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Çarşamba 

, 
l
r' Gazi Hz. 

-G:ızi Hz. dun de nkş:ım:ı k:ıı.lar s:ır:ı\ d:ı meşgul 

olmuşlar, hiç b:r tarafa çıkmJımşlnrdır. • 

Reisicümhur Hz.ne tazimatlnrını nrzetmek için 18 
6,wı ay} 
Haziran 1930 

Meclis hükômetin dahili ve harıci Gizli hiy~~et- ce~iy~tl-kur;nlıl=;I 
L 

gel-:nlcre mahsu açılan defter C\'\'elki akşamJnn itibaren 
kapanmıştır. 

==:::::!.....--==----·----------------~~~~ -=~~--~J 
.. 

siyasetini tasvip ederek üçüncü 
nihayet verdi 

Başvekilin nutkundan 
• • • ıçtıma senesıne 

Bafvekilin nutkundan 
''H ususi ve resmi ha-

." M l" ·kt d" ... a ı ve ı ısa ı 

Yatta tasarrufu takip 
edeceğiz. Milli tasar
rufun lüzumunu va
tandaşlara mütema
di yen söyliyeceğiz. 

işlerde geçirdiğimiz 
kuvvetli imtihan böy· · 

Milli iktısadın inkişa
fına bilhassa gayret 

le bir çok sarsıntıları 
ıktiham edecek kadar 
dermanlı ve zinde ol
duğumuzu bir daha 

isbat etmiştir. ,, 
edeceğiz . ,, 

Ankara, 17 (Yakıt) - Mec
liste Türk· Yunan itilafnamesinin 
taatikinden sonra ismet Paşa 
1iz. tekrar kürsüye geldiler, ha
rici ve dahili vaz'iyetimiz hak
kında söylenecek hiç bir şey 
olmadığına, binaenaleyh iktısadi 
•e mali hususata dair beyanatta 
Lulunacaklarmı söylediler. a., vekilimizin nutku 

.. _Muhterem Efendiler! Tatil 
hakkında bir karar verilmeden 
evvel hükumetin umumi politikası 
Dzerinde arkadatlarıma maruzatta 
Luluam•ll i.ten111. Umumi politi
kada hu 11efer 86yliyeceklerim 
dahili ve ya harici her hangi bir 

İ$met Pı. 
meseleden bahsetmek olmaya
caktır. Bütün faaliyetimizi teksif 
ettiğimiz iktısadi ve mali mese
leler üzerinde kısa bir icmal 
yapmak istiyorum. 

Derhat ır buyurursunuzki 6-7 ay 
evvel içtimaa girerken bir buh· 
ran içinde idik. Buhran milli 
paranın kıymeti üzerinde teza
hür eden mali ve iktisadi sar-

sınhlar şeklinde tebarüz etmitti. 
Alacağımız tedbirler meyanında 
her şeyden müessir ve her şey
den müessir ve her şeyden ev· 
yeJ gördüğümüz nokta Yataılda~ 
ların itimadının, milli itimadın 
maruz kaldığı tezelzül idi. Ev 

veli bu itimuda temas ettik. 
Millete hakiki tehlikelerden, alı
nacak tedbirlerden hilkiımetçe 
ve devletçe resmi ve gayrı res
mi tasarrufattan ve bizzat ev
lerimizin idaresinde alınacak 
tedbirlerden cesaretle bahsettik. 
Bugün geçirdiğimiz mücadelenin 
müsbet neticesi ile ve huzur 
il~ ~yrtlıyonız, diyebilirim. Çünkü 
mıllı paranın kıymeti gibi çok 
hassas bir mevzu ilzerinde bir 
çok milcadelelerin neticesi nisbi 
ve fili bir !stikrar ile, huzurla 
takarrut etmıt malunuyor. 

Arkadatlannif Aldıjımız ted
birler derhatır buyurursunuz ki 
r Ah urafı 2 inci Sa) ıfamızda ] 

Türk - Yunan itilifnamesi Millet 
Meclisinde dün 15 redde . 

karşı 189 rey ile kabul edildi 

Dün Ankarada muhakemelerine başlandı 

Şeyh Saidin oğlu "Kürtler de 6UO seı;edir Türktür 
ben men1lekete hizınet etn1ek istiyordunı,, diyor 

Cemiyet neaıl meydana· çıktı, üzerleri hançerli ve günetll 
n:ühurlerle ne yepılecektı? 

Ankara 17 ( Telefon) - Şark 
viliyetlerimizde gizli ve siyasi 
bir hiyanet cemiyeti kurmakla 
zan altına alınmış olan eski 
hain şeyh Saidin oğlu Sala
hattin ile bunun arkadaşlarının 

bu sabah bura ağır ceza mah· 
keme.inde mu bak em esine baş
landı. 

Maznunların ilkin hüviyetleri 
tesbit edildi. Reisin, adınız? 
babanızın adı? ananızın adı? 
liğabınız nedir? kaç yaşındasınız? 
nerede doğdunuz? meşguliye
tiniz?okur yazar mısınız? evli mi
siniz? çocuğunuz var mı? biç 
mahkOm oldunuz mu? suallerine 
sırasile, ayağa kaldırılan Sala
hattin şu cevapları verdi : 

SalAhattln kimdir? 
- Salihettin. şeyh Sait.Emine. 

326. Erzurum. Çiftçılik. Okur 
yazanm. Evliyim; çocuğum yok, 
mahkumiyetim yok. 

Maznunlardan ikincisi kaldı

rıldı: 
- Mustafa. Ömer. Fatma. 

liğab•mız yok. 54 yaşındayım. 
Erzurumun Bak1rcı mahallesi. 
Hakk&k. Okur yaaanm, yeni 
harfleri de bilirim. Evliyim beş 

çocuğum var. Mahkümiyetim 
yok! 

ÜçünçU; zayıf, sarışın, mah
cup, sıkılgan bir eda ile : 

- Memduh. Remzi. Lfıtfiye. 
Kırbaş oğullarından. 322 Erzu
rumda Vaıiefendi mehallesi. Ti
caret evliyim. Çocuğum yok. 
Mahkumiyetim yok •. 

Dördüncü; palabıyıklı, külot 
pantolon giymiı biri, ayağa kal· 
dmldı : 

- Kudret. Zehra. Lağabım 
yok. 29. Bartınlıyım. Rençberim. 
Oldukça okur yazarım. Evliyim. 
( Çocuklarının sayısını kat'iyetle 
söyliyemedi ) 8 • 9 çocuğam var. 

Eski meb'usl .• 
Sabık Beyazıt meb'usu Şevket 

Ef. kaldırıldı. Oldukça iyi giyin· 
mişti. Elinde kağıt, kalem vardı. 
Suallere cevap verdi : 

- Şevket. Ali. Sebat. Pirens 
oğullarından. 48 yaşındayım. 
Karaköseliyim. Ticaretle meşgu
lum. Okur yazarım. Evliyim. 4 
çocuğum var. MahkUmiyetim 
yoktu:". 

Hüviyetlerio tesbiti bitince ilk 
tahkikat evrakı okundu. Bu ev· 

(Alttarafı 4 iincU sayılamızda ) 

Ağır ceza mahkemesi kararını verdi 

Müderris Abdurrahman Mü
nip 8. ve şeriki 

Avukatlık kanununun Sinci maddesine göre 
birer ay avukathk yapamıyacaklar 

Epey müddet evvel, Defter
darlık, avukat ve müderris 
Abdürrahman Münip B. le şeriki 
avukat Hamit Nium B. aleyhin
de, kazanç vergisini sakladıklan 
iddiasae, bunun cezasile birlikte 
tahsıli · çin takibata başlanmış, 
kendileri buna itiraz etmiş' er, 
İstanbul dördüncü hukuk mah
kemesi, verginin cezasile birlikte 
tahsili kararil itirazı reddetmişti. 

Bunun üzerine müddei umu
milik, Baroya müracaat ederek, 
bu meseleden dolayı mesleki 
noktai nazardan bir karar veril
mesini istemiş, Baro, bu hususta 
kendisince muamele tayinine mahal 
olmadığını kararlaştırmış, müddei 
umumilik, meseleyi ağırceza mah
kemesine göndermiş, ağır ceza, 
müddei umumiliğin talebini tet
kik ederek Baronun karar ver· 
mesini muvafık görmüş, Baro 
ilk kararı tefsir yollu ve ond~ 
ısrar mahiyetinde ikinci bir ka
rar vermiş, mesele, ağır cezaya, 
oradan da birinci hukuk mah
kemesine intikal dmiş, birinci 
hukuk, " Karar vermek, ağır ce
zaya ait olmak lizımgelir ,, de
miş, halbuki ağır ceza, ayni mü· 
t.aleada bulunmadığından, mese· 
le merci tayini için Temyize 
gitmifti. Temyiz de geçeaalerde 

Abdurrahman Münip B. 
"A w t ır ceza karar verebilir 
diy.~. ~imin karar vermesi ica~ 
ettıgını halletmişti. 

lstanbul agır ceza mahkemesi, 
dün kararını vemiştir. Reis Ha
san Lütfi, aza Nusrat ve Asım 
Beyler tarafından ittifakla ve 
kat'i olarak avukalık kamununun 
beşinci maddesine göre verilen ka
rar mucibince, Abdürrahman Mü
nip ve Hamit Nazım B. ler birer 
ay müddetle avukatlıktan men
edilmişlerdir. Ceza usulünün 302 
v 303 üncü madde'erine de 
temas eden karar, dün baroya, 
müddei umumiliğe ve mahke
melere bildirilmi,tir. 
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Türk- Yunan itilafnamesi Millet Meclisinde 
[ Üstarafı 1 inci sayıfamızda ] 

lenamesi Türkiye ile Yunanista
mn karşıhklı anlaşma arzuların

dan doğan ameli bir itilaftır . ., 
Vekil B. müzakereye esas 

olan fikrini anlatmış, mukavele 
temellerinin ta Lozanda iken 
atıldtğını söylemiş ve demiştirki: 

Her iki memleketin menfaat
lerine en uygun olan samimi 
dostluk duygularından ilham 
alarak bilhassa teenni ile sabır 
ile çalışılaraktu ki, bu mukave
lename vücuda geldi. Bundan 
üstün bir çok şekillerin tasavvuru 
müşkül olmıyabilir. Ancak, asıl 
maksat ve gaye için iki tarafı 
müsavi derecede memnun ve 
gayri memnun eden yani her 
iki taraftan müsavi fedakarhk 
istiyen bir itilafı en iyi bir netice 
olarak kabul etmek daha muva
fık olur. 

muhterem başvekilimizin di
ğerleri gibi kendi eseri plan ve 
fakat kendisini mevzuunun hu
susi ehemmiyet ve nezaketi iti
barile daha ziyade uğraştıran bu 
mukavelenamenin siyasi kıymeti 
neticeleri hususlarına biaz sonra 
vukıı bulacak beyanatlarında te
mas edeceklerini Umit ettiğim
den bu noktada tarafımdan te· 
vekk"f edilmesine mahal gör
miyorum. Yalnız şurasını tasrih 
etmeğe mecburum ki, bu muka
velenin son senelerdeki müza
kerab edvarında neticeıenmesi

ni teshil için ltalya hükumet re
isinin her iki taraf hakkında ib
raz ettiği dostane hissiyatının 

hayiı-kir tesirlerini ve muhtelit 
mübadele komisyonu bitaraf re
islttinin her jki taraf için a7ni 
samimiyetle meşbu olan kıymet
li yardımlannı, bu işin huzuru
nuzda müzakeresi esnasında hu-
usi olarak bahsetmesem haki

kata k rtı kusur etmiş olurum. 
Tevfik Rüştü B. bundan sonra 

cihan siyasetinde Türkiyenin 
takip etmekte olduğu yolu izah 
etmiş, yeni ticaret muahedelerini 
1&11latmıf, daima sulhperver ol-
duğumuzu ve daima sulh peşin
de koştuğumuzu söylemiş, sözüne 
devamla demiştir ki: 

- Türkiye şimdilik husulü en 
kolay ve müsmir çare olarak 
emniyet için ademi tecavüz, bi
taraflık ve hakem muahedeleri
ni, tehdıdi teslihat için de mü-
savata doğru sisteminin mUda
faa ettiği bir takım kapalı kom
binezonlar ve ittifaklar yerine 
karşılıklı ve mıntakavi açık an-
laşmalara müsait göründü. Fakat 
her ittifakın karşısında bir itti
fak doğurduğunu düşünerek 
böyle teşebbüslerden çekindi. 
Halbuki Knllog misakı gibi 
umumi anlaşmalara iltihak için 
mUsaraat gösterdi. Medeni mil
letler içinde bir nizam ve inti
tizam unsuru olan Türkiye ken
disine ilişilmedikçe kimseye ta
raftar olmadı. Büyük reislerinin 
etrafında bir vahdet teşkil eden 
Tüak milleti mevcudiyetini mü
dafaa ve muhafazadan emin 
olarak inkişafını sulh içinde 
arıyor. 

Bizce ittifakına dahil olmıyan
lan dost göstermiyecek kadar 
yanlış düşünenler gibi bitaraflık 
yolunda yürüyenlere tecerrüt 
edenler de hatalıdır . Çünkü, 
bir cephede mevki alanlar için 
o cephe haricindeki münasebet
lerinin mahdut kalmasına bedel, 
bitaraflar için isterlerse bütün 
dünya ile iyi mUnasebette bu-
lunma yolu kapalı değildir. Bir 
de ıurasını turih etmeliyim ki, 

bizim için her yeni dostluk mev
cut dostluklara ilave edi irse 
kıymetlidir. 

Tarihinin bir çok devirlerinde 
yaptıaı büyfik fedaklrlıklar pa
hasına sözünde vefası miaal olan 
Türkler için baıka tllrlüsn varit 
değildir. Haıkalarının zıddıyet 
ve rekabetine ümit bağlamak 
nekadar menfi bir istinat ise 
dosth: k hususunda müsavi kıy
metleri il tarh ve ilivesile iştigal 
etmek te o nisbette manasız ve 
faydasız bir faaliyettir. Binaena
leyh konferanslara, müesseselere 
daima büyük bir sempati gös
terdik ve gösteriyoruz. 

Bu hususta tianmız: Tilrkiye 
mümessilinin hazır bulunmadığı 
hiç bir müzakereyi ve kararı 
tanıyamaz. kezalik mümessili 

. hazır olduğu halde ittihaz edi
lecek karar Türkiyeyi kan ve 
para fedakarlığına sevkedecek 
mahiyette olunca mutlaka mü
messilmizin reyi mumam olma
dıkça böyle bir taahhüde girişe
meyiz. Zira Türkiye kuvvetlerinin 
sevk ve idaresi BUyllk Millet 
meclisine kartı mes'ul olanlar
dan gayrisinin ellerine bırakıla
maz. Bunun için bu gibi mühim 
işlerde daim ittifakı lra usulü
nü tercih ediyoruz.» 

İti16fan reddini isteyen 
meb'uslar 

Hariciye Vekilinin nutkunu 
mnteakıp Avni ( Samsun ), Hü
seyin ( .Istanbul ), Mazb•u Müfit 
( Denizli ) Beyler beyanatta bu
lunarak itilafnamenin reddini 
talep ettiler. 

Hariciye vekilinden sonra ilk 
söz alan meb'us Samsun meb'usu 
Nuri beydi. Ezcllmle ıunlan 
sövledi : 

- Etabli meselesi çok değif· 
tirilmiştir . Yeni itilifnamede 
adeta baştan başa tağyir edil
miştir . 425 bin İngiliz lirası 
aleyhimizedir . Evkaf işlerinin 
hallinde de gene zarardayız. 
Yunanistanda kalan TUrk em
lakinin bir senelik kirası bize 
verilen paradan çoktur. 

Y aloız camiler , medreseler, 
çeşmeler, köprüler bırakmaôk. 
Orada milyonlarca servet birak
tık. Halbuki bunların şimdi eli
mirde bulunan itilafnamenin sa
tırları arasında kaybulup gitmiş 
gördük." 

lhitiyarlara, yetimlere, mahille
re, dullara en mulıaddeı ma
temlerini unutturmak için elimi%
den geleni yapmak lizımgelir· 
ken 400 bin Türke en sonu 1~'• 
da haklı alacaklannı, tamam 
lazımgelirken bugün onlara bir 
ikinci matem dağıtıyoruz. On
lara göz yaşı döktürüyoruz. Bu 
sefalet elim değilmidir ? (Bravo 
sesleri) bununla bilmem ne ka
zaniyoruz? 

Benim de karşıma ablan sulh 
perisi sözlerimin bu kısmını bo
ğazıma tıkıyor. Ben o ıulh peri-
sini defne yaprakları içinde de
ğil silahlar arasında görilyonım. 
Sulhu kaz nan dün o o!duğu 
gibi bü gün de Mehmetçiğin 
süngüsüdür. {Alkıılar) Dün böy
le idi, yarın da böyle olacakbr. 
(Bravo sesleri) 

Nµri Beyden ıonra Hüseyin 
B. (lstanbul) söz aldı. Onu mü
teakıp Mazhar Müf.t B. kürsü
ye geldi. Onun sözleri de f öyle 
hülasa edilebilir: 

- Tamam en not tutmadım • 
Vekil bey beyanat iktizası falan, 
filin diyordu.. Ben bunu anla-
madım. Menafi umumiye için 
menafii hususiye feda edildi • 
Karşımızdakiler ise neden me
nafii husuaiyelerinde f edak,rlık 

etmedi. Fedakarlık eden karşı
kiler olmuyor. 

ismet Paşamn Lozanda kazan
dığı bir hakkı da veriyorvz. Ben 
buna razi olmam asla olamam. 9 
numaralı beyanname Lozan mu
ahedenamesinin ehemmiyetli 
bir parçası idi. Bu hak bugün 
geri veriliyor. Ben böyle bir 
hakkı geri veren bir itilAf için 
rey veremem. 

Türkiyede 1akin olan Rum 
ortodokılar bUylik emlak sahibi 
değildirler. Fakat oradan hicret 
edenler neler bıraktılar, Tisal
yada bir çiftlik ne demektir! 
Yüz binlerce lira demektir. Biz 
bu itilafda çok fedakarlık ettiık; 

• kaybettik damiyonım, bunu mü
z ·kere edenler benden zeki, 
benden vatanperverdirler. Fakat 
cesaretle ıöyliyorum çok saha
vet gösterdiler. Bu fedakarlık 
hep menafii umumiye için me
nafii hususiyenin fedasıdır. lti
lifname bence kabul edilecek 
bir tekilde değildir.» 
ismet pata hızretlerınln nutku 

Bu sırada Baıvekil İsmek pap. 
hazretleri söz alarak kürsiye çık
tılar 

ltilifm aktindeki siyasi ve 
hukuki esbabı izah ederek söz
le.rine şöyle devam ettiler: 

lsmet Pş.nzn beyanatı 
Arkadaşlar 1 Çetin bir mevzu 

üzerinde söz söylemek vaziye
tindeyim.Bazı zamanlar vardır ki 
vazife teveccfib edince insan, 
hatta bir çok vatandaşlann bo~ 
şuna gitmese bile hakikatleri 
al>ylemek mecburiyetinde kalır.,, 

Badehu Paşa, Ttirkiyenin hfis
nü mUnasebat arzusunda olduğu 
gibi Yvnanistan ric1Jinde de 
ayni arzunun mevcut olduğunu 
söylemiş, aradaki ihtilafın halli 
için yedi ıenedenberi tarafey
nin mqgul bulunduğunu, arada
ki mallar meselesinin hakikatta 
imparatorluk devrinden müdey
ver 30 senelik bir mesele oldu· 
ğnnu bundan böyle gayri müba
diller meselesinin beynelmilel 
mahiyetten çıkarak bizim dahi
li b'r m'!selemiz bulunduğunu. 
gayri mübadil vatandaşların is
tihkaklarimn karşılıklardan adi
lane bir surette teminine itina 
etmek olduğunu ifade etmiştir. 

Badehu ismet Pş. sözUne de
vanla demittir ki: 

- Yunanistanle bizim müna
ıebetimiı:de bizi ihtilifh ve men
faatlerimizi zıt bulunduracak bir 
sebep yoktur. Bizim Garbi Trak
yada veya diğer bir memleket
de gözllmUz olduğu .söyleniyor. 
Cevap yeriyorum: Bi,de böyle 
bir anu yoktur. 

Etabli meselesinde bir çok 
fedakirlık yaptık. lstanbulda bu-
lunan mübadillerden bir kısmı 
daha gitmek lhım gelirken kal
mlf olabilir. Amma nihayet in
sanlann gidip gelmesi de bir 
çok i:ıtırap veren hazin bir 
mevzudur. 

Uzun zaman iki memlekt ara
ımda bir çok mUnazaalar olmuı-
tur. Bunların mahiyetini ve se
beplerin bilmeksizin diişmanlık 
kalplerinde yer etmit bir çok 
vatandaşlar bulunabilir. Fakat 
bizim var; ,. em· - , böyle bas as 
vatandaşlara bağırın J , i'd mem
leket arasına dostluc< teess ~s 
etmesinin bu memleketlerin m -
nafiioe muvafık olduğunu hay
kırmaktır. (Bravo sesleri) 

Pata Hauetlerinin nutukları 

alkışlandı ve itili.fname reye 
konuldu. 15 ret ve 2 müstenki
fe krrşı 189 reyle kabul ve 
taadik edildi. 

U tara fi 1 inci . , ıf.ım ııdJ .. 
milletçe ve devletçe azami bir 
tasarrufa istinat ediyor. Tasar
ruf kısmını geçen devrede ame
li olarak takip ettik. Bundan 
ıonra ecnebi dövizi alım satı

mını tanzjm için kanuni mura
kabe tedabiri aldık. Bu muraka
be tedabirinin hakiki ihtiyacı 
hiç bir surette tazyik etmiyece< 
mahiyette olduğunu ve ne 
kadar bir itina ile tatbik edil
diğini takip buyurdunuz. Fa
kat böyle büyük milli meseleler
de asıl tedbir vatandaşın, mem
leketin ikbsadi bünyesine ve 
bizzat kendi nesline itimat et
mesidir ki geçirdiğimiz kuvvetli 
imtihan böyle bir çok sarsıntı
ları iktiham edecek kadar der
manlı ve zinde olduğumuzu bir 
daha isbat etmiştir. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Her h ngi bir müşkülata uğ
rarsak uğrıyalım, ilk vazifemiz 
tedbiri evvelA kendi şuurumuzda, 
ondan sonra mamleketin heyeti 
umumiyesinin takatinde ve ik-
tısadi kuvvetine istinat etme· 
sinde aramalıyız. 

Geçn tecıübe bu hakikati bize 
fili olarak bir daha telkin et
miştir. Bundan sonra milli. iktı
aadi inkişaf esttirecek bir çok 
tetbirler alındı.,, 

Bundan sonra Başvekil sözü
ne devam etmiş, milli mahsu· 
IUn ihracını temin edecek bir 
çok tedbirler alındığını, muamele 
vergisine matuf sühuletlerin te
sirini göstereceğini söyleyerek 
tağfİf kanununun ehemmiyetin
den ve badehu Ziraat ve Sanayi 
bankalanna 1 O milyon lira ve
rildiğinden bahs etmiş ve sözü
nü Merkez bankasına nakl ile 
demiştir ki : 

- Merkez bankasının serma
yesi 15 milyon liradır ki bu ser
maye vatandaılara arzolunarak 
onlann senetlerile temin oluna
caktır. 

Badehu Başvekil Paşa, onu
müzdeki sene zarfında iştigal 
edilecek. meselelerden birinci
siein mali borçlar olduğunu, mü-
tahaSJısın bununla meşgul bu
lunduğunu beyan etmiş ve bu 
mütahassısın tetkikatından sC\n
ra hamillerle temasa gelineceğini 

ve müzakerata devam olunacağını 
söylem iştir. 

iJiveten demiştir ki : 
- Hususi ve resmi hayatta 

tasarrufu takip edeceğiz . Mılli 
tasarrufun lüzumunu vatandaşlara 
mütemadiyen söyliyeceğiz. Milli 
iktısadın inkişafını temin edecek 

istikametleri tevzin etmeğe bilhassa 
gayret edeceğiz.(Sürekli alkışlar) 

Tatil talebi 
Nutku müteakip Yozgat meb

usu Süleyman Sırrı B. riyasete 
bir takrir verdi. Bunda Büyük 
Millet, meclisinin 8 aydır ictimaı 
münasebetile istirahate kespi 
istihkak ettiğini, binaenaleyh 
teşkilatı esasiye kanununun mad-
dei mahsusası mucibince ve 
meb'usların dairei intihabiyele-
rini gezmeierine fırsat verilmek 
üzere tatili ictimaa karar veril-
mesi talep ediliyordu. Takı ir 
kabul olundu. 

A.nm Bevln takriri 
Asım Bey ( Artt in ) verdiği 

bir takrirle itilafname ve mali, 
iktısadi meseleler dolayısile hü
kumetin beyanatının tasvip edi
lerek ruznameye geçilmesini 
istedi. Takrir kabul edilerek 
İsmet Paşa Hz. nin beyanatı 
tasvip edildi ve ruznameye ge
çildi. 
Kc§zrm P~. Hz. nin bevanafı 

Reis Kazım Paşa Hazretleri 
ayağa kalkarak: 

- Muhterem ark::ı,.ı "l D ye 
Meclisi ali içti rn ~ f eıe 
ıü .. '1 in sanı zum gormezsc eşr 

kadar içtima etmiyecktir. le 
60 içtima 265 mııarn~. '·n 

f d clıs• 8 
Bu s .me zar ın a ıne 265 İŞ 

80 içtima aktetmiş ve 
194 

tl 
intaç etmiştir. Bu ş "!rde? S2 si 
kanun layıhası , 17 si tefsır, 
muhtelif muameledir. 

Hükumet ııe meclis ııe 
mıuet el ele ·si 

M 1. . b k. 1[11esaı ec ısın u sene ı ole 
bılhassa iktısadi sah~da ~.,le 
mühim ve memleket ıç~n t 8di 
nafi olmuştur. Mali ve .ık 15 

eC" 

vaziyetimizin inkişafı içın ı:n be" 
lis, hükümet ve millet hep d•" 
raber çalıştılar. Bunların faY ar
lı tesirlerini memnuniyetle g til 
mekteyiz. Dört buçuk ay ::ri· 
esnasında dairei intihalııye datl 
nizi gez<:rek halkle y~k·? sr 
temas neticesinde yeni ıhlı~et· 
lan tetkik edeceksiniz. Bu ei 
kikattan gelecek seneki de'"&
içtimaiyede hayırlı net celer. ~ıe 
recegımıze eminim. Hepııt• ,. 
sıhhat ve afiyet ve hayırlı 5~fra· 
hatler temenni eder, aza~ 1 "ıaıı>' 
mı hürmetle ve muhabbetle se 

lar1m. 11 de' 
Reis Paşa Hz. şitdetli .;e 

5
et 

vamlı alkışlar arasında rlY8 b~ 
kürsüsünden indi ve B. M. M,· 
devrei ictimaiyesini tat l ettı_:. 

-- - ...... ,, 
Yunan hariciye enctl~ 
meninde şedit müJltl 

kaşalar --·-Üst tarafı 1 inci sa~ ıfamızdıı 0,t 
itilafnamenin fevaidini ta~ 
ederek siyasi fırkalar rüesıı 

kabul ve teasvibe davet etlİ·ı,ıı 
Venizelostan sonra söz 8 ~· 

siyasi fırkalar rüesasından Kaf•,, 
daris1 Çald ria, Kondilis, de 
Zoviçanos ıtilafname aleyb~e!• 
rey vereceklerini beyan etll ı•t 
M. Venhelos siyasi fırlcJ fi 
rüesasının bu beyanatından s0~5$ 
büyük bir · asabiyet içinde 
alarak dedi ki: .( 

- Muhalifleri, hattı har~e~ 
tinin tesbit edeceği avak1J' 
mes'ul addederim. cir 

Her hangi bir fırka muh9 ~· 
lerin manasız metalibini ~e!jıf· 
sine mal ettiği takdirde ıtı 0 
namenin tasdikinden evel ~.~ 
intinabat yaptıracağımı ke de' 
katiyet ve resmiyetle beyan e 
rim.,, .. ,r; 
M. Venizelosun bu şiddeth lif si· 

matlüp tesiri hasıl etmiş ve e 
yasi fırkalar rüesas~ itilaf P~~e~ 
nin Rum muhacirlerine yen• t!.ı 

. "e "'· tazminat vermek m ~el urı, diB' 
Yunanisiana tahmıl etaıe,Jıt· 
noktasmda mutabık kalmışla ,oe'. 

Venizelos siyasi fırkalar eıı' 
sasmın bu ric'ati üzerined~joı 
intihabat yaptırmak teb ~ıJ'e' 
geri almıştır. Hariciye ~~f:fıı'' 
ninin bu kararı üzerine ıtı ,:r 
me tastik için bu ~kşanı P' 
mentoya tevdi olunacaktır· 0ııtl 

Encümenin içtimaından 9 
1e' 

M. Venizelos Ankara· Yunan yıJ' 
firine bir telgraf çeker~k ııJJ' 
nan hükumetinin mübabıl e.8~ kin mahsubunu kabul ettı 
bildirmiştir. 8~( 

Türkiye ile diğer itilaf~ 8~e' 
lerin akti için derhal nıuı 
rata başlanacaktır. . . ~elde 

M. Venizelos teşrınıe 
Ankaraya gidecektir. . ·rfıı'ıfle 

Muhacir meb'uslar ıtı a ~ıt 
aleyhinde parlamentoyıı 
a · ·· vereceklt-rdir. didl 

Aramızda bahr1 teh 
te lihat mı ? .. ,ki)e 

Aüna, 17 (A.A) - ~u 0os!' 
ile Yunanistan arasında ~ır d~ 
luk misakı ve iki devletıııvY'e~ 
silahlalannın, bahri ku .,,o*f 
arasında müsavat esasın~ jtilj 
teniden, tahdidine dair. bı~ere>e 
ekti için yakında muza 
girişilecektir. 
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lı l r l •1. hsı·n B ler Ankara radyosu p K l K l .-ıo it rahri veErtafrU ırıa • 11ıı akşamtcı progr-• rens aro un ıra olması 
Alayköşkü hadisesi için dün Aaka.::=:-=n ... •• burada mı kararlaştırıldı ? 

mahkemede karşılaşhlar ! :=:c1an ~=~u::: ~1;: 
kadar atideki proj'ramı Deffe-

h d yi decektir : 
Hakim Salt B. Alaykötkiındeki a lıe ı - Senfonik orkestra Ke-

M. Dukanın lıtanbulu ziyaretindeki sebepler 
timdi meydana çıkıyor 

ikialnd de cİinJedi, ,.Jıitlerin celbine ler 8QJa Uvert&r Baidat balifeai 
en d. 2 - Grik : birinci Silvit 

karar yer 1 T erL!-t 
·--..---· ~ -·- alQ. 3 - Amadei : Serenat Min-

vana 
4 - Leon Kavallo : F aatezi 

payyu 
5 - Popi: Vals 
6 - Vilhelm : Vala 
Saat 20,10 dan 20,30 a kadar 

Viyolonist Halil bey tarafmdua 
konser 

7 - Ajana haberleri 
Saat 20,30 dan 21,15 Caz 

heyeti. 

anayi ve Maadin ban• 
kasındaki içtima 

Htll/J '""" - Eftalnll Mtı/ıllll BqlU ~ luu11'1uıda 
ŞababD 

00 
1ekbinci ..ı. glD8 - Kendial izah etsin. ~n 

Sanayi ve Maaclin bank .. 
ımum mldBrG Sadettiil B. dOn 
Ankaradan tehrimize refmit ve 
kendi.sile g6r0ten bir mubarri· 
rimze Ankarada Alt iktisat 
meclisi mllzakerelerine iftirak 
ettiğni alJylemiftir. Sadettin B. in 
iftirakile don . alqam banka 
meclisi fevkalide bir içtima ak
:etmiş ve Sadettin beyin verdifi 
izabab dinlemiftir. 

Pna Ka10l /(tl'Ol oldllktan so,,,,, Ro111111 pu/4mentOSIUllM 

tir a. ı- kL'..-de •• ;r Ha- "UyaDlf,, mecmuasının tahrir 
~ıımı 1'U9J vyauu ...-- S • ank ti. 

lit Fahri ye akt6r ErtujTul Muh- m&dlrll~· an at. e aç-
aia B. ler arumda ıeçea badi•, IDlfbm Dartılbedayı,, ~oda 
lialit F abri B. in dava açm"ile muhtelif zevabD fikirle':' ':ardı. 
._ .. ti 1 • .. : Muhsm" B "Da- Tamamile tenkit mahiyetinde, 
" ce enmı,-· ·• H · tWl:aecla • le birlikte Anadolu batta bir kısmı de lehte · epı .. 
~;.ımjmdan mahkemeye .; bayaiyet~ dokunmayacak te-
0-1 • b k-- k-ı-.... kilde tenkitler. Bu anketter.ı 
•'ll:lmemlft mu a -- ........... k. Halb ki Dan dartte bu tlava, Sultan mOteeuir olmut olaca • u 
Ahmet 

0
:irinci sulh ceza mahke- dedi;im gib_i bunlarda f8h~ıyat 

llleainde poıınottOr. yokbı. Kendi yazdanma gelince, 
Halit Fahri ve Ertutrul Muh· ben me.selA «Haydutlar» «Ka

IİD B. ler maJakemeye gelmitler, til• piyeslerinden babaederken, 
htkim ~t B. Muhain beyin bilakis tebcil ediyordum. Tabii 
~--· • ~ bıiıhiit .... ..... - ftbUııit'" 
cla..a INtye ... ona ,an .a,leclim. 
•ı izah etmemm s6ylemif, Halit - Birlikte mthlalraa cereyan 
Fahri bey, habiaeyi 16yle an- etti mi? . 
latmııtır: - Hayır, ~c:liae durup durur-

- Gtızel San'atlar birliğinde ken old.u. ~ar hafta evvelde 
Umumi idare heyeti içtimaı var- müdür Supbı 8.. bana « on~ 
eh. H • iz birer mektupla da k1Vfllatma, ankett~n . mllteeuar 

epun . . Ed b. oluyuormuş. • demıtti. 
•e~--~dilmıttık. Be.o. • e~!:t Ertuğrul Muhsin 8. bikimin 
111.,.. klti~i umumıaıyı~.. - suali llzerine sayledi : 
ifa B. de tiyatro tubetımn mtı- - Bir kere ıu noktaya ifaret 
llleqilidir. etmek istiyorum ki ben hrya .. 

intihap yapıldı, bir aralık res.. bmda hiç aarhot olmut değilim. 
"-ların odasmda olduğunu 6İ'" Galiple mOoakqa ediyorduk. 
._elitim müdür Ltitfi beyi gör- Yarım saat evvel bizi aevmiyen 
~ &zere oraya gittim Lütfi bir adam f'limizi sıkmıttı. Ben 
~den bqka aktör G~ip ve "Sevmiye1 i 'r, fakat bu takdirde 
~ B. lerin de orada olduğu- yftzilmüıe gül~emeli :• diy~rd~m 
laQ • O s.rada Halıt Fahri B. ıçenye 
"'1 llrdllm. Biraz keyifli bır . d' Be kendisini çağardım. o 
8. ~ idiler •• Galip Ye Muhsin gı:~; im: ederek "Ne aeciyeliz
la ~ mOltefıt •e dostane tavar- r.k ne ahlaksızlıktır ki diba 
B 

1 
çağırdılar. Hatta Suat ' d dh• bu..n" siyah 

. e ı,• li . B ka beyaz a ıııne a-
dotııı ır ide Muhıın • pıya diyor Ye bize elini uzabyor " 
~ leldi. Ben ; de habrlan dedim. Halit B. bu ıöztı kendi· 
IOI ilan, diye ~irdım. Bu ~ada aiDe alındı. Fakat. ona matuf 
ti tarafımda bır hareket hi•et- delildi. 
~ l>andnm, bakbm. MublİD B. Kendisi feYkallde kızdı, "Ba.._ h: bire deiifmif, bana •sen na hakaret ecliyoraun,, dedi. 
l'IL!_ '9iJetlia, ne ablAk11z he- Q, benim &zerime seldi, dur
-.. ~!" diye bajmyordu, durttum. Bojazım •akmak iste-
. ~· «Belki biru fulaca nq- sem, aıkunm. Kat'iyen biyle 
~ fakat bayle litife olmaz. bir ıey yapmadım, yalnız onu 

tGaı geri ali" dedim. O, aldır- menettim. KGfar de etm.qim. 
~ktan bafka «seciyesiz, ah- Halit F abri B. , Mubain B. in 
~ .. m'*1Juunl" dedi, da- b~ yazıamda "kolum~a, ~le
leıa '-tlca. aabıkaWara bile IÖy· mımde kuvvet vv,, dıye iSğiin;. 
,..:iyecek 16zler sarfetti. Ve dütondeo babaederek, "bir ona, 
1-d zıa botazımı aıkmata bat· bir de bana bakın. Bea IWll 

1• Ben •çek elini bu çirkin onun bojaZIDI llkabllirimJ,, dedi. 
kadarlr kalam!" dedim. Hikimin sualine kaqı. MJlh-

"- tazyike deYaDI ediyor- sin B. , yapalaa anketten his 
, L6tfi B. araya ,wdi, bizi bir teeuOr duymacbtı cevabmı 
~ Muhsin B. arkamwlaa verdi. 

~orda. Şahit G. S. B. madOri LUtfi, 
..._Tarziye bekledim. Vermedi, aktar Galip, mimar Al&ettüa, 

Wceıneye mOracaat ettim. beykeltrat Nejat B. 1erin celbi 
..... Peki ba tecarize sebep içia, muhakeme, bet teaımuz 

-t ou bnkaWJ.. 

Bir buçuk aydanberi Kabirede 
bulunan Romanya preui mat .. 
mazel beananın evvelki gOn 
Romanyaya aYdet etmek &zere 
fehrimiıe gelditini yazmlfbk. 

Prenaea dlln Recel Karol n
purile K&atenceye hareket etmİf 

Davutpafada tiJyler ürpertici cinayet 

Hüsnü pehlivanı yedi yerinden 

kçakhyarak öldürdüler 
Bir hayata mal olan hadise gene 
sarhoıluk yüzünden vukua gelmiıtir 

Faciaya kurban giden HDsn/l pehliwın 

Evvelki ıece aarhotluk yGzllD
den bir cinayet olmUf, semtinde 
tanınmıı bir pehlivan öldllrOlf· 
mllttilr. Hadise bakkınea aldığı· 
mıı malUmab )'Diyoruz: 

Galatada Ômerabit hanında 
odacı Ali ile kardeti Kuleli IİHIİ 
onuncu sımf talebeainden Niyazi 
efendi evvelki akpm handa rakı 
içmişler ve , .. t •ekiz buçukta 
bir otoaıobile binerek Dawtpa
ıada çöp iakelesiııde oturan vali
delerini ıörm6ğe gitmiflerclir. 
Otomobil ilkeJıy1: yakın -bir yer• 
de bulunan tren yolunun altın• 

"üik1 köprilden ıeçerken iskelede 
kahveci HilınO pelivana çarplDlf 
ve pehlinnıD elindeki rakı tifeıi 
ile salatahklar yere dilfmllftlr. 
Bu çarpaıa hadisesi pehlinnı 
kızdırmıt ve ıof6re: 

- Ôalqe ltakl Be hrrif, dr
miıtir. Buna otomobilin içinde 
bulunan eclaa Ali a•ap •ermiı: 

- G6zlln 16r dejil yat Yol-

elan biraz kenara çekileydin, 
diye cenp vermiıtir. 

Her iki taraf biraz abşbktan 
aonra otomobil ilerlemif ve "Ali
nin Yalideainin evinin &.Onde 
dunnUfhır. Ali ile kardql oto
mobilden inerlerken pehlivan 
Hn.nn tekrar belirao:ı, bunu 
g6ren tof6r derhal limbalan 
yalmufbr. Elektrik ziyan pehli
vaDİll giderini kamqbnmf, bu 
emada odaca Ali derhal oto-

moltilden inerek pebliftDID ar
kuına geçmit ve elindeki bı· 
çaia hepli bir 111ada olmak 0-
zere pehlivanın sırtına yedi kere 
aaplaDllf, yedi yara aÇIDlfbr. 
Alinin kardqi de pehlivana bir 
çelme takmlf ve biçare kanlar 
içinde yere yıkalmııtır. Gllrilltllye 
peblıv•nm yejeoi Şaban efendi 

yetifmipe de Ali ve kardeti 
otomobile athyarak kaçmıtlardır. 
Şaban Efendi amcasının · ağır 

yarala olduğunu anlayınca der 
bal civardaki muhafaza kulübe
sine kotmUf, kapıyı tekmeliye-

rek içerdekileri uyandırmıı ve 
eline geçirdiği düdiikle iıtimdat 
talep elmitti. Biraz aonra ma
halli vakaya poliıler yetişmiıler .. 
aede pehlivan aldığa yaralardan 
mllteeuiren vefat etmiftir. Ka
til Ali gece •at Oç buçukta 
Aı..ıaray merkezi polislerinden 
1787 numarala Ahmet Efendi 
tarafından saldandığı Ömer Abit 
hanında kanlı bıçak elinde ol
duğü halde yakalanmıtbr. Bira 

Nil~ , .... 

ve Romanya sefiri M. Karp U. 
sefaret erklnı tarafından teıyi 
olunmUfbır. 

PrenaellİD ant olarak memle
ketine d6nmesi kardeti prens 
karolun Romanyaya avdet edip 
talata geçmesile alllkadardır. 

latihbarabmız 1 nazaran Ro
manya hanedan azam aruında 
senelerce dnnı olan ihtillfm 
b&yle bertaraf edilmesinde eaki 
Romuaya hariciye nazın M. Du .. 
ka amil olmut ve barışmanın 
mukaddimesi lstanbulda b=
llllfbf. 

Malim olduju Ozere Romanya 
larallçeai Mari Hz. 1930 mart 
ortalannda kızile beraber Mlllfa 
gitmit ve Romanyanm Kahire 
sefarethanesinde iki hafta kadar 
kaldıktan soma pensesi orada 
bırakarak 9 haziranda ansızın 
latanbula gelmiıti. 

Mari Hz. şehrimizde kaldığı 
sıralarda sabık Romanya harici
ye nazın M. Duka da latanbula 
gelerek kıraliçe ile bllyilk otlu 
Karolun avdeti hakkında ko .. 
nutmUflur . 

Ancak bu mllkllemedea son .. 
ra prensin tahta geçmesi ka· 
rarlqbnlm11 ve faaliyete geçil· 
miftir. 

O vakit M. Duka bu buauıta· 
ki pyıalan tekzip ederek ıehri· 
mize aırf buauıi bir seyahat mak 
udile geldiğini aöylemifti. 

Fakat it bugln dütno umhu 
ile meydana çılmıııbr. 

67 numaranın per anesi 
bt>zuldu 

Dlln akpm 8 de Köprüden 
kalkan Şirketi Hayriyooin 67 
numarala vapuru Üsküdarla Kuz
guncuk arasında anaızın uskuru 
boıulmuı, diğer iki vapur gele
rek 67 numarayı kuıguncuğa 

çekmiıtir. Baıka iskele yolcuları 
burada gece yanlarına kadar 

bekleşmif1erdir . 

lanllUf ve katil cllrm6ntl ikrar 
etmiftir. 

Katil Ali "kardeşime ve ba
na tecavOı etti. Ben de aldilr .. 
dom,, demiştir. Nıya:ıi Efendi
nin kolunda bir lıçak yarB!n 
vardır. Zabıta ve Adlıye tahki .. 
ka b1~1111br 
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Gizli hf yan et cemiyeti kuranların muhakemesine başlandı 
[ Üst tarafı l inci savıfamızda ] 

rakta, u Şimali Kürdüstan cemi
yeti ,, nin mahiyeti, vatanın bir 
kısmını ayırmağa matuf kavlen, 
fiilen teşebbüslere girişmiş olan 
maznunlann vaziyetleri hikaye 
ediliyordu. 

· Cemiyetin 19 yüzu 
Evvela, Salahattinden bahso

lunuyordu, Salahattinin Şark is
yanı çıkar çıkmaz lraka kaçtığı, 
oradan hükiimetimize muhalefete 
geçtiği, Irakta İngiliz komiseri 
ıir Hamiltonla temasa gelerek 
onun tavassut ve talimatı 
ile Irak harbiye mektebine 
kabul edildiği, bu mektebe gir
mek için 3 bin lira ücret ver
mek lazımgeldiği halde kendi
ainden bu ücretin aılnmadığı ve 
mektepte bir müddet tahsilden 
sonra, lngiliz komiserinden aldı
ğı talimabıame ile ve Irak pa
ıaportile geçen yıl Türkiyeye 
gelerek (Hubyan ) adile ve Ha
lepte doktor Şükrünün reisi bu
lunduğu fesat cemiyetine dahil 
bulunduğu, 29-9-39 da Erzuruma 
gelip şapka meselsinden dolayı 
babası katledilmiş bu!unan Er
zurumlu Memduhun evine misa
fir olduğu, Memduhla konuşarak 
hiyanet cemiyetlerinin esaslarını 
kı r .:l Jğu ve maznunlardan 
hakkak Mustafaya cemiyetin 
mühürlerini kazdırdığı, eski 
meb'us Şevket ' f .ndinin de bu 
cemiyetin Beyazıt şubesi reisliğini 
kabul ettiği okunuyor ve şu şe
kilde nihayet buluyordu : 

Maddeler 
Bunlardan salahattin Memduh 

Şevket e Ahmet Beylerin hare· 
ketleri ceza kanununun 125 inci 
ve hakkik Mustafanın hareketi 
65 inci maddesi delaleti mezkür 
125 inci maddesine muvafık 
efali cürmiyeden bulunmuş ol
duğundan o ıekilde tahtı muha
kemeye alınmaların, diğer maz
nunlar hakkında delaili kanuni
yeye tesadif edilemediğinden 

men'i muhakemelerine karar 
verilmiştir. 

Sal6hattin anlatıyor 
Kararnamenin okunmasi bitti. 

isticvap başladı, reis sordu: 
- Kalk bakalım, işittinya ? 

isyandan sonra nasıl hareket 
ettin, bize anlat! 
Şeyh Saidin bu uzun boylu, zayıf 

oğlu, mütevehhim, kalktı. Olduk
ça düzelmiş bir Türkçe ile cevap 
verdi: 

- isyan olduğu zaman 15 ya
şında idim. Kardeşlerimle birlikte 
İrana gi 1 . Orada idare ede
medik, lralia geçtik. Bir sene 
orada oturduk. Yanımızda para
mız yoktu. Kardeşlerimi başka 

bir şehirde bıraktım, mektebe 
müracaat ettim, ikinci sınıfa ka
bul edildim. Oral!a bir molla Ef. 
vardı, o tavassut etti. Mektep 
meccani idi. Yemek, elbise ve
dyordu. 

- Mek&.ebin parasını kim 
verdi? 

- Mektebe imtihan ile mec
cani kabul olunmuştum. 

Salahattin, bundan sonraki su
a1lere de şu cevapları verdi: 

- Komiserle biç görüşmedim. 
Allahımdan korkarım. Girdiğim 

mektepte geçinemiyordum, para 
lizımdı, bunun için harbiyeye 
girdim. Orada ayda 15 lira ve
riyorlardı. Maslahatgüzarımız Ta
lit Ziya B. vasıtasile hükumeti 
cüınburiyemize arzı sadakat et
tim. Aftan istifade ediyordum. 

29 kanunusanide İbrahim Tali 
beyden bir mektup aldım: Ne 
vakit Türkiyeye gelirsen serbest
sin! divordu. Pasaportumu kon
soloshaneden Talat Ziya B. aldı; 
onu alarak geldim. 

Ermen lere gelince 
- Seni para almadan nasıl 

mektepten çıkardılar? 
- Rapor verdim. Vücudum 

devama mütehammil değildir 

dedim, kardeşlerim benden evvel 
geçmişlerdi. Halep tarikile Su
riyeye geldim. 

Reisin muhtelif noktalarda 
sualleri tevali etti. Salihattin 
dedi ki: 

- ErmenilerJe bir münasebe
timiz yoktur. 

Haşa, onu vicdanım kabul 
etmez. (Gülerek) ben hüsnü ni
yetle memleketime gelmek isti
yordum. 

Bundan sonra cemiyete müte
allik sualler başladı Salahattin: 

- Cemiyet ilmi, içtimai bir 
gençlik cemiyetidir, dedi; mille
tin cümhuriyete göre gözünü 
açmak istiyorduk! 

- Ya bu mühürler? 
- Biz kanunu esasi - teşkilatı 

esasiye diyecek - nin 79 uncu 
maddesi sarahati karşısında ilmi 
ve içtimai bir cemiyet kurduk. 

- Erzurum memleketin değil. 
Karın, hemşiren hasta. Paran 
yok. Bunlar la uğraşacağına ... 

- Erzurum şehrimizdir; onla
rın hastahğile de uğraşıyordum. 

Reis, seyahat yolunu, tafsila
tını sordu: 

Prreyı nasıl bı..lmuş? 

- Pasaportum Türk pasaportu 
idi. Mardinden Diyarıbekire in
dim. Polis vesatetile Anadolu 
otelinde misafir kaldım. Oradan 
Erzuruma geldim. Kardeşlerimle, 
annemle görüştüm. Memlekete 
gelir gelmez evlenmiştim. Karım 
mide ve sinir hastalığı ıa lutu!du. 
Erzuruma bunun içm naklettim. 

Erzurumda Kırba~lardan Fikri 
varqı. Beni evine davet etti. 
orada kaldım. Bu Fikri, Memdu
hun kardeşi idi. Misafirliğim iki 
ay sürdü. 

- Ne kadar paran vardı ? 
200 lira yetişmiyordu efen-

dim. 
Evli bir adam bu vaziyet

te nasıl mühür kazdırmiya para 
verir? 

- Buna para vermemiştim, 
bir kısmı verilmiş, bir kısmı ve· 
rilmemişti. On beş lira vermis
tim. 

Bu sırada Memduha sc,ruldu, 
o cevap verdi: 

- 35 lira verdi efendim. 
Salahattin inkar etti. 

- Cemiyet için hükumeti ha
berdar ettiniz mi ? 

- Hayır; edecektik, maksa
dımız bir birlik ocağı teşkil et
mekti. 

- Peki mühürler ne ? 
- Mühürleri hükümete gös-

termek için nümune olarak al
mıştık. 

Hançer ve günet 
- Bu mühürlerde hançer ve 

güneş var; hançer nedir? 
- Hançer taassubun rümu

zudur. Memleketimizde taassup 
vardır. Hançer bu taassubu kı
racağımıza delalet eder. 

Mühürde şın, kaf, cim harf
leri de görülüyordu; Salahattio 
(şm) harfinin (Şark) , (kaf) har
finin ( Genç ) , ( cim ) harfinin 
Cümhuriyet - Cemiyet demek ol-

duğunu, bu şeklin ( ıark gençlik 
cümhuriyet cemiyeti) ni ifade 
ettiğini sCSyledi. ~u arada mft
hürlerde Kürtçe ibarenin de, 
memlekette Kürtçe konuşanlar 
çok olduğundan onların · oku
masını temin için yazıldığını 
söyledi. 

- MilhUrler 7 tanedir; bun
ları nereye götürecektiniz? 

- Belli değHdi. Ruluat al
saydık lier yerde tube açardık. 
Hükiimete henüz müracaat et
memiştik. 20 inci asır me<leniye
tine göre balkı ilmi ve içtimai 
bir surette tenvir etmiye uğra
şacaktık. 

Biz Kürtler 6 asırdan beri 
Türküz, ırki ve içtimai hiç bir 
ayrımız gayrımız yoktur, ayni 
ırktanız. Ben okumuş bir insa
nım, bunları bili) oıum ; bana 
iftira ediyorlar. 

- Mühürleri kazıldıktan sonra 
gördünüz mil ? 

- Gördüm, fakat almadım. 
- Mühür kazdırmak fikrini 

&;im ortaya attı? 
- Ben değilim. Kim, onu da 

hatırlayamıyorum. 

ilo- J, i9time1 ocakl.. 
Memleketimize hizmete ma

tuftu. Biz bir ocak kurmak is
!iyorduk. 

- Türk ocaklan varda; mak
sadınız bu ise neden oraya gir· 
miye teşebbüs etmediniz? 

- Evet, Türk ocağı vardı; 
fakat yalnız lavhası vardı. iki 
ay kaldım; ocak ne bir konfe
rans verdi, ne bir içtima yaptı. 
Ben bu ocağın himayesi altında 
bir birlik teşkil etmek istiyor
dum. 

- Peki, siz iki kişi mi cemi
yet teşkil edecektiniz? 

- Gazetelere ilin verecelrtik. 
Herkes gelecekti. Biz başka 
bir gaye takip etmiyorduk. Si
yasi bir teşebbüs değildi. İftira
dır. Şeyh Saidin oğluyum diye 
böyle yapıyorlar. (Şimali Kür
düstan cemiyeti ) diye bir cemi
yet hatınmdan geçmemiştir. 

- Hükumete kim müracaat 
edecekti? 

- Memduh. Merkezi Erzu
rumda açtık; başka yerlerde 
yapamadık. 

- Erzurumda kimi tanıyor
sunuz? 

- Memduhtan başka kimseyi. 
- Peki, kimseyi tanımadığınız 

yerde nasıl cemiyet kurabilir
diniz? 

- Tanımaya lüzum yok. Cemi
yet teşekkül ettikten sonra ta
nışılırdı. Bu sırada Salahattin 
reisin suallerile ter döküyordu. 

Müddei umumi sordurdu: 
Hangi tabacanmıt? 

- Bağdatta iken hangi tabi
iyette bulunuyordu? 

- Türk tabiiyetinde. 
- Ya harbiye mektebine han-

gi tlbiiyette girdi? 
- Harbiyeye girmek için lı ak 

tabiiyetine geçtim. Bu, mecbu
riyet tahtında olmuştur. Zaten 
Irakta 2 sene kim kalırsa Iraklı 
olabilir. 

- Hükumetten müsaade aldı
nız mı? 

- Hayır, almadım. Benim bu 
tabiiyetim zahiri idi. 

Hakikatte ben Türküm, Türk 
tabaasıyım. 

Hubyen cemiyeti 
Gene müddei umumi sordurdu: 
- Hubyan cemiyetini bili· 

yor mu? 

- Bilmiyorum, alakam yok. 
- Halepte kimin yanında 

kalmış? 
- Koyuncu Yusuf Halonun 

evinde kaldım. Evvelden tanıyo
rum, komisyoncudur. 

Reis - Hacı Osmanla doktor 
Şükrüyü ne zamandan tanıyor
sun? 

- Hacı Osmanı tanımam. 
Doktor Şükrünün ismini işittim, 

onu da tanımam. 
- Doktor Şükrü, işte o Hub· 

yan cemiyetinin reisi değil mi? 
- Bilmiyorum. 
- Hadiyi ne zamandan beri 

tanıyorsunuz? 
-:- isyandan evvel, 10 yaşın

dan beri, sonralan görüşmedik, 

birbirimizi unuttuk. 
- Siz vaktile Türkiyeye hiz-

met olmak üzere Hubyan. Kürdüs
tan cemiyetine girmişsiniz; bu 
cemiyeti yapanlar kimlerdi; onları 
anlat, bakalım; vatana hizmet 
olsun diye bir cemiyete ~irdiği
nizi söylemişsiniz, öyle mi? 

- Hayır, böyle bir şey söyle· 
medini. 

- Hubyan cemiyeti şimali 
Kürdüstanı istihdaf ediyormuş. 

Salihattin bu suale de: - Bil
miyerum; şimali Kürdüstan nere
lere diyorlar, onu da bilmiyorum. 
İfade yanlış yazılmıştır. 

Diye cevap verdi. Reis muha· 
kemenin devamını öyle sonuna 
bıraktı. 

Birinci celse sonunda heyeti 
hakime gidip salon boşalınca 
Salahattin, avukatı Cemal Hazım 
beye soruyordu: 

- Nasıl, iyi oldu mu? .. 

İkinci celse 
ikinci celseye saat 14 buçukta 

kalabalık bir samiin huzurunda 
başlandı. Salahattinin birinci 
ifadesi okundu. Bu ifade de 150 
liklerle ve Refik Halitle tema
sından bir takım mektuplarla 
Erzuruma hastalık bahanesile 
gittiğinden bahsediliyordu. 

Salahattin ifadesini inkar ede
rek dedi ki: 

- Terakkiperver cern yeti, 
bilmem ne varmış, Kazım Kara
bekir paşa varmış, cemiyet te
şekkül etm'ş . • • Bunlardan ha
berim yok. Mesele izam olunuyor. 
Tazyik yaparak bana ifademi 
imzalattılar. 

"Azade,, ne demekmiş? 
Müteakıben bazı zabıt vara-

kaları okundu. · 
Reis sordu: 
- Mühürlerde « Azade » ke

limesi var, ne demektir ? 
- Azade demek, hür demek

tir. Azadegan ise hürler demektir. 
Bütün Kürtler hürdür. 

-Evvelce müstakil Kürdüstan 
manasına geldiğini söylemiştin. 

- Haşa biz Kürtler zaten 
mü!'takiliz, başka istiklale lüzum 
yok. 

Memcuh ne diyor? 
Müteakıben Memduhun istic

vabına başlandı ve reis şerdu: 
- Anlat bakalım, dinledin. 
- Efendim, Salahattin efendi-

yi Hunusta gördüm. Sonbaharda 
orada otelde idim. Salahattin 
otele geldi. Bir arabacı ile ya· 
nımda pazarlık ettiler. Orada ta
nıştım, evvelce tanımıyordum. 
Yirmi gün kadar sonra Erzuruma 
döndüm. Kendisini bizim evde 
buldum, 

Reis sordu: 
- Size misafir olmasını ona 

sen mi teklif ettin ? 

• p:ıel\" 
- Bendeniz kardeşııne diyi 

tup yazdım. Salahattin ~fe~ st" 
bizim evde misafir et, ~ıyffeJJ" 
sebebide şudur: Salahattın diye 
dinin kardeşi İsmail Efen :sor
(500) lira borcum vardır.. seıı 
cumu bir seneye tehir . etti· ırıısk 
de buna karşı bir ce~~le 0 efde 
üzere Erzurumda hızını abat" 
kal dedim. Erzurumda Sal 'it' 
tinle konuştuk. Babasının .tek 
sıne bıraktığı lekeyi Si ~ u~ 
Ü b. .1 • . t' .. bır 

zere ır ı mı, ıç ımaı etiııe 

ocağı kurarak mem~ek ö it' 
hizmet yapmak istediğiııı 5 ~a· 
di. Türk ocaklannın buna dr 
tuf olduğu, fakat kafi olıı>' 
ğmı konuştuk. 

Reis: . sal'' 
- Peki mühürleri niçıtı 

Jadmız ?. •tıoif 
- Efendim ben köye f 1,,. 

tim. O sırada evimizi araıtl~o]iJ 
beni köyden çağırdılar. (af 
müdürü Faik B.: Mühürler bllt' 
mı ? Dedi ve kendisine IJJO 
leri ben verdim. 

Ev kü9ükmü de .•• 
- Nerede idi mühürler? V 
- Evde efendim. Tezek 

mında bir çaputa sarılı id~.1 ~1 - Tezeklerin altında değ1 
- Evet. dl 
- Mademki sizin maksa ,~ 

zararsızdı, niçin mühürleri tô 
altına sakladın? J 

- Ev küçüktü, laalett•r 
oraya konmuş. b~ 

- Böyle ilk tanıştığınıı ,e~ 
adamı evinize misafir ede &e 

cemiyet kuruyorsunz. Heıtl tl 
şeyh Saidın oğlu olan bir a}~ ~ 

- Efendım, bizde m'Y/a ~1t 
adettir. 6 ay misafir kılla e1' 

var. Misafire kalk git deO~e 
Teşriki mesaimiz hüsnü PIY" 
müstenittir. ttlD 

- Ne iş yapardı Salab• 

orada? r,fl 
- Bilmiyorum, birşey s 

medi bana ? 'f 
- Babanın ölümüne ıebeb1 p 

veren şapka meselesi bakk.J'I 
ne biliyorsan söyle. ~( 

- Şapka hadisesinde ~ 
rim köyde imiş, hiç kah 
yoktu. ~ 

Jandarmalar yakalamış, ıl 
yarısı mahkemeye kötürüY~ r( 
mış. Eli kelepçeli imiş· ~i 

• ti] kolda vurmuşlar. Bir rı~ ~( 
göre kaçmak istemiş. F akııl ,~e 
sıl kaçabilir. Bir az gider ~-~ 
yakalanır. Kolu bağlı bir ıı fl 
Bu muhakkak muhafızlarııı 
lış bir işidir. 

1 Bir intikam me eıe• ,ıl 
- Sen onun için bük~e j( 

kızdın, değil mi? Bu kanaa 
tikam besliyordun. . ıcııtl' 

- Hayır efendim, benııı> 

Haziran 
1930 M~ 

Fırtına 19,JJ 
Güne~in dogu~u: 4,28 - batıJI : j/ 5f 

'ı· Ayın dotu~u: 24,46-~ 

Namaz vakitleri 
Sabah Ötl• lktodı 
2 .26 ıı,ıs ı&,18 
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OCıaktuk. Kanaatim babam fira- 1 d 
Kamp kuran mekteplerin~ iaşe memurları 

Sarayere gelirlerken kamyon devrildi 

~~::;::~ 1n~:! sk:i~0;~~~ Kilyos yo un a bir facia 
r. Bu hadiseden sonraki ha

Y•bm buna delildir. Erzurum 
I(~ memleketi değildir. Bu ce
ınıyet yalnız Kürtlerin olduklan 
rebirlerde açılacaktı. Maksat on-
an tenvir idi. 

1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı 
Erzurum asırlardaoberi Türk lllenıleketidir. Halkı Türktür. Sarıyere gelmekte olan bir 

Ben de Türküm ; anam, babam.. kamyon devrilmiş, bir kişi ölmilş, 
hepsi • • . beş kişi yaralanmıştır. 

Salibattin kaldınldı ve dedi ki: Bu feci kaza hakkında aldığı· 
- Böyle bir şey yoktur. Türk mız malumatı yazıyoniz: 

kort farksızdır. Cemiyete isteyen Erkek muallim, Galatasaray, 
rirecekti. F eyziye ve F eyziiti mektepleri 

Memduh ter içinde oturdu. Kilyosta kamp kurmuşlardır. Bu 
Sonra evvelki ifadesi okundu. mekteplerin iaşesine memur o
Bunda bir takım not eefterleri lan kimseler dün sabah Dr. Nami 
Yazdığından ve burada Hükumeti ve Galatasaraylı iki talebe ile 
tenkit ettiğinden bahsediyordu. birlikte oradaki askeri müfreze· 
Memduh yine kaldırıldı ve (Hub- nin kamyonuna binmişler ve 
Yan) cemiyeti hakkında şunlan kamyon sabah 8,15 te erzak 
'6yledi : almak üzere Sanyere hareket 

- Bu cemiyet şekavet için etmiştir. Doktor Nami ve şeför 
kunılmuştur. Maksadını bilmiyo· ve şoför muavini kamyonun 
rum. Muzır olduğunu biliyorum. önllnde oturmaktadır. Jki talebe 
l<ürtler cahildir, bu cemiyete ve iaşe memurlan ise kamyonun 
çabuk girerler diye yapılmış olsa içerisindedirler. Kamyon Zekeriya 
gerektir. Şeyh Sait 60000 Kürdün köyü tepelerine yaklaşırken şoför 
kanına sebep oldu. Hep bu şe- yolda yürüyen bir adamı da 
kavet yüzündendir. kamyona almıştı. Pazerlık Bu Uskumru köyünden lsmail 

masanı müteakip kamyon yoluna 
devam etmiştir. Zekeriyaköyll 
tepesinden süratle ilerliyen ka
miyon bir dönemeci dönerken 
devrilmiş ve yandaki uçuruma 
yuvarlanmııtır. Doktor Nami, 
şoför ve ıoför muavini kendi
lerini hemen yere atmışlar ve 
kamyon altında kalmatan kur
tulmuşlarsada gene hafif surette 
yaralanmıslardır. Kamyonun al
tında kalan Galatasaray iaşe 
memuru, talebe ve Hamit kendi
lerini yere atanlar tarafından 
kamiyonun altından çıkanlmıı
lardır. İaşe memuru ve talebe
nin yaralan ehemmiyetlidir. 
1500 kilo sikletindeki kamyonun 
keskin kenarı Hamidin göğsüne 
tesadüf ettiği için biçarenin 
kemikleri kınlmıı ve derhal 
ölmüştür. 

Beyoğlu jandarma kumandan
lığı tahkikata başlamış, şöför 
tevkif edilmiştir. 

Haydar rifat B. e 
yolladığı kağıt 
geri gelmiş ! 

Bundan sonra hakkak Musta· oğlu Hamittir. Bu adamın alın-
taya soruldu ve şunları söyledi.! -------~ ....... ~ ..... -.----~-

- Memduh dükkanıma geldi, 
mülıi rleri kaça yaparsın dedi. 
Pazarlıkla 14 mührü (50) liraya 
uyuıtuk. Ne yazdıracaksınız? diye 
sordum Hükumetten vesika ala
cağız, cemiyet açıyoruz, dedi. 
Nümuneyi verdi, kazdım. Bana 
parça parça (35) lira verdi ve 
kalanını getirmedi. Sebebi, 
günahı ona aıt... San'atkirım, 

Suzan Nuri H. 

ne isterlerse yaparım. 
Reis - Mühürde kamayı niçin 

sormadın? 
- Aklıma gelmedi. Şüphelen-

medim. Memduhtan şüphem 
yoktur. Dükkanıma Salahattin 

hiç gelmedi. 
Hakkak burada teşebbüsün 

hükumütçe nasıl haber alındığını 
f6yle anlatıyor: 

- Şükrü Efendi isminde daima 
dükkinıma gelen bir zat vardır. 
Bu, polis müdürünün de dostudur. 

~n kendisine (15) lira alacağım 
'csilesile Memduhun mühür işin
den bahsettim.~ Şükrü Efendide 

f 0lis müdllrüne haber vermiş. 
~ böyle meydana çıktı. Memduh 
~. Salahattinden bahsetmedi. 

•• Uçüncü celse 

d
. Muhakeme 15 dakika tatil e
ıld· ı. 

d .. o~iincn celsede cemiyetin 
•0 rdüncU ve beşinci mıntakalar 

rıyaaetini kabul etmekten maz
:un Vartolu Ahmedin isticva-
ına başlandı v . Ahmet sualle

tc şu cevapları verdi: 
t - Bu itlerden haberim yok
~r. 21 nüfuslu bir aile reisiyim. 

. dcınşirem Salihattinin üvey ana
sı ır. 

t liubyan cemiyetinden maliima-
'111 yoktur. Ne mektup aldım, 
~e de Salihatlinle görüştüm. 
ClCbJif' }' ırem Sökeden kocasının 
~nın~an gelmişti. Onunla gö· 
S ~llıege gitmiştim. Bir akşam 
,_ a lhittinde kaldım. Sabahleyin 
tı:cnd· · · 8 ısını görmeden ayrıldım. 
[ •tka bildiğim yoktur. 
';' rneb'us noler anlatıyor? 
-b~ndan sonra sabık Beyazıt 
~ b usu ve cemiy~n Beyazıt 
11U c r • l·~. k Ilı eıa ıgıni kabul etme ten 
aın\Ul Şevket Ef. kaldırıldı ve 

Haydar ._at B. in « Adliye 
vekilini itham ediyorum!» başlığı 
altında Ankara mUddi umumisine 
yolladığı yeni ihbarname, 10 
Haziranda kendisine verilmek 
üzre geri gönderilmiŞtir. MDddei 
umumi Ekmel B. imzasile yazılan 
cevap şudur: 

"Haydar Rifat B. tarafından 
gönderilen ve bağlı olarak iade 
idilen "istidaname,, adliye ve· 

kili Mahmut Esat Beyin vazifei 
memuriyesini sui istimal etti
ğinden bahsetmektedir. Meb'us 

ve vekil olması hasebile müşa
rün ileyhin vazifei memuresine 
taalluk eden ahval ve harekab 
hakkında tahkikat ve takibat 

icrasına memuriyetinizin sala
hiyeti kanuniyesi bulunmadığına 
rağmen ihbar ve şikayeti ait 
olduğu mercie "bizzat gönder-

mesine,, imkan varken vekilin 

vazifei m ın:.ıresine tad'fık eden 
bu gibi hususat hakkında me-

muriyetimiz ihbar ve şikayete 
muhatap olamıyacağı cihetle 

mercii aidine ihbarl vakii icrada 
muhtar bulunduğunun tebliği 
rica olunur. efendim.» 

şu cevapları verdi: 
- Bendeniz hayatımda ilk 

defa mahkemeye çıkıyorum. Altı 
aydır vicdan azabı çekiyorum. 
Ben bu kadar görgüsüz, alçak 
değilim. Bu bana lekedir, red-
dederim. Bir işim için Ankaraya 

1 

gidecektim. O sırada tevkif 
ettiler. Bunların içinde İzzetten 
başka kimseyi tanımıyorum . 

Bu sırada müddet umumi de-

di ki: 
- Maznun evvelki ifade· 

sinde Beyazıt ııube riyasetini 
bunları hükümete haber verı,ıek 
için kabul ettiğini söylemiştir. 
Kendisine Salahattinle teşriki me
sai ettiniz diyen yok. 

Muhakeme :l4 haziran salı gü-
nüne kaldı. 

Amerikan kızlar kollejinden 
bu sene mezun olan Türk kız
lannın iaimlerini dünkü sayı· 
mızda yazmışbk. Bu arada me
zunlardan sabık istatistik umum 
müdürü Nuri B.in kızı SuzanNuri 
Hanımın ismi bir yanlışlık eseri 
olarak intişar etmiştir • 

Bu ciheti kaydederken Suzan 
Hanımın mektep mezunlarına 
mahsus elbise ile çıkarılmış bir 
fotoğrafısini de dercediyoruz. 

l\f. Rist 
Ankaradan şehrimize gelen 

maliye mütehassısı M. Rist tet
kikatını ikmal ile raporunu yaz
mak üzere bir kaç gün sonra 
Ankaraya gidecektir. 

Yeni ticaret mukayslenameleri 
Bulgaristan, Macar Litvanya 

hükümetleri aramızda yapılan 
muahedeler dün gümrük idare
sine bildirilmiştir. 

ihtida 
Beşiktaş Abbas ağa mahatlesinde mu· 

kim bpiro kızı Julya ihtida ederek 
Beyoğlu müftıliğincc ( Fatma Seniye ) 

.tesmiye edilmiştir. Nüfusca kaydı icra 
edileceğinden i!An olunur. 

Türkive - Irak hudut ., 
kon1isyonu 

Mardin, 16 (Vakıt) - Türkiye 
Irak daimi hudut komisyonu 

Vilayette 

Zabitler ne kadar borç 
alabilirler ? 

Zabitler, askeri memurlarla 
ordu mensuplarının hususi varı
datlarınm karşılık olarak yapa
cakları islikrazlarla bankalardan 
kredi üzerine alacakları para 
milstesna olmak üzere, bir se
nelik maaşlarının yarısından faz
la borca giremiyecekleri hakkın
d~ki. kanun vilayete tebliğ edil
mıştır. 

ee 
Defterdarlıkta 

Hernıan Spirer ne kadar 
nıiras bıraknuş ? 

Herman Spirerin veresesinin 
veraset verğisini kaçırmak için 
bir çok hileye tevessül ettikleri 
bu verğinin 850 000 lira mikta~ 
rınnda olması lazım geld iği 
yazılmıştı. Halbuki verği matra
hının 840 000 lira olduğu, def
terdarlığın yaptığı tahkikat 
neticesinde anlaşılmışbr. 

Devlet matbaası 
• 

Hamdi B. Faik Sabri Beyden 
müdürlük vazifesini devraldı 

Devlet matbaası müdllrü Faik 
Sabri B. mlldürlük işlerini mat
baanın fen mlldürü Hamdi Beye 
devratmiş ve Ankaraya gitmiştir. 
Bundan anlaşıldığına göre Faik 
Sabri B. tebdil edilmiştir. 

eo 

Kadınlar birliğinde 
Kadınlar birliği idare heyeti 

bugün toplanacak bu içtimaa 
şehrimizde bulunan Sırp femi
nisti M. Markoviç de iştirak 
edecektir. 
Mm. Ebert Ankaraya 

gidiyor 
Evelki ğiln şehrimize gelen 

eski Almanya reisicümhuru M. 
Ebertin validesi Mm. Ebert 
yakında Ankaraya gidecektir. 

Sabık Irak Ba~ vekilinin . 
zevcesı 

El Abram gazetesinin verdiği 
Jllalümata göre sabık Irak Baş
vekili Abdulmuhsin Sadun beyin 
zevcesi lstanbulda ikameti tercih 
ettiğinden çocuklarile birlikte 
Türkiyeye doğru hareket etmiştir. 
Abdulmuhsin Bey, intihar ederek 

ölmüştü. 
Rusumat muhafazaa tetkilAtı 

deAitecek 
Rüsumat idaresi muhafaza teş

ki litında bazı değişiklikler yapı
l ıcak, teşkilat kara ve deniz 
namile ikiye ayrılacakbr. 

Afet hanım 
Ankaradan şehrimize gelmiş 

olan muallim Afet hanım, dün 
Çapaya giderek Selçuk kız san'a t 
mektebinde açılan sergiyi ziyaret 

etmiştir. 
Ressamlara 

Güzel san'atlar birliğinden: 
Ankara resim sergisinden eser
ler gelmiştir, üç gün zarfında 
alınmak üzere saat on yediden 
sonra birlik müdüriyetine müra
caat olunması rica olunur. 
Türk - Yunan mahkemesinde 

Türk - Yunan mahkemesi reisi 
M. Boegün hastalığı devam et· 
tiğinden davalara bakılamamak

t.:~ır. Bu ~ahkemenin başkatip
ligıne lsvıçreli M. Paul dö Vek 
tayin edilmiştir. 

içtima edecektir. Türkiye baş 
mnrahhaslığına vali Tevfik Hadi 

B. tayin edilmiştir. 

V AKIT 18 Haziran 1930 

Mısır kabinesi 
İstifanamesini Kırala 

verdi 
Kahire, 17 (AA) [P b" 1 b •• • • - l'\3 ınen n u 

~~ ıh tıfasını 'ereceği SÖ) leni\ or. Alınan 
.. '. aberlerc gore başvekil ğcçen azar 

~u~.u ~:ı,mabe) nci ile gôrüşcüğü f.rada 
haf ıncnın pnrlamentarizm usulun un mu· 

al aza:dı için neşretmeği evvelce 'adet· 
'1:1 ş O uğu kanuulan bu içdma devre· 
sınde pıırl4mentoya tevdie mu,·ııffak 
?!amndığı.~ı, bi~aenaleyh. k:ıbinenın daha 
ZI) ııde bır .muddet iktidar me\ kiinde 
kalması ha) sıyet ,.e şerefle telif edil mi· 
yecek hır hareket olacağını SÖ) !emiştir 

Kahire, 17 ( A.A ) - na~, ekıl l~u 
sabah ~raya gitmiş 'e kabincnln istifa· 
namcslnı kırata "' rmi,tir. 

Krpedi fonslyede kazananlar 
,.e .J\ahıre, 16 { A.A ) - Yüzde 3 faizli 
l ri ı~ramb 1) ~li Mısır kredi ronsi~ c tahvil· 
c nın ugunkü çekilişinde: 

295
1
2
8
0
8
9
6 senesinde çıkarılan tahvillerden 

' numara 50,000. 

63) 
1
2
0
9
0
5
3 senesinde çıkanlan tnh\lllcrdcn 

• numara 50,000. 
" 191 1 senrsinde çıkarılan tahvillerden 
Al,!73 numara 50,000. 

han ikramiye ka7.nnmışlardır. 
Şikago cinayetleri 

. Şikago, . 16 ( A.A ) - Şikago polis 
müdürü lsufa etmiştir. Cinııt istihbarat 
ile me~gul olan ve Şikagonun me!:hur 
ş~ilennin faaliyeti hakkında tetkikata 
glrış~lş bulunan muhabirinin geçen hafta 
şlmdıye .kadar hüviyeti tayin edilmem 
~larl bışr· şahıs tarafından katledilmes1 
u~ ne _ıkago Tribün gazetesi her gun 
mutema~~)en tekerrür eden cinat harekA· 
nn tenkılınc bir mukaddime olmak üzere 
polis müdürü ile muavininin işten el 
çektirilmesini talep etmiş idi. Şikagoda 
kanunun h$üm sürmesini ve asayişin 
de\•amı~ı temin için tetkikat icra ed'l-
mektedır. ı 

Çanakkale dönüşü 
• Marsilya, l 6 (A.A) - ÇnnakkaledekJ 
J<ransız mezarlığını ziyaret etmiş olan 
~ert avdet etmiştir, Heyetin başında 

u unan M. Anteriou bu ziyarete aft 
l~tlbalanndan AJans I Jn\'asın bır muhnbi
rıne bahscttiıtl sınıda " Tu· rk" d f k 1 d . b 1) e e ev-

a A e samımt bir hüsnü kabule mnzh:ır 
olduk,,, demiştir. 
Papaslır saltanatına ~o 

Londra, ı 6 ( A .A ) ...... ; 'ıld .. , 1 
'"h d . ..an ıı 

zu ~r e en ıhtilAf dolapsile tahnddus 
etmış olan buhran hakkında hukn 1 .. k met e 
muza eratta bulunmak uzere Londrn ·a 
gelmiş .olan i\laltn baş\ ekili lort StricL 
lan~ hır ~ezet~ muh~birine ŞO) le demiş
tir . - Bız, dınlmlzı Roı;nadan teldkki 
~c.m~ğc. hazınz. Fakat, Sİ} asetimiz kendi 
ışımızdır. Eski papalar piskopo~I . 

h
. • ~ar 'e 

ra ıpler hakkında şikli'-'etlerde lıul 1 .. d J unu . 
masına musaıı e etmi~lerdı"r s· d"k . ' · , ım ı ı 
papa . ısc bu gibi şikAyetleri dinlemek 
lstemıyor. Papa, lAvuhtidir Fııkat, J> 
1 1

• , h . J • apaz-
ann ") u u olmaları znrurl değildir 

Lort Strickland, memnuniyetbah 
bir hal şekli bulunması mümkün oldu: 
ğun~ ltim~dı olduğunu beyan etmi" ve 
demışcir kı : - Ltıkin intihabatın ~ . . nıspet 
daıresınde icrasın.ı temin jçin ihtimal bir 
takım tedbirler ıttihazı bir zaruret ol • 
cakur. a 

Fırtına 
Atlna, 16 ( A.A ) - Dolu ve karla 

karı.şık yağmur ve fırtınalar birçok ne· 
vahıde nıahsulAtı mühim surette tnh . . . rıp 
etmışıır. 

ltelyan tahtelbehirleri 
ı~tina 17( A.A ) - iki İtalyan tııhtel· 

bahrı Phnlereden Atinaya gelmiştir. 

Bu akşam 
Sin emala r ı 

Alkazar - Göller suvarisi 

Ale mdar-Masum kurbanlar 

Beşiktaş Hilal-bir yetim·o romanı 
Ekler - Gönüllü bahriyeli 
Elh amra - Küçük hırsız 

Etuval - Yamyamlar arasında 
Fransız - Üü§mnn 

Majik - Yedi günah gemisi 

Melek - Aşk piyankosu 

Opera - Seher vaktinde 

Şık - Rasputin 

Süreyya Kadıköy- Jozef Bals:ımö 
B a r v e M,jzl k h o ller ! 

Garden - Mezeyi Balet , Bekefi, 
Vııntura 

Türkuvaz - Tize, ve l.Jdinn 

fepebaşı 
if aksim 

Tarsov 
bahçesi- Varycte,sinem"ı 

" " " ~ 
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Tahlisİ)re umum müdürlüğünden: 
Bursak~lıcalan ~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~ 
lnşaat meselesi etrafında 

Güzel ~n'atlcır birliğinin 
miiracaatları 

Macar takımı müsabakaları 

Bursada yapılacak asri kaplıca 
ve otel inşaatı münakasasına 

beş Türk •e bir ecnebi gurupu
nun girdiğini ve ecnebi gurupun 
en dun fiat veren Tfirk talipten 
kırk bin lira fazla fiat verdiği 
halde tercih edildiğini yazmıştık. 
MUnaliMaya girmiş olan Türk 
mimarlar, muamelenin usulsllz 
olduğunu yüksek makamlara bil
dirmiflerdi. Ecnebilerin rekabeti 

kar ısında Türk san'atklrları 
korumak maddesi vazifeleri 
arasında bulunan Güzel San'at

lar Birlij'i, umumi idare heyetinin 
dilnkü içtimamda mimari şubesi 
murahhaslarının mtiracaatı üze
rine bu meseleyi müzakere etmiş 
ve tamamile haksızlık kal'§ısında 
kaldığı görülen Türk mimarların 
himayesi için Başvekalete, Maa
rif, İktısat vekaletlerine telgraf
lar çekilmesine ve haksızlığın 
tamirinin .istenilmesine kar r 
venniflir. Bu telgraflar dün 
ak,am çel<ilmiştir. 

Ayni zamanda keyfiyet, katibi 
umumilik makmı vasıtasile Rcisi
eümhur H~etlerine de arzedil
miştir. 

Heyeti tertibiyeden: 
1 - Macar Federasyonuna 

mensup .. Macar Gençlik Futbol 
Liki,, nin temsili takım üç maç 
yapmak üzere perşembe günü 
şehrimize gelecektir. Bu takım 
Macaristanın Ujpest, M. T. K., 
Törökves, F. T. C. gibi en bü
yüklerinin 24 yaşını ikmal etme· 
miş olan müteaddit defalar bey
nelmilel oyunculanndan mDte
şekkil olup temsili sıfatı haiz 
olduklar Macar F ederaayonundan 
gönderilen mektupla resmen 
tasdik edilmittir. 

2 - Birinci mUsabaka 20 
ha:r:iran cuma günü fstanbul 
Şampyonu F enerbahçe takımı 
ile saat 5 ~e Taksim ıtadyo

munda icra edilecektir. Hakem 
Kemal Halim bey, yan hakem
leri İsmail ve Hasan beylerdir. 

3 - ikinci maç aynen macar
lar gibi 24 yaşını ikmal etme
mit oyuncularımızdan mürekkep 
Muhtelitle 22 haziran pazar 
günü saat 6 da yapdacakhr. 
Hakem Şeref. bey, yan hakem- · 
leri Basri ve Salim Hamdi bey
lerdir. 

4 - Üçüncü müsabaka ayrı
ca ilin edilecektiz. 

5 - Davetiye mülgadır. 
6 - T en~ilitJı biletler şimdi

den Zeki Rıza Milli spor ve 
Hacı Bekir müessesesinin bilcüm
le ıuabatında ıablacakbr. 

lstanhul Futbol Heyetinden: 

20 Haziran 1930 cuma günü 
Taksim stadyomunda yapılacak 
Milliyet kupası maçları aşağıda 
yazılıdır. 

lstanbulspor - F enerbahçe saat 
10 da, Süleymaniye-T. K saat 
11,15 te hakem Nuri B .. 

Bugünkü ekzersiz 
Macar maçlan heyeti tertibi

yeıinden aldığımız bir tebliğde 
bugün yapılacak idman için esa
misi zirde münderiç genç oyun
culann kundura, çorap ve pan
talonlarile saat azami 5,30 da 
Stadyumda bulunmalan bildiril
mektedir: 

Reıat, Şekip, Muzaffer, Niyazi 
Fikret, Ziya , Füruzan, Rıza, 
SalAhattin, Huan, Sami, Şev· 
ket, Nuri, NAnm, Mahmut, Tahir, 
Kadri, Eıref, Feyzi. 

İngilterenin Hicaz Sefiri 
Çocuk Sayı faları 

Mısır gazetelerinin verdiği ma
lüm ta göre İngilterenin Hicaz 
Sefirliğine tayin olunan Sir Rayan 
Ciddeye muvasalet ederek Kıral 
İbni Suude itimatnamesini takdim 
etmiştir. 

Takdir varakası kazanan 

okuyucularımızın isimleri 

17 Hazlran 930 

Borsalar 
KcHnb~O 

l lngiliz liruı Kr. 
' M T J.. mukabili Dola 

Frank 
Uret 
Belga .. . Drahmi 

b . Frank . • Leva ... Florhı 

~uroıı .. • S1llng . • Paeta 
• • Mark . • ZlotJ ... 

Pe•gO 
2o Ley (oruş 

1 TIIrt llruı Dinar 
" Çervo•cç Kuruş 

Nukut 

ı lsıcrlı. (lııgtlu) 
ı Dolar (Auıcrlh) 
Praıık [Fransız 

20 Liret [ltalya 
O Fraolı: Belçika] 

20 Drahmi [ Yunan) 
W l'"rank [lsvlçreJ 
~o l.cva Bulgar] 

1 l' lorln [Felemenk] 
20 Kuron [Çekoslovak) 

1 Şllıng I Avustıırya ) 

1 Pez.cta !ispanya) 
1 Rayşmart fAlman\'a ' 

Açıldı Kspandı 

~ 6R,l'O 

7" • 
2t ~ ı:s 

loS!i 

ı Zloti Lehistan ~4 

ı Pengö 11\lacarlstan J t 
20 l.ey [Romanya ] 94 25 
iO Ulnar YugoslovyıJ n 

1 (C\'Oneç !iC\')'Ct 

.Altın 

\1ecldlye 
Rankno 

Rorsa 
harici 

ıcaret ve zahırt. 
l'lallar Tlca.rel bor•aeı klttblumumlbl1 

larafınclan •ertlmlttlr 

Takdir varakası kazananlar 
Üsküd Q) r ciheti 

( 97 ) Üsküdar lhsaniyc Suhaniye 
sokağı No. l 2 de Behiye, {98) Kadıköy 
Y eldegirmeni Kahveci sokak Subhi beyin 
kerimeleri !\JecelJA, (Q9) l\luallft, ( 100 ) 

elma Hanımlar, ( I Ol ) Kadıköy Şevki 
bey sokak No. 41 Nazo Buhçeliyan B, 
( 102 ) .Acı badem ~~·olu No. 27 Şaziye 
Refik, (103) faenköy i.\lensur bey kö~ · 
künde Saime Salt, (104) Bostancı cami 
sokak No. 8 de Ferizer Cemalettin Ha· 
nımlar, ( 105 ) Erenköy dördüncü ilk 
mektepten 31 Arif, ( 106 ) Haydarpaşa 

Y cldegirmeni Sen Lui mektebi talebe· 
sinden Ataret Bahattin Beyler. 

Banllyo 
( 107 ) Bakırköy Hat boyu caddesi 

~o. da Osman Şinasi, ( l 08 ) Bakırköy 
Yeni mahalle fstanbul caddesi No. 19 l 

üleyman Beyler, ( 109 ) 51 numarada 
Rasime, (l 10) 59 Zinet Hanımlar. 

Buğazıçı ve Adalar 
( I l l ) (cngelköz Havuzbaşı No. 

7 den 1. Turhan B .• (112) Çubuklu 3':' 
inci ilk mcktepden Rahmi Salih B., (l 13) 
Amııvutköydl'n l l&yriyc Emin l I., (114) 
Beylerbey istavroz çanak sokağı l Io. 6 
da Naci R. 

Ankara 
(115) Gazi ılk erkek mektebi dör· 

duncü sınıf 1 inci şühcden 65 ;\ledih B .• 
(116} Zıraat bankasında lhman :\'uri B. 

kı:ı:ı lise talebesinden Saadet .Nuri N .. 
( 117) Sıhhiye 'ekdleti mü reha sız tarından 
~e) fi B. kerimesi Sacide 11., (118) l ı;ınet 

paşa mektebi sınıf 5 den 381 E.min Atıf 
B., (1l9) Tabaka ne i\o. 29 da Kaya il 

Eskişehir 
( 120) Akarbaşı Dere sokan N. 2 de 

1 l:ılit B. 
Bursa 

(121) i\1üdıınya keresteci Şal.'.ir efen
di vasırasile 2 Sabri R.. ( 122) ;\ lüdam·a 
andık emini l\1u tııfa efendi mahdu~u 

Fehmi B.. ( 123) Bursa birinci liseden 
158 lsmail Turul B., ( I 24) Postane kar· 

Bu~day şı sında Osmancfendi lokanta$tnda ! la . an 
Yumuşat 09 3 • 11.! ' 1 lıı sri B., 0 25) Re} hanpa:-a ınahallc~i 

Okka•t 
Aaaınl .• .. sari 
K. f' K ı • 

Söotcr Kalender çıkmazı N. 9 da Mustafa J\e· 
Sert ~ ı5 
- Zahireler - mal B. 

ç ... dar 6 Konya 
~1'!:~r 7 ~. 7 20 (126) Belediye sineması makinistti 

,_.f·a.su.ı._a __________ ...ı;ı Ziya be)·den Yaşar B .• (127) Devle ma· 
hallesi Devle sokak N. 14 de H. Faik: B. 

Vilayetler 
( J 28 ) Rize: T\iccardan Abdullah 

Efendi nezdinde Rifat, ( 129) Aydın: 
lstanbul marangozhanesinde Nazif B.ler, 
(130) .Antalyc: Domlupınar mektebi 
dördüncü sınıftan doktor Vasfi bey 
kerimesi Süzan Vasfi H, (l 3 l) Tokattan 
l. Cihat B. [ 1bin Kemal beşinci sınıf 
talebesinden ], (132) Domlupınar mek
tebinden 383 Şemsi Ziya B., ( dircsa 
noksandır ], (133) Soma: Altıntaş mek· 
tebinden 220 Nezahet Faik il, ( 134 ) 
Hendek; Kaymakam Alp bey mahdumu 
Çe\•ik. (135) Çorlu: Lc\•azım kaymakamı 
Sehil bey mahdumu l\lusa, (l 36) Kütah\ a 
Gazi Kemal ilk mektep ikinci sınıf tan 
l 10 Burhan, (137) Ça3•kkalc: Ihsan bey 
oğlu Kemal, ( 137 ) Ihsan bey o~lu Rifat 
llcyler . 

Opera 
Şehrimizde yeni ' bir 

san'at teşekkülü 
Haber aldığımıza göre ıehri

mizde musikişinasl~rdan: ve 
san'at muhiplerinden bir çok 
zevat yeni bir san'at tetekkülü 
vücuda getirmektedirler. Kon
servatuvar muallimlerinden, da
rülfünun müderrislerinden, tiyat
ro muharrirlerinden, Tüt k ve 
ecnebi musikişinaslardan bir çok 
kimseler bu teıekkülle alaka
dardırlar. "Opera cemiyeyeti 
ismını taşıyacak olan bu tetek
külün maksadı memleketimzdc 
garp musi~isini tamim etmek 
ve bir opera vücuda getirmiye 
çalışmaktır. 

Bu maksadı temin için kon
serler verilecek, opera san'at
karları yetiştirilecek, başlan
~ıçta İtalyan operalan asılların
dan tercüme edilmek suretile 
opera eserleri vücuda getirile
cektir. Cemiyetin resmi müsa
adesi istihsal edilmek üzeredir. 
Opera cemiyeti mütevazi bir 
programla ite bqlamak, bir 
opera teıekkülüne imkAn Yer
mek için uzun mUddet sessiz 
ve sabırlı bir siyile hazırlan 
mak niyetindedir. 

18 haziran 930 tarihinde ihale edileceği evvelce ilin edihnıf 
olan Kumköy (Kilyos) mevkiindeki yol inşaatının ihalesi talik et· 

miştir. ihale günü gazetelerle ayrıca neşredileceği ilan olunur. 

------------------------------~----------~ 
Etibba odası riyasetinden: 

20 haziran 930 cuma günü saat 2 de Darültünun konferatıS 
• rica 

salonunda umumi içtima aktedileceğinden azanın teşriflerı 

olunur. --' 
~------------------------------~--~--------

1 Mahkeme ve icrailanıaB 
lstanbul icra riyasetinden : Üshtidar hukuk mahkemesin~~~y 
Sultanhamamında Dikranynn hanı Samiye Hanımın l(a 

1 
0-

altınüa hazır elbise ticarctilc iştigal eden Hasanpaşa mahallesi Fıstıklı ~ 
Şapat Kohcn \"e Civre ve şürekAsı olr- kak 8 numaralı hanede rnukıo:ı 
ketinin konkordato taleplerinin icra \'e ik t 327 tarihinde 
iflAs kanununun 277 inci maddesi mu· I en emmuz k bU 
cebince nazarı itibnra alınarak borçlura stanbuldan infikak edere d•ll 
iki ay mühlet itasına karar \·erilmi~·ti. ane kadar hayatü menıatırı l yı 
Komser Hüsnü bey tarafından verilen malumat alınamadığından do 

8 rı 
raporda işbu milddet içinde konkordato gaipliğine lrnrar verilrnesind\ 
yapılmasına imkan olmadığı anlaşıldığın· bahisle kardeşi Mehmet flaıı>1 

dan müddetin uzanlması bildirilmesine B b" . Abd h sorefl' . ını urra man rı 
ve işbu talep kanuna uygun görülmc·ine 11' 
mebni icra \ 'c iOAs kanununun 278 inci b. aleyhine ikame ettiği dnVS • 

maddesinin son fıkrası mucibince birinci cari muhakemesinde hayatü ıtı~ 
defa olarak verilen mühletin hitamı tarihi matı meçhul olan murnaiJebİf 

bulunan 17·6-930 tarihinden itibaren bir hakkında malumatı olanları~ dir 
ay uzatılmasına ve keyfiyetin 279 uncu ay zarhnda malümatlarını bıl • 
madde mucibince ilAnile beraber icra meleri kararı mahkeme iktİ~~ 
daircsile tapu sicil memurluklarına bil· 1111

• 

dirilmc~inc karar \'erilmiş olduğu iJAn sından olduğu ve muhakerıte r· 
olunur. 19-7-30 tarihine müsadif cuııı• ~ 

işte EJAstlkİ 
Kemerle· 

rln $aheserl 

hıanbul fUbfluı: 
B~Y"&landa ı 

Tnn~ı mfydannıda No 111 

n lıtlklAI uddcaıade No :s85 
Fiatı 6 lıradaa ıtitı.rH 

l\f aliye vekaleti levazım 

müdürlüğünden: 
Ankarada inşa edilmekte olan 

mahzeni evrak binası zemin 

kattan birinci kata ve birinci 
kattan ikinci kata çıkacak mer-

mer merdivenler ve mermer 

lambiriler imali yirmi gün mftd

detle kapalı zarf usulile mevkiı 

münakasaya vazedilmiştir. Ta

liplarin % 7 ,5 teminatı muvak

katelerile 22 Haziran 1930 ta-

ribine milsadif pazar günü saat 

on altıya kadar maliye vekaleti 
emlaki milliye müdüriyetinde 

müteşekkil inşaat komisyonuna 

müracaatları. 

kaplıcaları suları · 

n ın ~U\'YCi ~afi esinden 
maada eıtleııcelcrinln 

htr nc\" lnl dahi cnml· 
dirlcr. Hast~ bu ncş'cll 

muhitte hastalığını n· 
nutur Ye şifa bulurı 

Tafsll~t Syndlcat d'
indltlath·c VICHY den 
nlınııbilir. 

i(n 
LA s:tEINE oes 
VILLE ' U 

tesi günü saat 10,30 ta oll11'r· 
üzere tayin edildiği ilan oıunıı 
(277-98) ~ 
' lstanhul ikinci icra dairtsı'tl P 

Bir borçtan dolayı Beyoğlunda ~~ç 
sokağında Kamonto hanını0 930 
numaralı dair s 1de 23·6· 

11
u 

tarihine müsadif pazartesi gilbir 
saat 16 dan 17 ye kadar ı. 

·1•1' 
adet divar avrupa halısı, 61bP' 
tuvalet masası, iki siyah ,e t • 
müstamel kırmızı kilim, rııOS r~ 
mel bir kanape üstü merıtl~ ~ 
masa ayna tuvalet masası 8~p 
arttırma ile satılacağından t• ı· 
olanların yevm ve vakti lfle ~ 
kurda mahallinde 1:-ulunıı:jll 
memuruna muracaatlan 
olunur. (278-2) _.,/ 

Fatih icra memurluğundan : , 

lzalei şuyuu zımnında bilıtıO:~ 
yede füruhtu mukarrer 0 ı 
Parmakkapıda Emin Bey ıııab'clt 

·ıı 
lesi Okçularbaşı cadd~•1 bil' 
30/32 numaralı ve beberı ~ 

üçyUz lira kıymetinde iki dOlc~ ~ 
fevkinde odaları havi ıııab~ 
15 - 6 - 930 tarihinde icra . 0e 
nan ikinci müzayedesi neticesııı ıe 
2,500 lirada talibi uhdesine ib~ 
edilmiş ise de kıymeti aıub• ıı• 
meneyi bulmadığından 8 teııı~ı'' 
930 salı günü saat 15 te ~~"'ij 
yedenin icrasına karar verı 1cıf' 
olduğundan talip olanların Jt 
meti muhammenelerinin ~~ 
onu nisbetinde pey akçe ~eti 
müstashiben müracaat eyleO:, 
ilan olunur. ~ 

iLAN 
~·· İstanbulda Hoca Hanı:ıa ~4 

hailesi Hatapkapı sokağın~' (f 

N. lı fabrikada Hüsanıett•~~ 
Mehmet Sabit ve lsrael \le f ·cf'i 
unvan ticarisi tahbnda k~ııı~ 
ticaret etmekte iken şnre ~·· 
ittifakile tnyin edilmiş olafl eıı# 
kem ve tasfiye memurları 111 lı~f 
şirketin fes hile tasfiyesine feP 
vermiı olduklarından aıOll tl,t' 
şirketi mezküreden matiubG,t' 
olanlann on gün zarfında ofl' 
tada Rıhtım caddesinde ~I 
handa 19, 20 numarada b• Of'' 
ve tasfiye memurlanna ~ti"'' 
caatla alacaklannı kayt ett 
leri ilan olunur. ,ı,ıf 

Hakem ve tasfiye nıefliu 
Nurullah ve NeYte• 

l 
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h d• Macunlarının 
1.130 -

dan tos asan iŞ En 1\lükemmelidir 
D . . . a abr, çürümekten vik~ye ede~. Dişleri vinci gibi beya~latı~. Di~ ~tlcrini kuvvetlendirir v~ kanama~tan men~der ve dişlerin ar-ıc;ında 

ANTOS dış macunu dlflen 100 sene Y0~ vrılarına, nezlelerıne mam olur. Agızda gayet litıf hır serınlık ve rayıha bırakır. Mıkropları ımha ve agızdan gelecek r t ili 
~ılın tefessühatı ve üfuneti izale eder. ~f •:aima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve nişanlar • 1uştJr. 
tılatalıklarm sirayetine mani olur. Avrupa a · e baıka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü DANTOS dünyanın en enfes mükemmel diş müstahzarıdır. 20 kuruştur. 
o TOS di macunu yerın 

asan ecza deposu. DAN f •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.... Bii~~ik-;üAY~fi-daimi taJ$•ua~~~ Yfi~sek sa~ayi mühen· 
encümeninden: Seyrisefain d!o~!ıdTy~!tm~~~:hendisi mektebinde açılan bu 

0 
k a moddeti zarfında talip zuhur Merkez acentesi. Gnlnta Kopni başında şube leyli, meccani olup tahsil müddeti 4 aenedir. 

Tayin ve ilin °1'?1an m kna as b d li keıifli Bilecik - Vezirhan Beyoğlu 2.'362. :;\ubc acentesi Mah· Münhasiran lise mezunları kabul olunur. Mezunlar staj için ı 
ttnıeıniş olan 4050 lıra 87 uru~ e de ki Taş köprfinfin tamiratı mudiye Hnnı ahında istanbul 2740 Avrupaya gönderilir. 
tarik• • d Ve.ıirhan cıvann a . ~ 
3 

1 llzerın e ve. . d'f Per embe günü saat 15 te vılayet Atideki mesleklere mütehassıs yetiştirilir. 

d Tenımaz 930 tarıhı~he 1mn_s~ rıa e~lmek üzere 14 Haziran 930 ·ır .. bzon ikınci postası Muhtelif unayiin te5is ve işletmesi, elektrik makine ve kalo-
•inıt U • ce ı a esı ıc 'f h d h 1 k ta "h· ene _n;ıenın 

20 
gil müddetle aleni mUnakasaya konulmuştur. ( A N K A R A ) vapuru rı er mü en is ve ı;nüte assıs ığı, imya mühendisliği, topografiya 

rı ındcn ıtıbaren n k 19 Haziran Perşembe akşamı ve harita ahzı, inşaat müteahhitliği, şimendifer mühendisi ve 

1 . ··ı·kuı almak veya kaıt ettirmek için müna .a~a h k l müteahhitligv i. 
Ehbyet v..- ı k Galata rı bmından hare et e 

'
.. . .- . · · ı inci ve 2 inci maddelerinde yazı 1 vesaı 10 

• S Tedrisata 1 teşrinievclde başlanacakbr. Şimdiden kayıt mt a-
.. raıtı umumıyesının J k 

1 
k" .. 

0 
evvel viliyet nafıa baş Zonguldak, lnebolu, inop, 

llllhıakua günfinden ia a se ız gu Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, meJesi yapılır. lstidaya merbut 6 foto ile vcsaikin müdüriyete 
llltHıendisliğine mfiracaat olunması. Gireson, Trabzon, Rize, Hopa- irsali. Müdüriyet 

2 - Münakasa tafsilitiyle şartn.amel_er s~reti musaddakalannın ya gidecek ve dönüşte Pazar Maden meslek mektebı· 
~•, f b mühendisliğinden ıstenılmesı. iskelesile Rize, Sürmene, Of, 
•1t yet na ıa af .. k 1 

3 MO kasaya iştirak edeceklerin müzayede ve muna ~sh~ Trabzon,Polathane,Görele,Gire- Zonguldakta kiin Yüksek maadin ve sanayi ınuhendis mekte-
- na 'b. ce teminatlariyle birlikte ihale tarı 1 son Ordu,Fatsa, Samsun,Sinop b d O d ı k k b 'e ihalit kanunun ınucı ın15 kadar vilayet daimi encümenine İneboluya ugv rıyarak gelecektır. inL e rta ma en mes e me ·te i açılmıştır. 

Olan 3 Temmuz 930 saat e eyli, meccani, tahsil müddeti 3 senedir. En az 16 yaşında olan 
11ınracaat edilmesi nan olunur. izmir sürat posta>ı ilk ve orta mektep mezunları kabul oıunur • 
...__ Madenlere jeometir ve başçavuş yetiştirir. 

[
.Jandarma ırnalatan. esi ilanları ( f z M 1 R) vapuru 20 Tedrisata 1 teşrinievvelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mua-

- Haziran Cuma 14,30 da Galata melesi başlamıştır. lstidaya merbut vesaik ile 6 foto ve sıhhat ve 
Mersin jandırmı mektebi müdürlüOünde~: nhtımından hareketle Comar- aşı raporunun mektep müdüriyetine gönderilmesi. Müdurıyet 

A ~ Asgarı tesi sabahı İzrnire gidecek ve 
1:~ 150,000 . . b'd Pazar 14,30 da lzmirden 

' f t mektebinin 930 senesı hazıran 1 a- hareketle Pazartesi sabahı 
Mersin jandarma yeni e. ra k d evkii münakasaya çıkarılan 

)'ctioden mayıs 931 gayeaınke ~- arkampalı zarf usulile temmuz bir gelecektir.Vapurda mükemmel 
k k l megın bir . orkestra ve cazbant Ylı arıda yazılı bir akemde 'halei kat'iyesi icra kılınacağın-

93() 1 .rrıl li aat do uz en sonra ı kb .1 mevcuttur. 
d •a 1 ıs .. n 

5 
_ d d. buçuk teminatı muvakkate ma uzı e ,._...,...-----------• 

an talip olanların yu~ ~yed 1 
ktebinde müteşekkil münakasa Çanıaşır yıkama 

Ycvaı. kQ da Mersın ıan arma me k -
k . • mez r rt . ögvrenmek arzu eden taliplerin me tep ınünakasası 
oınısyonuna, t• nameyı 

llllidiriyetioe mUracaatlan ilan olunur. . 
~*""•,.m• lm•IAth•n• mlldirlyetinden. . 
4031 takım kıtlık elbise ve 4140 adet serpuş ve 6150 çıh dolak 

biçki ve imaliyesi ile 2969 takım kıtlık elbise ve 2860 adet serpuş 
• 850 ift dolak nevakısının ikmali kapalı zarfla münaka~aya ko-

ul
e d Mç_ k 28-6-930 cumartesi günü saat 14 te Gedıkpaşada 

n u una asa Ş · lath d 
janda~ma imalathanesinde yapılacaktır. artname ıma ane en 
Yerilir. Teklifnamenin tarzı imlisı şartnamede yazılıdır. 

1stanbu1Emvali Eytam 
idaresinden: 

Türkiye 'Seyrisefain idare
sine ait çamaşırlarm şartna
mesi mucibince yıkanr:ıası bir 
sene müddetle bilmünakasa 
talibine ihale edilecektir. Kat'i 
ihalesi 7 Tem muz 930 tari
hinde icra kılınacağından ta
lipler şartnameyi görrnek için 
her gün ve münakasaya işti
rak için tarihi mezkfırda saat 
15 te levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. 

• • ......... ·····. ·:::: :: : : : :: :::::::::::::::: ..... : .......... . 
~lelrnwt Zihni lıeyin :stikraz eylediği ~ıelmı liğ mKt~ka- ~r·v·eİkenci \APj

0

Rl
0

ARİ .. i~ 
h·1ı· , 'ı "d lıdes· n<lc ·vefoeıı mefruır bu uıı:m ar- .. .. 1Jtue } arem Z u C "" T ii J\aradenfı postası il 
lalda Kasaba il ahdllesinde Hum maşatlığı sok~gın~ta) a- ii Samsun vapuru i~ 
lacık < arldesinde 5 numaralı VC 150 arŞ~ll uzermdP 3 n ç amlb8 Haziran i~ 
Oda ı fa 1 nıutfak ı ahır ve 1 hah\ ıle 350 ar~m ii a~ş . a i~ 
h ' o '"' ' I" f ıuham g akşamı Sırkecı rıhtımından :: 

hçeyi havi iiç kuth bir ev satılıktır. \.tyme 1 
il ( - H hareketle (Zonguldak, İnebolu, ~ı 

fllenesi 500 liradır. i! Samsun, Ordu' Giresun, U 
Birinci ihalesi 350 lira bedelle talibine 16-6-930 H Trabzon, Sürmene, Of ve ii 

1... 930 g Rize) ye azimet ve avdet !! 
~rihiude icra edilmiş ve kat'i ihalesi de 2 temmuz :: edecektir. i! 
cal'Şanıba ~iiniirıe bırakılmı~tır. Fazlasrna talip o~a~ılar H Tafsilat için Sirkecide Yel- ii 
0sün saat l;; ten 16,öO a kadar Adli'-'P binası dahılırule g kenci hanında kain acentasına u 
1 v .J g müracaat. Tel. İstanbul ı: 1515 s: 

lan hu ı Emvali Ev tanı idares~ ne nı ii racaa t elsin ler. ==······:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::-..:-..:::: 

~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ı····~e~erdarlıkilAnıa~ı 
Şehremaneti ilanları S\TILll\ .\HS.\ -ıro ı 

,,. . . . Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde Ça- l I 1 
.,adıköy daıresınden D" k v d 34 36 38 l~sld l\tıl' Hl IC ere "\,'Clll 

hr cadd . d 
52 

lı arsada ve uz so agm a , , . 
~ esın e numara B k v d 51 1 1·ıac·ı ~hıradh,'e soka.frı, Ilı.aralı muhterik binalar dahilinde ve ayır sol agın ~ l nu- .., 
~ra} h d k" arsalarda mevcut o up agız arı ve llasaııpil }.l ıııalıallt·~i, l\ttdı-
etrlfı ı anenin karşısın ahl~keli bir halde bulunan kuyuların .( .. >) l>ı·ı· tc'lf'Hfl 3 ltar:ta illi-

açık olmasından te d'I · bl' v t "f k " '-hipJ . b' n ken ı erme te ıga ı ası a- • ' 
bu ol erı ~eçhul o.imasına ir ı:::ta zarfında izalei mahzur edil- nıaralı arsa bir tarafı 26N.Iı 
'-ltd'i~•dıgından nıhayet b belediyeye müteallik ahkamı ar...,a IJir tarafı Muradiye ·o-
ce-. ~ 1 takdirde mahzur umuru d . e tevfikan icabı icra kı- k l · l11 ·af ı· 1 1 

•lıy k " dil .. mad eıın ·ağı ye )il' ur ] \ur )a 1 
1111, ~ anununun dor ncu kamına kaim olmak üzere 
ill cagı alikadarana ihtarname ma dpı·f' caddesi, 1600 arşm, 

lllll~~~·~k~e~y~fi~ye~t~ol~u~nu~r~-~~~~~~~~~~~~· ~·~~· ~ bedel <lef~ıtcıt alııtıııak şar-l'1 bırakılan para ıçın verılen I d .1 1 • 
~'th • d - ğımıza tile tahmin e ı en ~ıyınetı 

.. ""-ıOıyet san ıgı 533 aralı cüzdanını kaybet- • h-..Ud .. u 65 num y . . .1 600 lira,sall-:. acık arıtırma 
"IJ ı •• \J •• d ... · • lSylemiştir. enısı verı e- • • . ..,. Ur ugun en: tıgını s k' b un hükmü 7 temmuz 93 > pazaı·ıpsı, f 
"• v. den es ı onon 

~titıi Ilı.er hanım tarafından 30 cegın v ilin olunur. 14,30 defıerdarhkta. (IJ.248) 
t\y .. ı 929 da obnıyacagı 
~ tarihinde san • _ ..........._ ____ _ 

Devlet Demiryolları ilanları 
Hareket ve Hasılat dairesinin hasılat kısmı için müsabaka ı e 

yedi memur alınacaktır. Taliplerin yaşları lö den aşağı ve 30 dan 
yukarı olmayacaktır. İmtihana girmek isteyenlerin nüfus ve askeı
lik tezkereleri, polisten tasdikli ıahadetnamelerile beraber Anka
rada idarei umumiye Zat işleri müdürlüğüne Haydarpaşa da 
Hasılat muavinliğine 30-6-930 akşamına kadar müracaatları. 

11karada Gazi 'l erbj, 
J 

l~nt:>ti tii-
u nıüdürliiğlinden: 

Gazi Terbiye Enstitüsü arasında inşa edilecek otomobil garajı 
17-6-930 tarihinden itibaren 20 gUn müddetle ve kapalı zarf usu
lile münakasaya konmuştur. 

Talipler ehliyeti fenniye vesikalarını hamil oldukları halde plan 
ve şartnameleri tedarık etmek üzer her gün öğleden sonra maarif 
Vekaleti inşaatı dairesine müracaat edebilirler. 

lhale 7-7- 930 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Maar 
Vekaleti inşaat komisyonu tarafından icra edileceğinden taliplerin 

0 günde müzayede münakasa ve ihalit kanununa tevfikan tam.ım 
edecekleri teklif mektuplarını mezkur komisyona tevdi etmelerı 

ilan olunur. 

1). T. ,_r. 
ği.inden: 

le vazını ve J\J. 111 üdürJü-

1 - Adalar dc.nizile Marmaradaki kablolar ameliyatında kulla
ı ılmak üzere pazarlıkla bir vapurla bir de Arap mavnası isticar 
edilecektir. 

2 - 21 haziran 930 tarihine müsadif cumartesi gtinü pazarlığı 
icra edilecek olan mezkur vapur ve mavnayı icara talip CJlanların 
bu baptaki şartnameyi görmek üzere şimdiden, pazarlığa iştirak 
için de mezkür tarihte ve saat 14 te Yenipostanede mübayaat ko
mı ;yonuna müracaatları. 

Aydın Nafıa Baş mühendıs~ 

liğinden: 
1 - ( 24,182 ) lira ( 90 ) kuruş bedeli keş 'l' bulu'l8o 

Reşadiye - Aziziye yolunun 2+ 000-7+500 üncü kilometroları ara
sında imalatı sınaiye inşaatı yirmi gUn müddetlr ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin 60 J numaralı kanun mucibince ihzarına mecbur 
oldukları vesaikle 0 o 7,5 teminat akçesini havi teklıfnamelerini 
yevmi ihale olan 1 - 7 - 930 salı günü sa.ıt on altıya kadar \İlayetc 
tevdi etmeleri. 

Fazla izahat almak isteyenlerin Nafıa Başmühendisligine müraca· 
atları; 



Gazeteye gonccrfltcck mektupların fizerlne idare içinse ( idare ) yazıya 
ılt it ( Yazı) l~aretl lı:onulmalıdır. 

,,,,.,. .... tt•r'•"" ır uıll'n•. l rı • •il• •ıı ic'u.,ız r rl11"'•r. 'r.,,,,... r• .. '-"" 
hylcle aıır<'a• ~• dh ::lann • tı c'uiratırc'aa k'are ar u 'al i rf l'dlr. 

ıdlllllllllllllll~l~~l~lll~~~~!~I ' r~ 
' Büyük Tayyare Piyankosu İ_j 
6 inci keşide 11 T emm 1930 dadır ~ 

. Büyük ikramiye 200,000 liradır. ~:-~ 
Ayrıca 100.000 liralık bir mükafat ile 50.000, 40.000, 

25.000, 10.000, liralık büyük ikramiyeler vardır. 

Hiç kazanmamış Numaralara 30 zar lira 
teselli mükafatı verilecektir. 

• 
Biletler: Bayilerden Tem muzun yedinci günü akşamına 

kadar talep edilmelidir. .l=-~ 

ı ~ıu ı nı ı 111 11 m~ı ~.ııııı:rn111u~-
Jlfyon vilayetin en: 
Afyon vilayetinin Sandıklı - Dinar, Konya, Aziziye yollarında 

yapılacak (5428) lira bedeli keşifli (10) adet menfez inşaatı 21-6-
930 tarihinde saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak veya kaydettirmek için münakasa 
şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddesinde yazılı vesaikin 
münakasa gününden liakal sekiz gün evvel vilayet baş mühendis
liğine tevdii. 

2 - Münakasa tafsilatiyle şartnameler sureti musaddaklanmn 
vilayet N fıa Baş Mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu· 
nile ıartnamcler ve teferrüatı dairesinde hazırlıyacakları teklıf mek
tuplarını 21/6/930 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beşten 
evvel Vilayet Encümeni riyasetine vermeleri ve ihalenin Vilayet 
Daimi Encümenince icra kılınacağı ilin olunur. 

JEOMETıR namzedi aranıyor 
Zonguldak vildyetinin Kozlu mevkiinde vaki Türk kömür madenler şirketinin 

Kandilli ocaklıınnda i tihdam edilen bir ecnebi Jcomctir rcf akatinde ye t iş tirilmek 
üzere bir Türk jeometir alı nacaktır. Şeraiti ayda seksen lira ücret \'C ikamet için bir 
ev ile tenvir ve teshin ita edilecektir. Taliplerin kadastro müntesiplerinden \'eva 
erazl mesahasında ve harita tanziminde vukufu ol:ınlar ,.e,·a ldaknl orta mek t~p 
mezunu olupta hu gibi iş l erde çalışdıgına Jair vcsıka ibraz edenler kabul oluna 
caktır. Bu şeraiti haiz olan taliıılerin 7.unguldakta Ercgli ha,·zai fahmiye müdürlü· 
ğüne ve \'esaikinln Direr suretlerinin tevdii surctilc müracaat eylemeleri lüzumu ilAn 
olunur. 

Maliye vekaletinden : 
Ankarada inşa edilmekte olan Mahzeni evrak Binasında yapı

lacak olan Telefon tesisatı ve ziyadar Çağırma tesisatı pazarlıkla 
icra edıleceğinden taliplerin 24 - 6 - 930 tarihine müsadif Sah günü 
saat 14 de Maliye Vekaleti Milli emlak inşaat komisyonuna müra

caatları ilan olunur. 

Maliye vekaletinden: 
Mahzeni Evrak binası ilave kısmı pencerelerine yapılacak Rulet, 

Pancur ve sineklikler pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin 1 temmuz 

930 tarihine müsadif Salı günü saat 16 da Maliye vekaleti Milli 
mlak inşaat komisyonuna müracaatları. 

e 

= SAVISI HC~ VE~DE 6 KU~UŞ === 
MATBAA VE iDAREHANE: 

fST Ar-.'1\L'T,, Babıali. Ankara caddesinde • V AKIT VURDU• 

Ttl. 1970 (tdarc)t<ı:" l tYuı)t202 (Kitap Telgraf : Vaktt. Posta t utusu' 
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Maarif vekaletinden: ~~ın~ıı~•11 t f! 
1 - Orta tahsil mekt•pleri .Türkse. Larib,oğrafiya tabiiye (Fi- IKüçük ilanlart 

ıik kimya, Arziyat dahil), Riyaziye, Fransızca Almanca, lngilizce, .. 
dikiş - biçki (Nakış ve ev idaresi dahil), musiki muallim muavinliği •-•-•1

"" HerTsıtıı ae1ırofıtll1lar .! .• ••: · · ••••••••• ar e•• , 
ımtihanlan açılmıştır. : 1 D 'fi l k n.raş JO ' 

2 - Bu imtihanlardan Tnrkçe, tarih- coğrafya tabiiye, Riyazi- : 2 e a 
1 ~O : 

ye, ve ecnebi lisan imtihanlan 6 Eyini 1930 tarihinde fstanbulda : S • • 6§ ! 
darillfnnnnda yapılacaktır. : 4 • • 1§ : 

3 - Dikiş-biçki imtihanı 4 eylül 1930 tarihinde lstanbulda kız E ihti 'k l v:n-] ! 
ili k b. d ı k vaç a ma • 

mua m me te m e yapı aca br. : caya kadar ( azanır tOO • 
4 - Musiki imtihanı 4 eyini 1930 tarihinde Ankara musiki : 10 defa) ilı!n edil-

1
' i 

muallim mektebinde yapılacakbr. : mek uzere makta • 
S - Dikiş-biçki ve musiki imtibanlanna girmek istiyenlerin ya : Abonelerimizin her üç ayh~ tçlf ! 

bir kız Seoayi mektebini ve yahut bir orta mektebi ikmal ederek : bir defası meccanen! tı İ 
şehadetname almalan ve altıncı maddenin B, C, D, fıkralarındaki : 4 sa.mı geçen llAnların ful• ,,u ı 

1 h • b 1 1 il d : için S er kuruş zammolnnnr. •'' 
9art arı aız u unma arı zım ır. •••••••M• ••••••••••••• 

6 - Diier derslerin imtihanlanna girmek istiyenlerin: Kiralık _ Satıhk 
A- Tam devreli resmi ve hususi veya Ecnebi liselerden ve K .:;--(}fi 

yahut muallim mektebinden mezun olmaları ve muallim mektebi b ir~~k Hane
5 

- Be~i~~ 
nl iki

• . . ahçe, ınısırlıoğlu okağı ikıncı 
mezunu ola ann da en az ıene muallımlık yapmış olmaları dıı. Taliplerin l\feikOr mahallede 
şarttır. Mehmet Efendiye müracaatları. 

B - Yirmi yaşından aşağı ve kırk beş yaıından yukan olma-
maıı, 

C - Muallimlik edebilmeıine 
da mahalli maarif idarelerindeki 
ve tasdikli ııhbat raporu, 

mani bir arizası olmadığı hakkın
nOmunesine tevfikan fotoğraflı 

D - Bir cinayet cnnha ile mahkQm olmadığı hakkında hüsnü
hal şehadetnamesi ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Bu şartlan haiz ve imtihana talip olanların 1-ağustos-1930 
tarihine kadar adresleri sarih yazılı bir istida ile maarif vekaleti
ne müracaat etmeleri ve istidalanna, mektep şahadetnamesi veya 
tahsil derecelerine ait tasdiknamelerinin asıl veya tasdikli suretle
rile sıhhat raporlannı Ye hüsnOhal şahadetnamelerini ve mahalli 
maarif idarelerinden tasdikli ve fotoğraflı fişleri ile üçer adet 
kartonsuz fotoğraflarının raptedilmesi lazımdır. 

8 - imtihanı kazananlar her hangi bir dereceli mekteplerde 
muallimlik etmemışlerae bir ,ene mnddetle her hangi bir orta de
receli mektepte 20 lira maaıı asli ile muallim muavini olarak is
tihdam edilecekler ve o ders senesi nihayetinde talimatına naza
ran muvaffak olduktan taayyün edenler muallim olacaklardır. 

lstanbul ithalat gümrüğü müdür
lüğünden: 
Adet Kap Marka Cinsi Kilo 
100 Çuval F. 75 Knfln-prinç 9093 ) 

1 Sandık 549 Bal 36 \t Gümrüklü. 
66 Torba G. M. Sukireci 3000 

7 Sandık HAG Nefis hamur işi 177 Transit. 
23 Balya . Kuru ot 575 } 

9 Sandık EAR Seker 444 \ Gümrü1'süz. 
2 Çuval Kahve 99 ) 

Müstamel köhne muhtelif demirbaş eşya Gümrüksüz. 

Baliba muharrer dokuz kalem eşyanın 18-6-930 tarihinde lstan
bul İthalit gümrüğü satış komisyonunda bilmüzayede satılacağı 

ilin olunur. 

!\taliye \T ekaletinden : 
931 senesi mayısı gayesine 

kadar tabı ettirilecek evrakı 
matbua kapalı zarfla münaka
saya vazolunmuştur. 

Münakasa 25-6-930 tarihine 
müsadif çarıamba günü saat 
on dörtte levazım idaresinde 
müteşekkil mübayaat komisyo
nunda yapılacaktır. Milnakasaya 
iştirak edeceklerin teklif mek
tuplannı ve (3182) tiç bin yilz 
seksen iki liralık muvakkat te
minatlannı ayni günde saat on 
dörde kadar levazım müdüriye
tine vermeleri lazımdır. 

Satılık m ermer 
Beşiktaşta Abbasağa camii 

ıerifi havlısında bulunan 49 par
ça mamul ve gayri mamul mer
mer bilmüzayede satılacağından 
4 haziran 930 tarihinden itiba
ren yirmi gün müddetle aleni 
müzavedeye konmuştur. Talip 
olanların ve daha ziyade malu
mat almak istiyenlerin • 25 hazi
ran çarşamba günü saat on üçe 
kadar Beşiktaşta Akaretlerde 
54 numarada mütevelli kayma
kamlığına ve yevmi mezkürun 
saat on üçünden on beşine ka
dar İstanbul Evkaf müdüriye· 
tinde idare e~ cümenine müra
caat etmeleri • 

Satım ' 
Ucuz F ord otomobili - ı~ 

nılm ış açık bir Ford otomobili pek~ 
fiatla acele satılıktır. görmek Vt' P"7ıı 
etmek arzu edenlerin Galatada M 
ni sokağında Yakut hanında ı nu 
müracaatlan. 

Yazı makinesi 
Remington markalı Türkçe, 
k14vveli . idarede 1 t numara va 111' 

İş arayanlar 
iş arıyorum- Şirketlerde.---.• 

liklerde k4hyalık ve sair ot ma 
terinde müteaddit eksersiz sahibi 
yazar tecrübeli bir zat iş arı 
iş verecek :ıevatın addeki 
müracaatları. '-. 

Galata Topçular caddesi ~ 
dl'posu No. 99 Mustafa 

iş arıyorum - Börelc ve 
tatlı lardan anlar ve yapanın. .M 
müesseseler ve muhtelif şekilde 
ıdm vardır. I lali hazırda boşta lef 
ğl.ımdan iş arıyorum. Arzu eden 
aeki adrese müracaatları. b 

Kumkapı nişancasında 51 •o. 
kAn sahibine müracaat 

iş arıyorum - Her iş eliıı>de' 
lir. Hirnz Macarca., Rusça., Türkçe 
Hususi müesseselerde bir iş ararrı 'f 
Talip olanlar ( Vakıt ) idaresinde 
tan lı Abdullah Recep namına ıo 
etsinler. 

Muhtelif 
Matmazel Anjet - Masal 

enjeksiyon mütehassısL Tak:siın f 
Fınn sokak No. lO 

Gaip aranıyor- Aslen 
w Berut küçük zabit mektebindt'" .. - 
olup harbı umumiden evvel 
mahallesinde sakin mütekait yuzblf' 
l\Jehmet Efendi oğlu Bekir •az~ 
dinin Cazze muharebesinden so 
ve mematı meçhul kalmıştır. Tanı) 
nşa~daki adrese bildirmeleri iti · 
namına rica olunur. l 

~leraşta hiıkômet civannda k~ 
sokağında No 14 te Sabr~ 

Saadet yurdu ~ Ga~ 
rübaşında Bosf or han No. 1 
alım satımı, emllk üzerine 
ve istikraza tavassut, teminat ib Jıe' 
ra tahsil ediliL EmlAk hakkındı 11 
teshilat gösterilir. İstişare mecc•ııe 

~~ ~ 11~~1 l ~1 11 1 !I I~ ! 11~111 
Doktor : Operatör 

MEHMET 
ldraryolu hastalıkları JllO~ 
sısı Sirkecide Beşir Münakasa şartnamesi levazım 

mlidüriyetinden ve iıtanbulda 
Dolmabahçede evrakı matbua 
mümeyyiı.liğinden her gün alı

nabilir. 

l~~!._~ec~z~a~n~e~si~y~a~n~ın~.d~a 
----lzmlt----ı ·rf' ••••• ARTİSTi~ 

Doktor , 

Ihsan Şükrü 
Sinir hutahklan mUtchasıssı 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 1 
kııda.r Tepebaşı 73. Tel. Beyoğlu 

862. Kadıköy 49 \ 

·Şark pazarı l Matbaas• • 
- Sadettin _ En temiz en iyi en 1.10ll 

Adapazarı şubesi yapan müeıı•••. 
Aqıldı Her nevi tabı işi ve dltı,..ııı:••• 

ıa---- Uzun çarşıda ehven fiatla toptan ve 
kende işler alınır. v 

VAKiT 
Tabıişlerinizi yapar. 

~ izak oal~ 
• • Adres: Havvar Han N•o• • ı .................. 
Mı ul müdür: Refllı 


