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Emniyet Sandı{?ı Emlak JM.m. v. ~~:~~~r~ı·m tt•y•ti 1 Vakıf paralar müdürlüğünden: 
l t b l l k. 

1 
t mu··ess~m ,\)üzıl\cdc lkraı Rehnin semti mc~huru ile cinsi ve mü~temilAt Borçlunun 

müzayedesi 
Kat'i karar ilinı 

Mllzayede 
bedeli Ura 

11.:raz 
No. 1\ferhunatın cins ve nP.v'iJe Borf;~~an 

nıevki ve ıniiştemihhı 

25000 2708 Beyoğlunda F erik6y birinci kısım mahalle-
sinde Büyükdere caddesinde eski 5,5 mü
kerrer 5 mUkerrer 5 mükerrer ve yeni 7, 
9, 11, 9, 1 numaralı iki yüz otuz arım 

arsa üzerinde 2, 3, 4, 5 inci katlarda yek
diğerinin ayni birer koridor beşer oda 
birer banyo odası 9ardır. Birer mutfak 
'Direr balkonlu dört daire Ust katta in 
6nde bir koridor ilzerinde iki oda, arka· 
da bir koridor üzerinde üç oda birer mut
fak birer balkonlu iki daire ve yfiz yirmi 
arşın arsa üzerinde hamam ve camekan 
mahallini ve burada çini iki koridor hır 
oda bir kahve ocağı iki duş mahalli ve 
yil:ı doksan arıın arsa üzerinde sıcaklık ve 

su haznesi ve kırk Uç arşın arsa ilzerinde 
külhan ve üstündeki odaları ve altında 
dnkkan ve koridor •e dairelerin kömür
lilkleri çini koridor antre ve üç odadan 
ibaret kapıcı dairesini havi bir aparhma
nın otu:ı iki hisse itibarile yirmi üç hisıesi. 

Ayşe Şariye, Müftehir Hanımlarla Orhan Mithat, Ali Rıdvan 
Hayrünnaa •e Hadimünnas Beyler 

760 3127 Hor'borda Sofular mahallesinde Peıtemalcı 
hanı Derunu sokağında eski 1 ve yeni 26 
numaralı 85 arıın arsa Uzerinde zemin katı 
klrgir diğerleri ahıap olmak lbere iki bu
çuk katta 4 oda 2 sofa 1 ocak 1 methal 

s an u c a -ı otaa Ye h d •
1
. , . 

1 fl eeı •'O \ecaire\SJfı ismi el'zak ve ekmek naklh•atı kapa ı zal' a · 
münaka~aya konmuştur. }halesi 111 700 21488 Beylerbeyinde Bostnnbaşı n ahallcsinde 
930 cumartesi günL. saat 14 te Fındık· Aziziye sokağında cedit No. 4 ve 6 zemin 
lıda heyetimizde yapılacnl.tır. Taliple- katında 6 oda 2 sofa 1 hala bodrum kabnda 
rin yirmi kuruşluk pul mukabilinde 3 oda 1 mutfak 1 taşlık 1 hala birinci ka· 
şartnamesini almak üzere her gün mil· tında 4 oda 1 sofa 1 halii ve 1 çatı arasını 
nnkasaya iştirak etmek üzere de ihale mu'ltevi ve 6044 zira arsanın 389 zira ma-
satinden enet teminatlarile heyeti-
mize müracaatları. hallinde mebni 9336 lira kıymeti muham-

* * * mineli ahşap köşkün tamamı. Sipahi zndc Osman B. 
Le,·a:ıım İstanbul Yollama müdüri· 40 21543 Beşiktaıta Şenlikdede mahallesinde Davut 

yeti için rekompoze maden kömürü efendi çıkmazı sokağında cedit 3 ve 5 No.lı 
kapalı zarfla münakasaya konmuştuı·. ve zemin katında 1 oda 1 sofa 1 mutfak 1 
Jhalesi 1/11/930 cumartesi günü ı-aat haJa birinci katında 2 oda 1 sofa 1 halayı 
14,30 da Fındıklıda heyetimizde yapıla 
caktır. Taliplerin yirmi kuruşluk .. pul muhtevi ve 188 zira 12 parmak arsanın 93 
mukabilinde şartnamesini almak uzre zira mahallinde mebni 900 Jira kıymeti 
her gün ve münakasaya iştirak etmek mubammeneli maa arsa 1 bap hanenin 
için de ihale snatinden evvel teminat- tamamı. Hava Nakiye ve Ayşe Aliye Hanımlar 
larile heyetimize mürncantleri. 25 21611 Ü skü darda Ahçıbaşı mahallesinde Balcıyo • 

* * * kuşu sokağında cedit 83 No. h zemin ka-
Lcvazım dikim e\'İ için bakır perçin 

çivisi aleni münakasaya konmuştur. tında bir ocla bir sofa bir mutfak 1 hela 
İhalesi 1/11/930 cumartesi günü saat birinci katında 2 oda 1 sofa 1 halayı muh-
15 te Fındıklıda heyetimizde yapılacak tevi ve 191 zira arsanın 73 zira mahalline 
tır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul mu· mebni ve 377 lira kıymeti muhammeneli 
kabilinde şartnamesini almak ve nü· ahşap hanenin tamamı Fatma H. şartla Hüsniye H. 
munesini görmek üzre her gün ve mü· 300 21907 Kanlıcada Hisar caddesinde cedit 40 No. 1 

nakasaya iştirak etmek için de ihal.e l k k k 
- t lu bodrum katında kömür Ü ayı ane ze-saatinden evvel teminatlarile heye l· 

min katında iki oda mutfak hala birinci mize müracaatleri. 
* • • katında iki oda sandık odası ve 204 zira arsa-

Harita müdürlüğü için alınacak yirmi 
kalem matbu malzemesine talip çıkma· 
dığından 20 • ıo. 930 Pnartesl günü 
saat I 4,30 da pazarlıkla ihalesi yapıln· 
caktır. Taliplerin şartnaınesl ile nUmu· 
nesini Fındıklıda heyetimizde görmeleri 
ve ihale saatinden evvel teminatlariyle 
heyetimizde ho·m bulunmalan. . ,_ .... 

nın 88 zira mahallinde mebni 2780 lira 
kıymeti mubammeneli bir sahilhanenin ta-
mamı. Halice Hadiye H. 

800 22211 Üsküdarda Kefedede mahallesinde Kara-
caabmet caddesinde cedit 258, 262, 264 
ve 260 Nu. lı ve zemin katında 3 dükkan 
methal taşlık oda mutfak 2 asma oda he-
llyı birinci katında 2 oda sofa ve sandık 
odası ve helayı muhtevi 880 zira arsanın 

•e 29 arım bahçeyi havi lhanenin tamamı. Cafer Ef. 
485 3762 MevleTlihanekapısı haricinde Merkezefendi 

kapalı zarfla JIAn ekilen 118 kalem 
cezai tıbbiye ı ı . ı o. 930 da teklif edi· 
len fiyatlar haddi itidalde görülmediğin· 
den 18 • ıo. 930 Cumartesi günü saat 
I 4,30 dıı pazarlıkla ihale yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini Fındıklıda heye-

260 zira mahallinde mebni 3500 lira kıy
meti mubammeneli icargir hanenin tamamı Hüseyin 

Şerife H. aR"a ve 
200 22689 Üsküdarda Valediatik mahallesinde Tekke 

mahallesinde Dere sokağında eıki, 6, 4, .f, 
mnkerrer ve yeni 4 numaralı 170 arşın arsa 

Ozerinde zemin kah kirgir diğerleri ahşap 
olmak iizere iki buçuk katta 8 oda 1 taı-
hk 1 mutfak ve 725 arım bahçeyi Ye bah· 
çede 1 ahır 1 kuyuyu havi 1 hanenin tamamı. 

timizde gormeleri ve ihale saatinden , 
evvel teminatlariyle heretimizde hazır 
bulunmaları. 

arkası sokağında atik ve cedit 8 No. 1ı 
zemin katında bir sofa 2 oda 1 mutfak 1 
helA birinci katta· 1 sofa 4 oda 1 helayı • • • 

AYf e Sabiha H. Şerafettin B. 
545 3909 Beyoğlunda F eriklSy ikinci kısım mahalle

sinde Hanımoğlu ve Has3 sokağında eski, 
42, 47 ve yeni 74 numaralı 60 arşın arıa 
üzer iude kcirgir 2 katta 4 oda 1 ufak taı· 
lık 1 mutfak 1 klSmUrlük 1 ufak ıofa 1 
balkon 1 merdivena!tı ve 20 arşın bahçeyi 

Izmittekl kıtaat için kuru fasulye 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

lhaletl 2·11 ·930 pazar günil saat 13,30· 
ta İzmit Satın alma komisyonunda yopı· 
lacaktır. Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere teminotlarile 
mezkQr komisyona mürocaatlan. 

İstanbul Asliye mahkemesi ikinci ti· 
havi ] hanenin 32 hi11e itibarile :lO hissesi. caret dairesinden: 

Ayte Şaziye, Nurkadir ve Müftehir Hanımlarla lstanbulda Marpuççularda Şişeci ha· 
Hayrünnas ve Hadimünnaı Beyler. nında 12 numaralı nıağazada tuhafiye 

845 3913 Beyoğlunda Feriköy birinci kııım mahalle- ticaretic müştegil ve Galııtada .Kule di· 
sinde Kaya sokağında eski 42, 44 mükerrer binde Saıtdi pıı~a aparumnnının 7 nu· 

4 8 maralı dairesinde mukim Mihael Siman· 
ve yeni , numarala yUz elJi arşın ana tovoğlu efendinin mahkemece iflAsına 
fizerinde biri kargir üç katta dört oda iki ve I 5 Tec;rinievvel 930 tarihinden iti· 
aof a bir kiler bir şahnit bir balkon bir haren lflas;n açılrnıısına karar \'erilml~tir. 
mutfak bir antere bir taşlık ve diğeri keza ı - Mumaileyten alacak ve lstih· 
lcirgir Oç katta beş oda bir sofa bir kiler kak iddia edenlerin itbu haklarını tarihi 
bir şahniş bir antere bir taşhk bir balkon ilAndan bir ay içinde mııhkemede iflAs 

idaresine mürııcaeth hyıt ettirmeleri ve 
bir mutfak ve Uç yfiz eJli arşın bahçeyi bu baptaki delillerin.in asıl vey~ musad-
ha vi iki hanenin otu:ı iki hisse itibarile dak suretlerini ıenlı eylemelerı. . 
yirmi hissesi. Ayşe Şaziye, Müftehir, Nurkadir 2 - Müflise borcu olanların dahı 

Hanımlarla Hayrünnas ve Hadimünnas Beyler. keza bir ay içinde kendilerini bildirme· 
!eri (hilnfına hareket cezayi mes'uliyeti 

565 3914 Beyoğlunda Feriköy birinci kısı~ mahalle: muciptir) 
sinde Hanımoğlu ve Hasu sokagmda eskı 3 - Müflisin mallarını her ne su· 

42 47 mükerrer veni 76 numaralı yetmiş retle olursa olsun ellerinde bulunduran· 

l
.ki' ar•ın arsa üzerinde yarım kağir iki tarın o mallar üzerindeki haklan mahfuz 

Y b 1 k b kalmak şnrıile keza bir ay içın iflAs ıda-
hatta dlSrt oda bir ufak ıofa ir taş 1 ir resi emrine tc\'di eylemeleri \'C etmez-
mutfak bir kömürlük ve yirmi sekiz arşın Jer ise cez:ıvı mes'uliycte uğnyacnklan 
bahçeyi havi bir hanenin otuz iki hisse gibi makbul mazeretleri bulunmadıkça 
itibarile yirmi hissesi. Ayıe, Şaziye, Müftehir, nıçhrın hnl,lanndan mnhrum k:ılacaldıırdır. 
Nurkadir, H. larla Hayrünnas ve HadimUnnas Beyler. 4 - ilk içtlmu 25 Teşrinievvel 1930 

h il · d M kt tnrihine müsndif cumartesi günü saat 
16443 Üsküdar'da Ahçıbaşı ma r eıın e e ep 14 te mahkemenin iflı\s odasında aktc· 

kagw ında eıki 30, 30 yeni 36, 36-1 unma- dileceııinden ıılııcaklıların ye\ m ve \'ak· 
10 • d h 6 
ralı yüz altmış arşın a~sa Uzerı~ .e a. Ş~p ti mezkürdc bilasole veya bih•cHle hn· 

527 

ve ittisalinde aynca ahırı muhtevi ve 530 
zira arsanın 120 zira mahallinde mebni 
900 lira kıymeti muhammeneli ahşap hane-
nin tamamı. Beyzade H. 

i 50 22700 Bakırköyünde Zeytialik mahallesinde Hacı-
hasan sokağında 7, 9, 11, 13, 15, 17 Ho. la 
bir satıhta ve bir aakıf altınde sıra ile in .. 
ıa edilmiş dört oda ile bodurum katlarında 
birer oda, birer mutfak, zemin katlarında bi-
rer methali ikişer oda birer hala birinci katla-
nnda ikişer oda birer sofa birer hala üzeri 
birer çatı aralığını muhtevi ve 800 zira 
arsanın 160 zira mahallinde mebni 3120 lira 
kıımeti mubamnıeneli kezalik bir sakıf al-
tında iki kargir hanenin nısıf hissesi. Mihal efendi 

350 22718 Galatada Kemankeş Karamustafapaşa ma-
hallesinde Beyzade sokağında atik Ye 
cedit 28 Ho. lı ve 20 zira arsa üzerine meb· 
ni 2400 lira kıymeti muhammeneli kigir 
odaların dokuzda beş hissesi. 

Mehmet Ziyaeddin bey Ümmügülsiin Hadiye H. 
100 22720 Kakdıköyünde Tuğlacıbaşı Hacımustafeni 

mahallesinde Yaverağa sokağında atik 6 
mükerrer No. Jı ve 400 lira kıymeti 
muhammeneli üç dönüm bir evlek miktarmda 
bir kıt'a bağ mahallinin gürum ye ze-
minin tamamı. Ali Nihat B. ve Dürrüser hnnım 

Yukarda cinıile mevkıi ve sair müştcmelatı yazılı gayrı men
kul emval, hizalarında gösterilen bedellerle talipleri uhtesinde ta
karrür ederek ihalei evveliyeleri icra kılınmış olduğundan yüzde 
beşten aıağı olmamak üzere zamma talip olanların bu ilan tarihin
den itibaren otuz bir gün zaafınde yüzde on nisbetinde pey akçe
lerile her gün saat ondan on btşe kadar dördüncü vakıf handa ikinci 
katta 14, 17 No. da Vakıf paralar müdürJUğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

k ı. tt b. · dort oda bm küçuk zır bulunmaları \ 'C müflisin ıniişterek 
iki buçu KB a ıra •v • •• Yolcu1arın nazarı dı"k 1 • •tı·ne 

1 
k üzre iki sofa bir mutfak dıgerı uç borçluları ile kefillerinin ve borcu te· H c;ıı. 

0 ma k b · f keffül eden sair kimselerin içtimada hu· 
oda bir antre hariçte l<üçil ır mut ağı lunmoğa haklan bulunduğu icra \'e iflAs BANDIH.~IA - lZl\ıJIR - Af'YON f)EMIYOL.U 
ha•i bir çatı altında yeni iki h•n•nin lamam~uman ağa ~.~~~;·.:·7,,~':,~;:~ moddesi mudbioce Bilet ücretlerinde tenzi at 

Y k d • evi'le semti ve mumaraları muharrer emvali -------
u ar a cını ve n l · · · d h' i ı 1 "'ayr' k 1 · · k lınan aleni müzayede erı nehc sın e ıza- Zay er 

6 ımen u enın ıcra ı • . . . .. . ı=------------
1.1\nnd - t ·1 b dellerle müşterılerı üzerınde takarrur etmış Semiramis \'&purunun 40ıncı -s-cf-er_il_e 
. a gos erı e• e - . , d · v • d k 
ısc de me~kür bedeller haddi liyıkmda gorü me ıgı~ e~ te rar gelmi~ eşyadan R. K. Ci053 numaralı bir 
( otuz bir ) giln müddetle ilan ecHlmeleri~e .k~rar ~~rılmıt ve 22 sandık yük mensucata ait ordino z.1yi 
t~rinisani 930 tarihine müsadif cumartesı günil kat ı kararlarmın edilmiştir. i\les"uliyetl Luit Triyestino 
çekilm . t k .. 1 mı'• oldugu"' odan yevmi mezkiirda saat on kumpıın~ asına ait olmmaak üzere ikinci 

esı a arrur •v e Y • .. nüsha çıkarılacaj.tından ilk nii~hanın hük· 
d6rtten on altıya kadar sandık idarcıine müracaat eylemelerı luıu- ınü olmadığı ilan olun ·ır. 
._ ilia ehiw. Rahmi 't'C Kllım 

lzmir - Kasaba ve Temdidi demiryolu idaresi Istanbulda Topa
nedeki Seyrisefain idaresi yolcu salonunda tesis ettiği bir bilet 
gişesinde ve Sirkeci rıhtımında Feyyaz Ye Giizel Bandırma vapur
ları dahilinde % 10 tenzilatla demiryolu ~·oku bileti satt:rmağa 
başlamıştır. Bandırma tarikiJe Susırhk, Balıkesir, Soma, Akhisar 
Manisa, Izmirc ve mezkür hattın diğer herhangi bi! istasyo ' 

'd k ' 1 b'J t 1 
• • b d d 'k nuna gı ece yojcu ar ı e ıer.nı ura an te arı ettikleri takdi d 

10 istifade temin etmiş olacaklardır. r e 
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SPOR 
Hayatta• atYlsalmak •• daima •• : 
ıcli,ıihlıath "' faal bulııamak l1abı 
~cttca d6f6rmcmcldc m6mk0a.· · 
d6r. SihhaUalsl mabafua , nalr 
leriaisi tabiye faaliycti
nisl tcsylt için kilç61dcr 
ve b6y01dcr tarafından 
milkcmmel blr kuYYet 
Ulcı olarak taadan 

rratos 
kullaaıaıı. 

Her lcaafttdt bahaftur. 

Bahriyuna ilan 
Tahlisiye umum n1üdürlüğünden: 
Mukaddema tamir için havuza alınan Karadeniz boğazı haricinde 

o • .. o • .. 
41, 24, 30 arzı ıimali ve 29, 09, 30 tulfi ıarkide klin fener işa-
ret gemisinin tamiri bitmiı oldgpndan 10 teırinie•el 930 tarihin
den itibaren mczkOr geminin eski yerine konulmuı olduğu babri
J'ID• ilin olunur. 

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

bmn ihale tarihi görillen Uizum llzerİ!Je 1 teşrinisani cumartesi 
ıllnliae talik edilmiştir. Taliplerin eYvelce ilin edilen ıerait dahi· 
linde aynı gOnde saat 1 S te Maarif Veklleti inpat komiayonuna 
teklif mektuplannı te•di etmeleri Uln olunur. 

Manisa vilayetinden : 
Maniu da me•cut keıif ve projeleri dairesinde İnf& edilecek vali 

lmnaiı İnfaab 26368 lira 76 kurut bedeli ketif üzerinden teırinievve· 
llta 18 inci Cumarteai aünü aaat 11 e kadar müddetle ve kapalı zaı-f 
aaalile münakaıaya konulmuıtur. Proje ve ketif evrakım ıörmeli ve 
dalla ziyade tafıilit almak İltiyenlerin Manisa 'Yiliyetine müra 
caatlan ilin olunm. -- ------

Çorlu mal müdürlüğünden : 
Çorlu Hükümet konalı binasının aureti tamiri hakkında aermü· 

heııdiılikten ıönderilen 3889 lira 80 kurutu havi bir kıt'a ketifname 
tiwine meYkii münaka1aya Yazolunmuflur. Tamirab mezkUreyi mü· 
tezammm ıartnamenin bir ameti hükOmet kapısına talik kılınmııtır. 
Mezkar f&riname mucibince münakasaya ittirak edeceklerin Çorlu 
Mal kalemine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Kütahya vilayetinden: 
7-9-930 tarih ve 433 numaralı encllmeni daimi kararile milna

kaaaya konulan ziraat aletleri fabrikasına muktazi demir ve sa
ireye talip zuhur etmediğinden mnddeti mDnakaaa 19 tepinievvel 
930 pazar g6n8 saat 15 e kad tr temdit edilmittir. TaUplerin °/07,S 
dipozito akçe1erile daimi encümenine ve ıeraiti anlamak tıezre 
eacllmeni mezk6r bqkitabetine mtıracaatlan lOzumu ilin olunur. 

Tütün inhisarı idaresiden: 
K&hne kanaviçe 14803 kilo 

Çul 1563 .. 
ip 6014 " 
Kmnap 683 " 

NeYi Ye miktarlan yukancla glmterilen klhne qya idaremizin 
Azapkap• ambanncladır. Bu klhne 91ya, ihale tarihinden itibartn 
nihayet on gtln zarfında kaldınlmak 8ıre 2S T qrinenel 9.30 Cu· 
marteal gtlnl pazarlık auretile aablacakbr. Talip olanlann usulen 
teminat akçelerile beraber mezktr tarihte saat 11 de Galatada 
Tlt8n inbiurmcla m&bayaat komiayoauna mllracaatlan. 

r:V AK iT ı~I 
ıKüçük ilanları ., 
._ ......... '"e• ~1" n•f1'ohıo ır ... 

, • •ece~~~ Tarife •-=- -.,., • 
• 1 Defalık turu' JO • • 

: 2 • • ~o : 
: ,, • • 6$ : 
• • : 4 • • :1$ : 

: ihtivaç kalmavın- : 
: cava kadar ( azamr 100 ! 
: 1 o del Q ) il.tn edil- • 
: mele 'il&ere maAlu : 
• • ' Aboneleriml&in her Oç ayı.a. lçln • . .... . 
ı bir defası meccanen'. • ' . ! 4 satın geçen llblınn fulı NUn : 
ı için 5 er kuruş zammohuıur. : ........................... 
Seyyar Hanım memur istiyo

ruz - Y ıpacağınız satışı göre ayda 
90 liradan fazla kazana bilirsiniz. 

lstanbul dördüncü vakıf han içinde 
Unionkoltcsirat. (3) 

Taksitle 12 liraya 20 liraya 36 lira· 
ya 55 lirayı Elbiseler, Paltolar, Manto· 
lar. Muşambalar. 

Jstanbul dördüncii Vakıf han içinde 
Unionkultesirat. (3) 

Mtıracaat evi - Fabrika ve her 
hangi bir depoya elvirişli ve mükemmel 
rihnmı bulunan arsayı sauyor. Tel 474 
Bo. (4) 

Pansiyon aranıyor - Darülfli· 
nuna devam eden bir efendi iyi bir aile 
yanında pansiyoner olm.Jt istiyor. Sirke
ci Reşadiye oteli miidiirü \'asıtasile Y. S. 
rumuzuna tahriren müracut. (6) ----it anyorum - Hesabım ve kale-
mim kuvvedi, çabşmaktan yılmam. mü
nasip iş an yorum. Adresim: Üsküdar 
post restant L C ('i) -----

Zabitana, HOkOmet, Banka, 
Şirket me_._. - Ttkslt de 
yalnız r 5 gün için her gün öğleye kadar 
elbiselik yünlü ve ipekli kumaşlar erkek, 
kadın için hazır, ısmarlama elbiseler, 
paltolar. mantolar, muşambalar, gramo
fonlar : lstanbul dördüncii vakıfhan içinde 
Unionkoltesriat. (9) 

mOracaat eyi - Cumadan maa· 
da her gün müracaat kabul eder. 

Galata Aleksiyadi han 
Telefon 474 Beyoğlu 
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Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve efrencl hastalıklar tedavihanesL 

Karaköy Topçula caddsier 34 

lstanbul ticaret Müdürlüğünden: 

latanbul Ekmek yapıcılar es
nafı cemiyetinin idare heyeti 
intihabı 19-10-930 pazar ıtınll 
saat 10 dan 16 ya kadar Gala· 
tada Perşembe pazarında Koruk 
sokağında 10 N. da klin cemi
yet merkezinde yapılacajı ali· 
kadarana ilAn olunur. 

ısttuıbul Ma/ıJctmtı os'ıve 61ncı Ha· 
~u : daıresinden: 

Madam Ermuza vekili Sadet• 
tin Ferit BeJin Beyotlunda TO
nel ci•annda Seferoğlu aparb
manında pauiyoner Nesim efen-
di aleyhine ikame ettiyi boıan
ma daYasına mlltedair •ermit 
olduiu arzuhal suretinde muma-
ileyhin ikametkllunın meçhuliye
ti baaebila teblii edilemediii 
tebliia memur mDbatirin tahti
yesiaden anlqılmlf ve illnen 

......... ·- t t t::n v 
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Dahiliye vekaletinden: 
Kapalı zarf usu 1 rle ın ii na kasa ya 

konulan . .\nkara ~ehrine isale edi-
~ 

lecek su ışıne ınuayyen zamanda 
talip ziihur etmtııdığinden bir ay 
zarfa nda pttzarlı kla ihalesi ' ekarrür 
eylediği ilan olunur. 

[ 
~evlet Demlryolları llAnıarı ] ,._ ______ _ 

100 ton •iirtoför yağı kapalı zarfla münakasaya komnuıtur. 
Münakasa 10/ 11/ 930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada DeYlet 

Demiryollan binuında yapılacaktır. 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplanm ve mınak· 

kat teminatlanm aynı günde aaat 14,30 a kadar münakasa kltipliti· 
ne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakaıa tartnamelerini on lira mukabilinde Ankara 
da ve Haydarpapda idare Yeznelerinden tedarik edebilirler. 

.. .. 4l 

15-10-930 tarihinden bilitibar içme katarlarmm Myrilaefer 
etmiyecekleri Ye 9-10 No Ju Adapazar katarlannm da içme Dam 
mahalde tevakkuf etmiyecekleri muhterem ahaliye ilin olunar. 

• • • 
Memurin ve müstahdemin reamt elbiae palto Ye aaireai kapah 

zarfla münakasaya konmuftur. 
Münaka1& 3 Tetriniaani Pazartesi günü saat 17 de Ankarada Dn· 

let Demiryollan idareainde yapılacaktır. 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarmı ye muvakkat 

teminatlarını ayni günde aaat 16,30 a kadar münakHa komİlyonu 
katipliğine vermeleri lazım~ır. 

Talipler münakaıa tartnamelerini 5 lira mukabilinde Anbrada 
Ye Haydarpqadaki veznelerden tedarik edebilirler. 

.l __ v_u_a .. v.e.t._b_a.im_i_E_n_c_ü_ı:ı_ •• e.n_ı_H_&_n_ı_a_n __ I 
inin& yab mektebi talebesi için mtıbayauma ltlzum 16rllen 

.a.t ,.. ...... ,. Hr5 t "... . I» -•·ha pil mt on bire 
kadar münakasaya konulmuıtur taliplerin encllmeni Yillyete 
mllracaatlan. 

• • • 
lnlntı yab mektebi talebesine yapbnlacak iki ylz yirmi ~ 

talum elbisenin imaliyesi 5 teşrinisani 930 çarfAmba gthatı sa•t 
on bire kadar mllnakasaya konulmuttur. Taliplerin eac&menı 'YilAyete 
mfiracaatlarL 

* * * Amavutk6y0nde 14-41 aumarab hane icara Yerilmek tlzere 5 
teşrinisani 930 çarşamba gtlnD aaat on bire kadar mlbaakasaya 
konalmuıtur. Taliplerın eactımeni viliyete mlracaatlan. 

Gemi zinciri satılıyor 
Tahlisiye umum rnüdürlüğiinden: 
Anadolu kavağı'nda tahlisiye deposunda meYcut bir kaç parça• 

dan mllrekkep tahminen 80 kulaç mikdannda ıemi zinciri 20 tq• 
riniev•el 930 pazartesi ,Onfi uat 14 de Anadolu kaYaiı'ncla tahli• 
aiye deposunda sablacaiından taliplerin Anadolu kantı'nda tahli
aiye deposunda aatıt heyetine mllracaat etmeleri iJAn olunur. ---

lstanbul vilayetinden: 
Kapalı zarfla mtınakuaya vaz edilip 29/101930 tarihinde ibal .. 

ai icra edileceği ilin edilmekte olan Dabiliy Yeklletine ait 11500 
defterin tab'ı ihalesi Cümhuriyet bayramı mlbauebetile .30110/930 
pertenbe gtlnil uat lS te icra edileceği takarrtlr etmif olmakla 
talipler % 7,S niabetinde muvakkat teminat akçesi veya h&ktlmetçe 
muteber bir banka teminat mektubu ile teklifnamelerini mOnakaaa 

Ye ihallt kanununun 10 uncu maddesine tamamen muyafık bir ıekild• 
ihzar ederek zarflann açılma zamam olan 30/101930 pertenbe 18-
nll saat lS te Dahiliye veklledinde müteşekkil saba alma komir 
yonuna 1&rtname ve numunelerini g6rmek iıteyealer her gOn Ar 
karada dahiliye veklletinin villyetler iclareai llçlbactı tube mGdllr
ltığtlne ve latanbulda villyete mtıracaat etmeleri ilin olunur. 

tebliiat icra• karargir olmUf Ye 

yevmi tahkikatta 23-11·930 pa· Istanbul zı·raat banka-
zar gthatl saat on d6rde talik 
edilmiı oldugwıdan mllddeti mez· d 

T hı. . .. d.. liX-. d kire zarfında mahkeme divan sın an· a ısıye umum mu ur 5lll en hanesine talik edilen istida aure- • 

Anadolu tabliaiy mmbkallDln Riva, Kellğre, Fener menile- tine cevap Yermek ve ye'YIDi 1 Karyesi: Sokağı: No: Cinsi: 
rlndeki mebaniden bazılarının tamiri ye bazdannın dahi tecdiden mezkirda 6 mcı hukuk dairealıı· Pendik Postane 585 K6tk 
infua mukarrer bulunmuana binaen yirmi g6n mllddetle Ye kapalı de hazır bulunmadığı takdirde " Y eldej'irmeni 629 " 
urf asulil• mGnakuaya yazedilmiftir. muhakemesinin gıyaben bakıla· J Gayri mübadillere ait yukarda yazalı emllk kiraya verilmek 118" 

Muktr binaların ibalni 6 tetriniaani 930 per,embe gilnll uat catı malim olmak &zere hukuk re mOzayedeye çıkanlmlfbr. Taliplerin pey akçelerile beraber J~ 
14 te icra lalmacapdan taliplerin bu baptaki keıifnameleri 16r· usulG muhakemeleri kanununun ıe. mi ihale olan 3 - Tefrinisani - .930 Pazartesi uat ikiye kadar bar 
•ek Dzere Galatada nhbm caddesindeki idarei merkeziyeye raheti claireainde ke)'fiyet ilin kamıza mtıracaatlar1. 

· olunur. ------------------------------------------------.......,~ 
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• Akalliyct bahsi • 

Yazan ı Hakkı Tank 

Gazinin mevkii Darülfünunda gürültülü bir intihap ! 
Gazi ne zaman milletin baıından ayrıl 
dı ki onu bugün iı baıına çağırmak 

cür' etinde bulunuluyor? 
Bulgar kıralı r.. 

Muhalefetin dili alt.oda dolaıan ihtiras cere
yanlarının çirkin çehresi mevdana çıkıyor! 

Yazan ı Halda Tank 
--------·;.....---. SO yd, yOz yıl ıonra, ıelecek 

Onu görmiyenlerin T8rk nesillerin bayranhkla tekrar ve 
Hliibıden veya bir naha birbirlerine nakledecekleri bu laa-
teıbia edecek kabiliyetin· kikatin veaikalarmı ıiz bugtbl 
d- fflphe etmeliyiz• tOrk elinin her bucağında, tlir

Genç zevcesde birlikte 
Memleketine conerlc•n tebri· 

mize de uıraı•* 
Bulıar Karah Don. P• ltal1a 

Prenaealerlnden GiOYanna Cle 
SaYoia geçen _.edeiabeii eYle
neceklercli. Fakat Pa,. Ud tara• 
fın elin Yahdetial ..,. olmach
tmı ileri drerek ...... mo.aade 
etmiyo.rda. 

Ba haddini bilmezlerin 
•epiyabndan en çok mfl· 
teeaair olacak olanlardaa 
lairiai de Fevzi Paıadır. 

kh vicdamnda lflldar Ye parıl
dar cevherler halinde g6rDnlhıUz. 
onu g6rmiyenlerin tllrkllljtlnden, 
veya bir rubu t~ıbia edecek ka
biliyetinden ıllpbelenirim: d&n 
gazinia bu milli mevkiini tam-

ltalya KıraL " ll;ilollal de 
bu •eaele Ue ....,oMrda. 
Nihayet Peçelli i•hcle VatikM • 
kardinallanBclu bili. '8ibt" .btı 
izdivaca heuer ldr ...... ·.bul-

Babıalinin karanlık 11lya· 
aetgAhlanndan bu bllyflk 
Tilrke devlet idaresi taU
mab verenler ne yapmak 
latiyorlar ? 

mut Ye Papa da _.. ~~bltil • 
Bu ay aonanda ıCidf JMRW e 
Preaaea GioY•DllA lomacla n
lenecekler Ye ltalA Wlmm ya
b ile ı.taaw _.... VaıUJa 

Yası# Zty• ve H....,._ R4fll a.,,ı., 

Muammer Raıit ve Yusuf Ziya 
Beyler ekseriyet kazandılar mıyaralC ve onu bir tqkilAb eauiye 

kanununun formalitesi icabı hir 
devlet reisliiine gelmif adam 
zannederek kendiaioi baı•ekWi
ğe davet edenler ve yerine fev 
zi pqayı getirirenler tibı .... 

ıkfeceklercHr. Kwlll Boııi• ... 
tanburcla b~ Cila' ı.lmr' 

timali nrcLr. 
Edebiyat ve ilahiyat müderrillerl.pek de bakam. 

olmıyan bir ıebeple içtimaı terkettiler 
denimızin tarihini yazacak 

<>lan mllYerrihler, gazinin türk 
milletile olan nisbet ve münue
betini izah ederken, muhakkak, 
.tDrk cümhuriyetini kuran gazi 
kadar tarihe giren biç bir ıahıs 
bir milletio asıl varhjını bu ka
dar filmul Ye ııbbatile temsil et
memiı, bir milletin biitiln fazilet 
•e kudretJeri, gazide olduğu ka
dar hiç bir zaman, biç bir suret
le bir ıahsın varhğında tecelli 
~ teme116J etmemiıtir diyecek, 

• ~~t·ımMn• 
bır ferdin kendisini milletine Yak-
fetmesi nin, bir ferdin milletinde 
•riyip mezcolmuınm misaline 
20 inci narda ve tlrk milletinde 
tesadOf olunur blikmilnli vere
cektir. 

ben eminim, bu haddini bil· 
meyenlerin neıriyabndan en çok 
eza duyan gene razinbı en ıllzide 
va11fJarJa tevkir ettijini bildi
ğimiz bu bllyl1k aıker, bu melek 
inaandır. 

gazinin milletle niıbet ve m&
nasc: beti bu iken babıllinin ka
ranlık ıiyuetıihlannda bu ea 
bllyük tUrke deYlet idarui tali
matı verenler ne yapmak iltiyor-

lil bD D ~m Ye e 

terdi; dikkatler UJaJ\dı;: mu~e
fetln dili altında dolafQ ilıtir ... 
cereyanlanam p-kiD çebre.i tw. 
bit olundu. okuyanlar aDladdiar 

[Alt taralı J inci 8Qllamuda] ________________ ...;., ____ __ 
BugQn son intihap giinlJ 

Dün hararet yoktu 
Muhtelif semtlerde Halk fırkası 

kahir bir ekseriyet kuandı 
A~jafi~~~ 

Burhap BeY "fe1lrbdilş

Yeni dar6lf0mnı embalili iati- aamzet ,aatermeü Tıp n Fa. 
haltı dDn afleden -nn darll- fUlltelerbüa de aynca •mut 
ftln1111 konfuana ulomda ,.. .aateımi1..U lmJmba namlet
pıltlı. içtima çok ıtb'lltlll oldu. fedni kabule mltemayll slrlD-
Ayn bir ltlok tetkil eden 25 melerinia içtima hararet...
mlderria içtimaı terketti. içtima celi de ıfSyleni1orda. Saat Dd1e 
taflillbm YUIJOl 111: Saat birden dojru iae faktllte mllderrllllrl 
itibaren mlderriller konferua ~ halinde ıelmefe bqla-
l*loauna gelmefe bqladı. Ge- C.&e aplıpor 
lealer namzetler lıeıinde hara· Dd buçukta ile eberlyet 
retli m&Qakqalar yapıyorlardı. temin e4ildi;I için celae 
•••• ilir ıtm eYWll ill1Wıatıt-1tp1111• • ., Yı1nat daha. enel _. 

e...... ................. , •••• ~ 
JedDk,,.,... ................. ......- - .. ...... lljl•dl. ~ •s•..,. _.. ......_. 
_..._..;....r_ı deidikoh ........ - ....... ~- ....... 
..-----· pkblar. Fakat dit ulw:laa ifı. 
- tefldl etliyarda. Halmk fa. tu.a mllzakerab t•1Nmen ilitl
klltelinin mlti&lla Y.., Zi- lebiliYorda. 
,. ft ......... ... beyJeri [Ali tartılı ' ... .., ...... ] 

lstanbul kulüpleri ikiye ayrıldı! 
Dünkü fevkalade kongre ihtjllfla 
neticelenmiş, başta Fenerbahçe ve 
Beıiktaı olmak üzere altı kulüp 

mıntakadan aYnhmebr . ları tallli~ oluddiı · -
Ankara 17- AaW,a• pkaa 

mlıaif taaAe ......... ftl' iDii- ~ 
~ı...ı ... Mela ....... ıt 
-- Midi ........ : ...... Slilla 
...... baallln .............. 1 
br.SerW&l&i ........... 8. 
•• ar1tadfe1Mn da ini ..,... 
tabliye~. 

Nıma;iliD' '"7 intihap~ 
•• bire irl~dea ~ 
.a,1eam•tedlr· H.. .fi& .. -- .............. ..... 
deiwalıftir.. . . 

hadille Oikai-ıyorlat 
&mir rl .... ~ we-

DiJnlıd lntilMp f111J1'"tlerhtttea clJye latilnaWI: ı.n.retıe · ~ 
Oa ı~ pdea beri de•am clalniade oldakca blabaı. etmekteclb'. S-'"-tpser ....... 

ed• ıebir mediai iatibabab toplu~.. da hadile P.brmalr ,._if!eı 
dOa allkOa içinde ıeçmiftir. Bap mtihabm IOa ı&ıı.ldllr. kolDHI' MllDli fl. i*llbam 1111a-

Dlln cuma olduju için intihap Blt8a belediye daireleriadelıi 1mcla ~. Oa ~ l1'i 
Yerlerinde ~ok kalabalık olacajl intihap -.acbldan ha -"tam ... t teYldf edlladltlt. • 
talıaain ediliyordu, Fakat Beyqj'la 0 • yedide ~panacak •e iatlhap Soı;ı vazi 1et 
Ye Beyazıt daireleri intihabı dOn enc~mealen tarafmclaa reyleria Antalya, 17 Clfn.iıaQ - Sei-
cok tenha olmut yalnız Fatih tuaiflae baf!a•acakbr. ltut fırka .tuaftai~e beledjre 

Tasnif itinin ha Sete 1aat IDtbacleld ~--ı..,e 1tbep oWa

Memleketini oenden •• 
ven bir TQrk yehudlıi 

irnzealle vırllen oeveptın 
r•rın behı•d•o•Oiz 

ona kadar bitirilerek nettoe.1n Jartlaa ~ 4tYYelce aandıj'a 
yarmki .... lelerle İIA8I kabil rey atmq ki~ oJdufU te 
olacajl &mit eclil..ekteclirJ oraya .......... ....,. için 

Tunlfte NJ wsak•lan eY9ell ıelcldderi aaLi .... tachr. Bmt-
reaklerine ılre aynlacak hanıi I lar, ,artJltllw 1lrliaada tidfliap 
fırka namzetlerinin kaıaacl+ eaclmeainf tellcflt te .... V•tlltr. 

[Alt taralı 1 illlciı ..,.,~] BuialU ~ Wlllilelöi 

Dllnlcd kongrede ~ babDMnf...,. Mr gr.,, 

· - ,-,. ve ibtarlan da dinleme- Dibi ~inal mmtakulmn ,.._ 
dllderl iP• tecemma kuUBa kaJAde lro...... Beyoflmictia 
tatbik edilmiftlr. Bu -- IWk lir1'uı biaumda topJan
yere dOfea ve duwara çarpaa- ~· Sabalataa UfAIDID ge~ 
ard~ yaraluanlana adedi 16 clar. ~ ka41ar cere7an edeısa mll
Mllfevvikler teYkif ohmmuftur. auıplar emmnda Federa11on
Serbat fırka idare heyetiadea 
Burhaneddin, muallim A'ıdi, 
Giritli Silleymaa ve Remzi, Ser
fiçeij ~ !brabim, Ali U-p 
Ye Oaier - 2fe11dileriD mobake
Jineleri ı~imevkuf cereyan 
eclecektir. Zabifayı tah8'ır eden 
cfoltm kifi ad&yece tevkif 
olaiulmftar. 

V- A- K- 1-T 
ın 

3 inci tertip hediye 
kuponu ı No. 10 
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laran vaziyeti mantakanın onla- Gazinin 

' 

ra karşı aldığı cephe uzun uza-
dıya görüşfilmüş neticede bir 
kısım kulüplerin Federasyonun 
mevcudiyetini, icraatını tamyıp 
tasvip ettiği diğer bir kısmının 
da Ista11bul mıntakasma merbut 
olduğu anlaşılmıştır. Nihayet bu 
işe eyi bir netice verilmesi için 
mıntaka reisi Yusuf Ziya Bey, 
vaziyetin Iıtanbul sporu üzerin
de pek vahim neticeler yapacak 
bir aynhğa doğru· gittiğini anlı

yarak F cderasyonların da, mın
taka heyetlerinin de hep birden 
istifa etme i ve kat'i vaziyeti 
tesbit edecek umumi Türkiye 
kongresinin bir an evel toplan
masına çahıılması için bir tek
lif erdetmiıtir. Mıntaka reisinin 
bu makul teklifi Federasyoncu
lar tarahndan da bu keşmeke
ıin bertaraf edilmesi için ye
gine hal çaresi olarak görfilmüt 
ve kabul edilmi~. onlar da 
teklife kongre toplanıncıya ka
dar faaliyetin muvakkat bir ko
mita tarafından tedvir edilmesi 
haklunda bir satır ilave ettirmiş
lerdir. 

Bu suretle mucibi memnuni
yet bir vaziyet hadis olmuştur. 
Fakat mıntakaya mensup kulüp· 
ler Yusuf Ziya Beyin bu teklifi
nin burada kongreyi tophyan 
sebeple taanz ettiğini ileri sür
miifler Te Yusuf Ziya Beye tek
lifini geri aldırmışlardır. Bu va
ziyet karşısında Feoerbahçe, Be
şiktaıl Beykoz, Nişantaşı, Ana
dolu ve Eyip idman yurdu ku
lüpleri İstanbul mıntakasile ala
kaJannı katettiklerini kongreye 
bildirmişlerdir. 

Bu auretle bir ikilik basıl ol-
11111ıtur. Bu altı kulübe karşı 

mıntaka heyetini tamy n kulüp
ler şunlardır. 

ki türk milletinin gazi için hatı
nndan, hayaJinden geçirmediği 
teklifler serdetmiye cür'et eden
lerin gizli ve kirli maksatları 
milletin zihnini karıştırmak milli 
ve mukaddes bir mefhumu so
kak politikalarının mevzuu haline 
getirmektir. 

gaziyi it başına çağmyorlar; 
bu ne vicdan yaralayan bir klif
randır: gazi ne vakıt milletin 
başından ayrıldı ki bugün, onu 
iş başında görmek isteriz edaaile 
hasılı tahsil için bir arzu izharı· 
na lüzum olsun. 

gazi, hatta reisicumhur olarak 
büyük devlet meselelerini bizzat 
icra vekilleri heyetine riyaaetle 
müzakereyi emir ve idare etmi
yorlar, bUyük millet meclisinin 
icra kudret ve aalihiyetini bütün 
milletin ödenemez şUkranlan 
içinde yüksek şahsiyetlerinde .., 

bulundurmuyorlar mı? 

bugüne kadar milletin tarakki 
ve tekamülü namına kaydede
bildiğimiz muvaffakiyetleri ken
dilerine borçlu değil miyiz? 

istedikleri gibi reisicümhurumuz 
gayri faal kalınayı kabul ve ihtiyar 
etmek elinde olsaydı bu büyük 
eserlerin hangiaine ne zaman viicut 
verileceği hakikaten sorulmıya 

değer bir meçhul olmaz miydi? 
türk milletinin yetittirdiği ve an
cak onun yetiştirebileceği iazinin 
bir millete bedel kudret ile kur 
duğu yeni devleti kimıelere 

nasip olmıyan bir uzak görilf ve 
düşünüşle devlet teşkilatının en 
yüksek yerinden idare ettiğini 
hangi nankör görmüyor? 

bu mukavemet kıran kuvvete 
galebe edemiyorlarsa bu, milletin 
bahtiyarhğı eseridir. 

gazinin bayatını bu devlet ve 
millet için bir nimet bilerek, tllr· 
kUn manen •e maddeten en Iatanbul spor kongre murah-: 

buı bulundurmadığı için bu ku- yüksek mevkiindeki hakkını 

Albnordu, Süleymaniye, Gala· 
ta.saray, Kasımpap; Kumkapı, 
Vefa, Hilal. 

almaktanbir 'aniye iatinkaf eder lübfin hangi tarafa iltihak ede-
ceği benllz bilinemiyor. görünseler, bize borçolan yalvarıp 

Bu suretle aylardanberi ıçın bu kakra~ı geri adldıkrmaktan. i.ba
0
ret 

• · d d ·k'l"k t k olm ıcap e er en, reıııc m-ıçm evam e en ı ı ı ar ı mey- . . . 
d k 1 B .b. hurluk başvekıllıkten ehemmıyet-aoa çı mlJ o uyor. u, mucı ı 

teeuüftür. Sporun ilerilemesi i
çin esasla bir engel olan bu va
ziyetin bir an evel bertaraf e
dilmesini ve iki tarafın hfisnll 
niyetle anlaşmasını bekliyoruz. 

Dünkü ekzersiz rnaçları 
Galatasaray ve Fener bahçe 

takımlanmız, fehrimjze gelecek 
aris isimli Yunan takımına ha
urhk olmak üzere dün Stadyom
da ekzersiz maçı yapmışlardır. 

Okadar dalmıştı ki Atıf Beyin 
odaya girmesile kendine geldi. 
Ve ne yaptığını bilmiyerck gayri 
iradi, yal•anr gibi: 

- Lambayı yakmayın .•• Böyle 
daha eyi... Sobanın ııığı kAfi .. 
diye rica etti. 

Kendisine uzatılan resmi aldı-
ğı vakit, kızgın bir ateı tutuyor
muş gibi parmaklarının uçlarının 
yandığını hissetti. Ve elindeki 
kağıdı ıobanın ışığına eğdi. Fa-

Bu kuponu keaip birikti
riniz ; bir sıra kupon ge
tiren V AKIT m türlü türlü 

hediyelerinden birini 
kendi seçip aJacakbr 

!' .~----------,---------------

Galatasaray Nihat ve Suphiden 
mahrum olarak Kurtulutla oy
namış ve neticede 2-4 galip gel
miştir. 

Fenerbahçe Zeki ve Kadriden 
m•hrum olarak Şişli Ermeni ta
kımı oyuncularile Galatasarayh 
Uç oyuncudan mürekkep karışık 
bir takımla oynamış ve 3-6 aa
yı gibi bnynk bir farkla galip 
gelmiştir. 

kat ateıin kırmızı 191ğı altında 
elindeki k&gıt üzerinde bulanık, 
bir hayalden baıka birıey gör-
medi. Göz bebeklcrile elindeki 
resmin arasına giren göz yaıla
rının maniaları, elindeki resmi 
bulandırmıf, tıpkı Turbanın ıe
nelerdenberi kendi kafasında ya
şayan çızgı ve madde ıeklinden 
çıkmıı hayali aibi onu bir ıia 
ve duman haline getirmiıti. 

Fotoğraf, gözlerinden mllteva
liyen boşalan yaşlar araaında ıs
lanmı9h. 

Hıçkırmıyor, sessiz, ıe11iz at· 
lıyor, g5zlerinin yqlan, mllte-
madi bir smntı halinde gözlerin
den yanaklarına , yanaklanudan 
çenesine Te çenesinden elindeki 
resme düşilyordu. O kadar derin 
ıstıraplar içinde idi ki, elindeki 

mevkii 
ıizmif, yahut reisicümhurlukta 
millet hizmeti görülemeımiş gibi 
glllünç ve kanuna da, gaz.iye de 
yakıtmıyacak sözleri kendilerine 
hareket düıturu yapanlara, sa
bıkalı değilıeler, sadece acınır; 
sabıkalı iseler, halkın ibret ve 
intibahına arzolunur. b~yle ka
ranlık dlltüncelerin üzerine pro
jektör tutulur ve vatandaşlara 
denilir ki: tehlike var, aldan
mayınız! 

kanunların tatbiki için namus 
ilzerine söz veren herhangi bir 
devlet reiıi, bir fırkaya mensup 
da olsa batka fırkaların kanun
larla müemmen olması lazım

gelen haklanm tamr, bitaljilf 
olur. reisicümhur intihapta arzu 
ve ifade buyurdukları gibi bita
kalmıı olsalardı reiai umumisi 
bulundukları halk fırkaıı karıı
ıında ıerbeıt farka bugtinkU •a
ziyetini rliyada görebilir miydi? 
fak at bu hal, devlet reisi
nin atıl hadiselere karıı lakayt 
olması mı demektir? 

deTlet reislerinin fikirleri her 
yerde her zaman yilrür, ancak 
bu fıkrin, kararın mes'uliyeti 
bir mes'ul vekil tarahnda.n der
uhte edilmek o fikrin nisbetini 
reiıicllmhurdan almıya hak ve
rirmi? bu ıatırlann da mea'uliyeti 
bir mes'ul mUdUr tarafından 
deruhte edilmiş değilmidir? 

husuıile bizim bllyük reiıimizi 
vatanı kurtaran fikir ve kanaat
lerinden tecride çalıımak ve bu 
fikir ve kanaatlerin o metin 
irade ve harikulada telkin ile 
tatbikinden sanki müıtağni imi
şiz tavnnı takınmak hata ve 
memlekete ihanet olmaz mı? 

bunu kim düşilnebilir ve bunun 
hllsnG kabul garmeıini nasıl 

isteyebilir? 
gazi, ne mutlu bize ki, baıı

mızdadır. bütUn millet ona 
gönlllden bağladır. devlet kanun
lannın yazdıfı en yilksek mevki, 
inanan kalplerin en sarsılmaz 
aık Te merbutiyeti onun içindir, 
yeni tecrübelere bu milletin asla 
rızası, bunun likırdı~ına bile 
tabammilltı yoktur. 

hakkı tank 

At koşuları 
Ankarada dünkü yarış 

çok güzel oldu 
Sonbahar at yanşları buglln 

öğleden sonra yapıldı Baıvekil 
Hz. le bazı vekiller hazır bulun
dular. Y arıılar çok heyecanlı 
ve muvaffakiyeOi oldu. 

resmi, tıpkı kafasında bu resmi 
ait olan bulanık ve silik hayal 
teklinde görmesine rağmen, onun 
hakiki çiziilerini görmek için 
göz yaılarını silmek batırma gel
miyor, bilakis, muhayyeleıindeki 
çocuğunun hayali rencide ola
cakmıı gibi bu bulanık kiiıt 
parçaıını bu bulanık ve gayri 
nzıh şeklile ıeyretmeyi kifi bu
luyordu. 

Esasen ıenelercc çocuğunun 
teneffüs ettiği hava ile meşbu 
olan, tavan ve duvarlarından eı
yasının blltün zerratana kadar ço
cuğunun kokusunu taşıyan, çocu
ğunun ıeıini işiden, her eıyasın
da onun mini mini ellerinin iz
lerini taııyan şu oda içinde bu
lunmak, ıonra yıllardan beri ce
hennemi bir ıstırap içinde baa
retini çektij'i, bulmak için bucak 
bucak aradığı e•lidını, daha 
birkaç saat enci mel'un bir .te
sadllfUn 1evkile bilmeksizin ken-
di ellerile gümdüğüoü düşünmek 

( TELGRAF HABERLERi ) 

Cinayet 
Bir Nahivc müdürünü ., 

öldürdüler 
Bo:ı:üyök 17 ( Vakıt ) - lnönü 

Nabiye müdürü HUsamettin beyi 
meçhul şahıslar evinde boğarak 
öldürmüşlerdir 

Kahrolsun açlık 
diktatörü 

Komünistler Almen meclisin
de batvekili böyle kırtılıdıtar 

Berlin, ı 6. (A.A.) - Reischtag mec· 
lislnde baı,·ekll konıünlsıler tarafından 
" Kahrolsun kıtlık diktatörü!.. seslerile 
karşılanmıştır. Başvekil, hükömetin be
yannamesini okumuştur. Bu beyanname· 
de iktisadi buhranın veh:ımeti kaydedil
dikten sonra, hükOmetin iktısad! ve mali 
programını tahakkuk sahasına isal 
edebilmek için mevcut kar:ırnamcleı in 
muhafazası zıruri olduğu tasdik olun· 
maktadır. l\lumaileyh bu kararnamelerin 
feshi talebine dair olan bütiın takrirle· 
rin reddini istemekte ve bu mali sene 
zarfında hazine vandaıının mütemadiyen 
azalmış olduğunu ilA.ve eylemektedir 
1 Inllhazırdaki bütçe ıçığı 450 ilA 600 
milyon mark olup bu miktar 1931 se· 
nesinde bir milyara baliğ olacaktır. Bu 
sebebe binaen hükumet, muhtemel büt· 
çe açığını muvakkat surette kapatabil
mek için hariçten istikraz aktine mecbur 
olmuştur. Beyannamede al manyadaki 
ecnebi sermayelerin mensup oldukları 
memleketlere avdet etmiş olduğu ve 
birçok Almanların paralarını ecnebi es· 
hama yatırmış olduktan ve bu halin Al· 
man maliyesini lzrar etmiş ve işsizlerin 
miktarını arttırmış bulunduğ'u beyan 
edilmektedir. Başvekil, hükOmetin iktısa

dt ve malt programını kabul keyfiyetinin 
işsizliği tenkis etmeğe ve Almanyada 
hayat p:ılııalılığını tahfif eylemeğe medar 
olacağı ümidini izhar etmiştir. 

Iranda demiryolları 
Tahran, 16. (A.A;) - Mtclls, 18 C• 

ye karşı, 61 rey ile 2 ene müddetle 
ecnebi şimendifer mutahassısının isıihda
mına mezuniyet veren bir kanun IAyiha
sını kabul etmiştir. Ru mutahassıslar, 

Fransız, Amerikan, Alman, Belçikalı ve 
LehU olacak ve alıcaklan maaşların ye
kOnü 20,000 lirayı geçmiyecektir. Mec· 
lis ayni zamanda lran demiryollannın 
ikmali için 3 milyon tUmen tahsisat ka
bul etmiştir. Bunun tediyesi şeker ve 
çay inhiearlın hAsılatile temin t:dilecek
tir. 

Tehtit mektupları 
göndermişler 

Ahvali meşkak bazı adamlar 
ve karşı fırkaya menıup bir kı
sım propagandacılar dün Beya
zıt intihap defterlerini aşırmağa 
teıebbüı etmişlerdir. 

Dlln intihap encümeni azasın
dan bazılarına da tehtit mek
tupları gönderilmittir. Zabıta bu 
adamlar hakkında tahkikat yap
maktadır. 

ruhi ııhraplarına maddi ve aza
mi bir azap tekli veriyor, kabur
galannı tazyik eden azabın, bari 
ve tedrici bir yllkselişle bir ke
ment halinde gövsündan boğa-

zına doğru yUkıeldiğini, ve son
ra yavaı ya-.aş hançeresini sık· 

mağa başladığını hissediyor, bo
ğulmamak için bir ıevki tabii 

altında elile gömleğinin yakaaı

nı kapatan düğmesıni açıyor, o-
danın her yerinde oğlun un hayali
ni göriiyo, odanın her tarafından 
onun derinden gelen ıcsini işiti
yordu. 

Bu seı, uzaklardan geliyormuş 
gibi, muzlim bir kuyudan geli-

yormuş gibi, derin bir toprak altın· 
dan geliyormut gibi okadar 
boğuktu ki bu seste tıpkı şu da
kikada kendiıincie olduğu gibi 

boğu:ı sıkılmış bir insan sesinin 

boğuk ve muhteliç feryadını 
işitiyordu. Sonra bu ıese aniyen, 

i nh lsarlardo ; - Yeni cigera fabrikesa 
Tütün inhisar umumi müdürn 

Behçet B. dün veni fabrikalar 
hakkında şunları söylemiştir: 

- Şamda yapılan fabrıka bu 
aya kadar bitecek ve tütün bu
radan gönderilecektir. Eundan 
başka Şimali Amerikada Baban 
zade Fuat ve lsmail Ziya B. ler 
de iki fabrika te-sis edeceklerdir. 

h1üessif bir hadise 
Dün akıam melek sinemasın

da 7 ıeansına gelenler ara· 
ıında ailesile birlikte bulunan 
kıymetli tarih hocalarımızdan 

Muhsin B. sinema memurlarından 
birinin şiddet muamelesine oğ-

ramış, esasen bilet kesildiği hal
de yerleri gösterilmiyerek bir 
bir buçuk saat türlü izaç 
gören halkı bu ağır hare
ket büsbütün rencide etmiştir. 

Söylendigine göre hadisenin ıe
bebi Muhsin B. bu müessese 

sahibinin de çocuklarım okutan 
bir hoca olduğunu ıöylemesine 
rağmen yer gösterilmemesi üze
rine çıkmıştır. 

Galatasaray merkezi dUn 
gece bunun tahkikatile meşgul 

olmuştur. 

Sanavi maadin Bankası 
.1 

Sanayi maadin Bankası idare 
meclisi bu gün fevkalade bir 
içtima yapacaktır. Bankanın ida

re meclisi reisi ve şirketi hayri
ye müdürü Yusuf Ziya B. dün 
kendisile görüşen bir muharriri
mize bu içtimada bankanın mü

tehassıs celbi için bir karar 
vereceğini söylemiştir. 

Ka.za.nmıak ii 
a ilk şart ilandır ~ 
il l/Ansız kazancı arlırmava ·ı 
İt savaşmak, havada ta-ff li: 
h J aresz uçmıva çalı~-
!= mak gibidir H 
U Ticaretin1zde , san'atmızda 'I n muvaffak olmak istiyorsanız 1 
j: gazete ilanına ehemmiyet ve Ü 

riniz : Gazete ilônı ilanlarır GU 

en ko!ayı, en ucuzu, en te 
ıirlisidir. n 

işte ilin tarifemiz: Pı·I· 
Sonuncu aayıfada Satın Kurut 12,S 

s ind • .. " 25 
4 •• .. .. • 40 
2 .. .. • • 100 
1 " .. • " 200 1: 

Reımt ılınlar, ıonuncu eayıFada 10 Kr. H 
ilan memurumuz ize fav- f: 

dalı bir ilanın şekil ve ile- U 
• reti için hizmet etmeğe ha- Ü 

zırdır. n 
a:::u:::::::sıımııcı:::ı::::::::u:ıı:::ı::::::::::: · 

keskin bir deıterenin yumuşak 
bir tahtayı kesişindeki ses, me
zara kolayca yerleşmesi için 
oğlunun tabutunun tahta kolla· 

nnın bir kaç saat evvelki kesi
lişindeki vahıi ses inzımam edi-

yordu. Şimdi kulaklarında bu 
ses olduğu halde oturduğu Joş 
ve karanlık odanın her bir kö-
şesinde, kendi oğlunun muhay
yelesinde vücut bulan gözl rinin 
parladığım, bu gözlerdeki parıl-

tının taaddiit ettiğini, evveli 
ikiden dörde, dörtten sekize, 
sekizden on altıyı ve nihayet 
namütenahi ve sayılmaz kadar 
göz. bebeklerinin kıvılcımlarına 
inluitip ettiğini görüyor ve bu· 

radan koşa koşa kaçmak, başıP1 

arkaya çevirmeksizin, sağa sola 
bakmaksızın kaçmak, müteın•

diyen ve bilôfasıla kaçmak 
istiyordu. 

[Bitmedi] 
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Bug'"'n son intihap günü Da 
[Ust tarafı I inci 6ayıfamızdadır] 

tesbit edilecek ve bundan sonra 
rey •arakaları birer birer tetkik 
edilerek bazı rey sahiplerini• 
listeler üzerinde yaptıkları bazı 
isim değişiklikleri anlaşıldıktan 
sonra mazbataların tanzimine 
başlanacaktır. 

nairesine konan sandığa Y eşilköyde 
reylerini atmıılardır. 

[Üst tarafı birinci salıifcmizdc] 

Celseyi emin vekili Mustafa 
Hakkı B. açtı Malik B. yoklama 
yaptı 112 müderristen 14 dünün 
içtimaa gelmediği anlaşıldı. Bun
dan sonra Fuat B. söz aldı. ili
biyat ve edebiyat müderrisleri
nin toplandığı gurup arasından 
ayağa kalkan Köprülü zade Fuat 
B. bir takrirlerinin bulunduğunu 
ve okunmasını teklif ettikleri 
maddelerin kabul edilmediği tak
dirde intihaba iştirak etmiyecek
lerini ve intihabı mefsuh adde
deceklerini söyledi. 

Rey varakalarını birer birer 
tetkik etmek uzun süreceğine 
göre yarın yalnız her iki fırkaya 
verilen rey mıktarı anlaşılacaktır. 
isimler daha sonra ilin edilecektir· 

Eminönü ''Beyazıtta,, 
Emin&nll intihabatına dün ge

ne Beyazıtta kaymakamlık dai
resinde devam olunmuştur. 

Sandık sabahleyin açtlmış ak
ıam saat beşe kadar Alemdar, 
Binbirdirek, Sultanamet, Cankur
taran, Isakpaşa, Küçllk Ayasofya, 
Molla F enari mahallelerinde o
t_uranlarm reyleri kabul olun
muştur. 

Beyazıt dairesinde intihabat 
sukünetle cereyan etmiş akıama 
kadar beş yüz: kadar rey atıl
mıştır. 

En·elki glln bu dairede san
dığın bulunduğu yere girerek 
intihap defterlerini çalmağa te
febbUs edea iki kişi polis tara
fından odadan çıkarılmış ve hak
larında zabıt varakası tutularak 
tahkikata baılanmıttır. 

Fatihte 
Fatih intihap sandığı dün Fa

tih belediye dairesinde açılmıı 
ve akşama kadar Davutpafa, 
Çakırağa, Knsabilyos, Cerrabpaşa. 
Keçihatun mahallelerinde otu
ranların reylc.ıi habul olunmuş
tur. 

Dün en hararıtli intihap faa
liydi F atihtc olmuıtur. Bir iki 
f'hıdlir adetleri azalmaya baı-
ayan S. C. ·F. propagandacıları 

dün burada tekrar faaliyete baş
laınıtlardır. Kısılmıı seslerinin bil
tün kuvvetile bağırıyorlar sokak 
ortasında nutuklar vermete ça
lıtıyorlardı. 

C. H. fırkası burada da kahir 
ekseriyet temin etmiıtir. Dnn 
S. C. fırkası Bakırköyüude yalı
nız bir rey alabilmiştir. 

Yenfk6yde 
Yeniköy sandığı dun Sanyerde 

açılmıt ve Kemerburgaz, T atna
hor, Pirinççi, Ihsaniye, Çiftalar, 
Akpınar, Ağaçlı, Kııır mandıra 
köyleri balkı reylerini vermiıler
dir. 

Oıküdarda 
Dlldullu, Çekmeköy, Küçük 

Bakkal köyleri halkı rey hakla
rını istimal etmitlerdir. 
Kadıköynnde de Zühtü Paşa, 

Göztepe, Tuğlacı, Merdivenköy, 
Sahrayi Cedit, Suadiyede otu
ranlar reylerini vcrmiılerdir. 

( VUKUAT J 
Bir kasap 

Unkr panında arkadaşını yedi 
yerinden b19•klayıp öldürdü 

Evvelki gece Vnkapanında bir hiç 
yüzünden cinayet olmuş, bir marangoz 
öldürülmüştür. 

.Mezbahada çalışan kasap lbrahim 
isminde biri 1 lacıkadın mahallesinde 
beraber oturdukları marangoz :\Ichmet 
kavga etmiş ve eski bir alacağını iste· 
mlştir. 

Bu suretle başlıyan kavga biraz son
ra kanlı bir netice almış ve kasap lbra· 
him mezbahada koyun kestiği bıçağını 
çakerek Mehmet Efendiyi vurmuştur. 

Mecruh olduğu yaraların tesirile derhal 
ölmüş, &7.gın kasap tutulmuştur. 

• • • 
Üç havdut 

Bir tüccarı boöscaklardı .. 
Dün Zeyrekte bir hırsızlık nk'a51 

olmuş ve bir keresteci ölümle tehdit 
edilmiştir: 

Bu semtte iki keresteci dükAm bulu
nan Arisddi Ef. mağazasında oturduğu 

bir sırada içeriye bir adam girmiş ve 
ok ve sapan tıhtısı saun alacağını söy
lemiştir. 

Arlstidi Ef. yere eğilerek tahtaları 
ayırmakla meşgulken güya müşteri olan 
adam Aristidi Efendinin boğazına bir ip 
atmış ve sıkmağa haşlamıştır. Aristidi Ef. 
güçlü kuvvetli olduğundan mücadele 
başlamış dışarıdan duyulan bu boğuşma 
üzerine poliıler yetişerek haydudu ya· 
kalam ıştır. 

Hüseyin ismini taşıran bu şerir dı-

Dun burada biç bir karıııklık 
olnıamıŞlı. Oğleden sonra yetmit 
acksen reji amelesi daire önüne 
gelerek reylerini vermek iıtemiı· 
ler kendilerine tabi bulundukları 
Balat Kara Mehmet mahallesi 
balkıle aynı günde rey verebile· 
cekleri ve bu mahalle balkının 
rey verme günü olan cuma Ye 
•alı gtlnllnde müracaat etmedik
leri için rey veremiyecekleri bil
dirilmiı, dün rey vermelerine 
JJ:ıllıaade edilmesi için vilayete 
•erdikleri ve aidiyeti cibetile 
Fatih intihap encilmenine havale 
edilen istidaya kanundaki sara
?at karşısında bir ıey yapmak 
•tnkanı olmadıiı kaydedilmiıtir. 

şarda iki arkadaşın n beklemekte olduğunu, 
hadise üzerine bunların kaçtığını söyle
miş ve onların da hüviyetlerini bildir· 
mlştir. Hüseyin tevkifaneye scvkedil
mlştir. 

Dnn rey vermek U1ere gelen 
Aksarayda Kürkcll Başı mahalle
•inde oturan Emine LQtfiye is
b:ıinde bir H. kendisine S. C. F. 
•damları taratıodan "reyini S. 
C. F. ya vermezsen eramil maa
t•nı keserler ayrıca on lira da 
llaku ceza alırlar,, dendilini an· 
!atıyordu. 

BeyoOlunda 
B Beyoğlu intihap sandı~ı dün 
eyoğlu kaymakamlığında açıl· 
~11 Fındıklı Ömer Avni, Kılıcali. 

1 
llrteliı Hasan efendi maballeBri ~atkı rey vermiılerdir. Dnn 
eyoglu sandığının başı pek 

tenha idi. Akşama kadar rey 
•t.anlann adedi iki yllzil geçme
Jtıııtir. 

Bakırk6yd• 
Dun Bakırköyünde belediye 

Şark tütünleri 
Mütehaa11ılar heyeti 

tetkikat yapacak 
Atinada toplanan Balkan kon

feransına Türkiye iktısadi mü-
rahhası olarak iştirak eden 
ticaret odası reisi Nemli Zade 
Mitat B. ıunları söylemittir: 

- Konferans çok samimi bir 
hava içinde cereyan etti. 

lktdadi komisyonda ıark tü
tünlerini yetittiren Türkiye, 
8ulgaristan, Yunanistan hüku
metleri mütehassıslarından mü
rekkep bir heyet teıkiline karar 
verildi. 

Bu heyet icabında her üç 
memlekette tetkikat yapacak 
ve ıark tlltünleri cinslerinin 
dlabı ve cihan piyasasında 
layık olduğu ehemmiyeti kazan
maları için ahnmaıı liı:imgelen 
tedabiri bir rapor halinde hazır
layacak ve gelecek sene lstan· 
bulda toplanacak olan konfe
ransa tevdi edecektir. 

Bu takrirde rey varakalarına 
çift isim yerine bir isim yazılma
sı teklif edildi. Bu takrirdeki 
şekil kabul edildiği takdirde 
akalliyetin namzedi de anlaşı
lacaktı. 

l""ahir Beyin cevabı 
Fuat beyden sonra hukuk fa-

kültesi reisi T ahirB. şimdiye kadar 
teamülün kağıtlara çift isim yaz
mak olduğunu, hatta belediye 
intihabında bile isimlerin teker 
teker yazılmayıp bir arada yaııl
dığmı söyledi. Server Kamil B. 
emin intihabında dnha hassas 
davranılmasını istedi. 

Fuat B. tekrar söz aldı 
Fuat B. tekrar söz aldi. "Di

vanın yanlış bir tesisi üzerine 
timdiye kadar devam eden yan· 
hşlıklar bundan sonra devam 
edemez Darülfünun meselesi 
mevzubahis olurken mantık na
zarı itibara almmıyacaktır. Da
rülfünun intihabım belediye inti
habına benzetmek doğru değil
dir. Fakat buna aklımız erer. 

Emin intihabmın, nüderrislcr 
meyanından en çok rey kazanan 
iki zattan birinin -veldiletçe ter
cihi suretile yapılacağı zikrolun
ması suratile vazn kanun, bu zat-

ların mutlak ekseriyeti kazanmalan 
şart olmayıp nisbi ekseriyetle de 
intihap olunacaklarını göstermek
tedir. Buna nazaran intihabın 
mutlak ekseriyetle yapılması la
zım geleceği zannile rey pusu
lalarına iki isim yazmak caiz ol
mayıp tek isim yazılması zaruri
dir . ., Bundan sonra müzakere
nin kifayeti hal kında bir takrir 
reye konuldu. 

Bu sırada Köprülü Zade Fuat 
beyin verdiği takririn nazarı iti
bara alınmaması halckmda ikinci 
bir takrir verildi. ((Kanun muh
tacı tnfsir değildir. Darülfünun 
sekiz senedir bu yolda intihap 
yapmıştır.,,Denildi. 

l"akrir reddedilince 
Ve takrir reddedildi. Bunun 

nzerinc ilahiyat ve edebiyat 
müderrislerinin bulunduğu gurup 
ayağa kalktı. Salonu terketmiye 
hazırlandı. 

Azalar arasında mtinakaşalar 
oldu. Reis zil çalarak süJ<fıta 
davet etti. Fakat Fuat B. kapıyı 
açarak 25 arkadaıile salonu ter
ketti. 
Hüsnü I-I:in1İl B. de çıkb 

Fen fokültesinden Hüsnü Ha
mit B. de Fuat beyin gurupu· 
nun fikir ve kanaatini tasvip 
eylediği için ayağa kallctı, kapıya 
ilerliyordu.lçerdekiler biraz hızlı 
gülüştüler. Bu hal Hüsnü HAmit 
beyin kızmasna sebep oldu. 
SUrntle geri döndü. Yüksek 
sesle: 

_ Kanaatından dolayı celseyi 
terkeden bir arkadaşa yuha çe
kenlerin arasında ve <'nhır la bir 
olmak istemem, dedi ve çıktı. 

Celseyi bırakanlar yüksek mu· 

a gürültü 
allim mekt<:binin salonunda bir· 
leştiler. Biraz sonra Tıp fakül· 
tcsi müderrislerinden S'Tver Ka
mil B. de sinirlenmiş bir halde 
çıkanlara iltihak etti. Çıkanlar 
takrir etrafında görüşürlerken 
salonda kalanlar ekseriyeti temin 
ettiklerine bakarak intihaba de· 
vam etmişlerdir. 

intihap neticelendi 
intihap reyi hafi ile yapılmıı 

\ e Muammer Raşit B. 58, Yu
suf Ziya B. 56 rey almışlardır. 

9 kağıt boş çıkmışbr. Besim 
Ömer Pş. 2, Neşat Ömer, Ziya 
Nuri, Köprülü Fuat, Kemal Ce
nap, Süreyya Ali, Etem Akif 
beyler de birer rey almışlardır. 
73 kişi reye iştirak etmiştir. 
Namzetler bugün Maarif veka
letine bildirilecektir. 

Fuat beyin takriri 
Köprülü Zade Fuat beyin tak· 

rırı aynen şudur: 11 Darülfünun 
emini intihabının eminliğe bir 
zatın intihabı icap ettiği halde 
müderris ve muallimlerin rey pu
sulalarına çift isim yazmak su
r:etile icrasını aıağıda gösterilen 
sebeplerden dolayı darülfünun 
talimatının metin ve rJhuna mu
halif addeylediklerini ve bu tarz
da yapılacak bir intihabı fasit 
görerek iştirake imkan görme
diklerini ve keyfiyetin makamatı 
aideıinin tetkikine tevdii icap 
eylediği kana tinde bulun
duklarını 16 teşrini evvel tarihli 
içtimalarında edebiyat fakültesi 

üç müstenkif reye karşı ve ila
hiyat fakültesi müttefikan ittihaı 
eyledikleri karara istinaden arz
ederler. 

1 - Talimatın darülfünun e· 
mini intihabına müteallik 18 inci 
maddesi mDstesna olmak Uzre 
bütün inlihaplara ait maddeler· 
de intihap keyfiyetinin mutlak 
veya slllüıam ekseriyetJe •aki 
olacağı tasrih edildiği halde 18 
inci maddede emin intihabının 
müderrisler meyanından en çok 
rey krzanan iki ıattan birinin 
vekiletçe tercihi suretile icra 
edileceğinin zikrolunması vazn 
kanunun bu zatların mutlak ek
seriyeti kazanmaları şart o?ma-
yıp niıbi ekseriyetle de intihap 
olunacaklarını teemmül eyledilğini 
gösterir. Buna nazaran intihabın 
mutlak ekseriyetle icrası lazım 
geleceği zannile rey pusulala
rına iki isim yazmak caiz: olma
yıp tek iıim yazılması zaruridir. 

2 - Rey pusulalarına çift 
isim yazıldığı takdirde intihap 
edilecek zatların ikisi de yalnız 
ekseriyetin mümessili ve mün
tehabı olacak ve ekalliyetin nam
zedi anlaşılmayacak, vekalet 
makamının hakkı tercihinin ma
nası kalmayacaktır. 

Bu tercih hakkının makul Ye 
manalı olması için darülfünunun 
zaten reisi bulunan ve fakat ay
nı zamanda icra kuvvetinin de 
mesul bir u:ıvu olarak devletin 
ve darülfünun mücsseıesinin ih
tiyaçlarını en iyi takdir ve bun
ları telif eyliyecek bir vaziyette 
bulunan maarif vekilinin bir ilim 
ve fikir müessesesi olan darülfü
nunda fikir ve ihtiyaç cereyan
larının mümessillerinden birini 
tercih imklnma malik buluaması 
lfızımdır. 

3 - Avrupa darü1fünunları
nın kılfferinde intihabat rey pu
sulalasına tek isim yazarak yapıl
maktadır. 

Çift isim yazmak usulü hiç bir 

Kızku-
't • 
ıes 

1' die 
Fenni tesısat vücuda 

getirilecek 

lfJ 
• 

t .. 

Kızkule~i 

Haber aldığımıza göre Kan• 
dilli rasatanesi Kızkulesine baz.ı 
aletler koymağa karar vermiştir. 
Bu aletler rüzgarın tesirile hu
sule gelen denizin yükselme ve 
alçalması derecesini, Kızkulesi 
cereyanın en tiddetli yerinde 
olduğu için cereyan suretini les
bit edecetir. 

Rasatane lazım gelen müsa
adenin verilmesi için hükumete 
mUracaat etmiştir. Musaade ve
rilirse Kulenin bir kısmı bu 

aletlere tahsis edilecek ve bu

rası rasatancnin deniz şubesi 

haline getirilecektir. 
Diğer kısım eskifi gibi limana 

ait bulunacak ve işaret feneri 
beltçisine ayrılacaktır. 

Sanayi Birliğinde 

\
7 eni bir mektep 

Mensucat ve trikotaj, krepdü
şen ustaları yetİftİrmek üzere 
sanayi birliği t.uafmdan yeni 
bir mektep açılacaktır. 

IUllftlUUUllOllllfllHUIJllflfUUHVHtU#UlmHIITTDIUtllftln:nlUUIUJIUIHlllMtnftllMIMfff-

yerde mevcut değildir.,, 
Bu takrir heyeti umumiye ta· 

rafından kabul edilmiş olsaydı 

ıu ikinci takrir de verilecekti: 

İkinci okunn1ıyan takrir 
..DarOlfünun emaneti bilhassa 

Darülfünunun tekamül ve takvi
yesi için her tarafta ıiddetli bir 
arzu izhar edildiği bir zamanda 
nekadar mühim bir vazife tetkil 
eylediği izaha muhtaç değildir. 

Bunun için emanete namzet 
olarak irae edilecek arkadaşların 
bu yUksek müesseseyi temsil e-
decek bilumum evsafı cami ol· 
makla beraber ayni zamanda 
emanetten batka reemi veya hu

susi her hangi bir işle iştigal 

ctmiyen ve etmiyecek olan arka· 
daşlır arasında intihap edilme-
sini Edebiyat ve ilahiyat fakül· 
leleri en mühim bir prensip mes' 
elesi olarak heyetinize arzetme
ge müttefikan karar verilmiştir.,, 

Fuat B. dün "intihap gayri 
kanuni .-e basittir. Makarnalı 

aidesine müracaat edeceğiz,, de
miştir. 

Tahir B. ise "intihap kanuni
dir. Ekserivet vardır ve intihap 
ekıeriyetle yapılmıştır,, demİ§lİr. 



- 4 - VAKiT 18 T~rineve! 1930 

Atina konferan
sından sonra 

Atina konferanıından dönen 
Türk murahhasları bize 

buradan büyük limitler gctirdi
diler. Bu Ümitler beynelmilel 
sulh için kıymetli bir kazançtır. 
Umumi harpten sonra sulh ve 
müsalemet fikri etrafında pek 
çok konferanslar toplandı. Bun
lardan bir çoğuna Türkler de 
iştirak etti. Büyük tantanalar ile 
toplanan bu konferanslardan 
bugün göz önünde bir hatıra 
bile kalmamııtır. Onun ıçın 
Türkler Atina konferansına gi
der iken elde edilebilecek 
netice hakkında okadar nikbin 
görUnmüyorlardı. Hatta murah
baslarımızın Atina konferansına 
sadece müıahit sıfatile iıtirak 
etmesi daha doğru olacağını ile
ri ye sUrenler bile vardı. 

Fak at Türk murahhaslan hu 
son konferansa vannca hiç tah
min etmedikleri yeni bir vaziyet 
karşısında kalmışlardır. 

Balkan milletleri arasında 
sulh Ye ittihat fikrini tahakkuk 
ettirmek üzere daha evvelden 
çok ciddi bir hazırlık yapılmış 
olduğunu görmüıJerdir. Sonra 
konferansın mfizakeratı netice
sinde aldığı kararlar ile Atina
da atılan sulh ve ittihat fikirle
rinin istikbalde çok iyi mahsul
ler Yereceğine kanaat getir· 
mişlerdir. 

Haratta iki veya daha fazla 
kimsenin birleşerek çalışmaları
nı icap eden herhangi bir te
şebbliste muvaffak olmak için 
bu teıebbUste önayak olanların 

"fik1rlerinde mutlaka samimi 
olmalan ne kadar lazım ıse 
muhtelif milletlerin birleşmele· 

rine ihtiyaç gösteren işleri ba
şarmak için de müteşebbis ro
lünü alanların da o kadar hUınü 
niyetle hareket etmeleri şarttır. 

Bu . itibar ile Balkan konferan
sına gidip ~len murahbasları
mız.ın Atinada gördükleri sami
miyet havasının kıymetini inkar 
etmek mUmkün değildir. 

Bir zaman Balkan milletlerinin 
kendi refahlarına çalışmaları için 
milli varhklan bahasına jandar

malık vazifesi yapmış olan Türkle
rin mazideki hizmetleri artık yaYaf 
yavaş anlaşılıyor ve tarihi faci-
aların birbirlerinden ayırdığı bu 
milletler, aralarındaki boşlukları 
doldurmak ve yeni şekilde bir 
Balkan ittihadı vücuda getir-e
bilmek için yeni rabıta esasları 
arıyor. 

Bu :anlayıı ve bu arayış inıan
lık namına bir ~rakki merhale
sidir. Bu yiiksek hedefe varmak 
için önümüzde müıklllat ile at
lanılacak manialar bulunduğu da 
ıüphesizdir. Bununla beraber 
Atinada toplanan birinci Balkan 
konferansı bu manialan atla
mak ve nihayet Balkan milletle
rinin müşterek refahı ve saadeti 
hedeHne varmak ümitlerini ver
mİftİr. Bilhassa harbiumumiden 
bugUne kadar görülen acı tec
rübeler bu milletlerin ruhunda 
oldukça tahavvül vukua getirdi
ğini göstermiştir. 

Binaenaleyh Atina konferan
ıında çizilen istikamet samimi
yetle takip edildiği takdirde çctk 
uzak olmıyan bir istikbalde Bal
kan memleketlerinin tamamen 

· yeni bir manzara alAMğına inan· 
mak liıım gelir. 

~~ 

l~aretler: 

Sür! ealiıt siyaset 

Usta bıraktı, yam:ık aldı, lider sus· 
tu, profesor kaleme sarıldı. Ba-

kalım ne dedi? " Bizim sevdiğimiz apos
tol Türkiye çin kanını akıtan, Türklerin 
şerefini müdafaa eden insandır . ., 

Bu fikre maşallah diyin, el çırpın, 

alkış tutun. bir de bizde fikir yok derler, 
Gelin görün, okuyun, ne derin fikir, ne 
büyük keramet, ne heybetli felsefe! .. 

Galba üstat yıldızlarda doğdu, ayda 
büyüdü. Aizim arzımızdan kula~ına an· 
cak bazı müphem sesler geldi. Apostol... 
HüniyetL Serbest fırka gibi.- Üstat 

Birkaç gündür, bunlan geveliyor, kemiriyor, 
"hürriyet, Apostol, Serbest Fırka., birbiri· 
ne kanşırsa ondan ne çıkar? Allah bilir. 

Fakat bizim bildiğimiz şudur. Uç 
dört gündür, üst üste siyasete dair lftf 
eden profesör dört gündür, dört 
cümlede hülA!a edeilebilecek bir reçete 
değil, bir üfürükname yazdı, ve bir si
yaset muskası. 

Bu muskada ~unlar yazılıdır: 
"Susayan ahaliye su yerine mantık 

yutturuyorlar. 
Bizden vu?.uh istiyorlar, vuzuh ilim 

içindir, bizden vuzuh istiyenler alim 
midir? 

Kütle muhtelif Eebeplerden dolayı 

gayri memnundur. 
Paydos zili çalmadı mı?" 
Hakikaten yalnız gayrı memnunlukta 

ittifak edenler bloku ancak böyle bir 
alelAcayip muska ile idare edilebilir. 

Üfürük ve muska diyince sakın 
profesöre mürteci diyeceğiz zannetmeyin •. 
O mfirteci degildir. 

Sürrealisttir. Siyasette sürrealist ! 
San'aata sürrealizm enkonsiyansı ol
duğu gibi ifade etm;kti. Bu sanatın en 
güzel eseri, yarı sayıklama ve pek çok 
kendinden geçme halinde kendini gös
terebilir. Tabii enkfonslyanın siyasetide 
böyle olur. 

Eğer o, sürrealist siyaset yapmasaydı 
şuurlu olsaydı Mehmetçik ile Apostolu 
müteradif kelime olarak kullanır miydi ? 

Ne yapalım, onun enkon5iyanı bir 
"Apostol,, ı takılmış kalmış! 

Bu Apostol nerededir?~ Zuhatde mi, 
Merlhde mi? Her halde arzd:ı böyle bir 
adım yok!.. 

Türk için knn döken Apo~tol, acaba 
hangi vatanın çocuğu, ve adı hanr;i 
listede mezkQr? 

Geliniz listeyi sizinle birlikte okuyalım: 
Bu adam 
Pancirl Bey mi ? 
Oıfanidis efendi mi? 
Nikolakl Çorbacı mı? 

Bunlar Jsmall Hakkı Beyin Apostolu 
) ani Mehmetçiği. Çünkü Mehmetçiğin 
regAne vasfı Jsmail I Lkkı Beyin Apos· 
LOla verdiği sıfattır. Bu sıfatla an..ılacak 
yegAne adam Mehmetçiktir. Eğer Meh
metçik Panciri, Orlanidis. :Nikolaki ise 
Sakaryada hıup edenlere ne diyeceğiz? 

Onlan Yunan ordusuna mı kaydetti 
receıtiz? Ne ise biz: gelelim işin sürrealist 
tarafına, ben size sürrealistçe bir hikdyc 
anlatayım da bu bahsi kapatalım .. 

Bir Yarmış, bir yokmuş, e\ el zaman 
içinde, kallwr saman içinde.. Yunanlılar 
lzmiri zaptetmi~ler .. Ali Kemal denilen 
bir adam varmış.. Dahiliye Nazırı imiş 1 
Bu Nazır Anadoluda muharebe edenleri 
hiç sevmezmiş ! Sevmezmiş ama.. lstan· 
bulda da An:ı.dotudaki Türklere. muhare
be edenlercy:ırdım için cemiyetler teşkil 
edilmiş! 

Bu cemiyetlerden biri Divanyolunda 
imiş ! Ali Kemal casus koymuş bunlann 
pltnını elde edememiş, l.ıir gun bir adam 
bulmuş .. llu adam gıçnç imiş, ona demiş ki: 

- Seni goreyim.. Delikanlı. 

13u zııt bir kaç gün sonra rütpe bir na
zarette man sıp sahibi olmuş ! 

Ali Kemal her gün bu adamdan 
Anadoluya yardım edenler hakkında ma· 
lQmat alırmış! 

Bir gün Milli kongrenin mühim bir 
lçtimaında kapının dibinde bir adam çö
melmiş ve kulap;ını kapıya yapşuımış .• 

Derken Heis dışan çıkarken rap diye 
bu zada lcarşılaşmış ! Hemen kulağından 
tutup binadan ko\'muş~. 

B,µ adamın kim olduğunu doktor 
r:sat P~şa ile H:ıkkı Bey bı lir. 

Eğer ikisi de bilmezse buna çok reel 
olan sürrealist bir yazı diyin.. Geçin !" 

S. E 

Şoförler toplaıu )'Or 
Şoförler cemiyetinde bu ~kıam 

bir toplanma yapılacak Ye tek 
taksi meaelesile diğer iıler 
göriitUlecektir. 

Gelin arabası 

Dun Beyazıttan bir sürü oto
mobil geçti. Bu otomobil-

lerin <<men'i is·af ab isimli bir 
kanunun muteber olduğu bu 
memlekette herhangi bir düğün 
evine gittiğinde şüphe yoktu. 

- Iktısadi buhran var! 
Diye muha!ef et liderinin ban

gır bangır bağırdığı fU sıralar
da bu lüzumsuz masratların a
leyhinde çok şeyler yazılabilir. 

Fakat ben onu yaz.mıyacağım. 
Gelini götüren otomobilin içine 
dikkat ettim, iki tarafındaki 

pencerelerde peştemala benzi
zen alaC°alı malacalı bir ıeyler 
asılı idi. Herhalde bu garip per
deler, gelin hanımı kem gözler
den, namahrem nazarından sak
lamak için gerinmişti. 

Kadına intihap hakkı veren 
bu memlekette, bir 2"1in gelin 
arabasını, etrafını böyle Hama 
kumaşlarile örterek Mısır mah
meline ~evirmek ne kadar . mü
nasebet alıyor, düşününüz. 

Bir hikaye baı• 
- Liliciğim, Liliciğim. 
- Beyciğim, beyciğim! 

- Ben seni ölUncüye kadar 
seveceğim. .. 

- Ben ıenin aılnnı mezarı
ma kadar götüreceğim beyim. 

Bu satırlar, üstadı edep Na
mık Kemal zade Ali Ekrem 
beyin yeni yazdığı bir hikayenin 
ilk satırlarıdır. 

Bu ıözlerle birbirine ilAnı 
aşkeden bir karı kocayı göz 
önüne getirdim de tüylerim 
diken diken oldu. 

Her işi ehline bırakmak ıyı 
bir ıey Ismail Hakkı beye poli
tikacılık, Ziya Molla beye teced-
düt havariliği, Nezihe Muhittin 
hanıma konferana vermek yakış
madığı gibi Ali Ekrem beye de 
kUçük hikayecilik yakıımıyor. 

Hani bir hikaye vardır: 
Adaman biri mihraba geçip 

namaz kılmak istemiş, ve birinci 
rekatta " kul ya eyyühel kAfir
run,, suresini okumağa başlamıı. 
Lakin bir türlil bu birbirine 
benzeyen kelimelerden mürek
kep sureyi tamamhyamamıı. Ce
maat içinden birinin sabrı tnl<en
miş, namazı bozarak seslenmiş: 

- imam efendi, ne diye bu 
sureye başladın; senin " inna 
itayna,, neyine yetmezdi? 

* * * 
Yarım! 

T ürkiyeyi candan, gönDlden 
sevdiğini söyleyen, fakat 

her nedense, ismini bildirmiyen 
bir Yahudi okuyucumuz, gönder
diği bir mektupla beni lsrailin 

neden dolayı Halk fırkasına aleyh
tar olduklarını anlattı. Çok na
zikane bir lisan ile yazılmıı olan 
bu mektup, dünkü Yakıtta çık
tı. Hulaıası şu: 

& Halk fırkası Yahudilerden 
iki, bir hatta yarım namzet bile 
göstermediği için onlar da Ser
best fırkaya rey veriyorlarmış.,, 

Hepsi iyi, güzel amma bu ya
rım Y ahudiye aklım ermedi. 
Yarım Y ahudide olurmuı de

mek! 
1optu J41u 

ilmi bır oahis 
Bir Sırp patriki Köprülü Fuat 

Beyle gorütmene gefdi 
Saraybosnada vturan bir sırp paıriki 

ilmi bir bahiste tenev\•ür için, edebiyat 
f"kültc•i reisi Kopriıluzade Mehmet Fu
at Be~ le gorüşmek üxere şehrimize gel
miştir. 

KIZIL YAZAN: Ömer Rıza 
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1 - 37 - 1 GÖMLEK 
Leylanın meziyetJerini ilk keşfeden 

ben oldum ! 
Naileyi Leyla teyit etti: 
- Efendim, dedi, amc:azade

niz Emir Mervanıu tavsiyesile 
hareket etmek doğru olurdu. 
Fakat söz vermit bulunuyorsu
nuz. Bu sözü nakzetmek muva
fık değildir. Şayat bu müfsitler 
ıizin söılinlize ittiba etmezler, 
başlarındaki adamları huzurunu
za gönderip aikiyetlerini arzet
mezlerse o zaman Mervanm tav· 
siye ettiği hattıhareket doğru 

olur. 
Leylanın bu sözlerini herkes 

beğenmişti. Osman: 
- Aferin, kmm, dedi. Çok 

dirayetli bir kızmışsın. 
Mervan da memnun o muştu. 

Bu kız onun zan ve tahminin
den daha çok iyi, daha çok 
yOksek idi. Onu anlamağa te
ıebbüs etmekle ne kadar isa
bet etmişti. Mervan bunları ak
lından geçirmekle kalmadı. Ley
liya dönerek: 

- Siz hakikaten en muvafık 
çareyi buldunuz. Si:ıi tebrik e
derim. 

Naile de iltifatını eıirgcmedi: 
- Leylinın meziyetlerini ilk 

keşfeden ben oldum, dedi, ve 
ayağa kalktı. 

haydi kızım dedi biz gidelim. 
Leyla, Hz. Osmanın ellerini 
öpmUı ve Naile ile birlikte 
buradan içtima odaaından 

çıkmııtır. 
Vakıt geçiyor ve d11andan 

gelmeleri beklenilen kimselerden 
bir kimse gelmiyordu. 

Bir aralık Mervan 
kadar gitmiş, orada 
nanlara bağırmııb: 

kapıya 

topla-

- Gidiniz başınızda bulunan
lara haber veriniz, geleceklerıe 
gelsinler, gelmiyeceklerae bildir
sinler, biz. de ona göre hare .. 
ket edelim. 

Mervan kapının önünde bek
lemiş, fakat bir cevap almamıştı. 
Müfsitlerin müzakereye girişmek 
istemedikleri belli idi. Esasen 
onlar kararlarını vermiıtiler 
Fakat onların verdiği kararı 
ancak birkaç kişi biliyor, öte
kiler aldıklan emre g3re ha
reket ediyorlardı. 

Mervan geri dönerek vazi
yeti Osmana bildirdi. Bunların
içeri adam gönderecekleri yoktu. 

Hz. Osman: 
- Biraz daha 

dedi. 
sabredelim 

Fakat Mervan bu fikrin aleyhin
de idi. Bu adamlara mukavemet 
görecekleri ibaas olunuraa vazi
yet bambaıka bir şekil alırdı. 
Müfsitler ozaman ya korkarak 
giderler, yahut muımerleri ne 
ise onu belli ederlerdi. O zaman 
ona göre vaziyet alınırdı. Onun 
için bunları bir kere yoklamak 
lazımdı. 

Mervan bu mütealalarım bir 
kere daha izah ettikten sonra 
Oıman onun fikrine muvafakat 
etti ona: 

- Git, dedi bu adamları yok-
la ve bana malumat ver. ; 

Mervan konaiın kalabalığa bi- i 
kim bir noktasına giderek top
lananlara seslendi: 

- Eynas, dedi, burada itirıi:ı 

ne, yağmakarlığ'a mı çıktınız, yok· 
sa devleti elinize ge~irmeğe mi 
gefdiniz... Defolunuz bura-. 
dan Defolmazsanız başınıza 
hiç te hoşlanmyıncağınız işler 

gelecek. Sizin için hayırlısı ev
lerinize dönmektir. Çünkü sizin 
bize galebe çalmanıza imkan yok· 
tur. 

Mervanın bu şiddetli sözleri 
müfsitlerin saffında bir bozgun
luk vücuda getirmjıti. Onlar 
mütemadiyen Osmanm hilmi ile 
l<arşılaştıklarından hiç bir mu·• 
kavemet görmiyeceklcrine kani 
olmuşlardı. Mervanm bu sözieri 
işi değiıtir.miıti. Demekki Os
man hilmü mülayemeti bırakarak 
şiddet gi5stermiye karar vermişti. 

Miifsitlerin reisleri bu vaziyet
ten kendi lehlerinde istifade 
etmek istediler ve doğrudan 
doğruya Aliye gittiler : 

- Demin bize güzel vaitlerde 
bulunan, bizi huzuruna çağıran 

Osman timdi de bizi tehdit et
tirdi. Geri dönmezsek bizi mah
vedecc:ğini bildirdi. Görüyorsu
nuz. ya bu adamın hareketlerinde 
teıevvüş var, bir sözü bir sözüne 
uymuyor. 

Bu haber Hz. Alinin tuhafına 
~itti, müfsitlerin reislerine sordu: 

Sizi tehdit eden kimdi 1 ...• 
- Mervan 1 
- Ne dedi? 
- Savuşmazsanız 

defederiz, dedi. 

.. 
sızı zorla 

- Siz, Hz. Osmanın natkunu 
dinledikten sonra ne yaptını:z:? 

- Bir ~ey yapmadık. 
- içeriye bir kimse gönder-

mediniz mi? 
- Kimi göndereceğimizi, ne 

iıtieyceğimizi düşünüyorduk. Bu
na vakit kalmadan Mervan çık
tı ve bizi tehdit etti. Görüyor
sunuz ki bunların maksadı bizi 
öldürmektir. Biz sakin davrandı
ğımız halde onlar bize karşı 
tiddet gösteriyor, bizi öldürmek 
istediklerini açıktan açığa söylü
yorlar. Biz de mu1 abele mecbu
riyetinde kalacağız. 

- Demek ki Mervan biz.im 
bütün mesaimizi ifsat etti. Siz 
durun da ben icabına bakayım. 

Ali hemen hareket etti. Doğ
rudan doğruya o~manın k\..na
ğına girdi. Onunla görüşlü: 

- Biz bu adamları yatıştırdık 
Onlara gitmeleri için tavsiyeler
de bulunduk. Tam netice alaca
ğımız zaman Mervan işleri boz
muş. Buna neden müsaade etti-
nız. 

- iti biz bozmadık, onlar 
bozdular. 

- Nasıl? 

- Biz haber gönderdik. A-
damlannı:z.ı gönderiniz, dcdık· 
Onlar aldırış etmediler. Kapuıır 
zın önUnde biriken, çıkanlar• 
gjrenlere karııan bu adamlar, ne 
gidiyor, ne de mal~ıatlarını ıö~
lüyorlar. Bundan onların hilıı> 1'" 
mizi, şefkatimizi zaaf ve aciz te" 
likki ettiklerini anladık. Bun• 
karşı çıkıp gitmelerinin haki•" 
nnda daha hayırlı olacağını sa.r· 
ledik. Meıle bunda::ı ibaret. 

(Bitmedi) 



Vahşi ~amarot 
Sek;z yaıında bir kıza 
saldırdı ve babasını 

yaraladı 
Son posta lle gelen lzmir ga

zeteleri lstanbuldan lzmire giden 
Gnlcemal vapurunda vahfi tabi
ath bir kamarotun iıledlği ıenl 
bir cinayetin tafsillbnı •ermek
tedirler. 

Şeni vak'a tudur: 
Mehmet Rllttll Bey ia--

minde bir doktor sekiz yqın
daki km Ayıe Mesrure ile bir
lilde ı.tanbaldan Gnlcemal va
p•nma bmip lzmir yoluna çıkı
yorlar. 

Yolda bir glln doktor kama .. 
ruında otururken kw Ayp 
Mearure bava almak için gliver
teye çıkıyor. 

Vapurun kamarotlarmdan Fah
ri iaminde bir serseri glvertede 
bava alaa ba kıza gı5rfince dv
baı hakkında fena ıeyler dllftıa
•et• hatlar Ye yanma sokula
rak ztnllı masumu keneli kama
ramna gelmek için kandmyor. 
Biçare Ane kemali saffetle ba 
teklifi kabul eder~k Fahrinin 
kamaruına gicliyor. Orada vabti 
tinetli kamarot birdenbire yav
rucağızın herine çullanıyor Ye 
zanllıyı beklretfnden mahrum 
ediyor. 

Tabii, bu faciadan sonra kaz
caiız perİfaD bir halde babuı
mn yamna geliyor. 

Doktor R&ttfi B. vaziyeti ao
laymca birden yerinden fırlıyor 
Ye Fahriyi bulup dafmek istiyor. 
Fakat terir kamarot doktora 
elindeki çakı ile hllcum ediyor 
ve bquıa sapladığı çakının par
CUI kınlıp orada kahyor. 

Bunun Dzeıine kamarotu tu-
..u.e ..,ıya.l.r ,,.. ••por; 

doktoru mecruh RUftll Beyi te
daTi altıaa alıyor. Vapur lzmire · 
ftrmea Rn,ttl Bey memleket 
butaneae yabnlm.., Fahri de 
mlddeiumumiliğe teslim edilmit
tir. Meram iatiCYaptaa sonra 
tevkif mllzekkereaile hapiaaneye 
tanderilmmiıtlr. Suçunu inklr 
etmektedir. 

~•xrı .. ta.!nel•; 

Marsilya ve Pire postaları 
S.yrlaefain umumi mQdQ

rClnü• beıen•tl 
Seyriaefaln idaresi umum mi

diri Sadallah B. idareye ait 
malıteHf meseleler halrJmu.la dlbı 
IUDlan .aylemiftir: 

- Pire seferlerine batlaDIDll 
aibi bakılabilir. Dk sefer gel .. 
eek cuma yapılacaktır. Badema 
vapurlar yalnız giderken lzmire 
dinerken de Pireye uğraya

caklardır. 
idaremiz Manilya seferleri 

için de tetkikat yapmaktadır. 
Vaziyet maT&flk prll&ne bu 
meaele de halleclileeektlr. 

Y alovada gelecek .ene yeni 
Wr ot~ yapacak elektirik -teai
.. tuu temin ecleeejiz. 

Rekllm için de muhtelif u.ancla 
lllecmualar çıkaracağız. 

Otellerde &atlar acazlatda
cakbr. 
ZekAi Bey Pireden geldi 

Seyriaefaln ifletme mDdllr 
•aavini Zekli B. don Pireden 
telarimize gelmif ye idareye bir 
l'apor vermlftir. 

Yalova K•phoalerı 
Y aloya kaphcalan Dç gtln

deaberi kapablmlfbr. Y alııız 
lllttcut 20-30 huta ay nihayeti
._ kadar tedavi eclileceklerdir4 

[ ŞEHI~ HABERLERi VAKiT 

Museviler 
Meclis reisimize bir heyet 

gönderdiler 
Musevi cemaab reisi M. Raia 

ner, Ben Berit Musevi locaları 
reisi M. Hanri Soaeyano Ye Sa· 
mi Gnnznbert beylerden mürek
kep bir heyet dlln sabah Dol
ma behçe sarayande meclis reiai 
KAzım papyı MuseTI localan 
ye Ttlrkiyedekl Museviler namı
na ziyaret etmiılerdir. Heyet 
bOttın Musevi ntandaıl•nn h&
k6meti COmhuriyeye k&rfl meT-
cut tazimklrane ve Yatanperve
rane biuiyat ve hl\rmetlerini 
Pt- Hz.ne araetmiftir. 

Heyet bu arada Musevilerin 
TDrk Yatandaşlığı duyğulanndan 
bahaetmif, mektepleainde ıenç 
neslin tamamen bir Türk vatan-

d&fl olarak yetiftirilmesine ma
tuf gayretleri izah etmif, 80D 

zamanlarda tahaddlla eden bau 
mevzii hareketlerin uıl klttle 
ile allkası olmadığını s8yle
miftir. 

Mecliı reisimiz, heyete hllm& 
kabul g<Sstermiş, Muıevi cemaa
tinin tariht sadakat ve merbu
tiyetinden hlikGmetin de esuen 
emin ve mutmain bulunduğunu 
ıaylemiıtir. 

Ticaret Alom ı nde ı --
Geni,, dar? 

Kum•t tıolrlerl bugün 
toplınıyorlır 

Ticaret odası tarafından vaki olan 
davet üzerine İstanbul manifanıra tacir
leri bugün toplanacaklardır. 

Davete sebep Ticaret odasına Anı
qolu kumaı tacirleri ;tarafından yıpWan 

bmflktretleıdlr. ~-- ... 
dlleriDe malam ve muyyea edlı:etler aJ
alunda lstanbullu tacirleri tarafından, hu-
susi olarak sipariş edilen enled dar ka
put bezi, padıka gibi hımışlann ~ade
rildilinl iddia etmektedirler. 

MuhteUt mObadelede 

-----~ M·. Ri~~ -

Bir tarHl gelmek bilmiyor 
Muhtelit mUbadele komisyonu 

bitaraf azalanndan M. Rivq bu 
ayın 25 inde lstanbula dlSnmOı 
olacaktır. Unn zamandır bitaraf
lar tarafından Yerilecek otan ha
kem kararlan Ttlrk Ye- Yanan 
heyeti marahhasalan tarafından 
beklemnekte idi. Fakat timdi 
komiaJonun reiai olan M. Aa
denea mezun idi. M. RiYas o za· 
~ burada olduğu içi.o muele
ler hakkında mndellel raponıııu 
wermit ve M. Andenenin aYde
tinden evel mezunesı gitmitti. 
M. Anderaen avdet ec:lince ka
rarın verileceği Gmit edildi iae
de gene M. RiYum gelıoMi 
bekleniyor. 

Haber aldağımlZll gire bitaraf
lar lwvlanm ekaeriyetle delil, 
ittifakla wermek istemektedirler. 
M. Rinsin gelmesini beklemeı .. 
ri. ba ittifakın heniz ••Yeat 
olmadıflaa deWet ediyor. 

Tapu ve Kadastro 
işlerini teftiş 

Geçenlerde teftit iPa lzmire 
giden tapa ve kad.,tıo umum 
mlldllrll Abf Ye fen heyeti mi
diril Halit Ziya beyler lzmirden 
ı.tanbula dlnm&tler Ye Koayaya 
hareket etmltlerdir. Abf ve Ha
lit Ziya beyler ondada teftiti 
mOteakip Ankaraya clBaecek
lerdir. 

Darülfünun işleri 

Nasıl islah edilecek ? 
iki proje etrafında hararetli 

dedikodular var 
Pek harafttli cereyanlar ve 

bloklara Ylcut ""8 I>a.rtlfOnwı 
Eminlifi iDtihabmda. clOB chly· 
duğumua g6re oarllfiladlaua 
ıalaln etrafındaki Na noktai 
nuarlar da rol~· Ma· 
16m oldutu lzere .. ç• MM 

DarDlfnnaa emaneti tarafmdaa 
bir ıslahat ptojetl bamlanm•ı 
Ye Barem kanunaaaa Daiülfl
D'QJla da tatMld dlflalilmlftil. 

Bu ıslahat proJetinde mllder
risler hakkında bazı abklm 
konuluyor Ye BareJDİD tatbiki 
buı tekiller aJıyorclu. O zaman 
taYİ ~lclaiana pre .. blk maarif 
Yekili Cemal HDIPD bey ba 
projeyi bet•_... •• Anka
rada kenclfıd affl bir proje 
hUJrlamıfbr. Fakat bu proje 
bir rfyayete g&-e kabul edilme
mif, bunan lzerlae P,.-t tara-
fından yapılan projeafD de 
kahall Ye tatbiki tuld* 
etmfttir. 

Ba f&Jlaya lllveteD d6n da,.. 
doğumuza ı&re basa mlderrialer, 
bir kılım mlderrW• için Ema
netin pro)•inden daha az mlfit 
ahklmı ihtiYa ettlfbd tahmin 
ettikleri bu ddnd projenin 
ıeklinden o zamanki Darllfthıun 
rt\esa11mn haberdar olduklanm 

iddia etmitler, bu haberdar 
ol~ Jtir Ti tuvip hiuile 
liUiPIC ......._.ela ~ ede
rek o zamanki rtle.811111 emia 
namzetliğin• munz kalmiflarcbr· 

Bu ıayia dojra mu. projeler 
ara11nda b8,le &ir fark ftll' au 

Ttırldye, İran, Irak 

8-ld ~-lıMfı ,,,.,_ 
tf!!relc bir cep'lı• nd .-.•ı.r 

El-frak ,antelinln Talu'llDda 
alclıp telgraf bahederlae gire 
Irao lıaıfciye nuan De 'J'Urldye 
aeftrl arallllda T.nrldye ile &aıun 
ukert teaTOnl yeni bir ,eldlde 
tekarrlr ebDiftir· Tahrail maha-
fili ., ...... be1•·bn• .... 
Tarld, ..... meli ak .... .. 
tinin .,. ltillfa ıhmı•i, ft 

ecnehi mfJ'lkalarUe ktirt efkıya
aına kUfl •Otterek tedbirler 
alınmUIDI terviç etmektedir. 

Iranda rııuhalef et fırkası 
Son ,.ta il• plen El • Irak 

...... ~ malimata 
g6re Iranda bir muhalefet faıb-
llDID tepili tekarrar etdıiftlr. 
Iranda yazlyetia mU.taıdr oldpja 
milletin yenilikleri ... geettiji 
ntqdclatlDdaa ll&u..ti mara· 
kabe edecek bir kunetin tepk
klll 111unfak slrlllmtlf bahma
yor. Hatta lraa ımeteleriadea 
ltalllarma. slre Şah Hasretleri 
bu fikre taraftardırlar. 

yok mu, bilmiyoruz. Bir rivayete 
gare Cemal Hüsnü bey kendi 
projesini, yani ikinci projeyi 
eski emin Neşet Ömer beye 
bile göıtermc:m:ftİr. Bu hususta 
malOmatına müracaat ettiğimiz 
sabık fen fakOltesi reisi ~Usnü 

Himit bey dOn intihaptan evvel 
ıunlan söylemiştir: 

- "Evnll yapılan ıslahat 
projeıi dolayııile bazı hissi te'
ıirlerin bu defaki emanet inti
habında mOe11ir olacağını zan
netmiyorum. 

Bidayeten fakOlte meclislerin
de, lntibaen Dar61flinun divanında 
kabul edilmiı bir proje vardır. 

Ba proje "Vekalete g6nderil
miftir. Ben bu projeyi tanıy<>:
ram. Banan haricinde o zaman 

maarif YeklJetinİD bunu beten

mfyerek yeni ve ikinci proje 
yapmak istediği şayi olmuştu. 
Maarif vekili rivayete göre daha 

90mullli bir proje yapmak iste· 
mit ve bunun için de bir sene 
ftin tatbiki teelıbllr etmişti. Ma
arif vekili projeıini teklif etmiş, 
kabul ettirebilmiş veya ettireme-

miı, buralan bence kat'iyen te-
11evvfir etmemiıtir. Maarif veki

linin yaptığı iddia edilen proje 
hakkında o zamanki Darülfünun 
rDeaasının malumatı yoktur. Bu 

it olu olsa Cemal Hüsnü beyin 
••IA_.b dehilindedir. 

R8e11•ın bu projeden malO
mab oldupaa dair yapılan pro
papacla bir iatibap manenasın-
ct.n bafka bir .. , değildir.,. 

1 K090k habel"lel" 1 
Diyarbekirde - Bir 7..ahire bor

sası tesis edilecektir. 
Opera cemiyeti - Şehrimizde 

kalyan san'ıtk!rlanna opera temsilleri 
vetd.lreoeblr. ilk olarak Rigoletto open
a oyunlCaktir. 

Gardeabar ve Darülbedayi -
yıkılacak arsasını Şehir ıiyatrosu yapı· 
lacakbr. 

lstanbal Argo lisanı - Bir ki-
tap baUndc neşredllecektlr. 

Numarataj - Muamelesi rs gtıne 
kadar ikmal edilecektir. 

Lebliler - Şehrimizde küçük bir 
sergi açacaklardır. 

TlltOncliler - Yeni bir cemiyet 

yapacaklardır. 
Sabık Naha yekili - Recep ve 

iş Bankası müdürü Muammer beyler 
düD Alpulluya gitmlflerdir. 

Çorap ithalib - Asalmışnr. 
Anadolada yeni fabrikalar açılacaktır. 

Fakir talebeye yemek -
verilmesi içhl ,HUAllahmer mekteplerden 
U. l•mlldr. 

Balgaristan hflkimeti - ile 
aramızda yeni Ticaret muahedesinin tat
blkfnı başlanmışnr. 

Cami memurlan - I 3 aylik 
aıUteraklm maaşlannı bu hafta içinde 
alacaklardır. 

Ekmek fiab - 20 para daha in· 
dirilecektir. 

Fındık tacirleri 
pacaklıırdır. 

Bir birlik ya· 

1 (J 1 e~rirıevel C.umarf e ~19$() 

Dahılde 

ı ayl~ Kuruş l SO 

Hariçte 

:j 400 

6 .. 750 
12 140() 

Cemaziyelevvel 

1349 
Cu geoekı Ay 

Gon~ım oo§ıı1fJ : (),14 - barr,. 

Ayın d~U1'J ı. :o - balı11 

Namaz vakitleri 
"abah Olle ikindi 

4 151 12,02 15.()4 

Hava: 

Alqa.., Y•toı 
17,28 ... 

17.'J.I 
ıo 5J 

Dun az:ımi hararet 23derece olmııt· 
tur Bugµn mutav:ısıt şiddetle poyraz 
esl'cck, hava bulutlu olacaktır. 

Radvo ı 

Bu akıam lstanbulda 
Saat ~ekizden ona kadar alanuta 

fasıl 

Sinemalar : 

Alkazar - Fahişenin hayatı 
Alemdar - Çaun elması 
Asri - Kanlı Sf'\'da 
Ekler - Şch\ et diyan 

Elhamra - Aşk ulsi 
Opera - Ebedi serseri 
Betlktq Hdll - Sefalet zambalt 
Etuvaf - Cennet budur 
Fransız - Kalp hırsızı 
Melek - Ha~ at dalgalan 
Sık - Zoraki korsan 
SüreyyaKadıköy - Demon~·a 
Hale ( OıkGdar ) - Cazb:111t 
deh si 

San1sunda 

Serbest flrka kaz•nmıt 1 
Samsun, - Burada reylerin 

tunifi neticesinde intibıbati S. 
fırkanın kazandaj'ı görGlmlfttlr. 

Bu netice intihabata m&daha
le ediliyor yaygaralanna ml81dt 
bir cevap teekfl etmektedir. 

Ticaret <><.ası nıeınurlan 

Devlet bankeam• hluedaP 
oluyor 

Haber aldıiımıza g6re ıehrimla 
ticaret odUI memur ve ma.tala
dimleri Devlet bankuma hlue
dar olma;ı kararlaıbıllllflarchr. 

Oda hissedar yazılmak lcfa 
lOccarlarımızı da tepik edecektir. 

Millet mektepleri 
T ellmatn.meai d•OitiJ• 

Maarif vekilimiz Eaat B. bl
ttın valilere bir t•mim g6ndere
rek millet mekteplerine itina 
edi!meainl bildirmiş ve detiftiril-: 
mek üzere olan tilimatnameala 
yakında g8nderileceiini beyaa 
etmittir. 

lıl B. Derülbedıyi temsıllerl 

Bu akşam 
saat 21 bu· 
çukta 

Cia 
omedi SPerde 

ı Tablo 

Yazan: P. 
Armstrong 

Nakleden: 
A. Muhw 
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Geçen teneki gibi ub akşamlan mu 

Bununla beraber !randa mti
hap tek farka eauı tızere hitam 
bulmQt, ucak OD kadar meb'us 
muhalefet elUI olmak here ka-

QQmrükıerde; lim ve talebelere, çarfamba akfllD-

zanmqlarcl..-. 
.Baalva .a.taklt olu ukiz 

olan meb'aa. ela Utipeldle ma
laalefetla tetekk&ll Wslenmek
teclir. 

Kokain kaçakçıları lan ünlformah zabitana •e cumauıaat 
akşamlan umuma tenzillt vardır. GllmrDk muhafaza mOdfirlDğO ! .. __________ .. 

,ehirde kokain kaçakçılıj'ı yapan 
bir tebeke yakalanlDlfhr. 

Bunların aruaada bazı vspur 
tayfalanda Yardır • 

C•m•I Sahir temsilleri 
Bu akşam Ferah tiyatrosunda ll'ZaJO 

umumr üzerine (Son buse), aan'alkir 
F ıhri 8. ittirakile. 
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S~rbeat Fırka Lider inin adlt mall ve iktısadt cephelerdeki S. C. F. Burnova ~ubt:$inde 1 Ş" A Hjı.Rı1I H 1E1 lRl i Ş 
tenk tler ine kartı Vekiller, tarafından verilen cevapıer muk•Yvet intihap bir müddet niçin 2 AN AÇ fi1 N ~ K A ~ E 

vazıh ve kuvvetlidir Burnuva ve Buca' da Serbest durduruldu ? 3 H A M A K !iJ K 1 E F E N 1 

(Dünkü sayımızdan mabaat) 

llyu Sami Bey (Bitlis) - Ar
kadaşlar, muhalefet lideri Fethi 
Bey biraderimiz demin netice 
tesbit ederken yaphklan levha 
artık zannediyorum ki fazla ser
bestii tam kaydediyor. Benim 
beı mühim mantığa uymıyan 
vicdan hassasiyeti ile kilrsüye 
kadar beni çıkardı. Bu öyle bir 
levhadır ki zafer tarafına, (300) 
kiıiyi havi tarafa Ye Başvekil 
Paşaya hücum ediyor. Bu livha-
yı görenler hakkın, ekseriyetin 
olduğu tarafta, olduğunu kabul 
ederler zonnediyorum. Hamlele-
rinden bunu anladım. Biraz cid
di meaailin içini deşmekten fe
ragat ediliyor. O halde halk küt. 
)esi bu tarafta olduğunu ıu yap
bkları livha ile kabul ediyorlar 
Onun için bundan sonra temas 
edeceğim. Bet mUhim noktayı 
da kafi derecede ileri götUrmi
yeceğim fazla teşrih etmiyece
j'im. 

Efendim, Cümhuriyet milleti 
saadete isal eden bir yoldur. 
Çünkü halk kendi vekillerini biz
zat intihap ediyor. Diğer taraf
tan muhalefet te o kadar lazım. 
Efendiler, evvel! buradan başla
yacağım. Dilnyada böyle lif 
olur mu?Halk vekilleri vasıtasile 
hükumeti, bir cepheden mura
kabe etmektedir. Acaba (300) 
kitinin tamamen bir hükümetle 
ittihadının en fena ıeylerle bir
leımiı olduğu farzedebilmek
cumhuriyet bir murakabenin 
mevcudiyetini de ifade eder -
mümkün müdllr?Öyle olsaydı bu 
muhalefet bir murakabe teıkil 
ederdi. Murakabe, muhalefet ne
dir? Efendiler muhalifet ancak 
bir ekseriyetin, bir hilkümetin 
yllrüdllğü bir program muhalif 
bir fikri ilmi ile olur. Beşeriyet
te muhalefetin tek menbaı 

budur. Iıte ekseriyette, ismet 
Paşa hükumetinde du yoktur. 

Eğer ben muhalif fırkaya ge
çiyorsam millete ancak it göre
yim diye geçiyorum. Bir çok 
ihtillfJarın, noktai nazarlann halli 
için geçiyorum, f ertçilik, dev 
)etçilik, liberalizm ancak bu 

VAKiT ın tefrikası ı 

noktada birleşebiliyorlar. Hal
buki Fethi Beyin mnaelael olan 
söziinde ben gayi milli ıermaye 
ile it göreceğim deniyor. Efen
diler bakınız demek ki mubale
f etin ancak millete getirebileceği 
elzem şey bir fikri ilmi olmak 
lazımdır ve henüz te\effuz edil
memiıtir. 

Bu fikrin ilmi olmadığını tes· 
bit ederek ıeçiyor. 

Arkadqlar en çok Fethi B.in 
ıikayet ettiği, F etbi Reyi ben ve 
bütün arkadaşlarım pek iyi bilir
ler. Ben bu kanaate ittirak edi
yorum.Bütün arkadaılar da eder-
ler ki temiz bir arkadatımızdır. 
Benim de kanaatim kemali 
samimiyetle budur. Maa-
mafi en çok beni ıiklyete geti
ren propagandalardır. 

Arkadaşlarinın propagandala
rıdır. Kendiai de aynı adamlarla 
beraberdir gibi 1olunda .. yialar 
vardır dediler.Demek ki Fethi B. 
bu adamlardan itibannı Ye ken
di isimlerini tenzih nefıetmek 
iaityoraa, bu adamlar yabancılar-
dır demesin; nefsini tenzih ede
cek bir yol var, bu zanna, bu 
töhmete karıı gelmek idrakine 
karıı gelmektir. Belki ben onu 
düıünebilirim. 

Yalnız F etbi Bey biraderimize 
soruyorum. Beıiktqta Rasih B. 
biraderimizin temas ettiği bir 
noktaya bir kelime ile temas 
edeceğim, çok uzun değildir. 

Nasıl oluyor da teıkilit ile all
kası olmıyan ve Aza bulunmıyan 
bir adam içeri giriyor da a6z 
söylüyor? ve bu cilretk!rana ha
reket bir iivha halinde teabit 
ediliyor? bu zat diyor ki ismet· 
li aaltanab yıkacağız. Bu taz 
gayet kabili izahbr, çok vazıh· 
tır. Çünkil inkıllp dllfmanhğıdır. 

[Bitmedi] 

Bira fiatJarı 
Lokantacılardan mürekkep bir 

heyet diln bira fiatlanmn indi
rilmeıi için Bomonti ıirketUe 

temaıda bulunmuttur. Bu temaa· 
lar bir hafta devam edecek ve 
aonra bir karar verilecektir. 

Fırka ocaklanaa kaydedilen sa- Adapf7zarı muhabırimiz yazıyor: 4 iiJ'S: _ A N l[j] S filı M A L [i, 
bıkah ve mahkflmlar tamamen Belediye intihabına devamedil- 5 B lliJ K 1iJ B E _ N_ lij K !lll .!ll 
teıbit edilmi~tir. Bumova da bir mektedir. Şimdiye kadar 15 ma- 6 E N ljj S 1 E P E T l(l]ı S i 
Poliıin yaralanması, Buca' da da halle reylerini vermiştir. Ceriye 7 L [iJ K !il N E M1~ • S ~ T 
Halk fırkuıaa menıup bazı kim- daha 16 mahalle kalmıştır. "Yarın,. 8 .lı K E Mı~ T !i] K1 A T i;1 

ıelerio &JdorUlmek istenmesi gazet?inde burad~ki inti~a~ın 9 Ş r 1 F ,; IK li1J s ı-Aı Hı-AN 1 
üzerine h0k6metçe tahkikata lü- se~epsız durduruldu~n•. daır ·~- 10 i L E. L l[i] _S_ [i) T AV ıA 
zum 16r6lmflt, Bornova ve Bu- ~tar eden telgraf üz~rme sala- 11 Ş E N ıf B -r T l'Bi N~ A R 
ca'da Serbest hrka ocaklannda- hıyattar zevattan yapbgım tahkı- U _l --

ki defterler tetkik edilmifti. kata nazaran intihabın bir iki gün Eve/ki bulm1Jcamızın 
Bumova'da katil ve kaçakçı· durdurulmasına sebep kanunen halledilmi~ ~ekli 

lak maddelerinden mahkflm ol- nüfus cüzdanlannın aranması la-
zım gelirken bu hususa her na· 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 

mut ve fırkaya kabul edilmif ı 
ıılaa riayet edilmediğinden ileri ~I 1 .1 1 tllJ 

23 kifi teshil edilmiştir. geldiği anlqılmıtbr. Bu husus 2 - - - - ~~- lilı-,- - -
Buca' da da yankeaiçilikten halka illıı edildikten ıonra inti- 3 'il -- - - !il' - [il -· - ~ 

mabkQm Recep Yuıuf, mahkfim baba tekrar baılanmııbr. 4 - - - - !il -ili! - -
Htıseyin Arif, Hn.eyin Kadir, B d · ·r ı - -
kaçakçılıktan aabıkah Cafer Hü- ursa a ıstı a ar 5 !il !il 1iJ - !il !il [iJ 
ıeyin, Sabri ldriı namlannda lfittiiime ve yaptığım tahki- 6 ı ,~ --~ - -.. 
bq kiti teablt edilmiftir. Cemi- kattan anlatıldığına göre Buraa 7 iJ li]ı~ - - - [i} [il liJ 
Y

etler kanunu hillfına olarak bu S. C. Fırkasının Belediye nam- 8 · -· ~ _ ,iij __ - -~ 
gibilerin hrkaya kaydı kabul zet listeıine dahil edilmelerden 9 iJ - -- - 111 - ~ - - [i 
edilmeıjnden dolayı Bumova ve noter Calip, Zakupaia zade A- 10 -- - - - [jJ -- fil- - = 
Buca Serbe•t hrka ocak heyet- dil, Halil, Doktor Gaffar, Terzi 11 - iJ _,_ - -~- - ~ 
leri hakkında kanuni takibat ic- Rauf beyler istifa etmişlerdir. 
raıı için tanzim edilen tahkikat intihaba çok nezih ve kibar bir 
enakı lzmir Villyet makamından halde devamedilmektedir. lntiba-
mllddeiumumiliğe verilmiıtir. bm 29 teşrinievvelde biteceği 
Serbest fırkaya Zito! tahmin edilmektedir. Neticenin 
Çeımeli Hafız Sadık Bey it- C. H. Fırka11nın lehine çıkacağı 

minde bir zatm lımirde akıam- kuvvetle söyleniyor. 
-·-WWW -•&1& O OUlllAM il .. 

lan intiıar eden HOniyet gue- dırmadığı için Hurıit Beyin tar-
tealne verdili bir habere g6re dına karar vermittir. 
eskiden Anadollu olup timdi Sa- Polisi yarahyan 
kız adama ycrlqtirilmif olan lzmir Bumova'da Poliı memu-
Rumlar geçen Pazar gecesi ada- ru Ahmet efendiyi J!lfalamakla 
da çıkan bir .. yia lb:erine deh- mamun Serbest fırka mensupla
şetli şenlikler yapmlflardır. nndan Florinalı Riza hakkındaki 

Bugilnka bulmacomız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - Bir saz (2), bir mevsim (5), 

evet (2). 
2 - Arma (4), kaide (4). 

3 - Fransızca nadir (3), bir taraf (3). 

4 - Avukat cemiyeti (4), memur de· 

ğil (4). 

5 - Haylı (3). 

6 - Yıkık (5), geniş (5). 

7 - Yapmak (3). 

8 - Aslı olmıyan hakikat (4), yl\rat

mak (4). 

9 - Çöl rtlzg~n (3), toplamak (3). 

10 - Mücessem müselles (4), inşal

lah (4). 

ı ı - Bir renk (2), rahatsız değH (5), 

Bu ıayia ,. Tnrkiyede Serbest tahkikat diin lzmir de birinci 
fırkanın iktidar mevkime ıcçtiği mllatantiklikte devam edilmiıtir. 
ve Anadoludan giden Rumların Şahit ııfatile dinlenen Bornova 
avdetine mGsaade edeceği.. ıek- sabık Nahiye mtıdOrü Ali Riza 
linde yaZJlmıı ve halk bu haberi: Bey evvelce zabıt varakasında ee 

- Zito ? diye teYinçle kar- yazıllDJf olduğu gibi Rizanm Polonya ~ehbenderl 
hayır (2). 

ıılamıtbr. Halk fırka11na ıövdlljihıG ve : 
- Serbest fırkadanım. Al Polonya hük6meti M. Valerien 

Bir tart 
hmir Buca beJediye reisi ffur· 

ıit Bey Halk fırkuından tarde
dilmiftir. Bunun sebebi tudur: 

Hu11it Bey iki seneden beri 
Ctımhuriyet Halk fırkalllllll nam
zedi olarak Buca belediye reiı
liği yazifeıioi ifa ediyordu. Fa
kat mumaileyh, kendiıine goate
rilen bu teveccllhe son zaman· 
larda Halk fırkasının aleyhinde 
çahımak ıuretile mukabele et
miftir. CDmhuriyet Halk fırkuı, 
karakterableri sinesinde bann· 

aana bir kurıunl Lopattoyu Türkiye bat ıehben-
Dediğini sa~yl:.:e:::.m=it!.:ti=·r~. ____ !...::d:.:e::..rl:.:!iğı~·=n..:..e_t_a.!..y_in_e_tm-=iş;_.ti_r. ___ _ 

Vakıf akarlar ve mahlüller mü
dürlüğünden: 
Hafta Kıymeti: Lira Din tarihi 

3 400 4-10-930, ill, 1-11-930 
Kandillide iskele caddeainde 70 metro murabbaında alb oda bir 

sofa bir mutbak mahalli iki ballyı mUıtemil meşruta hane 400 lira 
ilzerinden mOzayedeye Yuedilmiıtir. Talip olanlar yevmi ihale 
olan 1-11-930 cumarteıi günQ saat on altıya kadar lstanbul Evkaf 
mildilriyetinde mahliillt kalemine gelmeleri 

ArtiköJler adasına seyahat 
' ğımızı zannetmeyin. Bilikis, bilW& •• 

- Ufac:tk bir korkum olmadan ko
nu~uyorum. Madam dö Sovun söyledi· 
ii bir hakiiaUlr. Bi zıeml arkadqla-

Geminizin yavq yavsı tamiriyle - lki oda, dedi. Fakat tid
meıgul oluurkenn Mayana'nın detli aksillamele dikkat ettiniz
paikoloji merkez laliniğinde ika- mi? Zavallılar pek mutauaıpl 
met edeceksiniz. Oraya ta~ bir Bir Beo çağıralım. Yazan ı Andre Moruva 

nyız. 

Çeviren ı Momot. R.eha Ruçko: 
- Ne? Bu remide yapayalnız Ye ce-

- Rica ederim, dedi, sabırlı olun ... seyahatten evvel metresiniz mi idi? mlyetln biltUn kontrol kayıtıanndan 
Her şey tanzim edilir. LQtfen oturur Yoksa seyahatte mi oldu 1 uzak olarak yapdmız, buna rağmen 
musunuz, madam? Çay içer misiniz e- Anna fincanını hiddetle muanın arzulannız guru.runuzdan daha kuvvet· 
fendim? üstüne bırakarak: U çıkmadı mı? 

Açlıktan ölen Anna, bunu sevinçle - Ne tuhaf sual! dedi. Metres de- Martene dönerek: 
kabul etti. Ona Sneyk yardım ediyor- ğilim ben, biz deniz arkadaşıyır.. Hem _ Nann dikkate alınacak entere-
du. HepimJz rahatça oturduğumuz za- bu sizin üstünüze ne Tazife? san bir keyfiyet. •• dedi. 
man Marten devam etti: Marten gülüyordu. Çocukça, fakat Marten: 

- Şimdi bakalım! Demek siz Bahri ayni zamanda da şeytanca bir plüşü _ Enteresan t Arkadqlamn, daha 
muhiti kebiri biraz evvel gördüğüm bu Yardı. Ruçkoya: fazla isticvabrn eldeki vak'a için psiko
ufak geminizle yalnızca geçiyordu- - Azizim, dedi. Sabırlı ol •• Sesi gü- lojik tahlillere enrel olacağı kanaatin· 
nuz! Bu hayret verici sergü~ştin neye zel değil mi, Sneyk? deyim. Keyfiyetin, psikoloji kliniğine 
matuf olduğunu söyler misinız? Sneyk, rüya görüyomıu' gibi bir hal- havalesini tek1ff ederlın. 

- Yegane sebep denizi sevmemiz ve le: Ruçko bize tatlı bir nazar 
hergünkü içtimai hayattan nefret et· - Evet, çok orijinal bir aee... tf d k 
memizdir. Madam dö Sov da, ben de bir Marten devam ederek: a e ere : • 
müddet için medeniyetten uzak yaşa- - Muhterem yabancılar, arkadaşı· - Ka~l dedı. 
mak ihti.racını duymuştuk. İkimiz de mız Ruçkonun kusuruna bakmayın. Marten : 
bir müddet için medeniyetten uzak ya· Halk içinde herkesin bulunacağına ina· - Ya sen,Sneyk? 
şamak ihtiyacını duymuştuk. ikimiz de nrr da.•·· Fakat, affınızı rica ederim, Sneyk bir iki dakikadan beri 
iyi gemici idik; bu seferimiz için arka- sorduğu suaJ, Muhaceret komiserleri Annaya bakarak bir ıeyier not-
daş olduk. olarak vazife icabı sormağa mecbur ol- d" d I i . k k 

M te ı k - ı · · ·ı d ğu b. di K k k e ıyor u. ç nı çe ere : ar n par a goz ennı SJra 1 e ar· u muz ır şey • or usuz onuşun. • . . .. 
kadaşlanna çe,irerek: Burası ananen ahtAktan tecrit edilmi' - Evet, Tabıatile Pııkolo11 

- Çok enteresan! dedi. bir memlekettir. Aranızda eğer qka Kıliniğine.. Cevabını verdi .. 
Ruçko güzel gözlerile hana bakarak: benzer bir şey varsa, bunu yalnız not- - Ohalde, aziı misafirler, 
- Aziz Mcs>:ö Şambırlan, madam etmekle kalacağız. Yoba mAni olaca- bundan b6yle misafirimizsiniz. 

emniyetle gidersiniz. Şefkatla Marten zile basınca Dniformah 
bakılacak, biraz kaba ve fakat biri görilndU. 
klfi konfor bulacaksınız. Sizi - Bu iki ecnebi psikoloji kı· 
tekrar orada glSrllrüz. Az daha liniğine gidecek. Madam Alek
unutuyordum, aziz arkada9lanm.. sandır talimatı doğrudan doğru· 
Bir odamı? iki mi? ya benden alacak. 

Anna : Herif selam yererek Martenin 
- Efendim ? Tabiatile iki kulaj'ına bir şeyler fısıldadı. 

oda, dedi ve bana dönerek, Marten: 
Allah aıkına bu acaip insanlar - Ha evet, dedi. Eksperi 
kim ? diye illve etti. Psikoloji unutmuştum... Girsin. 
Kıliniji dedikleri yer neresi ? Anna ellerimi yakalıyarak: 
Bizi timarhaneye göndermiyor- - Rica ederim, Piyer, bir ıeY 
lar ya ? Bir ıey yapılamaz mi ? yap... diye yalvarıyordu. Kendi
Haydi piyer, sl>yle... mizi birden bire hapısta bulaca-

- Efendiler, diye ıöze baıla- ğıı... Piyer, bilirsinki cesuruoı
dım, Fakat iki aydan beri yalnız dur ve soğuk kanlılığı mı kolay 
bir arkadaıla bulunmakla geçen kolay kaybetmem; fakat artık 
utangaçlığım, tekrar nüksetmişti. korkmağa başladım. 
Ruçko elile bana sUküt etmemi Sneyk Annaya bakarak Mar
iıaret edip gülUmsediti vakıt tene bir şeyler söyliyordu. Mar
ağzımı açamadım. Sonra Ruçko; 
Anna ve ben sanki orada değil- ten: 
mitiz gH:; bir tavırla Martene - Şayanı hayreti Korkuyor 
dönerek tatlı fakat kat'i bir ha .• ! Böyle bir 4eye otuz sene-
sesle: [Bit~di] 
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:'ı lerkez acentesi: Gıılata l\öprı.i başında 
lleyoğlu 2362 ~ube acentesi Sirkecide 

:\1iihilrdnr zad~ hanı altında T el.lsc.2740 

kapalı z.a a illln ekilen 113 kalem h " T 20-10-930 pazartesi günü saat 9 dan 11,30 adar sb2tı v· cuf 
cezai tıbbiye l ı - 10 • 930 da <eklif edi- ır 1 

açbr. 1 etmeleri ve fiat vnmeltri rlan oiunur. 
len fiyatlar haddi itidalde gorülmediğin-

den ı 8. ıu - 930 Cumartesi günü saat 300 Kg. ldrofil pamul ı .. ıci cıns \Code) yer.ı ~:unLalaj Lut ı\ ~ah) 
14.30 da pazarlıkla ihale yapılacaktır. 1 alet Perger ta~.ımı tam (büyük) 

1 Resim sandaliyes· cievvar (yeıi) ı 0ZCa3d3 pOSt3Sı Taliplerin şartnamesini Fındıklıda heyt"· j'"' , 

(G E L 1 B O L U) Vapuru 18 ıimizde görmeleri ve ihale saatinden 1 " 3c: o)n 
I lı · · d 2 Abanoz kt!narlı ressam gönyesi ~ o 

Teirinievvel cumartesi 17de idare :,~~~~m~~:.natlariy e e\'etımız e hazıı ,~ ' j 14 :: Samafor fener nazı11esı (yerli 

rıhtımından kalkarak Gelibolu, • "' "' 3 p J ı. ) 20 l ( I") ,, a ars;a ı<On p t rne re ı ;,1... '--'·•· -ır.-n ) o ı 

Lapsekı', Çanakkale, lmroz, Defte
1

rdarda levazım dikim evinde ~ . G resim gibı 

Cut 65 ilfl o bin kilo beyaz ve hakı- ,, Tel bükeceği 
Çanakkale, Lapseki, Geli- 12 Ş ft L b d' ( 1') bez kırpıntıları pazarlıkla. satılacaktır. ,, e ren ı;.;azu en ı yer ı 

Boıcaadaya gı·decek ve dönUıte ''e Sirkecide saraçane ambarında mcv- 1 2 

boluya uğrayarak gelecekt~ lhalesi 19101930 pazar günü saat 14 tc 3 ,, Defteri kebir 
Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. 100 ,, Kalın tebetir yağlı l ırmızı ııi~,,.un< <Tibi 

lzmir SÜrat Taliplerin şartnameyi heyetimizde ve 100 
" 

Postası kırpıntılar defterdarda l~vazım dikimi 4000 Beyaz kalem ucu 
evi ile Saraçanede saracıye kısmında 

200 
" 

1 - Cep def teri 
\GULCEMAL) Vapuru 20 görmek üzere her gün pazar ıga iştira!, SO " 

edeceklerin de teminatlarile ihale saa. ,, Pelikanol 
teırinievvel pazartesi 14,30 da 300 M kk ı · · 

" " 
mavı " " 

tinden en·el heyetimize müracaatları. 1 " üre ep astığı 
Galata rıhtımından kalkarak • "' "' 5 Top resim muşambası (nümune gibi) 
salı sabahı lzmire varır ve lzmit ve ch·arındaki kıtaat ve mües· 1 Sıhhat ve içimai muavenet veki- 2 Rulu şeffaf milimetrelik kaat {nümunc gibi) 
çarşamba 14,30 da lzmirden sesatın ihtiyacı olan yulaf kapalı zarfla !etinin müıaadeıile. Hiç bir türlü 1250 Kg. yu\•arlak demir 16 m-m 
kalkarak perşembe sabehı ge- münakasaya konmuştur. ihalesi 28- 10-930 mahzuru aılıhtıi yoktur. O 40 salı günü saat 14,30 ta Jzmit asker! sıı- Her eczane ve ecza depolarile it- 1500 " Lama demiri 1 X m-m 
lir· tın alma kom İS) onunda yapılacaktır. l · nız j 1300 ,, ,, ., 1OX50 ,, 

Vapurda mükemmel bir or- rıyat mağazalarından arayı . ) 90 b 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere Fın- ıınu mıınııııııııımınuı ıuıuııı 1 118 1111ııııuııııu111111ınıııııııı•11111 . 80 Adet Muıamba ceket (yerli c-m oy 

kestra ve cazbant mavcuttur. dıldıda hevetimize \e şartname alma" V T 500 Kg. Katranlı kenevir (nümune vcçhile) -------------i ':e teklıflerİni \'ermek üz~~e teminntl~- IK AK 1 l 3 000 Adet Çalı süpürgesi 

lra~zon ~irinci ~ustası rıle mezkOr ı.~mlsy~na ~uracnatlan. K Ü ük ilanları. 1000 " Hasır süpürge (küçük) 

(MahmutŞevketPaşa) vapuru21 Ordu için dokuz kalem bakır kazan Ç 2000 ,, Hasır süpürge büyük 
T Karanava, yağ tavası, kepçe, ke\•gir:. • .... ~.,.Un neırolonur ~ 6 ,, Flançlı dökme boru dirseği 100 m-m 90 derece 

ef· ~ J k ) süzgeç, saplı tas kapalı zafla rnünaka· • • • • c c: "' • Ta rl fe • c' - • • •: 125 m Çekme demir gaz borusu 7 - 8 
:i:~i ~ .... Ja ] a şaffi saya konmuştur. lhnlesi 2:> birinci teş- ! J Defalık ı:urn~ JO : 1 Adet Istorlu dolap (yerli küçül<) 

Galata rıhtımından kalkarak rin 930 cumartesi günü saat 14 te Fın· ~ 2 50 • 1200 K M k v 

dıkhda heyetimizde yapılacaktır. Ta· : • • • g. ermer mgı " 
Zonguldak, lnebolu, S!nop, Sam· liplerin yirmi kuruşluk pul mukabilin· : J • " . 65 : 2 Adet Otomobil patinaj zinciri 1750 No. Berliye kamyonu için 

sun, Giresun, Trabzon, Ri- de şartnamesini heyetimizden almaları 4 ,. " 
15 ! 1 ,, lş gömleği ölçü üzerine yerli) 

zeye gidecek ve dönüşte Sür- ve ihale saatinden en-el tcminatlarile ; ihtivaç kalmavın- ! 2 Adet deriden muhabere çantası büyük yerli 
mene, Trabzon, Tirebolu Gire- heyetimize vermeleri. • cava kadar (azam' 100 : 10 Lastik damga 
sun, Ordu, Ünye, Samsun • * * ; 1 

O defa) il.!n edil- : 250 M Karton bitümc 
O d 'ht· · · ı· ı·t mek üzere mahlu • Sinop, Inebolu, Zonguldağa r u 1 ıyacı ıçın yer ı mamu a ın· • • 200 Kg. U demiri 6X45X80m-m 

dan yirmi üç bin adet yem torbası ka· • Abonelerimb.in her Oç aylı~ için ~ m-m 5 metre tul 
uğrıyarak gelecektir. al a fi .. k k t bı·r d"faıı m..,.canen' •, 200 m Müsavi köte demiri 5X40 p ı 1 ... r a muna asaya onmuş ur. .... .... 

•--------------• ihalesi 20-10-930 Pzartesi günü saat 14 , mırı ı:cçcn ııanıarııı rızla •amı: 300 Kg. Galvanize çelik kablo 14 m-m 
19 T e•rinievel pazar lzmit · • 25 p I d' b k y • S l k ., te Ankara merkez satın alma komisyo- ·çıa 5 er kuruş ınmmollınur • us nee ış ıça egesı pus U 

postası yapılmıyacaktır. nunda yapılacaktır. Taliplerin şartna· ce '• •' • .. • • • • • • • • "• •' • • • • 40 8 ,, 
••••-•••••••-llCllme almak ve tekliflerini vermek üzere Seyyar Hanını memur iıtiyo- 50 " Y~ssı 

10

metai' eğesi' 10 ,, 
t · ti ·ı k k.I\ k · ruz - Yapacn"'ınız ıwttsn göre nydn " 1 200 h 

U
:•:::::::::···c· .. ••••• ................................ _.. emına an e me z ur omısyona mü· . b - • 50 

11 
Su tahliye borusu için listik rondc a m-m oru ıçm 

AL .............................................. :: racaatlarr. :g(f litadarı liZ"la kıizıınJPöAirslniıt 60 Ad~l Kiat sepeti" ('-·erh) zerafctten ı:İ)ade mukavenıet 
=.=. EMDAR zadeler ü • ... ... ıstanhuı -.ao uu«i ,a.ıüı 'ban ıçır.de J 

•
•• :ıl V A p U R L A R 1 ~.ı. llursa askertlisesfUlih~cı ofan sa- L'nfon~ol~lrat 12) t. •· • ,.l ~ ••lf'znh"'cfiY. ,... "°' ... ,. 

de yağı kapalı zarfla münakasaya kon ,, Cam elması ·· B ı· Taksitle J 2 liraya 20 lireya S6 lira· :: u•• ı f vpuı u 19 ı= muştur. ihalesi 25Jl0'930 cumartesi gü- 1 ,, Kalın cam elması 
f.i: en fi. ya 55 lira'. a Elbiseler, Paltolar, Manto-T eşrini evel nü saat 10 da Borsada askeri satma}. 3 takım Türkçe çelik elifba No. S 
H ıi ma komisyonunda yapılacaktır. Talip· lar. l\Ju~ambalar. 200 :: P ft l ft D günü akşamı saat ı; ısı:ınbul aorduncu \'akır hın içinde 1 Adet Orta masası (yerli) 0,95X c-m 
p:ı· R 18de Sirkeci rıh· i::: ilerin şartnameyi görmek üzre Fındık- Unionkult·sirat. (2) 75 K Y l k b l d" t k- d" r t 3 8)tl20 ıda heyetimize ve şartname almak ve ~ g. uvar a aş 1 or oşe ıp 1 C.\'a 8 

n hmından hareketle (Zonguldak, i~ tekliflerini vermek üzre teminatlarilc Müracaat evi - FabrJka ve her 44 m Keten örtülük (vagon servis kanapelerı için} 
ı

1
ı lnebolu, Ayancık, Samsun, Or- ı·~ mezkur komisyona müracaatleri. hangi bir depoya elvinşli \'e mükemmel 1 Adet Avukat çantası adi (yerli) 
i du, Gireson, Trabzon, Rize ve .: • ., • rihtımı bulunan arsayı satıyor. Tel. 474 100 Kg. Galvanize demiz tel (lm·m) 

l
i: Hopa ya azimet ve a.vdette r-.:. Levazim dikim evinde mevcut olup Bo. (3) 100 ,, ,, ,. ,, 2 ,, 

y k G Ü 8-I0-930 tarihinde ihale edileceği i!An 60 3 

i
l 8 fakebir, örele ve nyeye ı'i edilen köhne süngülük, arka çantası ve Pansiyon aranıyor - Dnrillfil· " " " " 

& dahi uğrayarak avdet ede- :i kütüklere talip zuhur ctmediltinden nuna devam eden bir efendi iyi bir aile l Adet Tarihli madeni damga 
!! cektir. !! 19. 10·930 pazar giiniı saat 14,30 ta iha- yanında pansiyoner olmdk istiyor. Sirke· 200 m Müaavi köşe demiri 6XSO 5 metre tul 
İi Müracaat mahalli: lstanbul § le edilmek üzere tekrar pazarlığa çıka- ci Reşadiye oteli müdürü vasıtasile Y. S. 300 ,, Lama demiri SOX 8 6 metre tul 
Iİ Meymenet Hanı allı ıdaki ya- E nlmı~tır. TAiiplerln şartnameyi heyetimiz- rumuzuna tahriren müracaaL (5) 300 ,, ,, ,, SOx 10 6 ,, " 

n zıhane. Telefon lstanbul 1154 1 de \'e eşydj'I saraçhanede Levazım dl- ı, arıyorum - Hesabım ve kal~- 300 " " " 60x 8 6 " " 
ı--.. ·aını-·ı-. ••• .. ınn:s::numm::::::ıuı::: kim evi saraciye kısmında görmeleri ve l kt 1 mu l b h 40 ... _... ·- ••••.. mim kuvveti~ çıı ışma an Y1 m~.m, - 10. 45 m. Yangın tulumbası için rakor u ez ortum m-m 

tt -2 SJWHZA 111 SIHRi•--

'" adık ıade aırarıerıer •apurıarı 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks postası 

Dumlupınar 
Yapurul 9 p r günU 
teırinievel a z a aktamı 
Sirkeci rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, Inebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon ye Rizeye azimet 

ve avdet edecektir. 

Tafsilit için Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen-

tahğına mUracaat • ı: 
_ Telf. Istanbul 2134 U 

' -11111nn111u111111111n1111111ıuı:c...-.:: 

Doktor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada her gün öğ

leden sonra saat (14-16) de ls
tanbulda Divan yolunda 118 nu-
111•ralı huıusi kabinesinde hu
....... kal.I eder. 

lstanbul: Tel. 2398 

ihale saatinden evvel teminatltrile heye- nasip jc an~·oruaı. Adresim: Usküdar k 
tlmi:r.e müracaatları. .., . Saat 11.30 dan sonra fiat kabul edilmez. izahat alma isti· 

* • • post restant 1. C (51 yenler cumartesi, pazar giinleri mubayaa kısmına müracaat elme-
~Jerkez ihtiyacı olan SQO ton kok Zabitana, Hiikumet, Banka 1 Jidirler. Pazarlığa arzoluan malzemeden yerli olan aksam için İfti-

kömürü kapalı 7.arfla münakasaya konmuş. Şirket memurlarına - Taksit ile rak edecek taliplerin numunelerini beraber getirilmeleri numunui:-
tur. ihalesi 10-11-930 pazartesi günü yalnız 15 gün için her gün öğleye kadar vuku bulucak teklif atın kabul edilmiyeceği ilan olunur. 
saat I 5 te Ankara merkez ~atın alma elbiselik yünlü ve iptkli kumaşlar erkek, 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kadın için lıazır, ısmarlama elbiseler, 
şarmame almak ve tekliflerini vermek paltolar mantolar, muşıımbnlar, gramo-
ıizere teminatlarile mezkur komisyona fonlar: t'stanbul dördüncü vakıfhan içinde 
müracaatları. Unionkoltesriat. (8) 

• • • 
lstanbul Levazım dikim C\'İ için 400 

kilo motör yağı ve 1500 kilo ince mn
Jılna yağı pazarlıkla münakasa) n kon
muştur. ihalesi 23· I O 935 perşembe gü· 
nü saat 14 tc fındıklıda heyetimizde 
yapılacaktır. Ta iplerin şartnameyi ve 
nümunelerini görmek üzere her gün ve 
pazarlığn iştirak edeceklerin de ihale s1 . 

atinden evvel heyetimize müracaatlan. 
* * • 

Is tan bul ticaret 
nıiid uı·iyeti nelen; 

lstanbul leblebiciler esnafı ce
miyetinin idare heyeti intihabı 
20-10-930 pazartesi günü saat 
10 dan 16 ya kadar Küçükpazar, 
Kantarcılarda Yatan hanında 4 
numaradaki cemiyet merkezinde 
yapılacağı alakadarana ilan olu
nur. 

Bebek yirmi altıncı ilk mek
tepten aldığım şahadetnamemi 
kaybettim. yenisini alacağım. 

Ahmet Hamdi 

Rontgen 
ile muayene ve tedavi 

T. Kctmıl 

Kadıköyünde 
Bahariye caddesi Süreyya Pş. 
sineması sırasında No. 31. 

Cumadan başka bergün 2 den 
sonra. Telefon Kadıköy 149 -

• • 
15-10-930 tarihinden bilitibar içme katarlarının seyrüsefe 

etmiyecekleri ve 9-10 No lu Adapazar katarlarının da içme nam 
mahalde tevakkuf etmiyecekleri muhterem ahaliye ilan olunur. 

Çanakkale nafıa baş mühendis
liğinden: 

9612 lira 31 kuruş bedeli keşifli Ezine • Bayramiç tarikinin 
sekizinci kilomctrosundu Harhari deresi üzerine ina o:unacak do
kuzar metroluk 3 gözlü kenar ayakları kirgir döşemesi ahşaF 
köprü 3 teşriniıani 930 tarihinde ihale edilmek üzere 14 teşrini
evnl 930 tarihinden itibara• 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile tekrar münakasaya vaz olunmuıtur. 

Münakasaya liyakati fenniycsi baş milhendisliklerce tasdik 
edilen fen memurunun iştiraki mesuliyeti ile çaJışacak olanlar kabul 

edılecektir. 
Taliplerin 3 tnşrinisani 930 tarihine mUsadif pazartesi günü saıt 

15 ten evvel Çanak kalede encümeni viliyete ve tafsilat almak 
istevP-nlerio Naf&a bq mühendiıiiiine müracaatları ilin oluuur. 



f ~••.-!....,.•ad. c.ı\ı:u• •w •• rufwferta bGtG" h..lde"" t11ahfmn:t.ı " 

\.uc~ne rö.ldtrllcccıı: meıaupların liurloe idare IÇ'insc 1 idare 1 vuı ya i 
.tir ise ı Yuı 1 ı,areti konulmalıdıı 

'•••••• .. D mıellt•sN•nı. •~•Cl"9, k"11tetı malr•"'•,...,. .. ktvp&ar• •oo• •• o•••.,..., 
k•..t>olM--.ı... ~ u.ı ..... .a .. cı-............... - ·· · ..... 1c1ı. 

, ="'\ -- S A VIS I H ER VER. D E 6 KURUS 

IA Tfü\ A VE DA ın:ı l.A.:" ı: 1 
ISTA NBL.L Aabınll Antara caddes ede • \ 'AKrt Yl"ROl", 

ı e 197• OAR~~t:r. 1971 YAZ.~1.E..< l eırr• • v A.KI• t"oa;a • .,..,., J 

r ........................ 1111111 .............. - ................ ~•111m11B•3wem1·~•r.:.ı.-.ım111mı .... ıım .. .m .. nc ............... nııı._;;;z:~~~~~v~··~~r.!:C.i~~:a::ı:;ın:!lf:!,1z=::ZiJ:~f~~~i 
"' erem, ı emu.: nasca. ı ~:ırı , za ı · 

TRICALCINE VE TR CALCINE yet, yorgunluk , hamile ve süt 

1 D O K TORLA RA, Kaşe konıprirne çikolath OPOTHERAPIQUE v~:e;a~:r~~:ar~~~:~u~~r:ii::.~:ü 
Pudr• ve grl!nÜIA nrarüle mukavvıdir . " 

~~· Kız ve Erkek - Le\'Ji ve Nehelri •@ı@l@l® 

i · istikldl ·Lisesi i 
İ ilk, Orta ,.e Lise kısımlarını muhtevidir ı! 
ı@ Bütün sımfJarı mevcuttur .@ 

~Kız \'C Erkek talebe nHı ı.wmlarda \ C ıwrı teşk il ı\t dahilinde idare edilmektedir~ 
~ I~ 
'@> Talebe kaydına devaın olunmaktadzr @, 

Talep vukuunda tarifname gönderilir ~ 

Şehzadebaşı polis ınerkezi arkasznda IJ 
~~~ÜI Tel: lıt. 2534 ti}.@~@~~ 

~c~Aınavutköyünd~ uıııı ~~ • 

F ~Y~'/:ıeh// L/~;İ~ri 1 
Ana sınıf, ilk ımıfları ve ayrı teıkilit dahilinde kız ve erkeL ,, 

orta Ye Jiae kısımlarım muhtevidir. 
\ 1 Tetriievelde derslere batlnm•Jıbr. f 

6 
::UııCını:Qııııı=> TeJ. Jst. 2867 -Bebek 210 •-:.~mC'~'.~u\11,~ı:':W 

Bahriyuna ilan 
Ta h 1 isi ye u nı u ı r ı 111 ii d ii r J Ü ğii n den: 

Mukaddema tamir için havuza alınan Karadeniz boğazı haricinde 
o . • o • ~ 

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

Gemi zinciri satılıyor 
1 ahlisıye urnurn ıniidiirliiğ·iinden 
Anadolu kavağı'nda tahlisiye deposunda mevcut bir kaç parça 

dan mürekkep tahminen 80 kulaç mikdarında gemi zir.ciri 20 tq 
rinievvel 930 pazartesi günü saat 14 de Anadolu kavağı'nda tahl -
siye deposunda satıJacağmdan taliplerin Anadolu kavağı' oda tahli
siye deposunda satış hey~tine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Balıkesir vilayeti Encilmeni 
· daimisinden: 

Azami mıkdarı 
KıJoıu Un 

101250 
10206 Sığır eti 

Balya· Çanakkale yolunda müatahdem amele l• ölliğü efradının se 
nei maliye nihayetine kadar verilecek iaşesinden t..a tada mıkdar 
muharrer Uu ve Sığar eti 3 - T eırinisani - 930 tarıhine müsadif 
Pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere Yirmi gün müd-
detle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. Talip olan
lann depozitoların% 50 •İsbetinde dipozito vezneye teslim ile yevmi 
mnkurda şeraiti mü- nakasayı öğrenmek ısteyenlerin daha evvel 
encümene gelmeleri ilin olunur. 

ispirto ve ispirtolu içkiler ınhisarı 
urn u nı nı iid ii rliği nden ~ 

1,500,000 adet boş şişe 
Kapalı zarf uıulile 8 T eırinin.ni 930 tarihinde bilmünakaıa alı· 

nacaktır. Taliplerin tartnaıneyi almak üzere ticaret tubeaine müra
caatları. 

Köprü münakasası 
Nafia vckaletinf1en: 
Mersin vilayetinde Tarsus - Adana yolunda yapılacak olan 53380 

lira 25 kuruş bedeli kcşifi Keloğlu köprüsü inşaatı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. r alıpler .münakasa evrakmı gör
mek üzere nafia vekileti yollar umum müdürlüğüne, lslanbul ve 
Mersin nafia baş mühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde nafia vekileti yol
lar umum müdürlüğünden alınabilir. 

'Münakasaya iştirAk etmek isteyenlerin 661 numralı müzayede 
münakasa ve ibalat kanunu abkimına tevfikan hazırlayacaklan tek
lif mek~qplarmı 8 iki.,ci teşrin cuml!rtesi günü saat 15 den evvel 
nafıa vekaleti müst~arlık makamına tevdi eylemeleri ilin olunur. 

YlM 111 u l r t u \. 

TAKIMLARINI TEMiZLER 

Ber oewı tfıncere. taH H ku.&Jt 
't11'l ıle ~t lrolaJ ı.erıı.ızleoı.r. 
Ya.s bı.r oacure uırnoe tar u 
TUi anrııeı-ek t.emıtltoectlr ttJaJ1 
boouıı!A ııJlC• o•alnınıı Lekeler 
bıı u nlJ!!de lraybolur •e &fınrere 
... lral&J11&nıııı t.ert.emıı DUIAI. 

vnı bıcalrl&n, ponelen .. ~ 
çıııı duftt •tı dcısenı,.len t.eınıı.J11mek 
içı.o de hı mtıl'llır du V fllll 'ın do
aı:uodu.tu J•nl• pıalı.k •• :ete ula 
blmu. 

H ••11nı•tl• lı•• tliirlıı tt.,.İ&lit 

tf"' V•"' .. ,, '"ol '"iro••· 

W..• aınauıaı Lltaıt<d. Pwt S..ı.,ı, 1.,ııı.n. - ......... " 
Kiralık kagir hane 

ve <lükk:1n 
Betiktatta Akaretlerde 23, 

33, 'JS,59,63,67, 71,82,85 numaralı 
hanelerle 19,20,23,32,1-3 numaralı 

dükkanlar bilmüzayede icar edi
leceğinden şehri h~l~n 29 u?cu. 
pazartesi gününden ıtibaren yırmı 
gün müddetle aleni mUı:ayedeye 
vazedilmittir. · 

Talip olanların daha ıiyade 
malümat almak istiycnlerin Teş· 
rinievelin yirmi ikinci çarşamba 

gilnü saat on üçe kadar m~balli 
mezkurda 54 numarada müteYelli 
kaymakamlığına ve yevmli mez· 
kurun saat on Uçürd~n on beti
ne kadar lstanbul E.,kaf müdü
riyetinde idare encümenine mü
racaat etmeleri. 

işte El Astı ki 
Kemerle· 

rln $aheserl 

Mtlfn n lıutatl aırr ırl1'od•• 11t•· 
mul gaytl ıılı Roıwtl lı:rmni balı 
h•ıır nıodası rrıucibinu ılat lh•t· 
lup ltnasObO.lıalç•nıa.a ltı.ftt Yt 
uraıct, vucuduıııua yumuJalı\ılı 
Yt ccvvaliytl vtrditı gibi dot~ 
durrn•nııı da tcmııt eder. Ma~•H· 
lınmııı ılyarC'I ve wuuavvtr lıa· 

taloğumuıu ta1,.~ ·cdinb 

Yerine utaş mahaJU: 

····;.~ 
t,ı•nbul tubC'IC'rııt 

Btyotlunda 

Emnıyet E 
t:I" • m es 

Kat'i 
Mur.ayede J lı.r.ız: 
bedeli li ra :"\o. ~·erhunntın cins ve n~v' i k 

nıevki ve nıü~lenıil:itr 
5305 1894 TahtakaJe'd e Hocaharrıza mrılıallt'sindc 

Hatapkuyusu soknzında 24, 26 num::rah 
iki yüz yetmi ı arşııı arsa üzerinde kargir 2 
katta ta hin ve şeker fobrılrnsı ve kıı·;{ • rşın 
ars.ı üzerinde fırını ve iki yüı seksen yedi 
artın bahçeyi h av. tahin n şc~er fabr i-

, , 'ıınn a 
Jsmı 

kasının tamamı. l\':u'ı rrem n. 
105 2266 Ramis'te Boşnak m2hallesinde HakkıLcv 

caddesinde eski 9 mükerrer ve yen i 61, 
61-1 numaralı dok san üç arşın arsa üze
rinde ahşap iki katta fiç oda bir sofa bir 
taıhk altında oda olarak kullanılmakta bir 
dükkanı ve yirmi arşın a rsa üzerinde ah
şap bir mutfağı ve yüz şeksen yedi artın 
bahçeyi havi h1r hanenin ta tl'amı Hıfzı B. 

201 11025 Çırpıcı 'da Hacihasan mahallesinde eski 
Hacihasan ve yeni Kubbetekkesi eskı 14 
ve yeni 9 numara]i yetmiş arşın aı sa 
üzerinde ahşap ü.; katta biri ssandık ve 
biri yüklü ve biri camekan'a b ölünm[ş 

olma :C üzere altı oda iki sofa bir antre bir 
sarmç bir HU)'U ve yiımi arşın a1sa iJıe· 
rinde bir mutfak ve mahallen o tuz iki 
arşm bahçeyi havi tamire muhtaç bir 
hanenin tamamı Faika ve Nesir · - -ı ' mlar 

570 13636 lhkırköyü'nde Karlnltepe mahallcıioC: e 

Aksu mevkiind~ eski 3t 5 ve yenı 8 
numaralı iki yüz arşın arsa üzerinde 
maaçatı ahşap iki buçuk l<atta b iri sandık 
ve ikiıi cihannüma o dası olmak üzere on 
oda bir sofa iki balkon ve odaların bi rinin 
içinde gusuJhaneyi b ir taşlık bir 
mutfak odun ve kömürlük ve s ekiz yüz 
otuz yedi arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı ı-latice N .. z:re Hz.nım 

i500 271!:' Şehzadebaşı'nd Kalenderane mahallesinde 
Kalenderanecamii sokağında eski 8 ve 
yeni 10 numaralı beş yüf arşın srsa üze
rinde ahşap üç katta on altı oda d ört sofa 
dört salon iki ki1er bi r mutfa k bir taşlık 
bir taş avlu bir kuyu bir lrnrnalı hama m 
Ye bahçede eJli arım arsa üzer inde bir 
mutfak ve bin elli artın bahçeyi ve deru
nilne cari nısıf masura maılezizi hav. bir 
konağın tamamı. 
Şükriye ve Emine Şevkiye Hanımlarhı Ma ·ı I~alfa 

325 3264 Üsİ\üdarda I~saniy mahallesinde lhsaniye 
sokağmda eski 21 ve yeni 83 numa ralı 

yüz seksen artın arsa ü1trindc a ~:ıp 
iki katta biri sandık odası o 'ma k lizere 
a 'tı oda bir ta şlık bir mutfak ve yüz 
altmış arşın bahçeyi havi harap bir hane-
nin tamamı . Ali Mitnt Efendi i!e Fatma , ... cer, 
Emine, Şükriye , Ayşe, No.m;ye ı.ı c Münevver H. lar. 

365 4062 Balatta Hacıisa mahnlles"nde Haffof ar 
sokağında eski 3J ve yeni 33 numaralı oıı 

yedi arşın arsa üzerinde l:argir bir katta 
b!r dükkanın tamamı Elyesar Nal om Ef. 

94 4008 Çarşıyıkebirde Fesçiler mah:ıllesinde 
Fesçiler caddes :nde eski ve yeni 56 numa · 
ralı on üç arşın a rsa f zerinde kargir bir 
dUk ~anın nısıf hissesi. Hatice f-1. 

Yukarda cins ve nev'ı]e se mti ve numaraları muharrer t mv•li 
gayrimeokulenin icra 1' ıiınan aleni müzayedesi nctices:nde hiı&Ia· 
rında gösteriJen bede11~r1e mi:şte rilerı üzer "ndc tal.nrrür ctr.ıiş 

~~~~~~~!!!i!~~~~ı~r~ı~!!!!ll ise de mezbfır bedeller hac!d i layıhndn f.örü'meC:iğ ndtn te lc rıı r oğum ·"ad ~A m hasta l !\ ırı 22 

TOnrl mcyd•aında No •• 
-c l•tilılll c•ddeaiade No :e 

Fiatı 6 !ıradan itihrc• 

ütehmassısı (otuz bir) gün müddetle ilcl n edilmelerine korar veri rniş ve 
Doktor teırinisani 930 tarihine mfts~dif cumaıtc si günü kat' i hard'arıD'0 

Hüseyin Naşit çekilmesi takarrür eylem ~ olduğundan yevmi mcz ' urda sa1ıot 0~ 
dörtten on altıya kadar sandık ida resine müra caat eylerneleJ Türbe, eski HiJaliahmer binası 
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