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Yarın Haftalık (VAKIT)ı Okuyunuz! 
Darülfünunda fırtına ! li'"S;·;·;·ı;ııı;·"~t;·ı·~"!"'~I 

i HardarBeymı değışth § 

E debiyat fakültesi Ema• ıİ A.r~~cı oğlu mu? 1 
1 

fstıklal harbi esnasmda Is· ~ 

ti • e•kı•rde deg,.,, ı•ı 1 tanbul Belediye medis:nd.e ~ ne e aynı lİ Rum akalliyete mevsup bır ~ / J aza vardı. Bu adamın adı : ff 

Mu•• derrı·sıer memU r mudurlar ı Arpacı oğlu Nikolaki idi... ~ 
ı :. latan bul Türk ordusu tarafın- g 

Dün Geçti ? 
• Nasıl 

intihabatın dünkü manzarası da sü
kunet gösteriyordu . Ya 'nız Fatihte 

bazı hadiseler oldu 
Çatalca intihabatı meselesinde 

idare heyetinin kararı 
vilayet 

d ğ · ı . d . rl er ? j dan işgal edildikten aonra ~ e 1 m 1 1 ~ Hay~arB.Yali olarak I~tanbula g 
ğ geldı. Haydar B. vah olduk· ~ Belediye intihabı sükunet i- Kasımgilnani, Atikmustafapaşa 
~ tansonra Nikolaki efendiCe- ff çinde devam ediyor. Hemen Beyceğiz, Balat, Karabaş mahal-
~ miyeti belediyeye anca~ iki ~ her yerde eskisine nuaran pek lelerinde oturanlardan ancak 
~ defa gelebilirdi. Uçüncu de- g az rey atıhyor. Yalnız Fatih 400 kiıi rey atmıştır. g f15mda Haydar B. tarafı~dan ~ 
i, rnecliıe i,tirak etmemesı söy· ~ mıntakasmda dün gece kala· Beyezıtta 
g !endi. Ve İfgal ıenelerind~, ~ balık olmuştur. S.C. Fatih mın- Beyazıt belediye daireaindeki 
~ ııgal hükumetleril• hof geçı- € takasında menauplannın zaman sandığa dün Saraçishak, Merca-
~ nen bu efendi Belediye mec- ~ zaman konferanı ve hitabeleri ğa, Dayehatun,, Kalenderane, 
~ lisin den atıldı. 1 işitiliyordu. Oğleden ıonra Süruri, Yalı. Mesibpaıa mahal· 
~ Seneler geçti, Haydar B. 
~ lıtanbuJa geldi. sandıjın bulunduğu belediye }esinde oturanlardan 100 kiti 
J Muhaliffırk• kuruldu. Ha~- dairesinin önll birdenbire ka- rey atmııtır. Burada hiç bir ha-
s. dar B. muhalif fırkanın ıebır labalıklaşmışhr. dise olmamııhr. 
j namzetlerini seçti ~ • Bnnon sebebi S. C. mensup- Beyoftlundı 
~- A. rpacı oalu Nikolak.ı mu- larının tuttukları iki kamyonun G 1 Ke-

b ı f fı k 
6 d t N Beog" lu sandığına a ata, g a ı r anın namze ı e Balattan bir hayli kadın ve er-

i old b ? N k ı k" fendi menk,,.•, Hacı Mimi, Mileyyet za-- u aca • i o a 1 e kek müntahip getirmeleridir. -Y 
1 ~ mi değişti, Haydar Bey mi? ~ de, yeni cami, Arapcamii, Emek-
_:;ıı ııııııtı111ııııı1111111ıı11111rı1111ııın111ııı1111ırıı 1111• rııınrı11uıı111111r. Satılmıtlırl yemez, Bereketzade, Şabkuluda 

Edebiyat f'aklllteıf reiıl DerQlfünun Emin vekfll Molla Beye göre.. Bu kalabalığı gören Serbest- oturanlardan ikiynz elli kiti 
Köprlilu zade M. J..iıai B. Hustata Ba.kkı B. ~i t~den . ~~hmet Salihattin rey atmıştır. Burada da intihap 

Yeni Darülfünun Emininin cuma rey verebilirler. Fakat faal siyaset ha- l&tanbul ;,..tthab1Jtını miJn- ıımınde bırısı ~~y at~n .. çöpçille- ıilkünetle yapılmıştır. 
günü öğleden sonra saat on dörtte yatı başkadır. Bu siyasetin şeklini te~lh •detnı k lcfzrmmı~ / re satılmışl~r . ıye . a~ırmıı .. ve Üaküdarda 
Darülfünün konferans salonunda se- fakülte meclisi tayin eder. s. F. erkan d "z· M lla B. dün daha bazı ılerı gerı sozler soy- .. d .. K d 
· · t k .. t · d" b"t" ın an ıya 0 ı · t' Usküdar san ıgına ara amat çılmesı e arrur e mış ve un u un EDEBİYAT FAKÜLTESi NE DiYOR Yarın gazetesi d .•. bir mülakatta emış ır. 
müde~risle~le .m?allimlere dav~~nan:ıe· Edebiyat fakültesine gelince mesele· İstanbul beled7;e v;:ti~~batt hakkında· Bu adam merkeze g<Stürlile- ~aşa, K.epçedede, Bulgurlumea. 
fer gonderılmıştır. Hukuk Fakultesm- Yİ bu şekilde telakki etmemektedir ki müşahedelerini ve ~üşüncelerini söy rek ifadesi ahnmıobr. çıt, Evlıya Hoca, Tembel Haca 
!:"m:'eAAt ~~tilhrer fabk iı1' 11!edleri~ . kimleri .Bunun içindir: ki Emanetin mütaleas; !emiştir. ZiY4- MöUll. Beyin sözlerinCle BuncJan batka bir kaç kişi de Mehmet, GOlfem Hatun, DurbaL, 

.. gos erecefi e ı eğıldır. Fen r külte h fili d h H · T H 
Fak .. lt . d"' . 1 . . .. a ma • ft e ayretle ka~ıla.n- pyanı dikkat olan bir nokta hitihap sandık başında nutuk $ÖyJemek- ayrettın çavuf, oygar amza 

u esı m uerrıs er meclısı cuma gu· mıştır d 1' . k t"i S L d nlar K d kö 
nü öğJdeen evvel, Edebiyat fakültesi :. . . .. .. .. esnasın ~ po ıs ve Jandarmala~n a . ten menedilmittir. Dün hatip olaKsinaıı a otura a ı Y 
mec) .18• d . t 1 . 1 b 1 Fakulte reısı Koprulu zade Fuat Be- surette bıtarafane hareket ettıklerlnı Muslahattı·o Tevkı'ı"cafer Kova- sandıgıv na Rasimpaıa lbrahimaia ı eJann opanaıa< umesee. b h . . t d'k t id. ıoı.· • d h ' ' ' ' .. . .. .. yın u usustakı mütaleası şudur· as ı e mes ır. s>ımdıye ka ar mu a· b M il k'" D O • M ·d· l'l y • uzerınde goruşeceklerdir. En kuvvetli · l'f t 1 11 j d alarrn cı dede. Avcı ey, o aaı ı, er- sman1ye ve ecı ıye ı er, enı 
b. • t'b .. F . - Bu mesele, denildiği gibi Edebi- 1 gaze e er . po s ve an arm . • K . l b . A "k k.. d v Bü ük d K' 
ı~ ı.n ı aa g~re e~, ~debıyat, ~~P ve ·at Fakültesi meselesi değil bir hükıl- intihabata müdahale ettiklerini, hatta vııAh, itıpmus a altın, tı a- oy san ıgma y ere ı• 

~~hıya~ Fakultelerı hıç na_ı:nzet_ goster· ~et ve tefsir meselesidir. Memurin ka· bazı müntahipler aleyhine cebir kuJJa· lipaşa. Tahta minare, Hızırçavuş reçburnu, BahçeköylOler, Beykoz 
ıyecekler ve Hukuk Fakultes:ıı nam· k 1 1 narak H F namzetleri için rey ver· ,...,. __ "'"'"'-"""",."""'"''N"'ım"'ıamıaıııtmıı_,_,ııııııın ... ,_,".""""'"'"''""'' --•ıımınıttı1111n•n 11 ı •m -· ı • 

zetı .· . . ki d. 11 •. k nununa nazaran anca memur o an ar . . 
eı ıne reJ 'erece er ır. uıı.u nam . ti . t' 1 d H Ih k. b meg~ e mecbur eyledikleri i yazıyorlar· "' z ti · . '"f Ra "t y f sıyase e ış ıga e emez. a u ı 0 • n ~ 

e erının .ı.r uammer şı ve usu .. k d D ·· ır·· .. d . 1 . dı Bu ı'tibarla Ziya Molla Beyin söz· 
Z. . . . . . . . gune a ar aru unun mu errıs erı • 
ıya Beyler olacal.ları katıleşrnış gıbı- d 1 d ·n .d. 1 b Jeri doğrudan doğruya gene bunu neş· d'. ı "h b ta (ıo·) .. d . memur mu ur ar, eg mı ı:r er, u 11

: "!' .a a .) _mu errıs ve mu· halledilmiş değildir. Hukukan belki reden gazeteler içni bir tekzlpname 
altım ıstırak edecektır. l\faahaza bazı 1 1 b'l. F k t b .. r·ı mahiyet' d dı'r 

•• a • • d 1 • yan ış o a ı ır. a a ugun ı en va- ın e · 
lnuderrisler şehrımız e o madıklan •· . t .. d . 1 . i k Bund ba.ıka Ziya Molla B inti· . . .. _ zıye mu errıs enn memur n anunu. an )/ ·• 
~ın bu adedı yuz olarak kabul etme!\ t•b· 1 d ki h' . . . K hap ka un tatbikatı hakkında da Jr. . na a ı o ma ı arı ıssını verıyor. a- nunun . 
<lzımdır. • DC~üNCE nunun neşrindenberi görülmüştür ki tetkike muhtaç bazı sözler söylemış· 

lKl AYRI .. -:. .. • müderrislerden bir kısmı memurin ka. tir. Bir kaç gün evvel bizde do~~n 
Diğer taraftan dunku ak~am ~a~.e· nununun memurlar için menettiği işJe. küsur bin reyi oJan Beyoğlu muhıtın· 

telerinden birisinde çıkan bır kuçuk ri yapabilmektedirler. deki rey toplamaktaki müşkülatı yaz· 
haber ortaya veni ve ı-ıünrnllü bir mese· K tı··· 1 b mıştrk Her bir milntehibin rey verme· " ~ .. . l anunun mene ıgı şey er ugüne · 
le çmkrnmıtrr Bu haber muderrıs s· k d f'J . ~ ··ı .. k si için defterde isminin aranması, bu· . ,, · . . • . t 1 a ar ı en caız guru muş, anunun . . • . 
ınaıl Hakkı Bey~n sıya~~ h.a~ata a ı . müderrisleri alakadar ettiğine dair ~~nması, işaret .edılmesı ı.a~m ~eldı~ 
~ası münasebetile vazı) ~t~nın. memu· bir tebliğ vukubuJmamıştır. gınden, bu !se Jaakal bir ıki .~akıkal~k 
rıyet yaz\ücsile g::ıyri lrnbılı telıf ad do· B" 

1 
h .... 

1
d..... .. bir iş olduğundaıt doksan kusur bın 

hınduğurldan Edebh·at fakültesi mü· . t ınae.~a ;Y .. j/0r~ ugu uzere va. rey sahibinin reylerini vermek husu· 
derrisJerinden lsmaiı Hal\kı Beyin bu z~yıe sarı .

1 
egıld 1~· an unun müder- sundaki müşkülata bilhassa işaret et-

ıtı .. . 'k . t"fa et ns ere şamı o ugu ne zaman tebliğ 
~nasebetle müderrı ıı_-t~n ıs ı . edilirse o zaman da lsmail Hakkı Be miştik. , . 

llıı:. savrlucat·J;1dan bahıstı. . ti 1 1 f Y Ziya MoJla Bey: her rey sahıbi içın " "' sıayse e meşgu o ursa akült l' · 
B~UN VEJ{1L1 NE DiYOR? 1 . k k't e m~c ısı bir daika sarfedileceğine göre yalnız .. ır·· mese eyı anca o T"a ı mavzubahıs e .. 

1 
. • 

Diin bu haber hakkında Daur unun d b'l. B . f k .. 1 ... · Beyoğlunda bütun rey erın sandıga a· E . .. . .. 1 • e ı ır. u ış o zaman a u te reısınm t . .. f 
1 
• 

... ntın ''ekili ve Fen Pakultesı. reısfıikn~: vazifesidir. tılması için yüz y~ ~ı~. gun sar ~nın a· 
.,.ager Mustafa Hakkı Beyın rını . . . . ... . . zım geldiğini ilen suruyor. Bu ıse hal· 
sorduk. Şun la rı söyledi: ~.unun ~çındır kı Fakulte .reısıne te- kın reylerini vermelerine !et çekmek 

- Bu mesele Emanet meselesi de· rettup et~ış .~e ya~ıl~amış hır şey Yok- olduğunu denneyan ederek intihap ne· 
il-ildir. :Edebivat Fal<ültesi meselesidir. t~r. Bugunku vazıyetı~~e ne saIAhiye. ticesinin feshi icap edeceğini iddia edi· 
Çii11kü bu m~sele haklnnda orast ilmi, t~m ~a:~rr, ne .de kendısıne bir şey söy yor. Eğer sandık mahallinde yalnız bir 
İtlzıl.ıatı ha!ı;kı kaza)ı haizdir. lıyebılmm. Elımde kanuni bir mesnet tek memur bulunsaydı ve reyler yalnız 

t b 't d'l 's de yoktur. d 1 d b'" z· . - .Müderrislik en;afı es ı e 1 mı~ , l . , ., onun tarafın an a rnsay ı ta n ıya 
tn..idir 'AZ YET NE OLACAK. Molla Be in hesabı ve iddiası doğru O· 

- l\Iiiderrisler daimi ve serbest o· Görüldüğü üzere Edebiyat Fakülte- lurdu. F:kat işin hakikati öyle değil· 
1•.ltak iki kısımdrrlar. Serbest müder· s~ ile E~a?et .ayrı ayn _düşünmekte. dir. Ziya Molla Bey de bilir ki intihap 
rısıer il . 1 . 'atından millet ve dırler. \ azıyetın ne netıce vereceği sandıklarının bulundukları yerde, me· 

' mın< en, san d ğ'ld" Ed b' t 

. ... ' 

ltıeınıeketin istifadesi noktasından ha· maHlm e 1 ır. , e ıya fakültesi selci Beyoğlu dairesinde bir değil, beş 
tiçte çalışnhilirleı-. Doktorluk ederler. n~ktai na;arı doğ~u 

1 
i:~ı ~iiderrisler altı memur bulun.u~or. Bunlann hep· BiJvuh Hanım rey verme6e gider:ken ı 

a\lukatı ! .1 sıyasetle e meşgu o a ı ece ler. Ema. si de rey sahiplerının müracaatlar ı _ Hanım .:ı. •·ım~ vereceJ.sin ?J 
I{ yapaı ar. d - d.. .. ·· b. k s:, " .... 

- Siyasetle me~gul olmazlar mı? net . ogr~ uş~nmu~orsa n: ça .mü· kabul ederek d~fter~e isimleri olnp - Bakalım kime kumet oluı .54 ••• 

- 1-Ia~·ı s· tle meş,,.ul olanlar derr:ı.slerın hançtekı meşgulıyetlerı de olmadığını tetkık edıyor. Binaenaleyh --·---·-........... _,_,,,.,.,,,_ .................... ,_ nıınımıımı-•-· --•••••• ••••---·--~---··--=•=•·-• h k ., r. ıyasc ,, .. k ah · · 1 k · 
a kında ı-... · mcs::ı•-,. )'oldur. muna a~a s asına gırmış 0 aca tır. hesaptan doğru hır netice almak rin kadar arttırmak olabilir ve bu su·t'lle \ .. nunı •.. r • • b.T. ..d . 1 ta 

- !•'ırka hayatile yalnız lsmail Hak· 'azıyetın u un .. mu errıs .er _.rafın- yüz yetmiş raka!'1ını, beşe yahut altıy" nisbeten iyi bir netice alınabilir. B-ı· 
~1 neyin mc~gul olmadığı söyleniyor. dnn hararetle. ~utale~. e~tle~~gı ~~~ taksim etme~ lazımdı~. Bu takdirde husus rey defterlerinde isimleri yazıl 
~u tal\dfrde bu mesele cliğ·er müder- bakk.ak a.ddedıhyor ... Ç.un~u soylendıgı reylerin yekunu ~eyoglunda 170 giln· mıeı olan her ferdin gelip rey v !:mele· 
tı8leri de ... 1 .• k. d etmez mı"' veçhıle b1r kısım muderrısler, a'·ukat- de değil, 25-30 gunde toplanabil "cek rinin adeten gayri mümkün ofdıu!"ıı ı 

" d .ı ar . . ki 'b. .. 
- Zannet ·v um. Si)asetJe meş- Jık, doktorJuk yaptı· arı gı ı, muteah- demektir. F~kat bunun da çok hi. za· da kabul etmek laz1m gelir. Bi'laena· 

t:'tıl olmanın ~~:t~rccsi. profesyonel· net doğru diişün~üyorsa bir çok ~Ü· rnan olduğuna şüphe yoktur. Bı.ı ııın i· Ieyh Ziya Molla Beyin İstanbul heledi· 
:e'ii \·aı·dır. Müderrisler de her vatan· ofa bilmekte, tahlılha~e açma~ta tıca. ~in bugünkü \-aziyette yapılaca' . ~Y ye intihabatı neticesini münf~ih ad· 
<ıaş gibi bir fırkaya mensup olabilir, retle de me~gul olabılm~ktedırler. memurların adedini mümkün oldu~u i detmesi doğru deiiJdir. 

V- A- K- 1-T 
ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 7 

.. ....... 



2 - VAKIT 15 TeşrineTel 

Bugün 
Her g ı mehc ileler rey verecek 

B:yazıt (E~'niinii) nde: 

"eh~iı\'nr. Bovrnm ~·n,·uş, Çadırcı. ' 
:\lulısınc hıtun, l\aıani S:ıdi, Nişane!, 

Tulbentçı. 

Fatihte : 
K sar Tımur han. 1 Jaraççı karn 

Ml!hsin, Fadlı Ali. Hnydar l\üçük 
l\ hı•tııfJ paşa. ı\ hdi Su Ba~ı. 

Yeni köy (Sarıyer) de: 
L'luköy, l~umclihlsan, Ayasağt. Clu 

k•I\ d•~ muv:ıkkith:ıne c:ıdJe~i. 
Hisar (Beykoz) da: 
Be~lerbe~ i, Abdullah ağa, (l\üplucc} 

f engel köy. Kuleli. 

Üsküdarda: 
Selman nğ:ı. camii derunünde Sel

man ağa. l lacı ! lasın, Rum\ .\Jehmet 
paşa mıı.hallcleri. 

Bakırköyde: 

F'iruskoy. Ambarlı. Mitros. Amin
do-. KuçUkçekmecc, l\alitarya. 

Kadıköyde: 

lln ımp:ışn, lbrnhim nğa, Osmani)e 
\C Mecidi\'c 

sandığına Umraniye, Selviburnu, 
Mahmut Şevketpaıa, Paşa Man
dıralılar, Bakırköy sandığına Yeni 
bostan, Nifos, Mahmut Halkalı 

Safra köyleri reyleriniatmıılardır. 
BOtOn buralarda ufak tefek 
propagandalardan başka bir şey 
.,ımamıştır. 

~ .. ataka intihabatı 
Dün viJiyet idare heyeti top

lanmış ve çatalca intihabatı 
meclisinin sandık açılarak rey
lerin tasnifini mütealcip devlet 
şurasına sevkedilmesini münasıp 
görmüştür. 

Bu intihabatın tecdidi Jizım 

gelip gelmiycceiini sonra tayin 
edilecektir. 

• • • 

Her tarafta. 
Halk fırkası ka- . 
zanmaktadır 

Ankara 14 (Vat.ıt) - Isparta, 
Çangı.,., Tarabzon, Fatsa, Sllr
mene, Hopa Te Hananda 
Halk fırkası intihabatı kazan
mıştır. 

Konya., 14 (A.A.) - Konya merke. 
zindeki belediye intihabatı bugün bitti. 
Ynnn reylerin tasnifine bqlanacak
tır. ;Elmalı kazasile Nidenin Bor kaza. 
sıoın belediye intihabatı bitmiş C. H. F. 
nnmıetleri kahir bir ekseriyetle kazan. 
mışlardır. 

lnebolu, 14 (A.A.) - Belediye inti
habatında C. H. 1". namzetleri büyük 
hir ekseriyetle kazanmışlardır. 

Serbestçi]erin gürültüleri 
tesirsiz kaldı 

Balıkesir. 14 (Huıusi) - Dün 

VA KITın tefrlkaıu: 103 

karınlarını buz gibi demir saçla
rın üzerine yapıştırıp titreye tit
reye uyumıya uğraşan, soğuktan 
morarmış eJlerini gelene geçene 
bir lokma ekmek için uzatan 
zavallı bir sürü yavrucukların 
perişan hayalleri gözleri önüne 
geliyor, karşıtındaki adamı kuru 
gözlerle, fakat derin bir minnet 
h:ssile ıeyrediyordu. 

Atıf Bey gözlerini silmiye lü
zum görmedi. Görülüyordu ki o, 
kendi yüzünün Turbanın hahra 

Bu kuponu kesip birikti
riniz ; bir sıra kupon ge .. 
tiren V AKIT ın türlü türlü 

hediyelerinden birini 
kendi seçip alacakbr 

Zeynel Besim Bey 
~11llet nıecl1sinde bir Vartan ye bir Yorgi 

gö:·nıck istemediği için .!. 
Bunu fatiyen .\ı r bt ~ı 111 kadan çekilmiı ! 

Zeynel Besim Beyin Istanbul
dan lxmirde bulunan bir arka
daşına hitaben yazdığı husuıi 
bir mektubu neşretmektedir. 

Bu mektup, baı muharririn 
neden dolayı daha kısa bir müd
det evel girdiği Serbest fırkadan 
çıktığı bu mektupta ıu utırlarla 
anlatılmaktadır : 

Aziz karde9im.. Bildiiin veç
hile Cümhuriyet Halk fırkasın
dan ayrıldıktan sonra Serbeat 
fırkada ehemmiyetli rollerim var
dır. Hükümct; Garbi Anadolu
daki hareketin müsebbibi olarak 
herkesten evel beni tanıyor. Fil
hakika bu hareketin birinci de
recede !millerinden bulunuyor
dum. 

Neden yaptım?. 
Çünkü, kardeşim, memleketin 

iktısadi buhran içinde çırpınarak 
mahve doğru yürüdüğünü, inbi
sarların halini, verğilerin vaziye
tini dört aenedir biç kimseye 
anlatamamıştım. Hakikaten na-

HUlllUllRMl•NllOllMllllHlllHlllHHlllUUlltttl-----

ve matemile ıslanmış olmasın

dan ayrı bir lezzet duyuyordu. 
Sözüne devam etti: 

- O geceden sonra Turhan, 
artık apartmanımızın yegane 
meşgalesi oldu. Ona bir nevi 
malikiyet ve tesahup nazarile 
bakıyorduk. Y egine endişemiz 
-bunu hodbin:mize hamletmeyin
bir gün öldUğünn tasavvur etti
gımız babasının çıka gelerek 
Turbanı bizim elimizden alması 
idi. Turban için, Turbanın yanı
mızdan aynlmaması için ona gOle 
gOle apartımanımızın bir köş~sini 
açabilirdik. Fakat insanlar bilin· 
mez ki... Belki kendisini tanı

madığımız bu adam, bethuy, ak
si bir adam olur, oğluna ve ken
disine bütün huzur ve refah im-

muıJu Te vatanperver bir zat 
olan F etbi bey Izmire geldiği 
Takit bir akıam evinde Serbeıt 
fırkanın program dediği şeyi 
kendi kendime bir daha okudum 
ve benim fikirlerime tetabuk 
eden tatbikat işlerindeki müşa
reketi teslim etmekle beraber 
akalliyetlere, yani Ruma, Erme
niye siyaai hak veren maddele
rine takıldım, kaldım. Ben muf
rit mmiyetçi bir adamım. Buna 
rıza göıteremeıdim, yarın mec
liste hafi bir celıede Milli mn
dafaa vekili Tatanımm askeri 
eararmı faıederken karşıımda 
bir Vartan efendi, bir Y orgi 
efendi bulunma1ına tahammülüm 
yoktur ve olmıyacaktır. 

Osmanlı meb'usanınm kozmi
disinden, Boıoaundan, Halaçyan 
efendisinden bu memleketin ne
ler çektiğini herkHle beraber 
bende bilirim. 
Şu halde karanmı vermeli 

idim ve verdim : 

Mübeccel H. geldi 
Brezilyada dünya güzellik mü

sabakasına ittirak etmiı olan 
Mübeccel Namık Hanım dnn 
şehrimize gelmittir. Pederi izdi
vacı hakkında Avrupa gazete
lerinde çıkan haberi tekzip et
mektedjr. Mübeccel Hanım yor· 
gun olduğundan bahsederek 
tafıillt vermek iatememiıtir. 

Kadıköy meydan1 
Kadık&yde iskele caddesinde 

k~hne bir barakada bulunan 
Kadık&y itfaiyeai Kadık&y 
sebze halinin alt katında Halin 
Haydar paıa cihetinde olan alt 
kıımında bazı tadilatı müteakip 
etfaiye taşınacaktır. Terkedile
cek baraka ve ayni meydanda 
belediyenin tamirat barakası 
da kaldırılacak •e bu ıuretle 
Kadıköy iskele meydanı geniş
liyecektir. 

Karı şlkAyetlerJ 

icra ve ifJôs işleri 
Aldığımız mektuptur: 
(Yakıt) ın birkaç ıUn evvelki 

nüshasında (icra ve iflb iıleri) 
ıerllvhasile yazılmış olan baı
makalede ticaret hayatında kre
di emniyetini izale eden ıebep
ler pek iyi teırih edilmiştir. 
Adliye vekaletinin bu kanunlann 
tadil Ye ıslahı sırasında bu nok
taları naıarı dikkate alması çok 
faideli olur. Bu suretle blltün 
namuslu tUccarlar minnet ve tllk
ran duyacaktır efendim. 

Elftin Aıemaarzade Mdw.et Arif 

1 kinı Termemize rağmen ı1rf bize 
kötülük etmek üzer.e kasten ve 
cebren Turbanı elimizden almıya 
kalkışırdı. Malum ya, insanların 
adedi kadar türlü türlü fenaları 
ak.i huyluları da vardır. Turbanın 
babHının da bunlardan birisi oJmı· 
yacağını bize kim temin edebilirdi? 
Filhakika harpte ölen bu babamın, 
öl düğli gayri kabili inkar olan 
bir hakikatti. Fakat bir an için 
onun yaşadığını da kabul etmek 
llzımdı. Çl\nkn geçirdiğimiz harp 
iki miJletin değil, milletlerin, 
kıt'aların harbi idi. Türk ordusu, 
Galiçyadan, Mısıra, Erzurumdan 
Makdonyaya kadar geniı, um
.manı andıran bir sahaya yayıl

m19tı. Bu adamın öldüğü bir 
hakikat olduğu kadar bu tufan 
içinde kırık bir dal parçası bu
larak onun, bu ummanın meç
hul bir köşe T~ sahiline çıkmış 

l olması da hatıra a-elebilirdi. Bu
giln T urhanın ölen babaaının ar-

1 V AKIT ın telgraf, telefon haberleri 

Gazi Hz. 
Anadolu sevahatinden 

vaz geçtiler 
Anakara 14( Telefonla) Gazi 

Hz. bu ay içinde yapacak
ları Anadolu seyahatindenden 
sarfınazar buyurmuşlardır. 

Defterdar Ş~{i k B. 
Ankara, 14 (Vakıt} - lslan

bul defterdarı Şefik B. bu ak
tam lstanbula hareket etti Is· 
tanbul Maliye teıkilitı yeni sene 
bidayetine kadar bu vaziyette 
devam edecektir. Mukmelatı nak
diye rnildürll Sırrı B. kambiyo 
veziyetinin tetkiki için yarın iz
mire gidiyor. 

Ankara ehli hayvanlar 
~rgısi 

Ankara, 14 (Vakıt) - Anka
radaki hayvanatı ehliye sergisi 
ketifnaınesi Berlinden geldi. ilk 
baharda inşaatına başlanıyor. 

Şeyh Saidin oğlunun 
mahakemesi 

Ankara, 14 ( Vakıt) - Şeyh 
Saidin oğlunun ve arkadaıları
nın mahkemesine Ağır cezada 
hafi olarak devam edildi. Ayrıca 
Sallhattinin ya9ma dair olan mu
hakeme, ikinci hukukta görüldU 
ve muhakeme 21 teşrinievvele 
talik edildi. 

Londradan Hindistana 
Karaşi, 13 ( A. A ) - Tayyare ile 

dc::vri Al<:m seyahati yapmış olan tana· 
reci J\ings Ford Snith yalntz başına 
4 günde Ingiltcreden l lindistana kadar 
olan mesafeyi dört buçuk günde katet· 
mek suretilc yeni bir rekor vücuda ge· 
tirerek buraya vasıl olmuştur . .\lumallcyh. 
A,·uswraJyaya gide.cebir. 

Brezilya ıhtiJMi ne ~ 
alen1de? 

Londra, ı 4 (A.A) - Brezilya ihtilali 
hakkında bu sabah Londraya mütenalm 
bazı haberler gelmi~tir. Buanos AFcs'ten 
ve r\ew· York"t:ın ılınan kablolarda, İhti· 
IAl hareketine iştirak eden ası.erlerin Rio 
de Jıncro ve Saopolo üzerine ) üdimekre 
olduktan bildiriliyor. Halbuki, Rio de 
Janero'dın gelen kablolar hükOmet ku\'
\etlerinin h-i bir \'17.İyene bulunduklarını 
temin ediyor. 

Buenos Ayres, 14 ( A.A) - Porto 
Allegreden bildirildiğine gi:ire dördüncü 
SÜ\'ari ala)ı Trescorabocs'te te Hm ol
muştur. Asilerin Iiaperu\'n me\'kiini işgal 
ettikleri ve Rio de Janero hükOmeti 
dahilinde bulunan Campos şehrine doATu 
ilerlemekte oldukları bildirili ·or. 

ıo,oou Komünist 
Şanghay, J 3 ( A.A ) - Jndopafique 

Ajansı J0,000 komüni nen mürekkep bir 
ordunun 1 fankeou'nun ~imalinde l lan 
nehri üzerinde sc\'kllceyş \'e ticaret mer
kezi olan Shentaochoen'i ıapretmiş ol
du\dımni bildirmektedir. 

kadaşı olarak siz karşımıza çık
tınız. Fakat, ölmeseydi, belki de 
bir gün o çıkacaktı. Ve bize: 

- Bana çocuğumu iade edi
niz!.. 

Diye bağıracaktı. 

Rüştü, birden iliklerine kadar 
titredi: 

- Onun babası benim... Öl· 
düğünü sandığınız adam benim .. 
Diye bağırmak istedi. 

Fakat Turhan öldükten, onu 
kendi elleriJe gömdükten ve bu 
suretle son ümidi de mavolduktan 
sonra kendisini bildirmiye ne 
lüzum vardı?... Ve kendisini 
bildirmekten ne faide memuldü? .. 
Mademki karşısmdaki adam 
Turbanın babasını ölmüş olarak 
biliyordtı. O halde böyle bile
dursundu. 

Atıf Bey noktai naurını kar· 
şısındaki adama da teyit ettir
mek üzere: 

- Söyleyin, doğru deiil .. ? .. 

M. Venizef os son 
nutkunda dedi ki 

~rürklerle yeni bir 
harbe girişn1ek bir 

hudalalıkt1r 
.Atina, H (A.A.) - Atina ajan!'lır bB

diriyor: 
Yunan istikhll mücadelesi kahrama

nı cene'ral C~locotro,·is'in kemiklerinin 
nakli münasebetile M. Yenizelos Tripo· 
Ji,..'et irat ettiği nutukta Yunan milleti· 
nin sulh mesaisine ,·aldı nefsetmesi Hi· 
zumunu kaydetmiş Ye Yunanistan mu
hacirlerinin iskanı için otuz milyar 
drahmi sarfcttiğini ve gelecek seneler-

i 
de de sarf edeceğini söyliyerek demi • 
tir ki: Geçici bir fikir de olsa tasan·ur 
edermi iniz ki hu hnlkm Anadolura av
detini tasa\'vur mümkün olup olmadı· 

ğını görmek i~in yeni bir harbi tecrübe 
etmek istiyelim? Zannetmiyorum. Zira 
muhacirlerin iskanı için bu kadar fev
kalbeşer mesai Sarfından sonra bunun 
ferdasında tekrar mücadeleye ba,.la· 
mak millet için son budalalık olur. 

M. Venizelos müteakiben 1923 Lozun 
konferansındaki mesaisini hatırbyarak 
1 met Paşaya söylediği şu sözleri bil
hassa tekrar etmiştir: 

Türklerle aramızda yedi asır süren 
mücadele ve ya.muhakeme bitiyor. Son 
ı.arar Lozan ahitnamesile ,·erilmiş bu
lunuyor. Kendi hesabıma istinaf arzu
sunda değilim .Size de şöyle yapmanızı 
tavsiye ederim. M. Venizelos bundan 
sonra demiştir ki: Bir milletin istiklali
ni elde ettikten sonra ilk idenli sulh· 
tür. Şimdi Yunan istiklalinin ikinci a~
rı i~inde bulunan izler bedeni ,.e fikri 
faliyetinizi memleketin dahili inkişa

fına tah~is ediniz. 

M. Venizelos 
AnkiJrada ne $Uretle 

kar~ilanacakl 

Ankara, 14 ( Tlefon ) - Yu· 
n Basvekili M. Venize1oann 
istikbali ve burada kalacefı 
muddet zarfındaki ·ziyaret ve 
şerefine verilecek ziyafet ve 
davetler hakkında bir program 
hazırlanmııtır. Bu programa na
zaran Yunan Baş-.ekili 20 tef• 
rini evvel sabahı Ankarada bulu· 
nacaktır. 

·- Cümhuriyet bayramı · akıamı 
Hariciye vekaleti tarafından kor 
diplomatiğe bir ziyafet verilcek
tir. Ayni gece TUrkocağı tara
fından bir balo tertip edilecek 
ve baluya ismet Pata riyaset 
edecektir. Ş~hrin mümtaz sima
larından mi!:"ekkep bir tertip 
heyeti baionun her suretle mü• 
kemmeJiyeti için çalışmaktadır. 

Hariciye vekilini z yaret 
Ankara, 14 (Vakıt) - Italya 

ve Çekoslavakya sefırleri Hari· 
ciye vekilini ziyaret ettiler. 

~ -

Dıye sordu. Rüştü, derin bir 
teessür içinde dudaklarımı mrdı. 
Hançeresi tıkanmış ve diline 
felç enmiş gibi idi. Onun için 
bu suale karşı sadece tasdik 
mukabilinde baş eğmekle iktifa 
etti. 

Atıf Bey: 
- Tasavvur edemezsiniz.. Di· 

yerek sözlerine devam etti. Böyle 
bir fey, bizim için ne kadar zor 
olacaktı. Onun bizden ayrılma· 

sından duyacağımız acı, hakiki bit 
evladın zıyaı acısile müsavi ve 
muadildi . Ogünden sonra onun 
gözleri içine bııkıyor, onu bir 
baba ve anne kalbinin bütün 
hararet ve şefkatile siviyorduk· 
En bUyUk zevkim, eyi havalarda 
akıamları elinden tutarak onunla 
11 Hamam ,, dan tramvaya binnıel< 
ve doğruca beraberce «Taksim,, 
bahçet!Jİne gitmekti. Orada o 1 

yoruluncıya kadar koşar ve eğ· 
lenirdi. Akıam olduktan sonr• 

fBitmedil 
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Panciri 8. Bir vapur karaya oturdu 
TİcRr ... t {tlt:..ıninde. 

3 - VA1:TT 15 Tecr'n'cq·c) 1r-:;o -
Gurıı.:11 sı, aar z: 

BreziJya ihtHa 'i 
Kimin nam•na çalışıyor? 

Zeytin vağcılar 
Dün topb.>nip ou aomiayon 

seçti c.r 

:Gir ı .. w r,:ı.Hlcnhcı i Am~ı ", .. clrn r,c· 
'en muh .eli· 1 1 •ı\• flar, Brc:r· .• cin 
">ii~ i, lıir İl' ,y;. m 'uh.ua g~ r;,c· ic 
ık'u 'unu bildiri) or. 

Patrikhane hukuk mU4avir.i 
(lspatari) efendinin Atinaya gö
türdüğü mazbatadan dün bah
setmiıtik. Bunun hazırlanışı hay:i 
mühim bir hadise teşkil etmiştir. 

Bu hadise geçenlerde Yediku
le Rum hastahanesinde heyeti 
idare intihabatı esnasında patlak 
•Jermiştir. Ve Rum akalliyetinin 
himayesi hakkında Atinaya mü
raceat edilmesi fikri de lstanbul
da bulunan ve Rum akalliyetinin 
fikri ve siyasi direktifini idare 
eden M. Nikoloı tarafından 
Etbnikam idrima heyetine ilham 
ediliyor. 

Fak at, bu ilham hadiıeıi ol
dukça tuhaftır. ÇünkU Nikopo
Jos bu heyetle doğrudan doj'ru
ya temasta bulunmak iıtemez. 

Onun bu husustaki fikirlerini 
tatbik eden bir adam vardır. Bu 
adam akalliyet nazarında Rumla· 
rı hükumete karşı himaye eden 
ve serveti sayeıinde ıııemurların 
itimadını kazandığı zannedilen 
Panciri beydir! 

Nikopoloı bu Panciri beyle 
tcmaatadır. Panciri bey de on
dan aldığı emri iiç kitilik ko
mitaya, ı blağ eder. 

Bu suretle Panciri Bey üçler· 
le teıriki mesai etmek üzere 
Bitmoleon, Ağa Poloı, ve eski 
latanbul meb'usu Orfanldis 
efendiyi memur eder. Bu zevatta 
yazdığımız gibi malum olan ıe
kilde çahıırlar. 

Serbest fırkanın lstanbul şehir 
mecliıine namzet gösterdiği Pan
çiri bey -qe Orfanidis efendi 
Rumların Atine vasıtasile idare 
edilmesine karar vermiş, bunun 
icin Yunan klübtinde toplanmıt 
zati ardır. 

Zeplin geJmıyecek 
Zeplin ieldi, gidiyor, gelecek gel-

nıiyecek diye muhtelif gazetelerde 
bir çok havadiıler çıktı. Yakıt 
evvelce, zeplinin buraya gelmi
}'eceiini yazmııtı. Dün, bu bava 
ıefineainin lıtanbul acentesi 
teyiden fU ıözleri söyledi: 

- Biz Hamburg • Amerika 
Hath acentesi olmak itibarile 
Şirketimize ait olan zeplinin de 
acenteaiyiz. Vakıa geçen ayki 
Programında zeplinin buraya 
gelmek ihtimali kaydediliyordu. 
Yalnız buraya gelmit bile olsay
dı, yere inmek için ya bir hal 
Yahut da bağlanabilecek hususi 
bir ıOtuna ihtiyaç vardı. Hal
buki burada ne o, ne de öteki 
olnıadığı için ancak lstanbul 
Uıerinde uçacak, hava müsait 
\'e mOsaadesi ahnmıt ise belki 
Suraa ve lzmire kadar da bir ce· 

"eltn yapabilecekti. 
Bu kabil olmadı. 

halde zeplinin buraya 
doğru değildir. 

Şimdiki 

geleceği 

Sigorta konıusyonoularından 
•hnıoek kazEn9 vergisi 

Sigortalarda komusyonculuk 
Yapanların aldıkları paradan seh· 
11en kazanç vergisi kesilmediği 
~aliye müfettişleri tahkikab ne-
ıceıinde anlaıılmışhr. . . 
. Bu vergi cezasıyla b1rbkte 70 

Zeytin yağcı'ar <lüıı 1 · .ret 
o..:~smcla oda er· 5nı.u!ı ·~tiı~'(le 

Lvlrnla 'e bir içti·na aldelıni7ler 
ve zeyı n yağ ihracatı haklonda 
~sas:ı bir rar or hazırlamak 
ilzere üç k"şil k bir kom·svon 
seçmiş erdir. Iç" · madan sonra 
kom;ı:>yon reisı Ba3macı zade 
izzet Ferit B. kendi~de görtişen 
bir reuharriı im ize şu izahatı 

.Bui?.tc~ Ay i :~r. 'relen telr;rnfl ır ~ 
'ıa \ılac< ı, olı!r~a, hiiln1met hm·Yet eı i 
as·ıeri .Mina cfraz mıntaf,rı:.LL ela hü· 

1

. i' . bit• m:ıı~lübiyetc d ll<."ll' et mi ,lcı dir. 
ı\l ı:tm:ıfih ~:.>·ıc rı~ ni mcmbalaı·dan ge
len diğ<'r malumata lıaJ..ılaca, ohıı ı 

1 
Pernarnbuk 'e Sno Paolova h:ıkim e
lan ihtilıi.lciler pa) itaht,ı sadık 1 .. lan 

'mınlal\al:ırı trhclit <.'tme ,te 1 ulunu) or-
lar. 

Asilerin hUkum('ti mc ·l,ezi) c-: e l :ıı· ... ı 
,'.ayrf oldu~"ları noida tay)areyc mali 1, 

verm"ştir olmadıklarıdır. lliikümet kuvvetleri mu 

EvYelki gece sabaha kartı Karadenizden gelen Yunan bandırah 
Klodimo vapuru Kızkulesi önünde karaya oturmüştur. 

Kömür yüklü bulunan vapurun tahlisine don Sennazar tahlisiyesı 
çahşmıt fakat geç vakte kadar buna muvaffak olamamıştır. 

- Bu sene ispanyada 200 halef etin mühim ku·, \'asının bulundug1 
bin ltalyada 90 bin T umısta Bello Orizrete m11 takasını tayyarc!er-
20 bin, CezayirC:e vt Fransada it! lıombarclıman ('fmi~ier Ye asileri tcs· 
10 bin ve Yunanistanc!a 80 b n !im olmağa mecbur <.'tmi:;;ler<lir. Aynı 

;am;ında Parada bulunup hilkıimetc 
Türkiyede 35 bin tofl ze)'tin 
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29 teşrinievvel 1 Memleket haberleri 1 
sadılr kalan harp sefincleri bu limanı 

yağı olacağı tahmin edilm- bomharrlıman cderel. a-.ilere mühim 

Cümhuriyet bayramın1ız 
için hazırlık başladı 

tzmirde 

ektedir. tahribatı mucip olmuşlardır. 
Mecmuu 460 bin ton tutan bu füyo dö .Janero mahafili ecncbi)csi-

29 teırinievvel Cümhuriyet bay· 
ramımızın fevkalade surette tes'
idi için hazırlıklara başlamıştır. 
O gün büyük bir geçit resmi 
yapılacak, taraf taraf eğlenceler 
ve fener alayları yapılacaktır. 

Vali B. tarafından da bir balo 
verilecektir. Ankarada yapılacak 
bUyük geçit reımine ııtirak ede
cek lstanbul mektepleri izcileri 
seçilmeğe baılanmışhr. 

S. C. fırkası eusından birı 
polısi y2raledı 

lzmirde Bornovada bir hadise 
olmuş Ye iki gün evvel Florinalı 
Recep oğlu Rıza isminde birisi 
Halk fırkasına küfrederek hır 
polisi ağır ıurette tabanca ile 
yaralamıştı. 

dünya iıtihsalinden başka geçen nin tahminince iı.;yam kırmak i~in uzun 
seneden elde 450 bin ton istok bir m:\cldct saı·fına liizum görülecektir. 
yağ vardır. Halbuki istihlakah l\laamafih muhalefetin birden bire sü· 
umumiye azami 650 bin tondur. küta uğraması ihtimali de mevcuttur. 

Brezilya ihti1alinin asal şayanı dik
Fiatlar bunun için çok düşkün- kat ciheti bu ihtilali te' lit eden amil-
dür. Geçen av en yüksek ekistra lerin ne olduğu mes'ele~idir. Bu i'ımil 
fiahmız 48, 50 kuruştu. Cemahiri müttehidenin tefevvuk iddia-

Bir okka yağ üzerinde 12,5 ,sıle başlıyan ye l{ıtin Amerikayı İngiliz 
kuruş hükumet vergisi ve 27,5 amerikadan ayıran hilyük ihtilftftır. 

kuruş imal masrafı olduğu dü- Amerika emperyalizmi bir taraftan 
şünülürse ağaç sahiplerine ser- harbi umumiden zebun çıkını:;; olan \v. 
mayesinden başka bir şey kal- rupayı nüfuz altına alara!{ düyun dola-

Ankara, 14 (Valut) - Cilm· 
huriyet bayramında verilecek 
balo için 50 kişilik bir heyet 
hazırlıklara ba,layacaktır. 

Yeni teıaızıer 
Poıta müdüriyetince lstanbul

da teıiı edilecek olan telsiz 
istasyonunun Yanda yapılması 
daha muvafık görülmüş ve Is
tanbul telsizinden vazgeçilmiştir. 
Ayrıca Diyarıbekirde yapılacak 

istasyonun malzemesi mahalline 
göni(eiilmiftlr. 

KüçOk haberler 

Ke,au hukuk hakimi _ BiJA 
mezuniyet terki vazife ederek Istanbula 
geldiği anlasılan Keşan Hukuk IIAkimi 
Şıldr beyin derhal mahalli memuriyetine 
hareket etmesi Adliye vekAletinden bil
dirilmiştir. 

Nüfus ve iıkin - Nüfus müdü
riyeti umumiycsl nüfus ve iskAn mua
mclAtının daha süratle yapılabilmesi için 
bfr talimatname hazırJamağa ba~lamıstır. 
Idııre ayrıca isk~n işleri hikkında millf 
mallar mcdürlü!ü ile teması geçmiştir. 

Yusuf Ziya B. - Bir müddetten· 
beri Avrupada bulunan Şirketi Hayriye 
müdürü ve Sanayi maadin bankası idare 
meclisi reisi Yusuf Ziya B. dünkü ekis· 
presle şebrimJze dönmüştür. 

Evkah ıslah liyihası - Bu sene 
mecliste müzakere edilecektir. 

Ticaret borsasında - Hubııbat 
ve zahire sauşlırı artmıştır. Yevmi\'e 
vasatt ~ a.rım milyon okka buğday sat;]. 
makta ve fi:ıtlar 8 kuru.,tan aş:ıgı düş
memektedir. 

Vapurcular birliği - l\lüdürlü
ğilne henüı: kimse tayin edilmediğinden 
dığılacağı söylenmektedir. 

lktısatçılar - Şehrimizde yeni 
bir cemiyet yapacaklardır. Cemiyet ni
zamnamesi zahire borsası l\~tibi ~izamed
din B. tarafından yazılmaktadır. 

Bir gün içinde - Şehrimi;ı;den 
hariç memleketere r 345 çuval fındık 
210 çuval fasulya ve 682 çuval buğda\'la 
J 8 ı;ındık afyon ihraç edil mi~tir. · 

Almanya - Y emllk ırpalardan 
gümrük resmini yüzde 50 nisbetinde 
tenzil etmi~tir . 

Üsküdar tramvaylarında -
mevcut hatların çift hatta tııhh·ilınc karar 
verilmiştir. 

Dün gelen Anadolu, refikimİ· 
zin verdiği malumata göre carih 
tevkif edilmiş ve kendiıinin Bor
nova Serbest fırkasına mukayyet 
olduğu, evvelce de kaçakçılıktan 
mahkumen hapishanede yattığı 
anlaşılmıştır. 

yısile eski kıt'ayı tazyik ve onun iktı· 
mamaktadır. işte bunun ıçm sadi) atını ifna için uğraşırken diğer 
hükumetimizin buna bir çare cihetten. ittihat haricinde kalan Uıtin 
bulacağım ümit ediyoruz Amerika milletlerini niifuzu altına al-

* * • 

Şikavet •• • 
uzerıne ----Bundan maada cemiyetler ka-

On bet şirket hakkında 
unu mucibince sabıkalı ve mah· 
kumların fırkalara kabul edilme- takibat yapılıyor 
meleri Iizımgelirken kaçakçılık Aldığımız malumata göre Is-

tanbul mmtakası ticaret müdilr
ve k~til~en s~bıkası bulu!lan pir 
çole .ki~eJerjn Bornovada S. fır· lüğüne bir takım yerli şirketler 
k•ya kaydedildikleri tesbit edil- hakkında• tikay~er yıtpıl1D1ştır. 

Müdüriyet tevali eden bu şi
miıtir. kayetler üzerine tahkikata baf-

U rla cina .Yeti davası lamış ve gayrifaal olduğu görü-
Urta h6kiıni Ihsan Ziya beyin len 15 şirketi mahkemeye ver-

katli hadisesinde yalancı ıahit miştir. Bunlardan bazılarının 
tedarik etmekle suçlu Urla Halk müdürleri te~ayyüp etmiştir. 

fırkası mutemedi Hüseyin AYnİ Beledi~ede : 

Zeynel zade Hüıeyin ve beledı~ Müflisle mukavele 
ye reisi Atıf ve jandarma ku 

mağı ve onların menahii seITctini key
fince istismar eyJemeği sene]erden he
ri özlemektedir. 

mandanı Halit beylerle arkadaş
larının Ağlf ceza mahkemesinde 
muhakemelerine devam olunmuş; 
fakat belediye reisi Atıf beyin 
celsede hazır bulunmamasına 
mebni mumaifeyhin zorla getiril· 
meıine karar verilerek muhake
me vakti ahar• talik edilmittir. 

"Yanke,. ]erin yani Cemahiri l\lüt
tefika halkının saklamadığı bu emel 
dolayısile on senedenberi bir takım iğ· 
tişaşlar Amerika toprağını kana bo) a
dı. Meksika hükumetinin azimkaranc 
hareketi Meksikanm Amerika hududun 
daki ~trol madenlerini 4medkahlarm 
elinden kurtarabildi. Ancak her yerde 
böyle olmadı. Nikaraguada kanal haf
ri vesilesile yerle-en Amerikanın taraf
tarlara ile Nikaragua istiklalini göz1i
yc1ler arasındaki mücadele devre dev 
re alevleniyor: "Peru~, da, ve 'Aı-jan· 
tin,, d

0

e yeni görülen isyan ve ihtilıll 
hareketi Cemahiri müttefika taraftar
larının sukutile neticelendi. Bugün 
Brezilyayı kana boyıyan sebep te hun
dan ba~ka bir şey değildir. 

iflas masası belediye aley- Şimdiye kadar Nikaragua hariç ol· 
hine dava açb. mak üzre vukua gelen muhtelif isyan-

Ödemişte 

Belediye Yıldızın işletme mu- larda istiklal taraftarlarının yani A
kavelesini feshetmiş ve Maryose- merika aleyhtarlarının galebe çalması 
raya 35,000 lira tazminat ver- Jatin amerikanın .Anglosakson Ameri-

kaya karşı nasıl bir husumet heslediği
mişti. Daha evvel Maryoreramn ni isbata kafidir. Şimdiden Brezilya ih 
iflasına karar verildiği için iflas tilalinde de ihtili'ılcilerin muvaffak ol· 
masa11 bir müflisle muamele ma~r k<wiyyen memu1 edilebilir. Em· 
yapmıyacağını ve ancak Maryo- peryalist Vaşington hül<ıimeti hundun 
reranm işlerine iflas masasının şüphesiz memnun olmıyacaktır. Ye an· 
bakması icap ettiğini iddia ede- Jıyacaktır ki Cenubi Amerikayı kay
rek belediye aleyhine fesih işinin daltına almak için ileri sürdüğü Mon-

Kaymakanı vaziyetin sebe- roe kaidesi Cenup1uların gözünü bo)a-
nl gayrikanuni <>imasını ileri sürerek 

bl·nı· a abyor mak irin kafi gelecek bir çare değil-

e bir dava açmı"b. Ba icin tahki- dı"r ::. Odemişte Serbetçilcrin tertibi! Y Y 

fena bir hAdise olmut ve bazı kat safhası bitmiştir. Bu muha-
azılılar intihap sandığına, jandar- keme 26 nci pezar günü ikinci 
malara hücum ederek kayma- ticaret mahkemesinde bnşlıya- c v U K u AT \1 

nacaktır. _ 
kamı dövmek istemişler ve mü- ·------------1--' 
ıevvik olduğu anlaşılan Serbest Yeni talimatnameler Kopan elektirik te i 
F. erkanı tevkif edilmişti. hazırlandı Dün sabah Kalıtanede elek-
Ödemiş kaymakamı Ricai B. Belediye meclisinin çalışma tirik fabrikasma kum gütUren 

dün bu vak'a hakkında (Anado- usulüne dair yeniden bir talimat- iki mavnadan birinin direği sa-
lu) gazetesinde bir açık mektup name tanzim edilmiıtir. hile yanaşırken mavnanın direği 
neıreder.:k hadisenin iç yüzünü Vilayetin hususi mıili.asebesi eJektirik tellerinden birini ko-
anlatmııtır. Kaymakam B. bu tarafından da yol mükUllefiyeti- parmıştır. Kopan tel mavnanın 
mektubunda bilhassa "intihap nin bedenen veya nakten ifasına içindebulunan ameleden Mahirin 
gOnü bt:lediye dairesinden çık- dair yeni bir talimatname hazır- başına isabet etmiş ve zavallı 
makta iken Serbest fırka tara· lanmaktadır. amele derhal ölmüştür. Amele 

M. Gayur 

bın lira tutmaktad11. Maahaıa 
b~ .verginin yanhtlıkla kesilme
dıji kanaati basıl olduğundan 
Cezanın affedilmesine, fakat ver
i'İtlin tahıHine karar verilmiştir. 

Elektirik ıirketi - l\adıköyündt 
yeni ve kuvvetli bir muhanile merkezi 
yapacaktır. 

fından tutulduğu resmi tahki- Yeni stacyom için! Hüseyin de ağır surette yara-
katla aabit olan bazı adamlar Belediye bütcesine bu sene lanmıf, hastaneye kaldırılmıştır. 
tarafından: stadyom mşası için 40000 lira ~1erdivenden düşerek ... 

- Kaymakamı dinlemeyiz, is- konmuştur. Yakında stadyom 

AU haysiyet divını 
hekkındeki tebFO 

Etibba odaları Alt haysiyet 
di•aıu mu!tarreratana dair Sıbbi
Y.e vekAletinin tebliği henllz ıeh
l'i11ıiıe ıelmemiıür. ..... 

Adanada - Mütarekt: esnasında 
esir edilen bir Fransız taburundan ılınan 
tarihi bayrak kaybolmuştur. Bayrajtın 

Fransadı satıldığı söylenmektedir. 
Belediye mecmua11 - f.manet 

mecmuuının isnıi Belediye mecmuasına 

tahvil edilmif tir. __,, 

temeyiz. Nidaları arasında projesinin bazır:anmasma başla- Kn:ıltoprakta Tahtaköprü cad-
M l kd S f h mşltl desinde 51 numaralı evde otu-es e aşın e er isar r. 

kaymakamına benzetiriz. ...---·K-•I•T-----·b-..... ran Vicdan Hanım dün m'rdi· 
Gibi sözler kulağıma geldi ve "VA " e a O• 1 vend~n inerken düşmüş, ölmüş-

nihayet müddei umumiliğin mü- ne olunuz tür. Üsküdar müddei umum'ı· 
daheleia iizım geldi" demektedir. tahkikat yapmaktad~r 1 1 



1"f~W.P bq YUruyor. abü 
• netie..mcle kananad ba 
atald .. 1r1ac1ı da hual ol· ...,.... 

Fakat it band•a ibaret kalaı 
.... maela ~.MI 
•iılefleri. )hele ona ..-,.
a..t..i oW.ia ·. ıriW "9teriJona 

• . bir lrardir, 4ieldlebilir. 
HalWd ıeriJe ..... ,.... 

.lokau b8k0mettea .. ldadıklan 
~eleriai AYJ11P& buka-
1iirııraaa 1abnyorlar. e.- ,.,.. 
..,.. mlal&maa TlrWer ile 
~ olan ..... ,e1er1a1 ...... 
~ ederek ,ere slmlroıfar. 

Mlretle memleketin ikh.adl 
laa1•tma kunet Yerecek olu 
•ma1eler piJaeacl.a çeldlelf 
.ıa,m. Ortada uta çok aok-
- olan Wfe •••• l»a 
,._._ birlrat daha darahyor. 
Haltıa HrlDayenin ka1dı mec

iyetiaclea h&klmet~e mabat 
.... olmaclıktaa bqka bir ele 

ı..••m••ketia Hrtwacll M,ata war 
tlfmlt olayor. 

Acaha aedea clola11 .nlıel
WI• Hrm•1eleriaüa böikı 
lılilıtaruu defterleriDe lsa1d et
•elata, baa• blk._t war-
.lanaa llylemektea ba lra4-r 
~.U,orlar? 

8-uD 1ebebi kumea wW.. 

p11nda ne münasebet vardır.,, tına ve üıunun ı· 
Elkl dlplo•t p .-u anutmw ola- ,..... ... ._...1rılillıild.niü ı..-

eak plibL... kin beliritine ..... .w. ...,. 
Her zaman d8pnanımm dtltmanı koparak balctnn. 

d•tmadv Ceauhs ıiClealerla hepsi b6yle 
Ba llsdea llaldlrate tetahak ifadesi cl6niy•lanmf. Yamk delil mi 7 

pdar: Niçin oralarda iailaa Wr ..W..t 
latlldll harbinde ,.. ~ m&· siperi kunimuJOl''I IWe aJDi lm

Yi ba7ı'UI• btdef _,.. ptı1mı1or dut Wünde en dalriblak ltir w• 
•U7h? fe içinde yarablan ftl'lik aud Wsi 
~ • ..._ ... Yaaaa car...n oı. silkip uyandınmyor?Doih•m oa da

ralt teftll etlu.lerin 120 tanesi plDMa ldbbk hir m11efe cliJ'Ol'dtı. 
aanklı kifl hH. Şimdi~. o iki mt uca a• 

S. E. )'lraD eqine hqalimM 'riaat w-

-------~---- rwek; maqh olmakla beraber fikri ae- - Oa dakika mı, oa .... mı? 
Yiyq Dilpetea aeatı tatbakada- ~nan. 
dır~ Her hnsi bir ticaret eYİDİll 5.ftal 
matı.ika bir "J& ltlrlraç rakabi ---------
olaa mleı11• nrdar. Bu mtlel
leleler kendilerine rekabet eden 
.._ ---~içia 
b .... it~ feclaı.hldarda ba
lmnlrlar. Ve klçük memarlan 
itfaı ecllp rü~leri aleyhine kal
la.bilirler. ili' ticarethanenin 
en mlbim ........... biri de 1er· 

.. ,- mild8n old.::t= ... 

..... eabi,ı.i ... 
murlarmua elleriDe ıeçeeek oLua 
deftmeri ele bana .Wermemeje 
aamt derecede dikkat ederl•r. 

Binaenaleyh lruanç Yersllİ 
ipa •atlalaa mlkeDefleri ifle· 
riacle lml ....... lan HnDAyeleri
DÜI ilakıkl mitar• delterlerine 
bycle mecbur tutmak dotru 
cltlilclir. 

lana mblHI •llrelleflerden 
•Mıcak kaza~ ...... ni adillne 
... edebilmek için bafka yol
lar, ._._ nidalar, bqka kari
aeleJ .._blrllr. Bilfarz bir 
aclamm Gtmclap eYİD Yaya 
a~ kiruı De kazanca 
ai-aamda cWIDI Wt mlauebet 
..,.,. Dıte taraftan tican:t Ye 
w,ı ..,_..._ kmnca tUcUr 
edilirken balana ltankıla..._ 
aldılclın, yabat bankalana oaW-. 

Yermete mnafalrat ettikleri itibar 
...... bir kariDe lmmeti serebilir. 
Bu ..-.de hem •ıktmetin, hem 
cW it: ad....,_ menfaatları 
ft ilatiıaslan telif edilmit olur. 

~"*" """" 

GEL.1 S l , 
-~GOZEL 

Teselli yolu! 
S. P. gazeteli. intihapta kay• 

betmeala teMlliUi ..... 
mit: Ka...,.. -~ eYYell ken· 
eli farkal4rmm, HAik lır"-dan 
iatifa ederek geba!t n•zetleri 
olarak kabul Ye takdim ed•Jor, 
S. farkadan d• ,ı.tifa ettiraek se
ne Halk fukallU mal edi10r; mi-
sal: Yen.hir intihabı! Aferin 
fena taeW deiiJ. 

ılf 

Kıraliçenin dön&m& 
Mlbeccel FMnım, demiler, 
-~ aprak, ~'tıler, lruaM
lar klyler 11retek re,alarmda 
flrdlil A~JI, ....,...,_. 
yqatblt Amerikayr ılrcllkt• 
........ ı.ta ... d ........ 
1eyabati e111amada birçok hava-
lar du1m111t prkdar dialeııail 
olan ıuzel lcıraliçe, _kim bilir • .hu· 
rada Claha ne pllklır doldura
cak besteler olftayacakbr. 

C.abl Ameriblllar M&btccel 
hMa• Dleya ,etellik lnrallpld 
illa eclecekld, etmeli İdit•. 
Etmediler,. etla.Uler :ama ... 
....... telıliler. .... ....ıe
ketlerioclo -,.. pkı,. 

~.ı.-
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e itimat ~tm~ Hij' e( ~~ 
O.,, ccak k.iftetli adaalar ltı:fik 
e~~ .Ş.ı-' •....ıfak ol· 
mana onlar hemen Omana h&-
cum ederler Ye onu lldllrGrler. 
Y alnu: bunları bir. ~~
bilmemeai ......... Sis baaa 
Melmecli ıetiriniz, onunla ben 
yalmı bqma konupyım. 

Meymun otla lle llrkadafban 
hemen çakmıflar, Alinin eYinde 
Mebmecli buhnutlar Ye onu Sebe' 
oihma ıetiraaifler.U 

Sebe otla, toy •e haril Meb· 
medi kolaylıkla kudırdı. 

Ona decllld: 
- Me'hmet leDİD ikbale eri 

men için O.manan ortadan kalk· 
maa iham dejil m.i?. 

- Onun çekilmesi ele klfi. .... 
- F alrat ba adem çekOmeı. 

Blıim Yaktimiz İle dardır. Ya· 
nn Şamdan, Mısırdan, Klfeden 
Ye Buradan b&k6met kunetleri 
buraya reJir1e bwm halimiz ae 
o'ur? Topumu mab.c)urus. Er 
ıeç ltbim Medineyi ele alclajı· 
mas her yerele pyi olaeak, " 
bize karp hareket bqh1acak· 
rekeO uman bizim b&tOn ba· 
reketimiz bop tider. Sen de 
ebediyen ikbalclen malınım o
lunun. Çlddl leDİD de ltilimle 
beraber oldup ieter iater.mez 
anleplacdtır. 

- O halde ne yapalım? • 
- e- bhna yapılacak it 

bu adamı oaudan kalchrmakbr. 
Bunu yapab~aek hqaeo ffz A· 
J,iye biat eder Ye buradan llal· 
kar ıideriz. Yalnız bu iti J•P•· 
cak adam iham. ~ teklif 
.Waia. 
.. llller llehmedi korlmbaaf

ta. Oaaa için Mehmet bit ceYap 
Yermedl Sehe otfD denm l!tti: 

._ llebmeU bi& iki likta btri 

ııarıııındayız. Y• biz kenkicnizi 
feda edeuii7, yahut bu adamı. 
Geri d6neıaek onun hükjiııu;ti 
bizi takip edecelc, bizi mabve
dinceye kadu u· raıacak. Kalır· 
sak ona yd şecelc imdll l u"et· 
ini bizi bitireceb. O halde leıed· 
dilde yer yok. Tereddüt biıi 
pusuya düıürllr. 

Bu .CSzler Mehmedi yabfhr· 
mıfb. 

- Doğru a6yl"Jor•n, dedi. 
Ben bu ti derohte edwim.. Ba· 
na itimat el 
~ Pek ali. Mt!Mle ka:m:ach. 

Haydi fit ft ilk inatta IMt ifi bitir. 
Mel met kalkıp gitti. 
M ebmet I° ttilata •onra Sehe'• 

oğ'u Mıurda kauındait aaamla• 
na en ileri gelenlerinden Katey• 
re,; Sevdan Ye GafikiJi da• t 
etti. V aıiveti batlı a tlr'8 im 
lisenla onlara da bilirdi: 

- Si& t»...-ıen itibaren Meb
... tUip edec-"ıiaiz. Muet .. 
Din •acak- 0,..am 6'clirmelde 
bıltedileceği aitds "l'IUlafllmıfbr. 
Mehme~ onun ildürmejj cJııwobte 
etti. Fakat ~elu.-edin IOll cia(d• 
kada zaf göaterme•ndea endife 
ediyorum. Onun içia Iİz anu ta
kip edtaiz, onu yalnıı batakma· 
)'IDız. Onun teredclttt ettiflni ,e. 
l'Orı•iz alS hemen harekete p 
çlals ft iMi ftl bitiriniz. 8a ada• 
... lld&rmeclea, J1D1Ddan eılr

'--h "-....... 
SIDIZ .. 

Ga&lri ce91p Terdi: 
- 8'l ad11tm aW&rcllkt...,.ra 

ne olacak?._ 
Sebe' oflu ee9'ap Yetdi: 
- Pe111imberin ..a nrili fi 

batma geçecek, ilahi bak ı••.,. 
lana elindeıl kurta'acalr, llllticede 
bu.le bu bareketimiıck ...at-
fak olacak, -- ••Hıleriai 
~ edeceiiL 

Gafiki, bu lkleri kaUI ettic 
- Peki, eledi, biz bu İP, de

rohte ederiz. Meba:et barel ete 
ıeçer ıeçmez biz birkaç edam 
daha alarak onu talrip eder, 'bu iti 
1a~z. S•a m&aterib oL 

Sebe otlu ıonhr. 
- Yamnıza irimi ri ala~k· 

•mı? ... 
- Kinmeyi almr, Hallik otl• 

Amn alırız, lbnl Adil " Om.,. 
ri .... 

Sea.e otla manfaka etti. 
B .... rm hepsi ••itimat ettiti 
adamlardı. Nih.,et Sne ..
adamlanaa IOD talimel•" Yerclı ı 

- Hepiniz ı.er dakika bazsr 
olma-. Bu ifin aaun .aıa.Hi .. 
zim aleyhimizdedir. O-tının Y-"'i 
lileri vaziyetten baberdar o;ur 
.:.as -· yardi... -.. ~ 
larclp-. Bunlar biai ••• 
1akabycak olurlarsa hepimisi' 
kalaçt.. ~ seçirirler. o ..... 
pi9man olmata bile Ya • 
bulma)'IZ. Biz, flphe.;., tiu yol 
6lmeii cana ~inaet bflirP.- f! 
IJat bw netice •lmad•• nttp'kM~ 
de1 baldan ubipleri._e ~e 
den llDnelrı nabalt 1cr~ Jt 
ohuw. Hakkı .,. .,pin 
Yttdiktea ı~ra. ıWlll' 
yolda muYaffQ olcl...,.. 
ilmek, en 1a1J1k .aaadettir. 
halde thllslra fe.t tl8ed 
... .... ,.,......, ... 1 . . .............. ~ 
~İ C&JaP •-.dl: 
- Oe ~~111ıatıte; 

.efg. ~ ._..,....,..._. _ .... 
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Prof. Tı teka 
Belç!f:.tan1n mt' şbur asa

biyecisi ~ehıJmizde 
Dünkü nüs'ıamızda Be!çikanın 

.:sabi hastalıklar mütehassısla
nndan bir doktorun bir Türk 
genci ile birlikte şehrimize gel
diğini yazmıştık. 

Bu gelen doktorun Belçika 
emrazı akliye cemiyeti reısı ve 
hususi bir bimarhane sertabibi 
Prof. Dr. Titeka, ve beraberin
de getirdiği gencin de Belçikada 
t ahsilde bulunan Türklerden lb
rahim Bey isminde birisi olduğu 
anlaşılmıştır. 

Prof. Dr. Titeka, kendi bran
şında pek muktedir ve beynel
milel şöhreti haiz bir zattır. Bu
raya gelir, gelmez Bakırköy a
sabiye müessesesini ziyaret et
miş oradaki meslektaşlarile gö
rüşmilştür. 

Prof. Titeka Tokathyanda ken
disini gören bir muharririmize 
demiştir ki: 

- lstanbula ilk defa olarak 
geliyorum. Bakırköyüne giderek 
oradaki asabiye hastanesini, 
laboratunrlarmı gezdim, gör
düm. 

lstanbulda böyle mükemmel 
bir asabiye müessesesi bulaca
ğımı ümit etmiyordum. Burada 
gördüğüm Jaboratuvarlar ve bil
hassa teşrihi marazi Ye sero!oji 
laboratuvarlara Avrupadaki em
salile mukayese edilecek kadar 
mükemmeldir. Türk asabiyecileri 
Avrupalı meslekdaşlarile teşriki 
mesai edebilirler .• 

Fransız nazırı 
Haftaya mem eketi

mize geliyor 
Fransa Ticaret ve Sanayi na

zırı Mfüıyö "P. E. Flandin 11 re
fakatinde müsteşar Mösyö "Ch
ramel., olduğu halde orta A•
rupa ve Şarkta bir seyahate 
çıkmııtır. M. FJandin Prag, Vi
Yana ve Budapeşteyi ziyaret et
ıni~tir. Bugün Budapeşteden Bel
grada hareket edecektir. Ora
dan Bükreşe geçecek ve Kös
tence tarlkile ayın 21 inci Sah 
giinü Istanbula gelecektir. 

M. Flandin burada Fransız se-
farethan esinde misafir olacak 
ertesi gün Ankaraya hareket 
edip ayın 24 ünde tekrar lstan· 
bı1la avdet edecektir. 
Nazır buradan Sofya ve Ati· 

n~ya uğradıktan sonra Fransaya 
ınecektir. 
M. FJandinin seyahati, Fransa 

ticaret ataşesinin verdi ği izahata 
llazaran tamamile resmi bir ma· 
hiyette deği l dir. Nazır, muhtelif 
Fransız ata<ı::e lerinin mesai tarz
larını tetkik etmektedir. Anka
tada M. Flandin ile lktısat ve-
kilimiz Mustafa Şeref B. gö· 
ti.işe cekler ;ki memlekti a laka
dar eden ~icari meselelere temas 
edeceklerdir. 

Bt:riinle 
l efefon vasıtasile ko· 

nuşacakmıyız? 
.. Posta ve telgraf umum mü

durlüğü, Ankara - Istanbul· 
8etlin arasmda bir telefon bat
tı te . . . Al .. e-sısıne daır man muess 
Selerinden bir teklif almış ve 
tetkike başlamıştır. 
A. Bu teklif muvafık 

nkara ile Berlin 
telefon ··k-ı . l mu a emesı 
eccktir. 

görillUrse 
arasında 

tesis edi-

~ M:!Lll!i'' & $ • • •s ' guwş #A&F 1 NS - - , 

ı ŞEHiR HABERLERi " 
~1----------~--smaıım;zmm _______________ ~=-:ı~ı--=.-.--.~ 

Adliye vekili Bı· r k b ı Edebivat şube~i 
Dünkü tırenıe Anka

raya gatli 
Adliye vekili Yusuf Kemal B. 

dün on dördü sekiz geçe hare
ket eden tirenle Ankaraya git
miştir. 

Yusuf Kemal B. i istasyonda 
vali Muhittin, müddei umumi 
Kenan B. ferle diğer bazı adliye 
erkanı teşyi etmişlerdir. 

Nazitiu mezarı 

mu a ee 
Cere:;k .. onu ( s rıı eke CCİ l or 

Meliha hanım SO) u vor Güzel ıanatlar bi rliği edebiyat 
şubesinden: Şubem.zi n senelik 

"Bugünkü mücadeleye fikir heyeti umum:ye içtimaı 2 Teş-
müsademesi diyebilirmiyiz? '' rın·sani Pazar günü saat on üç 

Genç ve güzide kızlarımızdan buçukta Güzel sanatlar birliğinin 
Meliha Avni Hanım, Türk oc • Gülhane parkı methalındeki mer-
ğında güzel bir konferans ..-er· kezinde akdedilecektir. Azanın 
mişti. Bu konferansa itiraz rden- Teşrifleri rica o:unur. 
ler oldu. Bunlardan birisi de Me· Ruzname . 1) idare teyetin :ıı 
liba Hanımın eski arkadaıların- bir senelik icraat raporu, idare 
dan Hacer Hamit Hanım olmuş heyetinin tebr;esi ; 2) Nizamna· 
tu. Meliha Hanım, bu eski ar-

d menin tadili ; 3 ) Yeni idare hey-
kadaşma da şu mektupla yerin e 

Dahildı.> 

' ay'ı~· Kuru, l 5 ( ı 

l lariçte 

j ~0(1 

b 

12 1400 

Cemaziyelevvel 
1 

1349 
f u cecek ı Ay 

ıtık.atı Vohu 

130 1 

450 
l70h 

. 

Gwıeşın tJ0Au1u O, 1 I - batı}ı IJ,Jt 1 

15 55 Ayın Goğu1u 22. 6 - Jaı11: 

Proje belediyede hazırlanıyor 
Süleyman Nazif merhum için 

yapılacak mezarm projesi bele
diye fen heyetince hazırlanmak
tadır. Yakın bir zamanda 1000 
lira sarfile mezar yapılacaktır. 

bir mukabele de bulunuyor: eti intihabı; 4) Aza tarafmdan 
vukubulacak teklifler . 

• Hacer Hamide · ----~----------

Namaı vakıtleri 

c11ı .. 
4 Si \2 ,0 1 

kı .... 
15 (16 

v .. .. . 

--- --- -----
Ad Ilyede; 

Ka~ereto kardeşler 
Dünkü ma..hekerrede davacı 

vekili, bunların tahl•ye olun· 
dukları gibi kaf2oeklarını 

aoyledi 

Bir ltalyan sigorta şirketinde 
zimmetlerine para geçirmekle 
maznun şirket memurlarından 
Yozef ve Antuvan Kazereto kar
deşlerin muhakemesine dün Is
tanbul ikinci ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede maznun vekil· 
leri, müekkillerinden Antuvanın 
kefaletle tahliyesini istemişler, 

davacı vekili müderris Cevdet 
Ferit B. ,,Bunlarm memleket ha
ricine kaçacaklarına dair vesaik 
elde ettik. Hiç birisinin tahliyesi 
muvafık değildir,, demiştir. 

Mahkeme, tabliye meselesi 
sonra dDtDnDlmek Dzere bir ia
tilimm tekidi kararile mubake· 
meyi pazartesine bırakmıştır. 

Fırar hadisesi 
lstanbul birinC'i ceza mahke

mesinde dün ~eçenlerde tevkifa
neden kaçarken yakalanan bir
kaç mevkufla firara sebebiyetten 
tevkifane gardiyanlarından ve 
jandarmalardan bazılarının muha
kemesine başlanacaktı. 

Fakat, maznunlardan bazıları 
gelmemiş, ihzarları için mu hake -
me kalmıştır. 

Deli mi, deQil mi? 
Karakaş Hüseyin isminde bir 

1-. atil maznunun deli olup olma
dığı hakkında Mazhar Osman B. 
ve diğer yedi doktorla Tıbbıadli 
doktorlarından Hayrullah B. ara
sında noktai nazar ihtilafı çık-

mıştır. Mazhar Osman B., "Bu 
adam temaruç ediyor,, diyor, 
HayruJlah B. uDelidiru diyordu. 
Mahkeme kararı mucibince Tıb
bıad l i meclisi Mazhar Osman B. 
de hazır bulunduğu halde vazi
yeti tetkik etmiş, iki tarafan 
noktai nazarlPrı dinlenmiştir. 
Hazırlanan rapor, yakında mah
kemeye verilecektir. 
Hırstzlıktan mıhkOm oldu 
Birçok yerden öteberi çalmak

la maznun galip oğlu Rifatan 
muhakemesi dün lıtanbul ikinci 
ceza mahkemeıinde bitmiıtir. 

Rifat, üç sene dört buç~k ay 
hapse mahkum edilmiştir. 

Başmuavin rahstsız 

lştanbul müddei umumiliği 
başmua"fini Keır.al B. , birkaç 
gündenberi rahatsız bulunduğun
dan makamına gelememektedir. 
yakın zamanda iyiletme!Iİni te
menni ederiz. 

Kemal B. e ilimat dairesi tefi 
Hikmet B. vekalet etmektedir. 

- .. - - - .... . ..... 

Seninle ayni mektep, aynj sıra, ayni 1 -, 
yatakanede en yakın bir dost olarak , _Gelenler, gidenler 
~ulundurn. Zeka, çalışkanlık ve kabi-1 Zonguldak meb'usuları Celal 
hyetini bilirim. Fakat gazetede koudu· /Sahir, Rifat Nazif. B. ler dün Zon
~aşkalarının yazdıkları bir yazı altrna guldağa gitmişf,.rdir. 
ı~za a.t~anı teessürle karşıladım. Se- § Şehrimizde bulunan Paris 
nın gıbı bir arkadaşla başkala- darülfünunu rektörü dün Atinaya 
nnın sözleri üzernide konuşmak •t . r 
değil, karşı karsıya, hatta icap gı §mıMş ırk .. k b k 

!> • •• • • d e sı a sa ı ziraat nazırı ederse büyük bir halk kütlesı onun e .. 
konuşmak · t · 0 da soracağın Bursadan donerek lstanbuldan 

ıs erım. ra h k t t . t" 
her S •• w ha••rnn. Yeni are e e mış ı r. 

oze cevap vermege - -------fırkanın programını senin tavsiyenden 
çok evvel okumuş, tetkik etmiştim.w · O .st. B. Dırülbedayi temaıller ı 
gün verdiğim konferansta söy1edigım 
bir cümleyi tekrara lüzum görmüyo
rum : "Yeni fırka iJk meydana geldiği 
zamanlarda mefktlre yolunda çarpışa· 

cak, memleket ve ınillet için canını, ka

Bu akşam 

saat 2 I bu
çukta : 

Cin 

ISTAKBUL BEUDIYESI 

nını feda edercesine çalışacak, Cümhu· koıncJi 3Perde 
riyet idaresinde Yeni bir kol harekete 

1 
Tablo 

~~ ~ ~~ 
gelecek diye gençlik namına, gelecek 
günler namına sevinenlerden biri de 
bendim. Fakat bugün esefle görüyo
rum ki tahrik ve tahrip vadisinde uğra· 
şıyor, bu fırkayı halkaJıyanlar arasın
da memleketi anarşiye davet edenler 
var.Temenni ederb ki fırkanın başında 
bulunan lider bu kabil adamları seçip 
atsın ve bu suretle beklediğimiz fikir 
mücadelesi saahsına girmiş olalım.,, 

Yazan : P. 
Armotrong 

Nakleden : 

A. Muhtar 

l ıııı 1 

11111111 
Geçen seneki gibi salı akşamlan mu

allim ve talebelere, çarşamba akşam

ları üniformalı zabitana ve cumartesi 
akşaml arı umuma tenzilAt vardır. 

Evet ben bu sözü söyledim... Söyle-l .. ••llil•••••••-••I 
diğim bir söstl her daldka: yalnız tek- , ~11 Bu akıam ~ 
~-r ~eğit. icabında ispat edeceğimi çok I Melek ve Elhaınra 1 
ıyı bılirsan. Konferansı dinlemeden o- 11 . , d j 
nun hakiki manasını anıamadan nasıl ı Sınema arın a 
oldu da hiç bir mana ifade etmiyen, Ga Ja müsa n1eresi 
:ekdiğerini tutmıyaan bir yazı altma 

1 
olarak 

ımzanı koydun nasıl? ı l 
Fethi Bey, şuna ve ya buna siper f 

olamaz, olmamalıdır. Ne sen, ne beni 
onun vatanperverliğinden şüphe eden· 
terden değiliz. J 

O günkü konferansım şuurlu bir va· 
tan evladının derin bir feryadının ifa-

1 desi idi. Bu meyanda siyasi kanaatle
rimden, Halk fırkasının inklr edile· I 
mez yüksek eserlerinden bahsedi'7im 
hoşa gitmemişse, bunun mes'ulü ben 
miyim? Sözlerimi başka kalıplara dö
kerek konuşmak istiyenler bu hakika- J 
ti baltalamak istiyenlerdir. 1 

1731 1902 

Hava: 
Oün aıami h:ı ı ar<'ı 23dcn:cc olmuş· 

cur Bup:ün mura,·asıt ~rddetle r:oyra:r. 
e~ecck. ha\'a lıul ut'u nlacnı,ur 

Radvo: 

Bu akşam lstanbulda 
Saat ('ekiıden ona kadar alaturka 

Fasıl. 

Sinemalar: 

Alkazar - Fııhişeonin hayatı 

A1emdar - Çarın e!ması 

Aıri - Kanlı sevda 
Ekler - Şch\C~t diyan 

• 
Elhamra - Aşk valsi 
Opera - F:l'ıedi ~erseri 
Beıiktaı Hilal - ~efaiet zambağı 
Etuval - Cennet budur 
Franıız - Kalp hırsızı 
Melek - 1 l:ıyat dalgalar ı 
Sık - Zoraki korsan 
SürcyyaKadıköy - Demonva 

1 
Hale ( Üıküda.r ) - Cazbant 
delisi 

---------;;;;;.;;--iiiiii-..iiiiİiiiiiİi .......... 
Cumhuriyet bayramı 
29 Teşrinievvel Cumhuriyet 

bayramında yapılacak tiiera!irrı 
proğramı hazırlanmak l a dır. 

G . 38 sakatlandı 
Büyük G. 38 Yunkers tayya

resinin motörüne arız olan sa
katlığın tamiri için Almanyaya 
bir parçA ısmarlanmıştır. Bu 
parça ancak bir haftada lstan· 
bula gelecek, yerine konduktan 
sonra G. .38 propaganda seya
hatine devam edecektir. 

-
lstanbul altıncı noterliğine 

Efendim, 
Istanbulda Fenerde Tahta 

minare mahallesinde Hamam 
ittisalinde Simitci fırınında icrayı 
ticaretle meşgul Salim Efendi 
mezkur fırını ahere devr edece· yeni fırkayı cahil bir adamın tez· ı 

viri eseri görmüyoruz; bunu ben oradal 1 ğini haber aldım. Binaenaleyh 
da izah ettim. Fakat bir t~ül vücu-1 da getirmek baŞka. onu yürutmek baş
ka şeydir. "Barikai hakikatin müsade-11 mei efkaradn doğacağını,, ben senden § 

evvel konferansımda söylemiş ve ayn \ 
ca da misaller vermiştim. 

Fakat bugünkü mücadeleye fikir 
müsademesi diyebilir miyiz? Bugünkii 
mücadele karanlık bir vadide ıslıklar 
öttürüyor.. . Söylediğim bu sözlerir 
delilleri gizli değildir. 

MELiHA AVNi 

f sfan' ul as!ırt 6 cı lıu'/ea~ mahJr.r-

ve Jannette Mac Donald 
tarafından 

Aşk Resmigeçidi 
ilaveten: F ox Jurnal Sesli ln
giliz R. 101 balonunun Hindis· 
distana giderken yo'da (Beau· 
vais)de düıilp yandığı görül
cektir. ihtar : Müsamerelere 
Melek'te 9,30 da ve Elham
ra'da 9,45 de başlanacaktır. 

sınatn: Fiatl"rda zammiyat yoktur. Bu 
Muazzez hanım ile kocası 

d müstesna filim pek yakında 
olup mukad ema Ortaköyde Ü 
Çırçırda Hilalahmerli Kamil e- Ankarada KL P ve lzmirde 
fer dinin hanesinde Hüseyin e- MiLLi KÜTÜPHANE EL-

I mezkur fırın namına olarak ver
J miş olduğum emvali ticarireden 

mütevellit ( 240) lira alacağım 
old Jğu cihetle mumaileyhin bu 
baptaki satışa itiraz etmekle 
beraber her kime devr ve furubt 
edecekse fırın üzedndeki mat-

ı tubuma halel gelmeyeceğini be
yan ve şimdiden alakadarana 
berayı malumat işbu ihbarna-

1 melerden bir nushasımn ( vakıt ) 
gazetesile neşr ve ilanını rica 
ederim eferıdi ·:ı. 

14 teşrininevel 1930 
Yemiş iskelesinde caddede 

yağcı Simyon Acem oğlu 
Bu nüsha talep dairesinde 

fendi meyanelerinde mfitekevvin HAMRA sinemalarında gös-
boşanma davasının müddealey- l terilecektir. I 
bin ikimetkAhı meçbUliyetine ıu .. _..ıııı.uıı Paramunt filmidir ......ll 

u vakıt" gazetesine tebJiğ o~urıur. 
14 T. Evvel 1930 

lstanbul altıncı Noteıi 
binaen hakkında gıyaben cere· ı · 
yan eden mahkeme neticesinde ,BllEIS:> H A C J -M U R A T ~~ı 
kanunu medeninin 134 üncü 1 Bütün lstanbul bu filmi bekliyor. Çünkü bu filim şimdiye 
maddesi mucibince sadır olan 1 • ı b v d • kadar görülen filim erin en Oyügü ür. 

tarihli ilAmın bir nüshası 1 1 M • • k s • ~ 
divanhaneye talik edilmiş o!du- f aJı ınemasının 
ğundan tarihi ilindan itibaren 1 : · ~ 
bir ay zarfında itiraz etmediği- ( HACI MURATJ~ .açılması West~.rn elektrik tesis 1tından •· 
niz takdirde hakkımzda muame· ~ dolayı 19 teşrınıevel Pazar gunü akıamı saat 9,30 1 '' 
lei kanuniye ifa edileceii ilan • tehir edilmiştir . rwJ 
o~un~r.. . , . ·.• 1~HE~~1Ji ~1~@;3~i 



- 6 -V AKIT 15 T eşrinevel 1930 

M. Meclisindeki Hararetli Müna
kaşalar Nasıl Geçmişti ? 

O ..... ·······=················u=·-- • 1.-••••••••••••••nı• ·• ······:······················· ~ Ş · it be •1 
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Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başımla 
Reyojtlu ~362. ;Sube acentesi Sirkecide 

Mühürdar zade hanı altında Tel.lst.2740 

sm Yenı"' Meli.tep mı ~ Wı: 
~~ -· ~ ~ı·ı •.. ı •. 

S~rbest Fırka liderinin sdıt, mali ve iktısadl cephelerdekı 
tenk tler :ne karşı Vekiller tarafından verilen cevapıar 

vazıh ve kuvvetlidir 

:m Ana· ilk- Orta kısımlar ve Fransızca kurlar. mı 
~ ~ 

l
ii!i Ana ve ilk kısımlarda kayıt kapanmak üzeredir. Bu kere fö: 
!fü açılmasına müsaade olunan orta sınıflara talebe kabulüne iiH 

1 

iiii başlandı. ilk tahsili bitirip le yalnız Fransızca kuralarına P1·ı; i!i! girmek istiyenler de kabul olunacakbr. 1 .ı [Dünkü nüshamızdan mabat] na bigane kalması, memleketimizi ik· 
Oradaki arkadaşmm söylediği 11u- tısadi cihetinden de kemirmiş değil mi 

tuk, lzmirdeki Şükrü Be.>-in söylediği idi? An-upanın, Amerikanın iktısadi 
nutuktan başka türlü değildi. Fakat hakimiyeti altmda zayıf natüvan de· 
kendilerini tebrik ettiler, elini sıktılar ğil miydik? Birinci sebep harptir. 

istenderiye sorul postası 
( 1ZMIR) vapuru 

rininevel cuma 10 
17 Teş

da Ga

kalkarak 

• ·····-·····--····~····--·····"-............................. :::·::·:::::::::: ::::::::::::::i;:::::::::::ıc.; • 
iiaH!!iii::Eii!:.l!!!Eı"HEF-::!!55!!ii55!5i!5ii!i55i!!5ii:::5::i::::::::: :.::::::::::::: •••• ::==::=: ...... 

ve hatta adamı alıp lzmire getirdiler. İkinci sebep: Kambiyo buhranı 

Ve oradan Balıkesire, daha sonra Is- Bu da sekiz ay evveline gelinciye ka· 
tan bula getirdiler. Fakat arkadaşlar dar paramızın kıymetindeki teme' ,·üı; 

Cümhuriyet Halk Fırkası, karşısına çı· ve sukutlar memleketimizde mühim za· 
kacak muhalif bir fırkaya karşı müca. rarlan mucip olmuştur. 
delede hiç bir vakit aciz değildir. Otuz Bu temenüç ve sukutlar dahi ha.!'iç-
b<.>şte nasıl kuvvet ve imanla işe baş- ten memleketimize sermayeler ge1m~i 
lamışsa bugün gene ayni kuvvet ve i- ne mani olduktan başka memleketimiz· 
mania mücadeleye hazırdır. (Bravo den bir takım sermayelerin de lc'.l"'tıı. 
sesleri ı·c alkışlar) Arkadaşlar öyle sına ve memleketimizden bugün ecnebı 
şekillerde propagandalar de,·am ediyor bankalarında olduğu gibi bir takrm 
ki Fethi Beyefendiye hatırlatınca biz. ~ermayelerin de atıl kalmas1n11. sehehi 
den değil diyor. Fakat adamlarını ken· yet vermiştir. 
dileri te~kiJata memur ediyorlar, pro- üçüncü sebep: İhracatımıza moka
pagandada yakalandıkları ve hapse bil ve hatta ondan çok daha fazla olan 
girdikleri zaman bizden değil diyorlar. ithalat vukubulmasıdır. Bu ithalatın 
Onun i~in nereden bir mektup gelirse her zaman servetimizi kaybetmemize 

• mal bulmuş mağribi gibi mektup sahi- sebebiyet nrmesidir. 
bini teşkilata memur ediyorlardı. t~te Dördüncü sebep: MemleketimizdC:' 
bu k~bil teşkilat yüzünden bugün mem· sermaye azlığından ve gene kambiyo 
Jeketın vergiler ve diğer siyasi eşkfLI Ü· buhranından hasıl olan kredi buhranı 
zerindeki prop.agan~alarla ~ ~adar dır, fayiz fahişliğidir. Ve esasen eski· 
karmakarışık bır vazıyete getırnuşler· denberi mevcut olan murabahacıhğm 
dir. Mali kanunlanmızı burada tenki- artmasıdrr. 
d:ıtta bulunurken buyurdular ki üç B . . b H · · · b'ld·-· 'bı" .. . eşıncı se ep: epınızın ı ırı gı 
dort ı-enedır mademki bu tashihata 1 d . d · - · · 'dd ti· k . son sene er e geçar ıgımız şı e ı U· 

lata rıhtımından 
cumartesi sabahı lzmire varır 

ve l:ımirden aaat 12 de kal
karak pazartesi saat 10 da 
lskenderiyeye varacak ve 
çarşamba iskenderiyeden kal
karak izmire uğrayarak lıtan
bula saat 12 de ıelecektir. 

lskenderiyeden aktarma Port
sait için de qya kabul olu· 

nur. 

lra~znn ikinci posası 
(KARADENiZ) vapuru 16 

teşrinievel Perşembe akşamı 
Galata rıhbmmdan kalkarak 
lnebolu, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Gireaun, Ordu, Fatsa, Sam· 
sun, Ineboluya uğrayarak ge

lecektir. 

Dahiliye vekaletinden: 
Bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi icra kılınacağı ilan edilen 

Ankara şehrine su isalesi işinin ihalesi teşrinievvelin 15 inci çar
şamba günü saat 15 de dahiliye vekaleti müsteşarhk makarmnda 

icra kılınacakbr. Taliplerin müracaatları. 

Hariciye vekaleti 
düriyetinden: 

levazım mü-

Mıktarı cinsi teılim mahalli 
50 ton kok vekalet 
25 " Antiraıit Misafirini ecnebiye konağı 

2000 okka mangal kömürü 
" " " 

4000 " Odun ,, 
" 

,, 
Yukarıda mikt11rl1rı gösterilen mahrukat teırini evvelin 23 On· 

f 
ı cü günü ihale edilmek üzere müzaydeye konulmuıtur. 

ltalyan talip olanların şeraitini anlamak için levazım müdürlüjü· 

ne ve ihale günü de mübayaat komisyonuna müracatları lüzumu 
ilin olunur 

Jandarma imalathanesi ilanatı 1 kanı huJunuvorlardr, yapsal:ırdı. ki k b .. d b l h ıı · · . . • ra ı ve ugun e aş ıca ma su erı· 

ndul kabdar ddedıkod~. ıle .. meşgul ~l- mizdeki fazla düşkünlüktür. Karaköyde acentahane al- ..................................... ._ ................ .... 
maz ı" uyur ular. Uç dort senedır. Alt b G h . . . b'ld·-ı· d dd d k Ç kl J 9 f Ç ki 1 3 N J f . ' . mcı se ep: ene epınızın l ıg tın a Ye C8 e Üzerin e iin ana (a C UDCU e - ana ~ {3 e . U e • 
C. H. F. her halde dedıkodu ıle meşgul .b. d .. d t l h· ı· d 

- · . , . . gı ı unya a mevcu o an ve a a e· -a 3 ı•ne mUddetle arık b d k b' d J degıldı 'e her halde ışlerı üzernide d h 1 mar za .... ... rat mekte in eıı: rat me te l n1ü ür ü-. . . . . . vam e en zaman zaman ve ma a ma· il ._. ·1 k 
ı,> ı calışıyor ve kendılerının Parıs sefa- h 

1 
d't t ah'" 1 .. t artbrma e Klraya Yerı ece - d 

.w a şe ı ez ur er gos eren ve ne va- K , b l 30 ı - Çanakkale 9 uncu jandarma X-ün en : 
rctınde çalıştıklarından daha e~lı ça· k. ' h t w. • "t h ı tir. at i i a esi teırinie- 5 
l kt 'd ·ı N ıt nı aye e erecegını mu e assıs arm mektebi talebe efradının iaşesi için yüz K'ılo 
ı~ma a ı ı er . ... asd oldu da kendile· d . d . -· mi b h vel 930 tarihinde yapılacaaın-. . . a tayın e emıyecegı umu u ran· e 50 Ek k 
rmı burada tarıf buyurdular. d ı t b ht rr . ·n d' ki b dan istiyenlerin o gün saat atmış beş bin kilo ekmek 1·9-930 dan 16 00 ·me. 

Remzi Bey (Siva) - Muhterem ar- ~~· .~ ~ u ~u e 1 amı er ır U· 1 Ç kk l 3 lı j d 
k

. d .
1 

S C F l'd . ht gunku ıktısadı sıkıntımıza sebep olmuş- onalbda levazım müdl1rlüğü- 931 senesi Ağustos gayesine kadar - ana a e · • numara an ar· 
.l a!;i arım . . . ı erı mu erem 6•10-930 tarihinden itibaren yirmi bes ma mektebi talebe efradının 1·9·930 

Fethi Beyin beyanatında iktısadi sıkın· tur. ne gel111eleri. .. .. . ~ tarihinden 931 senesi ağustos gayesine 
tımızın ~ebebine ve hükumetimizin ver· Bugünkü iktısadi sıkıntıya sebebiyetlı"'~"'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~ gun mudedtle kapalı zarfla münakasa· kadar bir senelik iaşelerine muktkezi 
gi siyasetine dair olan izahatına karı-;ı \.'eren Yergiler ve yeni vergi kanunları Bayron Marsilya ekspresi ya vazedilmiştir. 165000 kilo ekmek 6·10-930 tarihinden 
fikirlerimi kısaca arzetmek isetrim. , iktısadi buhran gibi biribirin~ &irift Marsilya, bkenderiyc ve Pireden 1 2 - :Ekmeğin ltiilesi f00.10-930 Per· itibaren 2:> gün müddetle kapalı zarfla 

F th. n f d. b .. 1 .. 'kt d. bir çok hadise ve sebeplerle, ılletlerle • 
1 e 1 eye en ı, ug un m ı ısa ı . . - .. . beklenmekte olın lüks rosta vapuru· şembe günü zava1ı saat 15 te vi ayette münakasaya vazolunmuştur. 

sıkıntımıza vergi kanunlarının, hüku- alakadar olan für has.talıga ka~şı oy~e 
metin ,·ergi siyasetinin sebep olduğunu kolay kolay zah?,'ets~.zçe tek bır ~eşhıs PA TRJS il icra kılınacağından ihaleden evvel mek 2 - Ekmeğin ihalesi 30-10-930 per· 
iddia etmek istediler. Izmirdeki nutuk- koymak nasıl mumkun olur. Yanı ver· Limanımıza 14 t~rinicnel salı günü tep idaresine müracaat eden taliplere şembe günü saat on beşte vilıiyet dai-
l:ırında da iktısadi sıkmtımıza vergile· giler sebep oldu gibi bir teşhis koymak muvasalat edecek ve 16 te~rinJencl derhal şartnameler mektep müdiriye· resinde icra kılınacağından ihaleden 
rin sebep olduğunu iddia etmislerdir. nasıl mümkündür. Olsa olsa bu paraw perşembe ta.m 10 da Galata rıhumın · tinden verilir. evvel mektep idaresine müracaat eden 
.Efendiler bu iddia katiyen doğ;u de- run tesirile ve sırf bu paradan dolayı dan harel.etle doğruca Pire ve l\lar· 3 __ Münakasaya iştirak edecek ta- taliplere derhal şartnameler verilir. 
ğildir. Bugünkü iktısadi buharnın büs· bazı vergilerimizin kısmen bazı mükel- silyıya hareket edecektir. IIer sını f !iplerin verecekleri teklifnameler şart- 3 - Münkasaya iştirak edecek ta-
hütün ba~ka, muhtelif ve çok derin se· l~fler ü~erine ~~1 ~ gelmeğe başla~ığını yolcu ve ticari emtia kabul olunur. : namedeki şerait dahilinde verilecek liplerin verecekleri teklif nameler şart-
bepleri vardır. Bu ~hepleri birer birer hıssetmış olabıhnz ve bazı vergı ka- Bundan maada dünyanın her nok- ı 1 fiat yazı ve ya rakkamla okunabilmesi namedeki şerait dahilinde vedlecek fi. 
arzede~·ı'm. l .· r·ı·ncı· el>ep -ı· ı· <lı·g· ı· mı···. nunlarımrzm da tecrübe ve müşahede- cası için doğru biletler verilir. Anıg· . . k 1 kt ,, ·· '· · d. G ı ıçın açı yazr aca · ır. yat yazı ve rakamla okunabilmesi için 
harptir. Bu harp memleketı'm .. ·ızı'n ı'ktı- lerle tadile muhtaç göriilmüş olması , ııostopulos ve Lısld ıs. a ata Çinili 

R h h 4 - Bedeli muhammenin % 7,5 te· açık yazılacaktır .• 
sadivatını altüst etmiştir. Memleketı". mümkün olabilir. Esasen hükumetin de _ı tım an. , . akk t . d k 1 b 

. d . . mınatı m .. u: a es1. san ı . mat uzu 4 - Bedeli mnhammı'nin ctıc 7,:1 t--mizin iktısadikatında kullanılan ser- bu ihtiyaç için daha geçen sene en ıtı- He1 it.ta ç:: ıcra daıresinaen: - f b "' 
d·1·t :;- h ve ya hukumetçe maru anka mak· minah muvakkatesi sandık makbuzu 

ma.}·eleri silip si.ipürmfö:ıtür . haren vergilerde tenzilat ve ta ı a Dcyinden dolayi ma cuz ve b 1 h . .. . d 
- be t . b 1 uz arı kıymeti mu arreresı uzerm en ve .... a hükumetce maruf bank·.ı kbu· 

Bu harp memleketimı·zde ı·nsan se- yapacağını bu kürsüden yan e m. esı sablma11 mükarrer u unao se- h ·ı ~ t·ı b ,, ma istikrazı dahili ta vı a ı e orsa fiatla· ~ 
yahat ve muhaceretine sebebiyet vermis yani bu ihtiyacın daha evvelden hısse· kiz yaşında doru renkte idiş at rından % 10 noksanile sair millt esham z~ kıymeti .n_ıuhar~e~esi üzerinden iSw 
tir. Bunların tesirleri tabii kolay kola; dilmiş olduğunu gösterir. 15-10-930 saat 11 de at paza- kl'f tıkrazı dahılı tahvılatile borsa fiatın· 

ve tahvilatın te ı name ile birlikte d 01 10 
k .

1 
. h h· 

gecemezdi. Ve eski hal derhal bir kac Denilebilir mi idi? Kanunlar, husu· randa satılacağından talip olan- an ıc no sanı e saır es am ve ta 
se~ede avdet edemezdi. Esasen eski hal sile vergi kanunları hiç tadile muhtaç lann yevmi mezkürde mahalJinde ikinci bir zarfa koyarak komisyon riya- l'ilatın teklifname ile birlitke ikinci bir 
neydi? Kapitülasyonlar ve Abdulhamit olmadan çıkmalı idi ve çıksın. hazır bulunacak memuruna mü- setine birer makbuz mukabilinde veri- zarfa koy~rak komisyon riyasetine bi· 
idare!'linin memleketimizin iktısadiyatı· [Devamı yarın] racaatJan ilan olunur. lecektir. rer makbuz mukabilinde verilecektir 

VAKi ı ın tefrikası : 2 

Artiköller adasına seyahat 
Yazan: Andre Moruva 

çizmeğe ve gemi levazımı satan mağa· komik bir tarafını bulmuş ve en fena zrm ve nevaleyi kendisi düzmüştü, ge· 
zaların bir Jistesini yapmağa başla· zamanlarım tahammül edilemiyecek mide de basit ve güzel yemeğimizi ken• 
mıştık. bir hale gelmekten kurtulmuştur.,. de· disi yapıyordu. Her zaman keyfi yerin· 

Annanın fikri, bir büyük ve bir de di. Bir işi iyi yapmasını seviyordu. de, hırçınlık ve asabiyet nedir bilmi· 
küçük olmak üzere, geminin iki yelkeni Evinde her şey teferrtiata bile ehem· yordu. Tehlike anlarında hal ü tavrı 
olmasıydr. Fakat geminin inşasına baş- miyet gösterildiği hissini veriyordu. tabii ve hareketleri de mahiraneydi. 

Çeviren ' Memet ~oha l t B' ·· .. .. elken olsa da M'"bl f k t · · 'd' D l O b' h"l .. d ı · b · · anmış ı. ır uçuncu Y , o e az a a ıyı ı ı. uvar ar çıp· na ır u rnm ar aka ı ,·ermıştını· 

satınalınması, ma.-. :- ve seyahat verdiğim karardan dönmek için sebep· iki kişi olduktan sonra bearberce ida- !aktı. Ucuz tablo ,.e fotograflar duvar- Asaletmaap diye hitap ediyordunı· 
masrafının hepsini, yarı ~ arıya taksim ler, mazeretler icat ediyordum. Masra· re etmemiz güç olmıyacaktı. Geminin ları kaplamıyor, fakat bunların ek· Aramızda kendiliğinden latif ve teklif· 
ederiz. Muhtemel endişe Ye üzüntü ola- fın yarısını kabul ediyordu. Bu seya. Fransada oinşa edilmekte olduğunu sikliğini sayrsız kitap dolduruyordu. siz bir arkadaşlık doğmuştu. Anna ne 
rak ben bir şey görmü.}orum. Dünyada hatin para sıkıntısı olmadan geçmesi duyunca hayret etti. Bahri muhiti ke· Gözüme, seyrüsefere, yüzücülüğe ve flört, ne de himaye istemiyordu. Her 
tek canımayım. Yaptığım şey için siz. \'e hatta temdidi imkanı demekti. Gemi birde yapılacak bir sergüzeşt seyahatı doktorluğa ait eserler ilişti. Kapıda ne kadar tuhaf göı·ünürse de iki kar· 
den kimse hesap sormıyacaktır. Niçin ufak olmakla beraber iki kişi için bol- için en iyi başlangıç mahalli San Fran· otomobili bekliyordu. Otomobile bera· deş gibi yaşıyorduk. Evet, tamamiJe 
gemici arkadaşlarımdan birine değil de bol yer bulunurdu. Birbirile münasebe· sisko olabilirdi. O halde niçin gemi or· her bindik, beni tekrar Parisin ortası· kardesler gibi! :Fakat doğrusunu ı;öy· 
size müracaat edi}orum ? Sizin atıl- ti olmıyan ve ince bir böJme ile ayrıl· da inşa edilmesin, diyordu. Amerika- na kadar getirdi. Otomobili ne güzel !emek" lazım gelirse şunu ilave etmeli• 
mak istediğiniz a,·antüre nadir tesadüf mış iki kabine yaptırmak hiçti. Ma· da bir çok ahpabı olduğunu ve işe neza- idare ediyordu bilseniz. yim ki, benim ona kar"ı olan duvgula' 
edilir sonra bir ~:,ep daha makale- dam dö Sovu görmeğe gittiğim zaman ret edeceklerini söy1edi. Bu bana pek II . b' k k '.. h d' ·A 

1 
• 

. d b h tt·~ · . . l 'ki . . d 1 • h d O .. ü .. k 1 .... d" S N d S F . k d H 1 1 k nm ıraz arışı ve mup em ı. ras nız e a se ıgınız şaır er ı mızın e razı o maga azır ım. nu gor r gor- ma u gorun u ve en azer e yap· an ransıs o an · ono u uya a- h ' . t d , fkat 
· k ' l ' t b' t rk l k d ' M h kk k .. 1 ld ğ k t t .. k" . 1 d 1 h ı· . . . . ·-· . ra ıssıya ım arasın a arzu le se ayr zev ı se ım ve a ıa e ma ı o · mez ararrmı ver ım. u a a guze mış o u um on ura ı mum un o ur· ar o an seya a ımızın ıyı geçtıgını k f d 'b' 1 f k t d h 1 ·kl 11 

d - .. t . Ad . Se den d' F k t ld w • b - 1 y d tt' A .. 1 k k 'f t d G . . Ali eş e er gı ı o ur, a a er a a 1111 ugumuzu gos erıyor. resım: n emez ı. a a , yazısının o ugu gı- sa ozmaga ca ışacagımı va e ım. r· soy eme - ı aye e er. emımız, en, b k 
6

. f . 
1 

y b ~· 

Lui adası, 39 Burbcn rıhtımı ve tele· bi yüzünün de latif l'e temiz bir ifade· tık, "gemimi;,, den bahsediyorduk. çok güzel bir tekne idi. tık önce sıra 
1 
aşd a ır şey ge mr ve ça ışmaga a~ 

fon numaram da, Goblen 31 - :l:l tir. si vardr. Sesi insanı teshir ediyordu. Bana hayatı hakkında bir şey söy- ile nöbet beklemeyi zaruri olarak his· ar ım. 
Deni görmek isterseniz lütfen haber Aradan geçen dört seneden sonra ba- lemesini rica ettim. Gayet sıkı ve sert settik, fakat az zaman sonra, gece dü· Hanay adalarından sıonra, fikriıt' 
verin ve Müzede derse gittiğim salı ye na hala yer yüzünde rasgeldiğim kim· bir aile tarafından büyütüldüğünü, on meni tesbit edip, yelkenleri h ,iden iyi· Tahitiye gitmekti, fakat Markeza ~t 
cumarte i sabahlarından başka istedi· selerin en hakikatlisi görünür. Onunla sekiz yaşındayken komşuları olan çok ye bağladıktan sonra uyandığımız va· 'foamatoyu görmek için bir daire çiıJJ' 
ğ'iniz gün ve saatte sizinle buluşabili- hiç sıkılmadığım gibi, s•kılganlık ka- zengin fakat ihtiyar birile evlendiril- kit doğru yoldan inhiraf etmiyeceği- epey dolaştık. Honolu1u beni ı,ıuk~tıl 
rim .. , dar gülünç bir şey de tasavvur edemez- diğini anlattı. Harp zamanında koca· mizi anladık. üç defa fırtmaya tutul· hayale uğrattı • çünkü burası Amerı1<9 

Niçin cevap verdim'! Ettiğim bütün dim. Her şey hakkında, dolambaçlı s1 ve yakın akrabalarını kaybetmişti. cluk.Ilirinin oldukça fena olmasına rağ- .Montekarlosu denilebilecek bir ye.t• 
yeminlerin zrttrna hareket etmekti. yollara sapmadan, kelime kalabalığına Ne kız ve ne de kadın iken mes'ut olma· men Anna soğuk kanlılığını hiç kay- Halbuki ben rasgeleceğimiz, denit'~ 
Mektup hoşuma gitmişti. Açık~a anlaş boğmadan, tereddütsüz ve açıkça be- mıştı. betmedi. üstünde parıldıyan, beyaz mercan ad~., 
mak istenmesi ,.e üslUpta bir nevi er- yanı mütalea ederdi. Bundan başka Fakat, hayatım için bir facia hali Onu ilk gördüğüm zaman tahmin cı~larmın hoşumuza gideceğin.i tahııt',. 
!,eklik beni temin etmi~ti. i s im, Anna başlıça mükaleme mevzuumuz iki de- ifade etmek istemiyorum. Hiç bir za· ettiğim gibi seyahat için tam, ideal bir edıyorum. llonoluludan tahmınen ri,. 
clii .Sov da g ilzddi. · Kendi kendime, o- nizcinin lrnnu':'acrğ ı şe) lerdi. tık beş man çok b<-tlmht olm~dım. Benim alay· arkadaştı. Hem de mükemmel bir teş· mi ızün ı.onra, harita n> puslalarınt' 
nu niçin görmiyeyim, diye soruyor ve dakikadan sonra yelkenlerin şeklini cı huyum her zaman bahtsızlığımın kilatçı idi. San .E~ransiskoda .ib.en leva· [Bitmedi] 

..... -- - .. - ... .. ...,_ .. .... .... ----- ..... _ 
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ilenrerı Emniyet Sandığı 
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5stanbur Belediyesi ilanları 

Cemiyeti Belediye toplanıyor: 
lstanbui Bclcdivesınfh-\n: l~t~ınıvc · . 

~ . 
ti Unıuıniyeı llelediye 1.,eşriııevve. 

Ordu ihtiyacı için elbise ve şapka· 
]arda kullanılmak üzre muşamba Ye 
saten kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 27/10.1930 pazartesi gü. 
nil saat 14 te Fındıklıda heyetimizde 
yapılacaktır. Taliplerin (şartname SU· 

reti İzıuirde Müstahkem Mevki ve An· 
karada merkez satınalma komisyonla
nnda mevcuttur.) yirmi kuruşluk pul 
mukabilindı; şartnameyi heyetimizden 
almalan ve nümuneleri görmeleri ve i· 
hale saatinden evvel temiantJarile bir· 
Ukte teklifnamelerini vremeleri. 

80 
60 
40 
15 
30 

491 iki çift roza kilpe Emine Naciye H. 
928 Bir çift roza kUpe Ismail Haklu B. 

4265 Bir çift roza hurda bilezik Ayfe Idal H. 

li11 16 111~1 l)erşen1he gunu ~ant 
14 te içti nıa edeceğ·indeıı nı u hte
reııı azanın tt~~rif leırı rica olunur. 

• • • 
Sıhhat işleri dairesi için otuz üç ka· 

lem edevatı iıpençiyariye kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhalesi '?:1/10 
930 pazartesi günü saat 14,30 da fın· 
dıklıda heyetimizde yapılacaktır. Ta· 
]iplerin yirmi kuruşluk pul mukabilin· 
de heyetimizden almaları ve ihale gü· 
nii ihale satainden evvel teminatlarile 
heyetimize vermeleri. 

* * • 
Hastaneler için saç makinesi, us· 

tura ,,.e saire gibi altı kalem berber ede
l'atı münakasaya konmuştur. İhalesi 

2.5/1/930 cumartesi günü saat 14,30 da 
Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. 
Taliplerin yirmi kuruşluk pul mukabi· 
linde şartnamesini heyetimizden alma· 
)an ve nümuneleri görmeleri ve ihale 
saatinden enel teminatlarile heye. 
tiıaıizde bulunmalart. 

• • • 
Defterdarda levazım dikim ennde 

Ye Sirkecide saraçane ambarında mev· 
cut 65 ila 80 bin kilo beyaz ve bakı· 

bez kırpmtdan pazarlıkla satılacaktır. 
İhalesi 1910'930 pazar günü saat 14 te 
Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi heyetimizde ve 
kırpıntılar defterdarda levazım dikim 
e"i ile Saraçanede saraciye kısmında 
görmek üzere her gün pazarlığa iştirak 
~deceklerin de teminatlarile ihale saa
tinden evvel heyetimize müracaatları. 

* • • 
Ordu için !maliyesi yerli olmak ü:r.erc 

bin adet gah'anizli ~u ko\·a51 aleni mü· 
nakısa.ya konmu~tur. ihalesi 25 · 1 Teş· 
rin 93<) cumartesi günü sut 15 tc Fın· 
~ıklıda heyetimizde yapılacaktır. Tali"P,lı:· 
rın yirmi kuruşluk pul mukabilinde 
şartnamesini heyetimizden almalan ve 
nümuncyi görmeleri ve ihale saatinden 
cvve] teminatlarfrle he\'etimizde hazır 
bul unmıJırı. • · . . "' 

l 1ırita müdürlüğü için alınacak yirmi 
kalem matbaa malzemesine talip çıkına
dığlndan 20 • 10 • 930 Pa:rartesi günü 
saat ( 4,30 da pazarlıkla ihalesi yapıla
caktır. Taliplerin şartnamesi ile nüınu· 
nesınj Fındıklıda heyetimizde görmeleri 
\:fi ihale ~aatinden en·cl teminatlariyle 
he) etimizde hıı?.ır bulunmaları. 

• • • 
ı,apalı zarfla il An ekilen 1I3 kalem 

cezai tıbbiye l 1 • 10 • 9.30 da teklif edi· 
len fh·.ular haddi itidalde gorülmediğin· 
den İs. ıo. 930 Cumartesi günü saat 
14,30 oda pazarlıkla ihale yapılacaktır. 
1'aliplcrin şartnamesini Fındıklıda he~·e· 
timizde gormeleri ve ihale saatinden 
'He} teminatlaride heyetimizde hazır 
bulunmaları. -

• • • 
Ordu ihtiyacı olan 70,000 giyim 

100 
250 
40 
24 

120 

750 

39 

350 

150 
50 
20 
25 
75 

2000 
50 
15 

140 

. 8 
10 
90 
104 

ıss 

4 
50 
50 

30 
100 

26 

14 
70 

200 

14 
200 

beygir ve ester nalı kapalı zarfla münı· 
kasaya konmuştur. Jhale~i 5 · I l - 930 
Çır~amba güniı saat 14,30 da .Ankara 
ıtıcrkeı ~atın alma komisyonunda yapı

la.c ktır. Taliplerin şartname almak :·e 
tekliflerini \'ermek üzere teminatlarıle 
...,,~kor kom is~ ona müraca:ıtl ın 

200 
1950 

* * " 
,,Jerzifondaki kıtaatın ihciyacı olan 

arpa kapalı zarfla münakasaya konmuş 
tur. ihalesi 27. 1 o. 930 ve saat l O da 
l\Jerzifon askeri satın alma komisyonunda 
~·apılacaknr. Taliplerin şıırtnam_e alı':1ak 
Ve tekJiCierini vermek üzere tcmınatl:ırıyle 
ll'le7.~0r komisYOM müracaatlan. e:-- Zayii er 

Nüfus tezkeıemle terbiı veıi
k•rnı zayi eyledim venisiai çık•· 
"•c•iımdan eıkiıinin hükmü ol· 
0ltnadığı ilan olunur. 
. Saraçhanebıw Şekerci sokak 23 

~~· 322 doğumlu Şerif oğlu Meaıet 
-!.Y_az~.i~~~~~~~~~~~ 

76 

100 

25 
6 

160 
80 

50 

80 

400 
60 

5125 Bir çift roza gül kUpe Makbule H. 
8203 Bir altın hurda saat iki çift altın küpe bir 

çift altın kol dOğrnesi.175 dirhem gümüf FirdesH. 
8815 Bir roza tek taş yüzük kolu elmaslı Zeynep H. 
9223 Bir pırlantalı dal iğne Mehmet Kazım B. 

10463 Bir pırlantab yüzUk Münevver H. 
10818 Bir çift roza küpe Saniye H. 
t 2065 Bir roza tek taı yüzlik, bir altın saat, bir 

alhn çanta Halide Halet H. 
12127 Bir pırlantalı gerdanlık, bie elmaslı kehribar 

ağızlık, bir pırlantalı kıravat iinesi, bir çift 
pırlantah madalyon ( Bir taı noksan ) bir 
roza iine, bir pırlantalı iğne ( altı taf nok· 
san ) bir çift pırlantalı küpe, bir pırlantalı 
bilezik, bir pırlanta tek taş yüzük, bir roıa 
pantantif, bir roza nazarlık, bir inci kolye, 
bir elmaslı saat maaşadlen, üç albn saat 
maa iki anahtar, zincirli albn kol saati. 

Hasan T ahıin B. 
12210 Bir çift roza küpe (bir taş sırça) bir elmas-

lı ıaat, iki roza parça, bir lira çeyreği, bir 
altın hurda madalyon. GUl, Vahit H. 

12723 Bir pırlantalı iğne bir tas noksan bir pır-
lantalı yüzük bir pırlantalı yüzük bir altın 
saat. Nadir ağa 

12761 Bir pırlanta saat. Yusuf Cemil B. 
12777 Bir roza pantatif alt parçası noksan Fatma Eşref H. 
12931 Bir çift roza küpe, Münevver H. 
13145 Bir roza tek taş yüzük Saniye H. 
13664 Bir roza menekıe iğne Azize H 
13367 Bir çift pırlanta tektaı küpe Hasan Fehmi B. 
13820 Bir roza iğne bir roza yüzük Halil B. 
13968 Bir altın saat Hatice Hamdiye H. 
14319 Sekiz mııkal inci, bir roza kuş iğne, bir 

altın kordon on üç dirhem Emine H. 
i4409 Bir -çift ıroza kilpe Naciye H 
14585 Bir altın saat ŞükrU 8. 
14664 Bir roza kurdele iğne bir elmaslı saat Neriman H. 

14683 iki roza iğne, iki roza yüzük iki altın bur· 
da bilezik, bir altın köıtek parçası 355 
dirhem gümüş Derviıe H. 

14773 Bir roza kuş iğne, bir pırlanta tek taı 
yüzük Feruza yüzük Hüsamettin B. 

14791 Bir roza kıravat iğnesi Mahmure H. 
14829 Bir altın saat maa köstek Mehmet Ziya B. 
14889 Bir roza yürek iğne bir taş noksan Emi-

ne Neciye H. 
154'24 Birçift r-:>za küpe Leman H. 
15507 Bir çift roza yıldız iğne Yusuf Cemil B. 
15569 Bir çift roza düğme bir altın kol düğmesi 

takımı altın parça iki yüz dirhem gümüş. Niyale H. 
15639 Bir roza nal yüzük. Mehmet Cemalettin B. 
15700 Bir pırlantalı iğne bir iğne, bir roza yüzük, bir elmash 

saat, bir altın kolye. Hatice Saime H. 
15807 Bir pırlantalı pantantif (bir taşnoksan), bir 

elmaslı saatlen bir taş noksan). Osman Vahit B. 
15983 Bir roza margiz yüzük Vedia H. 
16129 Bir roza tek taı yüzük, bir çift roza küpe, bir 

roza ay iğne, bir roza yüzük (üç taş noksan), 
bir çift altın kemer tokası Hatice H. 

16351 Bir pırlantalı gerdanlık (iki taşı noksan) Mediha ,, 
16398 lki pırlantalı tarak iğne (üç taş noksan), bir roza 

menekte iğne, bir pırlantalı dal iğne, bir roza 
bayrak iine, ıekiz roza dUğme (beş taş noksan bir 
çift başlar roza bilezik, dört altın bilezik, bir altın 
kemer, bir a1tın saat, bir altın köstek, bir altın 
kakmalı kemer Asım B. 

16410 Bir çift beşibirlik, yedi bir liralık zinet altına, 
bir altın kolye Müzeyyen H. 

16439 Bir çift pırlantala kOpe, bir pırlantalı yüzük, 
bir altın kordon (17 S dirhem) Fatma H. 

16473 Bir çift roza menek;e iğne Mustafa Recep B. 
16840 Bir gümüt çanta Lütfiye H. 
16926 Bir altın çanta Halide Halet H. 
17027 Bir Pıralantah yüzük, bir pırlantalı tek taş 

karavat iğ'neıi Fatma H. 
17129 Bir çift mineli altın zarf, bir altın iğne bir 

albn bilezik Emine Belkis H. 
17643 Bir roza menekşe iğne, bir pırlantah iğne 

17085 Bir pırlantalı gerdanlık 
18087 Bir albn saat maaköstek, 9 dirhem 

Ayşe Faika H. 
Hasan LUtfi B. 

Yorgi Ef. 

§ Istanbul birinci mektepten 
a_ldığım şehadetnameyi zayi et
tıwn yenisini çıkaracağımdan es· 
eıkiainin hökmü yck~ur. 

14{) Cemal 

Yukarda isimleri ya2ılı zevat gümüş ve mücevherat mukabilinde 
Emniyet Sandıimdan istikraz etmit oldukları mebaliği vadesinde 

' ... ... .,, . -.,,, ........ " . , ..., .. .. . 

Muhtelit mübadele koınisyonr 
Türk heyeti murahh_as~sından: 

Giril - H<1uva<laki 250 uiifus Ttir knıı nıubatlelelC'11 \'H 

Türk v~:por·u ·ile l\iilHik iskeJesirıe nakilleri tekaı·riir et
miş olduğundan tal p oları vapur ~irketJt•nııin hu l>apla 
vaki olaca~ lekliflerirıi talırireıı \e hir Jıaftaya kadar 
Heyeti ~Iuralılı tsaya biltl r ııe lori_ıh\n olııııur. 

Amasya valiliğinden: 
1 _ 11295 lira 32 kuruş bedeli keşifli Amasya Tokat yo!unun 

133X928 - 142-110 kilometreleri arasmda 2644 metre ŞOia ta
mirata eaasiyesi 10-10-930 ta~inden 30-10-930 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle ve altı ayda ikmal olunmak Uzere ve kapalı 
zarfla münakasaya çıkarılmıştır. 

2 _ ihale müzayede ve münakasa kanunnna muvafak şeraitle 

yapılacaktar. . . • . 
3 - Daha fazla izahat almak ııbyenlerın Amasya nafıa daire-

sine ve ihale için de Amasya encümeni vilayetine müracaat eyle· 
meleri ilan olunur. ---- - --·-
Balıkesir vilayeti Encümeni 
daiınisinden: 

Azami mıkdarı 
Kilosu Un 
101250 
10206 Sığır eti 

]lalya· Ça~akkale yoiunÖa müstahdem . aıne~e bölüğü ~fradınm 'Se· 
· ı· ·hayetinc kadar v-erilecek ıaşesmden balada mıkdarı 

neı ma ıye nı . . . 
9

30 "h' ·· d'f 
h Un ve Sığır eti 3 - T eşrınısanı - tarı me musa ı 

mu arrer k y· · ü ··d 
P t si günü saat on beşte ihale edilme üzere ırmı g n mu -

azar e d'l . . T ı · 1 
d ti v kapalı zarf usulile münakasaya vaz e ı mıştır. a ıp o an-

e e e )' 'l · 
farın depozitoların% 50 nisbetinde dipozito vezneye t~s ım ı e yevmı 
mezkürda şeraiti mü- nakasayı öğrenmek isteyenlerın daha evvel 
encümene gelmeleri ilan olunur. 

-İktisat vekaletinden: 
Yüksek ziraat mektebine kabul edilen efendilerin stajı başla-

mıştır. . . 
Kayt ve kabul için resmen istida ile müracaat eden. ~fendtlerın 

vesaiki resmiyelerini hemen ikmal ile nihayet 20-teşrınıevve!-930 
tarihine kadar ziraat umum müdürlüğüne göndermeleri ilin olunur. 

Maarif vekaletinden: 
20-10-930 ihalesi mukarrer Erzurumda muallim n.ektebi inşaa· 

tının ihale tarihi görülen lüzum üzerine 1 teşrinisani cumartesi 
linüne talik edilmiştir. TaJiplerin evvelce il.in edilen .şerait dahi

~nde a nı günde saat 15 te Maarif Vekaleti inşaat komisyonuna 
y l o 'lA ı teklif mektuplarını tevdi etm_e_e_rı_ı __ a_n_o_u_o_u_r. ________ _ 

Amasya vilayetinden; 
1 _ 9697 lira 66 kuruf bedeli keşifli Merzifon - Çorum yolu

nun21 + 040 - 22 + 053 kilometrolan ~rasmda. ~013 rne!re Şosa 
tamiratı esasiyesi 14 müceddet menfez bır adet ıkı metrelık beton 
arme köprü ve iki adet üç metrelik betonarme höprü inc;aatı 1 O, 
10, 930 tarihinden 30, 10, 930 tarihine kadar yirmi gün müddete 
ve altı ayda ikmal olunmak ve kapalı :ı:arfla müzayade ve müna
kasa kanununa tevfikan münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - ihale, müzayede ve münakasa kanuna muvafık şeraille 
yapılacaktır. 

3 - Dııha fazla izahat almak isteyenlerin Amasya nafia c a ip 
resine ve ihale için de Amasya encümeni vilayetine müracaat ey• 
lemeleri ilan olunur. 

tediye etmem~lerine mebi kendilerine alelüsul ihbarnar.le tebliğ 
edildiği halde yine tesviyei deyncylememiş olduklarından ecnası 
yukarıda yazılı merhunattan aeyne kifayet edecek miktar sandık 
amiri ve icra memuru huzurıle 27 feşrineYvel 930 pazartesi günü 
saat on dörtte Şehremaneti Sanda) bedesteninde müzayde i e sa
tılacağından talip olanların satış günü m~halli miizayedeye ve tedi
yei deyn veya tecdidi muamele etmek ısteycn medyunlarm hitamı 
müzayededen evvel sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzum•• 
ilan o.unur. 



f Ca.aot•dll•M eoı..a •- •• ,_ıml..tn bGtb haldan ••ht.ıal., 

i c;aıottfe gö.adcrılcctt md:tuplırıa üzerine idare içinse r idare 1 vazı yı ~ 
aJt be f Yuı j lıarctl konulmalıdır 

latıl••..., m•ı.tapl""D ıad..ı..&.a. lı17•etl •alıa.W.,..... mektuplara koaulm"t ,._al&ru> ~ 
ı..,,...ı-..... •• d&..la ... .t••---• klu-e ., .. ·.ı .ı•tWır J 

f' S,<\VISI HER VEl"\DE & KURU~ - ==--""' 
l\IATBAA V~: DARf:f-:1.\ "E 1 

ISTA 'BUL Babıali, Anlma caddes nde "\'AKIT Yl"ROU. 

fe 197J •DARE l~l.Er.1 1971 • YAZI l~l .EJU ı le'.,aı VAKll Poııa kutu,. ,, 

- Eml~k ve Eytam Bankası lstanbul ı-~ ~-K ~ ! 1 n~ lsmail Fuat ve şürekası 
~ubesınden: Kuçuk ılanları Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlarına ve Banka 
~ memurlarına 

P ~} ki tılık EmJ Ak • "'Her eh neırol<11111r ~-- • T 1• L E azaı ı asa a !········Tarıfe ......... : TAK S ı 
Es11 No. 

20 
Mevkii ve Nevi • 1 Def alık kuru' 30 : • 
Nişantaıı Teıvikiye maballeıi Kiğtane caddesi 100 No. : 2 • • 50 : 
kon•k. : J • • 65 : 

Satış muamelesine başlanmıştır. T afsilitını müessesenin 

23 
26 

• Zincirlikuyuda 79 dönüm arazi ve muhtelif mebani. : 4 , • 25 • • • 
Sultanhamamındaki manifatura mağazasından 

Müdüriyet: Tel. lst. 192 
Beıiktaı F atmahatun mahallesi Beyoğlu caddesi 5 ve : ihiivaç kalmavın-· : 
5/1 pumaralı hane ve ahır. : cava kadar ( azamr 100 ! 

BalAda yaıılı emllk pazarlıkla ıatılacakbr. Taliplerin 5-11-930 : 10 defa) ilctn edil- : 
tarihine müsadif çarıamba fÜnO saat on altıda tubemize mllraca- : mek üzere maklu : 

Ticareti bahriye mektebinde 
fabrika alatı münakasası • : Abonelerimizin her Uç aylı~ için .• at eylemelerı. 

! bir defan meccanen'. : 

Emlak ve Eytam bankası umum 
müdürlüğünden: 

Satılık Emlak 
Esaı No. Mevkii •e Nevi Teminat 

Lira 
75 Kandilli Vaniköy caddeıi 1 No. h maa bahçe hane 500 
94 Heybeliadada Yalı caddeıi 2 Mo. lı Gazino 700 

Ballda yazıla emlak ıeraiti atiye jle müzayedeye konulmuştur. 
1 - MO:ıayede (Kapalı zarf) uıuliyledir. 
2 - ihale 20/10/930 tar;hinde Ankarada idare Mecliıimiz huzu-

nnda icra ediltcektir. 
3 - Talipler teklif zarflarınt ve her mDlkün hizasında gösterile 

teminat akçasını muhteYi makpuz veya kefalet mektubunu Ye Şu
belerimizden bir lira mukabilinde alacakları şartname ile birlikte 
ihale günUndeA evvel Ankarada Umum müdürlüğümüze rönderme
lidirler. 

4 - ihale bedeli ilki P'"tin Ye mütebaki yedisi yedi sene zarfın
da ihale tarihlerine müsaClif zamanlarda istifa ediımek üzere sekiz 
tal:sitte tediye olunacaktır. 

Bu hu.susta daha fazla tafsilit almak iıtiyenlerin şubelerimize 
müracaat eylemeleri. 

Balıkesir vilayeti 
cümeninden: 

daimi en-

Ilıca-Burhaniye yolunda birinci kısım itibar edilen OOY90 ile 
94Yl00 üncü kilometreleri arasında ve bedeli ketfi 15222 lira 93 
kuruı ve yine aynı yolda ikinci k111m itibar edilen 95 X910 ile 
99X37S inci kilometreleri arasında bedeli keşfi 22116 lira 90 ku
ruş olan yolun tamiratı esasiytleri 30-10-930 tarihine müsadif per
tembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usuli ile 
yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Talip o!anların müna
kasa şeraiti umumiyeıinde muharrer evsafı ve ehliyeti haiz olma
ları lizım geldiiinden yevmi mezkürda buna dair vesikaları ve • 
dipozito makbuz veya mektupları ile encilmeni Yiliyete ve bu hu· 
ıusta daha ziyade malümat almak isteyenlerin daha evvel encU
meni Yiliyete ye nafıa dairesine ilin olunur. 

Istanbul vilayetinden: 
Malzemesi Yekilete ve tab'ı teclidi ve mahallerine gönderilme 

ve poıtaneye kadar sevk ve ambalajı müteahhide ait olmak üzere 
Dahiliye vekaletince 11500 defte .•. ı tabı kapalı zarfla münakasaya 
konulmu~tur. Taliplerin 7,5 nisbetinde teminat akçası veya hükü
metçe muteber bir banka teminat mektubile teklifnamelerini mü
zayede ve münakasa ve ihalit kanununun 1 O uncu maddesine göre 
ihzar ederek Dahiliye vekileti mübayaat komisyonuna gönderme
leri ve yahut bizzat 29-10-930 Çarıamba günü saat üçte mezkur 
komisyona ve fartname numuneleri görmek arzu edenler her gün 
Ankarada Dahiliye vekaleti vilayetler idaresi 3 üncü şube müdür
lüğüne lstanbulda viliyete müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Bahriyuna ilan 
Tahlisi)'C u n1 unı n1 iid tirliiğiinden: 
Mukaddema tamir için havuza alınan Karadeniz boğazı haricinde 

o • .... (') • ... 

4 :, 24, 30 arzı timali ve 29, 09, 30 tulü şarkide kiin fener işa
ret g.::misinin tamiri bitmiş olduğundan 10 teşrinievel 930 tarihin
den itibar~n mezkür geminin eski yerine konulmuı olduğu bahri
yuna ilin olunur. 

Ista11bul gümrükleri baş mü
dirliğjndeıı: 

GilmrOic !~·uz.un ambarının aleni mlloakasa ile tamir ve tadili 
muk.arrvdir. r alipiu kqif ve ıartnameleri görüp münakasanın 
1·aptlaca~ 2.5/10/930 cumartesi rünD aaat 14 de teminat evrakını 
mlla•ubahea bat mlidilriyettekı ko~iıyona mUracaatları .. _ 

: 4 utırı ıreçen 11.lnların fazla ~atın ! 
! için S er L'Urd$ zıımmolunur. : 
•eeeeeeeM• eeeeeeee•eeeeeee 

Müteferrik 
Seyyar Hanım memur iıtiyo· 

ruz - Yabacağınız satışa göre ayda 

90 liradan fazla kazana bilirsiniz. 
İstanbul durdüncü nkıf han içit.de 

ün1onkoltesirat. (5) 

Taksitle l 2 liraya 20 liraya 36 lira· 
ya 55 liraya ı;:ibiseler, Paltolar, i\lanto· 
lar. :\1uşambalar. 

Istanbul durdüncü Vakıf hın içlnde 
Unionkultesirat. ( 5) 

-~-~~--~ 

Müracaat evi - Fabrika ve h•r 
hangi bir depoya eJvirişll ve mükemmel 
rihumı bulunan arsayı gatıyor. Tel. 474 
Bey. (6) 

Adet 
1 
1 
1 
1 

Cinıi. 

Fireze tezgahı. Kayı~la müteharrik. 
Dik pilanya tngahı. ,, ,, 
Makas ve zımba tezgahı. ,, ,, 
Ağaç pılanya tezgahı. Elektirik molörü ile mülchaırik. 
(a Cuple) 

1 Ağaç daire bıçkısı ,, ,, " " 
1 ,, ıerit bıçk111. ,, ,, ,, ,, 
1 Vantilatör. Elektirikle müteharrik. (1-2 beygir kuvvetince) 
2 ,, ,, ,, ( 1 beygir kuvvetinde) 

Berveçhi bala sekiz kolem alit 23-10-930 Perşenbe günü saat 
on dörte ihalesi icra edilmek üzere kapalı ıarf usulile münakasaya 
vaz olunmuştur. Taliplerin ıeraitini anlamak üzere Ortaköyde Çı· 
rağan sarayı ittisalinde kain mektep müdilrlüğünc veya defterdar· 

Jık binasında iktısadi müesseseler mubasebeciliğine Ye münakasaya 
iştirak edeceklerin kanunn mahsusunda tarif edilen şekilde ihzar 
edilmiş teklif mektuplarını ve mezkur muhasebeciliğe tevdi edecek· 
leri ve mukabilinde alacakları teminatı muvakkate makbuzunu ha· 
milen yevm ve saati mezkiırda mektepte mUteıekkil komisyonu 
msahuıuna müracaatları. 

·~~~~~~~~~ 

Pansiyon aranıyor - Darülfü· 
nuna de\'am eden bir efendi iyi bir aile 
yanında pansiyoner olmdk istiyor. Sirke· 
ci Rc<adi\"e oteli müdürü \'asıta$ilc Y. G. 

rumu;una. tahriren müracaat (8) ç 1 1 .. d u" rl u·. gv Ünden 
ı, arıyorum - T lesabıııı ve kale- o r u m a m u : 

mim kuvvetli, çalışmaktan yılmam, mil- Çorlu Hükiimet konağı binasının sureti tamiri hakkında s~rmü• 
nasip iş nnyorurn. Adresim : Üsküdar hendislikten gönderilen 3869 lira 80 kurutu havi bir kıt'a ketifname 
post restant l. C (8l üzerine mevkii münakasaya vazolunmuştur. Tamiratı mezkureyi mü· 

1 ı ıı ıınıııııınıınıınııı 
1
, •. ,

1 
unmııııııP.ıııaıınıııııııııumıımrnıı111ııınıı111ı tezammın ,artnamenin. _bir •ur~ti hükume~ ~apıaına talik k~ıınmıştır. 

llllKUUllUI ll 1 •llllllllHlllUIUlllllllKlllilllU lllllll MeaJdbo prtname mucıbınce münakasaya ıttırak edeceklcrın Çorlu 
tsf11nbrıll1:prı mnttor{!}tllnden: Mal kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. 
Üsküdarda Kefçcdede mahalle [ --- ----------

ve so!<ağında eski 26 yeni 44 _ Devlet Demlryolları ııanıarı 

No. lı Mab:sı..t ağa vakfından 

muhterik hane arsasının yanm 
hissesi Fatma hanımın mahlulUn
den Ayşe Reşide ve Fatma ha
ıumlar namına tefviz ve ıatıı 
ıçın idareye müracaat edilmit 
ise de tapu kaydı bulunamamıt 

ve bu ayın 29 uncu çarşamba gUnü 
saat 9 da senetsi'Z tasarruf hak· 
kındaki ahkama tevfikan tahki
kat yapmak üzre mahalline tapu 
memuru gönderileceğinden bu 
yerin tasarrufiyle alakadar olan 
varsa ellerindeki vesikalariyle 
birlikte ve mezkur günden evel 
Usküdar tapu idaresine müra
caat < ylemeleri lüzumu i in 
olunur. 

Is an '·ul 8 uıcı ıcra daıns 11den : 
Asma altında 9 numarJd:t 1 lacı ,\Jihail 

C\ l~ıl:ırına 

Aslı oğlu Avram efendiye 
mahkiimunbih borcunuzun tahsili 
için merhun ve mc:hcuz itibarı 
milli bankası hisse senedatının 
paraya çevrilmesi talep ediJdiği 
cihetle ikametgihınızın meçhuli
yeti hasebile ilinen tebligat ic
rasına karar verilmit olcfoğundan 
on gün zarfında borcun öden· 
mesine dair ihbar varakası ma
kamına kaim olmak üıere ilan 
o!unur. 

Doktor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada her gün og

leden sonra saat ( 14-16) de ls
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde hu
talermı kabul eder. 

lstanbul: Tel. 2398 --------- - - -
Dr. A. KUTiEL 

Cilt ve efrenci hastolıklar teda\ ihanesi. 
Karaköy Topçula caddsier 34 

750 ton yerli çimenle kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 27-10-930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Dev• 

Jet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muva!,kat 

teminatlarını ayni günde saat 14, 30 a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakas;,t şartnamelerini S lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
150 Adet vagon örtüsünün kapalı zarfla münakasası 17-11-920 

Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiryolları idare· 
sinde yapılacaktır. 

iştirak edeceklerın teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde saat 15 e kadarmünakasa katipliğine vermeleri lazımdır 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
eva Hydarpaşada idare veznesinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Memurin ve müstahdemin resmi elbise palto ve ~ ·: esi kapalı 

zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 3 Teşrinisani Pazartesi günü aaat 17 ele Ankarn<la Dev• 

let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edecekler in teklif mektuplarını ve ınuv~l;!~a.t 

teminatlarını ayni günde saat 16,30 a kadar münnkasa komisyon" 
katipliğine verır.eleri l~zımdır. 

Talipler münakasa tartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankaı·aıl1 
ve Haydarpatadaki veznelerden tedarik edebilirler. 

• • • 
Irmak - Filyos hattının Irmak cihetinden 65 ile 120 nci kilometr~ 

leri arasında idarece ikmaline lüzum gösterilecek ncv~!m:ın i?::-:•' 
18/ 10/ 930 Cumartesi günü pazarlıkla ihale edilecektir. Bu hu:ıu:ıtal( 
mukavele ve ~artnamelerle vahidi fiat cetveli 15 lira mul:ı:<lbilind' 
Umumi idare muahsebat dairesince satılmaktadır. 

Taliplerin yevmi mezkiirda §eraiti umumiye veaikalarilc bit' 
likte saat on beşte Ankarada, Malzeme Dairesine müracaatları ili-' 
olunur. .. .. . 

Haydarpa~a mağazasında mevcut olup 4/ 10/ 930 tarihinde _..:,: .... :Jl 
yedeye konulan, verilen fiatlar haddi itidalde olmndığından ihcJı;•i 
yapılamıyan takriben 20000 boş çimento çuvalı 18 10 930 Cum"'lrt~ 
günü saat 14 te tekrar müzayedeni icra kılınacaktır. Taliplerin r.ıe~ 
kur gün ve saatte Haydarpaşa mağazasına müracaatları ilan oluııııt• 

1-I i lc11in h nı er Is tan bul ınerkeziı1dcıı: 

Eşya piyangosu tehiri 
Hilaliahmcr san'at evi piyangosu 15 teşrinisani 1930 cumarte,ı 

gününe tehir edilmiştir. __,( 

, .Mes'ul müdür: .Refik A!lfJJ'i/I J • 


