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lcponlarııiıız 
Kur'aya iştirak için 31Teşrinievel 1930 

tarihine kadar vazih adreslerini ve taşrada 
olanların lstanbuldaki vekillerini V AKIT 
müsabaka memurlu~una bildirmeleri Iazımdır. 

B dl(U sa d dt başında Serbest fırkanın Jstanbul Ocağı ey05 0 İ5 reisi lımail Hakkı B.in Onlarm"ta-

b • k d• f pın?ığı Mustafa Kemal,, ıe~le~-

Atinaya giden sporcularımız 
Dün geldiler. Ah nan neticeden 
memnuniyetle bahsediyorlar . Jr ome ı. hasıle yazdığı ynıdan evvelkı güı 

Gündeliğini tam alamıyan bir S. C. F. propa
gandacısı yaygarayı kopardı ... 

Diln arbk Fatih sandığının etrafı da tenhala•ID.lfb 

Şehrimiz Belediye intihabatı 
eskisine nisbetle çok sakin bir 
şekilde devam ediyor. intihap 
mahaJlerinde görünen propa· 
gandacılar artık eskisi gibi ha· 
raretle çalışmıyorlar. Yalnız hal· 
kın biraz çok olduğu yerde ses-
lerini itiliyoruz. S.C. propa-
gandacıları nazara çarpacak 
derecede azalmışhr. Dün Beyoğ· 
luoda bir kaç Serbestçi aktama 
kad,, a 19m1ılardır. Sandık lta
pandıkt ın sonra propagandacı
lar !Jı· köşeye çekilmişler ve 
yevın.yeleri tevzi edilmiştir. Ba 
arada bir propagandacıya ya
rını lira Terilin ce bu adam pa
rayı az liularak yaygarayı ko
parmış ve orada bulunan C.H. 
fırkası mensuplarının şehadeti· 
ne müracaat ederek pek çok 
çalııtığını ispat etmek istemiştir. 
Halk fırkası mensuplan "eyet 
bu zat akşama kadar çok çalıı
b, bağırıp çagırdı, iki liraya 
hak kazandı!,, demişlerdir. 

Bir hayli münakaşalardan 
sonra propagandacı yevmiyesini 
doğrultmuıtur. 

Dün bir kaç serbest~i kadın 
isimleri benziyen kadınların nü
fus kağıtlarile rey atmak te
febbüsüode bulunmuılarsada e
le geçmişlerdir. 
Akşama doğru serbestçiler 

0 tomobiilerle intihap yerine ka
dın taşımışlardır. Vali Muhittin 
bey ve refikası H. Gireson 
hleb'usu Kazım bey ve refikuı 
hanımlar da dün reylerini at
mışlardır. 
Beyoğlu sandığına Şişli, F e

tiköy, Duvatepe, Cumhuriyet 
Beykoz, Inönü, Pangaltı, Eski
§ehir, Mecidiye, Maşrutiyet, Ha
lask1r Gazi, Teşvikiye, Harbiye, 
l<iğıtanede oturanlar rey atmış
lardır. 

Fatihte dün fazla kalabalık 
•1111111111"" 1111•·•nıu1n111uuıınııınııı111111uHın111m1111uuınn1rnuııunnuıumıı111111nm1ı 

ıtlzar 

olmuıtur, Kasap Timorban, 
Haraççı Kara Muhittin, Fadlı 
Ali, Haydar, Küçük Mustafa P,. 
Abdi Subaşı mahallelerinde otu· 
ranlardan 300 kişi rey atmııtır. 
Beyazıt aandığına ŞehsuYar, 
Bayram çavuı, Çadırcı, Muhsine 
Hatun, Kazani Sadi Nişancı 
Tülbentçi, Üıkiidar sandığına 
Selmanağa, Hacı Hasan, Rumi 
Mehmet Paşa, Kadıköy aandı· 
ğına Rasimpap, lbrahim •ia, 
Osmaniye, Mecidiye mahalleleri, 
Bakırköy sandığına Feriköy, 
Ambarlı, Mitros, Amindos, 
Küçük Çekmece, Kalitarya köy
ln.leri, Hisar sandığına Beyler
beyi, Aptullahağa, Çengelköy 
Kuleli, Y enik8y sandığına, U
luköy, Rumeli Hisarı, Ayasa
ğada oturanlar reylerini atmıt· 
lardır. 
Kar11r Çat11lc•va bildirildi 

Çatalca intihabatı hakkında 
vilayet idare meclisinin karan 
Çatalcaya tebliğ edilmiştir. 

Tasnif neticesi bugün gelirse 
mesele bu akşam deYlet ıuraıı
na gönderilecektir. 

Mülh•k•ttı 
Silivri ve Maltepeden maada 

yerlerde intihabat bitmiştir. Bu 
iki kazada da iki gün içinde 
bitmiş olacaktır. 

ee 

Vekiller heyeti
nin içtimaı 

Ankara, lS (Telefon) - Vekil
ler heyeti 4 de toplandı 7 ka
dar mfizakerede bulundu. 

Meclis reisimiz 
Şehrimizde bulunan meclia re

isimiz Kizım Pat aHz. ayın yir
mi ikinci cuma gOnü Anakaraya 
gideceklerdir. 

Zeytin yaglar tetkik 
olunuyor 

Ankara, 15 (Telefon)- lkhıat 
vekaleti Zeytin yaglanmızın is-

Makinemize gelen ufak Iibı maksadile muhtelif istihsal 
bir anza yüzünden Haf- merkezlerinden nümune getirt· 
talık ili vemizin tab'mı mittir. Tetkikat yapmaktadır. 
tehire mecbur olduk. Ya- Tasarruf cemiyeti içtimaı 
l'tn takdim edeceğiz • Bu ~ ) bir a::_ıük· zarun· tee hhur- Adapazarı, 15 (V akıt - Ta-
d ou.uı sarruf cemiyeti çifticilerin huzu-
~ ....... e .. 11_d•o•l•a•yı···o···z•ü•r-.d•il•e•n•"z1.·-· l"~e ilk kongresini aktetti. 

~ - .. . ... . 

bahsetmiş, bu yazıdaki sakat 
dtitünceleri tahlil eylemittik. 
Aydın mebusu Reşit Galip B. de 
dünkü (Milliyet) refikimizde ayni 
yazıyı tenkit eder bir makale 
neıretmiıtir. Reşit Galip B. bu 
makalesinde diyor ki: 

"lsmail Hakkı B. Mustafa Ke
mal ile lngre gibi bir ressamı 
mukayese ediyor. Bir resim yap• 
makla bir vatan yapmak arasın· 
da farkolmadığı noktai nazarını 
cihan ilk defa darülfünunun sabık 
emini Vtı bugfin Profesör lımail 
Hakkı B. zatıalinizden dinlemiı 
oluyor.,, 

Reşit Galip B. arkada11mııın 
bu sözlerinde nekadar haklı ol· 
duğunu izaha lüzm var mıdır? 
BugtınkU Cumhuriyet vatanının 
hili nasıl doğduğunu anlamıyan 
v~ bir millet için yeniden bil~~k 
bır vatan yapmakla insanlık ıçın 
gilzel bir tablo yapmak arasında 
hiçbir fark görmiyen bir dariil· 
fünun terbiye ProfesörO, inkılip 
Türkiyeıinin kendisinden bekle· 
diği vazifeyi yapamaz hOkmünü 
verirsek hakknnız yokmudur? 

Müderris fırkadan 
çekiliyor mu? 

Dünkn akşam refiklerimizden 
birisinde S. C. fırkasının latanbul 
ocajı reisi lsmail Hakkı Beyin 
fırkadan çeldkiijiDe dair bir 
haber vardı. Dun bu haberin 
doğru olup olmadığını soran bir 
muharririmize lımail Hakkı Bey 
bir şey söylemek istememif ve: 

- S6yliyeceğim bir ıey yok
tur,, demiştir 

Fevzi Pş. Hz. 
Savur, 14 (Vakıt) - Büyilk 

erkanı harbiye reisi Fevzi Pş. 
Hz. refakatlerinde lbrabim Tali 

.... 

U~!Jjj.ı.l,ı.i~ 

Balkan olimpiyadınd• bayrak merıuiml 
Balkan oyunlarına iştirak et- nuz. Atletizmin bu iki netice

mek üzere Atinaya giden spor· ıiode tahmin ettiğimiz neticelere 
cularımız dUn sabah Pire tarikile varamadıksa bunu Pistin içinde 
ve vapurla şehrimize gelmişler, doğmuş olan Yunanlıların sahayı 
rıhtımda arkadaşları tarafından tanımalarına atfetmeliyiz. Çilnkil 
karşılanmışlardır. Sporcularımız ikinci ve UçüncUJüiü aldıiımız 
yabancı bir sahada ilk olarak yarıılarda önümüzde yalnız Yu
girdikleri bu müsabakalarda al· nan atletJeri vardı. Sonra teniıte 
dıkları neticelerden memnundur· aldığımız Balkan Dahi şampiyon
lar. Bilhassa Teniste dahim ıam- luğu beynelmilel büyük bir mu
piyonluğuou kazanmamız gençle- vaffakiyettir. 
rimizin bu memnuniyetlerine hak Bu seyahatın hiç tahmin et-
kazandırmaktadır. mediğimiz vasi ve iyi tesirlerini 

Kafilenin reisi Burhanettin B. yalnız spor sahasının mahdut 
dUn aabah kendisini vapurda telakki edilen çerçevesinde de
gören muharririmize demiştir ki: jil, daha b6yük ve daha çok 

- Seyabattan ~ok memnu- mühim sahalarda g6rmeliyiz 

Dariilfünun müderrisliği ve siyaset 
...................................................... ___ I._ ................ .. 

Vuzuh var, tef si re hacet yok 
Fakülte reisleri vazife

l erini yapmalıdırlar 
B., izzettin, Ali Fuat, Kadri Dünkü Vakıtta mahJmat edebiyat Mustafa Hakkı B., fen fakültesinin ~ 
Paıalar olduğu halde buradan fakültesi reisiİe emin vekili arasında isi, "memurdur, siyasetle meşgul ola· 
geçtiler, Midıyatı letrif ettiler. bir görüş ihtilfLfı olduğunu meydana maz,, diyor. Köprülüzade Fuat B. edebi 

Tekrar ayni tarik ile Mar- koydu: Darülfünun müderrisleri me- yat fakültesi reisi, "müderrisler filen 
dine döndüler. mur mudur, değil midir? Emin vekili memurların tabi olduğu kayitlere tabi 

..... ,. ...... ....._nnnuınnnıuı""*''"mnıın"'""',._...........,..n,....,ı.......,.m""ı"•mnımuıııuııınııurnıımııuuıııııuııunnrımım""ııı•unam1tt111nu" tutulmuyor görün üyo rd u ; bu bir tefsir 

Propagandacılar hep bir ağızdan : 
S.ığ taıd Cunıhuriyet Halk, sol taraf Serbest 
Şaşkın ~- ö · lii : 
- Sağ hangi taraf ki ? .. 

fırkL 

ile hallolunur,. demektedir. 
Bizce mesele açıktır, tefsire hacet 

yoktur. Evvela kanuna muarız fili bir 
vaziyet varsa bu vaziyet kanuna karşı 
istisnai bir kanun hükmü imiş gibi ı.a. 
bul olunamaz. Kanunların naslarını ge
ne kanun hükümleri bozup değiştirebi· 
lir. 

Şimdi kanun vaziyetini tesbit edelim: 
"Kendisine devlet hizmeti tevdi olu· 

nan ve sicilli mahsusunda mukan·et o
larak umumi veyahut hususi bütceler
den maaş alan kimseye memur de;ir." 

İstanbul Darülfünununun bütün mü
derris ve muallimlerinin aldıkları para
lar maaştır ve bütçe kanunlarmd:ı ta· 
Hm heyeti maaşları diye yazılıdır. 
Şu halde mmeurin kanunundaki me· 

mur tarifine girdikleri hi~bir tefsir is· 
tcmiycc~k kadar sarihtir. 

Anltara hulmlt mektebi prok~örleri 

Müderris' er ne 
diyorlar· ? 
3üncü aayıfamızda 

v .. A- K- 1- T 
ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 8 
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ın .... ııı bu mü\{crris ve muallimler nıc- LYA K 1 T lft T ILC 
mur olunca si)a~cuc meşgul olup olma _ 
m: kta ölıür memur·l.ır lıakl,ında tntııil, 

cdil~c~~' .~1~l'm~ k::ıb.ul ctmi., olurlar: 

1 

Al!ve ILIF 
i1A81!11LI! 

) anı sıyası cemıyet ve kulüplere İn· B k • ı 
flS:l(> \ ' C dernm edemezler, hiç bir intiha l aş ve 1 
ha miidah~.ılc edemezler, si)a i mahiyet- E'oyuna tevkHf:ıt yEpılıyor 
t' g.ızetelerdc neşriyat \"e bir cemiyet ! M. Ven ize Jos ve kont Bombay. 15 (A ı\ .) - l'omb y ko- l'r.uhtelit müceo I'! komisyonu 
i ·inde be)anattıı bulunamazlar. Böyle Beti en An karada mice.~ inin id .re merkezinde ,·e ~:ı~ ri ve &ika e lecak ve ır.tıda ver-
. panlar u ulü dairesinde tahkikat Ye kanuni cemi~ etlerle : {ı\ ı.a d:ır te~kil:'ıt:ı ait 
ı ııhakcmcden geçirilir; abit ol ura \'a-I buJuşacaldar bir ço:, binaloıda ku\\etlı hır poli~ müf- fTI' ruml~rı çcğ rı ·. or 
' fe inden taıdolunur.,, reze•i tarafından bu -abah ı:aat 5 te ~npılan lscıı nbul. 15 1.\ .. \ ) Talı ı .uba-

1> Y B t ıhnrrı·,·a t netı"cesin<le JC>_5 1.işi te\ r.ıit cdıl- dele komi. yon undan tciıli{!: ohınınuştur: 
>U maddede e\'Hlce memurların unan f!tvekilı 28 ietrirevel~e ı ı ı ı i ı h ı 

T miş ve .bu merkezler kapatılmıştır. t\s eıi - stıın ıu la miiteşı.:k i.;i mu te it 
ı'liintchibi sanı· olmaları da menedı·ıı·· Ank d b 1 k rnl"ıbadcle c ı· k · ı J lre 8 n Un8C8 • kU\\Ctlc ı her ihtimale kar,ı hazır bulun· a I oml~\Ont• e \C\tn •t<m-
3 ordu, encümen bu kaydi kaldırdı; ''C .ı\tina 15 (Apo) - Tiırkiye cfirı maktadır. lstiklı\1 taraftar'annın lideri \C bul mınta~a•ında \C Turk ·tabil\ct'nde 
l a-..·di mecliste müdafaa eden Yehbi n. E . I' i h l'<ıml1a." ITençlcri ll1°rlı'ıt-ı'nı'n ıc" ı" 11.1. bulunan \ C do,\Cleri ıali kumİ'\Onda • 'nıs >. c ün arici~ e nazırının riyasetinde 1 

' " ı:. " • • 
(Balıkesir) in teklifı' de kabul edilme. Nıriman te\ kif edilmiştir Tc,·kif olun:>n· tetJ..ik cdilmckcc olan rurn ortodrık~'nr:ı M. \ 'enizelmun Ankarayı seyahati zama· di. B lıırın bir ço~u .ı \'C\a 4 ay ağır h:ıpse ctabli '.'.'ika ı \'ermekle mcşr;ul oımak 

nına Macar aş\·elilı Kont Bctlcnin mahkum cdilmişlcrt!ir. tadır. 1 ı.li kom is~ oıı, bu f:ınlh etinde 
Memurların, memur oldukları İ· de Ankarayı ziyareti tesadüf t:deceğıni de\"lım etmekle beraber vazi\'eclerinin 

çin maaşlı müderris ,.e muallimlerin tebliğ etmiştir. Antal)rada hadise n1İ çıktı'! ıct1'1ki içın val,tilc muhtelıt k~mMnna 
siya etle meşgul olmamaları, görülü- Yunan llarici~e na?Jn bu tebliıı-Jen istida 'erın "• olan , e bu ı· ,;t 'ıdaları he· • ı. Antalyadan dün gelen bir telgraf- " -
:> or ki sarihtir, bunda tereddüdü, tef- dolayı Türk sefirine be\·anı tcceL:kür ~ C nüz bir karara rapteJı"lmrm1•5 bu'unan • " ta. Antalyada s. . men uplarınrn in· . 
ir ihtiyacını rnrit gösterecek hir bir etmiş, bu hüsnü tesadüften dola_,., çok b kimseh~r!e ellerinde talı" komı·a\ on tara-:.. tihabat dolayısile ir nümayiş yaptık-

kanun hükmü yoktur. memnun olduıt-unu ve YunaniStilnın l\l:ı- fındın verilen \'C birden 2000 ıılımara,·a 
._ t> lan, bu esnada dükkanların kapandığı -

Me ele memurların, ve onlar zrmnın· caristanın bir dostluk misakile bağlı kadar yeşil bir fiş bulunanları mezldır 
1 ve li kişinin haksızlığa uğrdaığı bildi- ı ı k · b da da maaş alan müderri \'e muallimle o duğunu ilı\\"e etmiştir. M. Yenizelo- \'esika an ama· tizre Ba alideki mülsa 

Dev et Hindistanda 

Fı l<ra - . 
ı\ liide:·rise dn i r ... 

Uzun lsmail /lal:kı Bey, ıwn gün
lerde kısa kısa l:climcler yumurtlama· 
fja başladı. Jstanbul Dariilfüıwnunun 
bu darası almmış müderrisi bu yazıla· 
rilc nwlıalcf<.tin bize tos ruıw:ak kafa-
sı olmak istiyor. 

f;nıelki gii11 "taptığı /Jluslafa f{e

mal., i tarif c·cliyordu. Kendiainden lıiç 
bir ses oelmiyeeck ihllılara isnat edilen 
müşevveş sıfatlar oibi bu anlalı§ta da 
mulıarririnclen dalıa uzun bir saf11ala 
var. JJu ya;ı /:;mail Hakkı Beyin lGplı

iiı. defjil, yeniden viicuda yetirmek lıc

ı;csinc düştiir/ii Mustafa Kemali anlat
mak isli11<>rdu. 

Röylc iddialar, alışaplaşan dimat7-
fardan çıkabilir. llu kısa yazı bize an· 
tattı ki b:t müderris ı e polilil:acı, boyu 
ne kadar uzun olursa olsun, Mustafa 
/(enıal denilen şalıikayı görememiştir. 

l'alitikacı lsnıail Jlakkı Beye Jıücum 
ed_erken on dört milyon bir lıcılk kütle
sine lıiirriyet suyu dağıtmak iddiasın
da olan müderris lsnıail Hakkı Beye \, ı ı · ı · ı b b C)- rilmekte idi. Telgrafta hadisenin taf ~i- h · · nezar t" b' d ı . · d · rin "tkaret ve sınaat,, Je iştigal edebil· unan arıc ye nazırı e era er _., nrıcı\'e · e ı ınn ın aı.ı aırc\e 

melerinde kalıyor: trşrine,eldc Ankarada hıılun~caktır. latı yoktu. 1930 • Teşrinie,·elinin 16 ıncı ~ününd~n acımalıyız.··· 
----- itibaren mUra,11t etmeğe da,ct eyler. • * • 

Memurin kanununun meurlan iştigal K d Maarif progra- 2 - Tali komisyon daireleri sahah-
den menettiği "ticaret,, nedir? (sınaat) onya a leyin saat 9 dan 12 ~e \e o~lcden son-
nedir? "iştigal,, nedir? bir malı satmak mımız ra 2 den 6 ya kadar açık bulunmaktadır. 

J=>rof esyoncl gayri 
n1en1nunlar 

ve ya icaı· etmek için satın almak ,.e Ankara, 14 _ Maarif Vekili bütün ~ - istida sahiplerinin pasaport kıta· 
bunları satmak, hu ni.vetıe bir mal veva C H t kazand sında 'l forogrıf ile hü\'iyetlerini. Türk Para ile adamlar tutarark rey 11an· 

., • • • 1 Maarif teşkilatına bir tamim göndere- tabii .vetinde bulunduklannı \"e rum or- d • b h b 
adam kiralayıp icar etmek, gene bu K lS (V k t) B l d' k h ''k. t• "f . h ıgı aşını mu arc e meydanına ç~ onya, a ı - e e ıye re u ume m maarı programını u:a todoks mezhebine salik olduklarını ispata 
maksatla mülk alıp satmak. menkul intihabatı bitmiıtir. C. H. F. etmiş ve bu husustaki fikirlerini bil- medar olacak \'esikalırı hamil bulunma- virdiler .• ffenıleket hudutlarında düı· 
malların inşaat ve imalatını iistüne al- dirmiştir. Esat Beyin tamimi şudur: lan rica o~unur. . . mana karıı savlet göstermek bir vazif' 
mak, temaşa yerleri, otel, lokanta ac- namzetleri bUylik bir ekseriyet _ Hükumet programında hükume- 4 - Kayıı ve '.'esıka ıtasına ait mu- iken bundan bucak bucak kaçanlar ora-

k 1 • kazanmışlardır. Halk fırkaıının ı ı f 1 ma -, yo cu ve eşya nakliyatı yapmak, tin takip edeceği Riyaset umumt ve ana ame cer ~eccanen ı a a unur. . . da birer gemi aslanı ke11ildL 
fabrikacılık, tezgfthçılık, matbaacılık, kazandığı 4628 reye mukabil hatlarile senelerdenberi takip olunan Yahud1 yordu ye lngılızler /Ju manzaradan şikayet edenler 
fotoğrafçılık, nnşirlik, gazetecilik. ila- serbest fırka ancak 2078 rey hatların ayni olacağı ve Maarif siyase- Kudüs, ıs (A.A) - i\lüstemlekc\t kcndücri oldu. Polisin üzerine atılan, 
natçılk, kitaçılık etme.k .. ticaret muaem alabilmiıtir. timizde mesleki tahsi! n ihtisas az mas mümşarı Dr. Shicls. Fili-tinde yapmakta sandığın iplerini koparmağa, mühürlt>-
lesidir. Kanun, açıl<ça söyler ki" bir sa M rafla, rok netı'ce anyan ameli bı'r ma- oldu_ ıı-u devir , ve teftic _seyahac.ını hitİre. · · ·· 

hh 1 , " ~ rıni soknıeğc yeltenenleri inzibata me-
natkfmn gerek bizzat amele istihdam Ura aS arı mi z hiyet mekteplerimizi her türlü menfi c~ğı. sırada Nah.al~I <lakı yah~dı cemaatı· 
,·eya makine istimal ederek nsarı sana· . .. • . . nı zı,·aret etm ışur. Dr. ShıcJ,, be\'anı- mur olanlar nıcncttL 
tı .. d ı · . b Sellın ı kte par fek bir surette tesıratta.n -m~nezzeh ahlak .ve ı~tı:ıam hoşaıilediye gelenlerin ba7.ı temennll~rine Gene onlar çıg·lıg·ı bastırdı: 
nı vucu e ge ırmesı ve u asan heyet cephelerını bılhassa ehemmıyeth tutar mukabele ettiği ı;ırada muse\'ilerin Filis-

mesi ve bir müellifin asarcnı tabı neşir kertılındılır bir zihniyet ve yeni bir kuvvetle devam tine para kızanm:ığa değil, fakat milli - llükümet tazyik yapıyor; böyle 
ve beyeyleme i umuru adiyedendir.,. Atina 15 (Apo) - Balkan konferaıı- edileceii zikredilmiş ve program mecli- bir mefkureyi tahakkuk ettirmek için av- intihap mı <>lur? dediler. 

Su izahata göre san'atkarın san'ati- sında Türk heyeti murahhasesi SelAniğe si alide yüksek tasvibe iktiran etmiştir. det. ettikler!ni pek!!~ takd~r ;niğin_i _sö~:- Şimdi, intihap sandıkları vaktinde 
ni yapması ticaret değil, san'atkarın vasıl olmuş ,.e Pek parlak surette kabul Talim ve taaUUm ile terbiye ile vazife- l~mış, . Ingıltere h~kumeunın ~ıllı bır rey t'ernıeğe imkan bulamıyanlara talı
zanaatını yapması (ticaret kanunu (13) edilmiştir. Tilrk misafirlerinin emrine da l 1 bu vazif 1 d 1 k k ); ahudı yurdunun vucuda gelmesıne yar· sia edüdi. Tabiatile artık bunalnn ba-
küçülc tacirlik sayılacak bir ticaret mu mihmandarlar tayin edilmi~ti hr otabn akn il e ekr enka ı oyaca dım hususundaki taahüdünü müdrik bu-

. " . . · · , r. ya u aş a yo ara so aca ve ya me- 1 d ıı. . h h 1 b" 1 .1. h- şında eski kalabalık yoktur. Karıı fır· 
amelesıdir. Tıcaretı sermn-..·ei nakti in '"""'-'""lltl1lllll•ınıuııı111111111111111mm11n-·-----· d l .11 ti 1 un u6 unu \e er ang ır ngı ız u-• .; · . en mı e ere yaraşr ça ışma ve ya- 1 • • • 1 . .. .. 1. .. d l "kl · - tk ı d t k den ziyade mesaii bedeniyesine müste- tıcaret ve sınaatla iştigal edemezler. ta 1 d hl k . ı· ,.;:Qmetının m taahhudunu mc\'Cut guç- 1'anın gun e ı ı çıgır an al".ı a ar r · 

... . .. . . şama rz ann a a a ve ın ızam e- tükler t · · ı· d 
n

0

it. e l\a~li kis~i. ancak mcdan mai::Je· \,.~~·.h~~·~e bır tıca~et ve sın~~t m~ame· saslarını bozacak ola.P...her tUrlU zihni· yahud~ler~~ ':~~n ~~~~~lec:kı';~f~ ·~zıC: sahneden çekilmiıtir. Bu defa da ay11i 
tının temıne kafı o]acak •derece cüz'i 1 .. mnı ıh) at rderek, bunun ıçın hır yer yet \'e faaliyetler mektep denilen ilim rine il~Yc etmi:tir. gazeteler şu yolda şikayele aeram edi· 
o1an kimseler küçiik tacir addolunur- açamazlar - şirketlerde, şirket anonim ve ahlak mües.c;eseleri için birer menfi ----------__;.- yorlar: "Kimse rey l1ermtJfor,- 11andık 
Jar.,, Demek ki memurin kanunundaki olsun olmasın, hatta hakemlik şeklinde te~irdir. Mekteplerimizde de gerek bil· Fazlı B • 
"sınaat,, hükmü ticaret kanununa gi- bile, bir ' 'azife deruhte edemezler. vasıta gerek billvasıta olımn bu gibi 
ren "zanaat,. tır, san'at değildir: Çallı Eldeki darülfünun nizamname i ise menfi tesirler yapan sihniyet ve faali-
lbrahin_ıin bi_r ~nbı? yapm~. ı, yapıp sat müdeni ıerle muallimlere san·aue işti· yetlere asli meydan ve imkan verilmi- Vatı· muavı·nı· 
mas~, hır artıstın hır ternsıldc rol alma- gal için, hatta ticaretle es.ısında telif yecek ve ahlak ve intizam her r.aman 
~ı: hır doktorun muayene ' 'e te~av~ etti- knbul etmiyen avukatlık edebilmek için rehberimiz olacaktır. Maarif siyasetini degw iıiyor mu? 
gı ~as~lardan p~r~ alması, hır kırnya- bile aynca takyitler koyuyor. ihtiva eden bu tamimin cümhuriyeti- ~ . . . . 
gerın bır maddeyı ucretle tahlil ederek .. h . ·ı 1'" k benr~· . Ankara, 1.1 (Telefon) - Dahılııc H-. . • * mızı arzıcan ı e ur ıgmın ve kr. 1 ı· ·') .. ti i 'd · '"d ·· ·· 
1·aporunu vermesı ticaret degil zanaat T" k h d . etinin . ki f a e ı H aye er umum ı aresı mu uru , n . . ur ars ve me enıy ın şa ve S b . B . 1 t b 1 1. • w · 
değildir, "san'at,, andan istifade etme- u tafsılat maaş alan müderris ve t k• Ul" .. d f ·dalı bir 1_ a rı eyın s an u va ı muavm gıne 

1 . . . e ilm unun e a) er uzvu o ta . . . -·ı "d"' .. 
sidir. Memurin kanununun snn'at yaz- mua lımlerın sıyaset, ticaret, :-;an'at ve mağa hazırlanan ve yann buna liyakat yınıB, ye_rıne n.u. us ~mumhtemu lud~u 
ma\ıp ınnat vazması ve o arada mer sınaat krır~ısında mevkileri hakkında k l k · · bugu··n kt ı Akif eyın getınlmc.<1ı mu me ır. • • • - .,. ·azanmış o ma ıçın me ep e- . . • . . 

başında sinek avlıyorlar!,. 

Memnun olacakları günün asla gel· 
nıiyeceğine bizim gibi kendUeri de emin 
olan bu efendilerin böyle hareketleri 
11~rlndedtr. 

• * 

Giresun da 
S. F. reisi zabita~· a te

cavüz ettı hum Tuanhnın - gece] eri evinde kun- kftfi kU\'"\·ette kanaat \'ermis olacaktır. · • d . 1 . 'li \•atan y 1 . İstanbul vah muavınl Ji azh Beyın hır .. nmız e ça ışan se'gı avru arı rr· . d'l •. .. l k ed." 
dura yapı~ satanı.k parn kazan~n bir Şimdiye kadar darülfünunda bunu mızı yetiştirecek kıymetli arkadaşları- va ı ıge tayın e ; e~eg~ soy enme t ır. , Giresun, ~!i (\~A~IT) - E.:"elce H. 
menfuru masal getırerek madde hükmü- tatbik etmemi~ler, herkesi ~erbes bırak mıza ve idart islerle mükellef rüfekaya .. . Fırkasında ıken ıntrhap encumeni l'e-

nü geni~letmek için yaptığı teklifin _ mışlar a darülfilnunun ıslahı yolunda da tebliğini ,.e "tebliğ olunduğunun iş'a· Dun gece ~.u hazerı a~dı~~an -~onra isliğine seçildikten sora S. ı-·. yı teşkil 
memurların mesai saatleri haricinde ev d · d · Fazlı Beye muracaat cttık. Henuz ha- eden Ziya ,Efendi bir takım kanunsuz 

her fırsatta ileriye sürülen davaların nnı a rıca e erım. b · kt d d' ' ]erinde her hangi bir işle mesgul olma . . . . . .. .. erım yo ur.,, e 1• hareketlerde bulunmuş, zabıta ku,'"\·et-
Jan müstesnadır cevabını atması kı . bır men :.:e•nı daha şmıdı gormuş, tes· Cünıhuri vet ha Ik fırka- """"""""''""' ... '"'""'"""""""""'""'"'"-'m"'""""""'""""'"'.-m""'"" ıerine tecavüz etmiııı ,;ıayetçe nezaret 
men bu sebeptendir. hit etmiş oluyoruz. demektir. r ., • uvaff ak". Yayaköy, Erzincan belediye in- altına al:nmıstır. Iİakkrnda takibat 

N 'h B t f il"t ""d . 11 ' 1 . sının yenı m l tı'habah bitmiıı: c H F na'm :> ... ı ayet ol a olsa kanundaki sınaat u a s a mu errıs ve mua ım erın J • . . -:r; • • • • • - yapılmaktadır. 
tabirinin tefsiri mevzubahis olabilir. poltika ile mşgul olmamaları hakkında yet erı zetlerı kahır hır ekserıyetle ın- Halk fırkası mutemedi Mehmet Ef. 
Yoksa iyasetin değil. bizim fikir ve nazarımızı değil, kanu· Ankara, 15 (A.A) - Konya, tibap edilmişleı dir. di de istifa etmiş değildir, müfettişlik 

iste bunun içindir ki memurlar da, nun bugünkü hükmünü ifadeye çalrşı· Şarki Karaağaç, Ordu, Çorlu, Muğla 14 (A. A.) - Belediye tarafından Ynzifesine nihayet \'erilmit· 
m·ıa n1an müderri \'e muallimler de yor. Sındırgı, Karamürsel, Burnova, intihabatı temdit edilmiştir. tir. 
E --- -=-..:_ - . --~---=== -- sa 
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ekrar beraberce tramvaya biner 
•e apartımana gelirdik. Kendi
'ini kucağımda merdivenlerden 
•karırdım. Kapıdan girer girmez 
Joğruca ilk ışımız, banyoya 
~ıtmek, onun yüzünü, ellerini, 
ayaklarını yıkamaktı. Buna o ka
dar çok alışmıştı ki, sonraları 
kucağımdan indirir indirmez, 
kendisi doğruca banyonun yolu
nu tutardı. Onun bu halini gö 

rünce ne kadar yorgun olursam 

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

hediyelerinden birini 
kendi seçip aJacakbr 

olayım, ben de onunla birlikte 
banyoya giderdim. Onun hoşlan
dığı bir şey de, banyonun muı· 
iuğunu son haddine kadar aç
mak, ve suların harıl harıl akı
şını seyretmekti. Banyo, şöyle 
bir karış kadar dolduktan sonra 
o, bir patiğini, ben bir patiğini 
çıkarırdım. Bunu mlitakıp ken
disini kucakladığım gibi banyo
nun içine sokardım. Su, onu yeni 
doğmuı bir ördek yavrusu gibi 
memnun ederdi. Banyonun içinde 
beraberce banyonun musluğunu 
kapar ve tekrar açardık. 

Bazan beıı durur onu seyre
derdim. Onun mini mini ellerile 

bir yıkanııı ve etrafına ıulın 
serptikçe bir gülGtü vardı ki, 

bana Bütün yorgunlujumu unut-

tururdu. Bu adar tepifmeden ,mda hissederdik. Turbanı aramızda 
sonra, tabii 11rsıklam çıkardı. görmekle bizim için yeni bir ufkun 
Zevcem vaziyeti bildiğinden onun açıldığını, yeni bir Alemin tekev-
çamaıır ve pijamasını daha ak- vlln etmekte olduğunu görürdük. 
şamdan hazırlardı. Banyodan Bunlar hayatımızın bir daha 

sonra yıkanmı~ ayaklan ve bu avdet etmiyecek ne güzel gün-
ııraıklam elbiıeıile onu zeYCeme leri ve saatleri idi. Biz, hiç bir 
tevdi ederim. vakit ona bir evlitlık gözile 

Onun banyoıu benim zevkim, bakmadık. Eğer Turban bizim 
onu kurutmak, çamatannı değiı- hakikt çocuğumuz olaaydı, onu 
tirip pijamHını giydirmek zevce- bundan fazla sevemezdik. 
min vazifesi idi. Bundan sonra Zaman zaman bize annesini 
kendimizi sofra başında bulur- sorardı. Biz, ona anneıinin ken-
duk. Turhan sofrada daima iki- disioe oyuncak getirmek Uıere 
mizin araıında otururdu. Birinci uzak bir memlekete gittiğini söy-
lokmayı ben verirdim. lkinciıini lerdik. Fak at sonraları ona ait 
kendisi yer, UçüncDsünü zevcem mini mini hafızasındaki hatırala· 
ona yedirirdi. Bazan her hangi ran silindığini gördük. Bize on-
bir dalgınlıkla sıramızı unutarak dan pek ender bahseder oldu. 
durur, ona yemek yedirmek ıı- Yalnız hast~lığından bir kaç gün 
raaı hangimizde iıe onun yüzüne evvel, bize ondan bahsetti. Rü· 
bakardı. Bu ıofra baıı alemi, yasında onu gördüğünü söyledi. 

hayatımızın en güzel zamanları - Tek o da şimdi burada ol-
idi. BOton hayat11ıuzda miltehas- saydı... diyerek içini çekti. 

sir olduğumuz zevki, bu sofra ba· Fakat derhal, sonra iri güzel l 

yeşil gözlerini açarak çocukluğa 
has bir neş'e ve ümit içinde: 

- Annem bakalım ne oyun
caklar getirecek? .• 

Sözlerini ilave etti? •• 
Artık gece iyiden ıyıye ol

muştu. Dışarrla kar hila lipa 
lapa yağmakta devam ediyor 
yan taraftaki apartımanın llm .. 
halara yanan pencerelerındeo ak· 
seden ince bir ziya huzmesi, o· 
danın loşluğunu delerek duvar· 
da bir ışık lekesi yapıyordu. 

Görülüyordu ki bu karanlık· 
tan, bu loşluktan ayni matemi 
ayni anda hisseden her iki adanı 
da memnundu. Yalnız bir sıra 
Atıf bey: 

- Nasıl, ister miıiniz .. Diye •• · 
Sorcfu... Lambayı yakayım mı? •• 

Rüştü, cevap vermedi. 
Her ikisi de karanlığı hi11et" 

miyorlr, bilakis karanlık i~ ind• 
bufonmahtan apı bir !enet dll" 
yuyorlardı. 

[Bün&MliJ 



Mübeccel H. ne diyor ? 
BreLilvadaki vatandaşlarımız kıra--

liçeyi çok iyi karşıladılar 

Kıraliçeye refakat eden genç kimdir? Henüz 
niıan düşünülmüyor 

Rio d~ Janeyroda yapılan güzel- Brezilyaya muvasalatımızm er-
lik müsabakalarına TUrk güzeli tesi günU bir balo verildi. Sekiz 
olarak giren Mübeccel Namık gün sonra da seçme faaliyeti 
Hanımın şehrimize döndüğünü başladı. Seçme müsabakaları 
Yazmııtık. Dün bir muharririmiz bir hafta sürmüştür. Hakem 
Mübeccel H. la Erenköyündeki heyeti on bir kitiden mürekkep-
evinde görüşmtiştür. Mübeccel ti. Bu heyet güzelleri, biri suvare 
H. eyabat ve ihtisaslarını şu elbiseıile oturdukları otelin salo-
ıuretle anlatmaktadır: nunda, diğeri ikindi elbisesile 

- Rio dö Janeyroda intişar Anoite gazetesi salonlarında ol-
eden Anoite gazetesinin tertip mak üzre iki defa görmUş ve 
ettiği müsabakalara iştirak et- üçüncü bir tetkikten sonra ka 
mek üzere on dokuz Temmuzda rarını sekiz Eylülde ilin etmittir. 
latanbuldan ayrılmıştım. Doğru Mübeccel H. netice ilan edil· 
gittifimiz Pariıte bir hafta kal- dikten sonra trenle San Pavlo 
dıktan ıonra bütün güzellerle isimli şehre gitmiş ve Uç gün 
birlikte Dovile gittik. Dovildcn kaldıktan sonra Rio dö Janeyro 
Havr limanına gidip bizi şehrine dönmüş ve Eylülün or. 
Brezilyaya götürecek alan Go- b~şinci günü bütün güzellerle 
yaba vapuruna bindik. Bu seya- birlikte Avrupaya hareket et-
hate Danimarka ve hasta olan miştir. Mübeccel H. Brezilyada 
Holanda gtızellerinden ba9ka Türk vatandaşlarından gördüğü 
biltiln güzeller iştirak etmiştir. hüsnü kabulden çok mUtebaasis· 
Yirmi dört glln süren deniz yol- tir. Hissiyatımı layıkile ifade edece!. 
culuğumuz eıoasında her uğra- kelime bulamıyorum, demektedir. 
dığımız tebirde vapurumuzu bü- Dünkü refiklerimizden biri Mü· 
yllk bir kalabalık karııladı ve beccel hanımın meçhul bir genç-
vapurun fazlaca durduğu Porta, le birlikte geldiğini ve gencin 
Lizbon ıehirlerinde ba!o ve ziya- Mübeccel Hanımla birlikte Eren· 
fetler verildi. köyüne gittiğini bildiriyordu. 

Lizbondan sonra on dört gün 

Serbest fır kaya ne· 
den mütema yildirler 

Istanbul belediye intihaba
~ında Yahudiler ekseriyetle 1 
şayanı dikkat bir vaziyet al· 
mışlar, bilhassa evelki gün 
Balattaki Yahudiler hemen u
mumiyetle Serbest fırkaya rey 
vermişlerdir. 

Vaziyette şayanı dikkat o· 
lan cihet Yahudilerin Serbest 
fırkaya rey vermeleri değildir. 
Belki intihabat mücadelesinde 
Rumlardan, Ermeniler ~en zi· 
y~d: Halk fırkası aleyhtarı l 
gorunmeleridir. Çünlcil Halk J 
fırkası ile Serbest fırkaya rey 
ver~n Yahudilerin mik~arı he- 1 
yetı umumiyelerine nısbet e· 1 
dildiği haJde YuhudiJer ara· ( 
sında Halk fırkası aleyhtarlı- J 
ğ~~JO d.aha fazla olduğuna 1 
hukm~dılmektedir. 

Halbuki şimdiye kıdar va· ~ 
ziyet tamamen bunun aks" 
zannediliyordu. Yahudiler, da
ha müsait şerait içinde yaşa- ( 
dıkları hesap edilerek Halk fJ 

fırkası ?ükfımeti aleyhinde re~ J 
vermesı muhtemel olan gayrı -
müslimler arasında Rumlar ile i 
Ermenilerin daha fazla olma- i 
sı dü§ünUlüyordu. Onun için 
Balat intiha batı neticesinde : 
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emur mu
durlar? 

.'1us ihuttin AdiJ,ı\fuam· 
ener Raşi t Bev ]er ne ... 

diyorlar? 
Darülfünun emini dün yazdı

ğımız gibi yarın seçilecektir. 
Bu husustaki hazırlık tamam- 1 

lanmıftır. 

Müderrislik, memurluk 
Dün, müderris lsmail Hakkı 

beyin faal siyasi hayata atılması 
münasebctile müderrislik tan 
müstafi addedileceği haberi ile 
bunu tal<:ben ortaya tekrar çı
kan müderrislik memurluk me-
selesi ef rafında tahkikatımıza 
devam ettik Ye müderrislikle 
memurluk meselt'si Üzt!rinde ba- /

1 

zı müdderrislcrin fikirlerini sor· 
duk. 1 

1\ uslihuttin Adil B. ne diyor? 
Hukuk fakültesi müderrisle1in

den avukat Muslihuttin Adil B., 
Madritle iştirak edeceği kon- 1 

greye yol haznlığı He meıgul
dür. Bunun için kısa bir müta
lea ile iktifa etmiştir. Adil Bey 
şöyle düşünüyor: 

1 8 .. 
1 

ugun 
Hangi mahalleler rey verecek 

1 

Beyazıt (Eminönii) nde: 
Çelebi oğlu Al:lctun, arı demir, 

Demir taş. Yavuzersinan, Hacı kadın, 

Hoca Kıyaseddin, Sulcymaniye, K~rip 
Kasım. 

Fatihte: 
i IslAm Bey, Rnml Yeni mahalle, 

1 ' Cezri Knsım, Eyip sultan, Aptuhedut, 
Fethi Çelebi, Gilmüşsuyu, Ookmecilcr, 
Nişancı • Justafa paşa, Üç tehitler. 
Cuma, Topçular, Ali Bey köyü. 

Beyoğlunda: 

Beşiktaş. Ortaköy, Mecidiye, Abba~ 
ıığ:ı Yıldız, Cıhnnnüma, :ınanpa~a. 
Dikili taş, Vişnezade, 1\luradiye, Ttirk 
Ali. 

Y eoiköy (Sarıyer) de: 
Bebek, Arna\ utköy, Kuruçeşme. 
Hisar (Beykoz) da: 
Paşrıbahçe, lncirköy, Çubuklu, Kan 

lıca, 1 lisar, Göksu. 
Bakırköyde : 
Zeytin tik, Cevizlik, Sakı1.ağncı, Ye

nimahallc. 
ÜskUdarda: 
Yalidei atik camii dcrununde Va

lldei atik, Arakiveci Hacı • 1ehmet . ' 
Arakiyeci bacı Cafer. Tab:ık:ılar, Kaz-
asker Ahmet efendi, Ahçıb:ı~ı mahal 
leleri. 

Kadıköyde: 

Zi.ıhtüpaşa, Tuğlacı, Göztepe, Mer
di,·enköy, • ıhrayı cedıt. undıye. 

Bor5ada spehü/IJ~yon 
vtıpanların hakkındaki 

tahkikcıt 

•üren Babrımuhit yolculuğu baş- Mübeccel Hanımın pederi Na-
ladı. Bu yolculuk esna1ında bir mık B. muharririmize bu gencin ~ 
çok eğlenceler, balolar tertip e- çok yakın akrabalarından olan il 

Y •~udilerin izhar ettikleri sl· ( 
yası temayül ve mesela Kum
kapıda hemen tamamile Halk f 
fırkasına rey veren Rumlar ,, 
muvacehesinde, Yahudi rey
lerinin nisbeti ciddiyetle naza· 

- Ben Darülfünun mOderris
Jerinin siyasette faal mahiyette 
bir rol oynamalarına esas itiba
rile muhalifim. Müderrislerin 
gündelik siyasetle meşgul olma
ları doğru değildir. Bu faaliyet 
esasen onlarm ilmi mesailerini 
haleldar eder. Müderrisler ka-

Türk parasını koruma kanu
nuna muhalefetle borsadü spe· 
külasyon yaptıkları noktasında 
borsacı M. Miç ve üç şeriki hak 
kandaki tahkikata ikinci müs
tantik Hal<kı B. tarafından de
vam olunuyor. Bir akşam re
fikimiz, bunların birkaç gUn ev\'el 
hnlckmda muhakeme knrarı ve
rilerek ceza mahkemesine ~ön
derilmeleri takarrür ettiği halde 
yeniden isticevaplarına !Uzumu 
görUldilğUnü yazmıısa da, bu 
şekil, vaki değildir. Esasen usu
len mümkün değildir. Maznunlar 
hakkında tckarrlir etmiş hiçbir 
vaziyet olmadığı, tahkikatın ka
nuni seyrini takip ettiği aniapl
mıştı .• 

dildi. Seyahatimizin on d~rdOncü ve Pariste ikmali tahsil için bu- J 
ıtlnll Brezilyanın Pernanburg lunan tayyare yüzbaşısı Hidayet 
tebrine geldik. Burada Brezilya· B. olduğunu ve Mübeccel Hanı- j 
Cla yerlqmiı Muaevi vatandaş- mm çok yakın akrabası olduğu- j rı dikkati celbetmiştir. \ 

Acaba Yahudiler arasında R 
göze çarpan bu temayülUn 
ruhi sebepleri ve saikleri ne· 
dir? T abiatile bu sual herke
sin zihnine varit olan bir şey· 
dir. 

naatimce lusmen memurin kanu
nuna tabidirler. Müderrisleri tam 
bir memur addetmekle beraber 
Darülfünun bir devlet milessc-1 nmız tar,afından fevkaJide ıu· na gl5rc aralarınc!a nişanlanma 

rette karıdandım. mevzubahis olamayacağını söyle- / 
Bu ebirde bir gün kaldıkbn mi ştir. 

sonra Bohi şehrine hareket et- Namık B. Milbeccel Hanımın 1 
tik. Burada da TOrk kolonisi henUz niıanlanmadığını ve blSy!e 
na Mardinli iki vatandaşı- bir şeyin de şimdilik dUoUnUlme-
mız tarafından lcarııladım. fki dijini ylemektedir. Bazılnrı Yahudilerin Serbest 

giln sonra da Riyo da Janeyro Rio dö Janeyro da vatandaş-
tebrine Yl!ıl olduk. Burada ya- !arımız Mübeccel Hamına üze-
Pılan karıılama mera1imi pek rinde Türkçe "1930 ıenesi Türk 
Parlak oldu. Her memleket ko- güzeli Mübeccel Hanıma bir ha-
loniıi kendi gOzelini hususi mo- tıra,,cümlesi yazılı pırlanta ile İf· 
t&rlerle karşıladılar ve aahile çı- lenmiı altın bir IAvha ve pirlan-
kardıl r. Sahilde toplanan halk ta bir bilezik hediye etmiılet ve 
; ~adar kalabalı~b ki otomobi- ~amık beye Gazi Hz. ne tak-
ımız on beş dakıkalık yolu an- dım edilmek üzere ipekten b · 
~ ilç saatte katedebildi. Tilrk bayrağı vermişlerdir. ır 
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Box.azlar komis"onu ~.!:.!_ft~ _ _; 
~ .J D ··ıı·- k iki haftadanberi faaliyete baı- aru ununa aç talebe 

!•Yan boğazlar komisyonu dün girdi ? 
•kinci içtimaını yapmıştır. Komis· ~arülfünunda dünden itibaren 
Yonun elinde halledilecek hiç tedrısata batlanmıthr. 
bir rne ele olmadığından dünkü t d ~ alnız Edebi~at F akülteıinde 
i t• K e rııat cumartesıye bırak 1 
ç una çok kısa sUrmDttür. o- Darülfünunda d.. k ı mıştrr. 

tn' b un ayıt ve ka 
l 1~Yon her hafta çartam a gOn- ~ul müddeti bitmiı ve (P. S. N.)· 
erı toplanacatır. ıhz~ri sınıfı da dahil olduğu halde 

1 &t ı yenıden alınan talebe (635~ e b r~ 
Onbul-Anktır• mukA eme olmuıtur. a ıg 

'flc~etle,ı Geçen senelere nispetle D .. 1 
Ankara telefonuna k&Jlı halkın fünuna rağbet fazladır. aru • 

~ !nüeuca tın fazla r!1~.beti gö.rü- Bu ye.?i ta_Jebeden (275) i Hu
i ~ek mükaleme ücretı uç dakıka kuk F akultesıne, ( 60) ı Edebi t 
.!)~ 115 kuruıtan 100 kuruıa tenzil Fakültesine, (200) i P. S. N.) s ya_ 

ılıniıtir. .. fına,. (6:;) i d~Kİ ve eczacı §ubel~~;-
. Ankar - telefonunda gunde 280 ne gırmıtlerdır. 
ü•-~ı IUl eme kadar yapılmaktadır. Kız talebe en ziyade Hukuk F _ 
?: kültesindedir. Bu Fakülteye yen~-
tlpu lccıvıtl•rı .Rnkarcıvcı den alınan kız talebe (27) kadar-

gidiyor dır. 

de~İı:rıdiye kadar lstanbulda eski Marahhıularımızdcın bi 
~l rane mahzenlerinde mahfuz kumıgeldi r 
dUn~::n .~um tapu kyartları?ın Atinada toplanan Balkan kon-
~I ıtıbaren Ankara ya naklıne fer anıma iıtirak eden heyet· 

fırkaya diğer ekalliyetlerden 
ziyade temayül göstermeleri· 
n~ sebep olarak şunu bulu
yorlar. 

Bu fırkanın inhisar aleyhta· 
rı olduğunu iıaa etmiş olma
sı. Bazıları tütün, içki, barut, 
ve fişek inhisarları lağvedilir 

ise Yahudilerin daha fazla 
istifade edeceklerini hesap e· 
derler gibi bir mUltihazaya 
tibi oluyorlar. Bununla bera
ber bu oülahaza hakikati izah 
eder bir nazariye değildir. 
ihtimal ki Yahudilerin siyasi 
temayüllerine tesir eden difer 
bir takım esbap ve avamil 
daha vardır. 

Herhalde bu esbap ve ava
mil idari noktai nazardan 
tetkik ve tahlil edilmcğe de
ğer bir mevzu teşkil etmek
tedir. 

:nınnııııu•_.ıııııwı:ıııııııı:ııımııırııııııııııııııııı1111ııııı. 
beleu•.Y~ .... c. 

- Besıktaşta beledive 
• ] J 

Beşiktaş ta bir be ediJ e teşkili \'e be· 
lediye hudutlannın yeni mülki te~kilAtıı 
göre taahihi için bu günden it;baren 
her yer de reyiamma nıı.irııcaar edilecek
tir. Bu sabııh lıer belediye dairesinde s:ı
ııt dokuzbuçuktıı re) !:andıkları cçılacak 
ve akşam saııt beşe kadar rey atılacakltr. 
Belediye intihabında rey atmak hakkına 
malikolan herkes rey .atacaktır. Dört gün 
açık bulunacak reylerın adedi nısahı te
min etmezse müddet bir hafta uzatıla
caktır. 

•le daıı.~ıttır. Dün bir vagon defter rahhaaamız azasından Yakup•Knıdu: 
t. o&QJ •• d ·ı · t" a rı vltıuın z memur gon en mı ır .• ve Nemli zade Mitat Beyler dün 
~~ kayrtlann (15) vagon tuta Atinadan avdet etmi•lerdir 

csı tahnı · d"I' :r • 
ın e ı ıyor. Heyetimiz reisi Haaan Beyle 

Veda nutku diğer murahhaslarımız Balkanlar 
ta Cenııyetl belediv bugün ;atı fÇtlmaını da bir tetkik seyahatine çıkmışlar-

Muaeedeıız tthvıf6t 
Rank nasyonal mobilicr isimlı bir 

Fransız btnkasının tnh\ ilAtını hı.il.Omete 
haber \'ermeden. \ e tescil ır.uamelcsi 
Yapuımadan tnksıtle halka sattık'3nnd:ın 
dolayı iki Türk taciri ticaret miidiriyeti 
tar:ıfından mahkeme}e \Crilmi~tir. 

Ticaret müdiriyeti tak itler;ni , crdı k
ler I halde tah,·ildt scnct1en olm ı\ an bir 
çok kimsenın şıkAyeti uzcrine bu habere 
muttali olmu~tur. 

Pacanı · iJ d Ş h · · b" k ·· dir r Muhiddin 8. bu vesıle · c ır. e rımıze ır aç gun sonra 
"eda outku aöyijrccektir. trenle döneceklerdir. 

sesi olması , müderrislerin bir 
vazife deruhte etmiş bulunmaları 
devlet bütçesinden maaş ve te
kaüdiye almaları onlarm '.kısmen 
memucin kanununa tabi olduk· 
larım anlatmağa kafidir. Bu mü
nasebetle müderrislerin devletçe 
takip olunan siyasete tevfiki 
hareket etmeleri lazım gelir. Bu 
siyaset fırka siyaseti değ'.ldir. 
MUesseaenin terakkis"ne, teka-
mülüne hadim siyasettir. Diğer 
taraftan müderriıleri tam me
mur addetmeğc de imkan yok
tur. Birçok müderrisler vardır ki 
hariçte mealeklerile kabili telif 
meşguliyetleri vardır. Darülfünun 
müderrisliği hemen hemen nev'i 
şahsına munhasır bir vaziyettir. 

- Şu halde bir kanuna ihti
yaç vardır değil mi? 

- Evet. Yeni kanun çıkıncıya 
kadar bu devam edecektir. Ma
haza yukarda işaret ettiğim gibi 
Darülfünun kanunsuz vaziyette 
de değildir. 
Muemmer Reşit B. ne diyor 
Gene hukuk müderrislerinden 

ve Emin namzetlerinden Muam
mer Raşit bey: 

- Bunlar ilmf şeylerdir. Söy
lemekten memnunuz. Neşet Ö
mer beyin Emaneti zamanında 
ittihaz edilen kerar mucibince 
bu gibi ilmi mebahiıin mutlaka 
mecmualara dercedilmesi ]Azım 
~elir. Beni mazur görünüz de-. . ' 
mışCır. 

E~i~ vekili ne diyor? 
Darulfunun emin vekili Mus-

tafa Hakkı bey dünkü sözlerinin 
yanlıı telakki edildiğini · söyJiye
rek demiıtir ki : 

- Müvazcnei umumiyeden 

Yunan yapuru kurtarılıyor 
Pazartesi sabahı kız kulesi onunde 

knra) a oturan Yunan bandıralı Klodırıo 

\'apurunun tahlisi işine de\ :ım edilmek· 
tedir. Dün komur ) üklu olan 'apurun 
tahliyesıne ha, l:ınmışur. 

n ıı ı ıııııımııımııımıımııırillllUllıınııinnıum::ıııı!illıııı:ımırn 

gerek memurin kanununda sara-
hat vardır. Müderrisler gerçi tam 
memur değildirler, fakat ihtisas· 
Jarmın menafii umumiyeye müte
allik aksamında kendilerine me
zuniye~ veriliyor demiştim. Mese
la Akıl Muhtar bey milderristir 
diye hastalarını ihtisasından ve 
ilminden mahrum etmek doğru 
olur mu? 

Ticaret denilen mefhum üze
rinde biraz durmak lazımdır. 
Bir doktor kabinesi, bir labora
tuvar, bir avukat bürosu birer 
ticarethanedir ki burada meşgul 
olanlar ihtisasları dairesinde u
mumi menfaatlere hadim olurlar, 
umumi menfeatlere taallük eder• 
ler. Bunun için müsaade edilir 
ve gene bunun içindir ki müder· 
risler daimi ve serbest olarak 
ikiye ayrılırlar ve daimiler ser
bcstelere nazaran yüzde elli 
fazla maaş alırlar. 

- Köprülü zade Fuat bey 
Jsm~iJ Ha.kkı bey mPselesinin 
fakülteye aıt olmadığını söylü B yo~ maaş alanlar memurdurlar. Yal

nız bazı müderrisler ihtisaslan 
dahiJinde menafii umumiye için 
hariçte çalışabilirler. 

-:- ence müderrislerin vazi· 
yetıle meşgul olmak d .. d d .. ogru an 
o~r~y.a mensup oldukları fakül-

Bu hususta gerek baremde t? .ışıdır. Nasıp, azil, istifa i 1 
rını fakUlteler yapar. ş c-



Dev'et bankası 
Bir devlet bankası ilzam. 

Memlekette bu lilzumu 
hiuetmiyen bir kimae yok. Hat
ta Serbest hrka lideri Fethi Bey 
bile neırettiği programda bu 
noktayı başla bışma bir madde 
olarak tesbit etti. Eaaaen millet 
mecl11i bu hususta son içtima 
senesi nihayetinde bir de kanun 
kabul etmişti. lfte timdi bilkii
met bu kanun mucibince yapıla
cak deYlet bankauna ait hazır· 
lıldar ile mefguldOr. 

Tabii olarak bu hazırhklar a-
rasanda ilk mObim meıele ban
kaya hisse kaydetmektir. Banka
ya temel olacak ıermayeyi ri
cada getirmektir.•Hatarlarda ol
dup llzere devlet bankasının 
tqkili iptida mevzuu babsolduğu 
mrada Türkiye cOmburiyet mer
kez bankasına ittirak surdile 
Mr1Daye koymak için bir takım 
ecnebi guruplar tarafından te~
lifler yapıl da. Fakat hilkimet 
.. gibi tekliflere karı• müsait 
,ar&nmedi. ÇOnkO bu tarzdaki 
teklifler ile devlet bankasının 
teminden iıtibdaf edilen maksa
dı telif etmek mOmkOn değildi. 

CDnkO bu ma,kaat yalnız Milli 
fark sermayeaile teıekknl ede
cek bir banka ile temin oluna
biliı di. Bundan do1ayı deYlet 
bankası tesisi hakkındaki kanun
da bu eaasa bilhaua dikkat e
clildi. 

Binaenaleyh yakan bir zaman
da tqkiline bqlanacak olan 
DeYlet bankuının sermayeai 
TDrk milletinin iftirak edeceği 
hiuelerden toplanacakbr. O ka
dw W ~et bu lıuauata hal
"" ~rıdöni hazinenin ittirakine 
bile tercih etmiıtir. Bilfarz en 
qatı on milyon lirabk aarmaye
yi doğrudan dojruya h0k6metin 
hazinesinden temin etmek pek 
kolay iken bu sermayenin efrat 
tarafmdaa daha enel Liue 
kaydedilmek ıuretile vOcuda 
ptirilmeai cihetine ıidilmiıtir. 
Çtlnkl milyonlarca hallun iıti· 
rakile tqekkll eden bir banka
ya kartı hiuedeceti allka ile, 
Ml'lllayeaine kimsenin iftirak et
•ediji bir mlieueaeye karı• 
duyacağı allkanın kat'iyen ka
bili kıyaı olmıyacaiı mal6m bir 
hakikattir. 

Devlet banka11na efradın if-
tirald mevzuu bahsolunca devlet 
b&tçesinden maaı alan mlllkl Ye 
ulcerl her sımf memurlann 
llabra geleceii fOpbeaizdir. HD
• et bu smıf memurlann ifti

i teshil etmek için huıuıl 
talimat yapmaktadır. Tali

.. t mucibince bu sınıf memur
lar bir, bir buçuk aene içinde 
her ay maıtlanndaa clb:'i birer 
miktar ayırarak birer hiue ala
caklardır. Bu suretle umumiyetle 
memurlar hem memleketleri , 
h~m ıahıılan ve aileleri için fa
ideli bir tuarruf yapmlf ola
caklardJr. 

Memurlar pek iyi bilirler ki 
paramızm kıymetinin dOımeain · 
den birinci derecede zarar ga
ren kendileridir. Hükumet za
man zaman memurlann . maaı· 
larına zam yapmıt olduğu hal
de paramızm mOtemadiyen kıy
metini kaybetmeıi neticesi ola· 
rak onlar bu zamlardan hiç is
tifade edememiılerdir. Binaena
leyh memurlar için yapılacak 
iylik maqlara zam yapmazdan ev
Yel paramızın kıymetinde istik· 
rar temin etmektir. 

Ve biDaeaaleyh ba iltikran 

Müderrisin vecize)f'ri 

Vaktile batındaki püs'<ülü, 
şimdi de Serbest kelime

ıindeki ( t ) harfini kaldırarak 
inkıllpça olduğunu gösteren mü
derriı lsmail Hakkı Bey, zaman 
zaman akla, hayale gelmez veci
zeler, tarifler yapar : Meseli, bu 
zat bir gtın kendi selYi boyun
dan aldığa ilhamla t6yle bir ve
cize yazmışb: .. Türk demek 
minare demek tir" 

Dün, ortaya atllğı bir 
"fikir. de de fU vecize vardır : 
•Bizim için «Apostol» fikri •Türk 
adam, hür adam, müsavi adam, 
fikrini ifade eder." 

Bu iki mOsavab « ıslah » ede-
cek olursak tu vecize çıkabi
lir mi? 

"Apoıtol demek minare de
mektir." 

• 
Çamlara dair 

Yarın gazetesi beı, on gOn 
sonra t6yle bir fıkra ya

zabilir: 
"Dlln darillfOnun meydanından 

ıeçiyorduk. Orada dikili olan 
çamlara baktık.Bu ağaçlar ne gOzel 

btlyllmekte ve o meydam an.le· 
mektedir. Pekall hatırlarsımz ki 
bu çamlar timdi S. C. F. ocak 
reisi olan Iamail Hakkı Bey ta
rafindan dikilmişti... Eminlık 
dairesiae yakm olan bir iki a· 
ğacm boyu kısa kalmııtır, yap
raklan urarmııtı. 

Sebebi mailim 1 DarOlfünunun 
Halk fırkasına yardakçı olan mll
derria, muavin ve idarecileri S. 
C. F. ıına mensup olan bu aiaç
lara bakmıyorlar. Zaten gene 
onlar deiil midir ki S. C. 
~ mna ~nmp ley t 
'A'iydar ~ Bey havuzunu a son 
ffnlerde kuruttular ...... ,. 

Birkaç gtin sonra muvafık 
bir gazetenin mizah slitu
nunda f6yle bir fıkra g&rOle
bilir: 

11Dar&lfünun meydanındaki 
Çamlan mllderris lamail Hakkı 
Bey dikmiıti. Şu zaman, inaan
lan naml deififtiriyor. Eskiden 
Çam diken bu mliderris timdi 
Çam deviriyor. 

temin edecek eaub vautalardan 
biri olan Devlet Bankasının te
pkklllllne ellerinden geldiği ka
dar yardım etmek gene bizzat 
memurlum menfaatleri icabıdır. 
Ticuet Ye ıanayi erbabına ge
lince, onlar için paramızın kıy · 
metine iıtikrar temin etmek 
daha mllhim bir meaeledir. 

.. Otarekeden bua&ne kadar 
ticaret Aleminde T&rk parası 
ile ecnebi kambiyoau araundaki 
fiat farklanndan zarar glrmiyen 
yoktur. Bilhaua ecnebi puası 
ile llb:umundan fazla hariçten 
kredi alan bir kısım tOccar bu
temevvllçlerden dolaya ifllı 
etmiflerdi. 

Binaenaleyh paramızın iıtikra
n meael~ai umemiyetle Tllrk 
ttlccan Ye erbabı sanayii ıçın 

para kıymetlerinin tahavvlllle
rinden m&teYellit zararlara Ye 
batta ifla. ihtimallerine karıı 
bir nevi sigorta demektir. 

86yle mlhim bir sigorta m6-
eueaesi ricuda getirilirken bun
dan en ziyade istifade edecek
lerin hllkümete mlzaheret et
meleri, yaln1z miUI Yazife değil, 
ll)'Dİ zamanda phai menfaat 
meHleai dej'il midir? 

Sonra devlet bankasının tet
kilinclen makaat sadece para
mıma lu7metiai tubitc çalqmak 

TehJikeli mevzular 

Diinkü "Vakıt" bir muallim 
imz1111 ıle çok ehemmiyet-

li bir noktam11.a dol.undu. Hadi
se fU: 

GaJatasarayh bir genç riyaıi· 
ye dersinden ikmale, aonra da 
aımfta kalmış. Montebir bile ol
aa bir ölO ltarşısında konutma· 
mak en iyi harekettir. 

Ne çare ki söze başlayan biz 
değiliz. 

Evveli Abidin Daver Bey yaz
mış. Mesleğinin tecayüze uğra· 

dığını gören bir muallim de sö
ze kanımış. Her iki tarafıda oku
duktan sonra susmak elimizden 
gelmedi. 

Petinden ıunu ı6yliyelim ki, 
bize en güç gelen ıey, o yazı
nın altında tanıdığımız ve kuv· 
vetine inandıgımız bir imzayı 

görmek olmuştur. Abidin Daver 
Bey dostumuz, liaenin ne demek 
olduğunu, gayelerinin hangi hu
dutlardan geçtiğini pek iyi bilir. 
Fen dünyasının riyaziye ilmine 
neler borçlu olduiunu da ona 
öğretecek herhalde ben detilim 
Şu halde naııl oluyor da uya· 
nık bir adam, en açık bir haki
kate, inklnn paalı baltaaa ile hD
cum ediyor ? ..• 

Zarif, nGkte;:i dostumu~, haki
katin aöğaündeki zarbı herkes-

ten iyi bilir ve ona saYrulan inklr 
baltalarının cam çubuklar ıibi 
tuzbuz olacağını kolaylılda kea
tirebilir. Bunun içindir ki ben 
hadiseye meçhul muallimin giz
IOğil ile bakmıyor, lloyduju si
nirli teıbisleri haklı bulmak iste· 
miyorum. Meselede yesin btlyllk 
hic•~ Ye W.- ............ 
de gam rüzgirları esmeğe bq
Jadı mı artık manbjm leaİDİ 
duymak kolay olmaz. 

Ôyle sanıyorum ki DaYer Be
yin sert hllkOmlerİDİn hakikatten 
uzaklatma11 da bu "bepledir. 
Yoksa o da riyaziyenin, da.tur
lara, muadeleleri unutat.a bile 
zihin, muhakeme •e tefekkOr 
Ozerindeki genit hizmetini bilir. 

Meselenin bir ikinci cepbeai 
de ~ardır ki, ben uıl ondan 
bahaedecejim : 

Talebe çok defa keneli men
faatini kollamakta yanalar. Hele 
den huauaunda kaçamap cok 
mOtemayildir. Biraz çetin, azacık 
kolay ramolmaz mevzular 6n0n
de hep geri d6nmeje hazar bir 
kararaızlıia utrarlar. Bir kalem 
sahibinin riyaziyeyi inklr eden 
yazısından kendilerine fetva çı
kanrlar. Bu teblikeli menulara 
girenler her ıeyden eYel menfi 
neticelerini dilflbamelidirler. Ga· 
zete de daha genif, daha çok 
aanıfh bir mektep demektir. 
Onların sayıfaları içinde çocuğa 
zarar verecek yazılar g6r0nllne, 
mOesRSe kendi kendini inklr 
etmiı olmaz mı? 
Acımak iyi bir histir, fakat 

ac1rken kendimizden geçmemek 
ve merhametten maraz haııl et
memek ıartile. 
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Siz, on·arla uğraşacak kadar kuv
vetli olduğunuzu anlatacaktınız! 
Sebe oilu sui kastinin ıon 

safhasına tertip ediyorken yal
nız Hz. Osmamn katlini istihdaf 
etmiyordu Bu cinayeti onun müf · 
rit taraftarlağile tanmmıt adam
lara yaptmnağa gayret etm ·ş, 

buna da muvaffak olmuştu, 
Me:Cmet, Alinin en açık, en müf
rit taraftarı idi. 

Bunu herkes biliyordu. Ote 
kiJerin bepıi de Mııırda öy:e
ce tanınmışlardı. Bunlar M edi • 
neye geldikten sonra da ken
dilerini hep Ali taraftarı olarak 
g6stermitler, 6ylece hareket et· 
mitlerdi. Onun bu tekilde ha
reketten maksadı Osmanm kat
lini Aliye yamamak ve bu su
retle dahili mücadele kapwnı 
hemen açmakb. 

Emeviler O.manın Ali taraf
tarlannın eWe katlolundujunu 
g6rdükleri zuman, bu cinayeti 
ona atfedecekler, ve Osmanın 
intikamını ondan almak istiye
ceklerdi. Aıal kargaıalak o za · 
man batJıyacak, o zaman otuz 
kırk senelik mücahede ile vü
cuda ıelen birlik, teeulia eden 
Yarhk, kurulan devlet, en milt
hit buhrana uinyacak, belki de 
yakılacak Ye onun teessUsOnden 
memnun olmayan unsurlar 6zle
cliklerine ~U olaca~rdi. 

D.f.nlla R hadi.eler cereyan 

ediyorken Hz. Oımanın evinde 
bir içtima vuku buldu. Medine
de bulunan EmeYiler Mervan ile 
btrllkte onun buzu• una gelmiı· 
ler, vaziyeti anlamak istemitler
di. Naile ile LeylA d 
ittirak etm · 

Bud fiil hepsi Osmanın o giln
ldl nutkunu dinlemiflerdi. Mer
Yan o natlnm aleyhinde idi. içti
ma batladalrtan sonra Mervan 
siz iatemif Ye fikrini a6ylemifti: 

- Emire) mDminin, bana Mlz 
alylemek için müsaade ediyor 
mmunuz? 

- Siyle. 
- Bua kalırsa siz bugOnktı 

nutkunuzu baıka ıerait daire
sinde irat etmelidiniz. •• 

- Naıal? ••• 
- Siz kunetinizden emin o-

larak, bu adamlara zayıf olma
dığınızı ibaaı ederek, hDktlmetin 
onlarla meıgul olabilecejini anla
tarak, elba11l kuvvetli olduğunu-
zu g6ıtererek irat edecektiniz. 
Halbuki Iİz bizim onlann ICUfü 
merhametine muhtaç bir halde 
o'duğumuzu ihsas ettiniz. Bu ha
raket onlan tımartacakhr. 
Onların gayri kabili kabul 
metalip dermeyan etmeler.ne 
müncer olacaktır. Siz bugUn a&y· 
Jediğiniz ı&zleri kunetli bir hal
de olduğunuzu g6stererek ifade 
etseydiniz o zaman size zerre 
kadar itiraz edemezdim, halbu-

ki öyle olmadı. Siz onlara r:ca· 
lin:zi gönderiniz de konuşa:ım 
dediğin z halde on'ar vaziyete 
hakim olduk:arım anlaclıklarnı
dan size bir kimse STöndermedi
Jer. Sizin sözleriniz e istihfaf • t
tiler, muhasarayı teşdit ettiler. 
Çünkü siz onlarm idciialarmı ka
bu' etm:ı g;bi hareket ettiniı, 
Bu hattı hareket onlara kuvvet 
vermit ve sizi zayıf dütürmüttür. 
Bu adamlaran nazarınde büki· 
metin zerre kadar hayıiyeti kaJ 
madı. Bir bükfımet hata bile 

etse hükumet haysiyetini, iblll et
meden hatasını t;mir etmelidir 
Aksi takdirde o hükumet ıukut 
eder onun heybeti kalkar, Bı 
itibar ile ıizin kapınız da da~ 
kadar adamlar toplanmJfkan ı6y 
liyecek sözleriniz, buaünkll ı6z· 
ler değildi. [1) 

Hz. Osman başını iierek bu 
ı6zleri dinledi. Bu s6zler esas 
itibarile doğru idi. Bu s6zler 
Mervanan · hükümet mefhumu , 
inceden inceye anJadıjlpı 161-
teriyordu. Bir bilkümet itibannı 
iblil etmeden hareket edecek 
olursa muyaffak olabilir. Fakat 
bir h6k6me•in itibara zail oluna 
o bOkiimetten hayır kalmaz. O 
hOkümet kunetli de ola sukut 
eder. 

........ ··•·tmalc~iıMMiti 
bunlardL 

Hz. Osman dllfhmlf, tlOfOll
mOt, ondan sonra Me"ana bak· 

ver i : -~---=-----::: 
- Müsaade ederseniz ben 

kalllar, bu ayak takımına 867• 
ler.ecek 16z1eri saylerim. 

Hz. Osman meclisinde otu
ranların yDzOne bakb, onu 
ıevceai Naile: 

- Emirel mU'minin , alzDpii 
söylemiş bu!unuyor , ona s6zün· 
den geri dönmek yakıımaz. dedi. 

Mervan hiddetlendi : 
- Hlll, dedi, siz beyle itler

den anlamaUJmZ. bu gibi mcH· 
leler konutulurken size ~uamak 
dOıer. 

Naile susmadı, devam etti : 
-Fakat Osman senin 16zlerini 

dinleyecek ve deminki nutkunu 
nakzedecek bir ıey taylerae o 
zaman bu haydutlar onu 6ldür
meye kalkarlar. ÇllnkO o zarı.an 
onun hareketlerinde tetev•Ut 
bulunduğu sabit olur. Bun ana 
kapımızda duranların ileri ıOr· 
diilderi iddialardan biri bu de· 
jil mi.? Onlar O.mana ek ye
riyor, baıkaları bozuyor ve onun 
haberi o!mıyor, diyorlar. Şiındi 
sen kalkar da onun deminki 
vaitlerini bozarsan oalarao 1# 
iddiaunı teyıt etmif olmaz mıııo? ·---------- ---- ---------------------------

Nailenin bu sazleri de dofrG 
idi. Mnfsitler O.manan onlar• 
ha,..rb nitlerde bulundukt•ıı 
sonra katilleri için emir verdi· 
jini iddia ediyorlardı. Oıma• 
bu ithama reddetmiıti. Bu-. 
kartı Osman deminki 16zlerİll .. 
den rucu edecek oluna onJaıtlf 

olmadığı da mahlmdur. Bu banka 
tesisi memleketimizdeki kredi 
meaelesi &zerine tle büyOk tesiri 
olacaktır. TOcccar, san'atklr, 
köylü ve çiftçinin muhtaç olduk
ları kredi aahaıı genişliyecektir. 
Bundan da bili istiana bBtln 
memleket istifade edecektir. 

Nihayet devlet bankuına 
hiuedar kaydedilmekte, bunlar
dan bqka bir de, huauai menfa-

at meaeleai Yardır. Banka faali
yetinde biç bir kir ıetirmemit 
olsa bile hiıaedar olanlar buraya 
yatardıklan paraya mukabil 
en aıağı yilzde alta bir menfaat 
alacaklardır. Bu ıuretle devlet 
bankasına biue kaydedilmek, 
elinde tasarruf edilmİf paruı 
olan her fert için en emin bir 
it olacakbr. 

bu iddia11 kunet bulurdu. 
[Bitmedi] 

[ f] Mervının bu s(>7Jerfnl ~ 
Esir wilıindc kaydeder. Cilı a Sa. fi 



·.:arını 

-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!"'"-~ 5 - VAKiT 16 Teşrinevel 1930___. 

'Mübadele haberleri: r ş EH i R HA E3 ERLER i ] =v AKIT 1 

Gl•r•tJı•(er .._ ____ ..:.---------------~~~--~---- 16 1e~rinevel Perşembe93lJ 
Kim yaptı ? ~dllyede; Veremle müca- Dahilde Hariçte ' 

Umumi harpte ltalya tabii
yetine girenler nasıl mü

badele olunacak? 

Sahte mühürlere ait tahkikat 
devem ediyor 

Hikmet 8. dele 1 aylı~· Kuru~ 150 

Umumi harpte ltalya tabiiye
.ine geçmiş olan Giritli Türkle
rint Türk, Yunan ve Italya hü
kümetlerinin müşterek bir kararı 
ile mübadele addedilerek Cirit
ten Türkiyeye getirileceğini ha
ber vermiştik. Son aldığımız ha· 
berlere göre ltalya bu Giritlilerin 
bir kısmını kendi tabiiyetine ala
caktır. Geri kalanlar da vaziyet
leri itibaril~ iki kısma tefrik o
lunuyorlar. 1 - Mübadiller. 2 -
Emlakine tasarruf eden mübadil-

Maliye müfettişliği zat işleri 

muhasebeciliği idaresindeki tah
kikatına devam etmektedir. Sah
te oldukları tahmin edilen ilmü
haber hakkında sarraflar bunla
rm bizzat maaş sahipleri tara
fından yapıldığını, sahte olma-
dığını iddia etmişlerse de ilmü
haberlerden bir kısmı sahte 
mühürleri hatta muhayyel mahal
lere ait mühürleri ihtiva etmek
tedir. Maaş sahiplerinin ise böy
le sahte ilmühaber tanziminde 
menfaatları yoktur. Bu münase
betle maaş sahiplerinin malıi
matlarma müracaat edilecektir. 

Sabık müstantık ıleyhindeki 
karar, Temyizoe bozuldu 
Sabık müstantik şiındiki Ban-, . 

dırma ağır ceza mahkemesı re-
iıi Hikmet B., Bursa ağır ceza 
mahkemesinde vazifesine ait 
bazı cihetlerden muhakeme edil
miş, beraet etmif, Temyizden 
nakzen muhakeme neticesinde 
bir noktadan aleyhinde karar 
verilmişti. 

Hikmet B., bu hükmü temyiz 
etmişti. Temyiz mıı:ıhkemesi, Hik
met B. aleyhindeki bu kararı 
bozmuştur. Yakında yeniden 
muhakeme cereyan edecektir. 

ler. 

Heyeti umumiyenin vaziyeti 
mübadele komisyonunda tespit 
edilecek. Ondan sonra mübade-
le bilfiil başlıyacaktır. 

ı\I ü badele hüıçesi 
Dün toplanan birinci büro, 

mübadele komisyonunun bütçe
sini tespit etmiştir. Cumartesi 
günü heyeti umumiye toplana
ca '<tar. 

Haber aldığımıza göre Yunan 
heyeti murahhasası aile reisi 
meselesinde annelerin de aile 
reisi olarak tamnmasmda ısrar 
etmektedir. 

Bu meselede ihtilaf çıktığı 
için hakeme havale edilecektir. 

G. Trakyada 
Garbi Trakyadaki Türklerden 

emlak sahibi olup cla 150,000 li
ralık tazminattan istifade edecek 
olanlarm dörder tane beyanna
me ile tali komisyona müracaat 
etmeleri lazım geldiği maJUmdur. 
Şayet emlakin muhtelif sahipleri 
varsa herkes ayrı ayrı beyanna-

melerle müracaat mecburiyetin· 
dedir. 

Bu beyannameler lstanbulda 

tabe~ilerek Garbi Trakya talı 
komısyonuna aönderilmişti. 

Hususi istihbaratımıza nazaran 
Gümülcünedeki tali komisyon, 
bu beyannameleri emlak sahip· 
lerine imza mukabilinde vermek
tedir. Halbuki bu beyanname· 
lerin boş oldukça hiç bir kıy
illetleri olmadığma, ve ekser.i 
elnlak sahiplerinin Gümülcüne
den başka yerlerde oturduklarına 
\re sırf beyanname almak fizere 
tali komiıyonun bulunduğu Gü-
lllülcüneye gelmek için masraf 
etmek mecburjy.etinde oldukla
rına nazaran tali komisyonun . ' 
.ttihaz ettiği bu usu', emlak sa-
ııiplerine güç gelmektedir. 

Bundan başka beyannameler-
deki suaJJerin sade F rancızca 
01lnası, Türkçe sualler bulunma
ması da ayrıca bir güçlük çı
karıyor. 

vııayette 

D~fterdar Şefik B. 
Ankaradan döndü 

Bir haftadır Ankarada bulunan 
Defterdar Şefik bey dün şehri
mize dönmüştür. Memuı lar tara· 
fmdan karşılanan Şefik bey Hay
darpaşadan doğru evine git· 
miştir. 

Haber aldığımıza göre lstan
bul maliyesi için tasavvur edilen 

yeni teşkilat gelecek sene tatbik 
edilecektir. 

Tahkik edilecek bir 
n1esele 

Haber aldığımıza göre Maliye 
müfettitliği bugünlerde mühim 
bir mesele hakkmda tahkikata 
baılıyacaktır. 

f __ K_ü_ç_ü_k __ h_a_b_e_r_ı_e_r __ , 

Eh:spres gecikti - Dünkü A ,·rupa 
•presi bir ":lat teehhürle gelmiştir. 
Bcruta uğramak- l<ökenderiyeye 

işi iyen Seyrisef ain vapurlarının Reruta da 
uğramaları için tetkikat yapılmaktadır. 

Eski köprü memurları - Açıkta 
kalan köprü memurl:ırının yapıldn imti
hanları netice~inde dl'recelcri tesbit edil
miştir. y:ıkınd:ı münhalata tayin edile 
ceklerdir. 

Mezuolar - Bu sene Darülfünun 
ve ali mekteplerden 400 kadar genç 

:,. :,. :(. 

Haydar RifatB. 
Af i9in verılen takrir S•rocı 

tetkik ediliyor 
Haydar Rifat B. in affı için 

temenniyatfa bulunulmak üzere 
bazı avukatlar tarafından hazır
lanan ve Istanbul barosuna ve
rilen takrir, Baro inzibat mecli
since tetkik edilmektedir. 

Mütemmim istibbaramıza göre 
bu takrir 150 imzahdır. Af için 
teinenniyatta bulunulması görii.
şülmek üzere heyeti umuıniyenin 
içtimaa daveti nıuvz.uubahis de
ğildir ve esasen takrirde de bu 
hususta bir talep yoktur. Tak
rirde yalnız tenıenoiyatta bulu· 
nulması iıtenilınektedir. 

Vahudrler berıet ettiler 
Osman Ratip tarahndan öldü· 

rülen Matmazel EJza Niyegonun 

cenaze mcrasinıinde Tiirklüğü 

tahkir madd~ıinden Istanbul bi
rinci ceza mab&Cemesinde muha
keme edilen on bir Y ahudiden 
dördü, Laytes, Davitt Benuva, 
Avram Ef. ler birer sene hapse 
mahkü o edilmişlert diğerleri be
raet etmişlerdi. 

Temyizden nakzen mubakerl'e 
neticesinde Istanbul birinci ceza 
mahkemesit bu dört maznun mezun olmuştur. 

A~ lı· ı'ktısat _ hakkında da beraet karan ver-Meclisinin mutat 
içtima zamanı yal<laşmıştır. Şimdiden 

fıa71 rlıklara başlanmıştır. 

Bir profesör - Paris darülfünunu 
rnüderrisltrindcn !\ıf. Eugene Lepine dün 
şehrimize gelmiştir. 

ltaJya sefiri - ·Italya sefiri Baron 
Aloizi Ankar:ıdıın avdet etmiştir. 

Romanya heyeti - Balkan kon. 
ferıınsına iştirak eden ve şehrimizde bu
lunan Romanya heyeti murahhası dün 
Romanyaya dönmüşlerdir. 

M. Titeka . - Belçikalı asabire 
mutahasmı M. Tı teka, dün Tokatlt\·anda 
"l\Tazhar Osman beye bir öyle zi.yafeti 
vermiştlr. 

mİ§tir. 

Hapisaneden firara tetebbu• 
ve kasten yangın davaları 
Istanbul ağır ceza mahkeme· 

sinde dün hapisaneden kaçmağa 
teşebbüsle maznun dört mabku-n 
hakkmdaki davaya bakalacakh. 
Tebligat için muhakeme kalmıf• 
tır. 

Kasten yangın çıkarmakla 
maznun Mercanda fapkacı Yer· 
vant Semerdyan Ef. nin davası 
rü'yet ediJmiş, reis Nosret B. 

gide· tarafından isticvap olunan maz1\1. Titeka bu gün Belçikaya 
cektir. nunt inkir etmiştir. Muhakeme 

fahide kalmıştır. 

Bu lüzumsuz müıkülatın izalesi 
hakkında Muhtelit Mübadelenin 

nazarı dikkatini celbederiz. 

})~, ğıtılan etnbli yesikala rı 
k Garbi Tralcyada etabli vesi-

Osmanlı bank ısın<' ak i auiistim•ı 
F ederaıyonun kongresi "Osmanlı,, ban~ası muhasipJe-

Tiirkıre /dmall cemıyeturı ıttifo- rinden Davit Levı Ef. hakkında 

,- SPOR 

aları Gümülcünede bulunan 
!i.irklere kamilen, köylerde b~
Unan!ara da kısmen dağıtılmıştır. 

- Verilmiş anlaşılmasın - Yal
~ız tali komisyon, garbi Trakya-

a bulunmayıp da hariçte 
bulunan garbi Trakyalı etabli-

~~re vesika vermek için bu etab-
ılerden Yunan hUkiimeti kon-
~oiosluldarı taraf andan verilmiş 
~kaınet ilmühaberi ve pasaport 
ısternektedir. Bu ilmühaberi gös
tetrniyenlerden tali komisyon, 
llıuhakkak surette ilmühaber 
talep etmekte ve etabli olarak 

~~nınrnış bir kimsenin vaziyetini 
•
1r ikinci defa daha ispat etme

~1 İcap ettiği gibi bir vaziyet 
•btas d ·· k"'l ~ t e erek gene muş u a 
çıkarmaktadır. Nazan dikkate. 

l(,mr.ıon : zjmmetine para geçirdiği noktasın-
f\1üddetleri hitam bulan \'e nizami dan zabıtaca yapılan tahkikat bitmif 

teıekküllerini kaybeden federasyonlar 
karşısında mıntıkamız vaz'iyctinin tesbiti kendisi evrakile birlikte adliyeye 
ve umumi kon~r~nin. ~oplanması için teslim edilmiştir. Yedinci mUs-
icap ed<'n ıcdabııın ıttıhazı hususatını tantik Rifat B., Levi Ef. yi istic-
müzakerc eylemek üzere Mmtakamız f t · · 

vap ve tevki e mıştır. 
Kongresinin fevkaU.de olarak içtimaa O O 
cla\'et edilmesi takarrür etmiştir. Binaen- Levi Ef. nin 1 ı 00 lira kadar 
aleyh l\lınmkamıza mensup kulüpleri- açığı bulunduğu ve sahte bir çek 
mizın nizamname mucibince ta~·in ve tanzim ettiği söylenilmektedir. 
intihap edecekler mürahhaslarını J 7- IO- Tahkikat devam ediyor. 
930 cuma günü saı t onda Beyoğlunda 
Cumhuriyet l laik Fırkası merkezine izaın 

etmeleri ehemmiyetle rica olunur. 
Vefa kulübü kongresi 

Vefa ldm:ın Yurdu um mi kAtipli· 
ğinden : Senelik :>di kongremiz bu cuma 
günü ı 7 T. evvel 930 sabahleyin saJt 
tam ıo da K" dırgadaki klüp merke:~indc 
içtima edcceğınden mezkôr gün Ye saa tta 
bilcümle z:ının klüptc hazır bulunmaları 
rica olunur. 

Avus. .:ef. Müıteıarı 
Avusturya sefareti müsteşarı 

M. V. Hernboslel Avusturya 
Hariciye nezaretinde başka bir 
vazifeye tayin edilmiştir. Halefi 
M. Norbest V. Bischoff refika-
sile şehrimize gelmıı, vazifesine 
bqlamı§hr. 

29 tetr:nievverde rozet 
dEğıtılactk 

Veremle mücadele cemiyeti 
idare heyeti, dün Ali Pş. nm ri
yasetinde toplanmış, cemiyet iş

lerine ait muhtelif hususatı gö-
rüşmüştür. • 

Cemiyet tarafından Cümhuri
yet bavramı olan 29 teşrinievvel
de rozet dağıtılacaktır. Müsaa-

desi alınmış ve rozetler basbral
mışhr. 

Cemiyetin Eyipteki dispanseri, 

çok faydalı faaliyet göstermekte, 

burada birkoç veremJilere bakıl
makta, ilaç verilmektedir. 

Yeşil HilM kongresi 
"Yeşil Hililu cemiyeti, dün 

Sıhhiye müzesinde Dr. Mazhar 
Osman 8. in riyaseti altında 
mutat içtimaını aktetmiştir. Dün-

kü içtimada C€mİyet işleri gö

rüşülmUf, 27 teşrinisanide kongre 

akti kararlaştmlmııtır. 

Cemiyet tarafından Dresdede 
açılan beynelmilel sıhhi müzeler 
ıergisine cemiyetçe bastırılan 

içki tahribatına ait mecmualar 
ye resimler gönderilmiştir. Bun-

lar Almanyada büyük alaka ile 

karş•lanmıştır. 
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Dün azami hararcı 23dcrccc olmuş· 

nır Bugün muıa\'asıt ~iddeıle ronaz 
esrcck, hava bulutlu olacaktır 

Radvo; 

Bu akşam lstanbulda 
~aaı ('ekizden ona kadar alaturka 

la<öıl . 

Sinemalar: 

Alkazar - Fahişenin hıı.yab 
A1emdar - Çaun e!ması 
Aıri - Kanlı sevda 
Ekler - Şeb' et di) :ın 
Elhamra - Aşk valsi 
Opera - Ebedi :ıerseri 
Beıiktaş Hilil - ~efalet zambağı 
Etuval - Cennet budur 
Franıız - K:ılp hırsızı 

Melek - 1 Jayat dalgaları 
~ık - Zoraki korsan 

S) ""vı L o ı R ı Ml"tl"t.'2-. SüreyyaKadıköy - Dem on ya 
~ VW WWM Hale ( Üıküdar ) - Cazbant 

,, 

Asrımızın En Büyük 8 ...:!ısi 
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Lon ş~E~ ı :.~:;: i:i~:!~0,~~:d:,.,; 
birlikte, CcmAI Sahir \"e ark:ıdaşlnrı san"-

Ha y atJ na mal olan atkAr Fahd il ve rüfekası (Meçhul serserı) 
muhteşem filmin ismidir. operet 3 perde, komedi, varyet•·, sinema. 

~OOft()OO~~~ 
DÜN AKŞAM 

OPERA SINEMASINt 
Hıncahınç dolduran mümtaz halk şimdiye kadar görülmemiş 
tarzda bir temaşa karşısında kalmışlar ve gördükleri 

iki Kalp Birleşince 
..... ZWel Herzen im 3-4 Takt <11111 

filmindeki VARYETE DANS bahusus son Vals 
ferden fevkalade memnun kalmışlardır. 

bir neşe ve zevki tatmin eden bu müstesna filmi her ra 
~~~~~~,~~~~a kesin görmesi lazımdır. a~ 

Maksim kıtlık balıçesi 
MÜDÜRÜ: J. LEHMANN 

Pek yakında dünyanın en büyük eğlenccıi : 

4 Alman Kardeşler 
Her akşam : TRiO ESPANYOL 

Pilar Rodriguezt Aisca DE Solis ve Otilio Lopez 
tarafmdan şarkılar ve danslar •.• 

: Adi giinlerde saat 17 ,30 dan 20 ye kadar Danslı matineler 
Fiatlar mutedildir: Kot?somaayon 25 ku~uttur. Her cuma ve Pazar \l~ 
günü 11 den 13 e kadar t~k nil orkestra ve u.arıs ıle mq tine. yarın ~ 

saat 5 te ekmıl vı ryete programı ıle matine m 
~~~~aB~~0 

-, ı IDefterdarhk ilanları 
- . .st. 8. Darülbedayı temsıllerı 

KtRAIJK BOSTAN -
S1hi ht:ı r ~ ğrda hir tarafı 
Beııı l.mhct! Uff esi IJir ta-• 
rafı D(lniz hi r tarnf' gazi 110 

rualanlJi hir tarafı Ali Rey 
~ 

küyliue giden yol ıle çe\'-
rilmis ca vırdau hozrn:.ı 2 )Ü . . . 
dö11iinı l ı ostarı 4 sene uılid
t'.etle ki r~n·a veri lt1 re k tir. 

Seııelık
0 

kirusı 500 lira, 
kiralaıııak acık arllırn,a 
2 3te~ri nevel ~} 30 ııcrS('Ol h<' . ~ 

15 defLerdarJıkta. (M-388) 

Bu akşam 
saat 21 bu

çukta: 

Cin 
komedi 3Perde 

I Tablo 

'\'azan : P. 
\rrrotrong 

:\ak leden : 
A. l\luhtar 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~~t~ ~~ 
1111 

.11111111 
Geçen :>eneki gibi ~:ılı :ıkş:ımlan mu

allim 'e talebelere. çarşamba a Kşaın
ları ünlfor malı ıabit:ına ve cuma t""ı; i 
akşamları umuma tenzilat vardır 
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Belediye ınecJisleri Nasıl çalışacaklar? ,.. o Bulmaca o 

Yapilan talin1atnan1enin n1ühin1 ıusımlaranı Sevrisef ain 
A ıala r su 1 fı nıalı~emts ndtn. 
Büyük Adada \·efat edip te· 

rekesine vazıyet edilen Anderya 
Desipri efendinin Büyilk adada 
çınar caddesinde kain dükklnan
da mevcut kundura terlik Ye 
alit ve edevlılb 22-10·930 çar
şamba günü aaat on üçte mez
kur dükkanda sahlacajından ta
lip olanların mahalli mezk6rda 
hazır bulun•cak memurine mO
racaatlan ilin olunur. 

YrlZIYO:'llZ l\ 1erke7. acentesi: Gnlata l\oprü ha~ındu 
Be) oğlu 2362. ~ubc acentesi Sirkecide 

\lühOrdar 7.ade hanı altında T el.lst.274ü 

ı~-!"'~~~~~~""!!""~~· 

Be' etli ve meclisinin çahşma 
usulüne dair bir talimatname ya
pıldığını yazmıştık. 36 maddeden 
ibaret bu'.unan bu talimatname
ye nazaran: 

Belediye mecJisinde bir Reis, 
Reis vekilliği ve katiplık ve beledi

ye encümen Azalığı gibi Azadan 
herhangi birinin hangi bir işe 

intihabı gidi reyle yapılır. Ka
nunda gizli rey ile yapılması 
tasrih edilmiyen sair hususat açık 
rey ile yapılır. 

Belediye meclisinde açık rey, 
mahsus işaret yeya esami tayi
ni ile ifa olunur. 

Mahsus itaret elini yukarı kal· 
dırmak, yahut ayağa kalkmak
br. 
Şu kadar ki şüphe izale edil-

mediği takdirde esami tayinile 
açık rey istihsal olunur. 

Esami tayinile rey istihsali ıu 
suretle yapılar: Meclis izaaı o
turmut olduklan halde meclis 
hademesi rey sandığını getirip 
hadan her biri üzerine kendi 
ismi yazılı iki kağıttan ya kabul 
manasına olan (beyaz) veya ret 
ifade eyleyen (renkli) kağıdı san
dığın içine atmakla icJ"a olunur. 

Müzakkereyi reis açar. 
Azanın söz söylemesi için 

evvel emirde reisten söz iste
meleri lazımdır. Söz istiyenlerin 
isimleri talep sırasile reis tara
fından işaret o:unur. Evveli 
teklif olunan mesele ve alika
dar encümenlerin nıazbatası o
kunur. Ondan sonra aza tara
fından söz söylenir. Reis her ne 
zaman isterse lizımgelen izahat 
ve müdafaatta bulunabilir. 
Mecliate söz sövliyen kimseler 
olduğu yerde ayağa kalkarlar. 
Sö~ alanlar leh veya aleyhte 

a6yliyeceklerini reise beyan ile 
kayıt sırasınca ve fakat bir lehte, 
bir aleyhte olmak Ozere sıraaile 
söz aöylemeğe müsaade edilir. 

S&z alanlar reise hitaben aöz 
a&ylerler. 

Söz söylemede sadet haricine 
çıkmak ve bir kimsenin ıahıi 
Ye hususi halleri hakkında 
hakaret Ye teeıaürü mu
cip olacak söz söylemek ve söz 
ıöyliyen zatın sözünü kesmek ve 
meclisin intizamına halel getire
cek muamelede bulunmak mem
nudur. Aksi takdirde reislik ta-
rafından ihtar yapılır. iki defa 
ihtar gören zat yine harekatında 
israr ederse reis tarafından mec
lis aalonunu terke mecbur edi
lir. 

VAKi ı ın tefrl k ıuu ı 3 

Müz.akereye hitam verilip ve
rilmemesi için araya müracaat 
olunur. 

Rey toplanmaya ba9lanmazdan 
evvel eli seriyette şüphe o~unarak 
mevcut azanın sayılması teklif 
olunursa müzakeresiz reia ve 
katipler tarafından icra olunur. 

ınen~ıriye ıınt DBstBsı 
( lZMIR) vapuru 17 Te$

rininevel cuma 10 da · Ga
lata nbtımından kalkarak 
cumarteai sabahı lzmire varır I 
ve lzmirden aaat 12 de kal
karak pazartesi saat 10 da ı ! 
lake11deriyeye varacak ve 
çartamba iakenderiyeden kal
karak izmire uğrayarak lıtan
bula aaat 12 de gelecektir. 

' ; 

2 

1 

Me ôtilıi duve muhavant ltomıs.,rna 
r. ıasetınden · Meclisin her teşrinisani içti

maında bütçe ve kat'i hesabının 
ve sair lüzum ıörülecek huauaa
tın tetkiki için bir veya müte
addit encümen intihabına ve 
müzakere edeceği itlerden lüzum 
gördOklerini encümenlere tevdie 
salahiyeti vardır. Bu enclmenle
rin Azası ~n az ilç ve en çok yedi 
kişidir. BOtçe ve kat'i heıap en
cümenleri en çok 9 kiti olabilir. 

lskenderiyeden aktarma Port
aait için de qya kabul olu· ~ ı 

i 

... 11_ur __ ··----------· ----------·• ı ~ 

Mülkiye mektebi talebesi için 
yerli malından olmak üzere mll
bayaa edilecek olan 350 · 400 
metro elbiselik kumat aleni au
retile münakaaaya konulmuıtur. 

Taliplerin nOmuneyi görmek 6ze
re Yıldızdaki mülkiye mektebi 
mUdürlfiğüne ve münakasaya iı· 
tirak edeceklerin ihale gtinü olan 

Meclisin müzakerelerinde i11ti
:ıanıı bozacak surette giirOl
tO olup ta riyasetin ibtanna rai
men temadi ettiii halde ertesi 
gfinü içtima edilmek 6zere reis 
meclisi tatil eder. 

1 Memleket haberleri 1 

Fedakarlık 

Tnmn itiıci oumsı 
(KARADENiZ) vapuru 16 

teırinievel Perıembe akşamı 
Galata rıhbmından kalkarak 
ine bolu , Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireaua, 
Trabzon, Rize, Hopaya ıide
cek Ye d6nUtte Pazar iakelesile 
Rize, Of, Trabzon, Polatbane, 
Giresun, Ordu, Fatıa, Sam
sun, lneboluya uirayarak ge
lecektir. 

l ozcaıda postası 
(G E L 1 B O L U) vapuru 18 

Bug'fJnh'fJ bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - l\ral (3), ayakla baş ortası (3), 
Sivri demir (3). 

2 - Olgun ana (4), Hisar (4), 
S - ip salıncak(S), ölü kostümiı (5). 
4 - J..:iliseye çağıran (3) , mülk (S). 

5 - Vücutta nokta (3). 
6 - Genişlik(2),örgülü kutu (5) nota(2) 
7 - Rütubet (3) 
8 - Fena (3), tabaka (S) 

8-1 1 -30 tarihine müsadif Cumar• 
tesi günü saat 15 te güzel san· 
atlar akademisinde yüksek mek

tepler mübayaat komiayonuna 
müracaat eylemeleri Ye teminat 

muvakkatelerini ihale tarihinden 
evel muhasiplik veznesine yatı• 

rarak makbuz almalara Ye mll
nak asanın saat 15 ten 17 ye 
kadar devam edeceği lüzumu 

ilin olunur. (48-286) 

• 
lzmirde Bumovada vazifesini ifa e

derken Serbest fırkaya mensup Filori
nah Rıza tarafından ağır surette yara
lanan ve memleket hastanesinde tedui 
altına alınan polis memurlarından Ah· 
met Efendinin vazife uğrunda yaralan
ması hasebile dün Dahiliye Vekili Şük· 
rü Kaya Beyden vilayet makamına bi' 
telgraf gelmiştir. 

r eırinievvel cumartesi 17 de idare 
rıh tamından kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve d6nUıte 
Çanakkale, lapıeki, Geli-

1 9 - Gurup değil (5). kap (5). 
10 - Emraz (4), düz sahan (4). 

Müracaat. evi 
Em11k alır ve ı:atar, ikraz \'e ipotek 
işleri yapar ve her hangi bir müra· 
caatı lrbul eder. Tel. B. O. 4i4 

\.alatı Aleksi\"adi hanı 
liıııı- Mo~asisi:· Ferit ~ 

Şükrü Kaya Bey bu telgrafında f e
dakir polisi taltif etmiş ve aelamlannı 
bildirmiştir .. Vali Kazım Paşa bizzat 
memleket hastanesine giderek vekil 
Beyfendinin selamım iblit etmiftlr. 
~i zaınaHa Wr ıok ricaUmla ft 

meb'uslarımız da kendisini ziyaret et
mişlerdir. 

Mnl•tJada J•nı fırka azaları 
birer birer istifa ediyor 

Ahmet Efendiyi yaralamakla maz
nun Filorinah Recep oila Rıza hakkın 
daki tahkikata birinci milatantikllkte 
başlanmıştır. Hapisaneden istintak da
iresine götürülen Rıza; vak'ayı tama
men tahrif ederek anlatmakta Polla 

boluya uirayarak gelecektir. 

MlilJI lllllrı 
idare nbbmındaa saat 9,30dı 

~~ qaQıa. ça,rtNaba •· 
danyaya, ve pazar ifinleri Mu-
duyaya ağnyar~ Gemliie 
gider •e gelirler. 

idare merkezi nhtımındaki 
bOfe Ye nhtım &zeri mekOllt 
ve metrubat sabcıhtı bir ıe
ne mOddetle kiraya çıkanl
mıt ve idarece açık arttırma• 
sı temdit eclilmiftir. Kat't iha- :j 

leıi 22·10-930 tarihinde yapı-
Ahmet Efendiyi vurmadığını, tabanca- la cağından istiyenlerin 0 gtın 
nın ateş aldığını söylemektedir. 

1 

1 

levanm mldGrlOjDne 1•lme-

Na 1nze t leri istifa isi · -1 ediyor ----.l[llTllll!llz11A--R~---· 
Malatya S. C. F. nın belediye intiha- M. Meclisinde hararetli münakaşala· 

1 

batında azalık için koyduğu 52 namzet. nn nasıl ıeçtiiine dair olan meclis zap. 
ten 14 ü evvelce istifa etmişti. tının denmını mUndericatımızın çok.

Busüne kadar istifa edenlerin atledfl lajıına mebni bugün dercedemedlk. 
130 a baliğ olmuştur. j Karilerimizden özür dileriz. 

1 l - ?\eşeli (S), Pireden fena{3), ateş{3) 

Malatya vilayetinden: 
Malatya'da orta mektep ittisalinde klin natamam ilk mektep 

binaaıaın llımaU httaab 2~9-911 taNaillden itibaren bir 
ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuttur. 
Mezkdr inpatın bedeli kqfi 35375 lira 69 kuruttur. lnfa· 
at 931 ıenesi aiuıtoı nihayetinde klmilen bitmit bulunacakbr. 
Şeraiti lizimeyi havi zarflann 25-1()..930 cumartesi giinü ıaat 15 ıe 
kadar Malatya vilayeti daimi encümenine teYdii ıartbr. Fazla ma
lumat almak iıteyenlerin Malatya ve lstanbul daimi enc&menlerine 
mllracaatlan illn olunur. 

- -Tütün -in-h-is_a_r_ı ldaresiden= 
K6bne kanaviçe 14803 kilo 

Çul 1563 ,. 
Jp 6014 " 
Kınnap 683 ,. 

NeYi ve miktarlan yukanda g6sterilen k&bne eıya idaremizin 
Azapkepııı ambarındadır. Bu köhne eıya, ihale tarihinden itibar n 
nihayet on gOn zarfında kaldırılmak Ozre 25 T eşrinenel 930 Cu· 
martesi günli pazarlık suretile aablacaktır. Talip olanların usulen 
teminat akçelerile beraber mezkftr tarihte saat 11 de Galatada 
TütOn inbiaarında mübayaat komiıyonuna mOracaatlan. 

5 

Artikö11er adasına seyahat 
Gövdede bir delik açması çok muhte- yordu. Derhal fırlayıp çıktığım güver-ırak döndüğüm zaman, kara •. dedi ~· 
mel olan kınk direti kopanp atmak tede fevkalade bir manzara ile karşı- bana uzakta, siyah ve kısa hır hat go,. 
lazımdı. Bunan için onun yardımı za- laştım. Karşımda zafran sarısı bir se- terdi. Bir ada, sivri bir datı olan blf 
rurf idL Zannedersem mahvolduk de- madan güneş yükseliyordu, rüzgar da adaydı. Fakat biz bundan pek uzaktıJc. 
dim. Tuzla ruzgin derin derin İçine durmuştu. Sıcak havayı biribirine mü· Serene tırmanarak uzun müddet bd Yazan ı Andre Moruva 

eha çekerek slUimsedL On defa denize vazi altın bulutlar kaplamıştı. Sema· p~rçalan salladı_?'··· ~l.~ah~n akın~ 
Çevl ren 1 Memet R düşmek tehlikesine maruz kaldıiım bir nın insanı hayretlere ıarkedecek bu bızi o tarafa dogru suruklü)ordu. A 

161- ve :;,3 _derece tu~. daire.leri . Ü51tÜn· Yelkenleri to~layıp dümeni bat!a- saatlik bir çalı§l.P çabalamadan sonra altın sanlığı etrafımızda hafif hafif sonı:a bir ~pe ~e orman ıörü~dü. Ha&-
de bulundugumuzu gosterdı. Bınaena- ladıktan sonra bıraz n.hat eder gıbi direği koparıp atmağa muvaffak ol· mınldanan denize aksetmifti. ta hır şehnn guneşten panldı)an daıtr 
Jeyh, Faııings adalan na yaklaşıyor· olduk; göverteden sürüklenip gitme- dum. Hiç olmazsa tehlikelerden birini _ An na! tarını görür gibi oluyorduk. 
duk, ki ft'i~d.Jeyi~ a_'manağına ~ö~e me~ için ~e di~ğe sanlmak mecburi- atlatnnt oluyorduk. Yakıcı bir yafmur K°'up geldiği zaman sarındığı bat· - Fakat ne tuhaf, Anna? Bir Uma• 
harada lngıhzlerın hır kablo tamar ıs- yetinde idik. Rüzdrdan •çlan uçar- yiizleri•isi kamçılıyordu. Tekrar ka· taniyenin altında çıplak olduğunu gör bu. Dalga kırana benzer bir şey de ı• 
tnsyonları varmış. Taze suyumuzun ken mes•ut yüz ve alnı ile Anna cüzel maraya döadtik. Ba müthiş didinme .. düm. züküyor. Neredeyiz acaba? Faning r 
buıııdan tedariki hesap ediyordum. bir deniz ilahına benziyordu. Gece ya- nasında elbiselerimiz param parça ol- _ K rt ld k ., diye sord dası değil bu, yoksa dağ olmaması ıa• 

d - d 1 1 . "k ük u u u mu. o. bi ...... Akşama doğru deniz saknileşti. U- nıına . ogru a ga a~n gıtti çe Y • mattu. Anna üstünü değiştirmek iste- _ Daha emin olamayız. zım. Hem böyle büyükçe f ~· r. · • 
fak dalgalar Ailenin kenarlarına gayri 8elmesı karŞ1S1nda hır teY yapamaya· diği zaman her şeyimizin su içinde ol- N Ü 

1 
, N d . ., Bir saat sonra bize doğru bir tck111 

• ...&. 1 l A ·d' •- b . . - e g ze manzara. er eyız. . ..ı11 muttarit hır ahenkle çarpıyor ve tek· cAAımız an aşı ınca nna, cı ıp ya ... doğunu gördük. işin fenası, ütün a- B b"l i rtık i ka 1 geldi Yakhı~tıkları zaman içindekılcr• 
rar köpük halinde dağılıyordu. Bun- hm, dedL Deniz üstünde yüzen bir çok Jetlerimiz altüst olmuş, Findleyin al- d ~ una .. lıedmiem zS~ .. al b~ . n 

1 
° ma· beyaz olduklarını hayretle gördük. sil· 

. .. · d o kad d k k. . ıgını soy m. ıa onun ızı yo umaz- ,. dan az soara hafıf bir ruzgar çıktı ve teY var ı. ar yorgan a ı, suya manajı ve hatlralanmız hamur hahne d k d i tt ğ k Al mem neden burada vahfiler ümit etlll..,. 
ufuk~ al,.aktan gelen mürekkep ka· tulumba ile elimizde• geldiii kadar gel•i•ti. Binaenaleyh fırtınadan kar· an ne a ar oz

1
a ad~ ı ını anca - tik 

~ t ""- Y lah bilirdi O se en ı · · • • • 
dar siyah cesim bulutlar peyda oldu, 8 m~A• çalıştık; sonra uy~mutuz. talacak olsak bile, yolumuzu ancak · ., • Anna battaniyer.ine iyice 11&111'.,. 

meltem gittikçe kuvvetleniyor \'e Ailen Bır l~i ~t sonra Allenm gövdesine tahminle bulmaja çalışmak mecburi- - Yelkenler.. .. Bir omzu açıkta çok ıüzel olayorcl• 
de yalpalanmıya bafhyorda. Cehen- inen müthlf darbelerle uyandım. Gtia- yet&ndeydik. Hem &'emiyi nasıl yürüte· Yırtık yelkenı gosterdim. Çarşaflar· T k . k da oturarak dil_, 

d.. ü '·-- • dl" u· bi d b' lk l d di e nenın ar asın nem kadar sıcak bir hava vardı. Ban- uz m • Y0 -- ıece auy • ıç r feY cektik? Küçük yelken kmlmış ve yel- an ır ye en yapa ım, e · t ta k d 1 b' zab•t. lngilizcc: 
dan evvel "Ördüg· ümüz fırtınaların bu- göremiyorduk. Gemi bir dam kenan kenler de lime lime olmuştu. ''ok şükr Geminin etrafında uçuşan kuşlardan u nK_or .0~ ~ d~r baığı d ,.. · . ·ı b' · !ı.' ' - ımsınız. ıye r ı. 
nan yanında çoc:uk oyuncağı mesabe- gıbı maı ır vazıyette idL Ayakta dar- bu karanlık endl,eler arasında iken karaya yakın olmamız muhtemel hatta . h. i . ord• 

· ki okt GU rte eki" h kkaktı. G ·· te A - Fransızız, bahn mu ıt gaçıy ~1ro 
sinde .~ala~ il_k ~kışta anlamış- mıyak ımk D Y L ve ye •• I· aylı• .bir defa daha imdadımıza yetife· mu a 1uneş ;' bnna

1 
ndınk yTanhınaf Dün geceki fırtına ile perişan old1P"" 

tdl. Gok yüzünü ~ımdı yanş eden ve yere çı tım. rek bızi kollan arasına almıf... oturdum ve ça ışma a aş a ı · u a . . d k 1 1 
d - ·ı . ., Ik" · d d ld - Tamir ıçın bura a a amaz mıyız rüzgarl" gayet hızlı olarak koşan kara Bulutlar, o kadar alçak, o kadar ke- 111 egı mı. ımız e urgan o ugumaz .. . 

btalntlar kaplamıştı. Dalgalar birer sif ki, gündüz olduğu halde insan önü- Gözlerimi açtıinn zaman, garip bir halde ne yeis ne de korka içinde değil- Mütehayyir gorUnerek · LI,,,,. 
dağ halini almış. her hiri bir kere gö- nü göremiyordu. Dalgalar dehoet sa~ı· se88İzlik içinde bulunduğumuzu göre- dik. Bilakis her ikimiz de silk\ln ve ee- - .Bu beni~ elimde detfl, dedi. 
veı• .. ,i silip ·•N·i~ordu. z;.?nizin üstün- yor ve ufak yelkenin kırılan direii ge- rek hayrete düştüm. Ailen, sakin bir vinc; hi11&ediyorduk. na gırmeniz lazım.·• 
de de batnuf gemilerin Hkuı ;ytisU· minin. kenannı dtiriyor. denizde yavaş yanş sa11anıp duruyor, Öğleyin haritalardan birini bulmak Bir ip atarak bizi çelunelerial 
Jorda. Yelkell J.Utılmı-" Annayı çatırdım. dilet ,..aceredo kamara7a aü.ıülü· için api'ıya inmiıtim. Ellerim bot ola- (B,,,.ul 



7 - VAKJT 16 TırincvceJ 1930 ~ .. Emniyet Sandığı 
dürlüğünden 

mu- 1 Em vali Metruke ilanları 1 iT M. v. satın, alım t.eyeti 
ilanlerı 

.. 

Kat'i karar lanı 
Milzıyedelkru 

bedeli No Merhunatın cins ve ncvile mevki ve müştem11atı Borçlunun ismi 

805 449 Osklldarda Selmanata Rum Mehmctpaşa 
mahallesinde Karacaahmet ve Şemıipqa 
ıokajuıda eski, 2,2, mükerrer Ye yeni 2· 
1, numaralı otuz bq arıın arsa Uzerinde 
ahfap llıtUnde bir oda, ve altında bir bod· 
rumu havi yenice bir dOkkAnın tamamı 

Mehmet Ali 8. Şevket Mtıkerrem 1'e 
MOrilvvet H. lar. 

580 1423 Hasköy Kiremitçi Ahmetçelebi mahallesin· 
de Tanıkçu çıkmazı sokağında eski,1,141 
y'9i, 1, 3, 5, 3-1, .3-2 133 numarab dOk· 
kinlardan alıf ap olanı on alb arşın arsa 
Ozerinde diğer kirgir dnkkAnlar yüz otuz 
Oç arıın arsa Ozerinde kArgir dar diikkin 
ve elli arım arsayı havi bet dnkkinın 
tamamı. Natan ef 

805 1900 Çubukluda eski Çubuklu caddesi ve Ye· 
niçayır sokağında eıki 49 mükerrer ve yeni 
24 numaralı yilz otuz arıın arsa Ozerinde 
bir kah klrgir iki kah ahıap olmak tizere 
llç katta yedi oda, iki sofa, bir mutfak, bir 
antre, bir kamürlnk, bir kuyu ve altmıı 
arıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Rabia H. 

1575 1901 Tahtakale cıYannda 8alkapanında RUıtem• 
pqa mahalleıinde ipçiler Limoncu soka· 
ğında eski 49, 53, · 55 Ye yeni 26, 26 - 1 
aumaralı otuz beı artın arsa flzerinde kirgir 
Uç katta Oatnnde iki oda, bir mutfak, bir 
daraçayı havi bir diikkAnın famamı. Mehmet ağa. 

140 1958 MevleYihane kapısında Aydınkibya mahal
lesinde Keresteci sokağında eıki ve yeni 
ilç numaralı yetmiş alh artın arsa üzerinde 
ahtap bir buçuk katta iki ufak oda, bir 
mutfak ve yilz dart arıın bahçeyi havi bir 
h.aaenin tamamı. Murat Ef. 

310 3004 Üskndarda Dürbali maballeıinde Tekke 

, 
çıkmazı sokağında eaki 27 ve yeni 31 - 1 
numaralı yetmiı Uç arşın arsa üzerinde 
bahçe cihetinden Qç ~e aok,.~ ~Jıe~den 
abıap bir katta d6rt oC:fa, bır ıofa, ocak:· 
•ız bir mutfak ve iki yOz elli d6rt artın 
bahçeyi havi eıkice bir hanenin tamamı. 
. Mustafa Hndai Bey Senlami H. 

256 2815 ÜskUdarda Dnrbab mahallesinde eski, çık-
maztekke ve yeni, Teleke sokağında eski, 
S Ye yeni, yedi numaralı ytlz artın araa 
nzerinde ahşap iki katta dört oda bir sofa 
bir mutfak bir çati katı, bir kuyu bir sar
nıç ve doksan arım bahçeyi havi eski bir 
hanenin tamamL Fatma Pembe H. 

1840 19256 Eyipte Kmlmcacit mahallesinde 8ahkçı· 
yokUfu aokajında eıki ve yeni 12 numa
ralı yüz altmıı arıın arsa üzerinde ahpp 
dart katta on iki oda, dört ıof a, bir 
mutfak, d&rt kuyu iki bin üç yOz elli bir 
arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mehmet 

Cemil B. Saniye Hanım 
665 19365 8eyoğlunda HUaeyinağa mahalleainde eski 

8ülbüldereai ve yeni Vitne ıokaj'ında eıki 
6 mükerrer ve yeni 24, 26 numaralı yüz 
bir artın arsa llzerinde kArgir bir katta 6ç 
oda, ve altında bir dllkkinı havi harap 
bir hanenin tamamı. Mehmet ve Veysel ağalar 

430 19440 Paıabahçesinde Sultaniye sokağında eski 
2ı ve yeni 28, 28-1 numaralı ilç yllz otuz 
artın ana Ozerinde afıtap iki katta on nç 
oda, bir sofa, bir kuyu ve yedi yllz elli 
artın bahçeyi havi harap bir hanenin ta-
mamı. Zihni Bey 

680 ı9778 Fatihte Dillgenade mahallesinde Çamqırcı 
sokağında eski 4 ve yeni 23 numaralı otuz 
Oç arı•n aru tlzerinde klrgtr bir kattan 

Satılık maa dükkan apartıman 
ile ahşap hane: 

l\apalı zarfla il:ln ekilen 11 J kalem 
eczai tıbbiye J l - 1 O - 930 da teklif edi· 
len fiyatlar haddi itidalde p;örül med'j!;in· 
den 18 - 1 U - 930 Cıı marteı;i günü saat 
} ~.~O d~ pazarlıkla . ihale Yapıl:w:ıktır. 
l alıplerın şartnamesıni Fındıklıda heye-

Emvali metruke M. 
Kadıköyfinde Caferağa mahallesinde Mühürdar caddesinde zemin 

kabnda iki oda bir çamaşırlık ve birinci ve ikinci katlarında dör· 
der oda birer mutfak ve birer heli ve fevkında taraçası olup tah· 
tında eski 3ı yeni 29 numaralı dükkanı müştemil eski 33 yenı 3ı 
numaralı apartımanın bedeli sekiz taksitte 6denmek llzere 9700 lira 
Ye Kadıköyllnde Hasanpaşa mahaUesinde TaşklSprU ıokağında eski 
15, 15 mükerrer yeni bir numaralı ahşap hanenin keza bedeli se
kiz taksitte ödemek üzere 6000 lira bedeli muhammen ile ve ka
palı zarf usulile 20-10-930 tarihine mUsadit pazartesi gUnll saat 14 
de icrayı müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin °/n 7,50 teminatı havi 
teklif mektuplannın yevmi ve saati muayyenden evvel lstanbul 
Milli_ emlik mildiriyeti satış komisyonuna tevdi eylemeleri. 

timizde görmeleri ve ihale sııatirıden 
ev\'el teminatlarivJe he\ etimizde hazır 
bul un ma !arı. · · 

Sıhhat işleri dairesi için ıo:ı kalem 
diş~i ahit ve edevatı kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. ]halesi 20/10930 
pazartesi günü saat 14 te Fındıklıda 

heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
yirmi kuruşluk pul mukabilinde şartna
meyi heyetimizden almaları, Ye ihale 
saatinden evvel teminatlarile birJil.te 
tekliflerini heyetimize vermeleri. 

* * * 
Samsundaki kıtaatın ihtiyacı olan 

arpa akpalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 2110~30 salı günü sa
at 15 te Samsun askeıi satın alma ko-Evkaf umum müdürlüğünden: 

Edimede nrbnadan harap olan camilerin kurşun ve saire tamiratı misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kapalı zarfla icra kılınan mllnakasasmda teklif olunan fiat muvafık şhartnt~m.eyi görmek üzere Fındıklıda 

eye ımıze ve şartname almak ve teklif 
görUlmemiı olduğundan ihalesi 4-10-930 salı günil saat onbeıte lerini vermek üzere mezkur komisyona 

* * * 
icra kılınacağı ve taliplerin yevmi mezkiirda Edirne evkaf müdür- mtiracaatlan. 
lüğüne müracaatları lOzumu yazalmıf ise de mezkur ihalenin 18-10- • 

930 cumartesi saat onbeşte icra edileceği tashiban ilin olunur. Kayserideki askeri hayvanat ihtiya-

Kastamonu vilayetinden : 
Kastamonu merkezinde Saraçlar çartııındaki vakıf arıaya kirgir 

ıekiz dükkan yaptırılacaktır. 
Kapalı zarf uıulile Eylülün on sekizinden itibaren T etrinievvelin 

on sekizinci gününe kadar (30) gün müddetle müankasaya konul-

cı olan arpa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 22110/930 ~arşamba 
günü saat on altıda Kayseride askeri 
satıanlma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak ve teklifle· 
rinf vermek üzre teminatlarRe Kayse
ride mezkur komisyona müracaatleri. 

muıtur. Teklifler haddi layık görüldüğü takdirde kanunu mezkUrun * * * 
{15 nci) maddesi mucibnice Evkaf Umum Müdürlüğünün taıdikine İstanbul yo11ama müdürlUğü emrin· 
talikan ihalesi İcra olunacaktır. Proje ve ıartnamesi Evkaf idareıin· deki 10 numaralı şatın tamiri kapah 
dedir. Talip olanların müzayede münakasa ihale kanununun ouncu zarfla münakasaya konmuştur. ihalesi 
ve on birinci maddeleri mucibince ldarei Evkafa müracaatları. 18)10,930 cumartesi günü saat 14 te 

Çanakkale nafia baş mühendis
liğinden: 

Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. 
Taliplerin (şartnamesini İzmir müs
tahkem mevki ve Ankara merkez satı
nalma komisyonlarında görebilirler.) 
Şartnamesini yirmi kuruşluk pul mu
kabilinde almak üzre her gün ve tek
liflerini vermek üzre teminatlarile i-12574 lita 42 kuruş bedeli keşitli Kale .. Ezine tarikinin X 5 + 522 

IA 10 + oOO kilometrolan arasıada 4334,5 metroJuk la•mm tamirab hale saatinden evvel heyetimize mü-
esasiyesi 30 teırinievvel 930 tarihine müsadif perıenbe günü ıaat racaatleri. 

• * • 15 te ihale edilmek üzre 10 te,rinievvel 930 tarihinden itibaren 21 
gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 
MOnakasaya liyakati fenniyesi baş mühendislerce tasdik edilen fen 
memurunun iştiraki mesuliyeti ile çalışacak olanlar kabul edilecektir 
Taliplerin 30 teşrinievvel 930 tarihine müsadif perşenbe gUnll saat 
ıs ten evvel Çanakkalede encümeni viliyete ve tafsilat almak ıs· 
teyenlerin Nafıa baı mUhendisliğne müracaatlan ilin olunur. 

Istanbul ithalat Gümrüğü 

İstanbul yollama müdürlüğü için 
halat ve motörin yağı aleni münakasa-
ya konulmuştur. lhaJesi 3010'930 per· 
şembe günü saat on dörtte Fındıklıda 
heyetimizde yapılacatkır, taliplerin 
yirmi kuruşluk pul mukabiJinde şart· 
namesini heyetimizden aJmalan ve nü
munelerfni görmeleri ve ihale saatin· 
den evvel teminatlarile heyetimizde ha 
zır buJunmalarL 

* * * 

Mu-dı·rJı"g"'ı·nden' Merkez lhtiyaeı tçin dakik kapaıı 
ı zarfla münakasaya konmuştur. lhaleeıl 

Marka Numara Kilo Cins etya ZS..10-930 Sah günü saat 15 te Ankara-
1 Sandık VD 55312 101,500 Sun'i ipek ipliği da Merkez Satın Alma komisyonunda 

JMC 4ncuı 3 315 yapılacaktır. Taliplerin şartname al· 
3 " :70"t - • " • " k teklifi . . ma ve erını vermek üzere temi-
8alada marka Ye numarası ve miktarı muharrer 4 sandık sun'i natlariJe mezkQr komisyona ınUracaat-

• • 
Askert lise ve haarane için Ekmek 

ipek ipliği beher kilosu 15 kuruı bedelile son talibinde bulundu- lar. 
ğuna ve ıs-ı0-930 tarihinde kat'i olarak ihale edileceğinden fazla 
fiyatla talip ol•nlar yevmi meıôkrda latanbul Jthalit Gümrüğü 

1 B • 1 O • 930 saat I 4 te, Bursadaki kıtaat 
ve mücssc~at için Arpa ,.e Yulaf 21·10 
930 saat 14 te, Askeri liso için Kuzu ve 
Koyun eti 27- I O· 930 saat 14 te. 

sabt komiıyonuna müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

mutfak, diğeri elli bet arım arsa üzerinde 
ahşap iki katta iki oda, bir sofa, bir mut• 
fak ve otuz arıın kadar bahçeyi havi iki 
hanenin tamamı. Mehmet Necip 8. 

500 20485 Ramide Boşnak mahallesinde imam soka-
jında eski 1 yeni, 9,9 numaralı yüz on 
arıın aru üzerinde abfap bir katta Uç oda 
bir avlu, bir mutf•k ve diğeri iki yftz ar-

. Bursadaki kıtaat ve müesscsat ihtiyacı 
çı~ Ekmek, Arpa. Yular, Kuzu ,.e Ko} tın 
F.:tı ayn ayrı şartnamrlerle \'e kapalı 
7.arrıa münakasaya konmuştur. ]haleleri 

ibaret bir dOkklmn tamamı. Muharrem Bey 
1659 1979ı Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant 

aokağıada eıki, 23, 25, 27, 29 Ye yeni ıs 

ım arsa üzerinde kısmen kirgir ve kıs· 
men ahşap bir ahır ve yedi yüz on dört 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Kemal B. 

950 20437 Kasımpaşada Sabafmuhittin mahallesinde 
Camü ıerif sokağında eski 11 ve yeni 13 
numaralı yüz kırk beı arıın arsa üzerinde 
kirgir ilç katta dokuz oda iki ıofa iki 
mutfak mahallini havi natamam bir hane-

• hizalannda ) azılı tarihlerde Bursada As
kerf saun alma komisyonunda yapı'acak
tır. Taliplerin ~artnamc alnıak ve tekl ı f
lerini vermek üzere teminatlarile mc.z.kur 
komisyona müracaatl1rı. 

• 
l\Terkezdeki kıtaat ve müe~sesat hay

\'&natının ihtiyacı olan Arpa kap.:ılı zarfla 
münakasaya konmuştur: Jhalesi 5-1 ı 9,30 
Çıırşamba günü sa:ıt IS te Ankara 
Merkez satın alma komi~' onunda , apı
Jacaktır. Taliplerin şartname almak \'e 
teklirlcrini \ermek üzere temi nııtlarıle 
mezkôr komisyona müracaatla rı. 

15· 1, 15-2, 17, 19 numaralı (iç yilz aqıo 
arıa fizerinde klrgir iki katta bqerden OD 

oda, birer sofa, birer mutfak, birer sarnıç 
birer tqlık albnda iki dOkkln mukaddema 
ytız yirmi arpn arsa Ozerinde salhane ve 
odalar ve elyevm iki yllz elli arıın arsa 
Ozerinde kirp Oç katta alb oda, alb ıofa, 
ve dart ytız sekiz arıın bahçeyi havi iki 
ban enin tamamı. Muharrem 8. ve Fatma H. 

2'7 l 9845 Çubukluda Cabir sokağında eski 31 Ye 
yeni 36,36·2 numaralı biri elli iki •rtm 
ana Ozerinde abpp Dç. katta yalnız ikJ 

ojyı .~a.m Jlmak .... Ü,!!!~ dört oda. bir 

nin tamamı. Hacı Mehmet Ef 
Yukar~a .cinı ve nevile semti ve numaraları yazılı emvali gay; 

menk~enın ıcra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde hizalarında 
glSstenJen bedellerle miifterileri üzerinde takarrür etmiş ise de 
meıki'ir bedell~r .. hadd~ liyık1nda görülmediğinden tekrar on beı 
gGn müddetle din edılmelerine ksrar verilmiş ve 1 T. sani 930 
tarihine milsadif cumarteıi günü kat'i kararlarının çekilmesi ta'tar
rUr eylemit olduğundan yevmi mezkiirda saat on dörtten on altıya 
kadar ıandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Doğum ve .~adın hastabıctarı 1 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
ı Türbe, eski Hililiahmer binası ı 

l ı i No. 10 Telefon: Ist. 2622 ., 1° 

-- 1 



f Gu:etemlade cıkan ... ., • ., re•lmlmn blitilın hal.la., tnahlead"' ' 

G~:vc ı:ö.ıdcrllectk mclı:tupların üzerine idare içinse 1 idare vnıy•J 
ıh fse r Yazı ' ı 1aretf ı.::onulmalrdır 

laall•- ...ı.t-tana ıa.ı..u..ı.., tu,...etı ..-..w..-. mektuplara ı.o.• •"t ...,.ı ..... 
~elan H d&nlann mUDdencatıaclan idare -·.ı .ı.flldb 

-- SAVISI HER VERl>E o KURUŞ --
l\IATBA.'\ VI:: DA REllA'.':f': 

ISTA:";B l 'L. Rabıall. Ankara caddes ode .,. AKn YURDU, 

re 197J OAJtE ~LE.r.ı 1171 YAZI ı:umı l.ı~aı VAKO Pooto lvt•n 

Ismail Fuat ve şürekası ~v AK 1 T • .. n J ~· Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ·~· 
K •• ee k el" 1 lil dll t dll kll .A'.. ı L Ol dll @) me~:~~~::, Muallimlere, Devlet memurlarına ve Banka UÇU 1 an afl ı; ıs ](' Jld ısesı . 1 - ~ Her ır{ln neırohınur @ • @ T A K S İ T İ l E : ••••••••Tarife ........ : @ ilk, Orta ve Lise kısın1larını n1uhtevidir @ 

• 1 De/alık turu' JO • 1 @ Bütün sınıfları mevcuttur @ . . ~ 
: 2 • • ~O : ~Kız ve Erkek talebe ayn kmmlardıı \e nyn teşkil~t dııhilinde idare edilmektedir@ 

~ ! · · ~; E ®' Talebe kaydına devam olunmaktadır 'ı: 
: " • : ~ Talep vukuunda tarifname gönderilir @ 

ihtivaç kalmayın- • @ Ş h d @ 
: cava kadar (azam' 100 : @ e za ebaşı polis merkezi arkasında [jJ 

Müdüriyet: Tel. lat. 192 

Sahı muamelesine baılanmıfbr. Tafsilitam müessesenin 
Sultanhamammdaki manifatura mağazasından 

Bahriyuna ilan 
Tal1lisiye unıunı nıiidi.irlüğünden: 

: 10 defa) ildn edil- : @@> ® f)@~@~~ Tel: lst. 2534 ~@~~~~ 
: mek 'fizere mahlu 

Mukaddema tamir için havuza alman Karadeniz boğazı haricinde 
o ,_ .. o • .. 

41, 24, 30 arzı şimali ve 29, 09, 30 tulü şarkide kain fener işa-
ret gemisinin tamiri bitmiş olduğundan 10 teşrinievel 930 tarihin
den itibaren mezkur geminin eski yerine konulmuş olduğu bahri
yuna ilin olunur. 

Tire kaymakamlığından: 
1 - Tirede müceddeden inşa edilmekte olan hükiımet konağı 

binasının i~ali inşası için mevcut 20,000 lira tahsisat 400 lira 
taş 390 lirahk kireç 1,200 liralık kum, çakıl 1900 liralık tuğla 
1,500 liralık iskele ve çatı kerestesi ayniyat olarak vahidi kiyasi 
fiyatiyle ve olbabdaki proje ve ıartnamesine tevfikan üç ayda ik
mal edilmek şartiyle 5-10-930 tarihinden 25-10-930 tarihine kadar 
21 gün mllddetle ve kapalı zarf usuliyle mevkii münakasaya vaze· 
dilmiştir. 

2 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu
nuna tevfikan ve yüzde 7,5 nisbetinde depozito veya banka mek
tubu vereceklerdir. 

3 - Münakasaya dahil olacakların münakasaya konulan inşa
atın :--roje ve keşifnamesiyle şeraiti münderecatmı tetkik ve deruh
te edecekleri tafsilat şeraitini aynen kabul addetmiş olunacaktır. 

4 - Münakasaya meslek ve itibar ve iktidarı malisine itimat 
ve ehliyeti fenniye vesaiki ibraz edenler kabul olunacaklardır. 

5 - Yevmi ihale 25-10-930 cumartesi günü saat 16 ya kadar 
teklifname\erini kaymakamlığa vererek maltbuz almaları. 

6 - Proje, keşifname ve şeraiti inıaab görmek isteyenlerin 
Tire kaymakamlığına lzmirde nafıa baş mühendisliğine müracaat
ları ilin olunur. 

iktisat vekaletinden: 
Yüksek ziraat mektebine kabul edilen efendilerin stajı başla

m ştır. 
Kayt 

vesa ki 
tarihine 

ve kabul için resmen istida ile mliracaat eden efendilerin 
resmiyelerini hemen ikmal ile nihayet 20-teşriniev.-et-930 
kadar ziraat umum mlldürlüğüne göndermeleri ilin olunur. 

: Abonelerimizin her üç aylı2t için 
: bir defaıı meccanen' 
• • ' satırı ı:cçcn lllD lana fazlı ~•tın 
: için 5 er li.Urıış zammolunur. 

••••••••••• ••••••••••••••• 
Seyyar Hanım memur istiyo

ruz - Yabacağınız satışa göre ayda 
90 liradan fazla k:ızana bilirsiniz. 

fstanbul durdüncil vakıf han içirıde 

Un1onkoltesirat. (4) 

Taksitle 12 liraya 20 liraya 36 lira· 

ya 55 liraya Elbiseler, Paltolar, l\lanto· 
lar. l\luşambalar. 

lstanbul durdüncı.i Vakıf han içinde 
Unionkultesirat. ( 4) 

Müracaat evi - Fabrika ve her 

hangi bir depoya eJvirişli ve mükemmel 
rihtımı bulunan arsayı gatıyor. rTel. 47 4 
Be)~ (5) 

Pansiyon aranıyor - Darülfü

nuna de\'am eden bir efendi iyi bir aile 
yanında pansiyoner olmctk istiyor. Sirh· 
ci Reşadiye oteli müdürü vac:ıtaslle Y. G. 
rumuzuna tahriren müracaat (7) 

1 Jandarma imalathanesi ı· la" natı 1 lstanbul ikinci icra dairesinden: 
_ Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ci artırmasuretikpara~açe~ 

iLAN Kilo rilmesi mukarrer oda takımı, ayna-
1 - Çanakkale dokuzuncu jan· 5000 Koyun eti lı dolap ve saireden ibaret eşyayı 

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

tmm ihale tarihi görülen lüzum üzerine 1 teşrinisani cumartesi 
gününe talik edilmiştir. Taliplerin evvelce ilan edilen şerait dahi
linde aym günde saat 15 te Maarif Vekaleti inşaat komisyonuna 
teklif mekluplannı tevdi etmeleri ilan olunur. 

Balıkesir vilayeti Enci.1meni 
daimisinden: 

Azami mıkdarı 
Kilosu 
101250 

Un 

10206 Sığır eti 
Balya-Çanakkale yoluncla müstahdem amele Lölüğü efradının ~e 

nei maliye nihayetine kadar verilecek iaşesinden balada mıkdarı 
muharrer Un ve Sığır eti 3 - Teşrinisani - 930 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere Yirmi gün müd
detle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz ediimiştir. Talip olan
ların depo:zitolarm % 50 nisbetinde dipozito vezneye teslim ile yevmi 
mezkfırda şeraiti mü- nakasayı öğrenmek ısteyenler:n daha evvel 
encümene gelmeleri ilin olunur. 
---------·-

darına mektebi talebe efradı için 5000 Kuzu eti beytiye 19/ 10/ 930 tarihine müıa-
bet bin kilo koyun eti, yirmi bin ki· 20000 Sığır eti dif Pazar günü saat 10·11 de Be- 1 VJıavet Oaimi Encümeni ilanları 1 
lo uğrreti, bet bin kilo kuzu 1 ~Çana~ak3 numaralı jan·yo~lunda Yen~arpda k~n Lukis ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eti 931 senesi ağustos gayesine ka· darın& mektebi talebe efradının apartımanında satılacaktır. Talip Adet 
dar bir senelik iatelerine muktazi ~/9/930 tari~inden 931 senesi a- olanların mezkur gün ve saatta 1 - Madeni &aba 250 
et 27 / eylül/930 tarihinden itiba- gustos gayesme kadar bir senelik mahallinde hazır bulunacak memu- 2 - Sa.ç soba 300 
ren 22/ Tetrinievel/930 çarıamba iaıelerine muktezi 5000 kilo koyun runa müracaatları ilan olunur. 3 - Yerli boru 12000 
gününe kadar yirmi altı gün müd- eti 5000 kilo kuzu eti 20000 kilo sı- . --:---::-:-::- - " Galvanizli beyaz fapka 1500 
detle kapalı zarfla münakasaya ğır eti 27 / 9/ 930 tarihinden itiba- .Asl~ye mahkcmesı uçuncu Hukuk ,, Yerli dirsek 1200 
vazedilmiştir. ren 26 gün müddetle kapalı zarf· "iaıresınden: ,, Yerli deve boynu dirsek 800 

2 - Etin ihalesi 22/ 10/ 930 çar- la münakasaya vazedilmittir. .. ~üddeiye Mükerr~m .Hanımın 1''.eri- ,, Soba tahtası 600 

b 
.. ·· 

1
. b 2 Et• ·h l · 22/ l0/ 930 koyunde Paşa mahallesınde Okme) da- ,, Odunluk 600 

ıam a gunu zeva ı saat on etle - ın ı a esı çar· . 1 h d 
•ıA d · · d . k l b .. .. 1. b . nı cadde ınde 41 numara ı ane e mu· Ma• 600 vı ayet aıresın e ıcra ı ınacağın· am a gunu zeva ı ıaat on ette vı- . . . • h r . t' " :ı-a 

dan ihaleden evvel mektep idaresi- la yet dairesinde icra kılınacağın- kım ıken ıkametgahının ~eç ~ l) e 
1 

,, Kürek 500 
ne müracaat eden taliplere derhal dan ihaleden evvel mektep idaresi- has~bile ilfmen. tebliga! yapı an ocası ,, Galvanizli beyaz fpaka 600 

1 k 
"d·· . . ldrıs Ef. alevhıne açtrgı boşanma da- S d"k l t 600 ıartname er me tep mu urıyetın- ne müracaat eden taliplere derahl · . _ . 1 " arı o me ana 1 ar 

den verilir. tartnameler mektep müdüriyetin- vasından g'?·aben ıcra kı~~n~akta 0 an Balada muharrer olduğu üzere 1, 2, 3 No. hizalarında yazılı le-

3 M
.. k . t• k d k d .1. muhakemesınde dava hukum derece vazımı teshiniye ayrı ayrı üç kalem olarak ,artnamelerine tevfikaO 

- una uaya ıt ıra e ece en verı ır. · d Jd'"' d h k k usulu" muha k sın e ge ıgın en u u · · l f l'l 5 T · · · 930 Ç b " .. b' k•-taliplerin verecekleri teklifname 3 _ M.. k · t · k d k - . . apa ı zar usu ı e eşrınısanı ar§am a gunu saat on ıre 
1 rt d k

. .t d h'l' d 
1
. 

1 
. una asaya _ış ıra . e ece kemelerı kanununun 406 ıncı mdadesı- dar münakasa.ya konulmuştur. Taliplerin ıeraiti münakasayı anlamalı 

er şa name e ı teraı a ı ın e ta ıp erın vereceklerı teklıfname· t r· k t hl' t · a e b .. ı -• ·ı k f. k 1 1 d . . . . ne ev ıa ·n e ıga ıcrasın " e.5 gun üzere encümen kalemine müracatları teminat ve teklif mektupları• .. 
vekrı ecbe.

1 
ıa~ !~zı vek ra anıl a vke er .t

1
artnkamf' e ekı şeraıt dahılınde zarfında itiraz edilmediği takdirde da yevmi ihalede vakti muayyene kadar encümeni vilayete tvedi ey• 

o una ı mesı ıçın açı yazı aca • verı ece ıat yazı ve rakamla oku· u a·ı ·h td · Ef hakkında kanu l 1 · 
b·ı . . . m m. ı e) rıs . nu eme erı 

tır. na 1 meıı ıçın açık yazılacaktır. mezkurun 40.> ,.e 408 inci maddesi ah· · -r.;:t' 
4 .- Bedeli muhamminin o/o 7,5 4 .- Bedeli muhamminin o/o 7,5 kamının tatbik olunacağı füm olunur. 1S()1 r ( O Ve 1 S [}l r l 0 İ U j Ç k j 1 C J' 1 fl h 1 S • l rl 

temınatı muvakkateai sandık mak- temınatı muvakkatesi sandık mak- '-
buzu ve ya hükumetçe maruf ban- buzu ve ya hükUmetçe maruf ban· Doktor r ll il d tİ r} l (r İ 11 d pil . 
ka makbuzları kıymeti muharrere- ka makbuzları kıymeti muharrere- Hafız Cenı al u ın t ı ın o ., 
si üzerinden istikrazı dahili tahvi· si üzerinden istikrazı dahili tahvi- 1 5 o o o o o d t b • 
li.tile borsa fiatından yüzde on nok latı ile boraa fiatinden o/o 10 nok- Cumadan maada her gün og- a e 0 ş Ş 1 Ş e 
sanile sair ınilli esham ve thavili· sanile sair mali esham ve tahvili.- leden sonra saat (14-16) de Is- ' ' 
tın teklifname ile birlikte ikinci tın teklifname ile birlikte ikinci tanbulda Divan yolunda l l8 nu- Kapalı zarf usulile 8 Tetrinisa.ni 930 tarihinde bilmünakasa afi' 
bir zarfa konarak komisyon riyase· bir zarfa koyarak komisyon riya· maralı hususi kabinesinde haJ· nacaktır. Taliplerin ıartnameyi almak üzere ticaret ıtubesine milr--
tine birer makbuz m•ı.ltabilinde ve- setine birer makbuz mukabilinde talerını kabul eder. caatları. 
ri~~ vuil~~ bbnbuhTeL 23981~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mes·u1 müdür: Refik Ah..,C 
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