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VAKiT 30 Eylül L30 === 2F 
t için hürmetsizce SÖ.}lemek istemi- d tha ne kadar para aldıtının gayri l'<eceği malümu olamk ve ikinci ihbar- yı) .ırzıhalinde iş:ıret etmiş. Tuhafımı· Hükumet ver-

k, lıattn da\adaıı fcrag t etmc~ini n alüm oluuğunu ifade etmişlerdir. Po- ıı: me makamına kaim olmak üzere key za git:i. Evli \'e çc· · çocuk sahib: bir k 
yecektim: .Fakat gö .. ~yoıum ki da- Ji;çe yapılan tahkikatta Ali Cenani B., fi et il:in olunur. za .. olan Ali Cenani Bey hiç ol~a7.S3 giJerİ idi rece 
•.•~n \ckılı ba.'-ka '~dıler.~ :;. fern=:at iı Ankaradn Adanaya gelerek bir gece ~uhterem h~kimleri~~-T~rk _zabıta- bu m~sc: vi kurcalamam-Jıydı. ~ı~ ha· . ] 
mı.)or da ... Öyle ıse soyhyeccgım o ada kaldıktkan sonra ayın üçüncü sı bır adamın fırar ettıgını 8@ylerse, .}.ll sıgortasına yazdırmak vadını ve [Üst tarafı 7 ıncı ıagı/"'!"....a,,. 
ler~n bazı .>erlerini meraret karış- g "nü yataklı ,.agonJa Gaziayıntaba T irk Adliyesi bir adamın firar etmiş buna mukabil refakat te.klifini muhtevi Bankalar Sigortalaru • 
ş hıssederlcrs~ buna da IUtfen ta- g tmek üzere hareket ~ttiği halde oraya olduğunu kabubl eder \'e ona göre mu- bazı mektupların bazı kımseler tarafın vergi kalkacak ihracat ef!t 
mmül etsinler. g tmediği ve nerde buJundafu Adana- aueJe yürütürse biz bu zabıtaya n ad- dan bazı hanımlara gönd"riJmi. oldu· d d h ·r' amuJitfall 
.Neşriyatımızm hesabını her y de, d ı ticaretle müştegil Ayıntaph Pa1ar- li."eye inanmak mecburiyetindeyiz. E· frunu da bil"ri:ı. Dt· _Jan muhterem mah sır an, a .; 1 d m HER ııct• 

er an, .her ~tırrna ~adar vermiye ha- h ş•. zade Nuri Beye gelen telgrafta li ndeki ilıVt gösteriyor ki Ali Cenani kememi~ huzurunda . ıle~zulı~hse:me~ a ına~ vergı er en KJ{A1'. 
z. Bız Ah Cennnı Beye hakaret et- b.ldıriJmesi üzerine tahkikatı lazlme B .. yln firar etmiş olduğunu ıöyliyen eğ encelı olurdl.i, hat..ı kırn hıllr, belkı sı 'E y A MUHA 
ik. Dava arzıhallerinde tarihlerini l<:ra olundukta Nuri Beyin ifdesine na- T irk adtiye11idlr. Davacımız bu adliye- bt: :nekt··:>ları ibraz etr·~·· tc kabildi. BlRlSl kaldırılacaktır. lif 

rettikleri VAKiT nüshalan muhte- z;..ran mumaileyhin pek meyus ve bed- Y• inanmamızı blziın için bir cürüm sa- frı ıt biz kim.;:!nfn hususi hayatile me" Ve bu kalkan vergi kaza 
yerlerinde Ali Cenani Beyin ismini b n bir halde bulunduğu ve bin liralık yıvorsa: "EVET, diyoruz, BiZ BU SU- g1 1 olmak arzusu,.. · -ı de::; iliz; y:ılnr:ı: vergisine dahil edilecektir. 

tin ediyorsa bunun saiki kendisine e rakı naktlye mukabilinde 105 altın Ç::J iŞLEDiK, BU SUÇ BiZiM MEF- ncktayı kaydedelim le bir erkd'fn bir I 
ret etmek kasd_ı _değildir:. ~?n~n ~.übay~ ederek Ayıntaba sfdecefini HARETIMIZDIR.,, . ka<·. _i.!tifat ~tt~ini söy!emek nihayet y enİ 1aviha at 

1&iki vardır: Blnsı hale, bırısı 1Stık- s .ylemış oldatu anlaplmıttır. Fevzfpa Ali Cenanl Beyin gaybubetı havadi- o ('" .;ır. refıkn::ııle arasının açılması A k 29 (AA) _ co.r 
aittir. Teşkilatı esasiye kanunu- ş: istasyonunda trenden inıaiyerek si ve ona mUteferri olarak yazılan teY te ılikesini inatç .::decek bir boşboğazlık . n ara, · ri~ 
bize vermiş olduğu serbestli mat- e•inde paaaportu olmadıfını gören ya- ler bir bir okunursa VAKiT gazetesi· ol ır, fakat hakaret C:ej'il... hu~ıyet Ha~k .~rk~•1• grupu 

t hakkını kullanarak binlerce kari- t: kh varon kondUktörU Halebe side- nı n ·o neıriyatı yaparken tamamen ve Dava arzıhali.1de ı;:ızetemize dercet- setınden ~ıldınlmıtbr: _.. 
karş ı;fnsına mecbur olduğumuz n iyecefinl söylemem üzerine. ben meb- hl r zamanki sfbl memleket menfaatini ~ı im:z bir karikatürden de Lahsedili- COmhurıyet Halk fırkaıı 111 

ftdia vermek vazifemizi yaptık, olup u .um gidebilirim • demif Ye bu auretle k' roma endlfeSile mUtehueia oldufu yer, bu bir latifede~ ibarettir, ~öller di- liı grupu bugün dahi Afyook.,. 
n işleri tesbit ettik, söylenilen, do· y lluna devam ederek Halebe Ye oradan ır:irüHir. Günlln birinde bir adam, fakir yrrrna azmi rahed-;n Ali Cenani Beyi biıarmeb'uıu Ali B.in riyatetİOcle 

lan, hatta yazılan şeyleri tesbit ve h1ttın mantehaaı olan Tarablus Şama TJrk köylüaUnUn, Türk işçisinin, Türk bir dc.-·"nin yanında ''e c· ·• evrakı mık . f d k mOzakerelerill! 
r ettik. Gazetecilik kısmen de ta- g ıtiği kondüktörün beyanatından mUs h lkının devlet hazineeine kuruı kuruş ti~e ile sıvarken gösteren bu resmin ~ ıma \t~rB M M nin tatili 

e bir hazırlık demektir. istikbale kar lt'ban olmuştur. Veklletl lelzide bun- b"riktirip verdifi paradan 177,755 Ura- altında Ali Cenani Beyin şu kadar bin f, e~~m . e ı. k • ddU • d n .af• 
da bu borcumuzu ödemi~ olduk. d"ln bafka maUimat olmadıtı maruz- sıııı alıp ta ldmeeye haber vermeden li ııyı d' . - yaptığının resmidir yazılı. 

1 
•adıye~ank te l~ t ~·k e ibsr 

Davacının hakkımızda tatbikmı iste- dır efendim. ~'kip sfdene matbuat aumalı mıydı? B ı bir lAtifedir ve latif bir • • ti!"edir, er e ~ üme ı:ı .e 1 
• "!,,~ ...U 

madde hakaret ve sövme cUrtim- · lJalıüige J'~kill Şükrü Kava Biz bu mq'um sUkOtu ihtiyar edemez- şerefi mizah muharririmize ait olan nnı Taıt ve teman cttiı~ allfl 
ne aittir, neşriyatımızı hakaret say Muhterem, reis beyefendi, muhterem d.k, •wamadık, kapk velElldea hnap ıt:.zel bir buluş, zeki bir nükte, zarif bir meseleler ve. kanu?. ~ly~h b 

istiyorlar, biz onlann havadis ol· h i.ldmler, bir meb'ann lzfnsfz, pasa- istemek elkln a•uıniyenln hem hakkı tebemUmdtir ve ula hakareti muhte•f etrafında malıye vekılının ~sa~ 
- nu söy~üyoruz. Şu halde işin ba- p 111auz, kanunsuz firar ettiği hfikü· Jacm de nzifesidir. dt ğildir. dinlenildi ve ıöz alan batıple?11 

da havadısle hakaret arasındaki far nete haber veriliyor, ortaktan teli.p Hakaret 1&ydıklan neşriyatımız a- Muhterem mahkememizin sabnnı mlitacla ve noktai nazarları il• 
teabit etmek lazımdır. d İfüyorlar, bir taraftan onlar, bir ta- n;srnda "tieare~i vekil,, tabirini de ip- sui istimal etmf~ olmaktan korkarak bir kat da tenvir olundu. 
Havadis karii vakıalardan, şayia· r. ftan hükumet tahkikat Tapıyor biz n t etmitler. Bu telgraflarda müteamil sc.n bir kaç söz daha ili ve etmek istiyo- G daha iktaHdl rnet'• 
an haberdar etmek için yazılır, e ııri vaki halinde olan bu hadieeyl hU- Ye mU.tamel oldutu n~hlle kıea keli· rı.r.ı: BUUln söylediklerim yazılarımı· l l rup ya~ınd k" li k leri•• 

ftdis bitaraftır, tecavliz değildir, k ~metten duyuyoruz, bu zabıta Yak'a· ıredir, ticaret ve iktisat vekiletini iş- zm hadiseleri teebit, karie ve tarihe ih- d e er etrd n kaf 1 m za ere 
et değildir. Ali Cenani Beyin gü- s nı yazıyoruz, AH Ceaaal BeJfn hare- ıal etmif olan sat demektir. O yazı ra· brr mahiyetinde olduğunu ıösterdi. Bu evam e ece ır. ) 

birinde Ankaradan ayrılıp seya- k •tini kaçmakla tavsif 7erlnde olur de- 1( temize ankaradan telgrafla bildiril- hı vadisler bizim neşriyntımızdan ev- Programın es~s a~ı 
ta çıkması bir havadistir, Ali Cenani d fimiz için bfzj dava ediTorlar. Bu ha- mittir, bu kadar uzan latı yazıp fazla vel Ankarada söyl~nilmiş, duyulmuş, Ankara, 29 - Yenı habıo8t 
Y meşrutiyetin ilanındanberi yirmi r ·keti bu auretle tavaif eden biz detf- para vermemek için ihtfaar ihtiyar olun al isler yapmış, resmi tahkikata zemin prrramımn eaea hatlarını hasar 
kadar yıl millet vekilllji etmif, hat- liz, kendi alacaldılan, terlkleri, niha- ır.11ftlır. Davada ipret ettikleri cümle- te~ll etmi'1 hatta neşriyatımızdan bir lamııtar. Bugiln aabahtan itibar .. 
devlet veki!J~ği ~tmiş bir adamdır. y •t res~.ı hükOmet tahkikatıdır. inden biri de "80ll zamnlarda Ali Ce- gfn evvel lstanbulda Akşam guetesin- Halk Fırkaaı prupu toplanor~k 

mnram hayatı ıtıbarıle kalkıp oturması Dahıhye Vekili Beyefendidea sona- n lal Bey ltçllerine para nremez ol· dt: müteakiben bizimle beraber latan- b mı miinakap edecekti"• 
• •illeti alakadar eder. kaldı 1d Ali 1: bilir: Ali Cenani Beyj Türkiye hudut mqtu,, cümle.tdfr, bir adamm mali za. bul ve Anadolunun bütün gazetelerin- uJr:~a • b"rkaf 
aai Dev divanı Alide mahkftm ol- 1 n dahflfnde aratmamış mıdır? Bari- n rete düştUftiaU söylemek hakaret sa· dt- yüzden fazla gazetede çıkmış hava- O umc~n k 7ogramı, 1 d .. 

lf, 177.000 1 ti ur lirayı devlet hazine- c ye vekili Be.) efendiden sorulabilir: yılmaz. Yazımızın bir yerinde de "az dislerdlr. Bunlar hakaret değildir, muh gli_n evvel ır a a hcerl~fyan :,_.. 
e ödemiye mahkum olmuJ, ödeye- ~ li Cenani Beyi 1'Urldye h•dutlan ba- u mandft çok ""et sahibi olmannda- te if lisanlarda int:;::ı· eden yüz kadnr muzakerelerde mu te 1 mc 

iş, muhtehf kimselere bono vermiş, r cinde aratmamıt mıdır? Tabii tart- ki keramete kimsenin akıl erdlremedifi gı zete 
0

bir adama hakaret etmekte itti- lar tarafından ileri aUrOlen .,. 
eyememi'- bunların haricinde memu- 1: rla seyahat eden a~am hakkında böy Ali Cenani Be7 ••• .,. demifiz, bu cümle fak edemezler, buna sebep ve imkan ta- ekıeriyetin tasvibine mazhar ol
yet esnasına ait muhte1if işlerinin di- J bir taharri tahrik edildifi veki mi- b•ı zatın memurl7eti zamanındaki muh savvur olunamaz. Neşriyatın bu dere- muş gib~ görOnen fikir TC teO"" 

ı muha~ehntp tetkikine lüzum gö- d"r? hlff yolsuzluklanaa imadır, hakaret cede umumi ve pmil olması da göste- kitler nazarı dikkate alınara!: 
lmiıs olduğu sırada Ankaradan ay- .AU Ç~i B. harada halunmadıjı d •fildir, ve bu 7018azlakların her biri rir ki o günlerin en mühfr.t merakaver ona göre tanzim edilmi9tir. 
lıp seyahate ~ıkmıstır ve bu ~yahat s; radtt B. M. M. kltlbl ._a .... ~•1'8111 ayn anı~ ......_.~tuebillr~ ..._ behal olaa .Ali Cwai Bqia sa:vbubcti Bu noktai nazardan bazı ltr 
k_.r eerarengiz bir fJekilde vuku Ieyin imwile Ali Cenani Beyin oğlu· hında ayrı ayn konaıulabilir, bu itler- hr.disesi ve teferrtiat ve tafsilatı 

1 
d"l ,.1 w. ıqslr 

lmuştur ki ne de\let. ne millet mec- n l gönderilmiş olan mektubu okuyo- den dolayı daneınuz hakkında tahki· biitUn gazetelerde havadi3 olarak yazıl· nun ann ta 1 eaı ecegıd an • ir 
, ne ortakları, ne alacaklı lan, hatta r ım: kat •e takibat ta yapılmı§tır, Jeabtnda m ıtır. Har.ıdis cürüm değildir, yazdık yor. M6zakere eınaaın a 1~1 . 

de ailesi ~ ukuundan eyvel bu seya. Efendim; llbatı da mevzababsolabilir. "Şerikleri· lanmıaı dotru haber diye yazdık, fakat timallerden de ıiklyet edaldıl' 
Hen haberdar olamamışlardır. Ali Pederiniz Gula7D1tap meb'usa Ali ne ait avansı cebine koyarak gitti,, bl1nlann için<!e asılsız olanları da var· ve bu ahval ile ciddi ıurott• 

ni Bey izin istemek için B. M. M. Cenani Beyin mennl7et talebi pybu- ciimlesi de §eriklerinin ifadelerinden sa onun davacısı da Ali Cenani Beyden mllcadeleye memurin kanunuou• 
lifine müracaat ettiği zaman istida b •ti pyi .. tberflle mffUll lif MJ'•ti almmııtır, şerikleri .zabıtaya müracaat başkası olmak iktıza eder, asılsız neş- bazı maddelerinin mlDi oldui" 

anide knr, ciğerinden hasta oldu- umumlyesine 1evkedilineq" blnaena fonnda blyle dyleml§lerdlr, havadis- ri/at etirmlinUn takibi müddelumumili- 16 le d"ii için bu kanunun da 
u, tedavi edilmek üzere acilen Yi- 11 yh tabiatile iıdnafz addedilmekte bu- tir, hakaret defildir. "Çapra§lk hesap- le aittir, mildde! umumilik böyle bir t dyil n d'·1 · ok muhtemeldir• 

·ı . ı· ld··· . b"ld" 1 1 d' L--- a e ı meıı ç aya gı me ı .lZlm ge ıgını ı ır· nmuştur. Pederinbin p7babeti iki en ıTanı ma • ._batta tetkik edili· takipte bulunmamıştır, demek ki ne~ F k d ki tlz ker• 
mecli ten iz.in çıkmasını bekleme- avı tecavUz ettiji halde meb'uhıktan Y r,, cümlesi de bir vakıanın ihban ma· riyatımız .. ıaız da delildir. ır a grupun • •. • 

ve B. l\f. M. reic:;ini 'iyana hikaye- i. kat edilttefl de ftiphesisdlr. Adreei- h yetinde huadlsten başka bir şey de- Maruzatıaun bafında havadisle ha- llç gün devam e~ecektir. per; 
avutnu.> a kalkışarak muakiR bir n n meçhuliyetlne binaen keyfiyetin sa- fıldir. Bu heB&plara ~Prafl kdenilme- karet arasml!;ı, farkı tesbit etmek la· ıembe günü medıa toplanaca 
amete. Adanaya, Ralehe, Şama, r •ti reemJyede kendisine tebliffae Jm- &i tetkikinin divanı mahasebatta hayli zamdır demiştim. ı::n·:ıdisin ne oldufu- ve kabine programmı oku7ac:ak 

veyşe, Mısıra gitmiştir. Miı tacelen k Ln görUlemedifinden ba cihetin mU- U!Un sUrmUş olmasındandır. Bunlar da nu arzettim, hakaret ise cürümdür ve itimat reyi iatiyecektir. 
avl edllmesi ve tedavisinin Viyana. n uaip bir vuıta He kendl8ine teblli Ye ır emart,eUnden •titevelllt lfler olda· cürüm tqkil etmek için de kasde muk- F etbi Beyin bu mUnaaebetle a6• 
yapılması icap eden adam için Vi- i. 'annın veuteUnlH tndU anni s6- tu için icabı takdirinde isbatı bile mev· terin olma:ı icap eder. itte ceza kanu- alacalı ve uzun bir nutuk irat edr' 

ya giden en kısa yol Anadoludan r ilmilıtflr efendim. zubahsolabilir. nt nun 46 inci matld•i: cürümde kas- k "dd tli lıll 1 d b ı a~ 
rl ed M d B B ,._ • re şı e cum ar a u un Y en, ısır an mı geçer... o . M. M. Kdtlbl ıunımn.ı: Y•.-l .Ali v.:nanı Bey mali yazf7etf itibari- dın bulunmaması cezayı kaldınr.,, _ . . , 11 
lln cevabını i ti.) orum. Ali Cenani Bu mektup neyj ifade eder... le çok fena bir vasiyette idi, 'boflların- Ali Cenanl Bey jizim kendisine ha· gı zannedilıyor. Bazı meb ~ılarl 

coğrafya maJUmatının noksan Ankara icra memurluta Haldmlyeti dan maada Guiaymtapta ale;ybiae a· kı t etmek L:.:ıatımrı olduğunu iddia da 16z alır.ası mubtemeldar. ~ 
1'& tamam olması beni alakadar et- l\ illfye sezete.tnta 8 Unuuul 1930 ~ılmış alacak ve tasarruf davalan var- edebilir mi? Ben kendia.ile bir defa bir aebeple müzakerenin o gün bıt
or, fakat arzetmek istediğim nokta t. rihll 3025 aamaralr alah•-tla IOn d, bu milşk61ltla çarpışmak n 7& ka~- yer~e otur•p konuşmuş değilim, tanı- miyeceği ve cumarteıine ka)a• 

dur ki devl~t hazinesin~. l?.7000 .. 1ira s:ıyıfamam ~çUaeU ve dlrtlladl aUtan- ~ak pklanndan Odndsfnfn terdhl se m'lm, aramızda ~lip geçmiş hl~ bir cağı tahmin edıliyor. ~ 
lu olan hır adamın gunun bmnde 1 nnda bir ılln aqretmlftlr, ATDen ~ eıye 1cr,...etlnl bhar eder, dedik, ha 18z hadise yoktur. Dın::enaleyh kendısine ·-~11--:ı-':'-.. :ı:--·-.-· ..... - ~· 
dan sır olması, mantık ve akh se- kuyoram: ancak ba adamın tablaten ınUcadeleci karşı haka:-:t :;.asdı t~11mama aklen ve ~üdUrilmuzlln .s~lerinı ~t~m 99 etil 
barbar bağırarak teslim eder ki, bir Ankara len me•arlafaadan: Ha- olmadıflnı Uade etmektedir, biz kendisi mıntıkan bakan t:ı_.svur olunanı:ız. vıye eden huku •• , kıymetı .haız kuvT A*• 

ndlstir, mühim bir havadistir, hun- z nei maliyeye 177,755 lira 22 kuruş ne sedyeeiz demedik, fakat istitraden Gasetemizln imtiyaz sahibi Mehmet lfadatta bulundu. ~etice ... e Ret~11,. katlini haberdar etmiyet'ek gazete- b •rç ve 28 nisan 928 tarihinden itibaren tt·na da anedeyim ki CUmhuriyet P· .AMm Bey B. M. )!ecllsinde meb'usluk met Beyin suretin •• okudufu, D t4lf 
nzifeslni yapmamış sayılmalıdır. f lizi ni7.amf ve DtiO lira 11 hruı ma- • tesl bir sporcu7a seciyesiz dedifl için 91(atından dolayı ark&dB§Idır, Ali Ce- Vekaletinden Baıvc-Kt.lete yazılmıt ·-

bu vazifeyi yaptık. s.Lrifi muhakeme n 500 lira lereti Ye- Buru asliye ceza mahktmetdnde mu- nnnf De;y, Mehmet Asım Beyin kcndi-ıi· kerenln, 1 M. M. umumi kAtlbltlill; 
Efendiler bizim yaptığımız alelade k ıletin tediyesine mahküm olan ticaret hakeme edDmlf, Mdye kelimNinln hay ne kal'fl haaumet ve hakaret kalldı ol· Alt Cen:ınl E.:·!n of lana yuılan C-
zabıta Ynk'asını gazeteye geçirip Y.Jkili sabıkı Ali Cenani Beyin hazine manuına pld"i orada ela bir kere da- dı:funa da ula iddia etmlyecektir, böy tabun, An~rr icra dairesinin Ali ~ 

rie nakil ve hikAyeden ibarettir. n mına mubayaa edip kendi namına ha teyit edilmi§, ııeciyesiz kellmeeiain le bir kut olaa7clı bundan evvel elimi· nanı Beyi fırarl illn eden karann:30 
Ali Cenani Beyin Ankaradan gaybu· d .?vri divanı Ali iktı:usınclan bulunan hakaret te§kll etmiyeceğine karar ve- ze pek mükemmel fınatlar .ı.çml~tl. bu zat h~nda Divanı lll hflbl 

tinden sonra Dahiliye Vekili Şükrü ıı erkezi lstanbulda Galatada bulunan ritmi~ temyiz mnh";emt>Si bu hükmü ' ım B., AU Ceaaai B. hakkında t.ıh celbini, aeşrıyatımızın havadis mz 
ya imzasile Başvekalete yazılmış o- I dapazan ahpp n demir anayil TUrk tasdD~ etmf,tfr. Ba söz hakaret dt?fll- ki cııt yapan encOmencle a::a olarak bu· tinde olup 0 ::tadıfınm tcJblti • .... 

n tezkerenin suretini okumam için a ıonim tirketindeld altı bin kU..ar hle- d r. lunmuı ve bir çok yolaas itlere vakıf ve ıaıteteellik ilmine alt bir it ol ,_. 
satınızı niyaz ederim; dahiliye ve- s nin ihtiyaten haczini natık mukadde- .Ali e.nanl BeJ'fn Mıaırda aueteei- ol nuıta, o saman o t:ahklkat Te onu ta- için bu dheti tetkik fçin ehli : ....... 

11 diyor ki: rı a tanzim kıhnaa haeiSllUle UçlncU ltr tarafından asim stlriiltil ile tefTi e- ki > eden dlYuu lll malaktml,etf fteile mU "kk•p bir he7et tcpntnl la .. 
"Bu ayın dokuzunda Doğruluk şir- t hıs Dr. Ferit Raaia l1e7e 1-8-928 ta· d ldftlai orada çıkan El Ehram pze- aodedflenk ita kut tatmhı edllebr rtll Mukabil taraf Yekllleri bana ltlrd .,.

ti müteahhidi Hüseyin Hüsnü n r hinde lstaabul icra riyuetl YUrtuile tuinde okamut. bu zatın oradaki haya- yapılmadı, ~lakl yokt11r. Jl'akat y.&Jcta· denk hakaret filinin labat edll .. lir 
Qr şirket katibi Faik Beyler polis t bl_il ve Gaziayuıtaptald p)'ri mea- tı~a n Myahatlne ait bir havadis ola- ki AU Cenanl Jk;yin hakms laareketleı;I eellnl iddia ettL Gllp Hikmet Be1 ...

iidtirlüğitne &"elerek Ali Cenani Beyin k;ılatı ihtiTaten maheaa bulandutan· ntk lkttbaa etmlflz. Bir adam te§yi edil- memlekette amaml bir hadlae ehemmi· kantin labatına sltmedltlnl, euell rf. 
rinde bir çok para olduğu halde dua. emvali meak6r.la atıfl hakkın- eli, putecfier merak edip telltla, rU· yet ve mahf7etlnl .. •dı, o aman saıtte- karet meve.ut. ol:n::Llrflnı,,ancak ne~ •• 

kuz gün evvel Adanaya mütevecci- ~ ~kı .~lep üzerine bor~luya rinderllea rliltU ile geldiler, kendisile konu§talar, ciJik vazifesini mecburen ifa ettik. Ali y~tı~:-, vakı b~r ~bıt:ı. vek ur h~ -
hareket ettiğini ve ayın ikisinde ıı ıncı ıhbarnam~ lkametdJunda bala- ~iyi ettiler demek de ctirthn mUdtlr! Ct nani Bey memlekete döndUfi' zaman kı hukdmet thk ~tmın esas tcşk~t 

danada görüldüğü Cevdet lzrap ve namadıfı ve h~lı hazır lkametrlhı da .Ali Cenanl Bey, ma18m ftkilde Ttlr- da muharririmiz kendisini ta Ahi Mes- tiflnl, mesele hakk.nda resmi tah d)aedll 
ak Refet Beyler tarafından çekilen n eçhul oldap ft firar eyledi- kfyeden aynbp dttlkten 10nra memle- utta kal'fll&dı, herkesin merak ettlfl ve eeas mncut olduğunu ~ bu .,.. 

lgrafa cevaben Adana polis müdürlü- ği beyanile bili tebliğ iacle loluaauş ol· kette büyük bir merak Ye altka uyan. bu hadise hakkmda izahat istedi. Ali is~-'~ ~~.nınd~ bu tde~ıe.n dermeıer 
nden alınan telgraftan anlaşddıiı· duiu cihetle her iki huauatan dola11 d rml§tı, kendisine ait en küçük bir ha· Ccnani Beyla ıee-=ü!" ve teeaetiflertni ettıgını soyledı Ye talebınm aba 
ve üzerinde kasadan alınmış 34000 a acaklı nkilinin talebile illnen tebli· IJI ri gerek ailt81, gerek başkalan heye- de muhtevi olan ve hadisatı kendi nok- de ısrar etti. . ,. 

ile ~irket namına, ziraat, emlak ve g \t ırasına karar verilmiştir. Tarihi i· cı nla bekliyorlardı, bu arada bu zatm ta'll nazanndan tasvir eden beyanatı- Mahkeme heyeti :nilzak,.reden •;... 
manlı hankalanndan poliçe suretile I· ndan itibaren bir ay zarfında borca- Y·ıl arkadaşı olan bir kadma samimi nı derhal derccderek hüsnfi niyetimizi ehli .vukuf teşklllne IU~um olmad....,. 
ığı miktarı meçhul bir para bulun- nu ödemedifi ve bu baptaki pfaht ve 11 tfat ghterdlği duyulmuş, .eyahatine gö~terdfk. bildı~rek ~uhakemeyı 16 teorini 

ve bütün vesaik Tt defterleri be- t hrirl bir müracaatı vaki olmadıiı tak ait bir havadis olarak pzeteye derco- Mes'ul müdürümUztin ifadesinden le talık ettL llllfllf 
ritfirdüğü cihetle şirket namına d "rde icra takibatının rıyaben devam l&nmu'° Dancımıı bunu da hakaret sa· so11ra Galip Hikmet R ayağa kalktı. [Telgarl haberlerimiz 6 ıncı ıajd;;J 



b§AtjSl98 lt}B(tjd 
Balkan Olempiyadı etrafında 

11,anb~I mınta~aaı riyaseti sporculan 
0 empıyada gıtmekten menediliyor 
Kafile reisi Burhanettin beyin 

beyanatı 
Den alqam geç •akit latan

bul . mıntaka11 riyHetindea iki 
tebht aldık. Biri mıntakaya men
ıup atlet •e gtlreşçilerin Balkan 
olempiyadına iıtiraklerine mDaa
a~e edilmediii hakkında, dite
rı de Federasyonları bertaraf 
etmek üzere umumi bir 
toplanmaıı için ... 

Halbuki beri tarafta bu itle 
mcıgul olan atletizm ve giircı 
~ ederaayonlan ayni ıporcularJı 

eraber iki gfin ıonra Ati 
hareket • • naya 

ıçın •on h 1 ki 
yapıyordu B azır ı annı 
saatini b'l ~ huıuata hareket 
miıtif ı e unanlılara bildir-

Böy)e garip bir vaziyet ihdas 
eden tebliğler ıudur : 

lstan/Jtll mmta~ I! rivosetincün : 
Mıntakamız atletizm ve gil 
heyetleri Atina'da icra ediJe::t. 
Balkan oyunlarına, biç bir hazır
hk yapılmamıı olmaaı Ye iıtirak 
halinde neticenin mucibi ıe f 
b

. . . re 
ır va1.Jye~ temın edemiyeceti 

mOlAhazaııle, Iıtanbul idmancı
lannın iıtiraki muvafık olmıya
cağı karartın vermiıtir. Binaen
aleyh mıntakamıza meuup atlet 
ve rftrqçilerin iıbu mOaabaka-
1.ara ittfraktea menedildikleri 
teblij olunur. 

lstanbal mınlakası rlııautllıda: 

MDddetlerl hitam bulmut •e 
tekli nizamilerini kaybetmiı ol
duklan halde mıntakalar umu-

Yuan: S. S. Van Daya 
- timdi .ayliyecejim. 
Markam hakikate karp mtl

cadele ediyordu. Bıttın delillere 
rağmen onun kumandana katil 
demiye dili •armadıj1 anlafıb
yordu. NibayeL 

- Hayır ha,..., dedi Stiti din
lemeden ıize hiç birtey 16yliye
miyeceğim. 

Biraz bekliyelim. Muhaıfp nere
de İle relir. 

Bir çeyrek eonra Stit geldi. 
Od.da bulvn.olan mnt..t atım· 

' 
Balkan olemplyach kafilesi 

Burhanettin B. 
runa botbehot mtldah~le .eden 
federaıyonlarla her gOn zllbur 
~den mOıklllibn izalesi husuaun-

a görGıülmek Ozere mmtakamız 
umumi kongresinin fevkalid 
olarak içtimaa daveti t k e 
t • · · c •rrOr c mııtır. Bınaenaleyb 17 b. . • 

tcırin 930 C ırıncı 
. . uma gilnli kulOple-
11mıı murahhaalannın Bcyoğl ' 
da C. H. F . u n-
14 t . merhczınde saat 

c toplanmalan b . 
tcbı·- l e cmmıyctlc 

ıg o unur. 

Biz dan gece bu vaziyet k 
fıaında k . . ar-
B ık ' rere ıntıbap edild"-. 

a an olem i d ıgı 
reili aıfatil p ya ı kafilesinin 

•, gerekae atleti 
•e ..wn F d ım 

• 6 .. rq e eraıyonlannnı . 
aı Ye reİli •anili olması rc~-
le Burbanettin huebı-
•ttik. Burhaııetti BeyBe mllracaat 
beyanatta bulund:. 1 bize ıa 

- Mıntaka he;etlerinin bu 

ıc 

Nakleden: Ôıner Fih 
dldafl ile •ellmladı. 'vem 
bakarak ...aı0 • anaa 

•ııu maer gıbl old 
llk a6zü ona hitaben ıByledit u. 

- Bana iyi bir zemiu baz 
ladma. İfim verd'... . ır
mattan ıgınız ma)Q-
Etw ka aonra çok kolaylaıtı. 

mandam biraz d h 
m~gııl edebilaeydiniz her. h~d: 
amuıuzdan fazla malQ d' 
bilecektim. K mat e me-

• umandan rahat 
•ermedı ki. Her d kik 
,..a ti" d a a beni 
~vze ıyor u. 

V am cc•ap •crdiı 

IClot Aarerin 8ldftren adam 

isimli eaer.ini filme almak th:ere 
Berlinde t'erra filim tirketf mO-

dllrlerindcı;ı M. Jak Altonwı 

" Opera tör Kurt Conrantm 

ıehrimi:r;e geldiklerini Jnmtf

bk. 

Operet&- art.der pHnce,.. 
kadar filmin ınamara kısımlan
m almaya dOnden itibaren 

bqlamııbr. 

Raimleriır.tiz operat&rft Dol
mabahçe ıaı~ayında filim alırkn 

g&teriyor. 

tarzda bir karar ittihaz etme
lerine nizami bir ihtimal vermi
yorum. Harici temulara ait bir 
fikir •c karar vermek ıalahiye
tini haiz değildirler. Kaldı ki 
lstanbul mınakası Balkan oJem-

piyadı hakkında l5tedenberi kAh 
atıl, •e kih menfi nziyet al
llllfbr. 

Ba arkadqlar Balbn oymı)a
nna hazırlaııma ınesaisile alaka
dar glhiitımeınİf " oyunlara 
iftirak edecek gençlerin kop
caklan pine ..,fedilmek için 
bundan eye} kendilerinden rica 
ettitf w iki ,nz liralık a•anaı bi-
le derit etmiılerdir. Daha ga

ribi, ha zevat resmen F ederu
yonumuzla biç bir temua gir-
miyerek •iızdan ağıza duyduk
lan teylerle iktifa etmekte . " 
yanlıı rivayetlere binayl hissiyat 
eylemektedirler. 

Bunun en bam mfsali fl1ldur: 
BaJkan olempiyatlarma ıGret
çllerin iıtiraklerine dair Terilmit 
karar yoktur. ÇnnkB Balbn 
programında glıreş dahil değil
dir. Atletixme gelince, dört ay
dan beri biJAfııaıla çahpa genç
lerin yaziyetleri ıimdiy• kadar 
bu derece iyi olmamıfbr. Nete
kim (Pari Qniversite) iıimli Fran
sız tnkımile burada aldıklan ne
tice ayni takıma ka111 BDkrcşte 
Romenleriıı aldıklan netice
den parlakbr. 

Neırcdilen tebliğlerin Fede
rasyonlarca tarzı telakkisine ge-

:w p 

Efgan millet meclisi 
Amanullah 
götürdüOü 

Handan, 
elmasları ... 

--------------------

berabe 
istiyor 

Efgan kıralı, millet meclisinin 
Reiai olacak 

( 

Amananaıı Han O. e1mulan .-1 istenen •hik lorallç 
Süreyya HannnefmıCli bir arkaclqlle 

Tahran, 29 (A.A) - Rayter ajeDtllDll bDdirildijiDe ~Bre, Efp 
milli meclİ.Iİ aon fçtimamda bir millet mecJfıl •• ıehfrlerle villyet-
lerde belediye daireleri tuiaini " Amanullah han tarafında• ilga 
edilmit olan llç renkli bayrakla rtıtbe, nipa " fahri an•anlann 
yeniden ibdaaını kabul ctmiıtir. Mecliı, emnllnin iadesi hakkında 
Amanullah Han tarafından Yerilen istidayı ret •• aabık hDkOmdann 
beraber götOrdDğfi elmularm laduini talep etmeğe karar •ermiıtir. 
Mecliıin 18IAhiyettar bir murahhaaı kırala devlet itlerinin idareli 
için mDıarünileyhin meclise biz.zat riyaset etme.si hakkmda mecl~ 
tarafından izhar olunan arıuyu ibllj' etmiftir. 

lince, henOı: bir karar ittihazı 
için içtima etmemiş olmamıza rag
mcn diyebilirim ki F cderasyonlar 
madun beyetlerimf%İn böylece 
harici aıılabiyet karar verme-
mesini kendilerine ihtar etmekle 
Ye nizami işlerine bakmayı hatır-

latmalda iktifn edeceklerdir.,, 

Danimarka sefiri 
Danımarka sefiri MlSıyG ·Otto 

Mobr, meıuniyetini bitirerek don, 
şehrimize avdet etmiştir. 

M. Han1erih 
lngiliz - TOrk muhtelit mahke

meleri reisi M. Hamerih dDn 
ıehrimiıe gelmiıtir. 

- V aUahi ben elden geleni 
yapbm. DDD yemek vakti siz: 
hesaplarla jıtedi2'infz gibi me~
gul olıısınıı diye, kumandımı 
oradan atırmak için çare dOşün
meğe kafa patlattım. Leakokun 
itirafnameıi eyi bir Yesile oldu. 
Onu muddei umumi ile birlik 
olup çağırtmaklığım yllzOnfi 
görmek istediğimden değil, ıırf 
yazıhanenin boı kalmasını arıu 
ettiğimdendi. 

Muddei umumi muhaıibe 

aordu: 
- Ne buldunuz? 
- Bir çok şeyler. 
Cebinden bir k!ğıt çıkardı. 

munın Ostnne koydu. 
- Jıte muhtasar bir rapor, 

dedi. Ben Möıyö Vansın nası
batleıini tuttum. Veznednnn 
yevmiye defterine baktım. Mak· 

buzizm not ettim. Yevmiye def
terinden defteri kebire a-eçiri
lenlere baktım. Her iki patro
nun da nz.iyetini, ıekli faaliye
tini öğrendim. Kumandan çok 
ıipekfiJiayon yapmış, çok zarar 
etmix. Borcu hadden fazla. Ne
kadar diyeyim, bilmem ki pek 
çok.-
Yanı sordu. 
- Ya Al ven Benson? 
- Onun defterinde de aynı 

kombinezonlar , var. O da ayni 
işleri yapmıı. Fakat talili adam. 
Bir hafta evci KolombOs Mators 
tahviUeri üzerine oynamış müt
hiş para kazanarak kasasına 
yatırmıı. Bunu bana katibi söy
ledi. 

- Demek Mösyö Stit, kar-
dcıinin öldürülmcıi k•maqdan 
için bir büsnll talidir, ha, aiz ne 

de11iniz? Bu suretle kuamo 
anahtannı ele geçirmosi herhale 
kendisini mü9kül bir vaziyetten 
kurtarmıtbr. 

- MUtkfil vaziyetten mi? Ha-
pisten deyiniz, MlSsyö Vanı 
hapisten! 

Muhasip gittikten sonra bir 
heykel gibi gayri mUtch:ırrik 
duran Markam gözlerini l:!vana 
dikti. Dayandığı bu son direk te 
ç~kmUştU. 

T elcfonun zili çaldı. Miiddei 
umumi baktı. Söylenenleri din· 
lerken gözlerinde tam bir te· 
vekkül jfadeıi okunuyordu. Hnl· 
ıiz. bitkin koltuğun arbısma 
yaslandı: 

- Telefon eden Hagedondu 
dedi, silahın bizim aradığımi1 
sillb oldujunu söyliyor. 

· ~ - (Devamı var) 
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Butdav fiab Yepyeni bir mek-
&amettin All B. ne dtror1 
Cihan buğday piyaaaamm d&-

6i6 lataabul Ticaret bona· 
da da a-eçen baftarlarda mah

bir teair ptermif " bir 
-ra•1•• maifat mallar S karata 
1llaclar •blauftır. Fakat memna
alyetle a-Gr~ltlmOze ılre bal
da, fiatlan bir haftacbr tebar 
Jllnelmete batl••lf Y• .tla 
........ J11111apk bafda1 uprl 
,8 karat OD bir baç1ik Ye ..... 

8 karat otm paradu mu=ele 
......... De. ltir anhk -
t.mls mal 12 karaea kadar a-
tllaufbr. 

T"acaret bonuı kltibi allnlllÜll 
Nlsamettia B. dibi k•dı.n. ,a
dem Wr maharrlrimize bonada 
... buçuk kurup buğday 1abl
~ b.lkkn•dald bir rmtuia 

·,.mu tanih ederek bat
•bflan halrlnada f'I beya• 

tta bulumUfbır: 
- •a.r-c1a bet buçuk Jnana.. 

.. bafday 1ablcLjma clalr b
atfm 1udan bayanab okacl11111. 

Harada muharrir hata •tmit
th-. Slyleaen fUclur : KlylGJe 
..Uyet fiab bet, bet buçuk b-
1111& ,eliyor fakat Jatanbal bor
IUIDda piyua asgari 7,5- Azami 
• lauaftur. 

Maltmdar ki lltib•I ...U.· 
Jerbade kayllye mal obıa Rat 
• istihlak merkezi pi,....acla 
•talaa fiat aru1nda çok fark 
nrclar. 

Elbette Ratlann mkata iyi bir 
.., delildir fakat cllwa bujday 
flatma iatlbmet Yer• Şilrap 
bonumda flatlann dllftltl rl
rllllyor. Ald ..... slDclelik te
ıraflarda balana derecuial 
takip ediyorm. GlrtlJoru ki ci
laaa fiatlanua talaanllDDe ma
kalHI bizim baJdaylanmima fiab 
Diabeta mUıtakirdir. Ve batta 

zamanda mahlllı bir tereffll 
Ulai ftl'dır. 811 halin klylllnlba .-..tin• olcluta flplawdir •• 

Türk-Iran do•tlutu r.,,,.... .etınml&ln lran 
qllU'lelerlne bey•n.tı 
Yeni Tahran ıeflrlmlz HU.rey 

8. iki do.t memleket mDaaM
Rtı haldanda im pntelerlne 
.. beyanatta balaamUflur: 

- Se•ıW phıam 1'1,ek aa
ker Raa Hanl PebleYinla tala-
.. laelclnncla ibru buymdaldara 
iltifat Ye te•eccllhleriai ırkclef 
TBrk millet!ae kar11 muhabbeti 
blbi7eüia bir DİplleU olarak 
Wllrki ile mbmett•laldanma 
..__ ifade etmeyi bir Yicdan 
llorca bilirim. 

BilYaile llylemek iaterim ki 
lmıftnkl Mutafa Kemal Tllr
Jdyuinin ricali Ye btıtlln Terk 
Wcl ................. lram mG
terakki, mea'at, mllreffeh ,ar-
11ek isterler. 

Bagllnkl Tllrld,e dahi Mu
tafa Kemelia ipret ettltl me
clenl1et Ye yenilik 7ohmcla kot· 
...ktaclır. TUrlriye Clmharlyetl
DİD ldmaeain toprafmda tizi 
:poldur.• 

HllreY B. bundan 10ara Ain
dat bacliaatmclan bahaetmif Ye 
llllclat meHleal hakkında palan 

•ittir. 
btlk6metin hubat uayİfİ 

aıktal nuarmdu aJDi derecede 
...ıaattar " alAkadar olclafa 
ft Tlrld7e hllktmeti için dahili 
Wr emniyet muelai olarak 
pil dddt telakki olunu ba 
meaeleniD doatlujumuull' lc:ebab 
le mGauip RNlte Woluaacatı 
tabiidir. 

tep kazandık 
[Od "1ndı l inci aa,,Uamudatlır] 

klpt r11mtnl yepmak kere 
bahmdapmu PerteYDiyal liae
.Ue ,..ı bir faall,et umuru 
kuulBlf olayor,, diyerek ille ........ w..... dcada reı
.... d. &llylk yardmalan .... 
ı. nbf W....-. Ye Pertev-
DIJal nida ... y.... o..... 
.,. ......, ...... .. ... te-
tekkarl .. .... -JChlau 
..,....... ... ..af midir& 
Nl,al .,. t.ketmlftir. 

Niyazi B., Maaffer Beyin 
.a.a.m. tıııkkllrle ille bqla
.., Yllafm nam- ...,..... ya-
dma bir Yesile tqkil 
edecek olan b. bia•a•a Tllrk 
faarifl için bayırb neticeler 
.....- " memlekette ba gibi 
irfan ........ ıer1n1ıa artmuı 

temwai.Y. lllleıiae nihayet 
....... tir. 

llauffer B. Vali Beydm kl
.. t raminin yapalmaamı ric:e 
etmlftlr. 

Vali Mablttin B. : 
- KardeleaiDİ keserek kapu

...... açmak prefi bana teYdi 

..m.. PerteTDIJal IJ..+ia 

ka1••tli ı-çl• yetiftirmeaini 
tem..t, ba ., ...... Ylcacla ıe
tlrilmell ıc1a celdlen blJlk .... 
ktllab plqpdta bilen bir imam 
llfatlle nlaf mlteY.U.i o-... 
...,. ~bir YUlfe adde
clerlm. Slslerlle b,.,a prllea 
...... .,. 1r ....... 
........... clafttlll.e mek-

tep ................. huarluan 
..,.._ .... Mllmlttlr- Allt .. 
mektep blaua ilk mektep yapa
laealdı• Abara1 clftrmda ltlr 
... ,. olu lldl1~ ..... itibara 
• ...... ft blaada Wr llH apl
........... betle ı.tabal 
....., ...... bir aoktaya dikka· 
tini celbetmek iateriL Tramvay 
J•laacla ı..1a1aralt mektebin 
llalacl• p~ ft mahalle içe
rileriae lracl.r deftlD edea yol 
tamamlle lralclm1M1&chr. 

Talebeyi ubah .. akpm la· 
... bir pmar derya• haliae p
ı.ee• olan ba yoldu ıeçmektea 
bttarmald çla haraya bir yol yap
brmalr lwnmdır. 

B. y•i liaeaia mldlrllftbae 
lnpıetll maarifçilerimizclea Mah-
mut Ekrem B. setirilmiıtir • 

Malumat B. uımcla Mlanduja 
irfu mllw•eleriade daima ik
tidar " MH,.tile temaylı et· 
mİf bir zatbr. Yeai YUifelİDcle 
de mtlftffaklyet clllerb. 

1 KQ9Qk haberler 1 
Rlll filosu - Bugün Bahrftefftten 

limlıumaıa dönecektir. 
Bahkplak matahueıaa - M. 

Vebeimaa U. dellla mUf&Ylrl Mehmet 
Ali B. manda bir lhtillf çakmıttır. 

Bana lebep mutabusmn memfeke· 
limiade tatbikine lmku obntyan bir 
alatem latemaidlr* 

Sarir•Je - Şehrimi.iden ınilblm 
mltıarda kibrit s&ıderilmet• bql&nmlf· 
br. 

Pubrmalanawu .. 1a1u -
için Ticaret odat ttlcclra kitberçele kul· 
Janılmuını bndlrmlf tadrler bana ldraz 
etmlflerdlr. 

Eeaebl mekt.pleıcle - Hatust 
bir dota bulundurulması Murlf ttb
led.- ıebllg edDmtşdr. 

J>oiı-aalar - Yeni gamrat 
ta'lhllnll aabittn• ldtd eantşletdlr. 

Müsavat istiyorum ! 
Memlekette 'kaaın hakkı 

diye gittll~ blyDyen, 
hemen herteri .,,_az badat• 

KIZIL 1 YAIAM : Onıer Rısa :ı 

l- 2J- I -GOMLEK 
Jarı içine aJaa la.tikten bir clain 11 =====================:::..ı Yar. Bu daire, bak karpnda 1"' 

geaiıler, Yazife ininde darahr. 
Kama daha çup4mak llatiyacma 
duymadan, kafalarmda mllc:edele 
c1a ...... urlu bir hale relmedea 
en 1llbek hak dereceleri inlerine 
aerildi. 

Erkeklerin ba clmertUji blBr 
misiniz neye benzer? Hani bam 
fOCaklar nrchr. o...mac1aa WDl
darlar, uld o,..caldan artık + 
lenmelerine yetmu. Harpnhkla· 
rila ey halkam bizar ederler, 
.m..firlmia ... ·..- 1mpw1ar. 
itte o umu ana, baba her 
eHae reçeni yerip laltarmija 
çabplar: Cep 1&atl, tatla taba
kuı, çakmak, anahtar kllçeal, 
hatta .,.. Ye beli ya...- bUe. 
itte aon ydlardaki e&mertHtlml
ziD pıikolojiai. Baaa niçin yaptalr. 
V eriflerimisin ... bkaalıp bilİla 
kadar acaba oalaaı da rahat.. 
etmiyor mu? 

Halbuki kaclıaa mllaYaba • 
aa bir teJ oldajull• ulatmak 
Ye oalan bu aeYdaclan YHseçir
mek pek kolaydı. Siyut kocama 

haklar gibi, idraki taribt merhalelere 
muhtaç ıeylerden en.J, ba ml-
1avabn onlar lçla :ıararb netice
ler YencejiDI ,e.terea yerlerd• 
ite baflamab lclilr. 11-11 • 
bqta trmna71ardaki lradm ,_. 
leriai kaldarmah, • .. c1em111 .. 
k~erle mlaw oldai-• 
iddia ediyornaus. lna a,nhk 
manbja mjmul,, dl,.- oalan 

-- ........ .......... idik. 
Ya aklımıza ıelmecD. ya yem 
bir clmutlik o.._ diye -.tblk. 

Fakat bakıa•s ae olcla ı 
Kadınlar, gelip ilk la mram 

arlcalanna otmuyorlar ft uak 
;erilerde yer yolraa, keaclllerlae 
Yerilen tarafta ,.,tetiJorlar. Ne
le bir erkek onlarm yerine o
tunun. Kıyametler kopar. Blletp 
k•trol, fttmaa, poa., hatta IHa
• ·ıayet bdm gllıelae- dppe
ler, oturan adamm .nı.u ..,... 
kaldanrlar. Hatta Hkatlar " 
aliller bile ba hllca•cla laarta
lamaalar. 

Halbuki keadileri laallta, • 
kudaldı bemciml.me lwft W
le aekadar bim " tefkaW&
dirlerl Peaeen keaarlanDa otart
taklan çoculdamu, ihtiyar, ayak
ta titriyea bir aİD•J• yer YerlDek 
için, dizlerine almaktan pldnir, 
batlannı bqka taraflara ceYirir
ler. Bafka 1ahalar umanamc:la 
detU, fakat fU tramyayclakl b
clm lmtiyam linlrlme clo"-a,or 
" mtl1avat latlyoram. 

.Srıııl 

Bilyükadadaki defter 
Poltıin tahkikatı ne g6ıte11dl? 

8Gyllkadada belecliJe claire
aindea ç•laun liateden dola11 
avukat Ali Raa, mca A'flli, ma
allim Afllİ, Lolwataca Ahmet 
beylerle LlltfG efeıMIİDİll flplae 
albnda olduklanm polilla tala· 
kik•t yapmakta oldujuml ,_.. 
IDlf Ye ba hunata S. C. F, 111-
ytlkada ocak reiai S.cli Raa IM
yla bir taftihiDI de cllakl -
ha...cı. ....... tmiftllr. ..... 
memnmüyetle ecliladlllmm ...-. 
mata ıana ialmlerlal ,.ır.n,a 
yaacbiamas leY&ba ba itle alla 
kalan olmadap talaaklaak etı
mlftlr. 

Uydurma 
MwidiD lcWe bl,lk btr 

kalabalık YuclL llemberia tlu
rlnde orta bo7ba JAlaplda. fakat 
bina çil bomla ukallıı ft ft• 

kar bir adam ....... ,.._ Bir 
ellle kıbca ......,.. Wr ..,. 
dayanlDlfb. Sis tiri••+ laa
mlamyorda. a. blaat Huretl 
o....da. Ke.lf eerıat iM 
yalmıs MedlnelDerdea mGtqek· 
kU detllcll Balar Maili', Bura 
Ye Kefeden rel• kafllelenll. 

-14-
S.be ofla ile bqhca adam

lan Mmna .uı .. ..... 
mabeclbacle toplaachktan IOlll'& 

baalarm her biri, balmadup 
•erkm cllmnlt, hepll de fa-
11,ete ............... Şemal a11 
girdlji uma baalarsn bepm ............................ 
ket edm kafUeala bapnda 
Harp otlu Gaflld IMU..,.._ 
Sebe otla kalabahjm içine ka
blDUfb. Falrat .._.. hacca 
pm9k la+-•..U. laareket eden 
takıl ..... ldp.• .... ...... 
lerl .............. othmclaa 
.,,....,... ft - tali•ab .... ............... .., ..... o......_ .......... . 
.... lfwla ....... ~ 
Kma... S.clu. ıc..,,. '-la· 
na iclacle ki. . ..... 
bir ,upıe aya indifa. ~' 
bu aarada herk• hacca p
luyorda. 

S.&e .... lraftl .. Mwartlan 
hareketi emallllda dlter bir b
flle Ktfecl• plaJorcla. 8aalana 
fPade Sahaia etha ıeyt,Hı. Ali 
dewlnde l»ll,ak bir tlbret ...... 
... " onma ea _..,.,. lmmaa
daalanaclaa biri olu !'.eter slbl 
adı•lır balam1orcla. &mlar ela 
Mımdaa cdamlar slbl laa~ be
unMil• ~ " llecliae 
1ohm11 tatmaeJarch. 

0flacl kafile Buradan • 
..... Bet ......... S.be' 91--
hmaa ..... mlllld oldap 
Hakim baalarm b..-la idi. 
............... Kehd. 

haNket .... .,. ....... _ " 
ba bfileleria ......... •111 
itli. r.t.rhlar, Hs. M taraftan 
idiler. Ba .. ı.a.r, T.U.,. lld-
1arlarclL Ktfeclea çdsaalana Ztl
beyrl dnletia bapaa .. tlrmek 
fikrinde Wller. 

a. " ........ tepbat•• .. 
nalda .... o.... ...,. 
katll lcll. •ılına 0-ıadu 
fİlrlJetlerl ..,.. .... ..... 
., ..................... Mr 
ldm1e ~ Ml9ll'Cla Ylllra 
IMdaa içtfmadM lait ki••• 
laaJa.-i ,.lda. IWd '* WU.,. 
lttirak ............. 11 ... 
ledai mlWm Wr de.- W1 
ip. MMl•JJ• da MiMt 
ue...U1..tar• 

• çok •••• .. ~ ... 
Çlblkl ......... ..,.. .. ... . ................... ...... 
.... •• olaltlllnll? .. 

• dafttln iatlaa~ Wt • 
lam melmaplardı. Ve ita meldap-
lar o .......... ..,..., .. 

mektuplar! 
amteber adamlan aamma aydr 
......... tu. 

lk Peııamberia aeYceai t1s 
Aite o umaam ea alfmda. ea 
mabtenm phai7etleriaclea biri 
itli. llmllmaDlar diblyaam clk.t 
k1t..mdea relerek blttba dell
lerial ona dikerler Ye oact.a 
dermaa dilerlerdi. Çlbaldl, ml
mlnlerin anaelİ o idi. PeyplD" 
berin .. uki Ye .. Jgpaeit 
41cıden, deYlet riyue=~ 
de ecl• • ıGaWe 
oama elfal lallrmetle lperler, tr 
m Dmladea lltifade. .._..,, 
• mlfkll meMlelerl eaUll 
cleha.Ue aydmlabrlarda. 

Mecllaecl., lh. Aneden H"'9 
.,_.. ela1i ..... mani, ,.,;. 
clnlet nWitlae en tabii aamset 
..,.._ All, Tallaa we 7Jllı.,-. 
Yarda. Banlarm her btri çok tr 
ıefll im mui aabibi idL Banlr 
na içi de ialbaiyete ilk ...... 
UYaU.. IMa mulraclcle1 d..,_cla her fedaklrlafa katiaa" 

.... -- ufui ... canla b .... 
çÜfr11ad.mlardl. 

Sebe <>tla ile arkaclaflan .,.. 
tlla laa Hftba fllaret ft alfal• 
larun kendi .al kutlan icla ._.. 
ti.mu etmek iatediler Ye ba _.. 
fthn ajanda mektuplar uydu
rarak lilbalan keneli 
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Ş· kago haydutları arasında 
i ............ ~·~c:a::: 

ı L YAK iT ın TILCRAlvH!'~=~:. 
Nakleden : M. G. • 

Başvekil Hz.1,zmir. ş~.hir mec Tettzı 
Tebrı kltrt teeekkürJe. ltSI ıç,n Hizmet gaı: 

-Jeo London-dan 
----~~--~-----

Olaükten sonra yopı , an ı~ ün1ay ş.er 

Bir hav<lut ö•ünce cenaze merasimine, hayatında 
ona mevkiini me<lyun olan bütün n1ühim siya· 

silerlt' hüktimet adaınları iştirak ettiğinden 
cenaze merasimi gayet parlak olur 

rine beyan ediyor asılsız bir 8 

C. H. fırkasının Ankara 29 <A.A> 
Ankara, 29 (A.A) - Baıve· M llet Mecliıi idare 

- 10 

kil ismet Pı. Hz. B:ışvekildin namzetleri 
ulıtelerine te•cibi mlinaaebetile Ankara, 29 (Telefon) _ lzmir bele· 
hertaraftan aldıldan tebrik tel· diye meclisine Halk fırkasının namzet· 
graf ve mektuplarına verecekleri teri şunlardır: Bek:liye reisi Sezai. tiic 
cevapların gecikmesi ihtimaline cardan Sivaslı zade Tahsin, Balcı zade 
binaen teşekktırlerinın ibliiına Hakkı, Bakırcı Ha,Yn. Leblbebici 7..ade 
Ajansımızı tavsit buyurmutlardır. Reşat, Aydınlı izzet, Kırkağçah Kazım 

ı . l -b. ld Şerif zade Remzi, do:<torlardan Taşh 
JI eşen lr JI iZ zaae Etem, Behçet Salih, Şükrü Nuri. 

Lasangeles, 29 (A A.) - Bir müdder· Osman Behçet, Karniran Osman, Ali 
tenbcri böbreklerinden vahim sureue Ağah, lsmail Hakkı, Derviş, Ramih. 
muztarip olan Meksika'lı meşhur sinema Abdi r.tuhtar, Memduh, gözhekimi Mit· 
Y!ldı~ı _Dolores de Rio nekahet devrine hat, avukatlardan Mustafa Münir, Cev 
~ırmıştır. h" H'I · M b t K F at 

................................... - •
1111111

• 
0
••-•'"""•"'•" ................ det Na ıt ı mı, e me enan. u 

bildirilmiıtir: 

lzmirde münletir ti h 
zeteıinin 25 .9. 930 tart 
numaralı aüshrısınd• 
AnH aradan çekılen bt 
ta Ankarada toplall 
usların daireyi intib9 
avdetleri için bü!<Orntl 
ıinden yetmiş ıekiı 
İ.arcirah verileceğıne 

havadiı görülmüştür •. 
Esasen bu nevi içtı 

kanunen harc;rah ita•• 
ğıldir ve bittabi böyl~. 
de hısavvur edi lmeıru~ 

matlık gös~rdi. Dani Valo ~ ~i.r sene- ha;rcttin, eczacı Faik, Şaı·k kumpanya 
den fazla b~r. müddetten berı bıhyordu. 81 hukuk müş,av;ri Fevzi, banka müdür· 
F.aka.t mazısı ve maceralan ~aklun~a lerinuer. Ne:lim, ZUrrad-, :?ahn!", Ak 
hıç bır maHhnatı yokm~':- 0, Danı.. yf sekili Hasan Hüsnü, Akseki bar.· ~sı 
bir mağaza satıcısı bihyordu. Hangi meclisi idaresinden : -asan Fehmi, t). 
mağazada?- Bunu sormağa lüzum gör mer Muharrem mUessesei mUdUrü Zil· 
memiş... Canileri cörmedL Şflpehsfz ta . F b "k w· .. 1 • f R . - · -

d h b2yır, a rı a r 1• us~ a l ~en Oe...u H 11 l her nıyamaz. Sonun a •~kırarak ağlıyor 
1
• • V hd tti ,.. a { ·ır {a°'l 

saniadan baıka birıet. 
mezkilr havadis tekıİP, 

Mc.·~ t, Se ım za a e n, h : .:ar· 
ve isticvabı nihayet buluyor. Dani Volo . d Gö" d li ... 1 h t r:ıf"t-ıı l<azaOI · ı k _._ d Th dan Kadayıfçı za e r ea 1• e me • n nun nışanlısı kendin Da -r ı. e . S 

1 
• . 

11 
T ı~t, ) 

id " • Nuri, Çolak ..ade at, nır acı Ankara 29 (TelefoD willnot be taken fora r e ona mq um Kard l lb hl,.. ~ , lik i Fikri, Ke-
bir seyahat yaptınlmıyacaktır. Tahkf· uç 0 ra • ç . . kişehir belediye idtib• 
katın sonunda iki güzel giyinmiş "efen· restec. hafız Mehır. t, uncu Eman, Pıya· ıeriyctle H. fırkası kal 
di" bir büyUk otomobile atladılar. Ken le, · .fa, Muhı:.. · "'· Bilal zade -=======:=;;;;~~ 
dilerine fazla dikkatle bakmış olaca· Sabri, Buldanlı zade Kadri ~rnovah / 

H•J'dal V•lo D•nl nln cen•ze mcr•stmt ğım onlar da beni llkayt bir tavur· zade Ahmet, :ro~u oğlu Nazml, Çoka- 11 lırıııll ~ 
ZelMr, rüvelver, bomba.. Şikagoya 1 ü dül r tak zade Nurı, l\.··. tüccan Saffet, Ka ... llil 

a 
8 

z e • Y · d' k h"b' Al' geldim geleli haydutlar, bana faaliyet- G .. I b • • '"• dıoa,: :. Ah •. ıet, e.~11 ı.-?r sa ı ı ı 
lerinin her suretini g~termişlerdi. uze ır cenaze merasımı ""-- ısi Hakikat sahibi Hüseyin Remzi 

Dano Volo'ya mükemmel bir cenaze ...,_ .. F' h 
1 

d Şek' .. tab'b~ 
Her sin yeni faclalar, yeni hadiseler merasimi yapıldı. Kromer ondan bah· !Iacı e m - aşa ~ e ıp, goz . ı ı 
k•J'flSlnda kalınmaktadır. sederken cinayetlerini tadat ediyorlar Yusuf izzet, c,eratar Ali Rıza, manıf'~· 

Hadisatı not tutmak için ne kadar ve hayatı umumiye ile olan allkaaını turacı Hoca zade Hasan, makine mu· 
ihtimam edilse dijer haydutlar tarafın d dök' U 1 rd M JA şı1. .. -o hendJsi Ali Fahri, nimar Mazlum, su 

iri a sayıp yor a ı. ese • ....,.. .... . .. ,__ Ah t Şilk .. dan lldflrülen haydutlar vekayii b · Daily News'in 14 ağustos tarihli nüsha· m ~ Usl Aziz, .. v~:-t me r.u. 
biriai takip ettikçe insan şaşınp kah· d d il' d k' Mecit, Men~kşell H ...anü oğlu Hamıt, 

b. 1 1 bi sın a aynen en ıyor u ı: i '-i sah"L' R 't K b yor. Yalnız bir tes ıt o unan ,ey o a • "Garp mıntakaaının demokrat komi- t eare.t : ıze~ . lıı;J. aş.• "' asa ~ 
tine o da cidalin '"içki,, mücadelesi ya- teleri si aaetine faaliyetle iftirak edi· hattı ikinci ... iidürti mühendı<J aci, Hı· 
!tat fahut mfieadehsi ve yahut kumar d Y IAUahmer reisi sabıkı Hüsnü, Haaane 
milcadeleetalr. yo~ıfu" meellaıN'lutar Urikurtn ttttMu!i .. .._., :11 ...... 8W ~ Pha!y .. 
•• ıuazır şahitlerin lmhas1 vat· bu nerede ılrUlmOştiir!- Cinayet ıto- Benat, Nevzat~M_lıh- fteyrtt. 

dır. Bana Taken fora ride = gezmeğe mitesi ile intihap sandıfr blrleflyor. Bil Kal'flyak& mın~ .laında: Avukat 
Jrlt~ derlet. Bedbaht ad~m bir oto- BıT ınııanc • havdudun ceohannı yUk prensipler ha7dut rüesası tarafm· Refik Şnke~ Uaa !>~';· zad~ ~mi. 
pblJe biııdlrilerek azata göttirtilUr ve J i . kl dan müdafaa olunuvor Soa dakikada Büyük çelebı zade I kazmırcı Asım 

Bu d t th kolundan yakalar. r yumru an en ' • il ti d C 
1 orada katledillr. na. ad pal oFn kaet anutlan akıllandırmağa kafidir, Maa· yapılacak siyut maneneler, tehlikeli Rıza, avukat Cem , t ccaHr andi Bee~ 

spot=yerinde bırakıvenş er er. a d"ği bi k rakiplerin son daldkalan çaldınlarak Beylerle Osman Zade am yın 
şa IOD silnterde f~Jilete uğnyanlar maflh yalnız gübaven 1bi .. arşedyd yui kim~ muvaffakiyete kalbedlliyor. hemşireai MUkAfat Hanım. 
ikllld dertte ha da.tlardır. lan olmıyacak na r 5un e • . , ·----

Y - Vaktile kapıcılıktan başka hfz. l)anı Valo nan cenaze merasiminin H 1 k f k 
. . A:,ık J,ir haydut metler yaptım- Şimdi artık yaşlandım müdebdep olacaiı muhakkaktı. Bu me· a Jr &il Ve 

ŞfkaCo zabıtası Bug moran'm izini ve evliyim o kadar heyecandan hotlan- raslmde fevkallde kalabalık vardı. Er- Türkocakları 
btaldwfune •nnedfyor. Alkapone'nfn mıyorum. tes1 günti prof alr Ceon Landerko '1a 
rakibi Whote Bear isminde bir kasaba· B d f ba d ıati ki. bundan hayretle baheedince aıaf dilliji-

u e a na em..., • "ldii deti ki 
1& iltica etmlf d9"liyor. Bunun dofru - Koroner'ln tahkikatında Dani me su ve : · 
oldafanu zannettiren ~ir hadise de ta· Volo'nun nişanlısı muhakkak buluna· • - Bundan daha basit ne olacak- Bu 
... .., iiç "nipnc:ı,,.nın bu köy clvarm· cak.; Haydutlanmıırn nfşanhlannın ne hadise siyasi alem ile haydutluk lle-
da llmesidir • .l\fak~Uer çok şöhret ka:' ~dar sadık olduklarını anlryackası- ;i ~~nd1~ ren.,.ı::. ıa:-te'!;. ~~~o-sumıı katillerdi. Jçlerüıde Sammy nr:r. ~ Y ut D5un o an m o o-
Selwman baıtkJ ioy~ta ~ mahir· T hkik t sıtno dlşmanlan tarafmdan lldUrtll· 

Sitlde bir a a dtttti zaman ceaaHShü takip eden b· 
4U YÜ~le Kanzu polis me- Koronerin ölüsündeyim. Burada mor )abalık arasında, kamarbane sahipleri, 
•unr ildlirm' fakat mahk6m olma· gun üzerinde ve hastane karşısındayım. karhane patronlan ile beraber üç hi· 
IUftı. Ba nevı cezadan mua~iyet o ka· Tahkikatı Doktor '"Bondesen,, icra edi· kim, üç müstentik, bir müddeiumumi 
dar çoktur ki kimaeyi muıe,accip etmf· yor. Sağda altı kişilik bir jüri vardır. bir kongre azası vardı-
7.0r. Şlkqo'da ayan Joys un llUmil Bunlar oldukça yaşlr kimseler. Orada Profesör Şikago hay.dutlannm tarih· 
91efhur nlpacılardan Dani Volo'nun • bulunan halk pek az. Ön sırada iki mes çesinl biliyor. Mlkrol!lkopla bir urmca 
ll•ii fi~ pek ~l olunmamasını•• lektqlm Boehfnger ve John Drury var. yuvasını tetkik etlermft gibi onlan tet 
eip oldu. Dani Volo, Alakpone çetesine Sonra .iç dlrt meraklı ile son derece za kik ediyor. zaten ben de kul'fUnla ilen 
meuup fdL Bar Moran ~etesind~ yedi rif sfyinq iki kimse .. Bunlar IAkayt bazı haydutlann cenue merasimi bak· 
ldflnia öllmfl ile neticelenen hidıse fa bir tavır ıöeteriyorlar. Bana diyorlar kında tahkikatta bulundum. Böylece 
Ulerinden oldutu tahmin ediliyordu. ki: garip keşifler elde ettim. 
Budan bafka bir çok maceralan var- - Böyle anketler bulunduğu gibi Dul kansının yirmi bin tflrk Uruı 
dL Bunlar meyanmda Polk Strit posta bunlar milşahitlerdlr. Ya katillere veya (10000 dolar) a )'aptırdıfı bir tabut ile 
ldareabıde yap1Jan 400,000 dolar yani cinayeti emredenlere haber götilrmek- gömülen haydut O Banyon'un cenue
•ldz yb bla tlrk Hruı lllrkatinin de le mükelleftirler. Şahitlerin hakkmda sinde Skarf açe Alkapone ile bq ha. 
faili oldatu unnedilmeldedir. Bunun- tedbir alınmak lizım mı? Tehlfkeli kim bulunmuştur. Bunun arasında Zu· 
la beraber bu haydut mes'at Y&fl1or- midirler? Bunu tahkik ederler. Şimdi ta'nın evrakı arasında senetleri zuht\r 
d1I ve- Aşıktı. Nfpnlısı ile beraber oto- Danf Valo'nun nişanlısını dinlemefe eden hakim Şulman da vardı. Siylendi· 
•Mil pzintlai )"aparken öldarüldfL geldiler. ğine göre bu merasimde yirmi ldtf il· 
Gtlsel .,. meb&aph bir &ecede 71lpılan Dani Valo'nun nişanlısını kolayca ı.. dürmüş haydutlar bile hön&'ilr htindr 
Wr tenezdlı.. Çalılık arkuıncla bekli- nıdna. Kumral güzel bir kadındır. Hay ailıyorlardı. Çiçekler ve çelenkler o ka 
Je11 Dil adam iki kurşunla hayduda ye- dada kartı bir sandalyeye oturmuştur. dar çoktu ki sokaklar çiçek kokaau ile 
re aerdiler. Bunlar Moran pte.l men- Göz yaşlannı tutmak istediği görülü· dolmuştu. 
Abu olacak o kadar gfizel nipn ald• yor. Ara sıra itlemeli mendili ile gözle Gerek müf ettit Con Steg gerek meş 
lar ki Dul ildU, nfpnlısı ise en klçtlk rinl siliyor. Zavallı kız!- az sonra dok· bur muharrir Ceimfs Odormel bama: 
Wr zarar sirmedi. tor Bu,desen'in nazikAne isticvabı kar - The bast show 1 have ever seen in 

Dul Volo hakkında Kronerin yap. şısmda baygınlık geçirecektir. Doktor my life! 
tıtı tahkikata rlttlm. Bunu bana tav· Bundesen nipnlıyı ktiniiye kendi ya- Hayatımda rördUfilm en ulvf ınan· 
efye eden Şlkqo prpmndaJd bir Spe- nma çıkarttı. lkW de ytizleri halka ura·
akçuy'nin sahibi idL Bu adam pyet karşı duruyorlar. Hemen fotojraflar Sözlerini söylediler. Mullarrfr Cimse 
apk gk bir weydlr. Mlwesesinin ka· "mağnezyum" la resim alıyor. Sesler do göre haydut O Banyonun cenaze mera 
p111 ~bndı mı kapıdaki bir kil~ pen- yutuyor. Mösyö Koroner bapnız bir az simi relslcUmhur VJlson'un cenazeeln· 
cendea bakar, mtaflr hO§Dna gitmez sata- Mis! .. mendilinizi çekiniz. '"Biy den çak parlak oldu. Yalnız papazlar 
iM ldlçlk pencenyl fiddetle kapar .,. le bir hadise ancak Amerika mahkeme- maktul haydutlann cenazesine ittirak 
U,.,.. açmaz. Bter We .. fttl adam m- sinde girUlebllir?- etmiyorlar. 
nr edene dıpr17a çıkar ve o adamı Nipnlı istintakta fevkalade diplo- (BUIMdi) 

Ankara 29 1 A.A) - Gazete-
1 rde TOrkocaklannın yeni fırka 
dolayiaile tebliğ edilmit bir 
karan menuubab ıoluyor. Hal
buki C. H. fırkaaa mabafilinde 
ve TtırJU>caklan merkezinde 
yapbpmaz tabki kat. nazaran 
timdiye kadar bu yolda ne bir 
karar ittihaz ed.ilmit ne de bir 
teblii neşroluıımıi§hır. Ocaklar
la C. H. Fır.kasının münasebeti 
Ocaklar yaauının Oçtıncn mad· 
desinde tasrih olunmuştur. 

Şehit tayyarecileri
mizin hatıraları 

Ankara 29 (A A) - lotibba
ratımıza naıaran son ,,arlc ha· 
rekatı eanaaında 11ehit dnıen 
tayyarecilerin mezarlan bir ara· 
ya getirilerek KarakiSsede bir 
tayyare abideai yapılacaktır. 

Salih bey çekildi 
Ankara, 29 (Telefon) - Halk 

farka• lzmir mutemedi Salih 
bey yazifeainden çekilmiftir. 

Bir çocuk hnstnlığ1 
Oviedo. 28 ( AA. ) - Beloncio'da 

çocuklar arasında tehlikeli Araz göstc 
ren intani bir batitalığm müstc\·Ji su
rette hüküm sürmeğc başladığı haber 
alınmıştır. 60 kadar tocuk hu hastalığa 
totulmu,tur. Bunlardan birçoğu ölmü~tür. 

Dünyanın en geniş 
köprüsü 

Parls, 28 ( A.A) - Dünyamn en ge· 
niş köprüsü olan Plou~tel köprüsünıln 
açılış resmi Kelecek hıfu reisicümhur 
tarafından yapılıcaktu. 

Amerikanın ne se 
munt'un g6z bebeji 
kandığı. Klara Eov .. 
arasında" namında pek 
oyun oynıyor. Ek•eriyet 
•• hikim " roller oyoıy 
Klara. bu filminde • 
bir rol almış, ıami •• 
gtızelliğine bir de kuvve 
diyen kabiliyeti ilave t 

Neıeden kedHe sonra 
bire çılgın bir neteY1 

avdet ederek gene g&ı 
arasında btıyük bir 
dlltütll Klara Bovun ha 
kendisile beraber ınldll 
tacak kadar .. ıabici ,, elti 

Vaka ş&yle cereyd. 
Larri Li ( Riıar Arle• '

cambazhanede bir k• 
bir erkekten m6rekk., 
daılan ile ip berinde 
bk yapıyor •e beraber 
ğı kadını ıeviyor • f' 
kadın da &teki arkadap 
Cambazhanede kOçOk 

olan Klara Bo• da 
çılgınca Atıktır • 

Klaı a bir rftn Zara iS. 
- ki Larrinin arkadatl 

aevifirken g6rlr, Larrift 
verir. Larri Teeulirden 
ranr, dOıer. Hastaneye 

iyi olur , kendini içfit• 
Klara onu kurtarır, hatta 
babasına, bir gOn onUO 
ip üzerinde cambazlık J•,
eYlenirler. 

Bu filimde dikkate çar,

a6zln filimlerde Ameı:dıa,.. 
macılığ ının Avrupanıokıocl 
ba çok yüksek -olduğud~~'lil 
açık ı6yliyelim • Eter 1 

yabancı ve anladı jıaıd 
lisandan iki filim seyred 
Amerikada yapılmıf oJalll 
kolay anlaııbyor. 

Çünkü hareket ve • 
Amerikan filimlerinın fi 

Avrupa filimleri ağır .
konuıulan liaıanı da • .,ı. 
••DıZ pek ıeyri gOç 0 

,_ .. _ .. 
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muzesı 

Tur .. k kıl in abı bu yatak Od8Sında doğdu. Türk milleti 
hakimiyetini filen bu salonda izhar etti 

T aribil\ ve e•yanın bukadar sarah';ıi; ... dile geldiği hiçbir hadise yoktur 
aatmda ygyarlak bir mua, 
Gattlade Gadıaia yemek Yd~ 
çatal kaplda 111 içliii bar -
lar •• •Dralüli nr. 

Ylbln& 11kadail liten ibrik 
bu muanm .ıtmcla duruyor. 

l>u.arda biri. Gazinin aajm
da Ye aalonda iki sat ile aldır
cbtı reaim dijerİ pa• GuiDin 
koaıre u~anndan yirmi altı ki-
tilik bir gurupla alınan bllytlk 
kıtada iki fotoırafa ...ıı. 

Bunlardan batk• &zerleri hah 
yublda lrtDll Dç dlrt tane ba-
11rh aanclalyL 

itte Gazinia yatak odaa n 
bu odadaki .., .. 

• • • 
lnki•ıBe ba yatakta 'l'Urk 

Slw•t• Cazının J•ttıı d · doidu. tl4uinln yat.lı odlJ ı o • Siwaata tarihi kongre aalonu 

sr... ıı-;..;.. n.t 1ra:.c1a ııl .:..~ heriııe ltlemeli lılr Guı.ı. ,.talı: odall yanında ıı.rikalan lıalkedealer rllJal lıir cı.11 deslldir- MilB ~ 
tarihi ..ıoaa biti,& penc 

1 
• 1•

8
• . UDL bDy&cek b" aalOD yar. Buraa kudreti• çıkımecekler gibL Ga- kanrlamu imzalayan kalem 

cadıla,. lııakaa kllçlldlk ere~ ar çift larlantm çiceJı:lori •· milli koagr ar toplaadijı yerdir. ziain riyaıet ettiji ldınll mtlte- ela.- lolildal beyuaameleriıili 
bir odL •• Of r~ma fU beyit iflenmit: Tlrk mille:unfilen aailli bakimi- Tazi bir tahta koltuk. tah- yauu hokka bir kenardL.. T 

lferi giıWlren imam, h Clıanın ah111a """'a~ olu in- 7etiai ilk d f bu aaloada aabip tlaraı •• altın kaplamalı aany kiye iatildanm cidal kardqi ola 
ifade edemeditı ti i~ ~ ··saı.,.a,,, a [titm• 111111nı,, oldu. s· ek• amam toplan- sedirlerini ta~ta ayaklan al~nd.a bu kalem, bu hokka, bu ...... 
8rmeJi b. "'.en ~- """'" olsan b"alt.ır- d ıvu OD~ • • ezen mOtevazı aandalya seuız bır bu d 1 alar kt 

il' Orpermeler anyor Ba [ /trl'SUI b11 ıyvanı,, •i• aalon hala iJk heybetin& ve . . . lar, AD ay Yem• eptea 
"ialtula anı lçiııda yavq y~ ICuyolama yamada lıir danr illı: beyetial malıaf- ediyor. mı:c-dele tari~ !>-J•nd~ ::i"' aetiriJea ve meçhul ukerler ııflıl 
f'Ula dllçlnebilininiz: ••t muau, lzerinde bir çift llmbL Tlrk iatildali için .az alan kon- an ~tmıyor... zenn e ? u ~

0

'. g&zden nihan olan ııralar ••. latilı 
em.. Ga . . -'- yer baWarla dLı-1: bır· ta d gra •zatını bastım zemin de lzenn• ya1laoılan her ıeyın sam iDi h bl • b 1 d k ... _. ıanm yat11K oda• cin vraa , ne e bala n .- . b" dili d" F k t b d .gril ar nın aı angıç e orunu us-: 

9~ • ., kllfede lıelirea feY Ga- iki ••. Aamlflar, Ayak ucuacla rayw 0 ~ oldup pbı ~uru- ;~ta 9".IO:ıiac~d~ u:.:.~ b!;' mamlıyor. T aribia ve qyaam lı 
ZUWID ~ataj1dır. koa:.~r, Bzehrlberinde nktile canb .bir •••ili~- ıbeaç 't'e 1 e!:. ahod;n daha manah iztırap çe- kadar aarahatla dile geldi • 

emır bir k la k ·- e mura u olan b m euu eyecanı '" , h' b' h d. b b 1 • • • • • aryo ' rem ren- zevabn re • 
1 

ri azı cuklann111 aealerinin izlerini sak- ken çehrelerin ifadesi bu tahta ıç ır • ıse a r amıyorum. : • • • • • • • • • • • • • • =~ 4;. • ':;-_ .Kapının hyor. Klfelerden ıanki tarihi koltupn esmer benzi kadar ifa- l. 'M.. 

ınci mimar.lar. 1ro;ğ;~-;i;d;~·-; · -----------· ;;;~ --d&;d~~~--
Peştede toplanan 0.~ımar Samıh B k ~.,, ı.. k.L J kon~uinln nlbıycı buldutu:~ mlmaıl ey ongre mtlzakeratı na 1eınaa ızahat 

rada bulunan murıhh 
1 

ve bu- Jerd• mfihim ne noktalar arzedJyor. 
tünü yazmışak. Bu k~: 8flmı~n döndü- Eneli - Mal kadro dahilinde hakkı 
olan mimar bey •u m 

10
gre<'e bulunmuı telif saniyen. beynelmilel kadro dahilinde 

., a matı vermiftir: 
«On ıkıncı be nelmılel · bakb telif.. 

:kon-esi 2S mıll dy mimarlar Bir mimael eseri bir sınıf eseri gibi 
,.. e n gönderditf 230 L•- . F dt b. k d B murahhaslı Peıtcd 

1 
.,... tellfdir. er ır eras~on ur. u 

mühl e top andı ve bet ldbarlı bu tehf hıkkınm mimarinin le-
lundu.m mesele iizertnde muzakeratta bu- hine olarak gerek maddi ve gerek manevi 

tuef iubarile mahfuz kalması icap eder. 
Fakat bu telif öyle bir teliftir ki aynı 
amanda ısnn gerek mal ve gerek bey· Bu meselelerden birincisi, mimar ol 

rılc yetişecek olan yeni nesle vlrilmesi ı.:.· 
gelen terbJyı ve tahsil şekli idL Bizi aıkı b':. 

urette ılakıdar•eden bu mesele üzerin· 
de faYIDI dikkat neuceler elde edllmif· 
tır, Mimariyi en büyük bir hars müeı· 
sese.I olarak telakki eden A vrupahlu 
mlmulannı bugünün tarıhini mustakpel 

nesillere nakleden en kuvvetli birer müerrlla 
olarak kabul edJyorlar. Mimariyi mllederin 
kabiliyet ve ıereflerınin ifadesi. ruhlar 
u "erındekl muhld in db11n en kuvvetli 
ıı ue irleri olarak telakkl edi' or. Y &fa· 

an neslin manevi ve bedii terblyelinl 
haztrllyan kavvedi bir müessese oluat 
kabul ediyorlar. Bu itibarlı bütün şehir-
1erl, köyleri ve hatta fabrika, yo~ köprü 
ve vcsald nakliye gibi bilcümle nıflı 

•uUyederini mlmarlann kontr0lu ahana 
rermlye çalıılyorlır. 

Bu idbarlı mimari tahsiline ehem-
miyet atfederek mev.cut tahsıl şekil üze
rinde büyülı: bir röform yapmiyı çah-
tiyorlar. Kongreye resmen ittirak etmiş 
~ulunan mllledcr kendi memlekederi 
dahilinde bulunan. genç mimar neslini 
yedşdren müesseseler hakkında raporlar 
rcrdiler. 

Batün raporlarda talabcye verilmesi 
Juım gelen bilgiler üç mühim nokta 
fızmndc temerküz ediyordu: 

1 - Ardsdk mılOmır. 
! - Teknik malamat. 
3 - tdarf ve ilthsadJ malOmıt. 
Şimdive kadar butün tabsıl müesae-

aelcri klfi mikwda artisbk ve teknik 
malümat Yeri~ orlınh. ldarr ve llcdsadt 
mılGmatın da talebeye verifmesi yeni 
röformun esuaandan ıddedildL Bilhassa 
bir pmje tompoze edılırken teknıh ve 
ll1ialt etUdterle beraber iktisadi etudle-
re de 17111 derecede kum.,t verilmesi 
lüzvmu kararlaştınld Bil~ talebe 
malzeme cinslerini arıyet ıyi tanıması, 

Pett. hd mı•I lrongreılndeki 
uaız ve kol.y teknik 
mUJ, f&lldye ldar IW'ed halde bal
da işin tevzi ve ~~fUtın tatbilrıan-
tiudl bilgilere Y11kufu. ve hukuk\ lk-
ruretlcrinl bibneaı unn tçtimat za. 
karakteri gibi mfilJlfldıiı devrin siyut 
nevi maldmıt kata~aeleler bu üç 

Şüpbeatz ki be e ithal edildi. 
yabnda mevki aı:.;tmilel ~llyet ba
nın Türk mimarisi il zarurb eande hulu-

l 
e u tahsil ·· 

sese eri \ e bu tahsil mues-
slri gitmek zarurettn':::f'mı ile mU .. s
yegtne ve kola olu r ve bunun da 
milel ilim san'a~ y ü bo gibi beynel
temuta bulunmu : esseseleri ile sakı 

•kinci mesele .:_Mim 
tetkilatlın üzerinde idi. ar~n~ mesleki 
ketletden_ şu sualler sorul tun memle-

1 - Mimari odaları muştu: 
2 - Mimari var mıdır? 

ve kulüplerde ,!. .. ~ılelf cemiyetler 

B 
-· e-.ıze midirler? 

u metelede ayn ühi -
ihtiva ediyordu Evı ~ nı m noktalan 
dil ve hersi ~ ve ~ memlekebn be-

kroki bir lnzib~:~:i::1 ::.: ~!r: 
toplamak. Mealeğt teref ve ha st ed 
korumak, mimarlarda .ktısadl y '! 
himaye ve _, de 1 vulyederir 

ızauu JeCede cihan mimar-

murıhh11lır hir zlrıfette 
lan aratında bir tqrikl mcsaL Bir çot 
memJetederill mimar odalan y.ktu. Fa
kat mahteUf cemiyetler alnnda organize 
olmaDUft hiç bir memleoet miman bu-
lanmıyordu. Mühendis ve mimarlar fa
nusunu her ne kadar memlekette inp.at 
yapmak Jıaktım yalmz mimar ve mü
hendislere balretmişsede bu kanun gene 
memleketin bedii simuı üzerinde mfmarf 
hlklm ktJamallltftU. Kalfa mimarlsirüıı ve 
mimarların teyfl hareketlerinin önftrle 
geçmelı: için sıkı bir mimart lnzıbatın 
vücuda getirilmesi zarured bilfiil ken
disini gösıermitdr. Şehirlerin tanzim ve 
teş~ekülünde büyük diğer memleketlerde 
belediye ve devlet bnunlanndan ziyade 
mimari odaJannın ve mimarl teşkiltda
nnın mesleki inzıbadan büyük movaf
fakıyeder temin etmiftir. 

Mimarlık rabıillnln ehemmiyed kadar 
mlmarlan da bir lnzıbat altındı. toplamak 
U11 bir aruret oldutu konpce karar• 
abnmlfbr. 

Üçüncfl meaele - Hakkı telif mi
mann artistik mülkiyeti üzerine idJ. Bil
haasa bütün memleketlerde baDedilme
miş olan bu mevzu etrafında imareti 
münakaşalar oldu. Mesele bir p 1• 

nelmllel hususiyederini taşır ve beynel
mll .1 tekniği kullanır. Bu itibarlı telif 
hakkı kıtı bir şekild~ tesbit etmek gOç-
dlr. Fakat bir takım tali meseleler var
dırtl meseli herhangi bir plro}eyi mi
marinin reyi olmadan aynen tatbik etme~ 
bafka bir mimar tarafından yapılan pro
jeyi bqka bl!' mimar& tatbik ettirmek. 
Bir mimar tarafından tatbik edilen proje 
UJ'erindc başka mimarlar urıfından tadi
litta bulundunılmak yapıtını' olan bir 
blnırun tamlr ve tadilinde mimannın rey 
ve fikrine vuiyet etmemek gibi mesele· 
terde hakkı telifi konımak mümkündür. 
Mimann ar~stik hakkını ve teijf hakkını 
tanımamak hususunda bu gibi meseleler 
üzerinde kanunlar bedeli \e mesle~ or
pnizıs)Onlann lnzıbıt nizamnameleri 
ile temin etmek hususıb karırgir oldu. 
H& tqkilata bir vazife olarak kabul 

cdddı. 
Dordiincü temin senıyi ınşaıtta mima-

rinin bakimi) en teşkU edi~ordu. Asnn 
karakterislk binalarından ve bugunun 
mebzulsn yapılın inşaatından birisi de 
fabrika bınılan ve ıizinlerdir. üzinler 
mıPine muhendislcrinin işin icabat ve 
zaruretlerıne gore yapaklan basit ve ip-
ddat plinlır üzerine yapılıyor \e yalniz 
maksadı teminden başka bedıl \ e mi
mari bir endışe gozetilmiyor. Bugilnün 
butün memleketlerinde bu bir me ele 
halindedir. Bu binalarda da mimarinın 
bıkımi~etı bir dertdr. Bilhassa şehirlerin 
etrafında tevessü eden bu senayl manta
kılırı ve mıhıllelerl şehir enn bedii 
ve mimari kı metleri üzerinde büyük 
tehlikeler gostcrmektedir. Bu itibarla 
mimarlann senıyi mühend ılen ile muı
cereken çalışması hususi ehemmiyetle 
mevzuubahis oldu. Her memleket kendi 
memleketindelı:J bu buausta i melliden 
bebseal. 

. 
verıyor 

Beşlnd ve sonuncu 
urt bir mevzua dair idL 

Frenklerin (Akostit ArşitektU aJ 
dikleri bUyülı: ıçtıma ve konaer 
nnda aksi seda meseleleri üst nele 
ribattı. Demokrasi cihıntumu 
ve yüksek musiti popUlarize o 
sonra büyük müzakere ve tonıer sal 
lan yıdmak ve b ı salonlar dablltade 
tevziatını ekut etmek zaruretini 
etmifdr. Büyük opera ve operet 
tan dram ve komedi salonlan. k 
salonları. sesli sinema salonları 
içtima saloolanm ınt• edebilmek 
bu meseleyi euafb bır surette 
dikkate almak zaruret bal ne gel 

Bu idbarla bir çok millet er a 
tahribat için mühtelif lıboratuv 
vüucde gedrmitlerdir. Mekteplerde 
dk hususunda tedrisat vızennişlerdir: 

Mesela Parıs•te Sorbon 'da ve sena 
nefise mektebinde birer kunil 
Ve bu teknik mektebinde büyük 
IAboratuvır tesıs edilmiştir. Frın ız 
mart Marsel Obonen ve Gustav Li 
inşa etdkieri " Salle ., de en m 
blr şekil bulmuşlardır. 

llütUn bu meselelerin tarlfıunı 
uzun raporlar verılmiş ve münıkaş 
olmuştur. 

Bunun haricinde muhtelif asrf m 
leler hakkındı konferanslar tert p ed 
Kongreyi tertip eden Macar mıl f 
marlır teşkilatı m sıfırkrını çok muw 
fıkıretlı ve kulfetli bir şekılde al' 
Bır haf ta zarfında şebınn ve mt'ml 
tin bir çok ~ erlerıni ot mobılle 
dirdı. Pt'şte belediyesi, art stler k 
Dahiliye ve Murif Hlrtlet'er4 P 
vil!yeti muhtelıf ziyafetler tertıp e 
Bütün dünya mımarlan ıra ında çok 
mimt bir müşareket ve t nışıkhkl.ır 
edildi. Önümüzdeki J 3 unçu kong e 
rika bükamedntn daveti üzerine 
ton'da olıcıktlr. Amerıka hukOme 
ver limanından Amerıkau kadar 
aalannı mahsus bir vapur tah s etm 
tir. Aynı ıamında kongre aza ı 14 
kongttnln de lstanbuldı top anmasa 
arzu ediyorlar. Kendi enne bu hus°* 
ço calışıcattmıllll ve hutun dünyanın 
en meşhur ve buyuk mımarlannı mı afir 

etmek bizim ıçın bu\ uk bir şeref " 
milli bir menfaat olduğurıu 5 \il\ erek 
altı sene sonra lstanbulda hır hirımla 
11limlımıyı t~menni ederrk aynldık. 
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c iiste Konuşuldu? 
B. M. haraıet .i ü a .Meclisinde geçen 

neşre devam 
aş ların zaptını 

ediyoruz 
kik et· 

bunu haziran ayında Meclise izin ven1mezden evvel tet 1 
[Dünkü niWıamızdan ı ıabaat] 

Yok Türk parasının bugün, yarın e istikbaldeki vaziyeti
ni ifade edici bir şekil ise bunun doğı ı.ı olmadığı itikadmda
yım. Çünkü bu kanun malumu aliniz p ramızın kıymetini ytik
seltmesine karşı alınmı~ bir tedbiri iht va ediyor, esasen para
mızın sukutuna karşı evvelce ittihaz et ilmiş tedbirlerle bu su
kut tevkif edilmiş olduğundan birden yükselmesine karşı da 
bu kanun kabul edildikten sonra parar uz sabit bir kıymeti ha
iz olmak ı:ızım gelir. Halbuki hepiniz bilirsiniz ki paramız 
müstakar değildir. Paranın kıymetinh müsteknr olabilmesi 
yani istablize olabilmesi demek, altın sası üzerine müstenit 
olmnsı demektir. Altın esası üzerine t sbit edilecek olan bu 
krymetin dahil ve hariçte herkes tamf ndan bilaşüphe tanın· 
ması demektir. '\ e hel'hangi bankaya Yt ya şubesine irae ettiği
niz zaman mukalıiliı de altın ulmabilfj esini temin etmek de
mektir. Ilinnenaleyh paramızı ihraç e< en bankanın depoların
da; tedavülde bulunan paranın muayyt n bir miktarına tekabül 
edecek altn bulunması iktıza eder. VaT.iyetiıı bu merkezde ol· 
madığr c='mlenizce malUm olduğu için ugünkU tedbirin para· 
mızın kıymetini daimi bir surette müs akar kılacak bir tedbir 
olduğunu ?.anne memenizi rica ederim Paramız müstakar de· 
ğildir. Bundan nasi bir memlek tte m istakar olmıyan para
dan tevellüt edebilen bilcümle mahazi elye,·m memleketimiz· 
de mevcuttur. O mahazir nedir? Enel " paramızın iştira kabi· 
Jiyetinin azalması, saniyen bugünkü k ymetinin yarın ne ola
cağı malfım olmaması. Halkın ekseriyl"ti böyle bir parayı bi
naya ve yahut daha emin bulduğu yeı lere vazetmek mecburi
yetini hissettiğinden halkta tasarruf tmek imkant münselip 
olmaktadır. Para müstakar olmayınc; bittaLi bilUmum eşya 
tiatlarında da kararsızlık olmakta ve l undan naşi memleketin 
umumi ticareti, zararlar görmektedir. lşte bütün bu mahzurlar 
memlekette iktrsadi inkişafın yürüme~ıne, yükselmesine mil.ni 
olmaktadır. O halde mevzuu müzaken. olan bu kanun ne gibi 
bir maksadı temin etmek için Meclise ~etirilmiştir? Memleke
timiz gibi ziraat memleketi olan yerler de mahimu aliniz mah· 
sulatı zir:ılye muayyen aylarda kemale erer ve o aylarda ih
:racat başlar. 

Hu aylar senenin iki ve nihayet üç ayına münhasırdır. Ni
hayet kısa bir devre aittir. Kısa bir devrede memleketin en 
mühim ihracatı icra olunmak mecburi eti vardır. Bu mecburi
yete mukabil, ithalflt tıcareti senenin· ıütün aylarma inkısam 
ediyor. Bu ihracat dofayısile memlekete vürud eden İngiliz ve 
ya ecnebi paralanna tekabül edecek l adar ihtiyaç gösterme
mektir. lthaHit tica.eti on iki &)n münkasem olduğu halde iiç 
ay zarfında memlekete girecek olan bi tün İngiliz lirasının n 
ecnebi dövizin (absorbe) olmasına imk Ln yoktur. Binaenaleyh 
lngiliz lirası fazla miktarda piyasaya arzolunmakta ve buna 
muknbil olarak ta nz talep edilmekted·r. Al'Z: fazla olunca, ta
lep az olunca, bittabi fiatlarda karars_ ~hk hasıl olaacktır. Ba 
sur<:tle İngiliz lirasının kıymeti azahr, ve yahut daha doğrusu 
Türk lira ının kıymeti ziyadeleşmeğe başlar, bu hadise ma
IUmunuzdur ld yalnız bu seneye münh ısır bir hadise değildir. 
Çünkü bütün seneler zarfında tekenü ~ eden bu hadisenin bu 
~ene başka bir netice tevlit etmesi nec :?n ileri gelmiştir. Muh
terem Maliye Vekili Deyin buyurduğu gibi Jngiliz lirası tazyi
kinin altında kalmakhğımrzın esbabı elerdir? Bunu izah et
mek isterim. 1'~vvel emirde ma1Umunu2 ki bu sene mUJi parayı 
koruma kanunu mucibince döviz müba aa etmek serbest değil
dir. Yalnız ticaret erbabına rnünhasır<lır. OnJar da yalnız ya· 
pabilccekleri muamele üzerine İngiliz dövizi almakla mükel· 
leftirler. Bu kayit dolayısile memlek( timize dahil olan lngi
liz liralarına mukabil kafi derececle t lep oJmadığı için Türk 
lirası ~ iikselmek mevkiine diişmüı;;tür. Eğer bunu serbest bı
rakacak olursak, bittabi lngiJiz liralaı rnın kMl miktarda alı
cısı zuhur edenıi:y ecel~ huna mukabil 1 Urk liarsr kesbi kıymet 
edecek H~ hinaenalc) h bugün hir lngil ı lirasmn mukabil 1030 
kuruş elde etmqi düşünen bir müstaht ·ı, bu serbesti neticesin
de Tiırk Ilrnsr (HOO) e yükseldiği takd rde bir lngiliz lirasına 
mukalıil ancak (900). (950) kuruş elde etmiş n bundan naşi 
miistah illerimiz. mutazarrır olacaktır. Bu itibar1a Hükumetin 
dfü~ündi.ığii tedbir, mustahsillerin me 1faatine ve paramızın 
muvakkat bir surette istikranııa hadiı ı olduğu kin, fırkamız 
tarnfınadn tllSvip edilmiş olduğundan m kanunaJ!ırkamrz. re
yini e~irgemiyecek1ir. 

Kanunun maksadı nedir? Na~ıl ifa., vazife edecektir? Ma
lftmu flliniz feısudeleşen ve ya herhan tl bir suretle tebdili ik
tıza eden cunka mukabil, Osmanlı Bar; tasında 120 milyon Ura 
kadar • rnl.nmmı pek i)i bilmiyorum - para mevcuttur. Bu 
mevcut olan pnrnlar bu defa az olan 1 ngiliz lirası talebini zi
yadelcııtirmek için tedavüle çıkanlaca \, ve tedavüle çıkanlan 
bo 'l'ürl paralan ) erine bankanın sardığına İngiliz liraları 
konacaktır. [-;tihsal:it ve ihracat zaınaı t olan iiç ay zarfındaki 
bu arza mukabil diğer aylarda lngilizt olan ihtiya~ yavaş ya. 
vn" kendini hissetthccck ve binaenaJey a gerek hükumet, gerek 
tiiccar ihti}acatı kin lngiliz mübaya: ~rna mecbur olaeaktrr. 
l\tiiba) an edild ıkçe ha"ıl olan Tiirk lira .. ı İngiliz liralarının ye
rine gireceJ\, Te lı giliz lirası rnübaraa etmiş olanların elinde 
kalacnl,tır. Bin· C'naJeyh kanunun mek nizması bu suretle de
vam etti H tal <lirde bazılnnmn zannet iği gibi, bu kanun kar
şılıksız evr kı naktiye çıkarmak ve (en lasyon) dedikleri ame
liyeye lmtin en müşabih değildir. Rum karşı fırkanın reisi ol· 
mak sıfatile efk.m umumiyeyi tatmin t tmek mecburiyetini his· 
settiğim için arzediyorum. Tamamen tu gibi endişeler. znittir. 
Bu çıkarılan paralar sandılı.-ta mahfu olan paralann muka
bilinde çıkarılmış olduğu için hiç bir •ndişe ve tehlike varit 
olmaz. Bunu efkarı umumiyeye bu ki rsüden söylemek iste
rim. ( /Jravo sesleri, alkışlar) Bu kam t ne kadar bir istikrar 
temin edebilir ve bu istikrar ne kadar bir müddet devam ede
bilir? Bunu tayin etmek; bundan sonı ıtd aylarda gerek Ilü
kumetce, gerek ticaret erbahmca ecnelı dövize hasıl olacak ih
tiya( mfütarrnı tayin etmek demektir. !unu i.·e burada tahmin 
etmek mümkün de'ildir. Fakat her ha de hu kanun tahminata 
gore altı, yedi ay ı~ndar paramızı müst ıkar bir halde tutmağa 
kifa) et edecektir. lşte efendiler. bu fj i istikrar zamanında 
Hükum t"n yapacağı en mühim vazife paramızın altrn esasat 
üzerinden istilmrar ettirmek için ciddi ve sasah tedbir almak· 
tır. Bendeniz o iddiada:nm ki .Hükum t bu tedbiri almakta 
pek çol geç 1 almıştır. Bu tedbiri bnnd ın iki sene ve belki her· 
halde bir sene e"el almak kabil idi. 1 aramızın bu suretle ta
havvtlhıne set çekerek umumi ticareti tizin kararsızlığını mu· 
cip olmak caiz değildi. Buna mani ola >ilirdi. Yakıa bazı ufak 
tefek tedhiı Jeı Je Hükumet paramızın i tikrarmı temin için ha· 
zı çarelere tev<! sül etmiştir. Teve sül ettiği bu çarelerin en 
ba lıçasi bazı miitc)tassıslann fikir V< mütalea ını almaktır. 
Bundan iki bucuk sene evvel 1s Bank; sı tarafından (Fiserig) 
namında bir mütehassıs celbedilmiş ve m meselenin tetkiki ken 
dislne havale edilmisti. Son tetkikatta ' :Fiserigin tetkikat ve 
ınesalsl netice.si J aptığı raporun ne ne iceye müncer olduğunu 

bilaaiyonam ve zannediyorum .ki efk.in umumiye de bundan 
bihaberdir. Bıı rapor bu suretle hükümsüz kaldıktan sonra 
Mösyö Mülle · namında Almanyadan bir mütehassıs celbedil
miş ve umurt.ı mali~emizi tetkik ~~erek ısla~ ~tmek. n.? gi~i .te· 
dabire mütenkkıf ıse bunları Hükdmete bildırmesı 1.endısıne 
teklif olunmı ştur. Mösyö Müller uzun zaman MaliY.J vekale
tiııhı bütün v!Saikini tetkik etmi§ ve daha memleketin tetkiki 
ieap eden bil ümle vesalkına müracaat etmiş, gayet dikkatli 
bir rapor tan~im eyleml,tir. Bu rapor ne oldu efend ler? bu 
raporun tanz nii tarihinden sonra ne kadar zaman g !Çti7 her 
halde pnu b liyorum ki rapor bittikten ve Hükumete tevdi e
dildikten son ·a gayet mahrem bir surette masalarda saklan
mlfbr. Her nasılsa gazetelerden birinin eline geçen L>U rapor 
neşrolundukt tn sonra, HUkOmet bunu efhArı umumi) eye bil
dirmek mecbı riyetini hissetmiştir. Böyle gazetelere v •rilebile
cek ve bunda mahzur görilhniyeeek olan bir raporun bir sene 
el"Vel Iıatta 1\ .ecli.s az:ısından mahrem tutulması neyi! hamlo
lunabilir? Mi syö Müllerin raporu zannolonduğu ve muhte
rem Bapekil n Sivasta irad ettiği nutukta buyurdu} lan gibi 
yalan: masar; ri harbiye ile şimendifer masarifini tetJ ik etmiş 
bir rapor dei ildir. Efendiler, bu rapor bütün iktısac i bünye
mizi tamamilc tetkik etmiş, tahHL etmiş, hastalığımızı neydana 
koymut n bl: hastalığı ntedavi çarelerini ileri sürmi. ;;tür. Bu 
raporun dikk: tle ve ehemmiyetle bütün arkadaşlar ta.·afından 
okunması pek istifade1i olur mütaleasmdayıın. M. :\tüllerin 
raporu bu so etle hasır altı edildikten sonra bazı ar 'adaşlar 
- mecHs müzf: keratmdan hasıl ettiğim intıba. üzerine söylüyo
rum - Hükun ete vaziyetin vehametini söylemekte, l ükdrneti 
ikaz etmekte ..cusur etmemişlerdir. Fakat o zaman Hi kdmetçe 
bütün bu mü..alea reddedilmiş, paramız gayet sağlaııdır. Siz 
bir takım ecn ~bilerin, haricin propagandasma kapı il) orsunuz. 
Bunlar Mi.kür uıüt:dür paramız şöyle kuvvetli, böyle kuvvetli 
yolunda beya ı:ıatla bütün bu endişeler izale edilmeL isteni
miştir. Halbı/d bu sözler kavaidi iktısadiyeyi dur lurmağa 
kafi gelmemi•., aylar geçtikçe paramızın sukutu 7.\yadeleş· 
meğe başlamı t ve tam 1140 kuruşa kadar inmiştir. Efendiler, 
tam bu zama ıda hüklimet harekete gelmiştir, ve ma Qmunuz 
olan hal para ruzı koruma kanununu meclisinize kabul ettirmiş 
tir. Paramızrr maruz olduğu tehlikeyi görmekte çok ~ecikmi" 
olan Hük:Umt tin basiretkarlıfına inanmak benim için biraz 
güçtür. Bu g :bi basiretsizlikle idare olunan mali siy ısetiınizi 
bir muvaffak yet harikası gibi göstermek te müşküldür. 

Efendiler! m muvaffakiyet harikası istatistiklere'"• rakam
lara müstenit olmak lazımdır. İddiayı mücerretle bunun mu
nffakfyet ve ya ademi muvaffakiyet olduğu isbat ı·dileme7. 
Vakıa Milli r:arayı koruma kanunu paramızın panik halinde 
sukutuna mfö i olmuş ve bir istikrar tevlit etmiştir. Bcnun fay
dası gayn kabili inkardır. Fakat diğer cihetten bu kanunda. 
mtinderiç ola ı bazı ahkAm kredinin ekEilmesini de ha s olmuş
tur ve bugUnhü günde faizin resmi bankalar tarafından 3 19, "o 20 ye de ÇL•arılmMma sebep oJmuştar. Dün Haklın yeti Mil· 
liye gazetesin ele intişar eden bir refikimizin makalesir i dikkat
le okudum. Orada diyorlar ki paranın bu derece ağır ve paha
lı faiz1ara talıi olması yalnız bizim memlekete mönha ;;ır değil
dir. Etralımı.,daki komşuları da na.zan dikkate alırsak ezcüm· 
le Romanyad-ı % 20, % 30 derecesinde faizle para verilmekte
dir. Mohteren refikimizin bu rakamları nereden aldıJ}mı ve bu 
rakamların ı.·omanya ahvali maliyesinin hangi devri ıe ait ol· 
duğunu bilmiyorum. 

Mahmut JJ. (Siirt) - M. Ristin raporundan ••• 
Fethi B. (Gümüşane) - Demek ki istikraradan tnel ola

caktır. 
Mahmut n. (Siirt) - Islahat esnasrnda. 
Fethi B. (Gümüşane - Demek ki istikrardan e\ vel ola

verdiği rapor Ja bu rakamlar bulunabilir. Çünkü; o uman Ro
manyanrn va~.iyeti maliyesi ve va'T.iyeti iktısadiyesi bt gün bi· 
zim vaziyeti r:taliyemizln ve \o'aziyeti iktısadiyemizin aynidir. 
Işte benim id Ham; bizim içinde bulunduğumuz bugünkü vazi
yetten kurtul namız için esaslı tedbir almaktır. lstikn n temin 
etmek için ci< dt ve esaslı tedbirler almak lazımdır. Her halde 
·muhterem reı ikimiz. Romanyada bugünkü faizin ne 1 adar ol· 
duğunu öğrnr mek isteseydi. telefonla bir bankaya uüracaat 
ederler ve tat kik edebilirlerdi. Her halde resmi iskon .o dedik
leri gibi% 2() değil % 9 raddesindedir. Binaenaleyh emniyetli 
bankalar her vakit % 9 la kolaylıkla para temin edebilirler. 
Variyet öyle değildir. 

Efendiler; bu kanunu geçirmek için Hükftm~in Meclisi {ev· 
kalade surettı! içtimaa davet etmesini de basiretkarhl ları için 
pek büyük bir delil olarak görmüyorum. Çünkü, ef enıliler ! bu 
kanunu mucir otan hadiae; fazla miktarda piyasaya 1 ngiliz Ji. 
ra.sının gelme:;i hadisesi her sene tekerrür eden bir hadisedir. 
Bunu, tekerri rü zamanına kadar beklemek icap etmı z 3-4 ay 
evvel bu hadi Je pek illa kolayhkln tahmin edilebilir< i. Böyle 
bir hadisenin tekevvün edeceğini Maliye Vekili Beydendfnin 
pek ala tahm n etmesi iktrza ederdi. Çünkü, buradaki kanaat
lerinden anla ;dacağı veçhile ithalatımız geçen seneye nisbet1e 
fevkalade ve nühim miktarda tenakus etmiştir. Yeni gümrük 
kanunu mucihioce ve ihracat dolayısile memleketimii e dahil 
olacak lngiJi:. lirasmn ecnebi dövizi (absorbe) edecek kadar 
ihracatımız yı ktur. nu Maliye ''ekaletince maliim olar. bir key
fiyet idi. l\falüm değilse gümrük istatistiklerine bakmak kafi 
gelecekti. Fili akika ithalat ticaretimiz 192!l senesinde 2U mil· 
yon 6 yüz binl ira kesirsiz yurnr1ak rakam arzediyorum. 19211 
sene~inde 2.3i 700,000 lira; 1927 senesinde 211,400,000 liar; 1928 
senesinde 223 :>00,000 lira; 1929 senesinde gümrük 1, nununa 
takaddüm ed ·n aylarla onu müteakip aylarda 2:>6,0 }(),000 Ji. 
radan ibarett r. Binaenaleyh buyurdukları gibi o sene yüz mil
yon bir fark görülmektedir. 1929 senesinde 256 mily mluk it
halat yapıldı. 1930 senesinin ilk altı ayı zarfında tabii tel<mil 
sene için ista istik aJmağa imkan yoktur. 68 milyon ithalat 
ticareti olmm tur. 192!) senesinjn ilk a1tı ayı zarfında 1 una mu
kabil 121 mil ·on 400 bin 1ira ithalat yaprlmıştrr. Bin Lenaleyh 
geçen eenenir ille altı ayı ile bu senenin ilk altı ayı Z< rfmdaki 
ithalat asanr da 52 milyon 300 bin liralık bir noksan vardır. 
Bu noksan it ıalatta elbette gümrük tarifesinin tesirı olmuş
tur. Fakat btı :la amil olan yalnız bu mudur? bu cihet de şaya
nı tetkiktir V< zannederim ki; halkın iştira kabilinyetinin azal· 
mış olması d;, hu ithalat ticaretinin azalmasını mucip olmuş
tur. Vakıo. itlı tlatın azalmış olması tediye müvazenem zi temin 
edeceği itiba1 ile şayanı memnuniyettir. Fakat acab·ı geçen 
sene ile bu a< ne zarfında, dahildeki fabrikalarımız v~ yahut 
dahili masnu ltırnız :12 milyon liralık bir iş yapabilec~k kadar 
piyasaya mal çıkarmış mıdır, yoksa halkın ithalat yapmak hu
susundaki işt ıra kabiliyetinin azalması, bu suretle ifoalat ti
caretinhı aza 'ma.cıına mı sebep olmuştur? Bunu da 1 etkik et
mek lazımdrr Bunda zannederim ki: her iki cihetincle tesiri 
olmuştur. Bil 'l&ssa halkın iştira kabiliyetinin azalmr! olması 
bona en büyiiıı: bir fımildir. 'Bu nıeyd:lnda iken efcn<li er; yani 
bu seneki ith ılatınuzın bu kadar az olaca,~r me} dnnda iken, 

meğe imkan yok muydu? . •jliZ. 
Mazhar Müfit Bey (Denizli) - :Mektep talebesi deg 

binle gitmeyiz. biz. .. 1 ıttr Fethi B. (Gümüşane) - Affedersiniz o maksatla soY ~n· 
dim. Oyle bir sui maksat hatırımdan geçmemiştir. O!'dan yt!'· 
ra efendiler Hükftmetçe de pek ata malQmdur ki hazıran a rdl· 
da konsorsiyom vardı, milli paramızı koruma kanonu va et· 
Binaenaleyh mahsulat zamanında memlekte girecek olan 118 
nebi dövizi kolaylıkla absorbe edilmiyektir. Bu itiabrla bU JJd 
0 zaman derpiş edip kanun yapmak daha muvafık olurdll· ek 
kanun için meclisi fevkalade bir surette içtimaa davet etili 111 ve halkı Hükumet karşılıksız para mı çıkarıyor gibi bir takt 
endişeye düşürmek caiz midir? ol• 

Ali Saip B. (Urfa) - Bu vesile ile zatı alinizi dinlemiş 
duk. 

Fethi B. (Gürııüşane) - Biraz daha bekliyebilirdini.z. 
Arkadaşlar; biz bu kanuna rey vereceğiz. Uç noktai na~ 

daıı rey vereceğiz. Evvel emirde bu kanun bir istikrar telll 
eder. Muvakkat te olsa paramızın istikrarını temin eder. fır~ 
mızın prensiplerinde paramızın istikrarını temin için cidd~ll· 
e&a.Slı tedbirler almak en esaslı bir mesele olarak d bd 
dir. Bu itibarla bu kanunna rey vereceğiz. Fakat ti e 
kanuna rey vermemiz, Hükumetin bütün siyase 11 • 
itimat ettiğimizi üade etmez. O manada telakki bayurrnaroa 
mzı rica ederim. ıe 

Efkan umumiyede bu kanunun paramızı hiç bir suret 
tehlikeye düşürmediğini alenen göstermek için fırkamız fırkd 
mzla beraber birleşerek rey vermeyi de memleketin menfa~. • 
ne muvafık görmüştür. O noktai nazardan da rey vereceP. 
Sonra efendiler yaptığımız muhalefet şuursuz bir muhalef~t 
değildir. Memleketin menfaatine muvafık olan tedbirler gel • 
fi zaman fırkamız bu tedbirleri her türlü muhalefet tikrindell 
azade olarak kabul eder. Bunu da efkan umumiyeye göster
mek için bu kanuna rey vereceğiz arkrdaşlar. MütaleatıOI 
bundan ibarettir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (/zmlr) - Muhalif p~ 
lideri Fethi Beyefendi Hükumetin istifa edeceği şayiasına i.![ 
tinaden, Hükumet mademki istifa edecektir, onun için esas 1 

programları hakkında söz söylemek zaruretini hissetmiyoruJO, 
bir daha Hükumete programlarını görüp icraatmı ondan sonra 
tenkit edeceğim, buyuı'dular. Zannederim ki bundan kastlal'I: 
Hüklimet istifa ederse, bütün kusurları bundan ibaret, ortı& 
yerde başka bir mesele kalmıyacaktır demek olacaktır. ÇünltÜ 
bi'Z arkadaşlar, samimi kanaatlerimizi son gün dahi icra ede
riz. Ve samimi kanaatlerimizi düştükten sonra dahi nihayete 
kadar müdafaa etmek cesaı·etini kendimizde görenlerdeıtfJI. 
(Al laflar) Kanunu bittabi Fethi Beyefendi her aklı selint 811' 
hibinin söyJiyeceği sözlerle takviye ettiJer. Bundan doalyı keli" 
dilerine teşekkür ederim. Hakikaten kanunumuz nadir kanun· 
)ardır. Ve efkan umumiyedc muhalif, muvafık, dahilde \'ti 
hariçte, ha,!ta muhteJif cereyanlara tabi muhtelif bankalar 
nezdinde ayni müşahede ve ayni zaviye altında görünüyor· 
Yalnız kanunun hututu asliyesine böylece temas ederken, öY· 
le tahmin ediyorum ki bu kanuna Hükumetin lüzumundan faz· 
la bir kıymet ve mahiyet atfettiğini Fethi Beyefendi istidlal 
eder gibi olmuşlar. Biz bukanunla, geçen sene huzurunuz~S 
teklif ettiğimiz gibi giriştiğimiz uzun ve çetin bir mücadeleııJJI 
nihayet ikinci safhasında bulunuyoruz. Arkadaşlar, iktısa~f 
meseleler öyle meselelerdir ki; bunları bir darbei kalemle bıt 
tek maddei kanuniye ile, bir emir ile, bir işaertle tebdil etme
nin imkanı yokutr. Bütün harekatı iktısadiyede muhtelif tec· 
rübelerin verdiği mahsulleri birer birer gördükten sonradır Jd 
hedefe doğru yaklaşmakta olduğumuz kanaati bizlerde teke•· 
vün eler. Ve safha safha mücadeleyi hedefe kadar götürınüf 
oluruz. Fethi Beyefendi pek ala bilirler ki: dahili bünyesi çok 
az hırpalanmış ve harpten muazffer çrkmrş ve muzafferiyctiıt 
bir çok semerelerini de tevali eden seneler zarfında toplantıŞ 
olan Fransa, kuvvteli iktrsadiyatına rağmen harpten sonra. 
tam on sene zarfında yani bundan iki sene evvel parasında is· 
tikra yapabilmiştir. Fethi Beyefendi, bizde bu istikrar bundan 
iki sene evvel yapllabilirdi, fakat tedbir alınmamış, hük6ınet 
bu vaziyetle on sene mücadele etmek mecburiyetinde kaJmıt
tır. On seneden sonradır ki parasını istikrar yoluna sevketıniŞ 
ve kanunen istikrar yapabilmek kuvvetini kendisinde bulın~Ş: 
tur. Çok daha kısır topraklar üstünde, çok daha cılız şeraıt• 
iktısa.diye altında çalışan arkadaşlarının ise, seneler zar!ında 
kaybettikleri neticeyi çok ümit ediyorum ki takdir buyuracak· 
lardı. Bunu bizden esirgediler. Rakamlar arasındaki münaka· 
şalara gelince: Filhakika arkadaşlar huzurunuzde, dört ay k~· 
dar az bir zaman zarfında yüz milyonluk fazla mal geldi so
zünü tekrar etmiştim. Burada bulunan ve memleket harekatı 
iktısadiyesini yakından takip etmiş olan arkadaşlar pek ala 
bu sözümün hakiki manasının ne demek oMuğunu tamameıt 
anladılar. Ben demedim ki, bir sene içinde yüz milyon liralık 
fazla bir mal aldık. Ben dedim ki, dört ay içinde yüz milyon 
liralık fazla bir mal aldık. Bu cereyana memleket efkarı umu· 
miyesi müteaddit defalar temas etmişti. Bunlardan birim ta.· 
rife kanunu yapılırken muhtelif tüccarlarımız, muhtelif ınil· 
t.chassıslanmız aceba. hacim ve siklet üzerinden alınacak olan 
resim kıymete nisbet edilirse, aldığımız resmin kıymetine naza· 
ran nisbeti kaç derecededir. U1.\ln hesaplardan sonra varılan 
kanaat bittabi biraz ihtimali olmalda beraber % 10 ila 11 kıY· 
meti arasında değişmekte olduğu şeklinde idi. Hatta tarifey~ 
ait kanunun en kuvvetli esbabr rnucibesini bu nokta teşkil edı· 
yordu. Bidayeten % 19, % 20 arasında bir nisbet dairesinde re
sim almak için, hacimler üzerine sıkletler üzerine konmuş oıan 
resmin bu defa ayni nisbete va.~ıı olmak için beher okkasıııa. 
beher hacmine ne kadar resim koymuş. olalım ki tarifeyi file 
yaptığımız zaman almakta olduğumuz resmi bundan sonra da 
almış olalım. Çünkü hiç bir surette istemedik ki memnuiyet• 
kar bir sahaya geçelim ve clünya ile rabıta.mızı ve alakamı~ 
keselim. Asla böyle bir düşüncemiz yoktu, o kadar yoktu kiı 
nihayet tarifemiz için düşündüğümüz hedef kıymetini geçe.il 
% 19 ve % 20 üzerinden bir vergi alalım vaziyetinden ibare: 
idi. Bittabi bu (% 19) ve (% 20) yi tesbit ederken memlek~ 
mamulatı hahiliyesini himaye edebilmek için bazı yerlere hıÇ 
zam yapmadık. Bazı yerlerde hatta tenzilat yaptık. Bazı ye~ 
lerde de kafi miktarda zam yaptık. Bu resimlerin yekiinu 11· 
mumisidir ki (% 20) derecesinde resim alır vaziyetine yeniden 
bizi geçirdi. lşte bu fikir konuşulurken anlaşıldı ki bu meJ!.lle
kette resim olarak gümrüklerde naldığımız verginin yekunu 
kıymetinin (% 10) u nisbetindedir ve Maliye vekaleti dört aY 
zarfında tahsil ettiği vergilerin yekunu umumisine nazaran 
on buçuk ila on bir milyon lira kadar bir fazla varidat alm~Ö 
tı. Yani sadece dört ay içinde rüsum şeklinde giimrükle.rce 
milyon Jirahk kadar ·bir Hhah1t olmuştur. Rnnunn yek~~~ u· 
mumisi de hfraz evvel ar7.ettiğim nisbct göz önüne getirıJırse 

[!:Jaba<ıdrna yaruıki nifalurmızda deı·am edilecektir] 



-· .2rta Anadoluda Seyahat Mektuplan : 'is .. az 

Çorumda hayat ve faaliyet 
Bu aüzel vilayetimizde maarif var

lıtı gittikçe kuvvet bulmaktadır 

Çoramma 111Daml .........-

~.!!!?! 
Çoram ~eti ber alaada 

olclutu aibl maarif ... jel ifle
rlacle de çok mltenldd bir 
halele buhm11yor. Vil&yet mer
lre.b.cle her tlrllt .... itle mil· cela.._ alta ilk mektep, bir muh. 
tellt orta mektep Ye bir de kly 
r•b •ektehi Yar. 

Klylerde tok ............ y~ 
IOll modeD-. IDllvafık birer ilk 
~ ....... ~ ... 
.......... bia.tanaaa.. ...... it.,.. adedi 54 tl bal. 
maktac:Lr. AJnC& Od kaza ve. 

.. - ~ iç mektep fa. 
fMll• b•tl•••lfbr. Çoram ma· 
allle •dedi itibarile de elaemmi
Jet)fclir 131 mektepte 237 tane ..... , ....... Çorum viili•ı Ceuıal B. 

ta ~- -ffMta 

= - ~~ mllkemmelle .. elcteclir. e • •· h 
Millet mektepleri Ye halk =~ da m,•affak olacağm,, diyor-

kama odalarma b-.da ~°k L INr ehemım,et aUediJm;..L.e • • mel& yol faa&yed de tak-
D- S qro-,: • cfll'e .. faD 'Bti- fıaldedlt. vtJı 
..,. MDe 1 mahalde balk okla- naeilCezı jle bQt&n ıc.;.ıar yet 

ma oclılan b9lil eclilmiftir Mil ~~q, ~ ... er 8'81aıd.W b~ 
m.t -1deplerllkl• pk. -: ı-.. .. totalar her. l4mir 
rada obma kabillyetler&ai fQe. lmamakta, bir tok 

1
_.vde b:. 

ı., kitap •• Mire okumak aur.eı- ton •elda •e k6prtller lata 
tile herp bir par~ daha uta- lunmaktadır. Bir çok ıoaala:.: 
l'IJOl'lu. Vill)'et ~-4e .... ""~ d. t bclil 
rek miDet mekteıplen Ye ierebe .ar--. 9 

1 
r e · ecJftmek 

cliıer m..nf faaliyetleri için ço~ ıdllllftu. tbWa U. le yl8ftı-
a8Lim hıtta umUll bltçeaüüa b" Çorumda çok garip buldu;c... 
Jlbd• elH•mi t .. -Ln eden bU'' U' •eaele -- Bu aum 

s,-u .ıı_ ....... • rlzel ıehir-
hı.ı.it me~ar. idarei b.;..-z, llıll9 ..1-.z...-- .ııa-- L:-L -..- ...,..uı .unı- -.uir JD•banU 
liJ• ilk •ekte.._ deftlll •den ~,. yok. HiikGaet biaqı 
&irr tlle&e,e meccaai kitap •• 11...U,. kadar beledi...,. ... :_ 
ftlattl d....,_ • .... LltL I'~ Daah --v• tenı ettifi silil ~ ;:-• '" .... P IW hiatda 
~ S~nadaD O~ Ye~ lllıııfıe ... ,....... B, aeiaecfe 
ttıuui takip tlf• telebe7e de el • lra• W. tialaya hhltf&...er-
h• "9• Çörama plip ıelıiae •• aı. ..... r .... ı. •r 
L.:' __ ..:__.1..1 .. ::~ 9 .ıı& ...... a.. . .._ ~ , ... 
............. •emektedir. Bu ..... • ......... ~. tiyle i&zel 
ki, J•h .... mAbim bir hlr blkea..t 1c..... tek 
faJCla temia elaediji için ıq. Baaa ~ • • lizım. 
........... TıtaNıata De ç.n,.aı eclW'Meıer n•"; .ı:: labbınet 
lcualarmda ld mllatait •• zeki .._... hlr fefıiftle hara 
IO'"lkı.rm orta tahlili takip ede- h&~met konatı a-119 '61: P,. Mr 
Wl..ı.t if9a bir paaaiyoa .a. ıeli1or. na 

aicla ptlrll .. bi *9tle Qo- 1'.aJ•t Mdrnt• 
naa tok laJmetli melDJeket ço- l["iM~=;;ni:=:i::::=:~:::::::::::. 
....,._ malilt olacaktır. Ço· 'f'r\l,ket haberıerı] 
,. • ...., ..,...de bir de Bir d 
• Dl• mektebi infa11m isti- ..... _ nayet -·a- b1a1ı...- ~k 
~.... Kutmnmuda ,.,.ı ~~in Yaya kiJlnde mu.:: 
._ -k•ı.-.. bilabara la • .:.71.~~ Halllft eleneli 1181Diad"a 

er UU' fa11111 a~e Ba 
•-......-. lll'fmuar • derludl S I,• • rtaıayitJ~ 
1- ...ıum mektebinin ç.. ftfli • it ••ıaCfe &ir ~ 
--.da lilpla tpa a.atla Çora- leelll•~~ talNnla ileht-o 

W., a..ta ~eti~ ~ Ta..._ lllMraa-ı Heılal 
Phtu laJmetli meh uları oldu- efendi zevcesi Kobra hanımı 

sa 
r~ ................ _._. ...... ,,., 

28 evlül 930 

.. Borsalar 
Achçıl "'•1>11nctı 

Karnb;vo • 

l lngfljz IÜ'uı ltr. 100 
• T .L mutabıtı Dola o,4 22 
" • Fraat 1 
• • Liret 
• • 
• • Bel~ı 

• • • .. ~:'1: 
• • Leva • • 
• • ... 

• • 
• • -. ... 

Florta 
K11rOD 
SUblr 
Pezeu 
Mart 
Zloti 
Peııga 

to Ley kanış 
ı Ttırk llruı Dfnar 

Çervoneç Kent$ ı 

9 - V AKIT 30 Eyini 1930 

800 çeki odun münykasası 
Yiiksek orınan nıektebı 

rektörliiğii nden: 
Mektebimize IOzumu olaa sekiz yOz çeki odun aleni ~Unakau 

konulmuıtur. Taliplerin ıartnameluini görmek üzere hergün mtl
nakuaya iftirak için de yevmi ihale olan 22 t~frinievvel 930 ~· 
rihine mOsadif çarşamba gOnll saat 14 te defterdarlık binası 
bilinde mlleuesab ikbsadiye mübayaat komisyonuna gelmele 
ilin oJunur. 

Ankara vilAyetınden: 
1 - Anka ~da hal civarında bir ilk mektep yapılacaktır. 
2 - Bedeli ketfi olan 45711 lira Gzerinden kapalı zart usuli 

mllaakuaya konulmuttur. 
3 - Zarflar 16 teırini evvel 930 perıeabe gtin6 saat 15 t 

enel makamı villyete verilmek lbımdır. 
4 - Zarflara. be~eli keşfin yhde yedi buçuğu olan 3430 liıall 

bir baolra mektubu veya muhasebeyi huauıiye vezaeıine verile 
ba pua,a makabil ahnacak bir makbuz aeoedi teklif zarflar 
konalmak ve yapacak mllbendiaİD ehliyeti feonlyelerini havi vHİ 
Yillyet nafia baı mOhendialiğindea mflaaddak olarak yine b11 za 
lara melfuf olmak lAzımdır. Şeraiti anlamak iateyenlerin m 
mldlııiyetine Ye iftirlk edeceklerin aarflanm yeYlll Ye aaati • 
Jedea ewel malramı mlyete Yermeferi ilin ohmar. ------litlln!Jul '4 c4 lera memlltla/andan: 
lf Btnbımm firari Zileli SaYa 

mahduma Vuil Ef. den alacatı
nın temini içlii bhind derecede 
temimat iraesf mukabiliade iatik
ru eyi.edili mebaliie mukabil 
Bet~ta kay 1çiade boatan 
tokapda atik 'f9 cedit 7 nu· 
matah hane 50 gln mllddetle 

~~========•.... lha1*1 i!neliye mllza1edeaine 
nohmank 600 ura talibi ahde-

SatıMt apa'rttm~ıi 
Galatadi Sult~ Bey~11t Kılıf 

Ali Paıa cıddeamde No. t73-f74. 
Gayet eh~ fiyatla Uç kaJlı •· 
paıbman ulilıltbr. T•liplenu apat-
biriınur lkl~ci kabna mOra~atharL 

lst. Oçiln/D '1ÇTa
0 

mem :t14u11 an: 
Bir borCllD temini islifuı için 

mahcuz ye satıfdiall mukarrer 
bir adet piyano ..e bir adet bD· 
fe ve bir adet baVaZlu ayna 
5-10-930 tarihine mtisadif Pazar 
fBbO waat *dan on bire kadar 
açık artartDA suretile Bebekte 
kUçill' eeoeltfe 13 ~ 15 _No .• h 
hanede ,.tılaeakbr. Taliplenn 
mahallinde itUll' bulunacak me
muruna 91oracaatları ilin olunur. 

U..BDI& t•••c ............ 
aç çocuğa. ile yola çıkmıı ve 
k6yttndeu yanm saat kadar u· 
zaldafıbıf Mdbklan sırada anide 
pathyan bir tabanca karşunile 
aile relBi -olan Hazım efendi 
yere yuvarJammtiar• 

Maktul W...aı efendi ile ka· 
til Sabiti• aralan bazı mesele 
lerdeD dol~ uıun müddetten 
beri açık bulunmakta imiş. 
Haıam Ef'eaa nin yere ~var-

landığını ı6f_•n Sabit Kübra Ha· 
nıma tecaVttı etmek iste~ıııe 

ıiade olup bıi defa ytızde 5 zam 
ile ve oa beı gbo m&ddetle iba· 
Jel kat'iye mllzayedea~e YUO

IUDlllUflUr. 
Sokaktan il~ ıyak mermer 

mercliYenfe i~erl g&ildikte zemini 
çiçekU çini daıeli bir ıezinti 
ınJth&llhlde11 bir' .,.- keza 

-..ı.ı 
&tı Sofa .... 

r1ıa w ~&ta birinci• ,ilk 
.... ~ & heriDcle ld 
oda ~el\ 'bti Lir geiiati ma-
1a.m &zeriDde. bir oda meycat 
olup aobp naZll' bir balk911u 
havidir, Söla lb:erinden bir med
bat ile zemini $iiıko dlteli bir 
~aca vardır. 

Hane derunand~ elektrik teç 
hizatı a:ı••caltar. 

Kıymeti m11hammineai tamamı 
2539 lira 10 klll'Uf olup talip 
olanlM pey akçelerini alarak 
928-4368 dosya aamaraıile 16-
10.30 taribiade uat 16 ya kadar 
lstanbul 4 cll icra memurlujuna 
bizzat Yeya bnve.kAI• mllrataat
lan ilin olunur. 

St~ z ncı ıuadan: 
Bir alacaı.n temq nmmnda 

mahcuz dikit makinesi, luıb ki
lim ve saire ~10-930 cumartesi 
ıalıabı saat onda Kartal Malte
pe.inde çarpda açık artbrma 
ile aablacakbr. Talip olaDlarm 
mezlc6r gıın ve .._ıta memuruna 
mOracaatlan ilin olunur. 

Tahtakilcde Bus falırikasmda A vnm 
Metultm Efendi:1e 

ıstan~ul Aı' ve mah~emtsı ılfllltı 

tk rıt dtHresmaen: 

mefttitfar. 
Oclalanta altumda •:rn 

ma.tecirler bili koaturat 
olup mecmun• icarı .. mw 
mi bir buçuk &radar. Hu 
ber mucibi 1enettir: 

........ alettahmin ı~ 
metre murabba olup badan ~ 
.metre murabba iç kath a 
bina 13,5 metre murabba 
mbtbalr, mlltebakili bahç ~ 
Kıymeti mubammenesi tam 
bin betyOı lira olup, talip ola*' 
lar kıymeti m11bammeneaini11 
de onu nisbetinde pey akçalan
aı alarak 926 • 5315 doıya a 
marasile 4 • 11 - 30 tarihinde •• 
at 14 den 15 kadar latan 
d&rdOnell icra memurlupna bü
ıat Ye ya bilveklle mOracu 
eylemeleri ilin o __ ıu_n_ur_. __ ...... 

Flltılı ıef"O f/UtUf"llılun D~ 

de _~eYCiQİD ce•edi karıısında 
bljlk t»lt teessUr duyan kadın 
ve çocuklaftiı ~ryadı herine 
etraftan yetipnler tarafından 
kartanllDlf Te Sf>it dahi tu\u
~.rak adli~ te.ıi111 olUnmut· 
ıtur. Tebkikatir cfCMı• e'dil111ek· 

Ş.kip 8. tarafın~ aleyhinize ikame 
edilen 12000 Uta ılıcak davasından do· 
tarı berafl teblig gönderilen arzuhale 
merbut tehi g val'akası zahrında ikamet· 
plunızın, meçhuliyed mübaşir tarafından 
ferh edilmiş olmakla olbaptaki talebe 
binaen hukuk usulü muhakemeleri kınu· 
nonun 141· 142 maddele · qa,uclbla~ 
mezk6r lfava arzubdioe 'MJt i>uçuk ay 
rarftndi cevap T~ ve ı 8 tefrini
sani 9:tO salı CÜlll .ı 14 te bu:ıurun· 

4 taptJı vticut~S ve aksi takdir· 
~ balç da. ftP.P. .... elesi yapılacall 

tah.k t hl ,,.,fPF ~b karara alındı· 
la u o .. 

Bir deynin temini 11tifa11 um 
mahcuz kıyye mangal k6 
JDahi halin 9' uncu perıem • 
pO aut 9,5 Tabtakalede t.,. 
lefoıa merkezi ayarındaki ki• 
m depoauac:la furubt edilece• 
jiaden talip olanların yeYIDİ 
mezk6rda mahallinde ham bula
nacak memuruna mDracqt •J

ledir. lemeleri ilin olunur. 



' . . 
,,,evrısei aın 

rr t ?. ıccraesı: Galatı Kopriı başındı 

eyo•lı.ı ~362 .:uhe acentesi Sirkecide 
• h rdnr 7.ade hanı altında T el.l(t27 

skenderiye sürat 
postası 

(
• • ) npuru 3 tZmtr Teırini e~el 

Cuma lOde 
Galata rıhbmından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire Yanr 
Ye lzmirden aaat 12de kalkarak 

Pazartesi aaatlOda lakenderiyeye 
raracak Ye Çar,.mba lakeaderi 
yeden kalkarak lzmire ui-
rayarak 1.ttubula 12 de i•le
cektir. 

t.kenderiyeden aktarma Port
Ait için de qya kabfd olu· 
nur. 

ApaU sürır postası 
(lıl!RS iN) Yapuna 30 

Eyllll Sah 17 de Sirkeci 
nlatı..ıaclaa kalkarak Gelibolu, 

Çaaakkale, KOçlkkayu, Edremit, 
Blrb-iye, AyYaJıj'a ıidecek 
Ye döntııte mezkdr iakelelerle 
birlikte Altuaol•ta •jnyarak 
ıelecektir. 

Mersin sürat postası 
(KONYA) Vapuru 1 Teı· 

rinieYel çal'famba 11 de Galafa 
Rıbhmından kalkarak Çanak
kale, fzmir, KnlluJc, Bodrum, 
Radoa, F etbiye, Finike, An
taı,., Alliyeye uğrayarakMer
IÜae ~decek Ye d3ntifte ayni 
Wrelerle beraber Tquca, Ana
mura afnyacaktır. 

Dalyu Ye Marmaria 1olcu 
Ye yilkG gidif ft i•Iİft:e F et
hiyede aktarma llUl'etile ahnıp 
Yerilir. 

Çwkble için ~alamaz. 

Tn,ıun ikinci posbaı 
(KARADENiZ) vapuru 2 
rİDİeYel Perıembe alqamı Ga

lata nhtımmdu kalkarak Zoa
plclak, lnebolu,Sinop, Sa'"'Un, 
Ünye, F ataa, Ordu, Gireaun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek Ye dönilfte Pazar iakeluile 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polat1'lane, Gireıun, Ordu, 
Fatsa, Samsun, Sinop, 
lneboluya uğrayarak gelecek
tir. 

1 T etrinievelden itibaren 
Adalar, YaloYa, Moda, Kala
IDlf Ye Anadolu hatb tarife
leri değİfmİf ve Boatancı-Ada
lar hatb da llj'Tedilmittir. 
Yeni tarif eler ilkel el ere uıl
mıtbr. 

Galatada - Karak6yde Sey
riaefaia acentem nhbmı pala
mar mllltezimliği bir Hile 
mUddetle Ye açık arttırma ile 
kiraya Yerilecektir. 6 lefl"İDİ 
evel 930 tarihinde ıaat 16 da 
ibalui yapalacatındu iatiyen
lerin oft&n le•aam mGdOrlDtD
ne ıelmeleri. 

BAYRON MARSILYA EKSPRESi 
Marsllya. Pire ve Seltnikten bek

lenmekte olan : 
"ANDROS.. 

lltı posu vapuru 29 eylül tarihinde 
limanımıza gelecek ve 2 teşrinienel 
petfembe günü ram saat 10 da hare
ket ederek qoğruca Pire ve Marsllya
yı gidecektir. Pireye 3 teşrinievvel 
13 te ve Mrsilyaya 8 teşrinievvel sa· 
babı muvasalat eder. Tenziltdı fiadar
lı yolcu ve tlcarf efYa kabul olunor. 
Üçflncfl · sınıf yolculan için mabfu 
ve yataklı yerler vardır. Umamf acen· 
teleri : AnagnostopuJo ve Siakidia. 
Calara Çinili nham h ... Tel 8. 2612. 
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Emnıyet sandığı emlak 
müzayedesi 
Kat'i karar -lanı 

Müzayede ikran 
Bedeli No. Merhunatan cins ve nevilı mevki ve 

mUştemilAh 

Borçlunun 
ismi 

L 
215 

1020 

3420 

255 

650 Huk6yde Halıcı oğlunda tur,uc11 mahalle
sinde etki kumbarahane ve yeni fabrika ao
kaj'ında eaki: 131 mOkerrer ve yeni. "8,, el
yevm "6,, numaralı yftzbeı artın ana üze
rinde bodrumdaki oda ile bet oda iki ao
fa, bir çini teıhk, bir samı~ bii' kuyu bir 
mutfak Ye onbeş U'flll aralığı havi tamire 
muhtaç bir hanenin ta~amı, Haykanuı, 

Şimavon, Mahil, Haçador. Ef. varilleri 
1150 Anadolu KaYağında iakele meydanı 10katın

da eaki 91, 89, 93, 95: Ye yeni 12, 13, 14, 
13-1, 13-2, 13-3 numaralı ylzalbmfbeı ar
flD ana ORriade biri Gç oda.bir kftçtlk ko
ridor Ye hariçte bir kftçük belA önllnde adi 
bir balkon Ye altmda kayıkhane diier hane 
yeai olap iki oda bir hell bir kGçOk aYlu
yu ye iki dtlkklm havi mu ml1ftemi1At iki 
hanenin tamama. Huan Ef. 

1279 Samatyada Sancaktar Hayrettin maballe
aincle Samatya caddesinde e11d 190, l 9'l, 
194 ye yem 216 216-1 216 -2 216-3 
216-4 216-S 216-6 216-7 216-8 216-9 
numaralı bet yüz arpn ana Ozerinde 
ıojukluk mahallini Ye altında dokuz dtlk· 
klııa ve dokm ylls elli •11m arsa Ozeriade 
11cakhk ve au bazinui ve kırk UflD ana 
Ozerinde ktllhan mahallini Ye iki bla bet 
yOz on arpn kadar bahçeyi baYi Aiaha
mama namile maruf bir çift hamamua otu 
iki hİlle itibarile on yedi hiueai Ayp Şa-
ziye, Emine Habter Hanımlarla Ali 011Dan Hayrun

nu ve Ali Sllleymaa Haclimlnnu Beyler. 
17079 Kumbpıda Çaclım Ahmet Çelebi mah8'1-

l..mde Aamah ıokağında uki 7 Ye yeni 9 
aamarah em dokuz Uf1D arsa Uzerlnde 

Çaml 1ca kız orta nıektehi nıüdürlüğünt:en: ~ 
Meccani leyli mr-sabaka imtihanında kazanan ve isimleri ar;_,. 

yazılı bulunan Hanımlann kayıt muamelelerini tamamlamak 
mektebe müracaatları. 
Dos,·a No Adı &basının adı Sın ıh -· - - -1 1 .!\Amile H. Mustafa l\azmi 8. 1 

14 Se!ma H. Mehmet Aaf R. 

.53 En,·tr H. Şehit .4.. C:e,~t 8 
83 TürkAn H. A7.i7. R. 1 

93 Mevhibe H. Tevfik 8. 1 
103 Hilal H. Şehit Adil 8. 1 
47 Z-ektvet H. Sami 8. 2 

107 Saliha H. Mahmut 8. 2 

Iktısat vekaletinden: -
Ankara'da t.WX teı,nf ciYanada inp edilmekte olaO .,._., 

Y• baytart enatittllerin ikmali iDfaatmclaa harici •••,kapı, P~ 
ıibi otuz bir kalem abamı inpiye Ue teaİlab mbbiye .•&mi. ~ 
11cak, -tak m boraları. laYabo apteune taılan tibı yedi 
İllfaal iki k .. m baBade " beher imam ayrı, •Jfl puarlıkla 
olanacakbr. 
Paarlıta 5 TeplDienel 1930 Paur pil uat on .~artt~ ~ 

narak int~ edilecektir. EYrakı femaiye lapat mevkiindekı 
fenai1edea yirmi bet lira bedelle " enelce enakı fenniye 
meccan• ita ohmaeakbr. TalipleriD o ,aa mezk6r aaatte 
Veklleti Ziraat mllateıarhtı daireainde mOtetekkil heyet riJat9 
mllracaatı.ı ilin olunur. 

Bilecik vilayeti 
0-..ell kuabumda 1.tuyoa cadde.inde mlcedded•D 

olunacak 18569 Ura 97 k111'Qf bedeli ketifli 5 derahanell klgir ı..ı 
binalllPD 15670 lira 17 Jmrathık abamı lnpab 13-Teırini e ... 
tarihine ma..dlf puart..t pe aaat 15 te lıcat'i ihale edilmek 
n 24 - eylll - 9!0 tarilabadu itibaren 20 llD mlddetle Ye k• 
sarf anlile me..1ra .. ,. konlmaftur. IA 
· ı - Taliplw mllnakııa Ye femıl .-aiti ,ermek Usere yf 

daimi mctbaeDID• aalracaat .tmeleri. 
2 - MIDaka•,. lftlnk etmek ieteyealerln Mlaakua 

melinh t t.cl " 2 iacl maddeleri amciblnce ehli1et ftlum..-
lhale ıtmladea llabl eelds ,on enel Yillyet nafaa bq m 
lfllDe .... .,........ . 

s _ Mlla,.... 91 mlll•k- lballt launma maclhmce 

klrp ~ baçak katta biriad katta bir 
__... •• Wr matfak bir ~ oda · i
çinde ild dolap Ddnci Ye lfç11Dcl kitraiaa 

,aakt.n teldlf meldaplanm bedeli k... " 7 lnlplp ..... ,..~ 
tinde tembaatlarlle beraber ihale glDI oJa ıs teplnl enet 9 

.__,_ ...... ~:11Mt 15, '*'•p • 1 '.u&,.te teYcll etmeleri 

355 

105 

655 

375 

425 

birer oda birer aofa birer heli ikinci b-
bn bir odumda 8çllnc0 kabn tofa1111da 
birer ytlk dolap lçthlcG kabn bir .. hnit 
en Bat katta bir taYan arua bir IOfa, IO· 

fada ytlk, bir balkon bir duaçaJI laaYi 
bir hanenin m11f bi11eai Cabir B. 

17150 UzunÇU11da YaYqça Şahin •aballelİDde 
CameYi Mahmut efendi aokapda ..ki 
11 Ye yeni 19 numaralı dokıau Bç U'flll 
ana Uzerinde klp bir katta iki oda, 
bir mutfak gibi kullanılan bir oa1bıx 
mahalli havi harapça bir banenfa ...., 
hillui. Fatma ha••m 

18242 Tophuede Karabq Mutafa maball•ade 
eski Llleci arutuı Ye yeni Llleci araataa 
Ye Kale sokajında uki 26,26 mtlkerrer " 
yeni 26-3 numarah on alb UflD ana o.e
rinde mukaddema iki dtlkkln bir abu el
ynm bir ahınn tamamı. 

Seftl efeacli 
18355 Kadıkay&nde O.manafa mahallHiııde eaki 

Ye , ... Miak 10kajmda eski 2 m&kurer 
Jeai 36 numarab biri Jk OD Uf1D ana 1-
Hrinde abpp iki buçnk katta 1edi oda bir 
aofa iki mutfak n diğeri k .. ,Os on U'flD 
ana berinde Üf&p bir katta iki oda " 
yUz yirmi arpn bahçeyi ba'ri tamire mlbta~ 
iki huenia tamamı. 
•hmet Saffet bey Ye Nezihe Mllmine Lltife ha•m
larla Mutafa Kemal, lbrahim Necati beyler 

20007 Unkapumda Huaççı Kara Mutafa mahal-
1..U.de fener caddeainde Ye hu denma IO

bfmda eakt 1 lll 28, 21, 23, 23 mlkener 
Ye yeni 35, 35, 37, 39 numaralı Dç ylb alt
llllf &rflD ana berinde kAgir Oç kattan 
ibaret O.tinde yirmi yedi odayı Ye albnda 
~ dtlkklm havi bir han (me:w:k6r bir numa
nh odaam tamamı Ye 2 ill 28, 21, 23, 25 
mlkerrer numaralı Gç dGkklnm nmaf lıia-
Ma1 Muhterm Edip Bey 

20346 Olk&darda Murat reia mahallemde K6prtlll 
Konak IOkajmda nki 10, 10. 10, mDker
.._ Ye JeDİ 22. 24 - 26 numaralı ylx otm 
iki UfU1 ana &zerinde abpp bir katta 
bir k&çlk olmak bere, aç oda, bir da, 
bir matfak cliferi ylx d6rt U'flD ana ize-

ol_.. 

Kocaeli vilAyeti daimi 
cümeninden : 

Akyazı _ Ormanteftd79 :rolu arumdalri bozuk abamm • 
b olbaptaki f&l'lDalDeaİ n 4286 liralık ketfi mucibince 8 tef_,,_ .... ,, 
930 ÇU'IUllba pü aaat on bette ihale edll~ek ~ alen9!' m 
aa:ra konulm111tur. Talip olanlarm '107,50 mahetind• temınat 
banka makhazile meskOr tarihte Koculi Yili.,.ti daimi ~ 
n prtnam•İni lfirmek 'Ye tafailit almak iati:renlerin Kocaelı 
mübenclialiline müracaatlan. 

Ankara encürtleni daimii 
vilAyette 

Anken m'at mekteblaln matbak, yemekhane Ye dut yerlerill\f 
19pata kapah sarf maliyle mlnak~r• konalmQfblr. __ .ı edi .-:ı 

1 - TaBpleria bedeB ketfi olan 29953 liranm yU:ue 1 
çap olu 2247 lira11 •'-- ambaeeW hueui1e yexneeine ~ 
dl alacail makbax ıeaecllal . ..,. muteber bir buka teminat 1D ., 
aba~. Ve teldlf nrabeam Ye lnfaab ,.pacak mimar lr 
mllıudlaln ehllyeti ı.;...u,_w baYi Yarab Ylll1et baı mlhead 
Btladea muaclclak olarak tevdi olaaacak sarfa lef edilmelidir. W 

2 - Zarflar 9 T...- ""el 930 peqembe sr&nll ~t 15 
aplacak laaddl layık ,eıeldDll takdtfcle ihale ecfllecektir. ., 

3 - Şeraiti anlamak ı.ta1ealer ua'at mektebi mldirlip.e, -:.. 
aakuap talip olanlar arftanm •ethaeDi diyete aaat 15 
enel ._..eı.ı ilaa ohmar. ;_,i 

.::=======================================-:~~ - ---.c 

riade ahtap iki katta Dç oda, bir aofa, bir 
matfak " a1tmcla bir dllkkln Ye 1em yh 
lmk dlrt Uflll bahçeyi havi iki buenin 
tamamı. EmİDt>, Bedriye Necmiye H. lar ..» 

Yulranda cim Ye ...Ue eemti •• aamaralan muharrer ~ 
ıayri menkuleoia icra kdmaa .ı.ı mGıayede netlceainde ~ 
rmda ıa.teril• bedellerle mllftelel lleerinde takarrDr etmit ile "81 

muktr bedeli... laaddi llyikmcla ıkllmecliibadu tekrar -~ .. ;ar 
gtıa mllddetle illa edilmeleriae karar ..Umif " 20 T ~~ 
Yel 930 tarilıiae ma..dif puam.i - kat'ı kararlal'IDlll ~ 
tekerrllr e1lemi toldufaaclaa ,...ı meaklrda 1Ut OD cl&tt•• -
albya '•dar eaaclık ...... mlracaat e1&emeleri ı111amn 
oluaar. 



orman mektebi rek-

l·10..9!1G farilalacl8l ittt.(eo M ._.ra1a ~ P• k içme " 
43 numarala katar lpae-Penclik aruuada mllıadar. Ebalii malat• 
re...ıa lialtmab olmak llsere IJb olanur. .. . .. 

ÇeHk çlkme bora, Baldanb uç .. ~eaeke lemum k'"1a 
zarfla m...._• rt Mrtael tepin 990 pnart_.. l"Oll uat l~ 
da ~ Dwlfd ......,...,. ıaarelil(Cle ,.._ea\'.br. 

M"n•k•tı,. lftlralt ecleeeldtirlD teklf eaektaptmm ve muvakkat 
temiutlaram •)'lil ılWe allat 15 • kacld IDtli'öa• komiaym 
klti_plipe ., .... _. l&mchr. 

Tdpler mtmakua ...-....-.ı .. lira aakiabllhil• Anbrada 
ve Haydapapcla idare v .. ı .. mcl• teclullt ............ . .. . 

33500 kilo deJildi balar aatrtnu ~ urfta .. 
••k•••• 27 biriad ~ 930 ,...,.... .... ...ı 1,te .,,., .. 
Devlet clemirffllan W,...mcle ~· 

MllD1kmp if6l'llk eclecekleda teklif ......... " ... at 
temutlanm .,. ..-.... t 14,şo a ,.._ ... ,"'"'• 1ıı111111• 
kltipU~ ....,Jderi ...... . 

Talipler mtmaW. prblam~ Mt liia ~· ....... 
ve Ha1clup•cla idare veineleılacle tedarik 9iJ,. 

* .. * H. P. Matadlmda mevcut 1">t Clmeato cwmallatJ:Jl41111 ••hilll 
ile uhlacaktar. 

Mka1ecle 4 tepl'ld --.ı camaifdt 
Maim b--da icra lnhı-'d*. 

T.&p olalum mult6r _.. ft mtte 
alracaat .,...._. illa oıuaw. 

fit .. • 

Hatlanmmla bl....... .... -- .,. ·
,.. 9945 tw .... maka tra...ıeruda ayn .,... mtlaall(t,8 

12-biriaci t ... 930 ,.... .... •at 15,'9 ... itibaren Aiti• 
&inlet ....,ouen hlaıeliade 111p.a.e.kbr. 

llllaak-1• iftlrak eclecelderia teklif melitaplarma ve ....W
temiaatlenm aym .W- 1&&t 15 e kadar komiaJ• k1,ttp11llll 
YenDelerl la111DcLr. 

Talipler ba ilç mllllkuaya ait prtumelvclu her bir ... .,. 



C..et ............. ·- ... _....._ ..................... .... 

Cmlttfe c61dertlecek mektaplano llurlae idare içinse idare ,·aıı} a 
alr ise r Yazı ı,aretl konulmalıdır 

·~·- _,,....,,. • .._..., __ k.,._ malıe.Wu- _.._.... _ •• ,., _...... 

ı.apbewa-.ı.. " ...._ ....._......... tolu•_. .. 4-itLlır 

Emniyet sandıRı emlak 
müzayedesi 

Kat'i karar ilinı 
Mlizayede lkru 
bedeli 
Lira No. 

Merbunabn cim ve nev'i 
meyki ve mllftemillt 

365 9193 Hask6yde HaClf&ban mahallesinde atik Su
lak çqme Ye cedit Okmeydanı sokağında 
eski, 2, 4, ve yeni, 13 numaralı yi1z yirmi 
alı arfin Ozerinde ahpp iki katta alb oda, 
iki ufak aofa ikiyiz kırk d6rt arıın bah-

Borçlunun 
iami 

çeyi haYi bir hanenin tamamı M. Marinko · 
120 10099 Beylerbeyinde Havuzbatmda eski, 12 - 4 

mükerrer 12 - 51 mllkerrer 12 - 52 milker
rer makl6p numaralı yOz seksen sekiz arım 
ana Oıerinde danr b6lmeleri mevcut olup 
•e ilç dönilm bin d6rtyilz on iki arıın bah-
çeyi bayi eseri ebniyenin tamam:: iffet H. 

155 12096 Eirikapıda Hacı llyu mahalleainde atik ve 
Cedit Ebe aokagmda harita 1 - 2 mevkün-
de eski, 9 11 Ye yeni, 9, 11 numaralı yOz 

· otuz aeldz artın arsa llzerine mebni klrgir 
bjr kattan ibaret 11Yalan noksan bir ahınn 
tamamı. Oımu Ef. 

280 12218 Eyipaultanda Kızılmesçit mahallesinde kızıl-
. mesçit caddeainde eaki, 86,86 mükerrer ve 

yeni, 42, 44, 44·1 numaralı iki yDz on beı 
artından ibaret mllnhedim bane arsasının 
tamamı (Yalnız yan d~varlsın mevcuttur). Fuat ,. 

"1 13552 Haık6yde Keçecipiri mahalleainde Halil bey 
sokağında eaki 11 ve yeni, 31 numaralı elli 
altı arımdan ibaret Ye bq &rflD aralığı 
havi milnhedim hane ar1umıa tamamL Rafail " 

90 15710 Üıklldarda yeni mahallede karamanlı aoka-
j1nda eaki, 27 Ye yeni 21 numaralı atl-
mlf dokuz arıın ilzerinde mebni kirJir bir 
kattan ibaret bir 1111WMI tedi ~ Oiman Et. 

25Q 16473 Halmoğlunda Abdüueiam mabaHuinde 
kumbaracı 80kafınd"a eski 163 ve yeni 151 
numaralı elli yedi arıın üzerinde dart duyar 
Gzeri kiremitıiz adi tahta ile 6rtülmOt bir 
hanenin tamamı. Zehra Ye Fatma Destine H. lar 

405 16770 Galatada Hacı ima mahallesinde Çeıme 
meydanı cadduinde eski ve yeni 22 numa
nh ytızaltmıt arıından ibaret münhedim 
haae anaS1Dın tamamı. Halil Nuri Ef, Ayte 

Münevver H. 
685 17141 Eyupsultanda Emirbubari mahallesinde kıı-

la caddeainde eaki, 53 Ye yeni, 11 numaralı 
dart yilz bet arım arsa Dzerinde ahfap bir 
kattaa ibaret moloz taıından adi bir aıma 
odayı ve yedi yilz ~ltmıı bet arım bahçeyi 
havi ot maiazuınm tamamı. Ahmet ağa 

4400 17603 Pqabahçe.inde K6yiçi elyevm iskele cad
claind~ !Ski 1 Ye yeni 26-1 numaralı yOz 
altmıı ikı arıın arsa llzerinde mebni kirgir 
Gç kattan ibaret OıtOade aekiz oda , kori
dor, bir mutfak ve Jirmi d6rt aqan ar1a 
Gzeriade bir apteaane ve gusulhane ve yir-
mi al'fl'l bahçeyi havi bir fınmn tamamı. Mehmet 

2065 17854 Kandillide Mezarlık sokaiında eıki 1 S. Ye 
GeYdet 8. 

yeni, 6,6,6-1, 6-2, 6-3, 6-4 numaralı iki yüz 
sekaen artın arsa Ozerinde ahıap Oç katta 
on yedi oda, bir aofa, bir kuyu yDz altmış 
bet artın ana Ozerinde bir mutfak ve bir 
ahır ve iki d6n0m bin yüz elli bet arım zira 
bahçeyi havi bir k6tkiln tamamL Zahide H. 

20S 17913 Tophanede Karabat Mustafaağa ve Beyazıt 
mahallesinde eaki ve yeni, Lllleciarastası ve 
Kale ıokatuada eıki, 40, 40 mllkerrer ve 
yeni 15, 36 numaralı otuz arşın arsa llzerin
de kArgir Uç katta Ye O.tnnde iki odayı ve 
arka cihetindeki aokaia mllsadif bir ahın 
havi bir d&kklnın aç hiue itibarile iki 
hiueai. Mehmen Ef. 

158 18214 Edirnekapıda Çakıraia mahallesinde Han
çerlikiliae sokağında eıki, 22 ve yeai, 28 
aumaralı altm11 altı arıın ana üzerinde 
mukaddema klrgir iki buçuk katta d6rt 
odayı haYi iken Oıt katı yıkılmıı yalnız iki 
oda, bir bodrum Ye harap bir mutfatı havi 
bir hanenin tam•m•. Neaim. 

430 18295 Dawt,.pda Dawtpqa mahallesinde Tar-
hana mektebi aokatında eaki, 7, 7 Ye yeni 
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MAMULATI 

Ankara ~ubesi 
Anatartalar cadde!lnde 12 numarad• 

. . . . . : : 

: 
:i Şık - Sağlam - Ucuz 
:I Kumaşlar, Şapkalar, Battaniyeler 

! Hazır Elbiseler f , ~ 

q Merkez Satış Mağazası i , 
q Iataabul Sultanhamam ikinci Vakıf hanı albnda f 

1 
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Dil Bilgisi 
ı 5 Eylll 950 tarih ve 50 a11-
maralı kararname De en aoa 

kabul edilen kitap 

Mullaim Ahter Necmettin H. 
ve 

Necmettin Halil Beyin eseri. 
Liselerin 6 ıncı ye 7 inci aımflan içiı 

Gramer 
Xitatn "•aan yer: 8tlhcdet KMBphan~sl 

Ankara Baddeai 

lstanbul Belediyesi llAnları 

lstanbul Belediyeainden: Temizlik itleri için lGzumu olan 1500 
adet balıkçı muıamba11 kapalı zarfla milnakasaya konmUftur. 
Taliplerin prtname almak için her gOn levazım m&dOrlOğOne 
mllracaatlan teklif mektuplannı da ihale gGnO olan 21 Teırinev
vel 930 Sah günü saat onbqe kadar mezk6r mlldilrlilj'e vermeleri. 

Fatih Kaymakamlığından: Ze1rek caddesindeki 103 numarab 
fınn binası mnıahere 1Uretile ve açık mtlrayede ile kiraya veri
lecektir. Talip olanların 22-10-930 Çartamba snnn saat OD d6rt 
buçukta Fatih belediye enclmenine gelmeleri illn o)unur. 

Fatih KaymakamlıiJndan: Zeyrek caddesinde 124 numarah 
hanenin enkazı açık mOzayede ile aablacaktır. Talip olanlano 
22-10-930 Çar,amba gilnil saat 14 te F&tib belediyesi encllme
nine müracaattan illn olunur. 

F atib Kaymakamhğındu: 939 Lira 64 kurut ketifli Şehremi
ninde h~ll iDpll kapalı zarf ile mlnaka1aya konulmuıtur. MO
nakasa 25-10-930 Cumartesi ,On& .. at 14 te yapılacaktır. Ta
liplerin muayyen vakte kadar zarflarım F atib belediye enci me
nine teYdi etmeleri ilin olunur. 

7, 7-1 numaralı iki yilz yirmi altı arf1n ana 
Oıerinde klriir bir katta ahın ve iki yilz 
yedi artın arıa Ozerinde .. manlık ve araba
lıj'ı ve sekiz yi1z kırk yedi arıın bahçeyi 
havi ahır ve arabalığm tamamı. HOseyin Kimi B. 

1500 18548 Galatada Y enicami mahalleıinde Ayazma ve 
Çetme aokajında Hki 8, 10, 8milk~rrer13 
ve yeni 10, 12, 13 numaralı yOz elli artın
dan ibaret mllobedim hane arsasının d&rt 
yOz hiue itibarile Oç yilz elli dokuz tam ve 
Dç aehmiıiin yedi hiue itibarile beı bi11eai. 

Muato Y oda Simail Y oda. 
Yukarda cins ye nev'ile semti Ye numaralan muharrer emvali 

gayri menkulenin icra kılınan aleni milzayedeleri neticesinde hiza
lannda ghterilen bedellerle m&ıterileri Dzerinde takarrilr etmiı 
ise de İnezktlr bedeller haddi llyıkında giSrOlemediiinden tekrar 
on bq glln mDddetle ilin edilmelerine karar verilmif Ye 18 T·evel 
930 tarihine mlludıf Cumarteai gllnO kat'ı kararlanmn çekilmeai 
takarrOr eylemlı olduğundan yevmi mezkürda saat on dlrttea 
on albya kadar Sandık idaresine milracaat eylemeleri lilzumu 
ilin olunur. 

Geyrı menkul mıll•' 
erttırmı iltfl• 

ls!anbui 7 ' ' lcN tnttrl 

Açık arttırma ile P1 

rilicek gayrı menkulOO 
ğu otel ve Fatih aulb . 
sinin ta!ıliye ettili b•.
tında üç dükkin; gayr& 
bulunduğu mevki ın• 
kağı numarası: Fatih• 
zade mahaUesiode 
nalbant sokağında 3-1· 
-29-11 No. takdir olull .. 
22140 lira artırmanın 1 
yer gUn saat: 20-10 95°' 
7 ni icra dairesinde 

1 - lıbu gayri JD 

tırma prtnamesi 30-
den itibaren No. ile lll 
icra dairesinin muaf1,,. 
rasında herkesin ı&re 
açıktır. illnda yazıh 
fazla maliimat almak 
if bu prtnameye ve 
dosya numarasile medl 
mllracaat etmelidir. . 

2 - artırmaya ı 

yukarda yazılı kıylll ... 
yedi teminat ghterilec 

3 - Haklan taPo 
bit olmıyan ipotekli 
dıger alakadaranıa 
hakkı sahiplerinin bo 
ve hususile faiz ve dl 

elan iddialannı ifbu 
hinden itibaren 20 ~ 
evrakı milıbiteleril• 
memuriyetimize bildir 
eder aksi halde bakı-.f, 
sicilile sabit olm•yanlar 
delinin payla1ma11ncla 
imar. 

4 - G&ıterilea ...... ...., 
maya iftirak edenler 
ıartnameaini okumut ._ 
lu malumab almıı b 
men kabul etmiı ad 
olunurlar llstilnde bıra 
ri menkulün bedeli 
verilmezse gayri m 
bir artırma ile 1&tıbr t6 
farkı ye mahrum kahaall 
bet faiz ve diger zararlal 
hllkme hacet kalmak 
muriyetimizce alıcıb~ 
olunur 5 No. li fıkrad 
tahakkuk etmek kay .. 
bagrıldıktan ıonra ı•"' 
kul en çok artıranuı 

birakılır tart tabak~ .. 
ise artınlma geri bır_..,., 

teahhod6nden kurtulur 
da kalkar. · ·...ı 

5 - Arbrmanm biri~ 
ikinci olmaıına ve :.. •1" 
kule teaUuk eden kanuol 
ye utıııa tanına glrO 
prtlar. 

Y aıılan gayri mea"111 
artırmada talip zuhur 
Ye yukarda giSsterileD 
saatte 20 - 10 - 930 
de saat 16 da yediocİ 
daire1inde ikinci arbrlll• 
olunacağından tarihi ca. 
icra memurluğu odda• 
ilin ve g6ıterilen art~ 
nameai daireıinde aa 
olunur. --------..... ----:::---- Piyango mlıfJJi1/ tnıı c; en: eli 

928 Modeli kapalı ~~ ., 
bir adet Buik otomobili lı 
tır. Talip olanların ~rıne 
Takıimde Senihi Be~D S 
ve pey silrmek için de 
rineYel 930 tarihine kacla' 
yango mlldilrlllilinde ıa~t 
tayyare mllbayaat kolll 
müracaat edilmelidir. 


