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Hz. ı Ali Cenani davasında 

Yent .,,-Mud-ıeı-1nde ne- ı Taleplerimiz kabul edildi 
· relere afr•J'•aılc'htr 1 

Gazi HL nin yakında aeya· d • A k 

Gazi 

bu=~~:İ~ iıtira kıy~~ti eksilince 
etmek ıçın vergilere 

zam yapmak lazım geliyordu 

bate çıkacaklan uldaada dnn Firar ha isesine aıt resmı evra 
~·~ •erdifimis haber kat'- mahkemeye celbolunacak ! 
llqmıttir. 

,, 
Bu dert ı düiıyamn derdi idi 

Mukabil taraf vekili gösterdiğimiz vesikaları 
aükôt ile karııladı 

Gazi Hz. bu aeyabatlerinde 
Konya •e Adanarı tetrif ede
celder, aoara SıYd hatbnı ta· 
kip eyleyeceklerdir. Boy&k Methur Ali Cenani B. tara· 
Reiain bu auretle 1eyabatlerini fıadan gazetemiz aleyhine açıl-

..._eotta Şakra ıt. 
..:::elJd 1'0a J•pbiJmız ikinci 
~· dll"lrtı ••paıuzda .A.a. 
-..u.ı lfalrr fırlcua srubmma 
L..-a& -L~ak, tah.il Ye c:i
~- ....... eriaicl 
aa.larmda •llaim r-e1c ha
diğ:ni YHIDlf, ba ararlar ~ 
bilh -.Icanvatm 

aua hangi•~• 
ett·;· . d b - ... ere teall6k 

ı . ım e ilclinaif tik. Ba 
Malıye •ekilimizin mllaim = 
Ye beyanatta balanduju da ka 
dolanmUflu. VelrU bey, ba -.: 
bnda Yergilerin Jlbelmeai ~ 
tiln dDDyada bq YUnılan bir 
çare oldu~a.u, para iatiJrrar 
buldukça lndinlmeai de tabii bu-
lunduğunu ifade eden bu nut
kunda ezcümle demittir iri: 
~Yapılacak tetebbOat aaruuacla, 

billaaua, Yergi itlerinin ne halde 
ele alınmış olduğu, timdiye ka
dar yapılan itleri, Yergi iatilua
,... neye mllteYakluf bulandu-

f:• •e bqka memleketlerde 
.ril Detice1e viaıl olmak için ge· 

çı)ben .. hhab yakinen mlltahede 
• 11• almak llzımdır. 
Herteyden eve) ıu ciheti daima 

glSa Bnlnde bulundurmak .ktaza 
eder: T&rlriye clmhariyeti ı url· 

lqmek Ye IDazide kaybettiji 
zamanı tellfi etmek mecb . 
tind d. C anye

e ır. llmburiyetin en ha ti 
•• b d ya 
lf• u ur. Ayni zamanda n 
h . c m-
uny et hllk6meti, maziden mll-

deYver bulqık itleri taafiye ve 
bu rn• yapdmaaa ilzam gelen 
umuraau ifa etmek ve ileri için 
de llazırlıklı Ye uyanık bulunmak 
vaziyetindedir. BunJann her baa-

Fırkada 
Samauna kac' ar devam ett r .ne- mıt olan dava Ankara uJiye 
leri muhtemeldir. ceza mabkemeainde rll'yet edi-

Seyahat 15. 20 gOn deYam liyor. Enelki gOnkü celaede bu· 
Dünkü ı·çtı·ma edecek ve Reiaicllmhur H:ı. lunmak Ozere Ankaraya gitmit 

mecliain aplmdlndan evel olan mes'ul mOdürllmO:ı Refik 
İktisadiyatimızı alAkadar· Ankaraya d6neceklerdir. Abmet B. dlln ıehrimize aYdet ed b• - ..... ...._ ...... .._. _ _,__--.__....__.I etti. 

en ırçok hayati 4 • f k Ali Cenani B. davaııaın eY· 
mesc)e)er gôrüşij)dü ncu ır a Yelki ıünkll celaeaine ait taf-
AnJrara 30 (Vakit) - Fark ailAt dllnkO uyımızda mllnde-

•bah ... &iledea IODra ~ Edir nede bir çif çi riçti. Telıraf haberi olarak ae-
ka~ İldladl mea'eleler Gzeria- fırkaıı kuruluyor len ve dnnkn nuahamııda pkan 
de mtbakerede bahmda. Miza- Serbeat C&mburiyet Fırkaaanm malümata birkaç noktayı daha 
lrer,,,e Maatafe Şeref beJiD İsa· tqekldlllad• aonra aaj'da, aol- illve etmek lizımdır. Bunlardan 
hatlle baılaada. lıalıatm mema da tek ttlk farka teıkiline uğra· biri mahkemede Ali Cenani 
Umu tirketl, draat bak-. ~ tanlar oldup f6rDIOyor. Ada· Beyin avukatının davayı tqrih 
ker fabrlba idi. nada AptGJkadir Ke .. li Bey Adedinde alSylediii alSzler ara· 

Vekil Şeref B. Uman tirke- larafuadan bir farka teaiaine te- aında bulunan bazı eaauıı kıaım· 
tinden •nelld YUİJ•U, bu nzi. ıebb&a edildi~ yazmlfb)r. larcfır. Haddi zabnda tamamen 
Jet •·--L-e F.-&.Lı B • Şimdi de ~dirneden - '-nan killi._..... ~ • ID Dahiliye .. ' 1u.1 çllrllk ve babl olan bu mlitale-
Ye ifade bulunduf ıarada )'a· bir telarafa ı&• orada da alar aruanda davacı Tekili, Ali 
p~ua tekibba neticeal olan ha- "Clmhuriyetçi Çifçi,, iımile bir Cenani Bey hakkında divanı 
naarm IOD idare teldlleriai =--L fırkba letldline tqebblla eclilditi 1 denk b 1Aa11 Ye 1IDWa i..U. lhımıelen ma· ili tarafından Yerilmit o an 

e u eauın mlldaf .... za k -'--- ....- mabkümiyet kararını .. pek ıe· ~ ohhııi!!! "hat ati • a.....,.. mQracaat olunduju 
~ 1*.ı._ • .L.L-'-'- bUdfrilmelrte . re:;,~~~.. kuar" olarak tavaif 

kuaukkmc1 • •....,.. H• .... ~ ..... ---ııaaıaa laarlpe .. declil• ·U.Ullletiıı MARllllJlf .. ...,,.,.,_ ,._ 
bey annamcıl roflileıi de filYald 70k tlejilclir. 

Bu perşembe mecliste 
okuyacak ve kuvvetli bir 

itim•t reyi alaeaktır 
Aalrara, 30 (V•lat) - Hlkl

.. t beJ11DD&muini .,..embe1• 
olnayacaktır. O ,a. &j'ledea •Y
•el fl'UP içtimaa olacakbr. 
Hıkemet bey-amesiade hB-

ktmetia fimcliye kadar takip 
ettiii barld Ye dahili liyuetle
riae deYam olunacajma ifade 
edecek, fimendiferler, inhisarlar, 
Yerp aphjl ·menalan herin· 
de blktmetin aoktaa llUUllll 

. • Maatafa ş.., B. beyan eyli7ecek lMa beyanat, 
ıtırazlara lktiaa bUbaw memleketin YUfİ ka· 
verdi. edea C9Yaplan Dunlanm tadilen pdiye kadar 

Ziraat banlr.ı Ye bundan HDra herhangi bir 
diattua heaabı 1111 ~apaJaa tn- zaman y~ tahaflinl emreden 
redilea milrtaran carilere iau- bttt8n lraaunlana katiyetle tat· 
drraa me · . bir laa111111a bik ecUJeceii noktamda ıarar 

ııt tarat~~kl'Qatuaa ta~ edecektir. 
i:;;:;:---:=;.:-::1111ı::anu:IQtlcı~~] Per,embe içtimamm uzuu aO· 
MaJıa •• ıı receli ye bu mllnakaplar neti· 

uuerlnıiz ceaiDde b&kGmete bayOk Ye hak· 
Hükurnc_t_K_ô_J ·ı . h bir itimat izhar eclileceji 
zin elinde kala yn u crımi· mahalrkakbr. 

er ıçın Y • mahsul- .................... ~........,ok,,.,,....ıt"""""'"""} 
t .enı mahreçler "• 
cmın edecek 

Ankara, 30 (Valut) - ffnı- H haft b -,: 
met, ka ı11n11n ....,. er a perıem e = 
kalan m!baaltba:-ı,~m-:.?; eliacle pnleri kariJerine 16 i 

Divanı 41/atn ftTlfli /Jır mch' !Jmlyttlta· 
ran alfillı vt~ılı taraflndan ıddia tdilen 

Ali Cenanl B. 
Fak at Ali Cenani Bey hakkında 
devlet malım htıanU iatimal et· 
memİf olmU1adan dolayı veril· 
mit olan bapia karan hiç te 
bu neYİ kararlardan değildir. 
Ali Ceaani B. in Yekili, mO· 
eklcill balrkmdaki hapi• lrarannı 
pek terefli buluyor! Ali Cenani 
Beyin vekili, anlatılan mOekkili 
hakkındaki bapia kararanı muz 
gibi iateailen niyete yenilir bit 
tey Ayıyor. 

••'ul mldlrflm• 
Relik Ahmet B. 

Mektepler 
Bugün açılıyor 

Bu yıl açıkta kalmq 
talebe yoktur 

Şehrimiz deki ilk Ye orta 
teplerle liaelerde buglbad• 
baren teclriAta baflanacaktır. 

Bu .ene orta melde-.. Ye JI. 
aelere firen ilk mektep ·~ 
lan geçen aeneden yOac:le obUJ 

fazladır. Maarif emaneti tarafsa 
abnaa tedbirler aayeainde hiç bir 
çocuk apkta kalmamlfbr. Bam 
liae ve orta mekteplerde mlte
addit pbeler açılmıtbr. 
Şimdiye kadar kira ile tutulaa 

ve ekaeriai aayri aıbbl •e mek
tep olmağa elveriıli olmayan bi
nalarda bulanan ilk mekteplerin 
bir çoju 1enidea iDf& edilen bi
nalara naldetmiflerdir. 

Fatihte Ça11ambada yenidea 
inıa ettirilen on bqinci ilk mek-
tebin açılma meruimi JanD 
saat on birde yapılacakbr. 

l'i biriaini, ihmal etmenin imkanı 
yoktur. 

mak için yeni tedb~:ı: a.:!.~u!- aaJ')fahk bedava bir ( 
dır.d Ba tedbirler, kaylGye bt~· ı: ili ve verir ! 
yar ım tqkll d ar & • 

)'ettedir. e ecele bir mahJ. "llaftabk Yakıt,, memle• \ 

Ali Cenani bey!n Jekili ifa· 
daham bir yerinde de "Ali Ce
nani beyin Bllyllk Millet Mecli· 
aine mllracaat ederek uaulU da
hilinde izin aldıktan aonra pa
aaportunu yaphrara" pyet tabii 
ıerait altında aeyahate ÇJlctıjmı, 
buna rağmen ~telerin bu aeya· 
bati her nedenae bOablttOn bq· 
ka bir ıeldlde patererek yay
garalar koparc:Wdaruu,. a61lemİf· 
tü. 

ÔnDmDzdeki aeaede EjTi ka
pıda yeni bir ilk mektep yapı
lacaktır. Bu bina için lhım olali 
araa ;darei buauaiye tarafmc:lan 
ubn ahalDlflır. Hadımk6ytlnde 
yapbnlacak mektebin araaı ela 

Tirkiye ciimhariyeti, TOrk trla
nm t.rihinde aldıiı bir bade, 
Jeni •ecleniyete koımaktadır. 

[AU lcrfdı ı lncl .agı1..,,1zt1a] 

• ketbl - stbel, en pyam l 
Çift hayvanlar; cHklrat ~auachr 

me~~!"~.30 CValrıt) - Halet- 'Y....,,Jıl ntWuı,,, lllın, 
""' ... ,..alarmın · · 1 be•enecekalnia J de tet'-!L edecekti Yerımn IU& ............................................................. _ r. 

aatıa alınmak Oıeredir. 
Mekteplerde muallim kadro• 

da ikmal edilmittir. Kendi ana· 
larile becayİf yapmak irteyen 
muallimlerin tale;:leri on tqrinl
evvele kadar kabul edilecektir. 
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lan müatenit, mlldellel cevaplar 1 
AB Cenani beyin vekiline dllt- v AKIT ın. telgral, teleloa haberleri 1 
Uitı dallleti ap açık göstermif- -·-------·----------------'-! 
tir. Zira, enel ve ahir aöylediğimiz Rus filosu Bulgaristan 
sibi, Ali Cenani bey B. M. M. 
reialiğıne mllracaat ederek izin 
Jatemitif, fakat bu izni almamış
b. Mes'ul mDdDrnmtız, Ali Cenani 
in saybubetinden sonra oğluna 

B. M. M. u11ıumi kltibi tarafın
dan yazılan Dnnkn nnshamızda 

laderiç mektubu, koltuğu al
baclaki doaycainden ç.ıkuıp mah
keme huzurunda okuduktan 
10nra Ali Cenani B.in mecliaten 
bin olarak uaulü dairesinde ae
rahate ç.ıktıpaı ı6yliyen •ekili 
encak ausmak ve 6n0ae bak
.. ktan baıka bir ıey fapama

Yunan limanlannı 
ziyaret ediyor 
Atina, 30 ( Anekaartitoa ) -

Akduiade bir cevel&n yapacak 
olan Rm filoeunua bu,On F aler 
liman1na vhıl olacafı Yuau 
hllk 4metine rum• teWit edll
miıtir. Filo Oç ,On Falerde ka
lacaklar. Filoya reami iatikbal 
yapılacakbr. 

B••k•• koafer•nama ittira
ke brar Yereli 

Atina, 30 ( Aneksartitoa ) -
Bulıarlataam 5 te,rini evvelde 
Atinada toplanacak olan Balkan 
deYletlerl konfenDIUI& iftirake 
muvafakat ettiii rumen bildir-
miftir. Balpriıtanm aon dakika 
da İftiı'Üe karar vermem, M. 
Papa Aautuyonun konfeian-
11Dda alra&yetler meaele8İDİD 
mlukere eclilmeal rumameye 

ır. Malum olduğu üzere bu 

Falcrde alınan tedbirler 
Atiaa, 30 - ( A.A ) Sovyet 

filoau F aler limanında clemirle
miıtir. Polil, her t&rlll propaıan
da nOmayiıine mlDİ olmak için 
ilzam gelen tedbirleri almııtır. 

•ektupta Ali Cenani beye say
abeti pyiaamdan aonra izin 

•.,.iye bakla olmadıjl, tagay-
bl iki ay ıllrene meb'uluktan Lord Birkenh~d öldü 

mt edileceii bildirilmektedir. Londra,30(A,A.)- EYelce lord 
\Ali Cenani beyin tabii prtlar faaulyelikte Ye Hindistan nazır

da aeyahat ettitini llJliyen hjuada bulun•ut olan lord Bir
~-ı-li, mu'al mldlrlmls tarafın- kenhed bu aabah Yefat etmiftir. 

mahkeme hma~cla olnman Mumaileyh, 58 Y8f1Dda idL 
.., ...... ,. Yekllelİllila ,_1 tahki- Kendiai mOmtaz bir hatip •• 

t falikeaine de aJlli llldlt ile muharrir oldujıı 8'bl muhafaza
abele etmelrtea batb Wr ıey kir fırkanm liderlerlndea bala
pamamııbr. Mea'al mlcl•lmla nuyordu. Hindistan kananl eaaai-

k lnmumcla mlldafaabaa ainin ı.labı meaelelile meğul 
• edskee: olmak Dzere Slmon komiayonuau 
-O~ Yaika, anla bir tefkile tqebbOa eden mlteYef

fadır. Mumaileyh, t 928 MDeaİD
,.. .. .a.nk adliye huanmda de aiyaai ha1ata Yeda ederek 

.... t ediyoraml bir takım aanai ıirlceUerla mi-
Ali C..aai Beyin fi- dDrla;aae geçmiftir. 

........ iddia edea Ankara 
dairelli karanın okumuı, Ali fzmirde incir. üzüm 

~-- Beyin ••kilinden ayni lzmlr, 29 (A.A.) - Basln t 7 
C8p ıGlrat ile cevap almıı- lmruıtan 43 lmnlfa lraclar t 413 

• Awkatıma Galip Hikmet çayal DzDm Ye 1 O kanttan 40 
, ba mukni •e kunetli Ye- kurup kadar 1045 pftl incir 

auretlerinin ait olduk- aablmıtbr. 

tlwlet daireleriadea ••tiril· •-r1·1ı·ı·e.-'..!,-!. .-...ıı.1; .. pl!!ll,.-ıf111111*""' •• -ll[llllım··-
.u!'tlllıc:e .... eme refai .,. •u IWIU 

-'lcllllrllmtlze f'I ıuali irat Dem~ fakat mahkeme, mil· 
zakereden aoan ankabmla Ga· 
lip Hikmet Beyin talebini kabul 
ederek Daa.m,. ........... 
Bapekılete Ja••• olu ,..ı 
tahkikat eallc 11>'ı 8. M. il. 

- S. okudujuauz YeaikaJan 
.. .._ baldunu? 
M•'al mlldllrOmlizOa bu auale 

;a.,ı116t ceYap pdur: 
- Efendim. ıazeteci duyar, 
• , arar, bulur. Biade bu Ali 

enani Bey meHleai hakkında 
nice Yeaikalar, deliller Yar-

• BugtlnlOk iç tan .. ini ar
•• ••killerimin talebi •eçbi

tlmdilik banlann ait olduldan 
let dalnleriaden celbini iatir

ederllia. 
Ali Ceuni Beyin Yekilİ, bu 

llJlilıallarm meYcudiyeti muhtelif 
clairelerinia rami İf' arla-

.le teentıt edince mmümi
bllbGtaa ku•vetleuecejini 
• içia baaa mani olmak ia

talebimiu itiru ederek: 
- Da•a11 bqka mecraya aO-

• 
umumi lsltı,'I' d• Ali C-aai 
Beyia ,..a •• ola •ek-
tubua, AM.. ... dılı..-. 
Ali C•ıe*a.,l ..... lllaeclea 
kara....., Al Ceaam a., laak
klada Dlnm AB taraMlla n
rilmif ol• IDÜlstmiJet bran 
auretiDln ~laı karar qnaiftir. 

Dlakl ...... --11-
netic:eai lraydediM• telelomda 
"1llm balaa bir ... ........ 
yllzlact. •• brana rrlrı• 
mllmklln olmlllDlfbr. 

Muhakeme taleleprimma b
bulll He ud cereyan etmeei icap 
eden tabit meaaya ıfr11or. Di
•anı Ali kann s•tlriUp oldma· 
cak: Balrahm ıerefli mi, delil .U? 

~~A~~~~~!~ 
Yalnız içinde: .. O senin oğ· 

1 •• ,. diye ıarar ile yttkae
laafl bir •e• ititiyordu. Bu 
o kadar anut •e maaırln ki 
dialememek iatedikçe, bu 

daha ,Okıeliyor, daha ziya
-bnet keabediyor, hafi Ye 

1 bir aes olmaktan çıkarak 
fmda bir innn apile aöy

halrikl bir ses halini ab-

-.rldf ~ok mOfkllldtl. iki ta
yalçm kayalann imtldat et

oldata bir .. ha idi. Ba 
tahkik etm..,, bittin 

'8bna eelaeanemt IHr tereci-

dit içinde yqa1acakb. Sonna 
bu adam, hakikat• Tarlaa aa
mmtla bir çocap ltau ol
mayıp kanaınm aman .. ,.1aat 
kocaaı iM... o amaa ba, tari
hin kaydettitl Mr ı... batma 
ıelecek facialar. • mltlalfl, 
en gayri kablH taha_.., • 
mel'una olacalrb. .. 

Siyah aakallı adam, ~n 
kapıdan firariı Ye Mr paalt 
yıpnm anclıru mauıam W... 
mn içinde kaybolmatla. 

Biraz eYel llllllnl flmen ba 
adam, timdi, bu tq Y'fmı için
de keneli alemine dahil olank 

ya11lmam11 olmaaından ileri gel
diiiai beyaa etmeainden ileri 
plaiftir. BuJıariltama iftirak 
karar1, bara mabafili Iİya.;yuiai 
me•aan etmittir. 

Bir ha yir sa bibi 
I'lci milyon inglliz. liraıı 

tebernı etti 
Londra, 29 ( A.A ) - Şimen

difer aanayii erbabmdua •e 
Amerikamn ga1et zenıin b•yir 
aabiplerinclu M. Eclwart Hark· 
aea, 2 llı'ilyoa luriliz liralık btr 
tehmacle ltulunmafbu. M. Harlr
neuia pederi Rockfellerin ilk 
ıerikleri vllldlda bulunmakta idi. 
Teberru edilen bu paranın ida-
reai 5 laadan mOrekkep bir he
yete teYdl olunmuftur. Su heyet 
bu mlhim teberruu la,ılterede 
kaauen haJll' illerinden .. yalua 
t91ebbOalere tahaia Ye ıarfede-
cektir. Tebenllaameain mukad
deme1iacle umumi harp emamn-
da laıilterenin bitin nridai 
Ye YUaftlni mDıterek dna 
ufrnclr adeta heaap91zca 
aarf Ye iatimal etmlı 
oldap, nlh maabedeai imza e
dildiii pden beri lnallterenin 
• at-r bir yGke laiç bir tiki et 

bir nakisa ıelirmebiaia katıu
makta buluadaju kaydedilmek
t•. llL Huk.-. telMrru et
tiii 1Ma paranm yabm ıimdWi 
tlçlllderi Ye aalunbb yaziyetleri 
ka11ıla•ata dejil, belki la,U
ternia mlltalrbel hazar ftı re
falnnı tem ·ae de ham• olacafi 
Dmkhcl• buJunclatmm beyan 
etmifllr. 

Tevfik Rüştü bey 
Moskovada 

M01k0Ya, 30 (A.A.) - TeY
fik Ra,uı Be1 Leaia,ntan Moa
kon,a dlamlfttlr. 

lnğilterede hayaı 
pahahbğt 

Londra. !9 (A.A) - Dıily !xpreas 
gınMll bayat pahıldılt W.ık1nndı bir 
tetkik makaleei nqrem:ılşdr. Bu m• 
blaJc bK&lacak oluna lngUceredc ba
yat pahıhlılJ b1r aanedcn beri ehemmi
yetli sı t hıflflemlıtir. 

tamamen ıhden ailinmiftl. 
Kar fa••asn bir nrette 11-

pa llpa Ye alaeate aheate yafl-
1ordu. Sokaktan pçen hiç kim
.. yokta. Yabm zaman zaman 
~Heden, caddeden bir tram••JID 
kampana•• yahut bir otomobilin 
laomartaau d.,...yordu. 

Rllftl kararan, 11e yapacatmı 
teylacle .. ueddlt bir wntte 

fakat dun..- tlplıeyi celbetme
aiada ibtiraıea ileri dopa HuaalP 
caddealne ytlrtldG, Oserindeki 
qak iden tamamen karlarla lrtllm.. olaa ,..ada atar aiu' 
yr&melde b•aber, li1ala aakalll 
adamı• pmif olduju aparbman 

.-0 ıaip olacakm11 sibi ikide bir 
Htmm \Mirip - llalen ~
miya ~ ilerledi. Kar o 
kadar k ... fetle yaiJyordu ki, 
Hamam caddeaine çakan k&feye 

Vergilerdeki 
[Uat taralı 1 btci aa11ıfanuzdadır] ( tarakki ve teceddOt ihtiyacın• 

Ctımburiyet hllkimeti, her ıeyi iatilzam ettiii muraf ta inzimam 
yeniden yapmak ihtiyacında idL ederek, iktisadi müvazene ale,. 
Teıekklll ve taazzuv denesi bine bir cereyan almıfb. 
yqıyoruz. Bu devir bizden ceht Bu vaziyet Tllrk paraaının ıe
iater, gayret iaterı fedakArhk neden seneye kıymetini kaybet
iıter. Tilrk milleti tarihinin ve maine klfi idi. Paranan tenzil 
hayati zaruretlerin kendiaine kiymeti, ittir• kuwetillin ebil
emrettiği bu fedalclrlığın malt meıini intaç etmekte, deYlet 
kiaımlarıoa göre çok laafiftir. makaaizmuıaın iflemeai Mrureti 

Tilrkiye cllmhuriyetl bir taraf- de, eksilen iftira kıymetim tellfi 
tan ictimai bir inkıllp yaparken için ftrgilere zam yapılma81111 
cliter taraftu mall itlerini de icap ettirmekte idi. 
ayni allratle tanzim et.mek cibe- Bu bir hakikattir ki, aaklamak 
tini ihmal etmemittir. BO,Uk te- Yeya tem etmek için hiç bir -
rakkioin ietilıam ettiii .....nf hep ·~ mua~k yoktur. Çllnkll 
temin edilmekle beraber YetF- b~ ~azıyet mıllt ve ~~halli de· 
lerin iktaaadi hayat ile muturri& ğildir, ~Onyanın derdıdir. Y al~az 
bir vaziyette bufunmamaaı için fU ~&hım aokta!' ~ebartb ettir
ıslahat ve tenzilat yapalmaktan ~ege lilzum ve ıhtiraç g6~ 
d b · Lli L lm.m br: kı, hllk4met Yerpere ellllÜ 

a ır an a aa lf • t "t tatb:•- eclerk b • ta· 
M 1 1 T k. . d bil ezyı Ye • -. il' 

. a f 1f er Or ıyenın a i raftan memleketin mal iati&a-
lfi olduju kadar aynı 1a111anda IAtm •ersi tasyikinden •lmldla 
be~ehnff el t.ir İftİr. Boyel~ilel olduİu kadar kutarmak •e cU
malı cereyanı.,., Jıududu milliye ter taraftan ticaret Ye unayilai 
haricinde durmu. Her .tarafa llarict rekabete karp uamt de
t•mildir •e her tara& atırnkler. recede himaye etmek cilıetiai 
Her memlekette yergi ni8petle- ehemmiyetle derpif etmlf Ye 
rlnin yDkaelmeaindeki •4!bepleri •ersi hareketlerinde ikbudl ica· 
iı:ak edebilmek ~ ba cihete bab, mab m&IAhaat ile telif JO-
knaca tema• etmek -llznndw. lunu dalma tercih etmipfr. 

Mıldmdur ki, paralan enakı S~ncojla Ş&krl B. ~u izabab 
kt,_ L..!I d"I . 1 ••elikten aoara •erıiJeria dtblld 

na ·~•ye taını e ı mq o an .. macla udıt-m kikle 
bfltlmam Anapa memleketlerfn- taf.llerindea' ~~ 
de, harbi umumiden sonra, pa
rama seneden seneye tenezzOltl 
kıymeti neticesi olarak Ye yine 
seneden •eneye muhtelif sebep
ler dolayıaHe artmakta butm,an 
deYlet meaarifatını koru1abllmek 
enditealle Tersi nf•betJeri emıall 
tezyide tlbf bulundürulmut ve 
buı ıenl ver~l ;~ tumi~ ... 

-..,;w;,,_~_:c -...,.-
tUIZ •ettflerde, yent Yergilerin 
ihta81 de bilhaua atihllk Ye 
muamele Yergileri k1Smmda ken
diai "" ..... Ylae ba .. ..,.. 
lere ••••lllr ki, .,..._ ..... 
le .. tltnle millt ticaret Ye ...-

yilll, eH bir wazi1et •lmak 
i.thlabt pteren ecaeW nlsa
b brp.....,... t..m 
i • ....,. amltlala .... .... 
.... ,.... tatbik ec11ı .... .... 
1 .. ,. ......... ..... 
h..-tııdar. p.,,. ....... • •• ..,.,. 
talatl • oJ.a Tldd.ra•ade a,. • ... •ta-
raftu dl huplerla-. 
mi ft 8'tmHI hayatta a~ 
boılujua kolayca dold111'Ulmamaaı 
•e diter taraftan memleketin 
baıbca meıgu&ycti olan zirai 
hayatın maruz kaldığı ıanıntalar 
iatihaalltı azaltm11 iktıaadt ha
yatın dtızeai bozulmuı ve buna 

ıeldiii saman bir beton ve gra
nit Jltnum andıran koca bina 
mllte•iliyen llpa llpa 1•j•n 
kar1a k.ı.afeti ., .. .- ancak 
hayal me7al aeçiliyordu • 

Bu klteJİ d&nDp eadde7e çık
makla beraber ODU pzden f&• 
ıp edecek, koca bina· caddeyi 
çevreliyea difer blnalann arka· 
.... kalacalıb. 
... ,a plince aparbmaaa ~ 

melır için ınar eden hafi Ye de
runi ..a bir dawlun gergin 
kunajuaa wrulan tiddetli da~ 
beler haBnde tazyıkmı arbrda
i'Jnı duydu. içten ıelen bu aea 
ona mlltem.Uyea: 

- Gir oraya, ıir oraya! .. 
Di7e 11rar ediyordu. Oraya 

sirmek o kadar aor bir it de
jilcli. 

Konyada 
Belediye intihabi bugln 

başlıyor 
Koaya 30, (Valat) - Şelari

miz iatilıababaa JUID baflaaa
caktır. Her iki fırkada namzet-

le~ iff:1._ !!!"~ftİr • ' L ·w Um 1 

uaaı 'ftl'dır : Ordu mtfettlfl 
Fabrettin Paıanm, VaU lnet B. 
ha refikalan " Faham Paııu• 
kerimui ba meyancladlr. Albmt 
namaet gWerilmiştir. 

Serbest fubam liatalatle iç 
lwnm olmak kere aJtmqdi rt 
aamut yardır. 

MGntehiplerin adecli 20 bindir. 
Halk farkumm lra11=ıaia 

kunetle tahmin edilmektedir. 

Halk f irk ası kazanıyor 
Ankara, 28 (A.A.) - Emı• 

~. Araç, Akclatmadeai, Kale, 
Muatafa Kemal Pqa, Karacabe1, 
Yeniıehir, Gerede, Ayqak, 
Bayıamıç, Lapseki, Bali, Mucur, 
Hacıbektaı, Ordek, Kaac:Ure, 
Dtl:rce, Kara belediye IDtlhaha
tinda Chahuriyet Halk Fırbla 
nımıetleri kazanm1flanhr. 

Maila, 30 (A.A.) - Ka,ees 
kazası belediye iatihabatmda 
Ctımhuriyet Ha& farkua nama• 
leri ittifakla kazanmlflarchr. 

Kapıcıya ıiyah .. kallı aclamıD 
oturmakta oldutu kab IOflDÜ 
•• llOllra oraya nrmca kap1da• 
ki silin dliğmeaine bumakla 
yJllarclanberi halleclemecliil ma
ammalum uldadıp kapm 
açalmuı ltir olacakb. 

Korktap nokta, bu kap1du 
içeri firmekte defildL Dald
kalardaa beri yapmakta baln
du;u tatla oldaiu bdana olu 
llmidin zeval Ye ifllamda idi. 

Denize dllpnin icabı laahde 
yılana aanlabilecejial .......... 
rek uyab ukalh aclamm lrapa-
81nın bir cevabı retle ,..._. 
YUrUlacajlaı tuans etmek M• 
yalinden bile pçmiyorda. .ffa. 
yabn ea mauum &a.lmme 
maruz k•••ıı bir ad... aca 

D)eftllU ,,... ) 

• 

l 
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80,000 lıralık def ıne 

Fatihte bir evin temelinden 
bir bakraç altın çıktı 

Defineyi bulanlar hadiseden haber
dar olmadıklarını söylüyorlar 

Definenin bulunduğu ana ve hadiseyi haber veren çocuk 

Fatihte Sarıgüzelde Çıkankçı Ke- keze celbederek ifadelerini al-
malettin sokağında hoca Ahmet mıştır 
ef. tarafından yaphrılmakta olan Amele hadiıeyi inkar etmek-
bir e'rin temelleri kaııhrken bir tedir. Tahkikata devam edilmek-

bakraç dolusu 300 ıene evevline tedir. lcap ederse hoc• Ahmet 
ait ziynet altmlan bulunduğu ef. nin evinde taharriyat yapıla-
hakıkmda polise bir ihpar vaki caktır. Çocuk tarafından merke-
olmUftur. ze Jletİrilen ziynet altan1 1055 

tarihlidir. 
Fatihte yanğıo yerinde olan Bulunan definenin 80000 lira 

bu araayı hoca Ahmet ef. bir kiymetinde olduğu söylenmek-
mQddet evel ıabn almıştır. tedir. 

Define bulunduğunu poliıe __ K_a_d_O_S_t_r-
0
--

haber veren hamal Ademin oğ-
lu on bir yatında Ismail'dir. 

Lımail vakayı ıu suretle an
latmaktadır: 

- Cumartesi sabahı arkadaı
' •ı~ıg """"Xu .. yetinde oynuyor
dum. Bir ualık biraz ötede ça
litmakta olan rençbcrlerin bir 
yere toplanarak merakla bir ıe
ye baktıklarını gördüm, yaklaı
tım. Bakbklar1 şey ycmyeıil bir 
hale gelmit ve içi altm dolu 
bir bakraçb. Amele beni görün
ce iiıerime hücum ederek ko
valadı. Ben biraz ötede gizlene
rek bakracı evlerinden getirdik
leri bir çuvalla hoca efendinin 
e'rine götUrdüklerini gördüm. 

Bakracı çıkardıklan yerde de 
bir albn gördOm. Al :hm ye sak
ladım. 

Pazarteıi gUnft babam elimde 
altını görd U, nereden bulduğumu 
"'nrdu. Öğrenince karakola ha

vermemi ıöyledi. Altuıı Fa
ı • :r. er kezine ıötllrdUm olanı 

,j anlatbm. 

A:ııf ve Halit Ziya B. ler 
Konyaya gidiyorlar 
Şehrimizde bulunan tapu ve 

kadastro umum müdürü :Atıf bey 
ile fen heyetleri mOdOrll Halit 
Ziya bey Bursaya gitmifler ve 
muamelib mabaUinde tetkik et
miflerdir. Kadaıtro postalannm 
daha müsmir bir halde faaliyet
lerini te'min içiq postaların ara
zi Dzerinde çalııacaklarile, bura
kayt te'siı edecek Ye mal ıa
hiplerine tasarruf ıenetleri imll 
edecek heyetler tefrik edilmiı
tir. 

Atıf ve Halit Ziya beyler bu 
bu pazar Manisa, lzmlr, Aydın, 
Denizli istikametine gidecekler 
ve Konya ovaamda yapılacak 
kadaıtro muamelib için mahal
linde bir program hazırlıyacak
lardır. 

Devlet Bankası müdürlüğü 
Sabık lktısat Vekili Şakir Beyin 

'J haber Qzerine Fatih mer- Devlet Bankası müdürlüğüne tayi-
kezi tahkikata baılamıf, Rençber ni hakkındaki haberin doğru olma
Mustafa, l•mail ye Ahmedi mer- dığı bildiriliyor. 

Yazın: S. S. Van Dayn 
Sonra Hata döndü ili.ve etti: 
- Hat, silah kumandanındır. 

Ne dırsin, ha? 
Ellerini ceplerine soktu, tuhaf 

tuhaf ıılık çaldı. 
Hat soğukkanlılıkla cevap 

•erdi: 
- Taaccüp etmem. 
Markam zile bastı, katibini 

çağırttı. 

- Benıona telefon ediniz 
dedi. Bir tevkif muamelesi ya
pacaiım, kendisini:: de bulun· 

Nakleden: Ömer Fıhem 
maaını istiyorum. 

Müddei umumının telefon 
için neden katibini tavsit etti
ğini hep anladık. 

Yeriae oturarak tanzim ede
ceği iddianamenin bir hulbHını 
yaptı. Bundan ıonra odada mev
cut b6tlin sandalyaları masası 
nın etrafına dizdirdi. 

- Kumandan gelince ben 
kendisini' ş6yle kıırşıma oturta
cağım, dedi. Filipi çağırtalım, o 
da sağına otursun. Ba,ka bir 
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Pırkalarda 

Karşı fırka 
Balkan oyunları mesele~n 

Belediye namL.et
lerini tesbit etti 

Dünkü toplantılar 

Kafile gitme'< üzere hazırluk
;arını it\.•"al etmektedir 

Mıntaka rejsi YusufZ~vR Bevin beyanatı 
kadaki mfidahaleyi şöyl~ ız~h 
ediyor: 

"- Mmtakamız, bu seyahat 
ve temas meselesi etrafında 
alakadar federasyonlar taraf m• 

dan hatta müracaatımıza r:ığ
men tenv:r edilmemiştir. 

Serbest Cumhuriyet fırkası 
Iıtanbul vilayeti kaza ocakları 
rei•leri dün akşam Kolmis 
apartımanında Istaabul meb'usu 
Haydar Beyin riyasetinde topla
narak belediye intihabatı esna
s.nda fırkanın faaliyet tarzı hak
kında bazı kararlar vermişlerdir. 

Vilayet merkez ocağı da 
Nazlı handa toplanmış, üç kişi-

Dün lstanbul mıntakası rıya
setinin Balkan ofompiyatlarına 
gidecek atlet ve güreşçileri iı
tirakten meneden tebliğile ka· 
file reisi Burhanettin beyin bu 
husustaki beyanatım neıretmi,

tik. Binaenaley Atina müsabaka
Atinaya tam hareket edilmek Jarmm mahiyet ve kemmiyeti 

üzere iken çıkan bu hadiıe etrafın- hakkındaki malumatımız pek 
lik intihap encümeni tarafından 
hazırlanan fırkanın Iıtanbul be
lediyesi namzetleri lıstesini tet
kik ve fırkanın göstereceği 

da dün de tahkikatta bulunduk. azdır. 
Atina olempiyadına gidecek kafile Son müdahalemiıi icap etti-
hazırlıklarına devam etmektedir. ren sebep şudur: 
Burhan bey dün de gazetecilere Alikadar teknik heyetler 

namzetleri tesbit etmiştir. 
Müstekil namüzetler 

lstanbul heyetinin sporcuları i~- sporcuların formunda olmadıkla· 
tirakten menetmesinin federas- rını, Atina mUsabakalarının a-

lzmird-. de bazı zevat bele
diye azalığı için müstakilen na
müzetliklerini koymak ta dırlar. 

yonu tarafından idare edilen bu leyhimiıde feci neticelerle bite
iş üzerinde müeSIİr olamıyaca- ceğini bildiren birer rapor ver· 

son namüzetlerden birisi de diş 
tabibi Ahmet Hakki Beydir. 

ğmı söylemiştir. diler. 
Diğer taraftan tebliği neşre- Biz de memleket sporculuğunun 

den mıntaka merkeı heyeti fena temsil edilmesi ihtimalinin 
Müştak Lfttfu Bey 

istifamı etti? 
reisi Yusuf Ziya bey, de noktai ku'fveti karşı•ında harekete 
nazarında musırdır. geçtik ve bu tebliği neırettik. 

Serbest Fırkanın Adana teı
kilatım yapmakla meş~l ol~~ 

Yusuf Ziya bey bu son daki- Mesele budur. 
~HlllflllatUHllNtllmlMIUtllD .. llmttlltl!lflltlflll .... ftDUlllll 111 ffnnt1 .... .-aı-»aıHııttUltlflMHHl~HlftlfHRtY&ılHIUllıtQtMM9 

Müştak Lütfu Beyin istifa eltıgı "" .... """''"""'""''"""'""""ın. 

tayi olmuştur. Iımirde 0 Ana- Gayri mübadiller 
dolu,, refikımızın yazdığına g.ö~e l d 
lzmir belediye reisi olmak ıçın Maliye vekili fır <a a 
Serbest Fırkaya iltihak ctmit izahat verdi 
olan Müıtak Lutfu Beyin resmi Evvelki günkü fırka içtimaında 
namizetler meyanına ithal edil- gayri mübadillerin ~aziyeti ~on~-
diğini anlayınca Adanadan şulmuştur. Celal Nurı B. gayrı mu-
telgrafla istifasım gönderdiğ, badiller mukadderatının ne olacağı 
bunun üzerine derhal namüzet nı sormuştur. Maliye Vekili şu iza-
gesterilmesine karar verildiği batı vermiştir: 
temin edılmektedir. Müştak Lut- - Muvazaaya dahil emvalin 

l takdiri kıymetleri bitmek üzeredir. 
fu Beyin istifasını geri alup a - Ancak bu baptaki kanun haklan-
madığı malum olmadığı bu ha- · b nm ayni zamanda ve ayni nıs et 
bere ilave ediliyor. dahilinde tevziini amir bulunmak-

• tadır. Son itilafname iadeye 
~-~-Inhısarlar tabi emvalin de Yunanistana 

Birer devlet nıileaseaesi şek· oırakırıiııt. bu1Üna.nf ~1:.1!1 Cla 'takdiri 
• • • kıymetini ıcap ettırdıgınden bu ka· 

Balkan konfransı 
Türk hey'etı nıurahha

sası reisi dün geldi 
Balkan hükumetleri konfran· 

sında TUrkiyeyi temsil edece~ 
olan heyet reisi babık maliyt 
vekili Hasan B. ve azalardan 
bazıları dün Ankaradan geldiler. 

Diğer azalar yarın gelecekler
dir. Heyeti murahhasya, nemli 
zade Nihat B. Ticaret odası na
mına murahhas olarak iştiaak 
edecektir. 

Yeni Vekiller 
ve 

Serbest Fırka line kalbedılmelen mı b"l ı· ·1 bı"r surette takdir •• •• 1 emva ın acı 
düşüııuluyor? kıymetlerini yapabilmek için ali- Ankara, 30 - İsmet Paşanın 

Ankaradn bir akşam refikimize kadarlarla beraber bir formül bu· teşkil ettiği yeni kabine, bilhassa 
I· · ~r verildiğine göre hükômet in· lacağız ve derhal bonoların tevzi· Adliye, lktıaat ve Maarif vekilleri· 
l.: larda mühim tadilat yapacak· me başhyacağız. nin şahısları muhalif fırka a~ası a• 
tır. inhisar idareleri tam manasile Vekil B. Hüseyin B.in bu hususta· rasında iyi bir tesir yap,tı. f,erbest 
birer devlet idaresi haline kalbedile ki sualine de cevap vererk gerçi bu fırkacılar bu vekilleri beyendikle-
cektir. Bütün inhisarların, demir· Vekil bey, cevaplarında gerçi hu rini saklamamaktadırlar. 
yollar müdüriyeti umumiyesine h~n emvalden cüz'i miktar sablmı§ ve 
ziyen bir şekle kalbi muhtemeldıı·. bir miktar da mübadillere teffiz e- lzmirde 

Teli zil'aet mektebi dilmit ise de bunlardan mada Yu- GazeteciJerin ~luhalce-
Bu sene yeni açılan tali zira- n~n ... hük~met!nden alınan para.vve mesi başlıyor 

at kt b. e kayt 'le kabul hukiimetın elınde bulunan dıger l . 30 G t •1 . me e ın . 1 k 1 k zmır, - aze ecı erın mu• 
muamelesi teırini enlia hafta- emv~lınd~le bkunlara .k1 arşıkı b~lara hakemelerine Teşriniervel iptida-

d d k tahsıs e ı me suretı e te a u et- d b 1 k 
31Da kadar evam e ece - . . w• • •• • • sın a aı anaca tır. 
. L . . 1 k- tırılecegını soylemıştır. Anadolu gazetesinin önünde öl· 

tır. eylı ve ıneccanı o an me ------
t b d k ı Yaıııını geçmemi• rıorya plAjları ve tehir hududu dürülen çocuğun 11.e suretle öldü-
e e on o u ., " · h d ··ıd·· w •• h kkı d 1 t hk"I t ·· · · aatl i ti ale mil· Florya plijlannın ıehır u u- ru ugu a n z yapı an a 1 ;:a 

ve vucutlen zır a ş g d d . . • b 1 d" son safhasına gelmiştir. Hadireye 
sait olan orta mektep mezunları u ahılıne ahnması ıçln e e ı- h"t l (S p t ) h" 1 , · k' kt d B d şa ı o an cın os a sa ıp erın-
girebilecektir. ye bır fe .'ı arama 8 • ır. una 8 den Ekrem. Beyin istinabe suretile 

Talipler çok olduğu takdirde sebep pliJlarda beledıye. ahk~m_ı- alınan if Adt.ai de geldiğinden evrak 
bir müsabaka imtihanı yapıa- mn tamamen tatbik edılmesının j bir iki giliıe kadar mahkemeye tev-
lcaktır. teminidir. di olun.~caktır. 

memuru da ıoluna oturturuz. 
Ben işaret etmeden sakın kımıl
damasınlar, anladın mı. 

Filip isimli iri yarı taharri me
murunu ve diğer bir baıka ar
kadaşmı çağırdılar. 

Vana: 
- Hat, dedi, arkadaılarına 

•öyle, gözlerini açsınlar. Kuman
dan vaıiyeti öğrenince pek muh
temeldir ki Uzerlerine atılsın . 

Hat bu ihtara mnsteilzi bir 
tebessümle mukabele etti: 

- Mnstcrih olun dedi, ben ilk 
defa olarak adam tevkif etmi
yorum. Mahaza ikazınııa teıek
kUr ederim. Kendi nefsime ku
mandanın b6yle bir harekette 
bulunacağını zannetmiyorum. 

Vana lakayt bir eda iJe: 
' - Siz biJirsini:ı, diye cevap 

verdi, istediğiniz gibi yapıoı1. 

Biraz suıtu, •onra daha kat'i 
bir eda ile devam etti : 

- Kumandan büyük bir oyun 
oynadı. Bu suretle ıon kozunu 
da ortaya koymuş oluyordu 
Şimdi kaybettiğini ve yakalan
dığını anlarH birden sinirlerinin 
bütün kabiliyeti ile ta,ması bek
lenebilir. Heyecansız, teessUrsüzt 
meraksız geçen bir ömür birgün 
bomba gibi patlar. Bu darbe 
neticesinde bazıları intihar eder· 
ler, bazıları da batkalannı ayni 
akibete sürüklemek isterler. Ku
mandan kendini öldürecek bir 
adam değildir. Bu sebeple ken
disinden ıakımlmaıım ıöylüyo
rum. Psiko!ojik malumatım bana 
bu neticeyi bildiriyor. 

Hat mlistehıi müstehzi güle
rek: 

-Biz belki psikolojiden anla-

mıyabiliriz? Fakat insanları ol
dukça tanarız, dedi. 

V anı gürültü ile esnedi. Bir 
cıgara yaktı, sand•lyeıini 6ne 
arkaya doğru birkaç kere kı
mıldattı. 

Taharri memuru Filip merak 
içinde idi: 

- Müddei umumi bey, diye 
söze knrııtı, af buyurun bir su
alim var. Biz tevkif edilecek a
damı yüzbaşı Leakoktur, sanıyor
duk. Mücrimin kumandan Ben
son olduğunu kim meydana çı
kardı. 

Yans, müddei umuminin cevap 
vermesine imkan bırakmadı. 

- Taharri komiseri M. Hat 
ile taharri bürosu. 

Hepimiz ıustuk. Markam cıga
ralarm biris.ni söndürüp birisini 

(Bitmedi) 



Dünkü içtima 
LVst tarafı 1 inci sayıfc:daJ 

sis etmek lüzumu bakmda Celil 
(lzmir beyin müteleast üzerine 
bu vsı·yet konu~u!clu. Fazla bir 
şey yapmak imkanı varsa ban
ka müdirile birlikte tet1'ik etmi
ye hazır olduğu beyan edildi. 

Hasan Fehmi B. Gümliıhane) 
bankanın anonim şirket suretin
deki ist ;ldalini ileriye sürdükten 
ıonra gayri manlrnllere fazla ser 
363 kornasına •şaret etti. 

B~rem l-<=nunu karşısında ban· 
ka memurlarının vaziyetinden 
bahseyledi. 
Surı B. (Yozgat) zürraa kolay

lık kanununun tatbikatını sordu. 
Müspet cevap Yerildı. Harbiye 
otomobilleri şirketinin vaziyetin
den sual sordu. Tiftik yetiıtir
menin de teşviki istenildi. Tetkik 
edileceği söylenildi. 

Şekel' fabrikası hakkında Ali 
Cenani, Hakkı Tarık, Hasan 
Fehmi (GümüıaneJ, Ragıp (KU
tabya), Tal.sin (Aydın), Remzi 

(Gaziayintap), izzet (Afyon), Ragıp 
(Zonguldak) B.ler söz söyledilar. 
Neticede şeker fabrikasının tcıis 
tecrübesi muvafık olduğu kana
ati kuvvetlendi. Şeker için ka
mış ziraati yerine pancarın ter
cih edilmesi, yalmz şeker istih-
1ali düşünülmeyip, topraklarımız 
için yeni bir mahsul yetiştirilmek 
istenilmesi olduğu, pancann git· 
tikçe daha çok, daha ucuz ye
tiştirilmiye başlandığı, mevcut 
erazinin kafi mahıul vereceği 
anlabldı. 
luet B. (Afyon) un Rıhtım şirke

tinden bahsetmesi üxerine ve
kil B: 

- Bu bir amme hizmetidir. 
inhisar da olsa oyuncak olmaaı
na milsaade edemeyiz. Bununlıı 
meşgul olacağım dedi. 

Hakkı Tarık B. in Sanayi ban
kasına dair olan sualine bunun 
nizamnamesile taahhfit ettiği 
vazifeyi yapan hale getirileceği 
cevabı verildi. 

Liman inbiaarlan hakkında 
Ali Cenani, Tarık, Nadi B. ler 
1ual sordu!ar. Tarık B. mües 
!esenin bUtiin bütün dev
lete mal edilmesini izzet (Af yon) 
f l!'me hizmeti olc'uğu için tica
ret odaları gibi bir müesseseye 
bağlanmasını ileri sürdü. 

Vekil B. keyfiyetin tetkike şa-
yan olduğunu söyledi. 

Yuıuf Kemal bey muhake-
me ve hükümlerin her hu türlü 
müdahaleden azade olması hu
susunda teşkilatı esasiya hükmü
nün öh den beri olan leyakl uzla 
takip edileceğini, yüksek mev
l< iiui anlamayan hakimler göril· 
lür1e vekaletin vazifeıini kemali 
hassasiyetle yapacağını söyledi. 
Usul yoUarmda esaslar muhafa
za edilerek tedilat olabileciğini, 
l:orç için hapsın geri gelmiyece
ğioi, yalnız borcunu verm yenlere 
karşı ceza takibatının kolaylaştml 
masmı"dlişündUğünü, şeklini son
ra kararle~tıracağmı söyledi. 

Sonra ismet Pş beyanatta 
bulundu şiddetle alkışlandı. 

Borsada; 

Dejume.;cilerle bir ihtilaf 
Ticaret ve zahire bsrsası mü

dürlüğü değirmencilerin her haf
ta nihayetinde yaptıklan mua
meleyi bir liste ile borsaya bil
dirmelerini mecburi tutmuştur. 

Son günlerde bazı değirmen· 

eller buaun mesleği sır olduğu
nu söylersek itiraz etmişlerdir. 
Mesele ıimdi ticaret ôdHınıa in
tikal etmittir. 

Minnettarlık borcu 

Göğıündcn hasta bir dostum 
var. Ihti} ar, saçlan ağar-

mıf, hareketleri ağ'ırlaşmış aziz 
•e muhterem bir dost. insanın 
yüzüne mavi, derin tertemiz ço· 
cu'< göıJerHe bakın bu adam, 
Türk ihtil~l tarihinin en ehemroi
yetli bir simasıdır, derıcm, şa
şarsmız değil mi? ETet bu ıaffet, 
bu şefkat çerçevesi içinde kanlı 
bir ibtilal kaynaşmasına vücut, 
batta ihtimal vernıek hakikaten 
güçtür. Fakat, güç hatta akla 
sığmaz iibi görünen bu tezat 
tam bir hakikattir. 

ishak Sükuti ile beraber Ab
dülhamide ilk iayan bayrağım 
açan, Yıldız mahkemesinde (!) 
idama mahkum olan ve nihayet 
çöllere ıürülen, kervanJarın ge· 
çemediği beyalanları tek ba,ına 
aşarak lrana, Mıııra, Avrupaya 
giden lşte bu mavi gözleri, in-
1ana çocuk gibi bakan hasta 

ihtiyardır. Tıkanık göğıü, yor
gun kalbi ile hala çalışan, öm
rünü vakfettiği vatan çocukları
nı okutan bu ihtiyarı her gör
dükçe yüreğim ıızlar. Ağır, teh~ 
like dolu çöl havalarında, hür
riyet uğrunda hastalanan bu a
dam1n son deminde nasibi bu 

mu olacaktı? Vatanın ona ı,arfı 
ödenecek bu kadar borcu var
ken onun ıay yollarında sürüklen
mesi reva mı? 

Bedia han·mın 
elmasları 

Allahm bikmetit hemen her 
sene bu mevsimde k.ymetli 

ıan'atkar Bedia Muvahhit hanı-
mın başına bir iş gelir. Ya may
munu kaybolur, ya köpeği yara
lanır. Yahut ta kedisi ölür. 

Bu sene de haber aldık ki pır
lanta küpeleri, yüzlikleri kaybol
muf. Bu mesele gazete sütun
larına aksedince her halde sah
ne muhiplerini büyük bir teessür 
kaplamıştır. 

Bereket versin ki bu mücev
herler bulunmuı, çalan asri hır

sız bunları bir ıarf içinde geri 
gönder mittir. 

Bu garip zabıta vak'as1m du· 
yanlardan birisi diyor ki: 

- Amerikada bazı san'atkir
lar iki türlü mllcevher kullanır

larmış. Bir kısmı yalancıt bir kıs
mı hakiki. Çalınmak, kaybetmek 
jbtimali olan yerlerde yalancıları, 
başka yakitler hakikilrrini takar
larmış. 

Çalan adam tarafından iki, üç 
gün içersinde iade edildiğine 
bakıyorum da aklıma bir şey 

geliyor: 
Acaba Bedia hanımın· da iki 

türlü mücevher• mi vardı? 
Bir başkası dedi ki: 
- Azizim, bu sirkat sahici 

ıirkate benzemiyor. Her halde 
amatörün biri bir hırsızlık rolil 
yapmak iıtemiı olacak. 

Geçenlerde "Matee,, minnet
tarlık borcu başlığı ile bir tel
graf neşretmişti. Okuyunca içim r 
sızladı •e sevgili ihtiyar kahra
manımı hatırladım. 

~:J~ 

30 evlül 930 

Vak'a şu: 
Alzaalı yetmişlik bir bedbaht, 

büyük muharebede iki oğlunu 
kaybedince, pek biçare kalmış 

ve düttüğü zaruretle elli sene 
evvel orduıunda hizmet ettiği 
Amerikaya müracaat ederek eski 
zamanlan hatırlatmış. Amerika

nın •erdiği cevap ne oldu bili
yor musunuz? "Minnettarlık bor
cu,, gibi şerefli bir ünvan!a ih
tiyara yüz liralık bir maaş bağ· 
lam ak. 

Halbuki hu adamın iki oğlu 
Alzas hudutldrmda Amerikanın 
müttefikleriyle çarpışırken can 
vermişlerdi. Bunlara rağmen elli 
sene evvelki hixmeti minnetle 
karşılamaktaki devlet seciyesi 

huzurunda örpermemek kabil mi? 
Bizim yüksek fikir, mefkure 

fedailerimiz kendi köşelerinde 
hatta, harap fakat bayat ejder
basiyle göğüs göğüse boğuşu· 
yor lar. Bu vatanın hu büyllk 
evlatlarına borcu yok mu, şafka
ti yok mu? .• 

lnhJsarlarda 

L\'lüskirat nhisarı 

Bu sene içki piyaaasmı 
alıyor mu? 

Müskirat inhisar idaresi inhi
sar kanunu mucibince bu ıene· 
den itibaren bütün içkileri ken
disi yapmak mecburiyetindedir. 

Idara bunun için lımir ve 
T ekirdağında şarap mahzenleri 
vapbrmış ıehrimiıde de fabıika
lar tesis etmiştir. Bu sene bUt
çesi miisait olur ise diğer rakı 

fabrikalarını da satın alacak Av· 
rupayada ihracat yapacaktır. 
Bu ihtimallere binaen inhisar 
idaresi aiındiden 1,5 milyon boş 
tite almaıı kararlaıtırmışhr. 
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Yeni tarife ve Y a1ova 
kaplıcaları 

Adalar, Yalova, Moda hattın· 
da bugilnden itibaren sonbahar 
taıifcsi tatbik edilö)cektir. 

Yeni tarifede Bostancı-Adalar 
seferi kaldmlmış ve Y alovaya 
yalmz bir akşam poıtası konul
mu~lur. 

Yalova kaplıcada bugünden 
itibaren lokanta serv:aleri kapal 
tılmışb.. lhcalarm bir kısmı bu 
ayın 15 ine kadar açık kalacakbr. 

KIZIL YAZAN : Omer Rıza 

---------------------------•• 
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"Derhal geri d5nünüz.Ben 
davet etmedim.,, 

. . 
sızı 

Çünkil devlet başma geçmek 
için fırsat bekliyen varsa L u fır
sattan belki iatifade etmek is
terdi. O zaman iş çok kolayla
ıırdı. Bu kafileler Medineyc h~
men tecavüz eder, ıehri teshir 
ederken Osman öldürülür, dahili 
harbin başlamasına mani kal
mazdı. Bunun için Sebe oğlu ev
veli Medinenin içini yoklamak 
istedi. Netice de Medineye birer 
murahhas heyeti iz.amına Lcarar 
nrildi. Basrahlardan bir heyet 
Talhayı, Kufclilerden bir heyet 
Znheyri, Mııırhlardan bir heyet 
Aliyi gör~ cck, onları başlarına 

geçmek için davet edecekti. 
Bu heyetler hareket ederek 

Medineye S[irdi. 
Basralılar, T albayı l uldular. 

Onları htit metle selamladılar. Mi
safirpeı veı liği ile m~şhur olan 
HzL Talha bunları kabul etmiş, 

onlara iyi muamele ctmiı, aonra 
onu diolemiıti. 

Bunların içinden biri ziyaretin 
maksadını anlattı: 

- Biz Baıradan gelen büyük 
bir kafile namına size gönderil
dik. Biltün Basra halkı bu hUkii
metten mllteneffirdir. Onun teb
dilini istiyor. 

Hz. Talha sordu: 
hill<umeti 

riayet etmiyor. 
- Bunu neden Yaktmda bil

dirmediniz? Niçin geçen sene 
herkes şikiyete davet olunduğu 
zaman siz de vaziyetinizi bildir· 
mediniz? 

- Çünkn biz bu itin esa11n
dan hallini istiyorduk. 

- Esas1ndan halli ne demek? .. 
- Yani Osmam halederek 

sizi yerine getirmek. 
Tabla gözlerini dört açtı, kaf· 

larını çattı ve şiddetle cenp 
verdi: 

- Benim böyle bir fikir bas· 
ladığımı size kim söyledi? .• 

Heyet fena bir vaziyete düı
mfiştü. Deminden beri konuşan 
reıs bir iki kere yutkundu, 
Sonra: 

- Efendim, dedi, biz ıizden 
aldığımız meliluplar üıerine ha
reket ettik. Siz bizi davd etti-
niz ..• 

Talha: 
- Bu mektupları çıkarmaz!.. 

diye bağırdı. 
Fakat bu mektuplardan eser 

yoktu. Talha ayağa kalkmıştı. 
Blltün heyet le ayakta idi. Tal
banm hiddetini anlıyan adamları 
dışarda bekliyorlardı. 

Hey4:t reisi cevap verdi: 
- Bu mektuplar bize Baıra

da okundu. Bütün bu arkadaş
lanm da buna şahittir. T aJha, 
oturanların ylizüne bakb. Bun
ların hepsi: 

- Biz de bu mektupları din
ledik. Dediler 

Talha, işin içinde feıat oldu
ğunu anladı. itidalini muhafaza 
etti. Sonra bütün heyete döndü: 

- Dinleyiniz, dedi, ben size 
biç bir mektup yazmadım. Sizi 

davet etmedim. Size okunan bn
lün mektuplar sahtedir. Ben 
şimdi bu işin tahkikini isteye
ceğim. Siz hemen dönünüz •e 
bütün arkadaşlarınıza benden 
duyduğunuz bu ıözleri habeı 

veriniz. Ve derhal geri dönünUz. 
Basralılar heyeti tam bir hus

r an içinde geri döndü. Ve aJdı
ğı cc.vabı bildirdi. 

Hz. Ziil;eyre göndtrilen heyet 
onu lomığında l ulmuş, o da 
izzet ve ikram He karıılanmıf, 

ona da: 
- Biz Küfeden gelrn bir 

kafileyi tcms"J ediyoruz, KvfeH
lerin hepsi ahvalm salah bul
ması ıçın sizin devlet başına 
geçmen:zi istiyorlar. Siz iş ba
şına geçerseniz sük O.net hasıl 

olur. Onun için başımıza geçi
niz ve bize yardım ediniz. De
miılerdi. 

Züber bunlara ~ordu: 
- Hükumetten şikayetiniz 

ne ise söyleyiniz de biz onları 

tahkik ettirelim ve sizi memnun 
edelim. Maksadmız salah is~ 

onun yolu budur. Nedir fiki
yetiniz? 

- Bizim hususi bir şikayeti
miz yoktur. Biz bütDn ümmetin 
arzusunu yerine getirmek isti
yoruz. 

Üu.11&1.._u.. L:_,.:LAT-4! -1.l-

ğUDU neden anladınız? 
- Sizin bize gönderdiğinJz 

, mektuplardan ... 
- Ben size mektup mu gön

derdim.? 
- Siıin mektuplarınız hepi

mize okundu. 
Bntün cemaat bunu tasdik 

etti. 
Zübeyr bunlara sordu: 
- Benim bu mektuplarım 

yanınn:da mı .. ? 
- Hayır. 
- Fak at ben size mektup 

yazmadım. Siz hemen arakadaf· 
larımza dönünilz, onlara deyiniz 
ki: Zübeyr sİ%e bir mektup yaz
m•mıf, sizden bir şey istememit· 
tir. Size bu mektupları okuyan
lar sizi aldatmışlardır. Haydi 
gidiniz. 

Bunlar da bu cevabı alarak 
Zübeyrin huzurundan ayrılmıı· 
lardı. 

Hz. Aliye gidenler daha iyi 
bir muknbele görmemişlerdi. 

Hz. Ali, Abcari Zeytte bulu
nuyordu. Mısırlılar tarafından 
gönderilen heyet onu arada bul
muş, onu ta:zimkarane ıelimla
mış, sonra ona maksatlannı an
latmıtlardı: 

- Ü mm et Emevilerin tehak
kümünden bıkmıfhr. Artık bu 
tebakküme bir nihayet vermek 
zamam geldi. Bunun için Mısır· 
dan büyük bir kafile geldi. Bu 
kafilenin hedefi bu iti hallet
mektir. Onun, bu harekete 
riyaset etmeleri rica olunuyordu. 

Hz. Ali bu ıözleri dinledikten 
sonra sordu : 

- Arkadaşlarımı nerede? •. 
- Arkadaşlarımız, Haşebe, 

Merve, Avas mevkilerinde bek
liyorlar. 

(Bitmedi) 
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Eczac' ar 
VAKiT 

Ayın 3 ünde Jimanı
mıza geliyor 

f evfik Rüttü beyin de filo 
ile gelmesi muhtemel 

Hafif kruvazör "Çervo nya 
Ukrayna,, ile uşaumyan,, ve "Ne
zamojnik,, torpitolarından mO· 
rekkep Rus filosu 3 teşriniev· 
Yelde limanımıza gelecektir. 

Ertesi gün de iki tahtelbahirin 
daha gelip filoya iltihakları muh
temeldir. 
Ruı filoıunun Jimanımız.da 

ne kadar kalacağı belli değil
dir 

Filo, lıtanbuldan sonra Pire 
ve oradan da asıl ıeyabatin 
gayesi olan ltalyaya, Mesinaya 
gidecektir. 

Filo kumandanı geçen sene 
bir torpito ile limanımıza SoY· 
yet Hariciye komiseri Karahan 
yoldaıı getirmiş olan Şetin1a 
yoldaıtır. 

"Çervonya Ukrayna,, 1'ruva
zörU, bütün diğer gemiler gibi 
Rusyada yapılmış ve ismi Uk
rayna cümhuriyeti şerefine kon· 
muıtur. 

Şaumyan torpitosu ise 1921 
de lngilizler tarafından kurşuna 
dizilen Azarbeycan cümhuriyeti 
komiseri Şaumyanın hahrasanın 
yadı için konmuştur. 

"Nezamojn:k,, ise Ukrayna 
lisanında "fakir köylii,, de-
mektir. 

Hususi istilıbarahmıza nazaran 
Hariciye vekilimiz ve rüfekası
nın Rus filosu ile gelmeleri 
muhtemeldir. 

Tı~r:et ale~~de 

Bır mürEceet 
Barslon ticaret odası şehrimiz 

ticaret odasına müracaat ederek 
ihracat tacirlerimizin ismini iste· 
m ştir. 

Th·aret muaheciejeri 
Macaristanla aramızda yapılan 

tıcaret muhndcsi Macar parle-
mentosu tarafından tasdik edil· 
miştir. Muahede 15 gün sonra 
tatbik edilecektir. 

Diğer taraftan hükumetimiz~ 
le Iran arasındaki muvakkat ti
ticaret itila~m:mesinin müddetli 
yakında bitecek ve yeniden mü· 
zakereye başlanacaktır. 

Amanullah H. 
Yarın kıŞı geçirmek 
üzere Roma ya gidiyor 

Bu yazı Istanbulda Tarabyada 
geçiren sabık Efgan kralı Ama· 
nuJlah H. yarın SteUa Ditalya 
vapurile Romaya gidenektir. 
Amanullah H. bütün aileıi efra-
dını da götürmektedir. Kıtın 
Romada oturacaktır, Amanullah 
Han IstanbuJda kaldığı mliddet 
zarfında Türkçe liaamnı ilerlet
miştir. 

c VUKUAT J 
Fecibirkaza 
Bir kondöktörün 
ayakları kesildi 
Dün saat 14, l 5 de Haydar

paşa istasyonundan hareket eden 
30 numaralı banJiyo treni Sua
diyc istasyonunda durmak üzere 
iken sahanlıkta bulunan kondök
tör T alit efendi yere diitmüı 
tekerlekler altında kalan ayak· 
lan kırılmııtır. Mecruh tıp fa· 
köftesine yatırılmııtır. ÜskOdar 
müddei umumi1iği tahkikat yap-
maktadır. Bu feci hadiıenin za
vallınm dikkatsizJiğ~n neıet 
ettiği ıöylenmektedir. 

Belediyede . 
~~· 

Halka sorulacak 
Belediye hudutlarının tashihini 

istiyor musunuz ? 
Reylerin verilmesıne "v ın 16sında başlanacak 

Yeni teşkiJAta göre belediye Reylerin verilmesi dört gün 
hudutlarının tesbiti ve Beşiktaşta sürecek ve ayın 21 inde tasnifi· 
bir belediye teşkili için teşrini· ne batlanacaktır. 

evvelin 16 ıında halkın reyiue Tek taksi 
mUracaat :edilecektir. Kayma- Tek taksi meseleıi için buglln 
kamlık dairelerine konacak aan- ıoförler heyeti umumiye halinde 
dıklara yeni teşkilAtın icrasını toplanacak ve müzakere edecek· 
kabul edenJer beyaz kağıdı, et· ferdir. Fakat şoförler cemiyetin· 
miyenler kırmızı kağıdı iınzaliya- de hem otomobil sahipleri, hem 
rak atacaktır. Kağıtlara fU de toförler olduğu için iki zıt 
cümle yazılacaktır. menfaat Ye iki :ı1t fikir vardır. 

Şoförler tek takai usulünden 
"Beıiktaşta bir belediye fU· memnundurlar. Patronlar iıe ak-

beıi teıkili Ye diğer belediye b 

şubelerinin şehir hududu dahi- :t~e~ml~fi)t~:Ja~~d~atk:~:.r~:ma~ 
lind~k~ . kazalara göre tadil en ları ilk defa olarak YUku bula· 
tashıhını kabul Ye ya retederim., cakhr. 

ffHUfflllllllllllllllh•llllUlllftUlll""lt 
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~arifte; Adliyede; 
~-

Mek teplifer 
ve 

Spor kulüpleri 
Maarif vel<Aleti bir müddet 

evel mekteplere yolladığı bir 
tamimde talebenin spor kulüp
lerine giremiyeceklerini bildir
mittir. 

Maarif emaneti mekteplerin 
açılması münaaebetile bu tami· 
mi mekteplere yeniden yollaya· 
rak tekit etmiştir. 

Talebenin spor ihtiyacını tat· 
min için mekteplerde spor tet· 
kiJatına ehemmiyet verilecektir. 

Bu~ün 
Birkaç miıhım davaya 

bakılac11k 
lstanbul iğır ceıa mahkeme

sınde bugün bir müddet eye} 
Bağlarbaıında Teofan isminde 
bir bakkalı öldürdüğü noktasın· 
dan cürmünde bazı esbabı mu
haffife görülerek on sene ağır 
hapıe mahkum edilen Aslanın 
temyizden nakzen muhakemesine 
başlanac.ktır. Ağır ceza mahke

mesinde bugün "Resimli Ay,, 
aleyhine "savoJun ben geliyorum,, 
yazısından dolayı açılan dava 
da tetkik olunacaktır. 

Etıbba odeaıne edlmııen girecek 
EczacıJarm ettıbba odasma 

kaydedi!ecekleri yazılmıştır. Kayit 
muameleleri yapılırken odaya 
kimlerin girebileceği oda idare 
heyetince iştibahı mücip olmuş, 
bu mesele sıhhiye vekalc tinden 
sorulmuıtur. 

Sıhhiye vekaletinden gelen 
cevapta odaya eczane açaralc 
eczacılik yapan eczacılarla ecza
ne meaul müdürlerinin dahil ola
bilecekleri bildirilmi,tir. Bu ka· 
rara göre eczanelerde kalfalık 

yapan eczacılar etibba odasına 

giremiyeceklerdir. 

AJeni teşekkür 
Samsunda pek mahirane bir surette 

yüzüklerimi çalanı üç gün zarfınba mey
dana çıkaran ve Türk zabıtasının iktidar 
ve dirayetini bir kere daha ıspat eılen 
Samsun kısmı adli reisi Ziya Beyefendi
ye ve Samsun zabıta memurlarına alenen 
arzı teşekkür ederim efendin. 

Darülbedayi san'atk:lrlaıından 
Bedia Muvahhit 

~-ıııııııı~----------.ıı Is. B. Darülbedayi temsilleri l 
BU AKŞAM SAh T 9,30 DA 

TOPAZ 
4 PERDE 

Terceme edenler: 1. Galip Hasan Rasim 

1 Te~rin~vel Ç4nanba 9.30 

Dahilde ı ı:ıriçte 

ı ay:qı Kuru1 'so 
~ 400 80' 

b 750 •4SCı 

12 1400 noıı 

Cemaziyelevel 

1349 
6u gecel<ı Ay 

Koç l-01ımı tır:mas • 

Güneşın aoğu~u: , ,56 - batı;ı 17,53 

Ayın doğu~u · 15.45 - t>a!ı1ı : l 00 

Namaz vakitleri 
· al>a"ı Öfl• ikini 
.. 36 12.04 15,22 

Hava: 

.l\ktan Ya•• 
17 53 19 24 

Dün azami harareı 23derecc olmuş· 
tur. Bugün muta\"aSıt şiddetle poyraz 
eı:ecek, haYa bulutlu olucıılmr 

Ritdvo: 

Bu akıam lstanbulda 
Saat çekizden onı kadar alaturka 

fısıl. 

Sinemalar : 

Alkazar - Taı znn 
A'emdar - Elem yolculnn 
Aari - Kırmızı dudaklar 
Ekler - Beyaz rahibe 
Elhamra - Aşk valsi 

Geçen ıeneki gib: aah Opera - Şefkat 
akşamları muallim ve talebe- Beıiktaı Hili.l - Sefalet zambağı 

Jere, çarıamba akşamları Etuv .. J - Seher vakti 

üniformalı zabitana, ve cumar- 1 Fransız - Allahın bahçeleri 

tesi akşamları umuma tenzilat Melek - Yeşil hayal 
· Şık - Mujik kalbi ~ 

vardır. ._ ____________ _.
1 

SüreyyaKadıköy- Cız mugınJ\~ - - -Acele satılık Hane 
Sekiz oda iki salon büyük iki 

bahçe elektirik ve terkosu var• 

dır. içindekilere sorulsun Üskü-
dar Doğancılar şair Naili sokak 
No. 9. 

Bu husus için lizımgelen ma
arif masraf butçesine konulmuıtur. 

Leyli meccanı" talebe 
Şehrimizdeki leyli lise ve orta 

mekteplere alınacak leyli ve 
meccani talebenin imtihanları 
yirmi beı eylülde yapılmıştır. 
Muallim mekteplerine girenler· 
de dahil olduğu halde kabul 
edilen 135 ~işidir. 

Buglinkil muhakemede temyj- im 
zin nakzma ithba edilip edilme· 

---------=--=-=-=--c 

Küçük haberler J 
Altı ayda - Memleketimizden Fran· 

saya 37,624 kental kamuk ihraç edil· 
miştir. 

diği anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan tanıştığı Şeku

re H. ı öldürmekle maznun baf
kamorot izzet Ef. ile Vala Nu
rettin B. e attıiı kurşunla ''Ak
ıam,. refikimizin idare memur
larından Şevket B. i yaralıyan 
Rem:ıi Pı. zade Şevket B. in 
mubakemel~ri de bugündür. 

Mahk,emeı as/11 e iiçlinü huknk da· 
ITesinden: 

Müddei Hasan F ehmil ey 

Teşrinisanide Kapanacaktir 
Zümrüt Yalova kaklıcaları ıimdiye kadar binlerce bas
tanm ıshrabmı sihhat ve neşeye tahvil etmİftİr. Sonba
harın IAtif günleri Yalovayı bir kat daha güzelleştirmiştir 

Teşrinievelın 15 ine kadar 
Misafir kabul olunacaktır 

Mevsimin 
geçirmek 

son günlerini, neşeli bir tedavi ve istirabatla 
istiyenler ıimdiden müracaat edebilirler. 

Telefon Beyoğlu 1745 
Darülfünunda - Bu sene müraca

at çok fazladır. Şimdiye kadar Hukuk 
fakültesine 200, Fl"n fakültesine 70, Ede
biyata 60 Ff. müracaat etmiştir. 

tarafından milddaleyb Binnaz ha- ~S:s ;: :ı;~ 
nam aleyhine ikame edilen boşan- _ == = : 

Mahallelerde - Hasta fakirleri te
davi için hasta sandıkları tesis edilecektir. 

Mimarlarımız ıerefine -Dün ak
şam belediye heyeti tarafından bir ziya
fet verilmiştir. 

Liman tirketi mOdüril - Hamdi 
8. in vazifesinden aynlacığı ve politika 
işlerile meşgul olacağı söylenmektedir. 

Tenzilatlı satıt- Yapan ticaretha· 
neler hakkında ticaret odası tetkikata baş
lamıştır. 

Pirinç zeriyatını ıslah - Pirinç 
zeriyatının ıslahı için bir şirket ticaret 
odasına müracaat ecrniştir. 

Eğri kapıda - Bir ilk mektep ya
pılacaktır. 

Sirkecide kadın çiğniyen vat· 
man - Fehmi efendi hakkındı tevkif 
müzekkeresi kesilmiştir. 

Hasan Ali B. - Pariste yapnğı tet
kik seyahatinden ~ehrimize dönen maarif 
vektleti umumf müfettişlerinden Hasan 
Ali B. cuma günü Ankarıya gidecektir. --

~~nm~~~~n~:M~~l~WWWll_l_._._1-1-••••~•••••••••••••~@ 
aleyhin ik~m~tyihı meçhul olma- I~ · Bu OPERA 
ama mebPJ bır ayda CeYap ver• ı k sinemasında 
mek tı:ıere dava arzu halinin a şam 
illnen tepliğ ve bir ayda cevap 

mediğinden ta~kikat gün~ tayin ş E F K A T 
ve yevmi tabkıkatta dahi hazır ı 
bulu madıaından biltalep hak- ( . ) · h ı · d k b J n ° k . 'b d' • Hanry Bataılle ın şa car erın en mu le es can Toulout 
kında ğ~yap lalrlarlı 9ıtt301 az e ılmıt ve Marcelle Jefferson Cohn tarafından temsil edilen tamamen 
ve tahkıkat - · salı aaat F ·· lil k 1 1 b f·ı· ' t h" · t l 

1 k d
. • ransızca soz ve şar ı ı o an u ı ım san a ve ıssıya ı 

13-30 da tadıd e ılmıı olmakla asilane noktai nazarından hakiki bir müeevherdir. 
beraber mfi ealeh Binnaz ha· . .. . • . . 
nım bir bir ay zarfında hanei ilaveten: Halıhazır dunya havadıslerı ıle Felıl<s 
z.evciyete avdeti hakkında ihtarat f Bahriyeli Kedi f evkahic.le güzel sesli canh bir resinı) 
icrasına mahkemece karar veriJ· ı@ _,,,_.___..._t, 
mit olduğundan aerek yev- "'"" -~~ 
mi tahkikatta mahk:mede hazır o~~~. . ~ ' ".Ji~ o 
bulunması ve gerek bir ay zar· 

fmea hanei zevziyete avdet et· 
meai lu.zumunu mübeyyin itbu 
gıyap kararı Ye ihtarname iJAnen 
tebliğ olunur. 

Bu akşam EL HAMRA S 1NEMAS1 N DA 1~ 
Gala müsameresi olarak ijl 

Villy Frizch ve Lillian Harvey 
tarafından temsil edilen 

1!~z:~~· Kuştüyü yastık 
AŞk V1\LSI ~ 

1 
Vıyana opereti gösterilecektir. ~ 

llayeten: Folu Nevs halihazır sesli ve sözlü dünya havadisleri c~ 
Bu filim yakında lzmitde Milli Kütüphane sinemasında ve ~ 
Ankarada Kulüp sinemasmda geçecektir ~~ 

Galataaaray sergisinde birçok takdirlere mu.bar olan Iıtanbul'da 
Çakmakçılarda Çeıme ıokağındalci kuttüyll fabrikasında kilosu 125 
kuruıtan baılar kuıtoylerinin kilosu haz1r ~astık şilte yorgan kuş
tilylerine mabıuz kumaılarm cnYaı cümlesı çok ucu:ı fiatla satıl-
maktadır. 

t).ıi'lllıfWVU~UDmfrlll...wıı '\.. ~() 
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Mecı·ste Neler Konuşu ? • 
B. M. hararetli münakaşaların Meclisinde geçen 

neşre devam 
zaptını 

ediyoruz 
lıi döYizi gelebileceğini tahmin etm~k gayet m~şkül_, olduğunu 
ve değil burada hiç bir yerde tahnun etmek mumkun oın:ı.adı· 
ğını,, beyan buyurdular zannederim. Evvel~e sarah!lt~e s~yle· 
dim, bu her sene tekerrür eden bir hadisedır. Bu hadısenın e
hemiyetini teyit eden, iki tane mühim rnk'a vardır. O da l~on
sorsiyomun me,·cudiyeti bu seneki ithaUıt tiacretimizin mef
kudiyetidir. Bunlar meydandadır. Mayıs ayında, haziran ayın
da maliım olan bu aylarda zuhur edecek hadiseyi tahmin et
m~k herkesin karıdır. Belki mübalağa ediyorum, maliyemizde 
bilhassa paramızın kıymetini muhafaza etmekle mükellef olan 
makamat bu kıymeti tahmin etmek, takdir etmek vazifrsile 
mükelleftir. Arkadaşlar, bu yapaılmadı, ne o1du? buyurdular 
ki hükumetin bilcümle paraları ingiliz mübayaatına sarfo· 
lundu daha ne oldu Ziraat Bankasmda ve bir çok şubelerinde 
mvecut paraları tamamen inr,iliz mübayaasına tahsis olundu, 
binaenaleyh zürra kredisiz kaldı bir talmn murabahacılarm 
elinde kıvrandı durdu. Ihtiyacat, zürraı tazyik etti. Bunu tak
dir etmemek icap eder miydi? Geçen seneki panik esnasında 
hükumetin, aldığı tedbirlerle adeta kendisi de Türk p:ırası 
kullanmamak için tedbir aldığını ifade ettiler bu mümkün 
değildir efendiler, herkesin cebindeki para, bankada mevc.u~ 
olan parası yine mevcuttur, mahfuzdur. Bu olsa olsa kredıyı 
kesmeğe matuf bir tedbirdir. Akıl sahibi adamların kredi ve
rerek ingiliz parası alacağını, irade ve basiret sahibi, akıl sa· 
hibi adamların kredi alarak yüzde ,yirmi İngiliz lirası faiz ve· 
rerek ingiliz lirası mubayaa edeceklerini zrınnetmiyorum. 
"Memlekette tevali ve teakup eden ifl:1sların zuhuru mütalea· 
larınca büsbütün bir mahzur değildir, belki de bir faidedir,, 
buyurdular. 

[Dünkü sayımızdan mabat] 
görülür ki 10 milyon fazla bir resim almamız Jçin yUz mily?n 
liralık fazla bir mahn iceriye girmiş olması lazımdır. Resım 
alınan mallar fazla girmiş i::;e belki sikletleri .v~ saire itibarile 
110 milYOn ol:ıhilir. Belki 9:> mil) on lira olabıhr. Fakat tama
mile yü-z milyon olmak ihtimali de vardır. (~5) milyonla (110) 
milyon arasında bir rakam tasanur etmek ıcap eder. Yoksa 
Fethi Beyefendinin i~arct ettiği gibi bütün fazlalığın yekunu 
umumisi ;Jo milyon .li~adan ibaret değildir. Çünkü gümrükten 
clört ay zarfında almrş olduğumuz fazlai varidatı, müteakip 
avlar varns Ya\'as ,·e kemirilme!~ suretile (11) milyonluk vari-

.... • ~ .. a • • 

data muadil olacak dereceye getırmı~tır. 
Demek ki arzettiğim rakam ilk senenin dört ayı içinde vaki 

olan bir tehacümii irade etmekte idi ve bu zaviye altında her 
Jdm müsahede ve tetkik ederse arzettiğim rakamdan uzak1aş
maz; arzcttiğim rakam hakikati ifade eder. Senenin sekiz ayı 
tedricen bu rakamları arttırmıştır. Fiseringin bir raporu vardı 
ve bu rapor efkfıt·ı umumiyeden gizli tutulmaktadır. Ben so
ruyonım. Efendiler Osmanlı llankasınm malı olan bir raporu 
Maliye Vekili nesretmelc hakkını haiz midir? soruyorum. 
(Değildir sesleri). 

Yunus Nadi il. (.tluğla) - Rapor lş Bankasınmdır. 
Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü B. (Devamla) - Ben Osman

lı Bankasının. Doy~ebankın hususi bir malrnı nasıl elinden alıp 
efkarı umumiyeye neşretmek hakkını haiz olabilirim? ve ben 
Maliye Yekaletinin en :>akınında bulunan ,·e ayni istiklale ma
lik olduğuna emin olduğum 'l'iirk müesseselerinin malı olan 
:raporlan da efkftrı umumiyeye neşretmek hakkınrn Maliye ve
ka letnide bulunmadığına kani olan bir adamım. Maamafih, 
arkadaşlar; ~adece lş Bankasının malı olan bu vesikanın neşir 
ve ilftn edilel)ilmesi için, l<"'ethi Beye teklif ediyorum, benimle 
bHaber gelsin Celal Beyefendi kabul buyuı·ursa neşir ve ilin 
ecelim. Görülecektir ki bu rapor da neşir ve ilAn edildiği za. 
man kendi davalanm takviyeden ziyade zayıflettirecek vesi· 
ka bulunacaktır. l\lüllerin raporuna gelince: arkadaşlar; 
Devlet idaresinde zaman zaman bir çok adamlar bir çok kıy· 
metli sözler söylerler. Her söylenen sözü hakikatı mutlaka 
ve mahza telakki ederek derhal tatbika geçmek biraz ihtiyat
sı adamların. birnz kendi kafasından ziyade başkalarının fikir· 
)erine tevdii nefseden kimselerin karıdır. (Bravo sesleri alkıf· 
lar) Bizce, herhangi hir rapor üzerinde uzun tetkikat yapma· 
dan, onun hakkında şahsi vicdani kanaatlerimiz tebeJ1ür et
meden onun icra safhasma konulmasında hayırdan ziyade 
tehlike olur kanan ti vardır. (Alkışlar) Maliye vekaletinde ve 
diğer vel.:lletlerde bu kabil bir çok vesikalar vardır ve ben size 
söyli) c)<; m; ne için ilan etmediniz diyen adamlardan rica edi· 
yorum. Ben henüz lstanbuldan hareket etmezden evvel gaze
telere bt') anat yaptım hiç bir mahzur yoktur ilan edilebilir 
dedim. Beni bunun için mi muahaza ediyorlar. Bunu ne için 
ıı- zan Hfüara almıyorlar? Bu raporu bir çok arkadaşlara o
J,ut malda beraber nihayet Avrnpaya gideı·ken dahi ilanda bir 
mahzur olmadığını söyledim. Gazeteleri çok yakından takip 
eden Ahmet Bey arkadaşımız ne için bunu nazarı itibara al
m1yorla1"! Jıilhassa arkadaşlar paramıznt-kıymeti üzerihde -va
ki ohrn harel.at münasebetile meclisi davet idişimiz • cümleyi 
a) nen aldım - b:ısiretkflrane hareket değtt~lr buyuriİular. Ar
kadaslar ! Meclis saltthiyetlerine karşı bütün teyakkuz ve in
tibahımızla bütiin hassasiyetimizi muhafaza ettik: en ufak 
"Üph€> ve tereddüt hasıl olduğu zaman onu kendi kafamızla. 
ke tdi salühiyetimizle değil doğrudan doğruya bu milletin 
m:imc,..~ili olan Büyük :Meclisin marifetile halletmek cihetini 
teemmül ettik. Şimdiye im.dar böyle olduğu gibi bundan son
ra ela miitemadiyen böyle olacnl\tır ve bunun başka türlü ola
ca ~rnı tac:::ıvvur etmek doğru olamaz. eğer biz bu hadiseyi dört 
a) C\' el görrnemiş~ek, hen sonı;> orum bu hadiseyi değil Tür
ki) ede hatta dünyada görebilmiş kaç kişi vardır? bir hadise ki 
16 aguslosa kadar mütemadiyen maliyenin sarfettiği lngiliz 
liraları ile tutunmu~tur. Önümüzdeki agusto:=mn (16) sına ka· 
dar biz mütemadiyen İngiliz lirası vermişiz. Maliye bu husus
ta bir buçuk milyona yakın İngiliz lirası vermiştir, konsorsi· 
yom (200) bin lngiliz lirası vermi;;tir. Dedetin bir çok ihtiyaç
lan tehir edilmiştir. Bütün bu tehirat ve takyidat, bütün bu 
külfetler kar:;>ısında bir ay sonra iki ay sonra beş ay sonra 
mahzannın tamamen tahanül edebleceğini kestirebilmek 
mümkü müdür? zannederim ki Fethi Beyefendi de bunu kes
tirememekten rnüteyelJit Mali;> e VekiJinin kusurunu ma
zur görecek kadar insaflıdır. Arkadaşlar; bittabi bazı lakırdı
lar ''ardır ki onun doğruluğunu, eğriliğini tamamen ölçmek 
imkanı yoktur. I•'ethi Beyefendi bir sene evvelki ithaHi.tla bir 
sene sonraki ithaıat arasındaki (50) milyon liralık farkı kay
dettikten sonra bunun en belli başlı sebeplerinden birisi de 
halkın i;;tira kabiliyetinin azalmış olması ve memlekette tutun
muş olan para üzerinde ve diğer mesail üzerindeki tedbirlerin 
bir neticei zaruriyesidir. Maale ·ef biraz evvel söylenilen er
kam ile bunu karı;;ılamanın imkanı yoktur. bu öyle bir sözdür 
ki tamamen ak~i dahi doğru olabilir. Memleketin iştira kuvve
ti artmıştır. Çünkü memleket rnamutat ve masnuatı memleket 
dahilinde o kadar çok sarfedilmiştir ki bizi haricin emtiasın
dan oludkça kun·etli miktarda müstağni bırakmağa başlamış· 
tır. 

lJlaliyc vekili Saraçoğlu Şükrü Bey (Devamla) - Arkadaş
lar, iflaslardan bahis buyuruyorlar. .Memleket maliyesi ve 
memleket iktı:sadiyatı biiyük bir tehlike ile karşı karşrya gel
diği zaman .•..• henim sözümdür. Ağa oğlu beni kendi sözüm
le tutmak için söylüyor. Bunun için arzı cevap ediyorum. Bü
:>iik bir tehlike ile krn~ı kar~ıya gelmiştir . .Arzettiğim gibi bir 
milletin mali istiklftline hasım olan devletlerin, zehirli adamla· 
rın propagandasile bir çokları tela~:t düştüler. Beş ay sonra 
lazım olan lngiliz lirasını bügünden satın almak için pek faz
la tehalük gö.stermişlerdi. Bu panik devresinde derhal acil 
tedbirler almak J:1zım geliyordu. Bu tedbirlerden en mühim
leri maliyenin·ve miiessesatı maliyenin bankalar nezdindeki 
me,·duatını geri <'ekmekti. Çünkü her ~eyi harice terhin ede
rek Tiirk parası tedarik ve l.mnunla lng-iliz lirası temin yoluna 
gidiliyordu. lcap ediyordu ki Türk J>arasının nedreti bu mem
lekette kendisini hissettirsin, her arayan 'l'i.irk parasını bulma
sın ve netice olarak İngiliz lirası talepleri azalsın, aldi~ımız 
bir çok tedbirler arasında bu tedbiri de en acil ve en müessir 
hir tedbir olma!\ üzere derpiş ettik. Uütün memlekette bu ted
biri ahrken düsündük ki arzu ettikleri para), gösterdikleri 
teminat mukabilinde hulamıyan hüyük bazı tacirlerimiz maa
lesef çok müşltühitla haşhaşa kalacak ve belki bunların içinde 
bazılnn da iflas etmek zaruretini duyacaklardı. Fakat arka· 
daşlar bütün milletin parasını batırmak ve bütün bir mil1etin 
iktısadiyatı sıfıra doğru giderken onu durdurmak için yapmış 
olduğumuz fet!akfırhk, emin olabilirsiniz ki, herhangi bir mem· 
lekette bu tedbirleri, t~JJ.ik etmiş olan devletlerin istedikleri 

fedakarlıktan çok daha az bir fed:ıkarlıktı~ •• ;Bu tedbirleri ~~
mış olan bliyük bir memleket bemm arzettıgım zamanda bu
yiik vergiler tarhetti. Halkın elinden parayı a1ab~~mek ye pa
rayı durdurabilmek için bin bir t!dbi.r ara~ın?._a boyie bır ted
bire müracaat ettim. Bununn netıcesı belki dıger esbap ve se· 
vaik arasında bazı iflaslar da vaki olmuş nihayet unutmayı
nız ki iflaslar vaki olan memleketin iktısadiyatı behemehal 
çürük' demek değildir. Çok memleketler vardır ki iflası kü~ ~]
tında saklarlar. Onlar ateş üstünde gezen insanlardır. Bızım 
memleketimizde mahkemelerimiz bizim memleketimizde mali 
miiesstselerimiz hakiki iflls ettirilmesi lazım gelen adamları 
iflba sevkediyorlarsa hakiki vazifelerini yapıyorlar demek· 
tir. Çünkü iktrsadiyatı sağlam bir yerde ateş üstünde bulun· 
durup ta yarın bunların hepsine birden patlak verdirmektense 
bunların hakikatini ammenin gözü önünde tutarak hakiki kre
diye malik olan adamları borsada çalışır bir vaziyete sokmak 
öyle zannediyorum ki kendilerinin dahi arzu ettiği bir netice 
olmak lazım gelir. 

Ağa oğlu Ahmet B. - Anlıyamadık. 
Maliye Veküi - Türkçe tahsiline gidersiniz. (Bravo sesleri) 
Muhterem arkadaşlarım, hakikaten çıkarmakta olduğumuz 

kanun, efkarı umumiye dahi bilmelidir ki girmiş olduğumuz 
mücadelenin ikinci safhasını teşkil eder. Ve ikinci safhasında 
mücadeleye girerken birinci safha ayni zamanda bitmişti. Ma
amafih aldığımız tedbirler ile burada müsaade edeceğiniz ted· 
birler ve istikbalde alacağımız tedbirlerle mütemadiyen hede
fimize ve paramızın istikrarına doğru yürüyeceğiz. Bu tedbir
leri ayni istikrar telakki etmek ve hakiki istikrarın artık el ile 
tutulacağını iddia etmek gibi bir tafra:furuş1uk yapmadık. Fa
kat kanaatimiz şudur ki hesaplı ve müsbet bir yolda yürüyo
ruz. Varacağınuz netice behemehal fili bir istikrar ve ondan 
sonra da hukuki ve kanuni bir istikrardır. Ya1nız bir cümlele
rine atfen şunu söyliyeyim ki bu hakikt istikrara vardığımız 
gün dahi her elindeki kağıdı götüren adam mukabilindeki al
tını alacak değildir. Fethi Beyefendi pek alA bilirler ki ne 
Fransada ve ne de cJüoyanın herhangi bir yerinde her istiyen 
adam cebindeki kağıdı hatta istikrardan sonra altına tahvil 
edemez. Yalnız bazı kuyut ve şurut tahtında altın ihracatı 
müsaadesi vardır ki bu da bizim memleketimizde ayni şekilde 
olacaktır. Binaenaleyh cebinde her kağıt taşıyan bir adam is
tediği zaman altın alabilecektir. Bu öyle bir hayaldir ki dün
ya cennetinde kalmadL (Bravo 8esleri, alkışlar) 

Fethi B. - Ben de aksini iddia etmedim. 
. Naim Hazim B. (Konya) - Efendim; Fethi Beyefandi ilk 

sözleri ile hükumete büyük tarizler yaparken bize de fevkala
de bir gaflet isnadında bulundu. Meclis azasc Müllerin rapo
runu görmeli ve okumah idi buyurdular. Meclis azası Mülle
rin raporunu okumuş ve görmüşeür. Memleketin iktısadiyatı 
Jle, en derin yarası ile alakadar olan bu gibi işlerde emin ol
sunlar• ki bigane bulunmuyoruz. Yalnız çok tetkikli ve çok 
kıymetli diye ballandırdıkları bu rapor maliyeci arkadaşlann 
ifadelerine bakı1ırsa o kadar kıymetli değildir. Ben bunlardan 
bahsetmiyeceğim yalnız dairei intihabiyeme taalluk eden yan
lı~ bir tetkikten bahsedeceğim. Müller, Devlet işlerinde müı.ıa
kasanm hazan muzir olabileceğiııden bahsettiği sırada Konya 
elektrik istasyonunu misal getiriyor. Ve diyor ki Kony.a elek
trilc istaisyonu çok ağır münakasa şeraitine tabi tutulduğu için 
bir kaç gün geçtikten sonra artık bir daha açılmıyacak bir ha
le gelmiştir. Çok kıymetli membalardan, çok derin tetkikler· 
den mülheın olduuğnu zannettiğim l'tlüllerin, kuvvetini sudan 
alarak işJiyecek olan ve su bulundukça ilanihaye işliyecek 
olan bir elektrik istasyonunun, üç beş gün muattal kaldığını 
görerek artık işlemiyecek bir hale geldiğini söylediğini görün· 
ce bunun muntazam bir rapor olmadığını anladım. Müllerin 
raporuna rağmen Konya elektrik istasyonu işliyor. Yalnız şu· 
nu arzedeyinı ki Müllerin raporunun işliyeceğinden ümidim 
yoktur. 

Fethi Bey. (Gümüşane) - Muhterem arkadaşlar, ruzname
mizde bulunan kanun hakkında beyanatta bulunurken maliye
mize bir kaç noktada dokundum. Temas ve izahatımın muh
terem Maliye Vekili Beyefendiyi ziyadesile asabileştirmiş ol
duğunu görüyorum. Efendiler, anlaşılıyor ki, şimdiye kadar 
böyle muhalefet fikri ile kendi siyasetine ve kendi kanunları
na pek o kadar itiraz dinlememişlerdir. Fakat bundan böyle 
kendilerini temin ederim ki maksadımıza siyasetimize muvafık 
ve memleketin menfaatine mutabık görmediğimiz bilcümle tek 
lifatı kemali samimiyetle ve kemali ciddiyetle tenkit edeceğiz. 
Bundan dlayı kendileriım asabiyetini beyhde yere israf etme
melerini rica ederim. SükQnetlerini muhafaza etmelerini tek· 
rar ederim. Takdirlerimizi esirgemiş olduğumuzadn naşi bizi 
tekdir buyurdular, kabahat bizde değil kanunlarını takdir et
tik, fakat siyaseti umumiyesini Hükumetin maliyemizde yap
mış olduğu siyaseti reddetmek benim ve hatta bir çoklarımı
zın bile maksadına ve fikrine muvafıktır. (Bayır sesleri). 

Hakikati saklamıyahm arkadaşlar. Bunu memleket anla
malı ... Efen diler, gümrük istatistiklerini size arzettiğim za
man Maliye Vekili Beyfendinin verdiği rakamla istatistikler 
arasında mevcut olan rakamı, izah etmiştim. Maliye Vekili 
Beyf endi bu tezime uzun bir cevap veriyorlar. Evvelce bu ce
vabın hiç olmazsa yarısını ve bu izahatın hiç olmazsa yarısını 
bir kısmını vermiş olsalardt bu suale hiç hacet kalmazdı. Ken· 
di ifadelerinde bir sene zarfında yüz milyon lira fark olduğu
nu söylediler. Dört ay şöyle oldu, ondan sonraki aylarda da 
böyle oldu. Buna dair vaktile hiç bir izahatta bulunmuş de
ğillerdi. Halbuki bunlan izah etselerdi aynca bu noktayı zik
retmeğe lQıum kalmazdı. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) - Yavaş yavaş anlarSinız. 
Fethi B. (GiJmiq~) - Anlaşılıyor ki, Mazhar Müfit Bey 

biraderimiz bulunduğumuz mephaste kat'iyyen değildir. Baş
ka vadidedir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) - Sözlerinizi din1eyip dinleme
mek bence müsavidir. Esasen hiç bir şey anlamıyorum. 

Fethi B. (Devamla) - Pek müsavi olmaHığı şunclan anlaşı
hyor ki mütemadiyen yerinizde sözümü kesmek i~in uğraşı· 
yorsunuz. Efendiler; bundan evvelki sözlerimle daha çok )\fül
lerin raporunun meclise tevdi edilmemesinden bahsetmiştim. 
Fiseringin raporu üzerine asla israr etmemiştim . .l\lüllerin ra
poru üzerine beyanatta bulunmuştum. Maliye Vekili l\fohte· 
remi Saracoğlu Şükrü Bey diyorlar ki: "A vrupaya giderken 
beyanatta bulundum ve dedim ki neşrinde mahzur yoktur.,, 
O zaman neşrinde mahzur görmüyorlardı, o halde o zam~n 
bu raporu daha önceden Meclise tevdi etmekte faide görmek· 
ri iktıza ederdi, tevdi edUmiş midir? edilmişse tenvir iktıza e
derd~ evdi edilmiş midir? Edilmişse, sözümü ge
ri alacağım. Edilmemişse Hazim Bey biraderimizin sözleri va
rit olamaz. MecUs ictimaa. davet edilmiyerek ettilden cv\'el ya. 
ziyetin nazarı dikkate ahnması icap edeceği hakkındaki söz1e
rime, "memleketimize ihracat zamanında fazla miktarda ecne-

Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü B. (lznıir) - Her zaman ve 
behemehal mahzur değildir dedim. 

Fethi B. (Gümüşane devamla - Evet, her zaman mahzur 
Ju bir şey olamaz, dediler. Belki de böbyledir. Evvelce kendile
ri de zikretmiştir ki kavanini iktısadiye her hangi bir emirle 
tebdil olunamaz memlekette iflAslar varsa bu veya şu müla· 
hazalardan naşi değildir. Memlekette ticaretin iktısadiyatın 
ileri gitmemesinden münbais olan bir hadisenin neticesinden 
ibarettir. Yoksa bunu memleket için bir iyilik saymak ve bu· 
nu bir Maliye Vekilinin ağzından işitmek bence hayret oluna· 
cak bir şeydir. 

Celdl B. (lzmir) - Muhterem arkadaşlar; hükiimetinizin, 
her .zaman türk parasını düşiirmemek için ittihaz ettiği ted· 
birlerle karşınıza gelirken ve biz buna alışmış iken bugün o 
türk parasının fazla kıymetlenmemesi için karşıza cı1cmış ol
maktaki kıymetini huzunı ftlinizde sükutla geçiştiril'eği mü
nasip görmemiştim. Bu kayde şayan ve hatta teşekkürle ve 
minnetle zikre şayan bir hadisedir. Türle parasının tenezzül 
etmiş o1ması nasıl memleketin zararına ise lüzumundan faz. 
la kıymet ihraz etmiş olması da ayni suretle zararı muciptir. 
Hükumet, memleketin ithaıa.t ve ihracatı arasında mütevazin 
bir vaziyet ihdas etmek için tenezzülü de tereffüü de memle
ketin menafii lehine muvafık bir surette elinde tutmak ve zap· 
tetmek istiyor. lşte bu kanun bu maksatladır ki huzurunuza 
gehpi§tir. Kanun hey.eti unrnıniyesile kabul edilmiş olduğu i
çin bundan uzun boylu bahsederek heyeti nliyeniıU taadi ede-oo 
cek değilim. Yalnız kanunun alelflcele meclisi alinize sevkin· 
deki gördüğüm esbap nedir? Bu bir; ikincisi de şimdiye kadar 
paramızın istikrarının neden vücude getirilmediği hakkındaki 
fikir ve mütalealarıdır ki bunları aı-zedeceğim ve sırf bu mak
ı-;adı tenvir için söz almış bulunuyorum. Filvaki meclisi alini· 
zin intizar olunmadık bir zamanda fevkalade bir içtimaa da
vet olunması bir hadisei mühimınedir ve halk bunu böyle te
lakki etmekte şüphesiz mazurdur. Fakat efendiler; memleke
tin geçen seneki iktısadi vaziyetile bugün içinde bulunduğu
muz iktısadi vaziyeti gözönüne getirir ve bunu tetkik edersek 
bunun bir zaruret olduğunu teslim etmekte asla gecikmeyiz 
ve hadisatın bir az içinde olanlar bunu bir ayak evvel gör
mek imkanına maliktirler. Borsamıza fazla döviz arzolunu· 
yor ve bu suretle milli paramız kıymetleniyor. Bunun sebebi 
nedir? geçen sene ve bu mevsime ait olna döviz arzının istatis
tiklerini tetkik ettiğimiz zaman görülür ki geçen senenin arzı 
ile bu senenin arzı arasında Jete mühim fark vardır. Bunu vü
cude getiren iktısadi sebep nedir? Geçen sene ihracat mahsu
latımrzı maalesef vakti zamanmda satamadık. Vakti zama
nında satamadık dediğim zaman bunun elde olduğunu asla 
kabul etmezsiniz zannederim. Buna eminim. Yani ihracat ta
cirleri vaktile piyasaya çıkıp ma1larımızı alıp sevketmemiş
lerdir. Efendiler; bu sene şükranla kaydedilecek mühim bir 
hadisedir. lzmir ve havlisincle yirmi milyon kiloya karip istih· 
sal olunan tütünlerin azami miktarı satılmıştır. (Çok doğru 
sesleri). Ve bu suretle müstnhsilin cebine mühim miktarda pa
ra girmiştir. Mahsulümüzün miktarı yüksele olması ile bera
ber keyfiyeti dahi çok mükemmeldir. Bu itibarla satışımızın 
fiatı geçen seneye nazaran daha alidir. Ye ziirnun daha lehin· 
dedir. Şu halde satışların böyle birdenbire yapılmış o1masr, 
geçen senelere nazaran borsaya fazla döviz arzını intaç etti. 
Şu halde madem ki paramızın az çok bir raddede tutulmuş ol· 
ması fazla temevvüç göstermemiş bulunması memleketin me
nafii lehinedir. Binaenaleyh hükumetin burada ittih:ızı ted
bir etmesi kadar ve bu kanunu bir an evvel tanzim edip tees· 
süs etmiş olan muvazeneyi bozmamak için heyeti muhtereme
nizi davet etmesi kadar; tabii bir şey görmüyorum efendim. 

Efendiler, hepiniz bilirsiniz ki paralarının istikrarına ait 
diğer devletler evvelft 8 - 10 sene muntazam mesai sarfet
mişlerdir ve hatta paraları filen istikrar kespettiği zaman · 
dahi, Jmnuni istikrara gilmiyerek bir iki sene o fili istikrarı 
müşahede altında bulundurmak li.izumunu hissetmiı;;lerdir. 
Bu ihtiyatkar hareketin neticesi nedir efen diler, yanlış adım 
bütün memleketin servetini felflkete !'Ürükliyebilir ve netekim 
istikrar için lüzumundan evvel, yani istikrnr fili olgun bir 
hale gelmezden enel istikrar yapmak gayretinde 1 ··lunan 
milletler ezcümle Belçikanın bu hareketi kendisine 7:> milyon 
dolara mal olmu~tur. Türk milletinin olgun olmıyan bir hadi· 
se üzerinde tecrübe yajJ'lllağa asJa ni)·eti yoktur ve olmamalı· 
dır. (Bravo sesleri) bazı mütehassıslar bu mes'ele iizerinde o 
kadar israrla bahsederler ki kendilerinin bu tenkitlerini huzu
ru alinizde şimdi arzedeceğim: mesela: bir hastamz vardır, 
hastanm bulunduğu odamn derecei hararetini 20 veyahut 25 
te bulundurmak istiyorsunuz. fakat odanın tabii havasr o rad
deye gelmezse istikrar için dahi yapılan hareketler ayni şey
dir ve ayni neticeyi verebilir. (Brauo sesleri) Size bir çok mi
saller .zikredebilirim: Çekoslovakyada nasıl olmuştur. Bizz.at 
Fransa'da nasıl yaı>dmıştır. Yunanistanda naı-ııl yapılmıştır 
Ye hatta Romanyada nasıl acı (konsorsiyom) lar ki bu yazıl
mıştrr. Bunu huzuru alinizde ispat edebilirim. fal<at herkesin 
malf!mu olan ~e) icrle '\'al~thizi izaa etmek istemem.A)oiıl fili 
istikrar i~hı Hızım olan ı;;erniti esasiye nedir, evvela bütçemj-

[Zaptın neşrine yarın devam edeceğiz] 



Pendik Bakteriyolojihanesi mu
dürlüğünden: 

Şişe ve damacana münakasası 
Bakteriyolojihanei Baytari Serom dartılistihzarı 
Gram Adet Nel'i Adet Kilo Nevi 
500 2000 Şişe 10000 Kiloluk Şiıe 
100 sOOO ,. 20 !O ., Damacana 
200 1000 ,. 20 25 " " 
50 2000 " 25 20 " " 
30 1 ooo .. s ıs ,. ,. 
20 1500 .. 10 10 " " 
10 500 .. 10 5 " 
s 500 " 

1000 300 D6rt köıe §İte 
16800 

Pendik Bakteriyolojihanei BaybJri ve serom Darlllistihıanna 
lflzumu olup aleni mUnakasaya konulan ve 8 -Tetrinievvel-930 
tarihine mUıadif Çaaşamba gOnll ihaleleri icra kılınacak olan yu· 
karda mikdarı gösterilen muhtelif Şiıe Ye Damacanaya talip olan 
lar ıartnamesini görmek için her gün Defterdarlık binasında Mt1-
essesab iktisadiye muhasebeciliğine Ye fiıeleri vermeğe talip olan 
lann yevmi ihale olan 8- T etrinievvel- 930 tarihine mOsadif Çar
ıamba günO. aaat 14 te mezldlr muhaaehecilikte mOteıekkil mu
b ayaat komsiyonuna mfiracaat eylemeleri. 

Çanakkale vilayeti def
terdarlığından 

Bedeli muhammen Cinai Mevkii 
600 lira Amaşya va puru Hamidiye kalesi altında 

7 - V AKIT 1 T eşrinevel 1930 ==--

VA K 1 T ı n-1 
•• · ~-. .. ;ı ... •· 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 
~~! .~!~?~.ar.11114 1-~B=e=ş=ik=-==r-ta=ş=t<ı=b=iı=· =b=e=ıe=.,d=i=v=e =şu=b=e=-.,s·i-=-t=e=şı={i=letl 

·········Tarıfe••······: ve dibii·er dokuz belediye şubesi lıu-
: 1 De/alık kuruş !JO : ~ 
: .ı • .. $0 : ~ dutlarının kaza hudutlarına göre 
i ! · · ~~ i : tadili için hall{ın reyine nıüracaat . \ . . . ~ 

: ihtiyaç kalmayın- : edile f:, el{ t i r. 
: cava kadar ( azamr 100: 
: 10 defa) ll&n edil- : lstanbul vilayeti idare heyetinden: . 
: mek ifzere maA·tu : İdare heyetleri henüz teşekkül etmeyen kazalar için heyetı-
! Abonelerimfzin her 0ç aylığı için : mizce karar ittihcm muvafık görülerek lıtanbul belediyesi dahi-
: bir defa• meccanen! : linde Beıiktaş kazası hududile mahdut olmak &zre yeniden bir 
: 4 satın ~ıı lllolınn fazlı ııatırı : Beşiktaş belediye ıuheıi ihdası ve diicr belediye şubeleri bu- , 
: ı,ın 5 er kıırcq ummotııoar. : dutlarının belediye hududu dahiline isabet eden kısmanda kaza . 
• •••• •• ... • • •• • • •••• • ••• •• • hudutlarına göre tadili için Cemiyeti Umumiy~i. belediye~e .ıcr-

Satılk _ Kiralık dolunan teklif hakkında lstanbul Umumi meclısme aza ıntıhap 
etmek hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde müte-

Sablık hane - Şehzade ba~ında mekkin bulunan zevatın reyine müracaat ed:lmesinin Ye kazıının 
Çukurçc~me yanında 1aşhan arkasında hududu dahilinde mukim olan zeyatm T. evvelin oa altınca Pcr-
Marmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda k k d 

ıembe gününden 20 inci Pazartesi günU saat on ~c ize a ar 
ve mü~temila.tlı müceddet kArgir hane reylerini iıtimal etmek Qzre Sarıyer, Beıiktaf, Fatih, Eminönü 
saulıktır. içindekilere müracaat 

Alım - 4,sx6 . ebadında bu foto· 
graf makinesi almak istiyorum. Fiatı, 
teferrüatı ve markasile tahriren Vakıt 
fotograf rumuzuna müracaat. 

ııı~ımııııııı 111~~ 

r 
Sejrisefain 

M erlcu ıccnteai: Galata Köprü baf1nda 
Beyotlu !S62. ~ube acentesi: Sirkecide: 

\fühürdar zade ham altında Tct.lst.2740 

ve Kadıköy kaza merkezine müracaatları ilan olunur. 
•• 
Usküdar kazası idare heyetinden: 
Iıtanbul belediyesi dahilinde Beıiktq kazası hududu ile 

mahdut oimak üzere yeniden bir Beşiktaı belediye şubeıi ih
dası ve diger Belediye ıubeleri hudutlarının belediye hududu 
dahilinde isabet eden kıımmda kaza hudutlarına göre tadili 
için cemiyeti umumiyei belediyece serdolunan teklif hakkında 
lstanbul umumi meclisine iza intihap etmek hakkıaı haiz olan 
ye belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan zevabn 
reyine mtlracaat edilecektir. Kazanm hududu dahilinde mukim 
olan zevatın TeırinievYelin 16 mcı Perıembe günllnden 20 inci 
Pazartesi gUnll aaat 18 e kadar reylerini iıtimal etmek llzere 
kaza merkezine müracaatları ilin olunur. 

Çanakkalenin Hamidiye kales i altında sahili bahirde karada bu ı 
lunan ve ha.zinei maliyeye ait Ama sya vapuru vaziyeti hazıraaile ma: 
hallinde teslim edilmek ıartile ve tekarrür edecek bedeli ihaleyi mü- 1 

teakip bir taksitte verilmek üzere ve matrafı taireai müıteriıine ait ol-. '.skenderiye sürat 
mak fartile 2/ 10/ 930 Perıembe günü saat 15 te ihalesi icra kılınmak 

Beykoz kazası idare heyetinden: 
Istanbal belediyeai dahilinde Beıiktq kazHı bududile mah

dut olmak üzere yeniden bir Beşiktaş belediye tubeıi ihtaai 
ve diğer belediye ıubeleri hudutlannın belediye hududu dahi
linde isabet eden kıııiıında kaza hudutlanna göre tadili için 
Ceu..iyeti Umumiyei belediyece ıerdolunan teklif hakkında Is
tanbul Umumi . meclisine aza intihap etmek hakkını haiz olan 
ve belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan zeyatın re
yine mOracaat edilecektir. Kazanm hududu dahilinde muki~ olan 
zevatın teırinievvelin en altıncı perşembe gDnllnden yirminci 
paıartesi gOnU saat .on sekile kadar reylerini istimal etmek llzerc 
kaza merkezine milracaatları ilan olunur. 

üzere 13/ 9/ 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mevkii müzayede- postası 
Ye vezedilmit olduğundan talip olanlar o/o 7,5 pek akçeleri le varidat da 
ire•ine müracaat eylemeleri ilin olunur. (ı•zm• ) npunı 3 tr Teıriııi evel 

P T T U M L CumalOde 

. . . . • evaZJffi Ve Galata nhbmından kalkarak 
cumartesi ıabaht &mir• varır 

b · •• d · ı · v • d ı Ye lzmirden ıaat 12de kalkarak ffie aill ffiU lr JgJn en: 1 Pazarteıi aaatlOda Iıkenderiyeyc 
Poıta ve telgraf merakizi ihtiyacatı için 5000 kilo ·11icim ile . Yaracak Ye Çartamba İıkcndcri-

100000 adet tahta etiket ve 6000 kilo anbalij kAğıdı kapalı zarf yeden kalkarak hmire ui-
uaulile münakasaya vazolunmuıtur. rayarak lıtanbula 12 de &elc

cektir. 
16-10-930 tarihine mllsadif perşembe günü aaat 14 te ibale•İ icra İ•kendcriyeden aktarma Port-

olunacağından taliplerin şartnameyi almak için hergiln Ye mDna- 't · · d k b ı 1 
k ıaı ıçın e eıya a tı ııo u-

aaaya iıtirak için yevmi mezkiırda muayyen olan aaate ka nur. 
du usulu dairesinde kapatılmış olanz zarfları komisyon riyasetine 

tevdi eylemeleri. 
-----· ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-
Gıyrl mankul maHarın ıçık 

ırttırma ilfını 
l&tanbul 4 cü icra memımuJ!undan : 
Açık arttırma ile paraya çev

~ilece.k gayn menkulün ne oldu
gu: Üsküdar Bulgurlu Çakal Da
ğı mevkiinde C. 59 No. 3435 
lira kıymeti mubammineli maa 
köık arazinin 144 hisse itibaı ile 
65 hiasesi, ve yine ÜakUdarda 
Hace Hasna hatun m. çeşme 
ıneydaru sokağında cd. 34 ve 
36 No. dört bin altı yüz on sekiz 
(4618) lira kıymeti muhammineli 
dUkkinların tamamı. Ist. 4 cü 
icra <lairesinde 3-11-930 

Arttırmanın yapılacağı, yer, 

1 

gün, saat: Tarih, saat 14 ili 
16 ya kadar. 

1 - lşbu gayrı menkulün art-
brma ıartnaınesi 20-10-30 tari· 
hinden itibaren 929-169 No. ile 
Ist. 4 cü icra dairesinin muayyen 
nu ınara.sında herkesin görebilme
ıi için açıktır. ilanda yazılı olan
lardan fazla malumat almak is· 
tiyenler, işbu şartnameye ve 
929-169 dosya numarasile me
nıuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iıtirak için 
Yukarda yazılı kıy;111etin . yüzde 
Yedi teminat gösterılecektır. 

3 - Hakları tapu sicilile sabit 
?lınıyan ipotekli alac~k!ılrala di
ler allkadarların ve irtıfak hak
kı sahiplerinin bu haklan~ ve 
htıauaile faiz ve masrafa daır o
!~ iddialarım işbu ilAn tarihinden 
1tıbaren yirmi gün içinde evrakı 

olmıyanlar satış bedelinin pay
latmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttır-
maya iıtirak edenler arttırma 
ıartnamesini okumut ve lüzumlu 
maliimatı almış bunları tamamen 
kabul etmit ad ve itibar olçnur
Iar. OstOnde bırakılan gayrı 
menkulün bedeli zamanında ve-
rilmezse gayn menkul ikinci bir 
arttırma ile satılır ve bedeli far
kı Ye mahrum kalınan yüzde beş 
faiz ve .diğer zararlar ayrıca 
hllkme hacet kalmaksızın memu
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Beı numaralı fırkadaki şart ta· 
hakkuk etmek kaydile üç defa 
bağınldıktan sonra gayn menkul 
en çok artbranın üstünde bıra
kılır. Şart tahakkuk etmezse 
artbrma geri bırakılıp alıcı t•ah-
hOtlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmaaına ve gayrı benkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
aatlflD tarzına göre diğer ıart
lar. Müterekim vergi, belediye, 
vakıf icaresi müşteriye aittir. 

Yazılan gayrımenkulit yukarı
da gösterilen' 3-11-930 tarihinde 
Ist. 4 cü icra memurluğu odasın· 
da işbu ilan Ye gösterilen artbr
ma şartnamesi dairesinde satı-
lacağı ve c. 34 ve 36 N o. dUk
kinlar ikametgahlan meçhul 
1200 L birinci derecede ipotek 
sahibi Aptülhamit Ef. ye ve c. 59 
No. maa k6tk Ye arazinin hi11e
duları Ahmet ve Memduh B. 

llil~ZOO itinci POS~SI 
(KARADENJZ) vapuru 2 

teşrinieyel Perıembe aktamı Ga
lata rıhbmından kalkarak Zon
guldak, Inebolu,Sioop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize. Of, Silrmene, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ordu, 
Fatsa, Samsun, Sinop, 
lneboluya uğrayarak gelecek
tir. 

Trabzon Birinci postaları
mız badema l.stanbuldan salı 
gDoleri ıaat 18 de kalkacaklar
dır. 

11111111.._mmınmınnmnınaı:ı:: mıA11ı:a 

~ adık zade biraderler vapurları 

Karadeniz 
Muntazam ve Liiks J•Ostası 

Dumlu Pınar 
vapuru s Pazar gunu 
teırinievel . akşamı 
Sirkeci rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, Inebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sür111ene, Rize •e Ho- 1 

paya azimet ve avdet edecek
tir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hana altında acen-
tahaına müracaat . ı r o 

Beyoğlu kazası idare heyetinden: 
Istanbul belediyesi dahilinde Beıiktaı kazaıı hududile mah· 

dut olmak üzere yeniden bir Beşiktaı belediye ıubesi ihdaa 
ye diier belediye ıubeleri hudutlannın belediye hududu dahi
linde isabet eden kıs:::ıında kaza hudutlarına göre tadili için 
Cemiyeti Umumiyei belediyece serdolunan teklif hakkında I.s
tanbul Umumi meelisine aza intihap etmek kakkını haız olan 
ve belediye hududu dahilinde mDtemekkin bulunan :zevatın re
yine mUracaat edilecektir. Kazanın hududu dahilinde mukjm 
olan zevatın teırinievvelin on altıncı perıembe gönünden yir
minci pazarteai günll saat on sekize kadar reylerini istimal et
mek üzere kaza merkezine müracaatları ilin olunur. 

Adalar kazası idare heyetinden: 
lıtanbul belediyesi dahilinde Betiklaı kazası hududile mah

dut olmak Uzere yeniden bir Beıiktaı belediye şubesi ihdası ve 
diğer belediye şubeleri hudutlarının belediye hududu dahiline 
isabet eden kısmanda kaza hudutlarına göre tadili için Cemiyeti 
uııı umiyei Belediyece serdolunan teklif hakkında Istanbul 
uıııumi meclisine aza intihap etmek hakkını haiz olan ve bele
diY e hududu dahilinde mütemekkin bulunan zevatın reyine 
mü ""acaat edilecektir. Kazamn hududu dahiJinde mukim olan 
zev .. tın Tetrini evvelin on altıncı perşembe gününden Yirminci 
paz~rteıi ııünü ıaat on sekize kadar reylerini istimal etmek 
üzere kaza merkezlerine milracaatları ilin olunur. 

Bakırköy kazası idare heyetinden: 
Istanbul belediyesi dahilinde Beşiktaı kazası hududile mah

dut olmak üzere yeniden bir Beşiktaı belediye şubesi ihdas ve 
diaer be~ediye ~ubeleri hudutlarınm belediye hududu dahiline 
isabet eden kısmında kaza hudutlarına göre tadili için cemiyeti 
umumiyei belediyece serdolunan teklif hakkıda Iıtanbul umumi 
meclisine Aza intihap etmek hakkını haiz olan ve belediye 
hududu dahilinde mütemekkin bulunau zevatın reyine müracaat 
edilecektir. Kazanan hududu dahilinde mukim oJan zeyatın 
teırinevvelin on altıncı perşembe gününden yirminci pazartesi 
günü saat on sekize kadar_ reylerini istimal etmek üzere kaza 
merkezine müracaatları ilin olunur. 

Satılmak üzere e,ya ~ubcsine b>rakdan Hüseyin beye ait 
beş parça yatak odası bir ,ez!ong, bir vitrin, on iki parça ka
nape takımı He Şevki efendiye ait bir yazıhane ilan tarihinden 
itibaren on beı gün zarfında bilm Uracaa kaldmJmadığı alelfisul 
bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

Istanbul belediyesinden: Köprüler müdüriyetinden açıkta olup 
halen nısıf maaş almakta olan memurlar hizmete alınacakların
dan 6-10-930 tarihine müs adif pazartesi glinü saat 14de bele· 

lbiisbitelerile birlikte memuriye
tinıh:e bildirmeleri icabeder akıi 
halde haklan tapu sfe'Çlile sabit 

lerle Münevver ve Şazimet H. 
lara ilin olunur. 

f~ TeJf. lstanbul 2134 lj 
::w:um111ıanr.1•••mnvmaaaa ... ._I lil•••••••••••••••••••111:•mm&1&1Em diye n'crliezinde behemahal hazır bulunmaları ilan olunur. 



f C...etem!Ide çakaD YU> H r .. bnl•ID blltlla haltlan malı{11ad"' ı· 
G.-te1e gö.ıderllectk mektupların üzerine idare ıçlnse ( idare ] vuıra 

&it tse f Yazı J ı,arett lconulmalıdır 

ı uı&• •raa •eld•pt ana ıademadea. lnymett anıka.dder••ı. cıo•lrtupıare koa11 m10 oaralarse 

lıtaylıolmumdaa .-. U&alarm 1111lad-ada.a ıda,. m••'al detıldJt _J 

ilan 
Devlet Demiryolları umumi 

idaresinden: 
1-10-930 tarihinden itibaren 34 numaralı katar Pendik içme ve 

43 numaralı katar içme-Pendik ar~ında mülgadır. Ehalii mubte
remenin malQmata olmak üzere ilan olunur. 

Jf * • 
Haydarpaşa Gar binaımın çab ile çab seviyesindeki kargir 

aksamın tamiri kapalı zarfJa mllnakasaya konmuştur. 
Münakaaa 15 birinci teırin Çarşamba günü saat 15 de Anka

rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakaaaya iştirak edaceklerin teklif mektuplarmı ve muvakkat 

teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kitipliiine 
vermeleri lb.ımdır. 

Talipler milnakasa şatnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaıadaki jdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

.. • Jf 

20 ton kalayın kapah zarfla milnakaaası 27 - brinci teırin - 930 
puartesi gilnü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde 
yapılacaktır. 

Mnnakasaya iıürak ede<:.eklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni gDnde saat 15, .30 a kadar komisyon kAtipliğine 
vermel~ri liz1mdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini beşer lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

.. ... Jf. 

360 tane lokomotif, tender ve vagon bandajının kapalı zarfla mü• 
n~uı 3 ikinci teşrin 930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev
let Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 

Münaknaaya İftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
temknatlarmı ayni günde saat 15,30 kadar Münakasa Komisyonu ka
tipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa fartnamelerini beı lira mukabilinde Ankarada 
ve HaydarpaıaCla ldare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Uşak Ter akkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi idare Meclis;nden: 
l~ Teşrınievvel 930 Çarşa111ha günü saat "'onda Şirket merkezi olan şeker fabri

kasında aşağıda yazılı alellde içtimaa ait ruznamedeki maddeleri müzakere ederek 
bu baJ>ıt& karar vermek üzere umumt heyet halinde içtima olunacoğından esas 
nizamname mucibince şirket hissedarlarından alo yüz hisseye sahip olanların veya 
bu miktar hissei veUlcttcn temsil edenlerin içtima gününden on giin evci Uşak'ta 
şirket merkezine, lstanbul'da Sanayi ve Maadin Bankasına, lzmirde Kardiçeli 1 lanında 
ek.ilimiz Emin zade Neşet Beye müracaatla asaleten veya vekAleten sahip oldukları biss 
senetlerini tevdi ve mukabilinde dübuliye varakalan almalan rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Bil!nçonun \·e idare mecJisi ve murakıpler raporlarının kıraat ,.e tasdiki ve 

idare meclisinin ibrası. 
2 - Şirket esas mukavelesinin muaddel dokucu'ncu maddesi mucıbince idare 

meclisinin yeniden intihabı. 

3 - ı 930 senesi için iki mürakıp intihabı ile ücretlerinin t!l}'İni. 

Uşak Terakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi idare Meclisindt n: 

15 Teşrinievvel 930 Çarşamba günü sa:ıt 14 te şirket merkezi olan şeker 
fabrikrsındı aşağıda yazılı fevkalAde içtimaa ait raznamedeki maddeleri müzakere 
etmek ve bu bapta karar vermek il%ere umuml heyeti halinde içtima olunacnğından 
hissedarların lçtima gününden on gün evvel Uşak'ta şirket merkerine, lstanbul'da 
Sanayi ve maadio Bankasma, lzmirde Kardiçeli Hanında vekilimiz Emin Zade Neşet 
Beye müracaatla asa1eten veya vek!leten sahip oldukları hisse senetlerini tevdi ve 
makabilinde dühuliye varakaları almaları rica clunur. 

Ruzname: 
1 - Şirket sermayesi sülüsten daha aş:ığl inmiş olduğundan ticaret kanununun 

325 İnci maddeıi mucibınce infisah karşısında kalındığı cihetle bu bapta karar 
ittihazı. 

2 - Şirket hesabat ve rnuame!Atının tasfiyesine karar verildiği takdirde tasfiyet 
memurlarının tayini ve ücretlerinin tesbiti. 
Hamiş: Bu içtimada bir hisseye sahip olanlar dahi reye iştirak edebilir. 

-----~-=-~------~---------------~--------~_.:..--~~~--~------~ 

Iktısat vekaletinden: 
Ankara• da tel~i:ı telgraf civarında inıa edilmekte olan Zirai 

ve baytari enstitnlerin ikmali inıaabndan harici ııva, kapı, pencere 
gibi otu bir kalem aksamı intaiye ile tesisatı sıhhiye namı verilen 
sıcak, ıoğuk ıu boruları, laYabo aptesane taıları gibi yedi kalem 
inıaat iki kısım halinde ve beher kısım ayn, ayrı pazarlıkla ihale 
olunacaktır. 

Pazarlığa 5 TeşrinieYVel 1930 Pazar günü aaat on dörtte baıla
narak intaç edilecektir. Evrakı fenniye inıaat mevkiindeki heyeti 
fenaiyeden yirmi beş lira bedelle ve evvelce evrakı fenniye alanlara 
meccanen ita olunacaktır. Taliplerio o gün meı:k6.r saatte lkhsat 
Vekileti Ziraat müst: .. arlığ'ı dairesinde müteıekkil heyet riyasetine 
miiracaatlan ilin olunur. 

1 

Amerikan usulü DANT!N 

Nasuhi Diş MACUNU 
ı dişleri beyazlanr ve 

etleri kuwetlendirir. 

Sairlerinin rekabetine 

rağmen tercih olunmak

tadır. Bir kaç tecrübe ktfidir. Her yer
de satılır. 

ı;=:::~~====;;;;;;:;:===:=;;;;~ 
l loefterdarhk llilnları ( 

SATILIK ARSA - No. . 
ı 4, Cami sokağı , Hüseyin 
ağa mahaHesi, Koca Jlus
tafa paşa (Samatya şimen
difer ve tramvay istasyon
larına yakındır) 4 dönüm 
miktarında, 4 sene ve 4 

taksitte yerilmek şarıile 

6000 lira. Satış kapalı zarf 
usulile, taliplerin 450 lira
lık teminat para veya n1ek
tuplarile leklifoamelerini 
11 Teşrinevel 930 cumar
tesi 15 de Uefterdar:ıktaki 
satış komisyonuna verme-
leri. ( R - 380) 

Ademi iktidar 
ve bel ge,·şekliğine 

karşı en müessir deva Servoin 
haplarıdır. Deposu: lstanbulda 
Sirkecide Ali Riza merkez Ec
:ıanesidir. Taşraya 150 kuruıa 
posta ile gönderilir. lzmirde Ir
gat pazarındaki, Trabzonda yeni 
Ferah eczanelerinde bulunur. 

Piyango mllaü1lüi/ünoen: 

928 Modeli kapah yedi kifillk 
bir adet Buik otomobili sabhk
tır. Talip olanların görmek üzre 
T aluıimde Senihi Beyin garajına 
ve pey sürmek için de 13 T eı
rinevel 930 tarihine kadar pi
yango müdürlüğünde müteıekkil 
tayyare mübayaat komisyonuna 
müracaat edilmelidir. 

4 lincll icradan: 
Üs lı:üdarda Bulgurlu karyesinde Çakalda~ 

mevki inde ced 59 No. maa köşk Arazinin 
hissedarları ve ikamctgAhları meçhul Ahmet 
ve Memduh beylerle Müne~>'er ve Şazimet 

Hanıınlara 

Hieedarı bulunduğunuz Mihri 
Nigar hanımın emlaki Kadri 
Ferit beye olan borcundan do
layı Bulgurludaki 59 No. h em
IUdn tamamına 3435 lira kıy· 
met takdir edilmittiıtir, Ye 3 -
11-930 tarihine mlisadif pazar· 
tesi günü lstanbul 4 üncU icra 
memerluğu odasında 929-169 
şartnamesiie arttırmaya konu· 
lacağı ikametgahları meçhul 
bulunan mumaileyhimaya gayri 
menkulün açık arttuma ilanı 

r = 
HER YERDE b KURUŞ -- --SAV1SI 

MATBAA VE DAREHA.'.'\E 
ISTAT"B l"L Babıali. Ankara caddestnde • VAKIT YURDU, 

la • 1970 OARE l~LEr.1 1971 ı YAZ! iŞLERi lelvaı VAKU f'0tta aatu• 

Ankara vila-•• • 
encumenı 

yette.n: 
Ankara san'at mektebi için bedeli muhammeni sekizbin yediyüz 

sekıendo1rnz liradan ibaret ve zirde müfredatı mürakkam olan kırk 
sekiz kalem leYuım kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Talip olanlar bedeJi mubammenin % 7,50 niıbetinde teminatı 
muvakkate olmak üzere 660 lira muhaıebei hususiye veznesine 
tevdii ile alacağı makpuz senedini veya bir banka mektubunu teklif 
varakası zarhna leffedilecektir. Şeraiti anlamak istiyenler san'at 
mektebi mUdürHiğüne ve bu münakasaya iştirak edenler zarflarını 
16 teşrinievel 930 perıembe gllnfi saat l 5 ten evel Ankara Yiliye· 
ti enclimeni daimisine vermeleri ilin olunur. 

Miktarı 
2 
3 
2 
1 
1 

15 
1 
1 

75 
10 
2 

264 
9 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

20 
1 
1 

27 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
2 
1 

25 
2 
1 
3 
1 

75 

Çift 

Çift 

adet 

" ,, 
,, 

H 

" 

Cinıi 
Hasaı kılıncı çelik gönye 
Somun gönyesi 
Üniversal zaviye gönyesi 
Kople zaviye gönyesi 
Lbtik borulu tesviye ruhu 
Müvazi ağızlı mengene bassa1 
Universal mengene ağı:ıbğı 
Kombinekaı borusu bükme makinan 
Uzun demirli marangoz mengenesi 
Pantent marangoz ,, 
Üniversal çerçeve ,, 
Muhtelif kuturda delik makkabı 
Patent makkap 
Çerçeve testeresi 
Arkansan taıı 
Indiga taşı 
Kople tepesi bileği makinası 
KombinedaJ kenet ve kenar makina11 . 
Vidalı makas makanası 
Kenet sıkııtırma makinası 
Oluk demiri bükme apare•İ 
Kople ağaç torna makinaıı 
Demirci koniği 
Takım yarım modelden beş modele kadar bava 
çelltiiden model rezeai 
Takım komple kalem hamili 

Üniversal mengene tertibatı 
Zımpara taıı kesmeğe mahsus elmu 
Takım kople render elması 
Sürmeli kompas 
Model diş ölçmeğe mahsus kompas 
Derinlik kompa11 
Herlinyal 
Atelya linyalı 
Saplı pileyit 
Raspa linyalı 
Doğrultu-a linyalı 

Pikeyit yatağı 
Hassas verniyeli mibengir 
irtifa cetveli 
Çizecek 
Hassas küçük glSnye 
Talebe gönyesi 
Adi talebe gönyesi 
NUmunelik çelik işbaşı dolabı 
Meşin makinası 

Kayıt makinaıı 
Düğme ,, 
Kısa demirli marangez menienesi. 

Edirne vilayetinden : makamuıa kaim olmak Uzere 
ilan olunur. Keıan - İpsala yolu silindiraj ameliyatı ihale edilmek üzere ka· 

palı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 8/ 10/930 Cumarteıi günU 
-, ihalesi yapılacağından taliplerin encümeni vilayete gelmeleri ilin 

:--_____ z_a_y_n_e_r ____ __.. olunur. 

Galata ithalat gümrüğünden --- --------------------------
27294 numaralı beyannameye 
ait 8427 numaralı 10-9-930 ta
rihli makbuzumu ıayi eylediğim
den hükmU olmadığı ilin olunur. 

Ohanncs Jamgoçyan 

§ 319 senesinde Çorum idadi
sinden 29 numaralı olarak aldı
ğım şabadetnamemi zayi ettim. 
Y eniıini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

IstanbuJ kadastro tasarruf memurlann-
dan Rüştü 
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Mes'ul müdür: Refik Ahmet 

Tahlisye 
den: 

umum müdirliğin-

Anadolu tahlisiye mıntakasının Karaburun ve hu·alisindeki tah· 
lisiye binalarının bazılarının tamiri ve bazılarının dahi tecdiden 
inıası mukarrer bulunmasına binaen yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf uıulile mftnakasaya vazedilmittir. Me:ıkür binaların ihalesi 15 
teırini evvel 930 pazar günü saat 14 de icra kılınacağından talip
lerin bu baptaki keşifname ile şeraiti fenniye listelerini görmek 
üzere Galat'da rıhtım caddesindeki idarei merke:ıiyeye müracaat· 
lan. 


