket muz•1" 

Dinliyen adam güldü ve: seni Yakup oğlu Mısıra gönderece· fer olduğundan yahudilik, bütürı 
«- Demek dedi acem şahmm vapu- ğim. Orada çalışacaksınız. Biri- Hicazda sönmüş, yahudiler bur~· 

ru gibi istimi sonradan gelecek? birimize veda edelim ve ayrıla- dan sökülüp atılmışlardı. Buna raS 
lım,, men yahudilik Yemende yaşıyordıJ 

YENI İ"İLCANCI KATIRLARI Karanlık mağarada toplanan bu Fakat bir taraftan Yemen yahud.•· 
.Nasrettın hoca ölü taklidi yapmış. saçlı sakallı beş kişi biribirlerine lerinin nüfuz ve satvetine güvend~lı 

mezara gömmüşler. Gece olmuş... Sa- sarıldılar ve bu gizli inden çıktılar. leri, siyasetini güttükleri lran iılıı· 
baha karşı mezan açmışlar: Sabahın doğmasını beklemek ıçın miyeti kabul etmiş, diğer taraftarı 

«- Ahretten ne var, ne yok, demiş· birer tarafa yaslandılar. onların yahudileştirdikleri araplar· 
Güneı doğduktan sonra her bi- hemen kamilen müslüman ohnuf 

~ h " «- Filcancı katırlanm ürkütmez- ri eğbeaini sırtladı ve tehre indi. lardı. Yemen yahudileri, müslüına 
Bunlar burada, bir daha toplanma- lıgy m nüfuz ve inti~arrna mani ol sen bir şey yok... diye cevap vermiş. -:t 

• • * dılar. Çünkü yapacakları işin biı- mak için ellerinden geleni yapnıı~ 
Fethi Bf. Paristen kalkmış Istanbu· kimse tarafından anlaşılmasını, bir lar, mukavemetin her türlüsün° 

la gelmiş bir muhalif fırka teşkil etmiş kimsenin onlardan zerre kadar şüp göstermişler, fakat neticede onl• 
ve teşkilat yapmak ve nutuk söylemek he etmesini istemiyorlardı. En kü- rın bütün mukavemetleri kırıbnıŞ 
için Jzmire gitmiş. Arkadaşlan sormuş çük şüphe onları hükiimetin eline bütün intrikaları suya düşmüşti.ı 
Fethi Bey: dütürürdü. Hükfunetin eline dü~- Hicaz yahudilerinin akibeti, Ye 

«- İngiliz Hakkı, kaçakçı Sait gi· mek onlann bütün tasavvurlarını, men yahudilerinin başında do)aşı 
bi filcancı katırlarını ürkütmezsen bir bütün tertiplerini bozardı. Onun yordu. Bunlar da yaptıklarının ce 
şey yok .•• diye cevap vermiş! için bunlar, fehirden ve her gözün zasına uğrıyacak, bunlar da yerle 
]ar: tarassudundan, uzak bir yerde to?- rinden, yurtlarından, sökülecek 

«- tzmirde ne var ne yok. lannııtlar ve kararlarını orada ver- mallarından, kazançlarından, msh 
mitlerdi. Onları hu kadar ihtiyati! rum kalacaklardı. Bu onların ishi 

39 GÜN YAPILACAK 1Ş VARI harekete aevkeden amil, hükllme· miyete karşı gösterdikleri müseUAl 
Yeni fırkanın erkAnmdan olduk.kça tin müfrit teyakkuzundan fazla ko· mukavemetin, mütemadi ihanetirı 

okumuş yazmış bir zata rasgeldim. Aç· nuıtuklan meselelerin, verdikleri haklı mukabelesi idi. 
tı ağzını yumdu gözünü: kararların büyük]üğü idi. Yemen yahudileri, ba~larıncls 

«- A, fendim bu nedir? Ne haldir? Çünkü bu beş kifi koca bir İm· dolaşan bu tehlikeden titriyorlar 
Şimendifer .••. Şimendifer, diyorsunuz paratorluğu yıkmak ümidile hare- dı. Yeni den diyar diyar sürünmek 
Memleketin taşını toprağını taşısam; ket ediyorlardı. Bunlar, San'a şeh· her yerde türlü türlü tazyikler 11e 

satsanız demiryollarına sarf edilecek rinin bir tarafında bir kaç kere gö · itisaflarla karşılaşmak; her yeror. 
paralan çıkaramazsınız. .. Deve neyi- rütmüşler, nihayet Sam kalelerinin oğullarından köleler, kızlarındaıı 
nize yetmiyor. Işte halis yerli malı.. harabelerinde herkesten uzak bh- cariyeler vermek bilhassa asırlarcft 

«- .... yerde birleterek imparatorluğun devam eden gayr
1

etle kazanılan ser 
ı-, her tarafına dağıbnağa karar ver- vetleri bırakmak, Y eıııen yabudi 
mişlerdi. ferini mustarip ediyor onları de 

Çinin sanayileşmesini istiyen mo- Bunların beşi de yahudi idi. Beşi rinden kıvrandırıyord~. fak.at ofl 
dem Çinlilerden bir grup (Hankea) da de ayni fikirle hareket ediyorlar- lar korktukları bu akibete müste' 
ilk demiryolunun inşası için karar ver· dı. Onların içini büyük bir kin ya- hak olmuslardı. Onların mUslümarı 
mişler, şirket teşkil etmişler, sermaye kıyordu. Çünkü lsrail oğullarının. lar aleyhi~de iştirak etmedikleı 
bulmuşlar fakat Çin köylüleri bir tür- iki?d "Arzı mev'ut,, telakki et~ik- bir harp, karıtmadıkları bir &ui kil" 
lii mühendislerin yolları ölcüp biçme· lerı bu yerlerde, barınmalarına ım· yoktu. Onlara emniyet verildiği, 0•1 

sine razı olmamışlar. Köylüyü iknka i- kan kalmamııtı. Gün geçtikçe on· lardan bitaraf kalmaları istendi~ 
çin bir çik şeyler söylemişler. Fakat lann mu~adderatı tehlikeye düşü: halde onlar, uslu durmamışlaı 
köylüler uzun saçlarının uçlarını tuta.- yordu. Bır zamanlar, Yemen ve Hı daima fesat ve fitne amili olmu~ 
rak: caz onlrm hakim olduları birer ülke lar, daima sui kastler tertip etınif 

«- Olmaz da olmaz?... Hayır da idi. Hicazın bir çok taraflarını on· lerdi. 
hayır! diye ayak diremişler! lar istimlak etmitl~rdi. T eyma! F e- Buna karşı son çareye b~ vur 

Nihayet aklının kuvvetinden emin dek, H8:yber, YM11~~ura ve bılh~s mak, onların şerrü şurundan kut' 
bir mühendis demiş ki: ıa Yesrıp yanı e ıne onlara aıt tulmak ve onlan sürmek icap edi 

«- Size demir yolu yapacağız 40 idi. Miladın 70 inci senesinde ya- yordu 
günde gideceğiniz yere bir günde gi~l'- hudi n_ıabedinin tahribi?den, daha Y ~men yahudileri, bu korkuıır. 
ceksiniz ! , son~a ı~parator H~~rıyanm Y8:: akibeti düşünerek matem tutuyor

Bu söz üzerine k.§ylüler düşünceye hu~!lerı Ke~an arazısınden t8:rdu lardı. San'anın ücra köşelerinde .,,, 
varmışlar: teb ıt etmeaınd~n so~ra ~ahudıle~, şehirden uzak kalan Sam kaleleri· 

«- iyi ama yabiz sonra 39 gün nt" akın akın Arabıstana ınmışl.er, Hı- nin harabelerinde toplanan beş ya. 
yapacağız? Nasıl vakit geçiririz? cazda ve y eı;n~~de. Y~~leşmışler: bu hudinin maksadı bu akibete kar~~ 

Demişler. memleketlerı ıkıncı Arzı m.ev ut,, gelmekti. Onların içlerinden bir' 
saymıılardı. Bu memleketlerın ser- bir çare bulmuştu yeni bir fesa.t 
veti, onların elinde idi. Kuvvetli ve hazırlamak devleti bu fesat ife 

Bizde köylüler uama nşimendifer._,, müsta~kem ~~~eler içinde. yaşıyan meşgu] ed~rek kendilerini kurtar· 
diye inliyor. Anadolu köylüsünün en yahudıler, ~u~un bu havahde.. ~.er· mak ! Bu beş kişi bunu nası) yapt-' 
güzel hayali, en büyük ümidi şimendi· manferma tdıler. ~nlar~an odunç cakların• uzun uzadıya dü~;inmür 
fere dair konuşmaktır. P.ara alan e~rafta~ı abalı, .~ml~.ra e- ler, neticede bu fikri ileri süre11 

sı~ olacak bır vazıyete duşmuşler- Sebe oğlu, onları dağbaşında top· 
dı. . . . . d lıyarak ilk talimatım vermişti. 

Çin köylüleri gibi düşünen şu bizim Hı~azda ~~ vazı~etı ıhraz e en Bu beş kişi, kararlaştırdıkları şe· 
şehir münevverlerine haber verelim ki yahudıler, mutemadı propaganda kilde hareket etmisler Cermuz oğ' 
yapılacak bir hayli işlerimiz var ile muhitı yahudileştirmeğe ve bu lu Basraya Kerru; o~lu Kufeyeı 

Limanları kim yapacak? s~retle r ... akipsiz bir hakimiyet sahi- Meymun o~lu Şama ve Y akup oğW 
Obür hatları kim raylıyacak? bı olmaga çalışıyorlardı. Fakat on· Mısıra gitmişler bu gizli cemiyetif'I 
Sulama işlerini kim başaracak? ların bu propağandaları, ~~ha. faz. başında buluna~ Sebe oğlu ise Me· 
Madenleri kim işletecek? la cenl!pta ve Ye?1ende mulesstr ~t dineye hareket etmişti. 
Deniz işlerini kim tanzim edecek'' muş, bu· çok kabıleler, on arın ı- r Bitmedi) 
Geride kalan 39 günde galiba bizle~ ı nine girdikten başka Yemen hü 
Yoksa başkaları mı? · kümdarbğını deruhte eden Zu Nu 

vas ta yahudiliği kabul etmiş ve 
S.E bu suretle yahudiler Yemende sal

tanatlarını kurmuşlardı. 
Posta ve telgraf kursu Bir aralık Habeşistandan Yeme-

Posta ve telgraf idaresinde ne gelen hiristiyanlar yahudileri 
tazyik etmişler ve onların hakimi

açılmış olan kursa yirmi kitı yetine nihayet vermişlert buna mu-
girmiştir. kabil yahudiler İran ile anlaşarak 

Kursa iştirak edenlerin ekse- · onları Yemenden koğmuşlar ve e&
ki hakimiyetlerini ihya etmişlerdi 1 

risini hanımlar teşkil etmektedir. Fakat islamiyetin zühurundan 
Tedrisata başlanmıştır. sonra işler değişmiıti. Yahudiler, 

Bir kadın 
Mal müdür ii oldu 

Bayazıt kaymakaml'ğ•ndak 
münhal malmüdürlüğüne Fıtnat 
Hamın tayin «>dilmiştir. ilk ka 
dm ma]müdürü yakmda Ankn 
radan şehrimize gelecek •• 
va:ıifesine başlıyacaktar. 
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T k•J" k 1 ? N B 9 EylfJI Pazarteşt 9MJ ı::._ ı-;: ~ ~.:"~,.. eş ı atı im er yapıyor . uman · ~ o.ıınd• Hariç" 

VAKiT 

~~= =::::1
· Reşit Galip Bey, S. C. "A:~~~:d .. ~ı~s~:~a:ı ! ·Y:~ K~ .. , : 

Dan bir aktam gazetesinin Fırkasından ~st•la ~tti Numen e. Avrupc.da bir tekım ıı .. ı400 
801 

1450 

telpafmcla J\ethi Beyin ıu 16zleri & 1 ~ mukavelelerin ek tinde hazır .. 
vud:ı R f RebiiUahır 

•'(; E1lt1l tarihli ( Vakıt ) ve e ik Beyin yeni fırkaya girip gir- bulunmu,tur 

270<• 

(Milliyet) pzetelerinde lzmirde Hariciye vekileti müsteşarı 1349 
halk tarafından batında bulun- memesi mesele oldu Numan B. evvelki günkü ekı-
datam fırkayı tebcilen yapılan presle Avrupadan şehrimize 
tezahllrat esn&11nda Karpyakada Serbest Cümhuriyet Fırkası lstan- tifamn sebebi de yeni fırkanın takip et daomilftür. 
b' ak b bul merkezi idare heyeti dün akşam~ tiği siyasetin k aatine muvafık olma- B ır ra amın evine iltica etti- buçukta terbiye müderrisi lsmail Hakkı masıdır. an Numan e, 
ğim mana11nı itrap edecek yazı- Beyin riyasetinde toplanmış ve fırka Dün bu haber hakkında tenevvür et- Avrupa aeya 
tar gBrillmfittllr. teşkilatı etrafmdald mesaisine devam mek i1zre Reşit Galip Beyle göriitmek bati hakkınd~ 

Bu haber kOWyen yalandır. etmiştir. istedik. iki gftndür saraydaki dairesin bir muharriri · 
Geldifim gilndenberi candan Dünkü içtimaa Kırşehir meb'usu Re- de hafif bir rahatsızlık dolayısile isti· mize ıunlar • 
bir muhabbet Ye teveccüh g6r- fik İsmail, Orhan Mitat, Saltheddin, rahat halinde bulunan Reşit Galip Bey s&ylemiıtir: 
d Hasan Tosun, Murat Beyler iştirak et- kendisine bu mesele hakkında tevcih ed -Tedavi ve Oğllm muhterem ve aziz lzmir mişlerdir. Fırkanm Beşiktaş muvakkat len suallere bugün için cevap veremiye 
balkınm samimi tezahDrab kar- mutemetliğine Kütahyalı zade Sabri. ceğini bildirmiş, istifa haberinin doğru iıtirabat için 
tısında ilticaglb aramak bana Bakırköye Galip Kemali, Adalara Sadi veya yanlış oldufu hakkında bir şey Avrupaya git· 
dOfmez. Rim Beyler tayin edilmişlerdir. siylememiştir miftim. Oç ay 

Halka hakaret ettikleri için Fırkanın Üsküdar, Beykoz, Şile, Kar- Diter ta~ftan ayni şayiayı S. C. kadar devam 
tqlanmıı olanlar ilticagih ara• tal ~aklannda çalışacak zevat ta ta· Fırkası merkeziade tahkik eden bir ar eden bu ıeya 
mak ızbruında kalmı•lar veh ayyunürl rletm!!:~tul ocak.~andnrlln:smtit mü- kadaşınuza, böyle bir istifadan fır~- hatim eana11nd: 
laeJriL • • Y. • e ve -.ı.- an gon e mış r. nm mal6matı olmadığı, cevabı nrilmış 
__ .._m;IMlati tariften bqka ıstinat- lstanbul teşkilltı on beş gün içinde tir • uğradığım ba· 
rlblan olmadığını g6ıtermişlerdir. itmam edilecektir. Refik B. yeni fırkaya girdi 11 memleket-

Fetbi Beyin bu garip beyana· TRAKYA TEŞKiLATI i sirmedi mi? ler siyasi ri-
~ hayretle okumut ve bu &az- S. C. Fırkasırun Trakyada teşkilltı· Ser.,: ~flmh riyet Fırkumm 'fiil· calile g&rGı-
len 18ylemit olacaiuıa İnanmak nı yapmağa giden Hasan Tosun Bey yet idare heyeti ~yasetihe bıtihap edi· Harıci.ye mils tşafl 
iltemeqtik; gazetemizde Fethi ~rlmi~e gelmi§tir. Fırkanın Kırklare- len sabık icra Reisi Ahmet Refik Beyin tlJnı. Berlinde Numan B. 
beyin dediii ıekil ye maalda ıı_ teşkilatına avukat Celal, Edime teş- Uç içtlmaa ittfrak ettikten 808ra istifa bulundujunı mDddet zarfında 
bir fıkra intiıar etmemiştir. Bu ~_1Atın~ baro reisi Hayrettin, UzunkiSp- ettfii yazılmıştı. Diba bu hususta S. c. Almanya ile TOrkiye arunıda 
cihet, Maninda bulunan hususi ru teşkılA.tına da diş doktoru Aehmet F. ocak heyeti umumi kAtibi Orhan Mi· iadei mllcrimin mukavelesinin 
aaubabirimiz tarafından Fethi Rıfkı Beyler memur edilmişlerdir. tat B. Refik Beyin Serbest Fırkaya 1n.. mDzakeresile meıgul oldum. Bu 

Bu geceki Ay 

Hz Mu, tmın aolfuıu 
Güneıın aok&Jıu: :>,33 - batıp 18,32 

Ayın dofufU : /9,20 - balı11- : 0.18 
- -- ---

Namaz yaldtlert 
Sabah Otı• lldnd 
4.03 12.12 15.49 

Hava: 

.. lıta... v.... , __ ,. 
ıe.32 :.o.oe s.41 

Dün azamf hararet 23derece olmQŞ· 
tur. Bugün mutavasıt şfddetle poyraz 
esecek, bava bulutlu olacaktır. 

Radyo: 

Bu akşam Ankarada 
Riyaseticümbur musiki beyed 

Saat 19 Bando 
J _ Ober: Lediyaman 
2_ Asador: Leblebici Horhor 
3- laro: Ün suvar 
4- V aldoyfel: Vals 
s- Oalva: Tango 
6_ Zati: Şark martı 

Bu akıam lıtanbulda 
Saat fekizden ona kadar alaturka 

fasıl. 
Be • • lZMIR OCAK HEYETi tlaap ettftinfn bir emri muhakkak oldu- k h t) t' e 

ye ı&yle~mlf ve mumaileyh S. C. F. İzmir merkez ocağı heyeti iunu, hatta ftis sıfatile iç l~timada bu mha erat Gsnü sure e ne ıc -
bunun llzenne muharririmize ıu şu zevattan teşekkül etmiştir: Junduiwıu ve bir çok enak iınzalacbfı.. lenmİf ve mukavelename Tür- Alkua _ KırmıZI bulut 
cnabı vermiftir: Doktor Ekrem Hayri, sabık Adana nı söylemiştir. Bir refilmnız da Refik kiye hDk6meti namına tarafım- Alemdar _ Aksayi şarkta vahşet 

Sinemalar : 

« - Ben Vakıti g&rmemiftim ve Manisa valisi İsmail Mtiştak, Opera- Beyin Yeni fırka hakkında bazı vesaik dan im.ulanm•ıbr. Betlktat HiW - Verdön 
affedeniniz, 18zlerim Milliyet; tör Dr. Esa!, Avukat Süleyman Faik. nqredeceğinl yazmııtı. Din Refik l>raıda da Çekoalovakya ile Ekler - Kuvvetin bükümdan 
aittir! Avukat Nun Fettah, Avukat lbrahlnı Beyi aradık. Galatada yazıhanesinde hnldlmetimiz arasanda adllyardım Elhemra - Bir kadın yalım 

Li;• h el . Etem, Tüccar Şerifzade Sallheddin bulduk. Refik B. yazılan ve aiylenenler ve iadei mllcrimin mukavelele- Etuval - intikam 
O ~er em gazel erı okumu· Beyler. hakkında •unlan eöyledl: Fraa1ız - Memnu saadet 

Y ı h ku d "'- l h k y rbıi mOzakere ve intaç ettim. A k ' em 
0 

ma 1a• ıey er • • Ekrem Hayri B. heyetin reisi, lsma- llkönce itizar etmit oldujumu, içti· Melek - De ne arar e.n 
im.da beyanatta bulunuyor de- il Müştak Bey kitibi olacaktır. malara iştirakim hakkındaki neşriyatı Bu mukaveleler de imzalan· Sık - Aşık 

ı ~ek... tuhaf! ~iğ" Wr.ş~ıın iHIPJeri .AYllC~ tes- hastalığım haaebile eviJH~en ç~dı· mı~r. rı.e.~ dli1' • Suren•Kadıköy Bglnlunaaanı 
Aia otlu 't edilecektir. iınt ılinlerde il\etelerde üterek il- A'i8iltmY~ ~r:.fda° ,.owsar 11:.-•iiiiiiiifi:iiiiiiiiiiiii-;"rillfilr"~-111,:.I 

Mania, 8 (VAKiT) _ Ağa- .. .a,.e. Pt-111M•"A1thd__.ıtmna ııı:ı mim etrafındaki neori:rata nihayet S.P6iifWii\tcld'lar;fıt·aıdq-
oiha Ahmet Be b k An bık harikzedegln cemiyeti reisi Şirlnzn mek için yeni fırkaya dahil bulunmadı dQa. BuJsar htlk6metile de iadei 
kara a •tm k Y u 

8 
tam • de Fuat, Manisa teşkilltına Başit, Ku- iımı gazetelerle neşreyledftlm ve "98· mDcrimin mukavelesi mGzakera-

haretet :dec!ktir llzere buradan şadası tefldlatma ihtiyat zabitlerinden ik neşri hususun.o fimdi aisd• duyda: bnı yapmam mukarrerdi. Fakat 
B B.ı. Fuat Beyler memur ffllmlşlerdir. fumu slylenem 8Uallerinlze DJ'fl kAfı Hariciye Vekili Tevfik Rtlttll bmir-:n: (~akıt) ~irBuna Rept G-::. B:..l....eni fırka- cevap vermiş olurum.,, • Beyefendinin Rusya aeyabeti es-

meb'uau Se "b ,,..... 8 1 d d naamda Ankarada bulunmam ·b, '!11 Ye Balıkesir Aydın Meb'usu Doktor Reşit Galip e e ı•ye e k 
me USU Naki Beylerden Fethi Beyin s. c. Fırkasından istila ettiği icap ettitinden bu mDza erata 
Be,e gelen telgraflarda Bursa söylenmektedir. Yazıldıima göre bu Is- bqlamadım. 
Ye Balıkesirde yeni fırkanın ~ f • h h J 5 gün Yaran alqam "bugiin., Anka-

_ _._ bah ücretlerinin azlıimı itert sürerek Dtı ap azır lal - df T vfik R"·tD m .... u ocaklumın t..,•ekknJ ) raya gi yorum. e U9 
etti - grev yapan liman tahmil ve tahliye a- den gu··ne i erliyor di 1 6r0 d . il ve faaliyete ba9ladığı bil- melesi işine başlamıştır. incir amelesi- • • Beyefen . i e g ıme en sıze 
dirilmekte, lider oralara davet nin de büyük bir kısmı toplanmıştır. C. H. F. merkezıncfekı i9tim• daha fazla mal6mat veremiye· 
editmektedir • Kadmlar çalışmafa devam etmişler- C. H. Fırkuında kaza Ye na· ceğim. 

lantr _sazeteleri dir. Yann diğer amelenin de işlerine biye mutemetleri dlln Hakkı Şinas1 -=----------
lzmir, 7 ( Vakıt) - .. Gecik- devam edeceği anlqıbyor. 7Abıtaca tev Pqanm riyuetiade toplannut M ı k · ı · 

mittir ,, lzmir gazeteleri bugOn kif olunaa muharriklerin adedi 14 o 1 d Bu içtimada belediye a j ye Ve } ) 
Ddiıci tabı yaparak Fethi Bevi.. bulmuştur. ar ır. . 

&L-_ ,, .... T ldfml dU eki ~ intihababn• Ait huausat konu-•a~uaa neırettiler. ev e ec er.- '-tih llm al • 
ı....., tulmUflur. va ap ene e en 

oc:ajınm heyamaaıneai Son hadiseler münasebetile cetvellerin tetkikile uğrqmak· 
~. 8 ( V akıt) - S. e. F lzmir gazetelerinden bazalannda tadır. EacDmenler hemen her

&mır merkez ocajt 'bir beyan: intiıar eden yazılar, lzmir mild- Klin kaıa ve nahiye merkezleDa- Detretti, bunda birinci deiumumiliğince mllheyyiç ve rinde toplanmaktadır. 
kor~~~dda nhbm hanında eyltıllln asılsız neıriyat mahiyetinde g6- Listelerin ancak ongDne ka • 08 

ana ea itil»area aza k d rnlmü,tllr, bu itibarla bu gaze- dar ualabileceği tahmin edil
na bq)anacatı, aul t6hretı:' t~: teler hakkında kanuni takibat mektedir. Y aloız daha evel, 

=ı:=m:.iı.:~~ ka}'18 biyanetle yapalmaktadır. Bu neşriyabn belediye Jjjtelerinde isimleri ol-
_.,, Y•tmdan uyandırdığa heyecan ilzerine ka- mıyanlarlll hangi gllne . kadar 

yukuı her TDrk&n fırkaya aza flflklık çıkmıı, mt.lıademeler ol- itiraz hakkı olacağı, intibablo olabileceği bildirilmektedır. 
Guly çekU muı, bir kiti ölmüt bulunduğu hangi gün bqbyaca;. ne pnil 

e en telgraf için bu neşriyab yapan lzmir rey vermiye g~lenlerini mllnaaip 
lzmir. 

8 (Yakıt) - Fethi B gazeteleri mes'ul mOdGr ve mu- vasıtalarla ilin edecektir. 
Gui Hauetlerine bir tegr~f harrirlerinin tevkif edilecekleri Ustelerin asılı kaldajı alb glln 
cekerek hallan, hllrmetini ibliga • zarfında mOntebiplerin isimleri 
keacliaini memur etti;;.:nı· bı"l..J!_ muhakemelerinin mevkufen icra .. ı.. ilk 
m1...:... •• wr olunacağı kavdedilmektedir. listelerde Y•U&l9 ve m errer 

,..... Dahili kil yazılmıı yeya biç yazılmamqaa 
lzmlrcle bir hacliae ye ve etinin tamimi ileri aOrDlen itirazlar intaıap 

lımir, 8 (Yakıt) - Bu sabah Dahiliye vekileti, son hadisler encUmenince dinlenerek icabe· 

Acaba Avrupadan ha
y11 b haberle mı döndü? 

Maliye vekili Saraç oğlu ŞOk
rll B. don Perapalu otelinde 
bazı dostlarının ve maliye mllı· 
teıara Ali Rıza, gümrükler 
umum mlldllrll lbsaıı Rıfat, Bey· 
lerin ziyaretlerini kabul etmiıtir. 
Ş&krO bey bu arada kendiai

ai g&en muharririmize: 
- HenOz dinlenemedim. Ar

kadaflarlada ı&r llfemedim. Bir
kaç glln buradayım. Sizinle uzun 
uıuo g6r0filrllz. Demiş ve "in· 
pllah bayırlı haberler getirdiniz., 
sualine gDlmekle mukabele et
mittir. 

Balakçılar kQngresi 
Balıkçılar cemiyeti umumi heyeti 

önümüzdeki hafta içinde toplanarak kon· 
grelerini aktedeceklerdir. 

Darülbedayiden 
istifa etti 

Darülbedayf aan'atkArlanndaa Nee. 
li H. istifa etmiştir. 

Öğrendiğimize sön NeclA B. • 
senin yeni turnesinde kendJsine dlls: 
birinci sınıf kadın san'atkArlarla 
derecede hisse verilmesini istemiftlr· 

Bu talep murakabe enctimenbıo 
kik edilmiş, encümen turnelerde an._. 
Ierin serbest olduldannı, hı.e ftdllaltl 
Jannı kendi aralannda halledee 
ni siylemif, fakat Necil H., talebi 
bul edilmediği takdirde turneye 
etmiyeceğinf blldirmlftlr. Halbllld 
disinin turnede tenaml edilecek T 
piyeabıde rolfl oldutu içia encflm• 
rolfin Necil H. tarafından temeili .-... 
ıasrnda ısrar etmiş, bu da istifa ile 
tice lenmiştir. 

• • Hayvan sargısı 
Sehriınizde teşrinievvel-
.., de açılacak 

Teşrlnievvelde şehrimizde bir hayvt 
natt rhlive sergisi açilacakur. Bu •h1fı• 
at, öküz.; inek, keçi. kuzu ve =kdf. 
umum ehli hayvanları t~htr k ba 

Sergide birincilik kazaııaca 'j" 
sahi !erine 5000 lira fkrami~ cfalttı a
catıfr· Serginin eski lstablı tinırede ap 
lacağı sö) Jenilmekredir. 

vııa~ett~ 

B•Jtar mQdur il men'i muhllc• 
me kerırı eldı 

V"IA t idare heyed toplarımı~ur. 
Bayta~ ~~dilrü Rasim B. hakk_ında sile· 
ineklerin damızlık olarak gümrük5'11 
olarak ithal edilmiş olması maddesinden 
dola~ tıblrfkat yapılıyordu. Bu iddia 
tahakkuk etmedtgteden Rasim B. ~~kın· 
da meni muhakeme karan verllmıştır. 

incir ameleainden bir grup, grev d~la~ısile. lzmire. gönderilen ta- J den taıbibat yapılacaktır. itiraz· 
ilin ederek çüıtaklan incir ma- ~ımın • bır ıuretmi de Iıtanbul ı lar varit g6r8lmezae ret ve 
tazuına hOeum etmifler, fakat viliyetine göndermiştir. Bu ta- muterize teblii olunacaktır. 
vak'a mahalline gelen Jandarma mim Baıvekil ismet Pı. Hz. nin u.teler ualdığımn altınca gü
kunetiatn mGclafauı Gzerine F etbi Beyin tam bir serbesti nll akıamı saat altıda kaldın-
dafllmqlardır. içinde nutkunu irat etmeai için lacakbr. intihap enc:Omeoleri 

Haha• Cemal llzım g•n tendbirlerin alınması 1&llhiyeti dahilindeki taahihab 
itlerine baflacblar hakkındYi beyanabnı ihtiva eylGJO~ aon pil. akıamıaa ka-

KANSIZLIKE 
ı.:Diui&lik idD ye~ :::. ~-= SIROP DESCHlENS, PARIS ı..ır, 1 (V AKI~ - Bu sa- etmektedir. dar bıtireceklerdir. ı:a ........... 
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DllnklJ bulm4c11n1uın 
luılledllmlş ıelcU 

ıa 111 ı ı o 9 8 7 6 s 4 3 2 ı 

1 1 1 1 1 

Bııgtln1dl bulmacaml% 

Salda 8ola: 
1 - Matla.ye aJr bir JUm. 
• - Şikar .. Haya 

ı - saaı.. nr... ec1au prr 
4 - .... renk.. .. erat fsaııL. 
il - No&. Bir eqt ~ YatL. 

it - O>k delil- NotL 
il - KoJUnlann yatatı yer. 

Yabnciaa qap 
1 - T....Ue bbe alt olan bir deniz. 
1 - Zamaa.. NotL 
1 - Edau nbt. Hayatta munffak ol-

mak lfin J&zım olan çok delil 
1 - Bir -- ilmi.. 
7 - Bir çiçek.. iman.. 
' - Cenap ~tyedaden biri.. 

11 - Emri hazır [Asmak] mastanndan. 
Bir bz lamL 

11 - &met lllUtlnndan emri ham. 
it - Not1.. Edatı nbıt •• 
la - Bir muftffakıyetin nedcesinde alı

nan teref. verecek fey ., 

ı evıoı 930 

Borsalar 
KalnbJ"O 

.......... Kr.1 
•T.1. mb1ı11 
• • 1'nıak 

• • tlnt 
• • 8elp 
• • o.-
• • kl'nü 
• • r... 
• • l1ıılla 

•• s... . . .... .. ..... 
• • Mart 
• • Zlall . . .__ 
1oı., Kllnlf 

1 Tlrt 11N11 J>1ur 
-~ 1[11n1Ş 

Nukut 

ı 1-119 (lıııma) 
1 Dolat (Allertb) 
,,.. crrum 
Lira [haıya. 

o rr.t IBelllbJ 
Dnılml [Y .... J 
rrat (lnlpeJ 
ı...a f99Jılr] 

lflolla['f....-J 
hlca [ÇeloaloYd 

1 şua., (AnDrY•] ........ ..,..,.J 
1 ..,... • .um .. ,. 
1 Zlod l[AJtlltan 
t .. f MIClffltal 
ı.., [ao..Jal 
D1ur (YapslOYJal 

1 Çnoaeç •Snytt 

:••••••••Tarife••••••••• 
: J Defıalılc hnt MI : 
•2 aıı.: . . . .,., . 
: .t • • •.! : 
• 4 • 
: • • ~$ • ........ . 
• uw;ec;•a• ••ti : 
: QIN ..... (...,,, : 
: 10 defa) ILtn edl1- · ... : 
: mek daere ,,,.,,,,, : 
• • ! A-....ıı t • her tc .,... ı.-: 
• ı.. defaa meccımen~ • • • 
: ' lllln pçea lllaJara futa .... : 
-~··bnt ~. . • • .......................... 

Seyrisefain 
Merkes acenteli: Galata Köprii bqalld& 
Beyoglu 2362. Şube acentesi Sirkecide 
ühOrdar zade hana alanda TeJ.lst.27 

skenderiye süra 
postOll 

(EGE)ı;m.!! 
... t l!te 

<Wata nhbmmdan kalk.Ü 
aunarteat .. babı imin 
Ye •kpmı lzmird• kalkarak 
Puarteai lakenderiıeJ• ....
cak Ye Çarpmba lakend..ı-

Miltef errik yecla kalkarak Jzmire al-
Biçki dlldf ct.al.t - ti se- ra1arak latanbula gelecektir. 

nelik tec:rtlbcll usullerle den almak fste. 

,.ıer1n 0t'flftyohmc1a etçkt JQrchmda Merain aür' at poıtaat 
Haklıı Beye mtlraewltn. Telef: !Ol8 (INEBOLU) v.,.. ıo 1,111 

Mllracaat e'ri - Her ite---;;;:- çaqamba 11 de Galata Rıbtamm-ııı 
lahusıı memurlar sevk eder her şeyde dan kalkarak ~a] .. lsmir, 
tzamt tabuat ~· KOllllk, Fethiye, ruaike. Aıa-

Aleksiyadl han G.ıata. mileaisi taı1a, Alliye, Menin• sidece\E 
Fertt Ye dantlft• Tqucu. Anamv, 

Mtlbim Yeklrb ilb: Mllracaat lliye, Antalya, Finike, Fet11111e.• 1 

e'ri - latubaıda 1e11~ 7000 Jna kir KOllGk, lzmlre utnJ81Ü ple-
temln eden bir itten dolayı sermayeda- cektir. 
ranm tqriflertnl rica eder. Çanakkalecle yahm yala 

Aleblyadl Han Galata ftl'lllr yolcu aluur. 

Sabhk hane - Şehzade hepnda 11--~;....-----~~--. 
Çukurçqme yanında Taoha1l arkasında IJtUk ıarıt il 
Marmaraya nezaredl g namanh bq oda ( il E R S 1 N) nptlft 9 

111em0 EJlll SU 17 ele Slıbcl ~ • ldı mtlceddec kaııtr hane nlatmaaclaa Lallrırak Gellbola. 
ıatıhkttt. içindekilere mtıracu.t. .: ____ _ 

ı~IMIEIQle. ıcıcaldmp. Edremit. 

Nam Çamafirlaruıız 
için bu nazik temizle ... 

yici maddeyi 
kullanınız 

Blrlaui7e, A~ ıfdecek 
Ye cl61allfte aıezktr lakelelerle 
birlikte Altuaoı.p qn,.nk 
relecektir. 

Gelibola için yalaız ,olca 
aluur, Jtlk abnmas. 

Trımı ıt111 •ı 
( ANKARA ) vapuru 11 

~7111 Peqembfı akpmı Ga
lata nhbmından IWlWak Zon· 
gulclak, lnebolu,Sinop, SımlDD, 
Onye, Futa. Onla, Giresun. 
Trabzon, Rize, Hopayay ,ıde
cek Ye d&aUfte Pazar lakelaile 
Rize, Of, Slrmeae, Tıdzon, 
Polatbue, G&rele, Girelun. 
9nla. Futa, Sa1DR11, Sinop, 
İaeboluya uğrayuak gelecek· 
tir. 

Karadeniz Poatau 
Sulh :ı~ıperıembe 
ıtmı uat 20 de Slrkec:i nlatı
mmdan lmrelreUe (Zonguldak, 
lnebobı, Gerze, Sa..- • ~· 
Gm-, Glnle, Trabwa, Rize. 
Mapem, Atiaa ~• HopaJ• azimet 
Ye • ~~ ilkelelerle Slrmeae, 
V akfakebir ye F ataya uinJarak 
&Ydet edecektir· 

Vefat YtH1: ve yolcu için mahalli 
ı ...... __ L • 91t1rteaat: Sirkeci ulana U,... 
l9UlllDal iclarel ......., .. da- llDcla .rasaa Oilu Han No: 2 

ft vekillerbaden Tababa Y uari Telefon ı.tanbul '!54 

~ =:- ~: 8:..;t: '•r·v•e•ı•k•e-n·c~i·,·.,·un-tı-aı .. 1 
Nalqi bu atın otledea enel 
Çambcacla Millet Bahçeli k.,.... ıc..-.ıs poecaa 

11nda bir numaralı k8flderinden Samsun ıo yg; 

kaldmlarak c1e1a .. meee1c& c.. r-~·mba aabı Hak peder Ye ...ıcİeaiae ~ u 

•
.. bn cemil ihsan bUJUnull. alrpnu Slr eei nbtumDdan 

hareketle (Zonguldak, lnebolu, 
lıtanbal maa/ce!Ml ali~ bir/111:1 Samlllll , Ordu , GİrellUll , 

tleant dohftlnt1111: Tranon , SOrmene , •• 
Mahkemece bilmüzayede furuhta ... Rlse ) ,. auet ft a.det 

rarglr olan Beyottunda btıyft Parmak- eclecelrtb'· 
kapıda Çutur çqme IOblJnda 11 Ncüu Tafıilit için Sirkecide Yel-

--

1

• At yarışları 
Veli efendide 12 ~ylül Cuma 

Son hafta. Sipahi oc~ının iıtirakile 
Trenler, Büfe, Ballsl mü, terek 

• 

1 
Çanakkale nafıa baş mühen-

disliğinden: . . . . . 
8607 lira 75 kunıt bedeli keııflı Ezıne-Bayramıç tarikinln 

ıekizinci kilometrosunda Harhui deresi üzerine inp olunacak 32 
metro açıkhtuıcla cllrt stzlü kenar Ye orta ayaklan kagir d6te
me1l abtap k&prti 22 Eyini 930 tarihinde ihale edilmek tlnre S 
Eylll 9!0 tarihinden itibaren 20 giln mllddetle Ye kapah zarf 

aıulile mllnakasaya vazolunmuıtur. dik clil 
MDnakalilya liyakati feıuıiyeıai bat mahenclialerce tu · e · ea 

fen memurunun iıtiraki mea'uliyeti ile çalışacak olanlar kabal 
edilecektir. Taliplerin 22 Eyini 930 tarihine mllsadif puarteai gtınl 
aaat 15 ten evvel Çanakkalede enctlmeni .Uiyete Ye tafailAt 
almak iateyenlerin Nafıa baı mllbendialitine mlracaatlan illa 

Maarif VekA.letlnden: 
Bu aeae btıklbnet heaabma ecnebi memleketlerde 

için af&ltya 1azah zllmreleiden talebe ı&ulen.-. 

Maarif Vekaleti hesabina: 
Tarih ve cografya, Fizik-kimya. riyallyat maalllmlerl lçla 

liıe mezunlanndan 8, tedris usuln tabslli için de 2talebe g&n
derilecektir. Tedris uaul8 tahlili için gidecekler 7almz Anbra 
Ga&i muallim mektebi terbi1e ıubeai mezunlan ile ilk mual
lim mekteplerinden en çok dart sene · evvel çakmq olup en 
aşaiı iki aene ilk mektep hocahtı etmit olanlardan musabaka 
ile aynlaealdanhr. 

Nafıa VekAleti hesabına: 
Su, yol Ye kısprô mOhendiaJiii için U.. memalarmdan 6 

talebe. 
Iktısat VekAleti hesabına: 
Ziraat, kimya, bahri iııpat, maden mllhendialiği, baytarlık 

ye ormancılık için liae mezunlarından 7 talebe. 

Adliye vek:lleti hesabına: 
Hukuk tahlili için Ankara Ye htanbul hukuk 

memnlarmdan 2 talebe. 

Harita umum müdürlüğü hesabına: 
To,.rafJa talaail itia lile memnlarmdan 2 1Jto-mıJ?0• 

uatahjı isia de orta mektep, aan'at mektepleri Ye askeri liH
ler birlnd dene mezwilanndan 2 telebe. 

Mmabakalar 18-20-22 eylll tarihlerinde Maarif Emillldderl 
ile Liae ve orta Mektep mOdDrloklerinde yapılacaktır. 

Talip olaularm e•elemlnle umset ahterilmek Onre maan 
olduklan mektep idarelerine mOracaatlan, musabakaya iftirak 
itin icap eclm muameleleri bitirmit olanlar ela yukancla JUi• 
h muaabaka gtlnlerinde aaat aeki buçukta Maarif Emlnlilderl
de yeya Liselerle orta mekteplerde hazır bulumnalan ıı-.u 
ilin olunur. 

Tspirto ve ıspirtolu ıçkiler inhısan 
umum müdürlüğünden: 

1,500,000 adet boş şişe 
Kapab sarf allllile 8 Tepiniaui • 930 tarilaiacle bUmtmakaa • 

nacakbr. T,lipleria ..,tnameyi almak kere ticaret ıubuine ml-

racaatJan. 

Bayak Tayyare Piyangosu 
2 inci T ertlp 2 inci keıide 11 

EylGI 1930 da . 
YeYmiye .. 5,, kul'Uf vererek zengin olmak ıateneniz: 

TAYYARE PiYANGO BILETtNI 
~iNiZ. 

Büyük ikramiye 35,000 

1 i' 'ıll 'j 'ıl'jllı, ı' 'ı l rl'iı'lil I", , ,,1,ııllııı"'ı 'I' rl "'l'I "" ı' '1 1 ı ' ,111: :ııılr 
, ı ;/ 1 j 

1 

ı!J 'j 
1 

' ;ı;ııı :. ı,1 •, 1 ıı ıı ıı, ıı '.' 
' ı ı ·lı'•' ı .ıl ,ı ılı ' 1 

depoda mevcut mallmt1lmlkt1r odun Ye k«S- mci 1aaaaacla kain aceat.asına 
mGrGn açık antırma suretite ıs yltJ 11.••llraiiiiicaiiit.-TııieL~la~t .. an•bal:_.·~15~1~5~ Doktor 
930 tarihine mUsadif cumartesi giintl 8qoflll 5 tna I~ mem11Tla/undan : 1 h n _Q ok rO PEJÔ markalı kapriyolet oto

mobil azimet huebile ucaz Ye 

acele sahlıkbr. Pangalb hamam 

Fatin efendi sokak Hanım oih.ı 
garajına müracaatlan. 

da 1CJ1mm bor01 ,ırkedne medyun Mev· 88 ~ 
saat on n on iklye kadar Te kabll ol- llue kapauıda Mimar eaddesi,Dde 77 Sinir hutahıdan mnteh .... 
madıtı tÜdlrde onu takip eden g(lnlerde numaralı arpa tüccarı Is mail Ef, aln 25 C pt:r.:ardan maada 2 den fJ ., 
ve ayni saatte mahallinde sablaca .. ndan çuval kepek 14-9-940 tarihine mUsadif uma ..; bafl 73. Tel Bevottu 

1 olan •· __,. -''"'il saat 9- J J de nt"1.kılr duk· ıl bdar epe .,._..a.ı. · .. 9 
ta ip lann ye9111i meıkQrde mahalli ra;--&ıÖ;cİıa bilda)'ede ftirubt qlPla· 869. nın-OJ ... 
mezkQrde hl.Zil' balunmal&n illn otmıur. catı llln olunur. 

• 



f C..etemla.i• çıka• ~ Ye ..-1..t. billiln baldan mahfaUw \ 

1 

Gazeteye go.ıderllcctk mektupların ilzerlae idare içinse ( idare 1 yazı ya i 
alt ise ( Yazı ) iıareti konulmalıdır a--7- ..ı.taplann ıad ....... -. ıı:ı.-..ıı m........_• -•plar• .. _.ı .... ......ıa.ı-

~ l&a,.bolmumdaa •• 111alarıa mbdancabDılaa ldaH -·.ı ftltldlr ı 

= SAVISI HE~ VER.DE li> KUR.UŞ = 
l\lATBAA VE ıDAREHA:\E : 

IST ANB l'L. Babıall, Aol.:ara caddes•ode "VAKIT YURDU. 

fal· 1970 1 iDARE IŞ\.Er.I 1 1971 1 YAZ! iŞLERi 1 Te~at: VAKiT • PCMta - ::; 

:~~!~~ı:iı:;;:~Türk Maarif cemiyeti mektep defterlerini ve kaligrafilerini 
Her yerde arayınız. Umumi deposu : lstanbu] Fincancılar yokuşunda Şark Hanında 18 numaradadır 

----------·----------------------------------------------------------------- • 
• 

ıınııı•U1Nt11ffJl!lf"llll •mm• E k k L J• b a. ....ııııııııııl 11tıt1Nll1tU111111nw;ınmnmu·. 
_ -~ 1ııııııı.... Kız ve r e -. ey ı Ye ne arı ...... 1111111n111w111111111nm•ııuııi 

.. ttııwu-ııı...ı.ııttıh""''.. ...... _ = 

ıl! lstikl/Jl Lisesi 
1, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 
I - Blitün aındlan mevcuttur. 
! : Kız ve Erkek talebe ayn kııımlar<la ve ·ayn tqkillt dahilinde 
İ ~ idare edilmektedir. ı· :, 1 

111 Talebe kaydına başlandı i 
~ f . Talep vukuunda tarifname gönderilir. ! 
fj ~ Şehzadebşı Polis Merkezi arkasında i 

ıııttıuHııı"'1nrıııı1tttı~ıııı41onıııtıııı•ııııHHU•• ~ T f • J b l 2534 ...ııııilllllll ''''nımunnml!urnııınııımunııuu1111ıM111ıııııı. 

• QlQITill11alillımmr.mtt ele on. atan u ........ AOllJhiiWiiöiiiiWWDliiliillAhUtlüidldüiüA 
ııııiMJliliiURHHl1" 1 

lstanbul Emvali Eytam 
idaresinden: 

1 

Şerife Fikret Hanımın istikraz eylediği mebaliğ mu-
kabilinde idaremiz uhdesinde vefaeu mefruğ bulunan 
Küçük Langada, Küçük Langa caddesinde l38 numa
ralı maa bahçe bir bap ahşap hane s~tıbktır. Mazk.ôr 
hane 300 zira 12 parmak arazi· üzerine inşa edilmiş 
olup 7 oda, ı taşlık, 3 sora, 1 mutfak, 1 kuyu, ı bahçe 
ve 3 halayı havidir. Zemin k~tı .kargif~ir ve cadde üze
rinde bulunnHı ktadır. 

1500 lira ile 19-8-930 tarihinde birinci inüzayedesi 
açılmış ve kal'i ilıales1. 4-9-930· tarihine bırakılmıştı. 
O gün yapıları müzayedede fazlas~na talip zuhur etme
miş mezkur miktar da haddi layık:ında görülemiyerek 
müzayede 4-10-930 Perşentbe: S\in,~ ~ı: ıQiDdit ~dil
n i$tir. 'Fazlasına talip olan1M'Hl 6'..ı~sama lS..yQ.J -kadar 
.\dl iye bi nası dahilinde f stanbul Emvali Eytam idaresine 
müracaatları. 

Ticareti bahriye mektebi ali
si mubayaat komisyonu riya
setinden: 

Yüksek Orman mektebi 
Boğaziçinde Büyükdere-Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç senedir. Leyli ve mecca

nidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. Mektebi ikmal edenler "orman mühendisi,, 
diploması alırlar. 

Orman mühendisi olmak ıçın 
• 

Taliplerin 1 teırinievvel 1929 tarihine kadar mektep rektörlüğüne, yahut vilayet orman 
nüdürlüklerine müracaat ederek evrakını ibrazla muamelelerini ikmal ettirmeleri lazımdır. 

Yuksek orman mektebinin kayt ve kabtıl şartlar 
1 - Taliplerin Türkiye cUmburiyeti tabasaından olmaları. 
2 - Y aşlannın 18 den qağı ve 25 den yukan olmaması. 
3 - Tam devreli liae mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu maarif veki

etince tasdiki lise ve muadili ıahadetnameye. 
4-lyi ahlkalı ~lduğu ve hiç bir giina cezayı müstelzim efal ve harekatta bulunmadığın 

beyan eden ve mahalli zabıtasınca tastikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve 
5 -Her türlü hastalıktan salim ve bilheısa kuvvei semiye, basariye ve lisaniyesi tam 

ıe diğer noksanlarından beri ve gezip yürümeğe, suvariliğe miltehammil olduğunu mliş'ir tabip 
raporuna malik olmaları lizimdır. 

6 - Talipler yüksek orman mektebi rektörlüğOne yazdıkları bir istidaya en son mektep 
şabadetnamesini sihhat raporunu, aıı şahadetnamesini hüsnühal mazbataımıt hüviyet cüzda
nına raptederek bizzat mektebe veya vilayet orman müdürlüklerine müracaat ederler. 

7 - Mektebe kaydolunduktan sonra mektebe dahil olmad için olbaptaki şartlarına 
tevfikan noterlikten taadikli kefalet senedi vermek lazımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduktan sonra 
mektepçe tasviye edileck Ye derıler baılayıncaya kadar yemek ve yatmalan mektepçe 
temin edilecektir. 

9 - Fazla tafsilat istiyenler Büyükdere 70 ra Telefon edebilirler. 

Orman mektebi ameliyat 
Orman miflrenrlis rmı.tıvlnt yetiş'tirmelf fizere yen~a açılmııhr. beyli ve meccanidir. Müddeti 

tahsiliyesi üç ıededir. IJtanbul,da BdyiJ.kdere Bahçe kövandedir. 
Talebe kayt ve kaöulüne bqlamııtır. Kayt ve kabul muamelesi 1 teırinievvel 1930 tarihine kadar 

devam edecektir. 
25 talebe alınacaktır. Fazla talebe zuhurunda aralannda mftsabaka yapılacaktır. 

Orman ameliyat mektebi kayt ve kabul şartları: 
1- Talipler Türkiye climhuriyeti tabaasından olacakbr. 
2- Taliplerin yaılan 25 ten yukan olmayacaktır. 
3- Talipler orta mektep me.zunu olacaktır. 

.. 

4- Talipler hastalıklı sakat olmadıklarımt anzalı yerlerde dağlık bavalide yllriiyftp gezmeğe 11e 
Miktar metre Cinsi hayvana binmeğe bllnyevi teıekktılitınm mUsait ve miltahammil olduğunu tasdik eden bir tabip 
1500 " Yerli beyaz patiska yatak Ye yorgan çarıafhiı raporuna malik olacaklardır. 
300 " Renkli yerli bez. Y:atak ve yastık yllzltiğU S- Talipler iyi ahlAklı olduklanm ve hiç bir giirra cezayı müstelzim efal ve barekitta bu!unlPa .. 
300 . " Renkli amerikan bezi:Kılıfhk. · dıtını beyan eden ve mahalli zabıtasınca lastikli olan ihtiyar heyet i mazbatasına malik olacaldardır. 
7 50 kilo Yerli iyi cins pamuk. Şilte ve yasbklar iç.in 6 - Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki ıartlarına tevfikan noterlikten lastikli kefalet seuedi 
55 adet Elbise dolabı. Yerli malı Tereceklerdir. 

yatakhaneler için lümmu olan ballda mubarrer beş kalem Orman mllhendis muilTini olmak için orman ameliyat mektebinde tahsile talip olan orta mektep 
mezunları 1 Teırinevvel 1930 tarihine kadar lstanbul'da Büyükderede Bahçeköyü'nde yüksek orman 

eşya 11-9-930 perıembe günü ıaat on d&tte ihalesi icra edilmek mektebi rektörlilğfine yahut orman müdürlüklerine, orman müdürleri olmayan yerlerde en büyOk 
Uzere ayrı, ayrı münakasai aleniyeye vazolunmuıtur. Taliplerin mülkiye memurlanna bir kıt'a istida ile mfiracaat etmelidirler. ı'alipler istidalarına hllviyet cüzdanı, 
ıeraitini anlamak üzere Ortaköyde klin mektep müdib'lüğiln eve mektep şahadetaamesi, aşı ıahadetnamesi, hüsnühal mazbatası ile tabip raporunu raptetmelidirler. 
mün~kasaya İştirak edeceklerin lstanbul iktiıadi mtieueaeler mu- [ 
~~«ı~~~~~~~~~~~~ill~m~~~u·~-----D•e•v-ıe•t-D-e•m-lr•y•o•l•l•a•r•ı-ll•A•n•l•a•r•ı-----l Y~~kmek~plerMtlP 
hamilen yevmi mezkiirde mektepte mlltqekkil komsiyonu mahıu- 719 adet meıe traverıin kapalı zarfla mlinakasası 29 Eylül aln1a komisyonundan: 
ıuna müracaatları 1930 pazarteıi günü saat 15 te Ankarada Devlet demiryolları ida- Mülkiye mektebinde yapılacak 

Buisa Nafia 

liğinden: 
Başmühendis-

• 

1 - 27981 lira keşif bedelli Yeniıebir • lzoik yolunun o+oo-
0 - 3 + 500 kilometrolan arasındaki kısmın turap teaviyesile şo• 
sasmın inıası. 

2 - 16210 lira 81 guruş ketif bedelli Karacabey buğaz yolu
nun yalnız 12kilo metr<Uuk m;ktarının turap teeviyeai22/9/930Pazar· 
tesi ğUıiU saat 16 da Vilayet Encümeninde ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıtbr. Talipler, keşifname 
ve fenni ıartnameleri öğrenmek ve fazla izahat almak ve ehliyet 
vesikalarını kaydettirmek nzere ihale gününden ıekiz giln evvel 
Naf.ia Baımühendisliğine müracaat edeceklerdir. Bedeli keşfin 
% 7,5 ğu nisbetinde teminat ve µıikt~n taabhüdil milbeyyin tek
lif mektuplarını kanun ve usulü dairesinde tanzim ve ihale vaktin
den iki ıaat evvel ~yet makamına tevdi etmeleri ilin olunur. 

resinde yapılacaktır. olan inşaat ve tamirat aleni su• 
Münkasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat retile münakasaya konulmuştur. 

teminatlarını aynı günde aaat 14,30 a kadar mükasa komisyonu Taliplerin şeraiti anlamak üzre 
kitipliğne vermeleri lazımdır. Yıldızdaki mülkye mektebi nıü-

T alipler mük aaa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada dürlüjüne ve münakasaya iştirak 
ve Haydarpaşada idare Yezneferinden tedarik edebilirler. edeceklerin ihale günü olan 

Jı#. • Jı#. 29/0/930 tarihine müsadif pazar-
Sivas istasyonunun açılma resmi milnasebetile tevzi edilen tesi günü Fındıklıda güzel sanat

madalyaların göğıe taliki icap etmeyip bunlarm yalnız bir ha· lar akademisinde yüksek mektep 
bra olarak muhafazası düşUnillmüştür. · ler muhasebeciliğinde yüksek 

Alikadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. mektepler satın alma koınisyo-
. .- • 4l nuna müracaat eylemeleri ..,e 

Muhtelif ölçü Aletleri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. teminatı muvakkatala rını ihale 
Münakasa 29 Eylül 930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada gününden evel muhasibi mesul-

Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. lük veznesine yatırarak makbuı 
MOnakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muakkat almaları ve münakasanın saat 

teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonu ki- 15 ten 17 ye kadar devam ed-e 
tipliğine vermeleri lazımdır. 

J 

eceği ilan oluntr. 
Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankara- "'"""""'"'"""'"'"'"""''"'""""'""""" .. _""''-'"' __ __......., 

da, •e Haydarpqadaki idare vemelerinden tedarik edebilir. Mes'ul müdür: Refik Atune* 


