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Ali Sami B. 1 L YA.KIT •• TIL 
Sanayi maadın bankası 

Nezahet! 
Hem c rkcyin , !tem kadının rcy sa!ıl· 

bi olduğu b'r mcmlel:etie lıem erk ek, 
/tem /,adw /.;endi fırkası için propa· 
yat dll yapar, mücadele eder, çalışır. 

Cünılıu riyetle idare olunan bir m emle· 
ket için bundan t abii, bundan nıeıru 
bir mmızara tasaı:cur edemiyoruz. 

müdür muavini Avru- Hariciye vekili 
padan döndü 

Sanayi ve Maadin bankasında 
vapılacak son islahat hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere An
karaya gönderilen mezkur banka 
mOdür muavini Ali Sami ve idare 
meclisi aıaamdan Sait Beyler 
dün ıehrimize dönmüşlerdir. Ali 

Sami B. dlln kendiıile görüıen 
bir mubarririmize bu seyahaltan 
aldıklan netice hakkında şu iza
hat. Termiıtir : 

- Seyabatimi:ı.den maksat 
bankamız için biri mutahassıs 
ve diieri hem mutahasaıs ve 
hem de mllhendiı olmak üzere 
mOteaddit fen adamları seçmekti. 
Bunun için Paris, Berlin ve 
Dre.den tebirlerinde tetkikatta 
l:ı ulunduk. Fransa ve Almanyanın 
"" seJAbiyettar mutahassıılarında 
ranaeymanlar aldık. 

Buldujıımuz mutahassıslardan 
bir kıımı çok yOksek ücret iste-

diklerinden bunlardan sam na
zarla 8 profesör seçtik. Bunların 

isimlerini idare meclisimize bil
direceğiz. Bu suretle aralarından 

intihap edilecek 2 maruf muta. 
hasaıs T eırinisaninin başında ls
tanbula gelmit bulunacaklardır. 

Bunlardan birisi Sanayi şubemize 
mUdtirlük edecek fabrikalanmmn 

islabı iktısadi cepbeıile meıgul 
olacakbr. Bundan baıka seya
hatimiz esnasında bir çok fab
rikalan tetkik ettik. Drestende 
bankamızın mutahassısı ve bey-
nelmilel bir töhreti olan profea6r 
(Saksonberg) ile konuıtuk. Ya
pılacak ıslahat için kendisindende 
raporlar aldık. 

Recep 8. 
C. H. F, umumi katibi 

şehrimizde 
C. H. F. umumi katibi ve sa

bık Nafia vekili Recep B. dün
lcii f" kspresle Ankaradan şehri
mize gelmiştir. 

Recep B. dün fırka merke
zinde meşgul olmuş ve intihabat 
hakkında müfettiş Hakkı Şinasi 
Pi· dan izahat almıştır. 

Mumaileyh bundan sonra Sul 
tanabmede giderek hasta bulu
nan kain valdesini ziyaret eyle
miftir. 

VAKITın tefrikası: 100 

ibaret bir aile idik. Çocuklarım 
falan yoktu. 

O akpm, ben önde, o arkada 
apartımana geldik. Zevcem, 
kendi halinde bir kadındı. 

Hazin tercOmei halini öğren· 
dikten ıonra o da bu fekzede 
kadını bir evlat gibi telakki et
ti. Hiç birimizden bir hizmetçi 
muameleıi görmedi. Çok temiz 
çok afif bir kadmdı Çocuğunun 
biıi rahatsız edeceği endişesi i-

Bu kuponu kesip birikti
riniz ; bir sıra kupon ge
tiren VAKiT ın türlü türlü 

hediyelerinden birini 
kendi seçip aJacaktır 

-

Ankarada hara· 
retf e karşılandı 
Aakara 9 (Telefon) Hariciye 

vekili Tevfik PUıtn bey buraya 
muvasalat etti. istasyonda vekil
ler Katip umumi Tevfik bey, 
meb 'uılar ve hUkômet erkAna 
tarafından hararetle karıılandı. 

Kocaelinde 
C. H. F. kazandı 

Adapazarı, 9 (V AKIT) - Bü
tün Kocaeli kaıa1ında H. fırkHı 
namzetleri kazandı. 
da intihaba devam 

Ada pazarın· 
olunuyer. 

Ziya 

Devlet bankası 
Hisseler satılmiya 

başlanıldı 
Ankara, 9. (Telefon) - Ma

liye vekaleti Devlet bankasının 
teşkiline hazırlanıyor. Burada 

birçok memurlar hisae almak 
için yazıldılar. MiJli mfieueıele· 
rın alacaklan hisse senetleri 
tesbit ediliyor. 

Maaı cüzdanlan 

Tefecilere mi 
verildi?! 

Zat işleri muha ebecili
ğinde tahkikat yapıJiyor 

lstanbul zat itleri mubaaebe
ciliği idaresinde bir sui istimal 
meselesi hakkında tahkikata bq
landığı haber alanmıthr. 

Rivayet edildiğine göre eytam 
ve eramil maaşlanna ait bef 011 

clb.dan sahiplerine iade edilmi
yerek, bazı m'murlar tarafından 
tefecilere verilmiş, cüzdan sahip
lerinin şikAyeti meseleyi meyda
na çıkarmıştır. 

Hadise tahakkuk ederse me
sul olan memurlarla tefeciler 
mııbkemeye tevdi edileceklerdir. 

M~liye tefti§ heyeti bu itle 
meşgul olmağa başlamış ve 
müfettişlerden Nazım Bey dün 
muhasebeciliğe giderek tahkika
ta başlamııtır, 

çinde onu odasına kapatır, bi
zimle temas ettirmezdi. Halbuki 
bu, bir çocuk değil, melek gibi 
bir mahlüktu. Hayatımda buka
dar güzel bir çocuk gördüğümü 
hatırlamıyorum . 
Hakkında göstermiş olduğu

muz azami samimiyete rağmen 
Semahatin halinde daima bir çe
kingenlik vardı. Çocuğunun bi
zimle temasını menetmesi de 
bundan ileri geliyordu. 

Kocaaından mektup alamamak 
onu çok müteessir ediyordu. 

Buna rağmen ona muntazam mek
tup gönderiyordu. Hissediyordum 
ki bu, onun hayıttta elinde kal
mış olan yegane teselli idi. Za
ten o sokağa kocasma yazdığı 
mektupları postaya atmak ilzere 
çıkardı • Bu mektuplar daima 

l5a rkan Koıi •~r ansınaa 

Hamdullah SuphiBey Halk Fırkasını bejjenmiyen ve nıem· 
lel.:et c lıilrri11ct getirdikleri - şeyhin 

kerameti oibi - kcndilcrindcrı menkul 
olanların çığır/kanlarından bir uazctP. 
clün, bal.ın . ne yazıyordu: 

.. Balkan anaları sulh metki'ırelP-rine el uzat
malı ve daha emzikte onlara muhabbet 

fikirlerini telkin etmelidir " 
''lfrkekl,,ri celp için - llalk Fırkası 

Galata malısulü iki kadına çarşaf giy· 
rli111ıiş l'e hu kadınları müntelıiplcı·in 

nutku Hamdullah Suphi bey irat l:ollaruıa (lirerck Halk Fırkası masası· Atina, 9 (Apo)- Dün Balkan 
konferansındaki murahhaslar ıe
refine Darnlfünunda yapılan res
mi kabul eınasında DarUlfünun 
emini bir nutuk irat ederek bir 
Balkan enıtitüsll ihdası, Darülfii
nun talebesinin Balkan lisanla
rından birini ötrenmiye mecbur 
tutulmaaı ve Balkan DarülfOnun
lan araaında profesör ve talebe 
mDbadeleıi hakkındaki teklifler
dea dolayı Yunan Darülfünün 
Aleminin memnuniyet ve meser
retini kayda tezlcAr etmiıtir. 

Balkan heyeti murahhaaalan 
rüeHsı mOteakiben söz alarak 
~ıki Yunan medeniyetinin kıy· 
met Ye ehemmiyetinden bahıey-

eylemiştir. rıa celbe memur etmişti.,, 
Hamdullah Suphi B. bu güzel Dy Jlillet Mcclini kürsüsü11dc ken· 

clisinc muhalif olan gazetelere nezalıel 
ve heyecanla dolu nutkunda Ak- r c /ıaldkat ders i uermek isliyen Fetlıi 
ropol'e vuku bu'an ziyaretini /Jey , fmrmınu::un dibinde o derse mulı· 
kaydü tezkir ettikten sonra de- taç olanları görmemekte ısrar bu11ur· 
mittir ki: 11ıaııınız. Halk Fırkası hesabına propa· 

- Balkan anaları, sulh mef- nanda yapan iki kadın ı:atanda§, sizin 
kiirelerine el uzatmah Te çocuk- fırkanın mağlıip olduğundan mütees· 
)arını daha emzikte iken onlara sir bir gazeteci taslağı tarafından ba· 

h bb t meveddet b t fi- kın ne lliicuma uğrı.Jor. O vatandaşlar 
mu a e , , u uvve d ·u b .. . d . · t k k .. / 
k. J • • Jk" t k .

1 
cg , u uzerın c ıspır o o ·an soz er 

ır erını te m e me suretı c Galata mahsulüdür. 
sulh davasına hizmet etmelidir. 

Sualname 
Bcyfendi yeni bir beyanname yazın 

ve sizin hu kendini bilmez taraftarla· 

Atina, 8 (A. A) _Murahhas- rınıza dağıtın. Zira asıl muh'tlefete kı· 
lar tarafından konferans divanı- yan onlar oluyor.-

na tevdi edilmiş olan tekliflerin 
teraküm etmit olmasına ve bun
Jarın ciddi bir surette tetkiki 

* 
Kahraman! 

lemiılerdir. .. mukta:ı.ı bulunmasına binaen her 
Fakat en güzel ve samiin ü- murahhasa bir sualname veril-

Bir mulıabir olarak kullanıldığı bfr 
gazetede bir oiin durup dururken baı· 
muharı·irin, mualırrirlcrin, bulunma· 
masından istifade ederek kalemi eline 
alıp ltüJ.:ümcte söğüp sayan safderun 
bir edilk<ınlı tevkif olunmuş, sonra 
lıap c malıkiım edilmişti. Bu delikanlı· 
yı cvııelki gün türk adliyesi talılige et· 
ti. IJu talıliyeden memnunuz. Çünkü 
bu çocuğun melcketc ne faydası, ne de 
zararı dokunabilirdi. Pek 6Ui serbeat 
serbest ııatan lıavasını teneffüs eyle· 
sin •.• 

:ıeriade en derin bir tesir yapan mit tir. 
.. " ' ııı 111 ıı•ıtt'lllR:SS =-wwwwı•tMM•11W ... 1lltıtutttttn11tMı11üUt_.1 ..... ,nMn"'"••111. "...,,, 111mııt1111111 aıııınırtlııımıııunıanı1tn11 ıtt1ıun1ttmı111nııtcu 

M. Venizelos 
Ankarada ne imza

lıyacak ! 
Atina, 9 (Apo) - M. Veni

zeloıun Ankarayı ziyareti una-
11nda TOrkiye ile Yunanistan 
donanmalan arasında mUsa•at 
eaaaımn kabul edilditine dair 
ameli bir vesika imzalanacak 
ve bu mliaavabn teferruatı 
aenra teabit olunacaktır. 

Yunan sefirinin bu noktai na
zarı, T evlik Rtııtü beye tebliğ 
etmesi Ye TOrkiye tarafından da 
kabul edilmesi pek muhtemeldir. 

ihtilal 
Brezilyada it serpe sarıyor 

Nevv· York, 8. (A.A.) - Brezilya ih· 
tllllcılan 24 saat devam eden bir mu· 
harebeyi müteakip Pernanbuka şehrini 
ele geçirmişlerdir. Bu muharebede zırhlı 
otomobiller istimal edilmiştir. HilkOmete 
ait bir harp gemisi şehri tekrar ele ge· 
çirmelc üzere Pemanbukaya doğru hare· 
kete huırlanmaktadır. 

Romanya kebineai 
Rükreş, 8 . (A.A.) - Kral, hiçbir 

şart ileri sürmeksizin, 1. Mironesko'yu 
kabineyi teşkile memur etmiştir. 

~diyor, fakat cevapları gelmi
yordu. 

Bana postacı mektup getirdik
çe, Semahatin yllzüne dikkat 
eder, gözlerine nasıl bir gölge
nin çöktnğUnü görür ve arada 
sırada onu ~eselli ederdim. 

- Kızımr.. Askerlik •.. derdi •. 
Bugün burada, yarın beş günlük 
ötede.. Mntemadiyen yer değiş
tirmek •• 

O, bu sözlerime sadece sükütla 
mukabele ederdi. 

Ben teıellime devam ederdim: 
- Zaten harp nerdeyse bite

cek, Bnton bu çekilen acılar ve 
ıstıraplar, her şey unutulur .• 

Ben bu sözleri onun teeasUr
lerini önlemek için söylerdim. 
Halbuki haddi zatında o, bir 
kere bile bize kendi şahsi ke
derlerinden bahsetmez, acılarını 
daima yüreğine gömerdi. 

Semahat bize geldikten sonra 
idi ki eve temizlik ve intizam 
gelmiıti. Zira zevcem hasta bir 

Yalan! 
Zepnel B~~im beve 

para verilmedi 

Izmir5' - Hizmet gazetesi Zey
nel Besim beyin H. fırkası na-
mına benden para aldıiına dair 
olan h:ıhPr1,.r S'"Y"'; varittir :ı",.11-. 

zip ederim. lzmir meb'uıu 

Vlsıf 

Kudüste tevkifler 
Kudüs. 9. (A.A.) - Aralannda üçte 

kadın bulunan JO milslüman Arap, müs· 

IUmın araplarla hırl~tlyan Araplar arasın· 

da mer.arlık meselesi dolayısile zuhur 

eden kargaşalıklar esnaeında bir hıri rti

yan gaıetc muharririni öldürmüş olmak 

töhmetile mahlccmc buz.uruna sevkedil· 

mitlerdir. 

Lakin bu basit hadise bile muhale
! et gazetesinin ağzmda ne şekil alıyor, 
görün: 

"Adanadan gclerı bir telgrafta gÜ· 
IJU CIU t/ ~U~ V I UU .. "-tllı ~ı ı ·~-.• , • ..,. , .., 

mam tellikki olunuyormuş.,. 
~lendiler, bir çok kahramanlar ye· 

tiştirnıiş ve yetiştirecek olan bu mem· 
lekctte bu kelimenin manasını bu ka· 
dar iptizale uğratmayını.z; buna hakkı· 

nız yoktur. 

Uınunı ziraat n1üdüru 
Ziraat umum müdürü Naki 

bey dün şehrimize gelmiıtir. iki 
glln sonra Ankaraya avdet ede
cektir." 

Osnıanlı bankası konsor- , .... -Konf eraııs -11111111!!!! 

Arnavutköy Amerikan Kol-
si yonıa girdi leji mezun )arından Meliha 

Haber aldığımıza göre Osman· Hayri H. tarafından bugün 
lı bankası bankalar konsorsiyo- Türkocağısalonuoda 14,'20de 
muna yüz bin lira ile kabul 0 _ intihap hakkında mühim bir 

konferans Terilecektir. 
lunmuştur. 

kaôm olduğundan her ıeye ko
tamıyordu. Semahat, evi, çiçtk 
gibi temiz tutuyor, hem de ço
cuğunu çiçek gibi temiz gezdi
riyordu. 

Semahat, bize öğretti ki evi 
temiz tutan hizmetçi adedinin 
faılalıj'ı ve yahut para değildir. 
Temiz, intizamperver, muktedir 
bir kadın ile, bir baıına bunlara 
mükemmelen yapmıya mukte
dirdir. 

Zevcemin, bütUn itiyatlarmı, 

huylarım anlamıştı. Bir kere bile 
Semahate: 

- Şunu yap! .. 
Diyemedik. ÇllnkU o , bunu 

bizim dememize bir kere bile 
hacet bırakmadı. 

O, kocasının ölmediğine kanidi. 
Bir gün muhakkak onun geri 
döneceğine karıı kendisinde 
kuvvetli bir iman hissediyordük. 

Eyi ki öldü de kocasının ölüm 
haberini alamrı dı. Çünkü bu, 
onun için çok acı ayrı bir azap 

olacaktı. Hiç olmazsa ümit için· 
de öldU. Bu da ayrı bir teselli 
değil mi? .. 

Rüıtn , okadar dalmıştı ki 
artık kulakları karşısındaki ada
man söılerini :ı.abtedemiyor, an
lamıyordu. Beyi ıiddetli uğul
tular içinde idi. 

Oda, akşamın alaca 
ğmdan daha ziyade 
gömülmüştü. 

karanlı

Ioıluaa 

Bununla beraber ditarıda kar, 
hali lapa lapa yağmakta devam 
ediyor, içerde soba, ince çıtırtı· 

larmı eksiltmeksizin yanmakta 
ısrar eyliyordu. 

Atıf Beyin son sözleri, Rnıtyü 
gömülü olduğu dalgınlıktan bir
den bire silkti. Ve Rüıtü, inler 
gibi ıordu: 

- Oldli mü dediniz. Oldü mü 
dediniz?.· 

Bu suali sorarken gözleri şid
detle yanıyor, etrafındaki bOtün 

l 
:şya. hatta sobanın gözlerindeo 

_, , [Bitmedi] 



intihap ağır adımlarla ilerliyor 
[Va taralı 7 u.cı ,.tada] ı 1 muı biriken halk umdelerini 

hareketleri ıöriilmüt kendileri aa- ... .-.-........ .,,,.._ ... ._. ... _.._. kabul ettikleri S.C. için fahri-
bda marifetile intihap eandıiı ba- Bugu· n yen çah,t.klannı .ateaddit de 
11Ddan usakJattmhmfbr. falar a&ylemiı olan bu zevabn 

Saat on cl&tten aoara lıhakpqa bu menf•attan uzak mlioakqa· 
Ye KGçük Ayaaofyablar ıaat on yel Nerelerde rey vereeelulnlz larını b&vAk bir allka ile takip 
diye kadar Küçük Ayuofya cami- , .. 
inde bulunan rey eandıiına reyleri ı Beyotlu : etmif lerdir. 
ni atmıtlardır. Kaaımpap camii kebir av- BAKIRKOY KAZASINDA 

Baracla izzet iıminde aarhot bi- 'usunda sabahtan alqama Dtln Balark&y kazaaanda rey 
riai "Tarmı bana yan bakan ben kadar : ıandıtı aabah aaat sekt&de açıl-
W'heat fırkadamm,, diyerek gel- K C "zl"k mit Ye sGrGltü çıkarmak iıtemitıe Sunırl, Kaptanpqa, adı mlf en ikiye kadar e•ı ı ' on 
de poliı tarafından yakalanarak Mehmet efendi, Camü kebir, llçten on aekize kadar Sakıza-
merkeze ae•kedilmit ve bir hidiıe Haamelamet. Beclrettin, Yeni- iacı ye Yeni mahalle halkının 
pkmaıına meydan verilmemiftir tehir, Piyale, Haca Husrev, reyleri kabul olunmaıtur. Buka-

Molla F enari mahalleai halkı da y ahyaklbya mahalleleri. za dabilnde ya.,ahaakta o~an 
aaat on albdan on dokuza kadar y enik&y ( Sanyer) fntihabahn c. H. ftrkua lehine 
Atik Alipqa camiinde bulunan d r.. • ..A al-

2 d davam etmekte ol ua- a-r 
andBıiEaY~~U· i:~~:'"ıdNırD.A Saat 9- 1 e: mn•tnr. Bilhaua bir,.ok yerlerde 

vua. ~ Kemer Burıaz. Petnahor, -r T b 1 
Sandık Fmdıldı c•miinde aabahl Pırinççi, ( Kemerburgucla ca- dokaan yatındaki kadınların i e 

eaat Mkizcle açılmıt ve aktam saat •evine ıevine gelip rey puıula-
altıda kapanmıfbr. Ömer Avni,, mi~~t 14 - 17 de: . •ını &perek aandıi• attıklanna 
Kıhcali, Pürtelit Huan Efendi ma tesadif olunmu .... •. 
hallelerinde oturanlar reylerini at- lbaaniye, Çiftalen, Odayeri, ~ .. - F fın 

· · A .. ı. K d Bu havalide S.C. · tara • mqlanbr. Burada intihap ıntiaam Akpmar, P\OU• wrman ıra, 
içiade ıeçmiı hiç bir vak'a olma-! ( K....,.andırada camide) dan yapılmakta olan kpro:~ 
llllfbr. Sabahleyin hidiae çıkar· gandalan halk b0y6 
mak iatiyen Maataf a, Bili.I ve Ha- Hiaar ( Beykoz ) : llkaydt ile kartıl•maktadar. 
)'im iaimlerinde ~kiti polis tara- 8 de kandilli, 10,S te Vani· M&nevver kıaım tamamen C. 
fmclan iatihap mahallinden uzak· k&y, 11,S te Kuleli, 12,S tt= H. fırkaaına rey vermiftir. 
lattua:!':cı":s. c. F. propaıandacı· Çenıelk&y de 16,5-20 Beyler· OSKODARDA 
lamun faaliyeti aon dereceyi bul- bey, SOtlOce, Abdullahafa. Dan aandık Valdei Atik ca-
mQflu. Her ıelene fırkalrımn nam Adalar: miinde açılmıt akıpma kadar Val· 
set lideaini yeriyorlar S. C. lehine Kmalı ada, iakele pzino- dei Atik, Arakiyeci Haca Mehmet, 
..., Yennele tetvü ediyorlardı. Biı undL Arakiyeci Hacı Cafer, Tabak· 
tilD t. pyretlere ratmen balkın Ef Ah 
Jrahir bir ekaeriyet: c. H. fırkaaı 8alurk6y: lar, Kazaaker Ahmet · cı· 
nambzetlerini intihap etmiflerdir. Saat 9-6 y etilk&J. bqı mahallelerinde oturanlann 
S. C. P'. adamları alqam üatü itle- Fatih: reyleri kabul olunmUflur· 
n..1en pba psbane amelesini BEYKOZDA 
lrancbrarak otomoL:lcrle aandıiın Balat Belediye mevkünde , Saat •ekizde pqabahçe, 
llahaMlaiu yse ıetirmitlene de Hatipmualahattin, Tevkiicafer, incir k&y, 00 birde Çubuklu 
elmeriai batka aemtlerde oturan bu Kovacıdede, Avcıbe•, Molla- k" b "--h on •melenin ikamet etmedikleri yerler J on i ı uçukta ...,.... ca, 
de.,.,. yermesi kanunen caiz olma- •ıki, Dervifali, Kltipmuıla- d&rtte Galcıu, Yenimahalle ve 
&lılmdan emekleri bota gitmittir. battin, Kariyei Atikalipqa, on altı buçuktan yirmiye kadar 
Geri kalan laımı amele iıe C. H Hamami muhittin, Tabtaminare, 1 Anadoluhiıar balkı reyierini 
flrlluma rey vermitlerdir. H:s.wı. Kaaımrt,lnani .. Atik I vermitl~rdir. 

f~llH ~SlNDA M p .... ~ 8alat YENIKÔY KAZASINDA 
Din aabllh intihap aandıjı Karabafo 1 Ar navutkly ha yeti ibtlya· 

IJlpte Cezri Kamm palA cami- Üıktldar : riye oda1111da bulunan aanclı-
lade a~lm11 aaat on •eme ka- Yenimahallede, Muratreia, ta dokuzdan on yediJe :ısa-
tlar NJ kabul olunmaftur. Pazarbafl, Sellmialiefendi ma- dar Bebek, AnaaYUtklSy, lturu-

8-ada S. C. c:ileria faaliyeti halleleri. çqmecle oturanlar reyleriaİ at-
eoa dereceyi balmUfbı. Propa- Kadaka,: mıtlardır. 
ı-clacalan bo,_ batırarak lahtGpap, Tatlaa,Glztepe, KADIKOY 
ı.aDa keneli taraflanaa çekmete Merclivenkly, Salara71cedit, Dan intihabata devam edilmit 
P"ım•tlana da emekleri biç bir Suadiye. Znlatapap. Tuılacı maballel~-
faide yermemif lwıclırdddarı de oturanlar reylerini vermitlerdır. 
Wrkaç Jdticlea batka kime S.C. . o ,On çok çalaprak S.C. fırka- ADALAR 
11a1111etleriae rey •ermemiftir. ıına çok rey temin ettitini id· DGn Burııaz ada81nda intihabat 

Biriken halk bir an evel rey· dia eden biriaile gu hatipçilde· yapılmlfbn C.H. fırkuı banda 
a.mi Yermek için acele ettilde- rin batında bulunan bir zat •· kazanmaktadır. 
riadea pom intizamı muhafaza ruanda lcret meaeluiaden d~ Feeth k•l'•P• yok 
ip. oldukça mBfkillt çekmif ıa,. bir ibtillf çılmut, mlnuaa Şehrimizin bUI mıntekalanada 
fakat intizamı temine muvaffak intihababll f .. laine karar verile-

tekliai a1aut. iki taraf birbirini 
oı.u,tar. Serbest fırka propa· cetl hakkında baza ıazetelerin 
padacılannın en çok tekrar et- dlYmefe hazırlamrke• S.C. a· nepiyatı tamamen uydarma ad-
tikleri c:Dmle "reylerinizi berke- damlan yetiprek hadiHyi b&- dedilmektedir. lntihabllt her yer• 
• lerbest olmuını isteyen S. ylmuiae meydan •ermeden de tabii cere,amm takip etmek· 
C F. 8111a yeriniz,, dir. kaYıacdan yabfbrmıtlardll'. tedir. üaaea iatihabm feslıi-

Akpm llltD bu adamlardan Kawıa oJdalrfa ejlen~eli ol· ne karar yermek doj'rudan dot-
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Yum: S. S Van Dıyne. 
Fakat NDra ytbbqıJI m&cla· 

faa etmiye kalkma ODU intihap 
ettithü anladım. 

Dlr enel Mil Klerclir zannet· 
llllttim. Çinke ortada eldiven· 
lerle çanta meselesi vardı. F •· 
icat aoaradan bu qyamn oraya 
llir teadlf neticuinde ıelditi 
tabaldmk etti. 

llarlwa ayaja kalktı, nqeli 
'9feli prindi: 

- V..., arbk aenin itin bitti, 

Nakleden· Ômr P'ibem 
dedi, timdi benimki batbyor, 
balbald bunan için imtirahate 
muhtacım, haydi Allaha aamar
lacbkf •• 

Bir hafta aoma kumandan 
kardqinln katili t&hmeti ile mah
keme bamnma pkanlch. DaYa 
tuanur edilemiyecek kadar bl· 
yDk bir sOr01tl •e allka uyan .. 
chrda. Gazeteler haftalaraı ti· 
alo en mlhlm m•eleli olarak 
bu iften hahıettiler. 

Fakat ortaya mGhim bir me· 
•ele Çlkıyorda. Mahkemede iddia 
makamım kilD itpl edecekti? 
Markam •? iyi ama mBcldei
umamiain mamun ile doet oldu
ğunu bilmiyen pek az kimae var
dı. Banu o da anlamıı olacak ki 
mahkemeye çıkmak iatemiyordu 
Yerini muaYinine bırakacaj'lm 

aayledi. Fakat arzuaunu kabul 
eden de olmadı. 

Maznunu ,ehrin en bOyOk, en 
tanınmlf iki aYUkatı, Blaafild ile 
Saner mlclafaa ettiler. Dotru
aunu alylemek ilzam ıeline hayb 
maharet de pterdiler. Mlcrimi 
kurtarmak için mlrauat etme
dlkJeri •uda, tirifmedlkleri bir 
yol kalmacb. Fakat ortada ayle 
deliller, 6yle kanaatler Ye h&-

• bret! 
S. C. F. namzedı Ha•~"H 
oğlu Yuvan efenci .ı 

marifetleri 
S. C. F. nm tehir meclisi 

için göstermit olduğu nam· 
zetlerden Halepli oğlu Yu
van efendinin mazisi haklun
da dikkate fayan bazı iddi
alar ıerdedilmekted r. 

1 - Anadolu cidali es
naııoda lstanbulda muave
neti bahriye gurupu faaliyette 
bulunurken bu gurupun 
faaliyeti lngilizlere haber 
verilmif, azasından bir TOrk 
lngilizler tarafından tevkif 
olunmutlur; bu hadiseye bir 
mOnaaebetle Halepli oğlu 
Yuvan efendinin de iımi 
karııtaiı ı6ylenilmektedir, 
acaba dotru mudur? 

2 - lttanbul milli kuv
vetler tarafından İfial edil
dikten aonra Halepli oğlu 
Yuvan efendi yazıhaoeaini 
kllibi Mutafa Ef. namına 
devrederek altı ay kendi 
iıminl ortadan ailmif, ken
diaini unutturmaya çahfDUf. 
Altı ay biltln muamelit 
Yuvan efendinin Ttırk kltibi 
namına cereyan etmif.Ancak 
ıebirde tabii vaziyet avdet 
ettikten aonra Yuvaa Ef. 
yaahaneainde •e ticari mu
amelltında tekrar kendi 
iımini koymQf. 

Serbut fırka namzedi, 
T&rk kunetleri latanbula 
geldiği zaman acaba niçin 
ıhtifaya IUzum g&rdll ? 

ruya Devlet Şurasına aittir. Hat

ta Çatalca intibabınua fealıiae 
....... .-.ılllp .....,. ... ,.,. • ..,, • 

Şura tayin edecektir. 
lntihıp temdit edildi mi? 
Ba,One kadar yerilen reyler 

berindeki tahminlere nazaran 
intihabatm baa mmtakalarda 
bir hafta claba temdidi ihtimali 
kat'ileflllit ,tbidir. Maahaza he
nlls •erilmit bir karar yoktur. 

lntlh•b•t devem ediror 
Ankara 9 (Telefon) - Sinop 

Saframbolu, Korkadeli, Bozlar, 
Uıan, Sunıurlu, Oamanak bele· 

diye intihaplanada Halk fırkua ka
ıanllllflır. 114 kasa, 14 Tillyet 
20 nahiyede intihabat bitti 310 
kaza ve villyette devam ediyor. 

VAKr' 10 Teşr"nievvel 1°3(\ -

''Kaçakçdflr , i i mi 

-·· k çevr tr en .•. 
[ll11t tarafı 1 agıfamud.ıdırJ 

otomobil alboda kaldık anna 
söyledi. Uive etti: 

- Y o1, gayet fena, gayri fen
ni idi. Virajdan dönerken oto· 
mobil nasıl olaa yuvarlanacaktı. 

Bunu anladım. Virajdan döner• 
ken kazaya mani olmak içın 

feren yapbm. Fakat yo'un çok 
gayri mOıaıt olması aebebrle 
kazayı bertaraf edemedim. 

Kaza neticesinde 6len Kara
kaı Ef. nin varisleri •Kaçakçı ar" 
filminin sahiplerinden 10 000 
lira, yaralanan Sait B. de 5,000 
lira tazminat istemektedirler 

Muhakeme, f&bitlerin celbi 
için kalmııtır. 

Etibba odaları 
Ali tiıyaiyet divanı toplan JOP 

Etibbaa odalan Ali bayaiyet 
divanı yann Aokarada ilk i~ 
maını yapacaktır. Dinn muhte
lif odaların baza doktorlar bak· 
landa mavakkatea un'atlanm 
icradan menedilmelerine dair 
Yerdikleri kararlan tetkik ede
cek ve bunlar bakkmcla kat .. 
bllkmll verecektir. 

Ali divan odaları temyiz da
iresi hllkmtındedir. 

Divan .. hbıye milltqan Hll
samettin Adliye teftit heyeti re
ial Selim, Tıp faktllteai reilİ Ali 
SOreyya Erzaram meb 'un Ala
met Fikri, Cerrabpqa haatue
ai aertabibi Rlfll, Umum laf .. 
Z1U1hha müdOrtl Abf, V ekllet 
bqmtlfettlti Faat Sicil mOdlrtl 
Zihni beylerle, M. M. Yeklleti 
aılıbiy• dairesi reiai Alamet Nail 
pqaclaa terekldlp etmektedir. 

(---~~ 
Gldiocalar - &tlrtmla......, 

" kab'NCI eanafmm dtln idare beJede
riDI ff9IHk bere b&r içdma yaplDlflar
dar. 

Fakat mplanmada ekseriyet olmadJlnl
dan intihap gelecek perşembeye 1ebfr 
edilmffdr. 

Potta pallan - ro.. 111Bua 
müdtlrfqtl tarafından yeni ,apdlcak 
pullar tçtn açslan reşim mflsabakaa mtkl· 
ded bltmiftir. Milsabakıyı Jttirak eden 
muhtelif aan'atklrlann eseri Ankarayı 
gönderllmiıtir. Bunların teddkl için bir 
heyet tepktU1 etmltdr. 

Tahran ıefareti - Kldpbatne 
hariciye vaklletl mel!l9!'1anndm AluBec 
a tayin edilmiftİf. 

Hizmet ıuetui - Sah1b1 Zc1-
nel Bcaim B. la Halk Jırtaandan pen 
aldıpa dair Olan haberleri hmir meb'· 
UfU Vuıf B. tekzip etmifdr. 

Jatanbal radyom - Şchrtmll 
radyosu flddetll fırana yfl&Undea enel· 

.------------.. ı ki at .. m bozulmuş ve nefriyıt yapılaJı 

V AKIT f abı İf• Dllf:,zulan (A) kablosu dün geç Ylkıt 
lcrlnlzl yapar 1 tamir edilmlf •e neşrfyaı temin otan

muştur 

knmler Yardi iri arbk hunlar 
kartaaanda kuru llfm para etmi· 
yeceti apaçık tklklJorclu. 

MarlcJm kumandanın mtterim 
oldatuaa kanaat getirdikten aon
ra yeniden 81kı bir tahkikat yap
tırmlf, iki kardqln itlerini bir 
claba g6sclea ıeçirtmit ve vazi
yetin tahmininden daha berbat 
oldupnu anlamlfb. Her iki kar
dq de ıpelcOlhiyon yapmak için 
ellerinde, avuçlannda ne varıa 
bepaini ortaya d&kmllıler. AIYen 
Benaon kazanm11 ve kumandan 
iflll uçurumuna yuvarJanmıftl. 

Mlddeiumuml mOcrimin kayip 
ettiii paralan yerine koymak 
için karclefbai alclarmelrtea bat· 
ka çarni kalmamıt olclufuna 
kanaat ptirmlt ve bu kanaatini 

bittabi! iddianamesine ta&illtlle 
koymUfba. 

Baalardua batka mubakelle 
•numda kumandanm karcietiai 
6ldOrd6ğG ıtka mtlbim bir yekin 
tutacak miktarda tediyatta ba· 
laamıya mecbur bulundnfa da 
meydana çıkınca İfİD arbk eler 
tutar yeri kalmadı. MOcrim yal
nız iki ,On vadeli bir HDet lm-
zalamlfb ki eter Beaaon 1•· 
mlf olaa idi ~bteklnn blltlla 
oyunlan ••yclana çıkacakta. 

Mahkemede mis Hofman'da 
ba1b kİJmetli mala.mat verdi, 
S-.0.'ua eVinde n.Jer geçtitini 
yaabanedeki mOkllemeleri birer 
birer anlattı ve bu izahat bitta
bi lddianamevi ••k.:ye etti. 

LBitmedl] 
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W~LKÇ[("[~ Adli ye Vekili 
İntihabat şikavetleri 

Evvelki gün Karşı Fırka lide
ri Fethi Bf. Y eaiköy ka-

zuı intihap sandığına rey al
mak için gitmif, fakat bu köyde 
ikameti kanuni müddet olan altı 

aya baliğ olmadığından isminin def
tere geçmemiş olduiu görülmiş, bun 
dan dolaya reyi de kabul edilmemiş. 
Fethi Bf. evvel emirde bu mua
mele karşısında tereddüt etruİf, 
fakat belediye kanununun ah
<imını tetkik ettikten sonra in· 
tihabat encümenine hak vermiş-
ir. Ve reyini vermeksizın git-
•ıiştir. 

Bi:ı bu hadiseyi işittiğimiz za· 
nan Halk Fırkası alehytarı olan 
,.azeteleri baştan aşağı dolduran , ' 
ıntibabat şikayetlerini, bahusus 
bu gibi şikayetleri S. F. namına 

tekrar etmek için bizaat Fethi 
Bf. tarafından iki gün evvel neş
redilmiş olan beyannameyi ha· 
tırladık. Emin olmak lazım ge
lirse S. F. cılar tarafından ser
dedilmiş fikayetlerin hemen hep
si kanuni birer sebebe müste
nittir. Fakat bu fırkacılar ya ka
nunun bükmünll bilmedikleri, ya
hut bilmek istemedikleri, ve 
htta bazıları da kanunun hükmü 

tamamile tatbik edildiği için 
neşriyat ve tikayet etmektedir. 

Bilfarz Fethi Bf. Y eniköy in
tihabat sandığına müracaat etti
ği zaman encümen azası defter
de ismi bulunup bulunmadığına 
rey vermek hususunda kanuni 

ıeraiti haiz olup olmadığına bak
mıyarak derhal reyini almış, san
dığa atmış olsalardı daha doğ
ru mu hareket etmiş olurlardı? 

Memlekette kanunu hakim kıl

mak, H. F. na, ve hüldimete 

karşı makul tenkit ve murakabe 
vazifesi yapmak için ortaya atı
lan bir f1rka liderinin herhangi 
bir mesele hakkında bir tika
yette bulunmazdan evvel bir ke
re söyliyeceği sözlerin ne derece· 
ye kadar kanuni olduğunu dü
fÜnmesi lazım gelirdi. 

Onun için iki gün evvelki in
tihabat tikayetnamesini gazetele
re göndermeden e'4vel intihabat 
kanununu iyice tetkik etmit 
olması iktiza ederdi. Halbuki 
Fethi Bf. memleketin her tara
fında belediye intihabatı başla
yalı haftalar geçtiği ve intihabat 

kanununun tatbikatında hükume
te birçok şikayetler yaptığı hal
de bu kanunu şimdiye kadar 
okumak ihtiyacmı duymamıf, an
cak dUnkü gUn Yeniköy intiha
bat encümeni tarafmdan göste
rildiği vakit görmüştür. 

Fethi Bf. nin beyannamelerinde 
mevzuubabs olan şikayetlerin ne 
dereceye kadar hakikate ve ka
nuna muvafık olabileceğini tak
dir için bu noktai tebarüz ettir
miye lllzum görilyoruz. 

Bir fırka lideri olmak hasebile 
intihabat itlerile çok yakından 
olAkadar olan Fethi Bf. belediye 
kanununun intihabata ait mad
delerini görmeden intihabat san
dığının yanma gitmiş olursa in· 
tihabattan şikavet için kendisine 
mfiracaat edenlerden kaçı 
bunları okumuş olabilirler? 

Binaenaleyh üzerinde bugUn 
mevcut olan tikiyetlerden ekse· 
risinin kanunu bilmiyenlerden 
geldiğine hükmedersek açık bir 
haksızlık vapbğımızı kimse iddia 
edemez sanırız. Buoların haricin
de kalanların ise hüsnüniyetle-

Dün hu. uk. muhakeme eri 
usulonü tetkik eden ko

misvonun lçtimaına 
rı ya set etti 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. 
dün sabah adliye dairesine gel
miş, öğle zamanına kadar icra 
itleri üzerinde tetkikat yapmış
tır. 

Öğleden sonra hukuk muha· 
kemeleri usulü kanununun tatbi
katı etrafında tetkikat yapmak 
üzere teşkil edilen komisyonun 
içtimaına riyaset etmiştir. 

Bt~ içtimada müddei umumi 
Kenan, birinci ticaret mahkeme
si reisi Şemsettin, ikinci ticaret 
reisi Nuri, üçüncü hukuk reisi 
Turhan, başmüfettiş Yusuf Ş:.lk
rü ve sulh hi~imi Cemal B. ler 
hazır bulunmuşlardır. 

Içtima, saat on dörtten yirmi· 
ye kadar sürmüştür. Pazar gü
nü ceza usulü komisyonu topla
nacaktır: 

Musul petro!leri 
lngilizıer ile Frans zlerı 

birbirine düşürüyor 
lngiltere hükumeti Bağdat ile 

Hayfa arasında bir şimendifer 

battı yapmak için bir tetkik 
heyeti teşkil etmiştir. Bu hattm 
in9asından maksat Musuldan çı
kımlacak petrolleri Bağdada , 
oradan yeni yapılacak şimendifer 
ile Hayfaya götürmektir. Mu
sul petrolleri bu auretle nakle
dilince tamamen Ingiliz mandası 
albnda bulunan topraklardan ge
çirilmiş oluyor. Halbuki Frasız
!ar bu tarzdaki nakliyabn kendi 
menfaatlerine mugayir olduğu 
fikrindedir. Onların iste
dikleri ıey Muaul petrollerini 

doğrudan doiruya Fransız man
dası altındaki topraklardan ls
kenderon civarına getirmek, bu
radan gemilere tahmil etmektir. 
Fransızlar Musul petrollerinin 
yli%de yirmi beş hissesi kendi
lerine ait olduğunu ileriye süre
rek bu tariki tercih ediyorlar, 
aksi takdirde Musul petrollerinin 
nakliyesi kendileri için çok pa
hal.ya mal olacağını söylüyorlar. 

Bu meaelenin lngiltere ile 
Fransa arasında bir gün ehem
miyetli bir şekil alması ihtimali 
vardır. Çünkü bazı Fransız ga
zeteleri, lngiltere bu husus hak
kında Fransa noktai nazarına 
ittirak etmiyecek olurıa Cemiyeti 
Akvamda bulunan Fransız mü
messilinin lrakın bu cemiyete 
girmesi lehinde rey veremiyece
ğini yazmaktadır. 

Bakalım, lngiltere Fransızların 
bu tehdidi karşısında nasıl bir 
hattı hareket tutacaktır ? 

.Al. A. 

Yusuf Zi va B. ,, 

Bir müddettenberi Avrupada bu
lunan Şirketihayriye müdürü ve 
Sanayi Maadin bankası meclisi 
idare reisi Yuzuf Ziya B. yarın 
şehrimize dönecektir. 

08ft1..,ınmmııını111111nmımıwuıuuı11UU111U111111111Hllftlllft'l'lllfflftl'flllltt•-ıınun • 
rinden şüphe edilebilir. Nihayet 
Iıtanbul gibi nüfusu yüz binJeri 
bulan koca bir şehir içinde be
lediye intihabatı yapılarken şura-
da, burada kanunu tatbike me
mur kimselerin de hata etmeleri 
daima mümkündür. 

Bu gibi hataların menşei fer
di olduğu g-ibi mes'uliyetlerini de 
ferdi olarak telakki etmek, her 
hangi şahi bir hatay H. F. nm 
bir cinayeti gibi göstermek in
saf icaba tından değil midir? 

.JlJuHd .A.sUH 

Hoş şikavetler 

T abii fırka ve intihaba dair 
bir şikayetten bahsi ben· 

den beklemeyiniz. Hayır, bu 
hoş tikayeti, bir gazetede görüp 
beğendim. Başkalarını memnun 
etmenin ne güç şey olduğunu da 
gösteren bu vak'a şudur: 

Bir avukat, ''lzmit,, e gitmiş, işi
ni bitirip lstanbula dönmek iste
yince, istasyonda kendisine: 

- Birinci ve ikinci mevkiler 
de yer yok, size ancak üçüncü 
mevki bileti kesebiliriz! 

Demişler. 
Bunu yazan gazete: ·~Bu nasıl 

iş? ,, başlığını koymuş, lzmitten 
Jstanbula kadar tahta peykeler 
üstünde gelmek, eğer maroken 
koltukların, ipek divanların yu
mufacık kucalClarına alışmışsaoız, 
hakikaten güçtür. Her tekerlek 
dönüşünrle oturduğunuz peykenin 
mafsalları gıcırdar ve ta hata ka
burga lan vücudunuza batar. Ü
çüncü mevki vagonlarında, insanı 
hoplatan, havada bir saniye 
lezzetli gıdıklanmalar içinde tut
tuktan sonra, tekrar yayh bir 
yumuşaklığa gömen lüks obmobil
lerin ahenkli sarsıntıları,_ cilveli 
fıkırdayışı bulunamaz. Evet o a
rabalarda yolculuk zevkli değil
dir. Tekerlek gıcırtısından, cam 
zıngırtısından kulak, kaya gibi 
sert döşemelerden de belkemiği
nin ucu rahatsız olur. Eğer şi
kayet, bu mihver etrafında dön
se idi, bize mevıu olmıyacaktı. 

Şikayetin l<eyifli tarafı dürüst 
hareket eden memuru öne sür
mektedir. 

Şimendifer idaresi kafi vagon 
çıkarmayor demek iat.erken doğru 
harel<eti de beraber takbih edi· 
yor. Okudum, " Lafonten ,, in 
meşhur masalını hatırlayarak 
güldüm. Hakikaten şu insanları 

memnun etmek pek güç. 
Ya, gişe memuru, yer olma

dığını bilmemezlilcten gelerek bi
rinci mevki biieti verse ve o tah
ta peykelerde pahalı seyahat 
ederek, hem kulah, hem belke
miği hem kese incinseydi, acaba 
daha mı iyi oJocaktı? Ne çare 
çok defa alkışı da sistemi de in
sanlar, içinde bulur.dukları ruhi 
hallere göre dağıtırlar!.. 

.SevcıaA 

Bir Fransız alimi 
Denizlerin kuvvei haruri .. 
yesinden istifade ediyor 
Fransız aliml .. rinden Möayö 

Jorj Klot denizlerin kuvvei ha
ruriyesinden istifade için bir ça
re aramakta idi. Mösyö Klot 
ahiren bu arıusunda muvaffak 
olmuştur. Alim tecrübelerini yap
mak için Antil adalarından Kü
baya gitmiştir. Kübada Malan
zaatan gelen bir telgrafa naza
ran prof eıör ilk defa olarak 
denizin ımakından kuvvei haru
riyesini alacak makineyi itletmiş
tir. ilk elde edilen kuvvet 4000 
devrile 10 kilovaltır. Alim bu 
miktarı ilk terıübe olmak itiba
rile bir muvaff akiyet addetmek
tedir. 

e& 

Yunkers tavvaresi "",, 
bugün geliyor 

Avusluryaya gitmek üzere 
şehrimize gelen lngiliz tayyaresi 
dün 3 te hareket etmiştir. 

Bugün de (38 Yunkers) Alman 
Tayyaresi birde Yetil köye ge
lecektir. 

KIZIL [~AZAN: Ömer Rıza 
•• 

- 31 - GO LEK 
Iran ıle Bizanstan alınan ganı

metler burada ! 
- Kalk, kızım hazırlan, bizi 

Hz. Osmanın zevcesi Naile ka
bul edecek. 

Leyla hemen kalkmış, giyin
miş, dışardan gelen bır adam 
Nailenin Leyla ile babasını bek
ledigini söylediğinden ikisi de 
hemen oradan çıkmış, bir az iler
ledikten sonra bir cariye ile bir
likte önlerine bir cariye düşmüş, 
onları bir kapıdan geçirerek Os
manın asıl konağma sokmuştu. 

Bunlar bir avludan geçerek ko
nağa girmişler, bir çok kadınlar 
tarafından istikbal edilmişler, ni
hayet Nailenin odası önünde 
durmuşlardı. 

lçerden verilen müsaade üze
rine Leyli ile babası içeri gir
mişler ve kendilerini muhteşem 
bir kadın karşısında görmüşler

di. Naile, boylu boslu, bir kadın
dı. Sırtında o zaman san'atının 
vücude getirebileceği en kıymet-

li elbiseler vardı. Bunlar işleme
li ağır ipeklilerdi. Bundan başka 

Naile altınlar ve incilerle süslenmiş· 
ti. Naile, Leylaya bir valide gibi 
kabul etmiş, onu kucaklamış: 

- Safa geldin sevgili kızım , 
demif, ondan sonra ona valide
sinin vefatından dolayı taziyet 
etmiıti. 

Bu taziyet Leylinm kederini 
tazelemit , kızcağız ağlamağa 

başlamış, fakat Naile onu teskin 
etmiş, ona: 

- Beni bundan böyle ana ta-
nı, demiş, 

Leyli sükünet bulmuştu. 
Bunu müteakip Naile: 
- Yemek hazırlansın diye 

emir vermİf, o zamanın adetine 
göre sofralar kurulmuş, yemekler 
getirilmiş, bir iki gündür ağzına 
bir lokma ekmek koymıyan 

Leyla, Nailenin ısrarile bir az 
yemcl< yemiı, ondan sonra ikisi 
bir sürü meseleler üzerinde soh
bet etmişlerdi. 

Leylanın, Naile üzerinde bırak
tığı tesir çok mükemmeldi. Bu 
kız güzel olduktan başka söz 
söylemesini bilir, fikir sahibi bir 
kızdı. Bu itibar ile bu kız üme
radan birinin zevcesi olursa 
onun yüzünü ağartırdı. 

Naile, Mervanm arzusunu aç
mak istemiş, fakat Leylinm ke· 
derindeki ciddiyet buna mani 
olmuştu. Naile bu işi başka bir 
zamana bırakmayı daha müna
sip görmüş, onun için Leylayı 
evini gezmeye davet etoiştir. 

Hz. Osmanın bu sırada konağı 
hakikaten temaşaya değer bir 
halde idi. 

Iran şehinşahlarınm sarayla-
rından, Suriye ülkesinden geti
rilen nefis eşyanın bir çokları 

burada idi. Bunların içinde çok 
kıymetli halılar, murassa silah-

lar, taçlar, tahtlar, bir yığm mücev· 
herler vardı. Mücahitlerin ve 
fatihlerin en uzak memleketleı · 
den getirdikleri san'at bediaları 
ve harp ganimetferi burada idi. 
lmpe rator Herakliyonun kalkanı 
Iran şahmm murassa tacı, mu
rassa elbiseleri. Hakonun kal-

kanı, Hint kıralı Doherin silah
ları, Arap Kıralı Numaoın kılıç

ları burada idi. 
Naile, bunları birer birer gös· 

teriyor, hangi vak' ada ele geçti
ğini anlatıyor, Leyla bu merakla 
tafsilitı zevk ile dinliyordu. Fa
kat, bütün bu eşyanın üst üste 
yığılmasından, buraya ansızın 

getirildikleri anlaşılıyordu. Leyli 
bunun sebebini öğrenmek istedi 
ve sordu: 

- Bunlar neye dizilmemiştir 

efendim. 

- Çünkü bunlar Beytülma
lindir. 

- Demek bunlar buraya mu
vakkat bir zaman için getirildi. 

- Evladım şehre bir takım 
şüpheli adamlar geldi. Bunların 
Beytülmali soymalarmdan kork

tuk. Onun için bunların burada 
muhafazasını daha münasip gör
dük. Hakikatte bunlar bu eve 
ait değildir. 

- isabet olmuş efendim. 
ikinci bir odada, bir sedir 

üzerinde altından dökülmüş bir 
kısrak duruyordu. Hayvanın eğe
ri altından, üzerindeki adam gü
müştendi. Bu heykelin her tara
fı yakutlar, zümrütler ve inci· 
lerle işlenmişti. Bu heykelin ya· 
nında oümüsten dökülmUs 
bri deve görülüyordu. Bunun 
üzerinde de bir adam vardı. 
Deve ve üstündeki adam da bir 
çok mücevherlerle süslenmişti. 

Bütün bunlar da mücahitlerin 
getirdikleri ganimetlerdendi. 

Naile, bu şayanı hayret hey
kelleri Leylaya gösteriyorken 
anlatıyordu: 

- Iranın payıtahtı olan Meda
yin fethine iştirak eden kuman• 
danlarımızdan biri bana naklet
mişti. Askerlerimiz Kioramn ey-

vanına girdikleri zaman onun 
sadnnda bir sedir, sedirin üze
rinde bir taç gürmüş!erdi. 

Sedirin üzerinde altın renginde 
iki sütun duruyordu, sütunlardan 
birinin tepesinde bu at ile üze
rindeki adam diğer sülunun 
üzerinde bu deve bulunuyordu. 
lranlılar mağlüp olarak kaçıyor
ken bunları sökmüşler, yanların
da alıp götürmek istemişler, 

fakat takip esnasında bunların 

hepsi askerlerimizin eline geç
mişti [1 ]. 

(Bitmedi) 1 

[l] ilmi Hııldun tııihl 

Gelecek ve giden 
ta vva reler ,, ,, 

G. 38 Yunkus tayyaresinin şe-
hirimize gelmesi gecikmiştir. 

Hususi istihbaratımıza naza
ran tayyarenin molörlerindeo 
birine sakatllık arız olmuştur. 

Tamirinin ne zaman biteceği 
meçhuldur. 

Yeşilköyde bulunan iki Ingi
liz tayyaresi evelki gün kalk
mağa teşebbüs etmişse de s•'" 
hanın çamurlu olmasından uça'" 
mamış ancak dün sabah Halep 
istikametine uçmuştur. 



VAKiT [ ŞEHI~ 
~htellt mObadelede ] HABERLERi 
G. Trakyada 
Ttlrkle,.e lıalcıkatte kaç 

vesiluı dalıtıldı 1 
Atinada çıkan 11Proiya" gaze

tesi lstanbulda rumlara dağıtılan 
3000 etabli vesikasına mukabiJ 
Garbi Trakyada Türklere 15000 
den fazla vesika dağıtıldıiını 
yazmakta ve bu halden şikayet 
etmektedir. Filhakika ve aldığı
mız r~smi ma.umata nazaran 
Garbi Trakyada 13500 kadar 
veaika tetkik edılmişse de ancak 
2500 vesika verilebilmiştir Bi
naenaleyh lstanbul ve Garbi 
Trakya vesika tevzii faaliyeti 
aynı derecededir. 

Cçüncü bliro 
Cumartesi günü 3 üncü büro 

6 ncı tali komisyonun da iltibaki 
ile bir ictima aktedecektir. 

Avdet vizesı 
Mukavelenin meriyete vazı ta

rihi olan 23 temmuz 1930 dan 
sonra pasaportla lstanbuldau çık
Dllf olan Rumlara hiçbir muha-
bereye luzum kalmadan aYdet 
vizesi verilmesi dUtün konsolos-
luklara bildirilmiftir. 

Kon1isyonun tebliği 
latanbul, 9 (A.A.) - Muhtelit 

mllbadele tali komiıyonundan 

teblii olunmuıtur: 
latanbul mıntakasında takin 

ve miibaeleleye gayri tabi etab-
li Rumlarla 10 haziran 1930 
Ankara mukavelenamesinin 10-
ancu maddesi ahklmı mucibince 
avdet hakkından mOstefit olan 
ethum, mezk4r mıntaka dahi
linde klin olup zikri geçen 
mukavelenamenin 13 Oncll mad
desine tevfikan kendilerine iade 
edilmiş olan emliklerine tasarruf 
etmek üzere Istanbul tali müba
dele komisyonuna tahriren mll
racat etmeleri llzımdır. 

Dün gece radyo işlemedi 
lıtanbul radyoıu dün akıam neş

riyat yapmadı. T ahkikatımıza ıöre 
bunun aebebi lodo ıfll'lmaamm Os
nıaniye merkezinde yapbğı tahri· 
hattır. Antenlerin tamiri için dün, 
akpm karanhima kadar uğrqıl
IDrpa da yetittirmek mümkün ol· 
lllamıfbr. 

Bu akıam netriyat ıene mutat 
l&at)erde devam edecektir. 

c VUKUAT ) 
Delirmiş mi '? 

Elile balık tutayım 
derken boğuldu 

Anadolufenerinde balıkçı Şa
banm yamada çalııan taifeden, 
Rizeli Aptal ldriı oğullarından 
Huaıı denizde bir balak göre· 
rek tutmak için atlamıf, fakat 
çıkamayarak boğulmuıtur. 

Yangın yerinde bir 
hadise 

Adliyede 

Hapisane ve tevkifanede 
Suiistimal iddiaslle açılan davanın muha
kemeaine baılandı. Davanın 60 ıahidi var 

'llapl•ane ve teJ1kifane memarllln rnalılı~me lıaM1runıllı 
• lstanbul a~r ceza mahkeme- bahana kalmıtbr. Davanın 60 

sande don 6gleden sonra bapi- phidi 'Yal'Cbr. Bunlar dinlenile· 
ıane mildilril Halis , mlieueaab cektir. 
cezaiye mildllı:" Kenan, tevkifa- Sellm Ragıp a. e lzmlr mıhke· 
ne mOdOrll Zıya 8. lerle hapi- meainoe tebllgıt yıpıldı 
aane. kltibi Hafız Abdunahim, latanbul ağır ceza mahkeme-
tevkıfa~e ambar memuru Hilmi, sinden lzmirdeki gazetecilerin 
aergarcliyan Mehmet ve memur- clavuile birlikte g&rlllmek Ozere
la~d~. Mustafa Ef. _1erin vazifeyi oraya g6nderilen u Son Posta,, 
aw ıaü~al maddumden muha- aleyhindeki davaclaD dolayı mu' 
kemelenne baılanmlfbr. ul mlldllr Selim Rag1p B. e lzmir 

DünkO muhakeme~•. isticvap mabkemuince teb&pt yapılmıı-
aafhası cereyan etmıftir. br, Selim Ragıp B., muhakemede 

MObayaa itlerinde yolsuzluk Ye hazır bulunmak liz'!re birkaç gO· 
milmuili b~zı huauaat, . davanm ne kadar lzmire gidecektir. 
esaıını teıkıl etmektedır. "Dırülb•d•vl meomiiaaı , ,, 

Dünkü celsede dava evrakın- ıleJhlndelcl davı 
.... acwa-a m.lt1kir• mDffattifliiine Şair Halit Fabrl B. tarafmdaa 
pnderilen bam tiklyet mektup- •• Dartllbedayi,, mecmuua .ıe,
lan okunmuıtur. Bunlarda yiye- bine açalaa hakaret davası, din 
cek ıeyler Ozerinde mlhim sui on altıda latanbul ikinci ceza 
istimal yapıldıjı - mevkuf Ye mahkemeaiade rll'yet ediJmiftir. 
mabkimlara mablit Y•i , nok- Halit F abri B. namma vekili 
aan qan, kllfll ekmek verildiji gelmiı, dava meyzaana tetldl 
iddia olunuyordu. eden yazıya yasan Vufi Rıza B. 

isticvap emaamcla Halis B. hazır bulaalllllft mea'al midir 
mahl6t yai ve mllbayaada yol- Neyire Neylr H. a tebUpt ya
auzluk iddiuını reddetmit , «Bu pılmadıjl, mecmua iclarebaaeai
itlerle ihale ve mDnakaA kana- nia nerede olduia belli olmacla
nuna gire defterdarlıkta bir ti anlqd11111br• 
komisyon meuul olur. Re'aen Da•aca ftldlinin talebi •eeWle, 
biç bir tallbiyetim yoktur.» de- Neyire H. m latl8tak nralanda
mif, Kenan 8., Ziya 8. ve Hilmi ki adresine celpname slnderll
Ef. de iddia olunan huauaata mek llzere, muhakeme 27 T et
ayn ayn cevap vererek idcliala- rinienel puartui ..... uat oa-
nn varit olmadıjmı llylemifler, cl6rde baralnll•fbl'· 
diier maznunlar da .,Hiç bir Mabakemecl• •mi ..tatile 
kabahatimiz yoktur" demitlerclir. Bedia Mgyalabit H. da hasar ba
Mubakeme 16 Tetıinevvel A· lunmuttar. 
------------~-----------... ...;~;;;.;;... ........... --------Beedlyede .vıı&y!~ 

Umu mi beledi ye meclisi Metruk emlAk nasıl 
toplanacak tasfiye edilecek 

Umumi belediye cemiyeti ini- Emllld metrakenia tufiyeli 
mllzdeki hafta içinde toplanarak İfl Gaeriad• yeni bam kararlar 
encOmenlerden çıkan evrakı mi- verilmiftlr. Sa emllk kiamen 
zakere edeceklir. •blaralr, ... men muhacirlere 

F atiht• ç..,pmba caddesinde 
bir dllkklnda oturan 20 yqla- MaldtU1 llUllıltımeiertU: 
l'lada Atıf efendi, evelki gece Türk- ltalyan mahkemesi 

taMla ~ taliye edilecek 
bualarmm .abiplerlDe bedelleri 
verilecek baalan da lallk6met 
dairelerine taWa edilecektir. Fatih yangın 1erinden geçerken yarın toplanıyor 

iki meçhul ıablın tecarizOne Tnrk - ltalyan muhtelit hakem 
•aruz kalmlf, bu adamlar, Abf mahkemesi yana faaliyete bq
efendinin 41 lirasını aldıkları lıyacakhr. Yann Oç dava vardır. 
libi bir de tabanca ile sol me- Birisi M, Dan ve ıerikleri tara
llaeai &zerinden yaralayıp kaç- fından hOk6met aleyhine açmlf• 
llaıflardır. Abf Ef. hastaneye br. Davanın mevzuu mütareke 
kalcLnlmııbr. eanuıncla Harbiye nezaretine ve-

Patleyen olalm rilen bir kun1q bedeli 291 altm 
Kalafat yerinde mavunacı ine- linnın iadesine dairdir. 

bolulu Mehmet, yerde bulduğu ikinci d~•acı ~ji . Dr~~· 
bir ciami keserle kırmakta iken Ceybandakı emllkinın ıadeamı ıa-
lafilak t • -"zile parmaklano· temektedir. OçDncO davacı M. 
..a_ e mlf, •- Stelladır Bu da Kut adasında 
~::::.dıjıodan ıAıaıtaneye l bir çiftli~ni iadesini istemektedir. 

Malüllere tevziat 
Maltlllere · teniat komisyonu 

meaaiaini bir kaç ala içia tem
dit etmiftir. 

/ıtanbııl /11//ıeı Tkant flUlU,etne
ıılUlen: 

29 tanaa•etYel ota lldhlndı lfllll· 
na karar Tetilen MarpU9ÇUlarda S.buncu 
hanı ıahanda SS nu marac:la kuusiyed· 
Jikle mfiftegiJ Haa ICizam Tebrla Ye 
ferild tirked canfından esbaba mad6ba 
teklif olanan tonkordato kanana fehld 
cami balaamuına binaen mahkemece 
taldlkine 4- J 0-930 tarihinde kanı Ylf· 

rildili illn olunur. 

L.ımanda; 

Lodostan sonra 
Vapur s~/erl~ri ıntlzama gtrdı 

Liman id"aresine ıelen malü-
' mata g6re ıon fırbnalardan li

manlara aığınan bOtlln vapurlar 
seferlerine devama başlamışlar 
ve bir kıamı dnn limanımıza gel· 
mitlerdir. 

Bu yOzden biç ehemmiyetli 
bir kaza olmamıf, yalnız lzmit 
k6rfezinde bir odun kayığı ve 
Erdekte de soian yüklü bir 
mama parçalanmııtır. 

11111 

~*i' -JA.:~ı 11 
Villy Fritcb ve Lillian Harvey 
tarafından temsil edilen en 
;ık ve en ten Viyana opereti 

Eıhamra 
SiNEMASINDA 

üUm hualat rekorunu kırmak 
ta berdevamdır. lılveten:Yeni 
Folca Jurnal s6zl0 ve sesli dOn
ya havadisleri. 

_ Bugün saat 10.45 te ten· _ 
} zillth fiatla 1"1ttine ~ 
511111111 ..... --Fll:u ............... ~ 

ıst B. Oerülbedayı temaıllerl 
Bugün saat 
ıs buçukta 
matine ve 
akşam saat 
21 buçukta: 

Mektup 
3 Perdelik 

Piyes 
Yazan· W.S. 
l\laughım 

Tercüme e· 
den: 

A. Muhtar 
Geçen seneki gibi salı :ıkşnmları mu· 

• Vf talebe ., 'PJl.1 'Wft 
lan jlnlfQua&h .iabillll~ " cumaı tul 
akfamlan umuma renzUlt v.arc:br 

10 1eşrinevel Cuma 

Dahilde Hariçte 

t aylığı Kuru, 150 

3 • 400 600 

b • • 750 1450 
12 • • 140() 2700 

1349 
Bu gecekı Ay 

Gonern oop,u ~ 6,03 - hatı11 

Ayın doluıu 17.36 - tahr 

Namaz vakitlen 
Seb•h Ofle brtnd -'k•• " Y • •• lm .. '-
443 12,02 15.17 1745 1914 4.21 

Bava, 
Dun azamf harareı 23derı:ce olmuş 

n r Bugün mutı,:ısıt şfddetle poyraz 
c ccck, havı bulutlu olacakur 

Radvo ı 

Ju akıam latanbulda 
aat ~ekızden ona kadar alaturka 

ı11sıl 

Sinemalllr ; 

Alkuar - Fahışenin hayan 
A'emdar - Mujık kalbi 
Asri - Kanlı SC'Vda 
Ekler - Şeh\et dhan 
Elhamra - Aşk \alsi 
Op ra - Ebedı .serseri 
Betiktaı Hil&I - ~efalet zambağı 
Etuval - ( ennct budur 
Fran11z Kalp bırcızı 
Melek Ha\8t dal alaıı 

Sık - Zorakı korsan 
SüreyyaKadıköy · Oemonya 

...... -.....iliıiiııii ...... iiiiiiii&ll 

Yeni bir ihtilat 
Şark demiryolları ameluile 

kumpanya arasında yeni bir ib
tillf çıkmışfır. 

Bazı jdari cihetlerden tal'ıad-
dll• eden ibtillfın izÜeai ı~ 
demiryollar •melesi bugUn feY. 
kalAde bir içtima yapacaklardır. 

ea hafta H1E 
Melek sinemasında 

Guatav Froelicb ve Lian Haid tarafından sureti fevkallde de 
h•mail edilen 

EBEDi SERSERi 

Dan Akpm ASRI SiNEMADA rimi 
LlL ı>AGOVBR ve BANS STUVB 

KANLI SEVDA 
Şayanı hayret bOyOk filminde temqageranı 

eclibaae bir surette tehyiç etmiştir 
Maeatro POLI./lNSIU idaresindeki orkestra tarafından bu 

6Jme malaaaa tatbik edilen musiki parçalan, filmin en cOzi 
teferruatına kadar abenkdar olarak icrayi terennOm etmit 
•• filme daha fazla ve daha lltif bir revnak bahfetmiftir. 

ZENGiN VARYETE numaralan cidden pek boşta 

MAXIM kıılık bahçesi 
Mildtlrilı J. Lehmena 

Her akpm: 
PlLAR RODRIGUEZ 
AISCA DE SOLISve 

O T 1 L L O L O P E Z den mOrekkep 

Trio Espanyol 
Şarla llylllyor ve danaediyorlar. 

BugGa uat S te tekmil programla matine. Her pazar y 

• Cuma pil 11·13te komple orkestra ve dansla matine 
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M. Meclisindeki Hararetli Müna-

kaşalar Nasıl Geçmişti 1 
S!rbeıt Fırka Liderinin adlt, malt ve iktıa•dl oephelerdekl 
tenk tlerine kartı Vekiller tarafından verıfen cevapıer 

vazıh ve kuvvetlidir 

ı ar _______________ )...._ çin bir adet son sistem bir renkli lito 
M. M. v. Satın alım heyeti ilflnları k" · k 1 fi ·· k ma mesı apa ı zar a muna asaya 

,. 
Istanbul yollama müdürlüğü için kapalı zarfla münakasaya konmuştur. k?.n~uştur. ihalesi 13/10,'930 pa~a~tesi 

halat ve motörin yağı aleni münakasa· İhalesi lfll 930 cumartesi günü saat gunu saat 14 te ~rndı~lıda heyetımızde 
k 1 t lhal · 30110·930 per- 14 30 da Fındıklıda heyetimizde yapıla yapıl:ıcaktır. Talıplerın şartname SU• ya onu muş ur. esı . ı , • . . . . . . 

be Ü •· t o d'' tte Fındıklıda caktır Taliplerin virmi kurasluk pul retını yırmı kuruşluk pul mukabılınde 
şem g nu saa n or · .; :. 1 t" ·. d . · · · 
h t . · d la tkı taliplerin mukabilinde sartnamesini almak üzre eye ımız en almaları, ve teklıflennı eye ımız e yapı ca r, ~ ı ·· ih l · 

· · ku l k l kabilinde şart- her gün ve münakasaya iştirak etmek 'erme c uzre a e saatınden evvel te· 
yırmı . 'ruhş uti P~ d mu imaları ve nU· için de ihale saatinden evvel teminat- minatlarile heyetimize müracaatlerf. 
namesını eye mız en a • • • 

[Dünkü sayımızdan mabat] ler bu lüzumu en evvel idrak d munelerini görmeleri ve ihale saatin· larile heyetimize müracaatleri. . . . . . 
e en ve . . . . d h * * * Ordu ıhtıyacı ıçın yerh mamulatın-

Dahiliye Vekili :;ükrü Kaya Bey )apan biziz, kendileri burada bizim e- den evvel temınatlarıle heyetımız e a L . . . . . . dan yirmi besı bin metre peksıimet tor-
M ·ı ) 1\f ht k d 1 b"" . · · ı · .. . b ı aları evazım dikım evı ıcın bakır perçın " · l ug a - u erem ar a aş ar, u- serımız o arak ıspatı vucut edıyorlar. zır u unm · . . . 1 . .. J balığı bu kapalı zarfla münakasaya 

tün memleketlerde ve bilhassa demok· ( Brarn sesleri alkışlar) Daha fırkata- "' • "' . . sıvısı ~ enı, ~una kasaya . ko~m.~ştur. konmustur İhalesi 11lO 930 cumartesi 
ra..;ıilerde memleketlerinin dahiliye rımn başında serbesti kelimesi vardır. lzmirdeki fırka hayvanatmın ıhtı- l~alesı 1/11 930 cuma_rt~sıı gunu saat günü s~at ·U,30 da Anka,ra merkez sa-
mes'uliyetlerini alanların müşterek Serbe.-stliğin siyaı-ıi fırkadaki manası i- yacı olan arpa kapalı z~rfla münakn· 1.> te '~ı·n~ı~~ıd~. he~etımızde yapılacak tmalma komisyonunda yapılacktır. Ta-
hir tarihleri \!ardır. Mahalli n umu- kidir. Ya kitapta serbestliktir_ ki he- saya konmuştur. lhalesı 28,10'930 salı tır • .'1.3 ıp eıın yırmı kuru:.luk pul mu- 1. 1 . .. . . .. 1. t · · · ~ · · .. . . .. ı · ·· tahk , J;;abılınde şartnamesini almak ,,e nü- ıp erın numunesını gorme \' şar name 
mı ıntıhaplarm yapıldıgı vakıt :;;ıkfıyet- nuz ıfade buyurmadılar - siyasette günu saat 15 te ~mır mu em me\!· . . .. .. .. , .. almak "etekliflerini •;ermek üzre temi-
ler almah. ve kendisinden şikayetler C· erbesti denilen fırkalar tarihe gömü- ki satınalma komısyonunda yapılacal•· munesını ~or.mek uzre he~ ~un "e. mu- natlarile mezkur komis'-"ona müracaat-
d ·ı ·· · k ~·k · .. t T 1· ı i -.rt a · a·· ·mek üzre nakasaya ıştırak etmek ıçın de ıhale · .; ı mek .• Hen de boyle bır ço şı ayet- leh asırlar, asıırlar yuzlerce seneler ol- ır. a ıp er ')- n meyı .,oı . . . leri 
ler aldım w huzurunuzda, ],arşı fırka- muştur. Dizim memleketimizde en ev- Fındıklıda heyetimize ve şartname al- sa.:ıtınd~n evvel t~minatlarıle heyetı· . * * * 
nın muhterem lideri Fethi Uey arhd·ı ,·el hürriyet hakkını teslim eden bizim mak ve tekliflerini vermek üzre temi· mıze muracaatlerı. 0 d . . .. .. k 1 . . . . • • · . . .. * • * r u ıçın yuz on uç ·a em eczayı 
şım tarafından şıka) et edılıyorum. E· fırkamızdır. Cümhuriyet yapan halka natlarıle mezkur komısyona muracaat- . A 

1
. . . . tıbbi)·e kapalı zarfla münaka.~a)·a kon-

f d·ı b ,,.. h ·· t H Ik f h.k. · · · . l · Asken ı e 'e hastane ıçın ekmek en ı er, en '-'um Ull) e a ırka- a ·ımıyetı temın eden gazetelere hür- en. 14 t B . .. mu!'1tar İhalesi 11/10 930 cumartesi gü 
~ı Hiikilmetinin dulıili işlerinin mes'u· riyet fikri veren bizim fırkamızdşr. Bi- * * • lS/l0'930. . e, ursadakı kıtaat "e mu- nü :..saa; 14 < te. Fındıklıda heyetimizde 
liyetini alan bir vekili mes'ul ve C. H. ze bugün en ;;edit itirazlar yapan en Niğdedeki kıtaatın ihtiyaçları olan essesat ıfçı; ar.p~ v~ yu1uf 21/10,~:m 14. rıp;{acaktır Taliplerin' ("artname ~u-
fırkasının kanaatlerini her )'erde her muhalif .,.azeteler çıktığı "e vazdıkları ekmek kapalı zarfla münakasaya kon- te, asker ı e ıçın uzu ve koyun etı 'tı .. t .. d' '·ı·· t :.hk • M ·k· 

· ., • · .. ·~/10 930 14 te. re erını zmır e l" us a em • ev ı 
zaman tatbık etmek milJi Ye vicdani \'akit Fethi Beyfendi Pariste sefir bu- muştur. lhalesı ~~Jl0/93~ çarşamba gu- - . .. . ve Ankarada merkez ·atınalma komis-
vazifemdir. ( Brarn l-iCsleri ·ılkıs1ar) lunuvorlardı arkadaştan da bı·zı'm ı"le nü saat 15 te Nıgdedekı askeri satınal- Bursndakı kıtaat ve muessesat ıh- 1 d .. h'l" 1 ) Ş t .. · · ' :. · . . . k yon arın a gore ı ır er. , ar namesını 
Ben Cümhuriyet Halk Fırkasrnın beraberdiler Bugün hürriyetperver ma komisyonunda yapılacaktır. Talıp- tiyacı ı~ın ekme •arpa, yulaf ve koyun . . k k 1 .1. d lı t' . d · · · . . . . . yırmı uruş mu an ın e eye ımız en 
milli iktısadi m·ıli siva etlerini bu lig" i hakkanivetnor\·erlı'ği fırkada dam lerin -rtname almak ve tekhflerııu eti ve kuzu etı a} n ayrı şartnamelerle 1 1 t 1 l"fl . . t · . tl .1 ' ' • · . • • . .-- · r- . . .. a ma arı ve e i ı ennı emına arı e 
meleketin yeg;ine scliimeti yolunda du- ga gibi taşımak doğrudan doğruya ken vermek üzre temınatlarıle mezktlr ko- ve kapalı za~fl~ munakasaya konm~ş- birlikte ihale sıaatinden enci heycti-
ruyorum. Bunda inhiraf olurı,;a hu dinin müdrik olduğu cümhuriyet um- müıyona müracatleri. tur. lhalelerı hı~aların~a yazılı tarıh- mize tevdi etmeleri. 
memlebte hii) iik zararlar :,:-eleceğine desine karsı bir hürmetsizlik olur. * * * lerde Bursadakı asken satınalma ko- * * * 
kaniim. lla ta ulu reisimiz Gazi Mus· Cümhu;iyet denildiği zaman mUli lstanbuldaki kıtaat ve müessesatın misyonunda yapılacaktır'. T~l~pleri lzmir Müstahkem mevki ihityacı • 
tara Kemal oldug•u lrılde hu Halk fır haldmiyet halkın ht~kimiveti ve hu··r·ı· erzak ve ekmek nakliyatı kapalı zarfla qartname almak ve teklıflerını ver- . t l b 1 d . k 1 fi 

' • < .; ~ • 1 · · . . ·1 k. . çın po re ve çu u' emır ·apa ı zar a 
kası valnız 'l'ürl, hrihindc deg'riJ cihan J·eti zaten mevcut demektir münakasaya konmuştur. halesı ljll mek üzre temınatlan e mez ur komıs- .. 1 ı . t lh 1 . 11 · • • · • . .. .. . .. . muna msaya l\Onmu~ ur. a esı 
tarihinde misli görülmiven inkıl-iplar o mevcut olmayınca cümhu- 930 cumartesı gunu saat 14 te Fındık· yona muracaatlerı. 10 9 'l0 ·t . .. .. . t 1_ t I . 

• < ' • d T ı· 1 * • * ., cumaı esı gunu saa ., c zmır 
demir çelik ile hakketti. Hu 11. fırkası riyet mevcut olmaz. Kendileri ve de- lıda heyetimız e yapılacnktır. ~ ~p e- . . . . . . 

1 
.. Müstahkem Mevki satınalma komisro-

asırlardanberi memleketin basına zen mokraside çok lazım oldutiana kani ol rin yirmi kuruşluk pul mukabılınde Ordu ıeın ımalıyesı yerh o mak u1.· d 1 1 t T l' l , t · .. • • · • . - . . k . 1 . nun n yapı aca t ır. a ıp erın şar na-
cir bir örgü gibi örülen hiHi.fet bağla- duğumuz hakikaten tekevvününe yar- şartnamesini almak tizre her gün mü· re .. bın adet galvanızlı su 0"~:1 

•• ~-e;~ meyi görmek üzre Fındıklıda heyetmi· 
rını kırdı ve saltanatı yıktı. Tacını tah- dım etmeğe çalıştığımız fırkayı yapar· nakasaya iştirak etmek üzre de ihale munaka.qaya. k~n~uştur. ~Iha ~1 ·J

1 
ze ve şartname almak ve tekliflerini 

tını memleketten harice kovduktan son ken bazı gayri malum unsurlann gire- saatinden evvel teminatlarile heyeti- 930 cumar!es! gunu saa~ fa te • ~d ~- vermek üzre teminatlarile mezkkür ko· 
r:ı. Halk fırkal-iı memlekette milli ha- ceği mevzu bahis olmuştu. Fırkayı da- mize müracaatleri. lıda heyetımızde yapılacaktır. 'l ~l~ı>lc- misyona müracaatlel'i. 
kimiyet esasını ilan etti. Halifelerin hiliye vekilinin nasıl karşıladığını ve * * * rin yirmi ~rn.ruşluk. ~ul mukabılınde * "' * 
başından kopardığı tacı milletin başı- dahiliye vekUetinin memleket işlerinde Hanstaneler için saç makinesi, us- Ş~.rtname~ın.~ heyetı.mızden nlmal~rı ve Harita umum müdürlü·1ü için yirmi 
na. giydirdi. (bravo sesleri alkışlar). ne kadar hassasiyetle çalıştıfını göste- tura ve saire gibi altı kalem berber ede- numuneyı. gorme~erı ve ih~le _saatınden kalem matbaa malzemesi .ıleni müna
l<'akat efendiler C. H. l<'ırkası bütün rebilmek için ilk yazdığımız tamimi o- vatı münakasaya konmuştur. ihalesi evvel temınatlarıle heyetımızde hazır kasaya konmuştur. thah i 11101930 
bunlan yaparken yalnız bir tarik gör- koyacağım. 25/1/930 cumart~ ~Unti saat 14,30 da bulunmaları. * * * cumartesi günü saat 14,30 da l<'ındıklt-
dü. O da kanun yolu ve yaptığı büyük TAMIM OKUNDUKTAN Fındıkhda heyetimızde yapılacaktır. , . . . . . • .. da heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
inkılapların hiçbirini cebirle tahakküm- SONRA Taliplerin yirmi kuruşluk pul mukabi- Sıhhat ışl.erı da~res~ ıçın otuz uç ka· 20 kuru~luk pul mukabilinde şartna-
le yapmadı. Milli hakimiyetin iradesi ı;fendiler; hunu yazmaktaki mak- linde şartnamesini heyetimizden alma- le?.' edevatı ıspençıyarıye kapalı ~~rfla mesini he)·etimizden almaları ve nümu-
tecelli eden ::\fillet Meclisinin kanun- adımız fabifdir ki Fethi Beyfendiyi lan ve nümuneleri görmeleri ve ihale munakasaya_ ko.?~.uştur. 1.halesı .!.7/lO neleri görmeleri için de teminatlarile 
larile yaptı bu memlekette kanunu hfl· düşmeleri muhtemel olduğu bazı sui saatinden evvel teminatlarile heye- 930 pazartesı .g~nu saat U,.lO da Fm· ihale saatinden enel heyetimize müra-
kim kılmak Cümhuriyet Halk fırkası- mukarenetlerden kurtarmak esasana timlıde bulunmaları. d.ıkhd.a h~yetımızde yapılacaktır .. ~a- caatleri. "' "' • 

· · · • · · t ft F k t F thi Be r dl ı di • • • lıplerın yırm) kuruşluk pul ınukabıhn· .. nın en bırıncı umdesıdır. lntihabatta ma u ur. a a ~ Y en Ş m . . . .. Ordu ıçın dokuz kalem bakır kazan 
da dahiliye vekilinin , .. azifesi, kendi kamiJen arkadaşımdır, hepsi cümhuri- Merzifondaki kıtaatın ihtiyacı olan d~ ~eyetımız~en almaları , .e .1h.ale ~u- fünanava. yağ ta\·ası, kepçe, kevgir: 
fsrka.•m~ın kendine tevdi ettiği bir ema- yetçidir. Hepsi laiktir diye kendisinin arpa kapalı zarfla münakasaya kon- nu ıh~l~ sataınden ~vvel temın.ltlarıle süzgeç, saplı tas knpalı zafla münaka-
net olan kanunların hakim bulunma- çok yükıo;ek olan şahsiyetlerile muştur. ihalesi Z7/10/930 ve saat 10 da heyetımıze vermelerı. saya konmuştur. ihalesi 2:) birincı teş· 
sıdır. Eğer efendiler intihap mes'ele- etmek istediler. Fethi Beyfendfyf, mec- Merzifon askeri satınalma komhıyonun • * "' rin 9;ıo cumartesi günü saat u te l"ın-
sinde doğrudan doğruya ,.e bitaraf ola· listeki arkadaşlarını biliyorum. Fakat da yapılacaktır. Taliplerin şartname t ·tanbul )'Ollama müdürl~ğ~i emrin- dıklıda heyetimizde ynpılacaktır. Ta· 
rak hareket ediyorsak, bu bizim c. il. acaba Fethi Beyfendi bugün hariçteki almak ve tekliflerini vermek üzre te- deki 10 numaralı şatın tamın k:q>al'. tiplerin yirmi kuruşluk pul mukahilin
fırkasının umdesi olan kanunperverli- arkadaşlarının kaffesini biliyorlar mı minatl~rile mezkOr komisyona müra- zarfla münakasay~ k~.n~u ·tur. lhalcsı de ~artnnmesini heyetimizden almalnrı 
iimizdendir. (Sürekli alkıslar) intihap ve en büyük cesarettedir ki milliyetçi caatlen. 18)10 930 cumnrtesı gunu saat 14 te ,.e ihale saatinden ev' el teminatlarile 
ta yaptığımız tamimleri si~di birer bi- ve laik oJduklannı söylüyorlar ve içle- • * • Fındık1ıda heyetimiz~e. yapıl~cak~~r. heyetimize vermeleri. 
rer arzedeceğim. lntihab~tta memurla- rinde kendilerinin bilmesi Uzımgelen Samsundaki kıtaatın ihtiyacı olan 'l'aliplerin (şartnamesını lzmır mus- * * * 
rın müdahalesinden şikıhet buvurdu- bazı zevat vardır ki ne milletçilikle ne arpa kapalı zarfla münakasaya kon- tahkem mevki ve Ankara ~erk~~ satı- Ddterdarda levazım dikim e\·inde 
lar. Efendiler dünyada ·zaten biaslihi cümhuriyetle alclkası vardır. Eğer Fet- muştur. ihalesi 21:10,930 salı günü sa· nalma komisyonlarında ~orebılırler.) ve Sirkecide sanu·hane ambarında mev 
münevver olması liızımg·elen memurla- hi Bey fırkasına Fethi Beyi bilmiyerek at 15 te Samsun askeri sahnalma ko- Şartnamesini yirmi kuruşluk pul mu- cut G:i hin ih1 80 hin kilo beyaz Ye haki 
rı otomat bir makine gibi farzetmek girm~Jerse bu cümhuriyetçilik, mflli- misyonunda yapıJacaktır. Taliplerin kabilinde almak ~zre her ~ün ve_ tel~- bez kırpıntıları pazarlıkla satılacaktır. 
kabil midir? Bahusus ki kannen de rey yetçilik ve laikliği yıkmak içindir. Bun- şartnameyi görmek üzre Fındıklıda he- liflerini vermek uzre temın~tl.arıle .~- ihalesi 1910 930 pazıH" gügnü saat ı.ı te 
vermek hakkı Yardır. :\lemurlardan a- lan imha etmek içindif. Bunlan gör- yetimize ve şartname almak ve teklif- hal~ saat!nden en-el heyetımıze mu- Pındıklıda heyetimizde yapılacaktır. 
radığımız şey, kanunları tatbikteki isa.- mek ve bunlan temizlemek ve kendi- !erini vermek üzre mezkur komisyona racaatlerı. Taliplerin şartnameyi hcyeti-
betidir. Eğer kanunların tatbikınde bir )erinin buyurdukları gibi cümhurfyet müracaatleri. * * * mizde ,.e kırpıntıları DefterJanla 
hata vrasa kendisini tecziye edecek ka- eMaslan üzerinde birer birr yürümek f. • • • Sıhhat i~leri dairesi için sek~en dört levazım clikis evi ile Saraçhanede sara-
nunlar ve makamlar vardır. Yoksa me- çin kendilerine göstermek mutlaka o- Ordu ihtiyacı için elbise ve şapka- kalem göz alatı kapalı zarfla miinaka- ciye kısmınd·a görmek iizre her gün pa 
murlan doğrudan doğruya bir fikri si- nu tardet demek midir? larda kullanılmak üzre muşamba ve saya konuştur. lhale~i l:l 10 930 çar~am zarlığa iştirak edeceklerin de teminat-
yastden mahrum bir otomat farzetmek ŞEN KONAK SAHiBiNiN saten kapalı zarfla münakasaya kon- ba günü sat l:i te Fındl<lıda heytimizde larile ihale saatinden evvel heyetimize 
çok hakikate muhalif bir dü~ünce olur. SÖZLERİ muştur. ihalesi 27/10/930 pazartebi gü- yapılacaktır. Taliplerin yirmi kuruş- miiracaatleri. 
Fakat ne çare ki ve ne garip bir tecel- lstanbulda Dr. Şükrü B. den hah- nü saat 14 te Fındıklıda heyetimizde luk pul mukabilinde ~artnamesini al· * * * 
lidir ki Serbest Cümhuriyet fırkası te- settiler. Evet lstanbulda fırka binası yapılacaktır. Taliplerin (şartname su- mak üzre her gün ve tekliflerini ,·er- Sıhhat işleri dairesi için 103 kalem 
şekkül ettiği gündenberi Türkiye me- açıhr.~en Profesör İsmail Hakkı B. nu- reti lzmirde Müstahkem Mevki ve An- mek için de ihale !'aatinden enel temi· di~çi ahit ve edevatı kapalı zarfla mü· 
murJanna kar~ı yenilmez bir suizanda tu_k soylerken, Dr. Şükrii B. Sultan Ha- karada merkez satınalma komisyonla- natlarile heyetimize müracaatleri. nakasaya konmu"tur. lhnlesi 2010'930 
devam edip gidiyor bidayette başladığı ~ıt zamanında nefyedilmiş mağdurfni rında mevcuttur.) yirmi kuruşluk pul * * * pazartesi günü ~at 14 te Fındıklıda 
vakit bir telgrafçı mes'elesi çıktı. sıyasiyeden bilahare kaymakamlıktan mukabilinde şartnameyi heyetimizden İzmir ve Sivas hm;ıtaneleri ic;in iki heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 

Nuri Bey (Kütahya) _ o mes'ele mazul bir zat Şen konak sahibi, ent almaları ve nümuneleri görmeleri ve i- takım röntgen cihazı kapalı zarfla mü- yirmi kuruşluk pul mukabilinde sartna
halledilmiştir. Arkadaş 0 mes'ele bitti. Be~ikta~ta Şen konak sahibi (gürültü- hale saatinden evvel temiantlarile bir- naka.<;aya konmuştur. ihalesi l:l 10 930 meyi heeytimizden al malan. ,.e ihale sa 

Dahiliye Vekili (devamla) _ Evet ler, handeler) Türk ~ocuklarını, Tflrk likte teklifnamelerini vremeleri. çarşamba günü saat 14 te Fındıklıda atinden enel teminallarile birlikte tek 
amma, sözler söylenmiştir. Ve kürsüde gençlerini, Türk mektepliJerini siyast * * * . . heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin liflerini heyetimize vermeleri. 
bunlan ifade onların hnkl~ını müdafaa emellerine alet etmek istiyerek evini Kayserideki askeri hayvanat ıhtıya- (şartnameleri İzmir ve Ankara merkez * ııı • 

etmek benim vazifem ,e borcumdur. nren bir adam. Kendisinin zabıtaca cı olan arpa kapalı zarfla münakasaya -.atınalma komisyonlarında görebilir- Harita matbaası için hir tipo maki· 
(Bravo sesleri ve allnşlar) Memlekete nıl,atı ve kuydatı vardır. Bu zat kalk- konmuştur. İhalesi 22Jlı'930 çarşamba ler.) Şartnamesini yirmi kuru~luk pul nesi kapalı zarfla münakasaya konmuş
bu kadar hizmetler yaparken yalnız tı fsmet Paşalar saltanatı ve daha günü saat on altıda Kayseride askeri mukabilinde almak ve teklifnamelcrini tur. thale. i llfl0'930 cumartesi günü 
kendilerine teşekkürler ifa ettiğimiz ve saire diye ağır lakırdılar söyledi. Fil- satıanlma komisyonunda yapılacaktır. \ermek üzre teminatlarile ihale saa- saat 15 te Ankara merkez satınalma 
fedakar ve alicenap ziimrey i • huzuru- hakika karşı fırka bizden değiJdir dfye Taliplerin şartname almak ~e teklifle- tinden evvel heyetimize müracaatleri. komisyonunda yapılacalı:tır. Taliplerh 
nuzda takdir etmek takdirle anmak be- reddetti amma sözler reddedilmedi. rini vermek ilzre teminatlanle Kayse- * * * şartname almak ,.e tekliflerini \'erme 
nim İ!:in tekrar ederim milli bir borç- Lflyık değilmi idi ki sözleri de redde- ride mezkQr komisyon~ müracaatleri. lstanbul yollama müdürlüğü emrin- iizre teminatlarile mezkur komisyon 
tur (alkışlar). Diğerlerini de mütema- diyoruz, de.cıinler. • * * deki Cür'et ,.e Sayyat romorkörlerinin müracaatleri. 
diyen ve mütemadinn miidahale ile Fethi Bey (Gümilşane) - Öyle ise Bursa askeri lisesi ihtiyacı olan sa- tamiri ayrı ayrı şartnameler ve kapalı * * ıı: 
kanunların ahkkam.ını tatbik etmemek· benim ~~zdığım tekzibi okumam.ış.c;ınız. de yağı kapalı zarfla mUnakasaya kon zarfla miinakasaya konmuştur. lhale- Sıhhat işleri d . .iresi için iki kaleJ11 
ı~ ittiham etmektedirler. Beledi)e inti· Dahılıye Vekili Şükrü Kaya Bey muştur. İhalesi 2.5rt0'930 cum.artt!si gü- si 12'109:m pazar günU saat l ·i,:JO n l:i sarggılık ve harp paketi muhafazalık 
habatının na~ ıl geçmekte olduğunu hu· (de,•a mla) - Tekzibi okudum. Fakat nü saat 10 da Bursada asken satınal- te Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. bezi aelni münakasaya konmuştur. l· 
zurunuzda da arzedebilmeldiğim için huracl~n. bu ·özlere iştirak etmiyoruz ma komisyonunda yapılac~ktır. Talip- Taliplerin romorkörleri görmek için halesi 15,lOf.)30 çarşamba günü sast 
l>elediye intihahatına tekacldüm eden demedını7~ lerin şartnameyi görmek uzre Fındık- lstanhul yollama müdürlüğüne ye 20 14.30 da Fındıklıda heyetimizde yapılıı· 
ve Fethi Ileyfendinin de bir az evYel Efendiler ehemmiyeti yok tekzip bu- hda heyetimize ve şartname almak \'e kuru~luk pul mukabilinde ::artnaıne;.;ini caktır. Taliplerin 20 kuruşluk pul nıtı· 
temas ettikleri bazı vak'alardan hah- rndadrr okunacak... tekliflerini Yermek üzre teminatlarile almak üzre her gün ve tekliflerini ver- kabilinde şartnamesini almak ve nii· 
setmek ı~tırarmdayım. Fethi Beyfen- Fethi Bey (Gümüşane) - Fırkamızı mezkur komisyona müracaatleri. mek için de ihale saatinden evvel te- munesini görmek üzre her gün ve 111ii· 
dinin karşı fırkayı demokraside ve hit: bir suntte temsil etmediğfoi sıöyle- * * * minatlarile heyetimize miiracaatleri. nakasaya girmek İ!:in de ihale saatin· 
cümhuriyette lazım bir ummrdur diye mi~ti. Levaztm İstanbul YoJiama müdüri- + * * den e''vel teminatlarile hPyetimize aıit 
te9is IJl91ardoklannı ~:trdHer. Efendi· [Devamı yann] yeti için rekompoze maden kömürü Ankarada büyük erkanı harbiye i- racaatleri. 
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Yeni Halk kitapları 
MURUS KUR US 

50 K..,.. Ue Aab 28 karotla 
<50 N..-.ttia Hoca 20 Melek Şab ile Gllllll H, 
~ LeJll ile mecma 20 Amm•• ile Zeycan 
40 Billtr katk lülrl1e1i 20 Elif ile Mahmut 
SO S.yfllmalk biklJui 20 Derdi 1ok ile ZOlfllaiyab 
.90 Yuaf ile Zlleyba 15 Raziaibaa ile Mahifiruz 
25 t'~ ile Zlbre 15 GGI ile aitemklr 
25 Garip 15 Huqit ile Mahimibri 
.25 Şah lamail 25 Yeni Tark kahramanları 
25 Apk Ômer cliYam 25 Ahretle n .. l konutulur 
20 Ferhat ile Şirin 2S Tlrk isimleri 
20 Arzu ile Kamber 20 Ali Baba 
10 Teflıil&ta auiJe kanam 25 Letaif cllzdam 

25 Tarihi kadim ve doksan beşe doğru 
Baladaki kitapların aatıı yeri latanbul'de 
Ankara caddesinde 

iKBAL KIT~ANES 

lspirlo ye spirtolu içkiler in
-·---·· san Umum Müdürlüğünden 

ilama olu 12,000 kilo çeaber 
Kapalı ıarf-lil• mlukuaıa koamuftur. Taliplerin 28 Tqrini

~•...ı 930 Sala ,.._ kadar mllba1ut komiıyonu kitabetine mti
tt-ıacaatlan. 

" 
Ali Ticaret mektebi Müdür-
üğünden: 

llekteblmilin l l • T. Enel • 930 Camuteti glnll açdarak 
an.ta naca illa olunur. 

Manisa vilayetinden: 
Manieada llleYCUt bfif Ye pıroj4eri clalreaiade inta edilecek vali 

"9111ıll inpab 18388 lira 78 brat Meleli lmtif Gwiaden tefrİDİeTYe-
18 bll:i Cmnarteai tünü eaat 11 • llaclu m&ddetle ve kapah zarf 

...... mhaheap konulmuttar. Proje ve katil enalmu prmeli ve 
mpde taflillt •hn•k iatiyenlerin Manisa Yil&yetine müra 

MlilaPI illn olanur. 

Bayak Tayyare Piyangosu 
Hif beldeaDm4ıMltjr bir amaacla birdenbire zengin olmak 
ancak tanue ,.,._,. bileti aliıDakla lrabilclir. Ônun için: 

TAYYARE PiYANGO BILET1NI 
MJNIZ. 

9 uncu tertip 3 Qncü keıidel 1 
teırinievvel 1930 dadır 

Ketideler: Vlllyet, Şehremaneti. Def· 
terclarbk, ı,. Ziraat ve oamaalı banka
ları mlrakıpleri ve halk huzurunda 

YAPJLIR 
Büyiik ikramiye 40,000 liradır. 
Her ketfdede çak• ........., tekrar dolaba ko11111az. 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2869. ~ube acentesi Sirkecide 

Mühardar zade bam altında T eLlst.27 

IZlir ıınt •bıı 
( GOLCEMAL) Yapuru 13 

T eşrinieYel Pazarteai 14,30 da 
Galata nhbmuıclan kalkarak 
Salı nbahı lzmire vanr ve 
Çarıamba 14,30 ela lzmirden 
k•lkarak Pertembe •baha 
plir. 

Vapurda mlikemmel bir or• 
kutra ve cazbant mevcuttur. 

Kereste münakasası 
Şartnamesinde ya11:1 enaf 

ve ebat mucebince 50 adet 
Çll'ah çam ktltOP açık mlina· 
k- ile .. bn abnacakbr. 
Kat'ı ihalesi 1 S birinci tepia 
930 tarihinde icra lalmacajm· 
d- Yermek istiyealerin o gln 
saat 16 da depozito akçele 
rile Jeyazam m&,IGrlOfGne gel· 
meleri. 

adık zade oıraaanır qpunarı 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks J•OS~8t 

iNÔNU 
V•P.~12 Pazar gtlnn 
l9fr11Uevel akfamı 
Sirkeci nbbmıaclan kalkarak 
Zonpldak, lnebolu, Ayancık, 

avdet 
tir. 

Tafalllt için Sirkecide 
Meymenet ham. altmcla acen
talıtma mlracut • 

Telf. lataabul 2134 
lulllım•n11:a111111111a111111U1111Wi& 1111 

Yelkenci ~APuRLARı 
KARADENiZ POSTASI 

Anadolu .fZ':evJe~ 
CUMARTESİ 

pil akpmı 18 ele Sirkeci 
nbbmmclan hareketle (ZoapJ
dak, Inebolu, $ammn, Oaye, 
Fatsa, Ordu, Gireaon, GiSrele, 
Vakflkebir ve Trabzon) 
iüelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafıilit için Sirkecide Yel
kenci hanında kiin acentuuaa 
mllracaat. Tel ı.tanbal: 1515 

lıtanbul 7 mcı ıaa mamM' llit"aaan: 
KllçOkmuatafyqada Mollıa

h&arev mahalleainde Y abyapafa 
sokağında mukim H.MQ efen
diye ve ıaireye borcundan dola11 
lbrahim efendi'18 tahb hacze 
ahD8D ve Haliçte Fener ci•ann
cla Petro kaplldlda lenıerendu 
bulunan Ye Alaplı limanına men
.IUP ve doayu11lcla a•antarya11-
nın cim ve nev'i mUbarrer 12 
tonluk HaAnbahri nam motorun 
Gçlncll (90n) m8uyedeai 18-10. 
930 tarihli cumartesi gllnti Aat 
ondu onbire kadar icra oluna
cajandan talip olanlaran kıymeti 
muhammlaeai olan 5200 liram 
yOzde on niabetiade pey akçesini 
hamilen mezkOr motorun lenıe
renclu bulunduju mahalde ha
zar bulunacak memutana mU-
racaatlan ilin :hmur. 

1 .......................... - • ...,.... ---
tlea'ul mUdtlr: llefik Aftinet 

= 9,-..vısı HER VE~DE & KURUe = 
MATBAA VE OARfo:HA ~ 

IST ANB UL Babııll. Ankara raddrs nde 'V AKn VURDU, 

le 117~ DAU "&,9111 1171 YAD 1$L5R ,.._., VAKii f'- ht•H 

Ismail Fuat ve şiirekası 
Zabitana , Muallimlere , Devlet memurlanna ve Baaka 

memurlanna 

TAKSiT i LE. 
Sabı muameleaine batlanmıfbr. Ta&iJltma aaUeaaeaenin 

Sultanh•mamındaki manifabıra matazaamdan lpeniniz. 

M&diiriyet ı TeL lat. 192 

Devlet Demlryolları llAnıarı 

Afatıda yazalı malzeme pazarhlda aabn ahnacapadaa talipleri• 
13-10-930 pnaıtemi ptt saat 9 elan 11,30 kadar iabab dcat et• 
meleri Ye tahriren flat vermeleri illa olunur. 

35 Adet huta aedyesi (yerli) 
1000 • Çift meme 14 litre (karpit llmbuı içia} 

500 • Me- ipeai 
700 » Klprll •e tthlel için çam tomruk tulil 3 m. kutru 0,25 

4 • T ermoıifonlu banyo (tam) 
5 • Elektrikçi çakaaı 
5 • Helezoni burgu 16 mim 

300 &etro Karton b6t&me 
15 Adet Adi tahta buton 
2 • Cam abajur 
8 • Celik cam ke.eeetl 

20 • Sigorta komple teni tablom için 6X25 
6 • • • • • • SSXfiO 
1 • Ebonit ka•anoz aklmtllltlr 1J1a 

10 • Sipta elemana teni ta.._; ifia 6 X25 
10 • Otomabk kup aiklli 6 ... ,.. 
75 Kı. Tuz ruhu 
24 Adet Demirci çekici aapı 
2 Rule Milimetrelik klat (numuae tibl) 

96 Adet Faber kurfua kalemi No: 3 
1000 Kı. Karpit 
250 Adet Beylik •1erli) 
10 • Kanape 111 Onçll mevki için 
S • Ya1lı manivela vaıon için 
1 • latorla dolap kllçllk (yerU) 

100 » Ahtan aa fa 

en 111~,lll.W• 
40 • Donanma bayraiı orta 1.00Xl.50 

400 Kı. Tatlral (yerli) 
5 Ton OatlpO • 

Saat 11,30 dan aonra fiat kabul ecHlmes ilahat almak lateyen
ler cumuteai, puar t1aJeri mlbaJU lmmına mlracaat etmelidirler 
Puarhp anolman malzemedea yerli bulUDall abam için fıtlrak 
edecek taliplerin numunelerini beraber ıetirmeleri naanmeaiz wka 
bulacak teklifabn kabal edilemiyeceji ilaD olunur. ..... 

Hayclarpqa·Ankara hatb GzerQıde Derince iatuyosnmcla telia 
edilmekte olU eajekte fabrika.. mGftemillbndan feD, idare Ye 
amele binal•ma ait mtlnakua evraka meyaamcla buluaan (mlllaka• 
sa ve ihale prtuame) lerüüa betinci madcleaindeld muakkat t .. 
minab maktan iki bin dokuz y6z lira olacak iken aeJıyea bin do
kuz y6z al~ lira yazalmafbr. Keyfiyet allkadarana malim olmak 
here ilin olunur. ..... 
H.ydırpqa-Ankara-lzmir..Ankua-Haydarpqa aramnda mabtmlt 

katarlarla haftada bir defa ifleyen d~ yataklı Yapa aer9İli 
6·10.950 dan itarı •hire iıad•r haftada iki defaya çıkanliDlf olup 
berveçlıi ali hareket edecektir • 

Haydarpatadan, Ankaraya: Pazartem, c-
Ankaraclan lzmire : Çarpnba, Pnar 
lzmirclen, Ankaraya : Cuma, Sah 
Ankaradan Haydarpa9aya: Paut, Pe11eabe .. .... 

360 tane lbkomotif, tenci• •• •ason banclajmm kapalı zaıfla ml
nalreee11 3 ildaci tetria 930 pauıte a siinü saat 18 da Ankarada Dev· 
let De.mirJollan ldaruincle PP.~ aktır. 

Miinakaıaya ittirak edeceklerin teklif mektuplanm Ye mUY&kkat 
teminatlannı ayni sinde aaat 15,30 kadar Manakeea KomieJ ... W,, 
tiplijine vermeleri lbmıdır. 

Talipler miiaelm• ıartnamele rinl bet lira mukabilinde Ankaracla 
Ye Haydarpapcla ltlare veznelerinden tedarik edebilirler_. __ _ 

Istanbul vilayetinden: 
Malzemeli vekllete ve tab'ı teclidi ve mahallerine ıhderilme 

ve poat~neye kadar sevk ve ambalajı mliteahbide ait olmak Oıere 
Dahiliye veklletince 11500 defterin tabı kapah zarfta mtinakuaya 
konulmuttur- Talipterin 7,5 nilbetinde teminat akça• ft}'a lallı6-
metçe muteber bir banka teminat lbeldubile teklifaameleriftl _. 
ıayede ve mlinakua ve iballt kanununun 1 O und:l maddesine
ihzar ederek Dahiliye veklleti mllbayaat komiayC>Duna il8d6t 
leri ve 1ahut bizzat 29·10-930 Çupmba gllDG saat içte .ak 
komiayona ve prbaame numuneleri girmek Hl'll eclenJer h• 
Anbrada Dahiliye veklleti villyetler idaresi 3 6Dd tube mldDP 
ltljilne latanbulda rillyete mllra~at eylemeleri nan olaaar. 


