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Bugün 12 sayıla 

Çocuk sayıf al arı 

C. H. F. 35934·, S. C. F. 12813 ! 
• 

intiha batta •• 

~ehir halkının ne kadan 
rey verdi, niçin ? 

.~tanbulda Belediye intihabatınm kat'i neticesi ahndı. intihabat 
• dicesinde Halk fırkası namzetleri 35934, Serbest fırka namzetle
ri 12,813 rey 
almışlardır. Bu 
;tibarla alınan 

netice büyük 
mikyasta Halk 
fırkasmm lehirı 
dedir. 

ilk ~örüştc 
bu neticeye 
pek. tabii bir 
hadise gibi bakılabilir. Çünkü huriyet Halk fırkası aleyhine ne
lstanbul büyük ve münevver bir ticelenebilirdi . 
şehirdir. Burada hnllun ekseri- Netir.e bu tekilde çıkmamııaa 
yeti fırkacılık namına yapılan bunun sebebini birinci derecede 
boş •e mantıksız yaygaraların Türk müntchipJerin temayiUünQ 

Halk fırkası lehinde göstermesi 
kıymetini ölçebilecek vaziyette· ikinci derecede ruban Serbest 
dir. fırkaya mütemayil görUlen akal-

Halbuki lslanbulun diğer bir liyetlerden mühim bir kısmanın 
hususiyeti daha vardır. Burada da gene Halk fırkası namzctle
Rum, Eı meni ve Yahudi akallı- rine rey vermesidir. Bilhassa a
yetleri Türk nüfusunun üçte bi· dalarda ve Beyoğlu mmtakasın· 
ri derecesindedir. Muhtelif aka!- daki Rumlardan Halk fırkasıoa 
liyetler intihabat işlerinde ken- rey verenler çok olmu,tur. 
di aralarında kolaylıkla teaanüt Münevver Türk lstanbulun 
laa,.Uı edebilir Ba. itibarla 

0 141_ belediye intihabatı mUnasebeti
rı bu nıeıelede yekvücut gibi ıç---ıı .. n. &.re hrttlude ıöiter• 
dü - diği temayOJO Ye teveccOhO _,,_ 
şunmek lazımdır. lstanbul f .-... 

Tfirklcri fırkacılık cereyanları miş ellket senelerinin hayat 
·ı tecrUbelerinden alınmıı kıymet
ı e iftiraka uğradığı ve mühim li bir intibah eseri olarak telik-

bir kıamı bilerek veya bilmiyerek ki etmek milmkUndnr. 
akalliyetlcr tarafına iltihak etti- intihabat neticesinde nazarı 
ii gün lstanbul intihabatı Cüm- dikkati celbed1;n cihet Istanbul-
............ _._.........,....____. ________ ,,. ______ ,. uıuuı uawww11,___ 

Kadıköyünde ••• 
Öteki kazalarda olduğu gibi 

C. H. F. kazandı 
Şehir meclisi 1 T eırinsanide toplanacak 

Beyoğlunda re.,,Ier t•~ntf edilyor 
Diiııldi nllshamızea rey san- dan 9764 il Halk fırkasına 2720 

d.ıldarmdan açılanların netice- si Serbest fırkaya rey •ermiı
•ıni yazmışbk. Bugün de umumi lerdir. 300 rey varakası imzasız 
Yeknn ile Yeniköy, Kadıköy ve olduj-u için kabul edilmemittir. 
F atib mıntakaıının neticelerini Halk fırkasının namzetlerinden 
Yallyoruz. Ahmet Bican B. 9764, Mehmet 

latanbuldaki 300000 münte- B. 9761, Dr. fnet Kimi) B. 
hipten 49254 ü belediye intiha- 9761, Vufi Raşit B. 9761, Fe
bına iıtirak etmiş ve rey atmış- ridun B. 9?61, lsmail Sıtkı B. 
lardır. Bunlardan 35934 ü C. H. 9760, Refik Ahmet B, 9i00, 
~ırkasına 12813 ü S. C. fırkası- A•ni B. . 9760, Hikmet B. 

a rey vermişlerdir. 9759, Galıp Hakkı B. 9759, 
Fctıhte Sadi R. 9757, Latife Bekir H. 

Y eni ro
manımız 

Mahalle iaimli edebi roma
nımız bugtln bitiyor. V AKIT 
karilerine pek yalanda bO· 
y6k bir lezzetle okuyacak
lan yeni bir romanı tefrik• 
halinde takdim edecektir. 
Yeni tefrikamızın ismi : 

D eli fi· 
lezof 

En b&ynk roman O.tadı 

Hüseyin Rahmi 
Beyin ıaheaerJerinden biridir 

Tasarruf 
20 milyon kadar 

tutacaktır 

Spordaki ayrılık ! 
Dün iki taraf da ayrı ayrı toplanarak 

bazı kararlar ittihaz etti 
Aynlan kulüplerin merkez ve teknik heyet

leri kimlerden mürekkep olacak 

Mıni1Jk11d1Jn 1Jprıl1Jn kul6plerln mur1Jhh1J•l1Jrı 
d'iJnkif içilm1Jl1Jrınd1J 

Ankara, 19 [Telefon]-Maliye 
veklleti 931 biUçai tuarrufla
rını teıbite baflamlfbr. Taaarruf 
15-20 mily<>n kadar olacakbr. 

DUn ayn ayn iki yerde spor 
toplanması oldu. Bu Istanbul 
aporunun taliıizliğidir. Zaten 
kendi baıma memlekette maal
eaef kuvvetli sarsılmaz bir mcv
kie aahip olamıyan ıpor teşki
latımızın b&yle iki parçaya ayn
larak ayn ayn çalııması spor 
hesabına bir ziyandır. Onun için 
biz dünkti ve evvelki giinkU yazı· 
lanmızda iıaret ettiğimiz ıibi 
...,. sie her MM dojrudaa doj'· 
ruya •porun aleyhinde olan bu 
ikiliğin bir an evveJ bertaraf 

•• il ., ....... --..... ~-------·-·11--tl'M 
daki ~•..,bipletbJ adedi ile 
bunı-...7. rey •erenlerin mfi a-
n arasında bOyUk bir !•rkol· 
masıdır. Filhakika fatanbulda 
belediye intihababna iıtirak hak
kını haiz olanlann miktan 300 
knsur bindir. Bunlardan yalnız 
50 bini rey vermiılerdir. Geriye 
kalan 250 kO.ur bini reye itti
rak etmemiıti. 

Acaba bunun ıebebi nedir? 
Bunun sebebini bazaları intiha
bat kanununda arayacaklardır. 

Rey vermek için her mlDtebibin 
iımini defterde arayıp bulmak, 
nllfua tezker~ni g6rmek ve i
faret etmek, imza ettirmek ıribi 
muamelata ihtiyaç gösterdiğin· 
den bir takıın mOntehiplerin 
rey vermek için bu m6fk0litı 
a-özlerine alamıyorlar. 

Bu doğrudur, fakat sebebin 
tamamı değildir. Bir çok kimıe· 
Ier ırerek ye•ıni hayat kaygısı 
içinde, gerek diier sebeplerden 
dolayı intihabat ile aWcadar ot
mamıılardı. Hatta iddia adebi
liriz ki • bugtln ortada Serbest 
fırka taraftarlarının mllcadeleai 
olmasaydı rey vermiı olan Halk 
fırkası taraftarlarının çoğu gene 
bu intihabata ittirak etmiyecek
lerdi ve intihabata 50 bin dejil 
belki 10 bin kitinin ittirak et
mesi bile jOpheli idi. Onun 
İçindir ki rey verenlerin yek6nu 
rey vermiyenlerin miktanna 
niabetle onda bir derecesinden 
az g6r01mektedir. 

olması ye zaten beraber çalıtırlaraa 
bir İf yapabilecek olan kulüp
lerin yine bir arada el ele ve
rerek ça!ıımaları lüzumunda 
israr ediyoruz . 

Zaten er geç bu olacaktır. 
F alrat ne kadar gecikirse spo
run o derece aleyhine olacak. 

ftte dOn bu yüzden ayn ayrı 
iki spor toplanması oldu. Mın. 
takadan ayrılan Fenerbabçe, 
Be,iktaı, Beykoz, Haliç, Ana
dolu, Beylerbeyi. Eyüp, Niıan-

Mıntakadan aynlan kulüplerin Mıntıka 
reisliğine aeçdikleri 

ApdfJJk1Jdlr B. (Be1ikt111} 
taıı, T opkapı kulOpleri dnn ak· 
ıam Beyoğlu Halk fırkası bina
sında toplanıc.ıılar muhalifi ni-

[Alt taralı 5 inci aayılada] ..... •1•1111•ımnn ı, _________________ _ 

Hala tavazzuh etmiyen mesele 
~-.--.-~~~~--~~~~~ 

Yahudiler niçin Rumlar veErmeniler-
den fazla milli idare aleyhindedir? 

Sadakatı kabul 
etmiyorlar ! 

İstanbul belediye intihab:ıtında ya. Mektubuna imza ko) mamı!';tır. Hal bu· 
hudilerin rumlar \"e ermenilerden faz. ki yahu diler namına t;ÖZ söyJi) en bu 
Jıı Serbest t". tarafına rey vermeleri es· zat hü\iyetini gizleme ine ' bilmeyiz ki 
babını anlamak kabil olmadığı hakkın · neden lüzum görmüştür? Hakikaten 
daki neşriyatımıza akrşı ''memleketini 1'ürk vatanını canü dilden e\en bir 
canü dilden se,·en bir 1'ürk ynhuclisi,, yahudinin bu sözleıinde samimi oldu· 
imzasile yeni ve uzun bir mektup al- ğunu ispat edebilmesi için kendi ini ta
dık. Maalesef gazetemizin hacmi bu u- nıtrnası icap etmez mi idi 'c eğer bu 
zun mektubu aynen dercetmcğc müsa- zatın ismini söylemesi bir fedakarlık 
it değildir. Mektubu dosyalarımızda ise bu fedakarlığı )apması tazımgel
muhafaza ediyoruz. lcap ettikçe bunda mez mi idi? 
me,·zubahis edilen muhtelif meseleler Asıl meseleye geJince mektup sahi
üzerine temas edeceğiz. O vakit mchtup bi diyor ki: "Yahudiler rumlar \C cr-
sahibinin noktai nazarı ile beraber · 

.------------• kendi mütalealarımızı da yazarız. 
kalliyef babıi ... Yalnız bugünlük esas mesele üze

rinde birkaç söz söylemek isteriz. 

Yazan ı Hakkı Tank 
Evvelemirde şu nokta üzerine işaret 

edelim ki mektup sahibi kendisine 
"memleketini canü dilden seven bir 

V- A- K- 1- T 

12 Fatih mmtakasınd.:: intihabata 8445 rey almışla.rd~r. 
784 ki~i İ§tirak etmiı, bunlar- [Alt ta~al! ~ ~cı sa11ılada] 

2 inci sayıfamızda Ttlrk yahudisi,, dediği halde asıl ismi· 
._ ___________ _. ni ve hüviyetini yine göstermemiştir. 

3 üncü tertip hediye 
kuponu No. 12 

- . . 



~ 2 - VAKiT 19 Teşrine~el 1J~O 
menilerdcn ziyade şimdiye kadar de- " k il b h gı gün, kendiliklerinden tees!Ü- lerin bu sıfata irtibatları teşki-
\'am eden milli idare aJeyhJnde hi~ bir a a iyet a si rümüze iştirak etmişler, umumi latı esasiyenin verdiği bir vesi-
zaman tezahüratta bulunmamışlar- " •.,. • mahiyette bir yardım düşünül- kadan ibaret olmamalıdır. iki 
dır. Yahudilerin S. fırkaya rey nrme-
leri tabii bir haklan olduğuna göre bu belil cWı ve milliyet e~sır&dam blr akaJliy~te düğü, memleketin müdafaası pasaport taşıyanların türklüğüne 
tarzda hareket etmeleri milli idare a- int:§aap aQvaaı ve bu intiaaJi> üzerine bir hak ihlas icap ettiği zaman böyle bir can- mim koymaz mısınız? denilecek 
Jeyhinde bir te.zahür demek değildir.,, ve iddia•lDI müsavat Leyhinde bull!rum. dan alaka göstermitlerdir? ki: ya siz bizi nasıl tutuyorsunuzi 

Acaba mektup sahibi (tezahürat) bakınız, daha dün bu gazete- doğrul işte ben na11l görüp dü-
tabirinden ne gibi bir mana çıkarıyor- b{z miiliyeiciyiz ı milliyet c.rtak kııbul etmez ; ye üstüste gönderdiği iki mek· şündüğümü söyledim. şüphe yok 
lar? Biz.im bu kelime ile ifade etmek tiir~üm diyenlerin bu aıfatta irtibatlan teıkiiab eaa- tuba "memleketini can ve gö- bu bir zaman meselesidir. mad· 
istediğimiz şey "milli idarenin icraatı siyenin Vf'lrcHgı.,.. bir veaikadan iharet olmamalıdır.. ld f 1 d 
aleyhinde raht bir infial,. dir. Yoksa nü en seven bir türk yahudisi., di men aat erini emiyeceğim, 
sokaklarda. gürültüler ile nümayiş yap birbirine hayat hakkı tanıyan akalliyet mensuplarını bugün asla unvanından başka öz adım at· lakin yüreklerinin hazlarını hala 
mak değildir. Zannediyoruz ki mektup bir Yeya iki milnakaşa cephe- ıüpheli bir mevkide görmediği- mak cesareti gösterilmiyor. av- hafııalarından alanlar için bu 
sahibi H. fırkasına -rey vermek istemi· ıinde çarpışan fikirlerin akalli- mi kaydetmeliyim. onları, bugün ram galanti b. tUrk vatandaşı böyledir,ancak, biz işte o znma· 
yen yahudilerin bu vaziyetini bugüne yette kalanını her oldugv u gı0bi teşkilatı esasi yenin, olduğu, uerlerini böyle imzala- nın yürümesi için sabırsızlanıyo· 
kadar devam eden milli idarenin icra- zaman d 

hürmete liyık ve .. ok zaman kanunların verdigv i bütün haklardan ığı için ne kaybetmiştir ki bize ruz. atmı bir tsavip mahiyetinde göremt-7. ,. 
Kabul ediyoruz ki :romlar ve ennP- haklı görebiliriz: bu haklı fikir· istifade edebilir biliyorum. onlara dostluk edenler bu cemaat karşısına o zaman, tekrar edeyim, akal· 

niler de bu noktada yahudilerden ayn lerin kusurlan olsa olsa tatbik en yüksek hakkı, siyas1 hakkı tanı· maskeıiz çıkamıyorlar? istamat zıhni liyet feıt!erinin lıakim, münevver 
değildir. Yalnız dediğimiz gilJi yahudi zamanının geçmiı Yeya gelme- yorum; fakat, açık söylemekte efendinin pek te mergup olma· unsurları teşkilatı eıasiye türkü 
ler tarafından H. fırkası aleyhine ve- miş olması olabilir. böyle bir hiçbir mahzur yoktur, kendile· dığmı bilmiyor muyuz? türkçe olmaktan bir adım daha ileri 
rilen reylerin cemaat nüfusuna nisprt fik h.. ti • • b fik · rini bir akalliyet davası hisset- gazetecilik etmiş şamlıyan ef.nin edilen miktarı ile H. fırkası ale' • •e re urme mız eger u rın 
rey veren rum ve e.rmenilerin rom n zamanını geçmiş buluyorsak biraz tiğim ve bu davama hudut ha· yalovaya koşup gitmesi fethi 
ermeni cemaati nüfuslarına nispet edi- merhametimizle birlik olur; bi- ricinde müeyyideler umulduğu- b.in akaJliyetler için tatlı diller 
len miktarı mukayese edildiği tdkdirde zim halimize uygun gelmiyorsa nu gördüğüm n'.ıüddetçe - onlar döktüğünü gördükten sonra ol 
hakikaten yahudilerin S. lt'ırkaya • rr- htırmetimiz dikkatimizi artlara- kendi kendilerini veya kendile· madı mı ve ilk sual olarak akal-
dikleri reyler daha fazla çıkarsa buna caktır tekamUUer inkılaplar bi- rini intihap ettirmek istiyen lö- liyetleri sormadı mı? "yaşasın 
Türkler hayret etmez mi? Y·~ "acaba · k 'ıı· tt k. fik ki t 1 l 1 b 1 · · h · t d 1 zı a a ıye e ı re ya a• ıra- vanten ere an a•ıp bir ir erını ·ürrıye , a a et, müsavat,, tera-bu garip hadisenin sebebi nedri 'f., de· k hü . . Y. • "' 
me7.ler mi? ca sa rmetımıze teennımız intihap edebilirler; fakat ben • nesile meşrutiyetin ilin edildiği 

Dün latanbul Musevi cemaati adeta bir müıemk olarak refa- ıiyasi bir teıekküle ait bir inti· gtinleri tanzire çalışan yeni si-
namına bir mektup ld k B kat edecektir. bap veya ona benzer bir yerde- yasetcilere diyelim ki 4Cah, evet, 
mektup şudur : a ı · u fakat benim bahsedeceğim a- ki takdir hakkımı bir teşkilatı biz de müsavat istiyoruz ! işte 

kalliyet bu değil... ben mutlaki- esasiye türkü için asla israf et· akalliyetle ekseriyet arasındaki 
."Cuma (J'ünkü Cumhuriyet ga- • . .. 0 yette ve tanzımatta reaya,, mem; cemiyet benim kurduğum, bu his mUsavatsızhğmın kalkma-

zeteıinde Muıeviler serlavhası 
meşrutiyette anasır, mütarekede fırka benim yaptığım fırka değil sındıan doğacak müsavatı isti-

altındaki fıkrayı kemali hayretle k ıı· d ·ı n h · a a ıyet enı en ve cum urı- mi? oraya kaydinde maksat için yoruz. 
okudum. Türkiye Musevi cema- yete lozandan bir imtiyaz, bir f d h 1 k b · 
atinin Kazım P•. Hz. nezdinde ay asını esap ayara ugtin aza iııtediği dili çocuklarına okut· 

.,. kapitülasyon olarak değil tama· m da yaran a ar ı ? · t d·kı · d" 1 resmi bir heyetin gönderildig" ine yapma Y P ım. pıuyor ar mı ıs e 1 erı ın e 
men beynelmilel ve o da gayri b k f th· bf b"l t .. k. ·b d t t · 1 ? k l dair bir guna haberi olmadıg· 1 a ınız, e ı . ı e ur ıye ı a e e mı yor ar mı anun ar-
müslUmlere maksur hükamlerle f d • ·ı b h · d k J d 

gibi M. Raizner nam zat Tür· nü usunun egı istan ul şe rirun la tayin e ilen mınla a ar a ser· 
aramızda yaşıyarak vatandaş b.l u d b · · · b d J 1 ? · kiye Musevi cemaatinin reisi ı e y z e Cf ını, onunu geçmı- eıtçe o aımıyor ar mı aynı 

giderek, bir vatandaşın kanuni 
hüccetlerini değil, gönüle hitap 
eder delillerini gösterirler; ne 

vakıt ki bu avrupa denilen alem
de halaçyan, pa:-;adopulos, kohen 
atlarından müstzığni bir kudretin 

mutlak ve muvaffak bir türk 
idareıi olduzu ·gene müsaYah 
tesis için-yer tutar; itte o vakit bu 
atlardan her birini-gene ovakitlcl"' 
de de bir akalliyet hissiyatını gütse 

bile- devlet idaresile alakadar 
sayılacak bir intihap listesine 
-sağ olursam- kendi elimle ya
zar ve bunu, tasrih etmeliyim, o 

iıim bir akalliyete m~nsup oldu
ğu temsil edilmeıi ldzım 
bir akalliyet bulunduğu için de
ğil, ehliyetli bir vatandaş diye 
mücerret hizmetinden istifade olmak için kalan bir varlıktan b " k ıı· ı b d. · · ı b ı değildir ve Türkiye Musevileri- yen u, a a ıyet,, erin u mi vergıyı vermiyor ar, ir suç iş er-

ni hiçbir suretle temsile sAla- bahsedeceğim. ayrılıklarını göre namzet listele- lerse akalliyetteki fertler de her ıçın yaparım. 
bu akalliyet de bir vasıfta ·1 h J b t f t ·ı t d h kk d k 1 · o zaman ne zaman? siı bir hl·yettar bulunmadıgv 1 tavzihan k rı e - fa ıs ar er ara - emsı va an aı a ın a ı usu ve nıs· 

müştere ayrı ayrı insanlar ifade d d · · k d .. f 
bey ... n olunur." etmeyi mil afaa için buna bir betle cezalandmlmiyorlar mı? emırm ateıte ızar ıgmı ar-

... eden bir 2ümre olmasına baka-
Türkive Musevi cemuti ve hı- k k 1 k fik nevi teşkilitı esasiye ve kanun munffak olacaklarına hükmet- ketmez misiniz? siz bir seven kal-

J ra , a a Jiyettc i bir · ir gibi 
hambaşılığı heyeti idare reisi mecburiyeti imiş rengini verecek tiğimiz yerlerde umumt hizmet- bin sıcak temaaını duymaz mısı-

hürmet görmek tabiidir: e.ıı:..er b 
A\·ukat Isak Hazan 5 eyanat yapmıtbr. keıki yapma- lere almıyor muyuz? nıı? ben, bana yabancı memle-

mevcudiyetleri büyük makaat için 
Yalnız bu mektupta Mus vi mua ve bu itibari 'Vatandatlık dünkn rumca gazetelerden biri ketlerden gelmif, düne kadar bir dü~mnn, bir tehlike, bir engel 

cemaati namına BUyUk Millet b ı· ll . hiHini kuvvetlendirip akalliyet akalliyetlcri vatanda• olmıya kendilerini hiç bilmedig" im, tanı-a ı arze..ııı ;yorsa... e erıne tor- y 

Meclisi reiıi Kazım Pı. Hı. ne mUrteciltrini beyhude Dmide dU- meylettirmek ar7111unu te•kilatı msdı~ım kimc,.IP-ri n aıl bir an kiye cümhuriyetinin tabiiyet Ye· ., 
müracaat eden zeyahn cemaati oOrmeaeydi... esasiyeye, muaheaelere uygun içi~de kendimden olduğunu a.n-

ıikasını verdiğimiz, bunun için 
tcmıil salahiyetleri olmadığı ya- "teıkilita uasiye tllrkO" diyo- bulmamış! işte vatandaşlıkta te· lıyorum. 

kendi1erine tOrk dediğimiz bu 
zılmakla peraber o zevatın Mu- rum; bu tabir vaziyeti, benim kimül için en hassas ölçU bu işte 0 zaman, 0 duygu gelin· 
sevilerin hükGmete karşı samimi dukları hakkındaki neşriyatımızı maksadımı anlatacak kifi beli- ı<Szdedir. benim vatandaşım ha- cfye kadar, teşkilitı esasiyeler, 
hissiyat ile mütehaısis oldukla· teyit eder mahiyettedir. gati haizdir. bugtin akaIJiyetle- na ahitnamelerden bahsedemez, kanunlar hukuki, fakat soğuk 
n hakkındaki sözlerine itlirak Kizım Pş. Hz. ni ziyaret eden rin akalliyetlerini istisna edersek, biz gönill bağlan istiyoruz, mu- hükmünü icra edecek ancak bir 
edilip edilmediğind .n hiç bah· heyet bütün Musevi vatandaşla· umumi manzaralarını bir vatan- kaveleler, hele hudut haricinin tUrk, bir tUrk genci muhterem 
ıedilmiyor. Daha doğrusu bu rın cumhuriyet hükumetine karıı cfaı vaahna hak kazandırmaktan bir dllşman teyit ve tehtidile be- milletime ıunu tavsiye ederim ki 
nokta meskut geçilerek temsil mevcut tazimkArane ve vatan- uıak bulmaz, bunlara yalnız teş- raber hiuini veren muahedelerle ., ıinesinde yetiştirere~ başu~ın 
galahiyetlcı ine itiraz edilmek ıu- perverane hiHiyat ve hürmetle- kilatı esasiye tOrk dediii için bağlanmıı akalliyet ve ekseriyet Ustüne çıkaracağı adamların ka-
retile onların ıözleri de redde- naı arzetmişti. Heyet ayraca tflrk demez miıiniı? bildikleri alakalan değil. ben din ve mil-

b h 1 • l nındaki cevheri as_li_y_i çok iyi dil!lliş oluyor ki u ci et şaya· Musevilerin mekteplerde Tilrk dillerle yaıan gazete erini takip liyet esaımdan bir aka liyete İn· 
b. · M ı b tahlil etmek dikkatinden bir an nı dikkattir ve ızım usevi e- vatandaşı olarak yetiıtirilmeaine etmiısinizdir; hangi milli mef- tisap davası ve u intisap üze- -

rin son intihabatta aldıkları va- matuf ıayretten de babıetmif, hum karşısında heyecana düştü- rine bir hak ihdas ve iddiasını feragat etmesin,, diyen "en bü-
ziyet ile şimdiye kadar deYam son zamanlardaki bazı menii ha- ğünil gördünüz? ekseriyetin ae- müsaviat aleyhinde bulurum. yUk türk,, ün bu irşadından, 
eden milli idareye karşı nıht reketlerin asıl kfitle ile alikası vindiği hangi ıün kendiJiğinden biz milliyetçiyiz; milliyet ortak ·evleviyetle·ayrılmıyacaktır. 
bir infial tezahürü göstermiş ol- ol_madıi:!nı söylemfıtir. seYİnmiıler, kederlendiğimiz han- kabul etmez, tilrkUm diyen· hakkı tank 

c== - - - - .. 
VAKiTın tefrika •: nin evi idi. un pencereden çıkan kaç kereler ve kaç geceler, bu ka· nihayetsiz, foaforlanmıt kedi gözle 

~ A • • • _A. il • 1111 ~ soba borusunun ince bi~ dumanla file arasında aramı,tı. ri tekrar kar§ısında görüyor ve ıoJ1 An lıJIA az • -llii ~ - tütüıün~ -ba~~ıra~, efendı, -~vde. eli Birden karıaırun mezarının ne· ra birde~ top~ak. altı~dan geleJ1 
_.,. ?P A • • .~ metk kag~dı u~erın~e ve gozlerı so rede olduğunu düşündü; bunu A· boğuk hır ıesın, ınce hır çocuk se· 

1 
S ELA HATTIN EN 15 b~nm .delıklerı.nde ısraftan tevak- fif Bey, teessür içinde ıöylemeği sinin gitgide kendisine yaklaıtığııtl 

u.;.ıodwnk~w.aoı:ıı:rb . d O d 1 d V k f t . "d .k. kıye dıkkat edıyordu. unuttuğu gibi kendisi de geçirdig-i hiasediyor, daha bu sabah, onurı 
şin e i aza ı verıyor u. ra an a ı. e a a uının ıçı nen ı ı Son işte! v de Doktor Maz- d' b h ' b.l ks' · 1 "'ş 
geçtl.g" ı· taktı·rde, kalın kar taba- kuvvetli çekiç darbesinin gayri h ra: .d. Eu _e • b. şe ıt u ran içinde bunu sormayı tabutunu ı me ızın naaı toprag. 

arın eyı ı ı ger penceresıne ır · d" d. - · · t b t k Jl ı• muttarit bir surette dahilden bari- · .. .. .. unutmuştu. Bir an düşündü. Bunu ın ır ıgını, a u un o arını -
kaları ve taze açılmış bir toprak ce doğru şakaklarını dövdüğünü al z . ~1.a~ vene dokth ar~n. odksuruk· ha bilmiş, ha bilmemişti; ne çıkar- yice yerletmesi için - nasıl deste• 

• ]t ndan d · d der· ne . ' erını ıttıtmek veya ut ıçın e yaıı· d ? B · 1 k t• - · · d.. ·· ·· 1·11 yıgını a 1 erm en 1 hır alev halinde damarlarını saran . . :ı. ' • • w ı. undan böyle onun için bütün re ı e es ıgını uıunuyor, gecen 
gelen bir sesin boğuk bir feryat alevin, birden geniıleyerek bütün yan ıkı ıns~nın. me.~~~dıye~.1k~ rag- dünyanın vasi ve karanlık ebedi karanlığı içinde - çocuğunun ret' 

enıicelerini tututtturdug-unu hiııet· men bu evın hır 0 um ıu ununa bir mezardan ne farkı kalmııı.tı? mini gördüg·ü ilk dakikada oldjıl ile kendisini çağıracağını zanne· :ı 1 k k :ı 
ti. ~üı!ağrak olduğunu an ama a- Daha sonra işte bir çok evler ki, gibi - o gözlerin parıltısını, tekr~t 

diyor, gecenin loılandırdığı me- Karın, lapa, lapa, bati ve tedri· bıldı. . hepsinin iç yüzlerini avucunun içi onların ikiden dörde, dörtten ıeJcı• 
zarlığın, karlarla örtülü taşları ci dütÜ!Üne rağmen hemen oracığa Daha ıonra itte Ördekçı Pata· kadar liyıkile ve vuzuhile biliyor .. ze sekizden on altıya ve nihayet 
arasında bir tayf halinde bir oturmak ve karların yavaı yavaı nm evi... işte kepenkleri yarı indirilmiş 0 • n~mülenahi gözlere inkılap ettiği• 
çocuk hayaletinin bembeyaz ke- k~ndiıini örtmesini beklemek iıte· Solda p~nce~eler.i pırıl pı.rıl par· lan bakkal Yuvan ustanın dükki- ni, onları adım adım kendisiııe 

• • w dı. lıyan JU evın Nıyazı Beye aıt oldu· m _ .. .. 
fenile çıkarak kendısıne dogru • d ··· yaklaştıgını goruyordu. 

_. . d Fakat heyecanları o kadar had, ğu kolayca anlatılıyor u. Bu gece Onun biraz ilerainde pencerele· ş· d. tt l d d ·teri• 
gelecegını sanıyor u k" b·ı· b b it d . h il . ım ı nıu ası urma an ı . . . .. ,. • ':e ıatuafle.rı, gen~t b~r. yangın ha· gene ım. ı~ır u ça a m a ne rı buğulanmıt ma a enın kahvesi; _ .. .. . eot' 
Bır an ıçın sukun bulan buhran· lı~de o kadar ensıceıını yakıyordu hayasız bır alem geçe~k, sabahla- çatısı altında bir çok iyi ve fena :~ ~ogru yur~yor, nereye _ gıd el~ 

ları, bu mülahaza önünde tekrar k~? 8:~~.ri ihtiyari, fakat oğlunun r~ ka~:1'r JU pencerelerın perdeleri, günler geçirdiği yer... g.~nı, ner~~e gıtmekte. ~l~ugunu .... ıı 
beyrinin damarlarını yakmıya bat· gomulu olduğu mezarlığa kendisi· kımbılır ne bedmest ıaatlere şahit Nihayet üıtüne yağan karların şunmeksızın, kendııını bog 

ni isal edecek caddeyi bırakarak olacaklardı. Sonra sabaha doğru kesafeti altında, hemen oracığa çö· her tarafı dolu olna JU ıoke.~ 
diğer bir yoldan ıemte doğru yürü· bu kafilenin, üstleri dağınık, nefes melmiş iri bir dev vehmini veren lardan bir an evvel kurt\J 

Bu kL::;,?::?:ta keEtp birikti- dü. Ve oraya yaklaıtıkça yolunu leri içki kokularile rayihadar, yı· Halil Paşanın konağı ... Bir gece mak istiyor, bir an evvel burad1~ 
!a!rrdığı bir çölde, birden bir aıi.: kıla kalka nasıl çıkarak otomobil- paıanın ölüsünü beklediği oda, ar- kurtulmak için kara, tipiye bt'", 
naya rasgeliniıteki hazzı duymağa lerine binip gideceklerini düşünü- ka tarafta kalıyordu. maksızm, soğuğa fırtınaya ehe~~ 
baıladı. yordu. Bu kapı önünde vicdanının Mahallede ilk ölüyü beklediği o miyet vermeksizin bir meçhıl,,, 

riniz ; cir sura kupon ge

tiren T;J AKIT ın rurlü türlü 

hediyclerizııden birini 
kendi seçip a•l!.cakbr 

1 te pencerelerinden sönük bir tiddetle burkulduğunu hisetti. ne korkunç geceydi! o gece karan· doğru muttasıl ve muttasıl yiif" 
petrol lambaırnın yarım aydınlığı Bir melek gibi yaşıyan ve öylece laklar içinde asma çardağı üzerin· yordu. 
parlıyan §u ev, Nasuhi Efendi- bir melek gibi afif ölen karısını, de gördüğü sayılamıyacak kadar (SON) 



72 milyon ' • lira 
Iaınet Pı. hükümetinin memlekete 

7 ayda kazandırdığı ... 
• 
Iktısadi programın 

iki maddesi 
lımet Pap yani Halk Fırka11 

bak6metinin, takip ettiği iktıAdl 
aiya1etln bir cilztl olan yerli 
mallan koruma cereyanının 
ve hilktimetin hariçten aldığı 
mallarda taıarrufa riayet hak
kındaki kararının çok iyi seme
reler verdiii 930 yılının ilk yedi ı 
ayı zarfında Türkiye harici tica
ret faaliyetinin tetkiki sarahaten 
glltermektedir. 

Bu ıiyuetin en mtlhim seme
reti , ithalit ve ihracabmızın 

berbirine kartı vaziyetinin 930 
seneai ilk yedi ayı zarfında, 
fimdiye kadar g6rülmemİf bir 
niabette, milvazeneye yaklaımaaı 
olmuıutur. 

Bunu rakamla tesbit edelim: 
TOrkiyenin ihracatı 929 yılı

nın ilk yedi ayı zarfında ancak 
86,2 milyon lira olduğu halde 
ithalatı 153,8 lira kadar tutmuş 
tur. Yani ithalat ve ihracat ara· 
sında ithalit lehine 67 ,6 milyon 
Jirahk mOthif bir fark vardır. 

Halbuki, 930 senesinin yine 
ayni devresinde, yani ilk yedi 
ayında ihracatımız 77,2 milyona 
ve ithalatımız ise bir sene ev
velkine nazaran % 48 azalarak 
81,17 milyon liraya baliğ olmuş
tur. Bu suretle, ithalltımız ile 
ihracatımız arasındaki fark ilk 
defa olmak O.zere yalnız 3,9 
milyon liraya inhisar ederek mü
vazeueye doğru büyllk bir adım 
at~tır. 

Bu vaziyeti 929 MDeaİDde 
gOmrilk tarifemizin tebdili Oze
rine fezla ithalltta bulunmamıya 
atfetmek suretile 930 ıenesinde 
bunun azalması lizım ıeleceğini 
dtlıOnmek bilyük bir hatadır. 

Bu dojnıdan doğruya, Halk 
fukaaı h6k6metinin milli mallan 
koruma Ye htıkQmet tarafından 
hariçten alınacak mallarda ta
sarruf hakkında, ikbAdi prog
ramına illve ve tatbik ettiği iki 
mtıhim maddenin kıymettar bir 
neticeaidir. 

Bu ciheti yine rakamla ispat 
etmek, yeni gümrük tarifeai 
mlbıasebetile, bunun tatbikinden 
enel memleketimize pek fazla 
ithalAtta bulunduğumuz ve bu 
vaziyetin paramızın dllfmesine 
mUeuir olduju hakkında ortaya 
aDrlllen iddianın çok yanhı oldu
ğunu 16atereceği cihetle muza
af bir ehemmiyeti haizdir. 

929 yıllık harici ticaret iıta-
tiatikimizin neıredilmemeaine rat
men aylık risaleler 6zerinde ya
palacak ufak bir tetkik 929 ae
n..U.de 256 milyon liralık itha
llbmız olduğunu bize göater
mektedir. 

Memleketimizde normal dev
renİD bqlamua itibarile esaa 
ittihaz edilebilecek olan 924 te 
195.6; 925 te 241,6; 926 
da 234,7; 927 de 211,4 ve 
928 de 223,S milyon liralık it
halAbmız mevcut olup bunun 
yılbk va1&tiai 221 milyon lira
dır. 
Şu halde 929 teneainde an

cak 3S milyon liralık fazla itha
Jltt• bulunduğumuz anlatılır. 
Bu niıbetteki itballhn 930 se
aeaille pek fazla teair yapbjmı 

zannetmek kabil değildir. Çün
kO yukarda a6ylediğimiz gibi i
çinde bulunduğumuz ıenenin 
ilk yedi ayı içinde bir sene ev
veline nazaran 72,7 milyon lira-
lık bir tenakus vardır. Bu tena
kuaun 929 da yapbğımız 35 
milyon liralık fazla ithalattan 
neıet ettiğini iddia etmek tabii 
mllmkün değildir. 

Çünkn 929 senesinde, vasa
tiye nazaran tabassul eden it
halat fazlalığı, 930 da tahak
kuk eden tasarrufun yarııın
dan daha azdır. 

İhracatımıza gelince, 929 se
nesinin ilk yedi ayı zarfında 
86,2 ve 930 yılının ayni devresi 
esnasında 77,2 milyon lira tut
muıtur. Bu, esas itibarile zeytin 
yağı ihracabmızın 930 da takip 
etmesi icap eden ve mütebassıs
larımızca malum olan tabii sey-
rinden ileri gelmiıtir. Bunu izah 
edelim: 

Zeytinyağı ihracatımız, zeytin 
mahsulünün bir sene fazla ve 
diğer yıl eksik olmaamdan tek 
senelerde ziyade ve çift sene
lerde az olmaktadır. Bunu ista
tistiklerimiz sarahaten göıter
mektedir. 

Netekim tek seneler olan 
925 te 11,5; 927 de 10,8 ve 
929 da 15,3 milyon kilo zeytin-
yağı ihraç etmemize raimen çift 
seneler olan 924 te bunun 747 
bin ve 926 da 1, 1 ve 928 de 2,2 
milyon kilo kadar olması itiba-
rile 930 senesinde fazla zeytin
yaiı ihracahna intizar edilmiyor· 
du. Bu suretle son iki senenin 
İlli 7edi aya zarfmda yakanda 
bahsettitimiz farkın pek mfthim 
bir kısmı aırf zeytinyağı ihraca
tımızın intizar edilen vaziyetin
den ileri gelmiıtir. Çünkü 929 
ıe!'eıinin . ilk yedi ayı içinde 8 
mılyon liralık zeytinyatı ihraç 
ettiğimiz halde 930 seneıinin 
ayni devreıinde ancak 618 bin 
liralık bu ~ins ihracat yapılmqtır. 

Maamafih, en esaılı ihracat 
emtiamız olan tlltnn 930 sene
sinin ilk yedi ayı zarfında bir 
sene evvelki ayni zamana' niı
beten 22, 7 den 23,2 milyon liraya 
rnkıelmİf ve pamuk ihracahmız 
ıse tam iki misli fazlalaşarak 
5,2 milyondan 10,4 milyon liraya 
çıkmııhr. Bu vaziyetin, Halk 
fırkası hükumetinin ziraat ban-
kaları vaaıtasile, çif çileri hima
yeıinden ileri geldiği aıiklrdır. 

Her sene mfttemadiyen fazla· 
laımakta olması itibarile ilerisi 
için çok btlyilk ümitler veren lı· 
met paıa bftkfimetinin demir yolu 
ıiyasetile memleke.t şimendifer 
ağlarile örüldükten sonra Türk 
köylüsüne milyonlarca liralar 
getirecek olan yumurta ihracatı
mız da 930 senesinin ilk yedi 
ayı içinde bir sene evvelkine 
mukayeseten 1,7 milyon faıla
laıarak S,2 milyon liraya yük· 
mittir. 

Blltün diğer bayati faydalarını 
bir tarafa bırakaak bile, iç Ana
doluda çürilyen yumurtalanmızın 
ilerde ıimendifer ytlzlinden mem
lekete getireceği milyonlar bu 
hususta yapılan ve yapılacak 
olan masraf lan kat kat çıkara· 
cakhr. 

Tntnn, pamuk, yumurta, fındık, 
gibi eaaslı ihracatımızın bu sene 
evvelkıne nazaran daha z'yade 
olacatı anlatıldığından 930 umum 
ihracatımızın sene nihayetinde J 
her halde bir yıl eYveline naza-
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döküldü ' • Şahsiyata 
-----------------+------------------

Darülfünun 
birleri için 

müderrisleri bir. 
neler diyorlar ? 

_;,_ _________ ~------------~ 
İntihap ma~batası ve protesto 
maarif vekaletine gönderildi 

Cuma giinü Darülfünun Emini 
intihabında edebiyat ve ilahiyat 
faklllteleri müderrislerinin Yuıuf 
Ziya Ye Muammer Raıit B. lerin 
namzetliklerine usulen itirazla 
içtimaı terketmeleri üzerine ta
haddüs eden vaziyette dün de 
bir değiıiklik olmamıf, iki taraf 
ta kendi görüşlerinde israr ey-

lemişlerdir. 
Emınlik mazbatası gönderildi 

Darülfünun emin vekili Mus-
tafa B. de intihabat hakkında bir 

mazbata hazırlayarak evelki ak
ıam maarif vekaletine gönder-

tmiştir. .. 
Mustafa B. dün bu muna1e-

betle şunları söylemiştir: 
- "Yusuf Ziya ve Muamm~r 

Raıit B lerin intihabına aıt 
mazbatayı vekalete gönderdim. 
içtim Darülfünun hocalarının 
içtim:ıdır. Obstrükıiyon Y?ktur. 
Çünkü intihapta fakült.elerın va· 
ziyeti mevzubahs v olam~z. Sa
londan çıkmak dogru bır hare-
ket değildi zannederim. intihap 
kanuni şekilde yapılmıştır. -pa
rülfUnun divanı azasına gehnce 
ay baıında fakültcle.r mecl.isi ta
rafından intihap edılecektır." 

Diğer tarafta~ edebiyat" ve 
ilihiyat fakültelerı namına Kop-. 

rülü zade Fuat B. de vekilete ~ır 
telgraf çekerek iki f~k~ltenın 
ademi ittirakile yepılan ıntıhabm 
fasit olduğunu bildirmiş ve key· 
fiyeti protesto etmiştir. 

Ayrıca, bu hususta iki fa.kül
tenin müşterek kararı halınde 
Maarif vekaletine bir tahrirat 
gönderilmiştir 

Yenltt bir h•ber 
DUnkü akıam gazetelerinden 

biri bu iki evrakın maarif vekl-
leline vasıl olarak vekaletçe e
minliğe Muammer Raşit B. in ta-
yininin tensip edildiği~i yazmıt· 
sa da yapbğımız tahkıkatta bu 

·;;; f~İ;lıkğÖıter':e~ii 
1 

muhak-
kak olmasından sarfınazar, yal· 
nız ilk yedi ayın neti~eıini . ?a
zan dikkate alsak bıle, ~h~~~ 
memleketlerle mukayese edıldıgı 
takdirde ihracat vaziyetimiz daha 
iyi bulunmaktadır. 

Çünkü bir s~ne evvelkine ~a
zaran ilk yedı ayda Tilrkıye 
ihracatında ancak % 11 bir fark 
mevcut olduğu halde lngillere 
ticaret nazaretinin resmi gazetesi 
ayni devre esnaıında, Amerika 
ihracatının °o 22,6 ve Italya 
ihracatının °o 29 Ye lngiltere 
ihracabnın °o 16,4 ve Belçika 
ihracatının ~o 14 daha az oldu
ğunu hesap ve neşretmiştir. 

Harpten sonra, cihanın geçir
mekte olduğu ikhsadi buhranın 
el'an bütOn şiddetile devam et
mesine ve tabii memleketimizin 
de bu tesirden azade kalamıya
cağı muhakkak olmasına rağmen, 
Jsmet Paıa hükümetinin ittihaz 
ettiği iktısadi tedbirler sayesin· 
de elde edilen neticeler her hal
de hOrmet ve takdirle karşıla
nacak muvaffakiyetlerdir. 

Iktısadi programmın milli mal· 
ları korumak, hariçten yapılan 
hükumet mübayaatında tasarruf 
gibi iki maddesi, yukarda ra
kamla ispat edildiği gibi, yalnız 
yedi aylık kısa bir müddet için
de, memlekete 72 küsur milyon 
lira kazandırmak suretile iktısadi 
muvnffakiyet ibraz etmiş bir hü
kumete, ayni cepheden muhale
fet her ha de maglubiyetle neti
celenecek bir tabiye tarzıdır. 

F. N. 

haber teeyyllt etmemiıtl. 
Edebiyat fakültesi reisinin 

beyanatı 
KöprülU zade Fuat B. diln 

bir mubarririmize ıunları ıöyle
miştir: 

- intihabat evrakı daha don 
akıam yola çıkarılmıf belki şim· 
di Ankaraya varmamııtır. 

Maarif vekaletinin iki fakUlte
nin noktai nazarlarını dinlemeden 
kanuna taalluk eden bir mese· 
lede böyle ani bir karar verece-
ğini ümit deiil tasavvur bile 
etmeyiz. Biz doğrudan doğruya 
Darülfünunun başka işleri olma
yan müdderrisler tarafından ida-
resini istiyoruz. Hatta Fakülte 
reisleri bile bu cins müderriıler-
den mürekkep olmalıdar. 
Hukuk9ular d6rt •Y h•zırlan-

rr.ıtl•r 1 
Biz noktai nazarımızı müdafa

a ederken hiç bir şahsi diltlln
ce takip etmiyoruz. Fakat buna 
mukabil Hukuk fakültesi mtial
limleri itirazlarımızı benim emin 
olmam için ileri sllrdUğllmilzQ 

iddia ediyor. 
Ben emanete namzetliğimi ar

kadaşlarımm uzun ısrarlarını 
reddettikten sonra nihayet mu. 
ayyen prensipler ü:ıerinde birle
şen iki fakültenin ısrarı üzerine 
ve peışembe günil kabul ettim. 
Halbuki diğer taraf namzetleri
ni dört ay evel hazırlamııtır. 

Eğer benim de böyle bir e
melim olsaydı herhalde böyl~ 
hareket etmezdim. 

Bunun için biz kar~arafa hiç 
bir ıahsi hücumda bulunmadı
ğımız halde onların, iti ıahsi· 
yata dökmelerine teeunf e
derim. Her şeye rafmen biz 
prenıiplerimizi bugOn de, yann da 
sonuna kadar mUdaf aa edeceğiz 
ve ancak bizim galibiyetimizin 
tahak1'uku takdirindedir ki Darill
fünun Darülfünun olacaktır. 

Şerif bey ne diyor 
Muharrir miz bundan sonra 

garp edebiyatı müdderrisi Şerif 
beyle görüşmilf, mumaileyh ıun
ları söylemiıtir: 

- "Evvelki günkü darülfünun 
emini intihabı arızi darülfünun
cularm daimi darülf ünunculara 
kartı muvakkat galebesile neti· 
celenmi§tir. "Muvakkat diyorum 
çünkü eminim ki vekalet hukuk
çuların hukuk noktai nazarın
dan bile sakat olan göriitlerini 
kabul etmiyecektir.,, Maamafih 
bu terefli galibiyet beni ikiıi 
ortası bir galebeden daha çok 
memnun etmi!tir. Çünkü iki zıt 
cereyanın tebarüzüne çok yardı
mı olmuftur. 
Eğer hukukçular 45 kitilik bir 

ekalliyetin ıesini itittirmesine 
müsaade etselerdi ihtimal biz de 
susacaktık ve itler eskisi gibi yü
rüyecekti. Şayanı teşekkürdür ki 
hukukçular "her şey bizim,, diye 
ortaya çıkmakla bize, her §eyi a· 
çıktan açığa söylemek fırsatını 
vermişlerdir: 

A -- Hukukçuların üç aydan
beri ve imza tophya toplıya te• 
min ettikleri ekseriyet bizim ek· 
sc:iyete y _km olan ekalliyetimiz 
gibi bir prensipe istinat eden 
bir gurup değildir. Onların gru· 
pu şu üç zümre müderrialerden 
müteşekkildir: 

1 - Dıtardaki kazancını dütü· 
nen ve bu kazancın muhtel olma
sının önüne geçebilecek bir "e· 
min,, arıyan hukukcular. 

2 - Bir ulahat yapıldığı tak-

V AKfT 20 T e~ rin· evvel 1930 
d _ mağdur ola .. "' . ...:arını aan 
çekingen!er . 

3 -- Hüsnü Hamit Beyin b 
iltihak etmesinden münfail ke 
mit olan bazı seriülinfial "fe 
Jer,,: 'fani. menfaat, endite, i 
al bırleşmış ve mefkUreye, da 
fünunun hakiki bir darülf ü 
olmaaı mefkôresine meydan 
mak istemi' ve muvakkat bir 
lehe çalabilmiştir. 

B - Serbest bir müderris· 
min yapmak istiyen müderri 
re sormak isterdim: 

Bu serbest müderris bir ,ir 
tin mümessili olarak hükiı 
nezdinde tetebbüsatta bulund 
tan sonra ertesi gün hüku 
nezdinde darülfünun müde 
olarak nasıl çıkabilecektir? 
timal böyle bir tirket müme 
resmi sıfatından bilistifade 
ketinin menfaatlerini daha 
yük bir kuvvetle müdafaa ede 
lecektir, fakat korkarım ki 
vaziyette bulunan bir dariıl 
nun emini darülfünunun mena 
ini daha sönük bir sesle müd 
a etmek ıstırarında kala 
Yoksa darülfünun emini 
Molyerin bir piyeıinde 
duğu gibi şirket mümea1ili 
tile ba§ka ve darülfünun münı 
sili ııfatile baıka bir elbiıe 
giyecektir? Bir az manbk ve 
az insaf lazım!!! ... 

Maamafih zannetmeyin ki 
zim itirazımız tahıalar içind 
Bizim itirazımız ıırf pre 
noktai nazarmdandır. Biz di 
ruz ki darülfünunun aerbest 
calan darülfünunun ihtiyaçla. 
ru daimiler gibi anlasalar bile 
imi kadar duyamazlar. Müda. 
a edemezler, çünkü darülfü 
nun dertler: serbest müderria 
rin derdi değildir. Darülfüının 
dertleri asıl daimi müderrille 
kendi dertleridir. Evet milda.f 
a ve ikna mantıktan fakat a. 
::am-:-Ja ve b .. :·.i daha f .. h 
ve he) ::andan kuvct aldı. }Şüp 
-·. :~rbeb müderrislerde biz 
:.adar m -- ık vardır; fakat 
rülfünun itleri huıuaunda he 
can ve his her halde bizİlll tar 
tadır cnun içn ~'endileri oe1'a 
kuvve:!i avukat olurlarsa ola 
lar bizim davamızı bizim ine 
remizi bizim kadar kuvvetle 
dafaa edemezler: Biz keDdi d 
vamızı kendimiz müdaf .. etrn 
iıteriz. Darülfünunun iotiha 
b, terakkiıi onlar için diğer 
seleler gibi alelide bir rn 
alelade bir davadır; bizi.ın i 
ise bu bir mefkUre ve bir rn 
diye .. meıeleıi, davuıdJI'.,, 

Yusuf Ziya Beyin file 
Darülfünun eminliJİne n 

zet aöıterilen Yusuf Ziya. B 
de muharririmize: 

- intihabat, nizamaanıenin 
rih ve ıenelerdenberi tathik 
len ıekline muvafık 111rette 
yan etmiştir.,, demiflİt· 

Başka bir mesele 
intihap hakkında dedikod 

devam ederken diğer tara.ft 
kuk ve Tıp fakülteleri ·· an 
lerinden bir kısmı d~ b e~ 
nun emin vekili Must,f 
yaret ederek cuma &\i' ~ 
hapta Hüınü Hamit ~llkü 
zin gibi inıanlarla bir YİD 
da bulunmak tin olur ~tı 
salonu terketmeıien iı ' 'Öz 
ler ve Hüsnü Hamit Q .t 
darülfünunda yeri ol~ n 
zımgeldiğini aöylemiıle 

Edebiyat fakültesi 
B. dün bu hususta da 

1 
!emiştir: 

-- Ortada iıtifaya h" 
yoktur. O gün aync., li 
mit Beyin arkuındaıı ..-'\" il 

kildiği yazılmış ve bu h· \aha 
dilmittir. Halbuki g~liilt~~e • 
yet ıalonu terkettilcten U ek 
seri yet taraf mdan }' sonr,.. 

Bunlar adi iftiralardı 'Prim 
dan bunu bize atanla.rır •. Ut 
ni meydana koymalaı- il ıs 
ruz. Ve eğer istifa ı...Xttı be 
Hüsnü Hamit B. in c1:~~nıg 
de edep ve terbiye İle it ıl h 
olmı:, arak yu'. "\ çek abil 
vo diye bağıranların ~tıl~n 
ten çekilmesi gere · derrı 
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Refah meselesi u 
),. Gazeteler yazıyor: 

! Recep B. in- Niçin biz öyle değiliz ? . tu·;~~;.:~.~~tiyoruz, bize mantık yut-

Eı;>ey zaman evvel Almanyadan Programdan bahsetmeyiniz.,. Beyanat acı hır mektup almıştım. Her hatır- Balk namına söylenen, halk namı-1 layışımda ~tançtan alev göml~ğini na ileri sürülen "refah., ı herkes müp-

KIZIL 
' 
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sabık Nafia Vekili Recep sırtıma geçıren bu mektuptakı ze- hem, karmakarışık, ve kendi kafasına 
Be~nd~~ nb~mı~a h~~dın: rinhlr~rianula~ ~m~i h~I~~~~~===~==~================: 

'U b Türk kahı:amanhğına hayran o- linde ileri siirüyor. I . M h d b 
zun ir beyanata çıktı. Recep 1 e m e ı·n - t .. h d f. L ı A B b an garplı bir san'atkar, Türk za- Refah, refah diye çene yoran bir u un e e 1 ey ayı 
• u beyanat ile bir gazete ferini öğen eserler yazmış ve bize kaç adama rasgeldim: Al k t~rafından son günlerde şahsı tanıtm~ş. Bizim ~ömert , halkımız "- Refahtan maksadınız nedir... İnin ODağlDa gÖtÜrmekti 

a. eybine tevcih edilen haksız da sanatkara Tiırk ~an atının bir bana açık elle tutulur gibi söyleyiniz Utanmaz sensin. 
isnatlara, ve çirkin imalara cevap eserini, bir halıyı hedıye etmiş. Ha dedim. kendi konağına davet ediyor. Orı 
~iyor. Namus ve haysiyetini lı güzel, pahası ağırmış. San'atkarı Bir mütekait: iki genç ellerini kalçalarına da emniyet içinde yafar ve tehl 

letmek için tertip edilen eserinin uyandırdığı heyecan ka· "- Ekmeğin ucuzlaması dedi.. uzatmıılar ve kılıçlannı sıyırnuı- keye maruz olmazsınız. 
kuleli şatolar, ve albn fışkıran dar, bu ş"':rk halısı da sevindirmiş. Bir otomobil röprezantani: lardı. Yezit ceva~ ~erdi: 
.kuyular afsanesinin hakiki mahi- Fa~atk.A ~ır z~mlakn sonra bu hah, "- Memlekete para girmesi .. mon- Leyla vaziyetin vahametini an- .hm H~: Alı1n~n bize göaterdiğ 
Yeti neden ibaret oldugu-nu san at ar a a arasındaki a- şer Amerikada amelenin bile bir oto- ladı. f ki gencin ar asma girdi. mı . annuv~ ı~aA çok tet~kkür e 
efk ~am. ve_ yahut adamlar tarafından mobili var. Halbuki biz taksilere bile - Ne yapıyorsunuz? dedi. E· derız .. Fakat ı~tı~af ~lledılmek ü-
. An umumiye karıısında tef- ıçedılmı§... binemiyoruz. mir Mervan Biz hu gene· . . t zeredır. Onun ıçm hızım burada i· nh ediyor. B . ı ıyı anı· k • . b. A . kt R . ana razan! ~azy isimlerden de Bir tuhafiyeci: nz. Kubadan bizi o getirdi. Vali- .amet~ıze ır. n:ıanı yo ur. Teh· 
. ecep B. senelerce bu devle- behsedebıleceğını söylüyordu. E- "- Gümrükler pek yüksek indirilse demin defin merasiminde b l - hk~ bıle olsa hızım bu sırada bu 

tın mes'ul icra makamlarmda pey zamandır tek başıma taşıdığım halk refaha el'ecck.. du. Bizim için bir çok zahm~ı:1e yen hıra~::ımız münasip olmaz. 
b~unmuş ve bu sıfat ile iş gör~ bu utancı, artık herkese göstermek Çünkü halk ihtiyaçlarını temin ede- girdi. Şimdi de bizim hatınm Ve ,ereflı hır hareket sayılmaz. 
mut bir zattır. Kendisinin yaptı- ve paylaş!ırmak sitiyorum. Bu su- miyor. sormağa geldi. Onu böyle karşı;:~ - Çok doğru, fakat ihtilaf bal-
ğ~ .İfler hakkında tenkitler yapıla retle he~kı ~sd günahkar meydana "-Yani,... maruz doğru değildir. Misafirin ledileceğine bütün bütün açılmış, 
bılır. Bu işler içinde hatala çıkarHve1 mılletçe lekeden kurtulu- Yani ne olacak medeni bir insan gi- misafirine hürmet icap etmez mi., çünkü Mervan halkı tehdit etmiş, 
olaııiar bulunabilir. Bu itibar r~z. a ı ıstırabı her fırsatta gön- bi yaşamak için bugün bir hayli şeyle- Leylanın sözlerile Mervanın kı- onları hiddetlendirmif, onların asa 

~ 
lum.. de. acısını duyurur. Mesela dün re ihtiyaç var. Monşer lüks bugünu··n lıcı yere indi. iki siyaıi rakip m·ıb- biyetlerini ve kinini tahrik etmi• 

kendisine maddeten Yeya b h kA h hik ,. ı~ ı aye, . ayll'. · . ~ye değil bir bir i~tiyacıdır. man nüvazlık kaidesine riayet etti- tir. S~zin bu itlerle bir alakanız ol-
nen mes'uliyet isnat oluna· muşahede dıı~ledım ı~ımd~ halı u- Bır yerli fabrikatör: Ier ve kılıçlarım kınlarına soktu- ~adıgından buradan çıkmanız ken 
r. Fakat Recep Beyi yakın- !ancı .en keskın acısı de vıcdanımı "- Gümrükleri sıkı sıkı kapasak, Iar. Hatta Mervan, yeni bir hadise- dı namınıza daha iyi olmaz 
tanımış, kendisi ile az çok ınlettı: . . kumaş fabrikalarının satışını üç. dört ye sebebiyet vermemek için çekil- mı? 

ıcadaşlık etmiş olanlar pek iyi . Avrupad~n yenı gelen hır zata, misli artırsak bu memlekete refah ge- mit ve gitmİftİ. . - Demek Emir Mervan Hz. ih· 
.-lirler ki onun hüsnü niyetinden b~~ ~~st~: "_ıbret alınacak neler lir ... lşçi memnun, biz meınnun, müş- O gittikten sonra, Mehmet içini tıli.fın teve.saüüne badi oldu ... O 
esıni vazifesinde ciddiyetinden gordum •,, dıye sormuş o da şu ma- teri memnun olur. açtı. Ziyaretinin asıl maksadını an- ~alde dışardakiler ne yapmak fik-
düriistlüğünden ıüphe edilemez. cerasını anlatmış: Bir borsacı: latb: nndedir? .•. 
Bir gazeteci ve Halk fırkasına . Ç~rşıdan geçerken üzüm almak "-Hükumet elini borsadan çekerse _Leyla, dedi, siz niçin buraya - Dıtardakilerin niyeti çok fe-
Dıensup bir meb•uı sıfatile tabii ıste~ım. Pazarlıkta u~ştuk fakat memleket. r~f~ha erer. Konıiserj kal- indiniz? Burası tehlike içindedir. nadır, Onlar istediklerini temin et· 

henf tart~rke~ alttakı fena sal- dırmak kafıdır. Geliniz bize ininiz. Bütün konak mezlerae kimbilir nelere cüx'e~ e· 
olarak Recep B. ile temaslanm kımları surmege çalı§b. Mani ol- Çünkü tabü olan şeylere hükOmet sı"zı·nd' ' H' b' h' t' · d derler? •. 
old B t I d b ak · t d. 1 · d b ır. ıç ır ızme ınız en ge- y . u. u emas ar an ende ın ıs e un, razı oma ı en de müdahale etmemelidir. ri kalmay ezıt, Mehmedi aöyletmek Mer-
kalan intiba bu muhterem 'arka- ınalını almaktan vazgeçtim uzak- Köylü: _ ~zİ... A . vanın itine yarryacak bir tabm ma 
dqımıı hakkmda yukardaki laştım. "- Ekmeği buğdayı ucuz satılmak- k . b Ço ~f~arsmız. F ak3:~ ~ır lômat edinmek ve onlan Mervan2. 
hbkmii Yerirken kalbimde . T ~.bu sıra~.a iyi g~yinmiş, ter- tan kurtarmalıdır. ·ı:!'f ti urjy~ ınmlıf, burabda buyük yetittirmek istiyordu. Yezit söze 
k en bıyelı bır zat buyük hır nezaketle 1 1 a ar a artı anmıt ulunuyo- devam etti. 
iiçük bir tereddüde mahal bı- beni alıkoydu ve: İşi hulasa edin göreceksiniz nıemle- ~· Ba?usus hane sahipleri endite - Fak~t b ka d t 1 

rakmryacak mahiyettedir. - Lüt~edin!z efendim! ?edi kette refah istiyen iki cins adam göre- lapıçınd~:lkr. Onlarf kı dhu .. ~ladl.de hıra- damlar haksızİık :Jiy~rJ:.as::.:; 
Bununla beraber bugün bu şuracıktakı polıse kadar gıdelım. ccksiniz· gı e muYa 1 egı ır. anl ı .., · d k 

bahis ile meşgul oluşumun se- - Niçin? Ekm~i ucuzlatmak istiyen ad"m - Fakat burası muhasara altın- ve;!~-.:. ya~a peıı_:. e ..• t"f~yor, 
hebj Recep Beyi müdafaa et- dedim. Ekmeği pahalılatmak istiyen ada~ •. dadır. Bu konağın baımda tehlike· 1 a an ın gayr 

1 
go erıyor-

k
lllelc .gayreti degv ildir. Recep Bey - Çünkü o adam sizi aladtmak Ekmeği pahalılatmak istiyen, huğ- ler dolqıyor. Bunlardan size zarar ar.M hm t .. ka . ek. 

d 
istedi, cürüm işledi. dayı yu .. kskek fiatle "~tmak ;stiYen a- gelmesinden korkuyor Ye sizi emin t de. e .. mkuna ıakya gı.rmd 8 °1• 

. en ı kendisini dünkü beyanatı """" b. eme ı muna ••a ro uzar ı e Ue "4k . . üdaf • . cevabını verdi. dam bu memleketin asıl insanıdır, Eök ır yere götürmek istiyorum. Son· ki M ' t k ~ J-· d · • • 
.-"' ıyı m aa etmııtir. itim vardı. Sonra yabancı eller- lü unsurudur. Tek bir kelime ile köy-lu"- ra hu Menanın hali de heni endi- kı· aahervneantekeerrur~~r donerd. vOe en.11?· 

· · tt•k b d b d"' ·· ·- B lk" bu e er 1 nun w-ıo d esız ıcap e ı çe u mil- e, ya ancı kanunların hüküm sür dür. Ekmeği ucuz almak )<istiyeıt in- ıeye u_!u"?'or. e 1 adam •a Mehmet sözü kısa. kesti=· ... 
a 'tyı tahsan yapacak kuvnt ~üğü .mahallerde sürünmek te hiç san; köylü n.e~en az istisnıar . olunu- na tama edıyor.. . . • • _Bunların neye geldiklerini 

:: kabiliyettedir. Benim burada ıstemıyordum. Muhatabıma aldan- yor, neden hızım refahımıza hızmet et Mehmet pek ılen gıtmııtı. Fa- k d'I · bT ı s· ban . 

t 
t•ıuubabsetmek istedigv im nok- madığnnı, zarar görmediğimi da· miyor diyen insandır. kat onun duygulan bunlardı, O- e~ ~ enH 

1 ıAr e1.r.. ızd ti~ • ckac~bapl a le 
1 

d u • ' Wt·· h d f L li. b d verımz. z. ının ave nı u 
• hatşı taraf gazetelerinin şah- vacı oma ıgımı anlatmak ıstedim Buğday ekmek burada yerli malin nun un e e 1 ey Y1 ura an d. ? H b ld 

81 Razı olmadı sevimli ince nezaheti~ verli istih~alin sembolidi; ' alıp Alinin konağına yerlettirmek- e Iıyor ~uhıunkuzkı · der ha e I oral ya 

ldı 1hiyet ve şeref bahislerinde . .' . . J ' • • f ç··nkü· b kı h d' ge menız a mz a ayır ı o ur. 
il kı.r J le mutlaka pohse gıtmemızde ısrar Ekme',;; ucuz olsun bıraz daha ucuz ı. u u ceıur zın a ıa.Lla O d t b · · t · · l 
ıeteı .... ı e im ~a~iyehtt~r. Budga· etti. Nihayet dayanamadım. Bir az lasın da •refaha ereu:U diyen insan Y~ karıtarak bir felakete uğraması ra a amh t ırde~ı~e ıçın .. e ya· 
-.: -. arasıra ı•ı şa sıyata ök- ·1 d k' k 'd d d , çok muht ld. H lbuk. k d .. şar ve ra a e ersınız. -. .. ı:_ .. ı er e ı no taya gı İp er imizi hancı sermayeye dayanan onun hesabı kız eme 1

• a 1 en ısı y · d. b k t'" · d" 

d 
'ı-. diye güya herkese iti- anlattık. Polis, geldi, istediğim na memleketi istismar eden adamdır bu ın etrafında bir takım bul- ezıB. ınbucel~atf ı t a kı kürı •• ı ~ d • 

a Ye hl"k d lk 1 · alar '--- k lb" ·· · - ız u e e!e e enz diltl . a a ersi vermek iıte- sa nn arı tarttırdı sonra satıcıdan işsizler, parazitler bunların ileri hat- Y İl.U'Uyor, a 1 onun uzenn- Faka b .• k bul ed b. ·ı : 
C 

erl halde digw er taraftan Re- ceza aldı. larda çifte karakol nöbetçileridir de tat ı ve ateşli hislerle çarpıyor• f dt ızı a h. 1 ~n. vbe ıze ıbt~-
ep iL_ T d u kk·· .' · du. Mehmet b '--- k fı ttan · • at e en ev aa ıp erını ıra.kıp ır 

....., gibi - h anıma ıgım zata teşe ur e- Bız refahı ana unsurun nıemleke- u 1U11acı rsa 1
1 • d · 

hayatında h ' .umumı ve ususi d~rken me.rakımı y~nemiyerek, ni- tin kemiyet ,,.~ k~yfiyet :kseriyetini tifade .e~erek ~unları h.~me~ ~rıl-. yere gı emeyız. . 
lanınnıı k.aysıret ve nezahetile çın bu basıt mesele ıle bu kadara- tcskil eden kütlenin refahı manasında tıvermııtı. Leyla onun sozlerım Mebıne: fazla hır.ıe! yapamıya
renç i"'' .. , ·ı~1se ere hile en iğ- · lakadar olduğunu, vakit kaybet- a;lıyoruz. lerken kızannıf, fakat itidal ... cağını an amıı, Y ezıt ile kı:ıını se-
lllakt -uar ı e tecavüzde bulun- tiğini sordum. Bizim hedefimiz, meleketin temelle· kaybetnıiyerek ona cevap vermiı· li.nılıyarak ayrılmıfb. 

B 1" çekinmiyorlar. -Bu adam, dedi İsviçreli değil- rini tutan bu unsurun refaludır. ti. . ~ehmedi buraya. getiren saik 
l Q gltetelerin bildikleri fey- dir. Bir muhacirin, bir yabancıyı Diyecekskiniz ki; - Sızin bu ıamimi ali.kadarlı· Leylaya karıı olan hisleri idi. Mel• 
~r ddvaraa bunlan aarahaten aldatması, ona bu toprak, bu mem- "- A, efendi sen tenakuza düşü- ğırt!zdaı_ı dolayt ıize çok tetekür e· met bu kızı seviyordu. Faka.t H7 
Sa e tayin ederek yazabilirler. leket hakkında fena fikirler verir. yorsun, hem biz kütlenin refahını isti- d~rı.z. Sıze ço kminnettanz:. Kendi- O.~anın eYi etrafında pek mühim 

fıodnrı lllemlekette herkim tara- Vatanımızdan. f~na bir intiba ile yoruz diyorsun, hem de her gün buğ- 11?1z1. ~ehliked~ görürsek, ıüphesiz ~~dıs.eler ~ku~~a.ca~~ herkes~~ 
n an ayrılmamanız ıçın böyle yapmak day fiati iniyor.- sıze ılbca edenz. ıyı hılenlerın bın o ıdı. Kendııı. 
.. olursa olsun yapılan bir 1 ld. L ı d ·--1-- --d d' · · --LiJ b curlDjj .b azımge ı. Bu ne acaip şey! ey ayı hu çetin muhavere en Yuauır a göıter ığımız v~ e ii· 

la ·~e"- takı atını yapacak sa· Bir lsviçreli üç kuruşluk bir ü- KöyJü dostuma cevap vereyim: bahasının yakından duyulan öksü- yük bir cinayetin irtikabını kabul 
Yatd~" makamlar vardır. züm i,inden bu kadar heyecan du- "-Bizim burada yediğimiz ekmek, rüğü kurtardı. Yezit, Mehmedi etm.iıti. Bu cinayeti elbet te bir kar 

n şeyleri bu makam- yarken biz bakın neler yapıyoruz. Anadolunun en uzak yerinde kus uçup hürmetle karıdamıf, ona Hazreti gaşalık takip edecek, sürü ıürü a· 
ihbar etmek sure- Hadise Sirkecide bir Amerikalı sey kervan göcmiyen köselerind~ :.ekilen Alinin hatınm aormUf, sonra• damlar konağın içine girecek, yai 

felerini yapabilirler. y~la bir manav arası?da . ~eçsey- biçilen buidaym fiati dünyaadki huğ- - H8%ret bu sene bacce gitnıi· makarhk, edecek, belki de bu•· 
da hiçbir tey yoklcen ~ı _acaba kaçım~z,. İsvıçrehm~ his- day piyasasından daha başka olamaz .. yecekler ıni? ... diye ıormuJtu. damların bazı!an kadrolara t~aı .. 

~
yler biliyorlarmış gi- sını duyar hangımız onun yukaek Dümranm abmarlan tıklım tıklım do· Mehmet b ale menfi ceva lut edeceklerdı. Bu sırada Leylaya 

hareketine uyardık? Millet ve va- ıu ı.: ' verdı' .• u au p da bir dokunan bulunabilirdi. Meh. 
ek gizli imalar ile ıü tan aşkının bin bir teazhürü vardır. M.ünevver denen adamın vaziefsi H d d. b h met bunu dütünerek Leylayı Os· 

l'lleıı·ni namus ve hay H Ik h h lk d u•ı .. - ayır e ı onun u ~ne ac- · d kl k . • a ımıza, a~a a ımıza egı muphem kelimeleri bir akmçı gibi şak· k b·ı ... .' . t . mamn evın en na etme ve onu jJJbj k' ı · ·· · ı b" .. . ce çı a ı ecegını zanne mıyorunı H At• . . . k • _.]• 
te t ımse erın uzerıne aaı ız munevver geçınenlere bu- Jntmak, ve insanların hislerini şahlan- N. . f d. b. t1 • z. ının evıne getırme ısteuı. 
turlııt, e. nı~k insaf ve ahlak düs- nu anlatmalıyız. clırt'.rak ıstırabı istismar etmek değil- . --:- ıç;n e en ım, ır mazere c Bunun için Hz. Aliden izin almağa 
h 

ıle t ı·f d·ı b·ı k b. • n mı var.··· h kt ç- k.. lid • arek • . e ı e ı e ı ece ır St!.lloa' dir. 0 b d M d" d acet yo u. un u onun va esı 
B· e mıdir? Fakat ne yapmalı ki müphem ko- km- nb~nt kımu •ıra a .. e 1 me baen orada idi. Mehmet bu kızı va.Jidesi-

ır Jsıı-.. h I'- 'h • .. nı fr . . çı ası ır a teşevvuı ere - 1. d b b d . tülü n . .._ 8 KID zı Dl gur - anSJ.7 nazır nuşmama~ ışı olduğu gibi açıkça söy· d" l bT d d ne tes ım. e er, a asım a mısa• 
ki t Ylt ile bir müddet bel- lemek tiraj denen küpün dibini kendi 

1 0 
a ı. ır ekon an. firhaneye yerleştirebilirdi. Fakat 

'il'iı d·ı b·ı· F k h. Yr rın şehrımıze geliyor e1ile delmek demektir. - Sız_ de alacak mı .. 1.nız.?.. . Mehmet Leyla ile babasını ikna e· 
bir Cİdd· ı e ~ ır. a at ıç Fransa ticaret ve sanayi na- - Benım de bazı muhıın ıılenm dememi§, ayni zamanda baıka bir 
neıri ıı '\. asa ıstinat etmeyen zırı M. Flandin yarm saat üçte S. E. va~.Onlan bırakıp hacce çıkamıya- tehlike keıfetmişti. Mervamn o bid 
elfc.ı{ t ~e ·fkirı umumiyenin şehrimize gelmiş olacaktır. Mu- G. 38 gidiyor cagım. deti, o ıiddeti neydi? .•. Mervan da 
!Zıülllk~ ~te iğfal edilebilmesi maileyhi Franıa ıefiri ile sefaret Makinesine sakatlık arız Mehmet bu sözleri söyledikten Leylayı seviyor mıydı?.. Mehmet 
mıyeyi ·~ iildir ve efkan umu- erkAnı rıhtımda kartıhyacaklar- olduğu için Atinaya hareketini sonra deminki tekliflerini Leyla- bu suale müspet cevap vermekten 
nihayet 'r.'l etmek istiyenlerin dır. Nazır Köstenceden gelmek- tehir etmiş olan G. 38 Yuı:ıkers run baba.sına tekrar etti. çekinmedi. Çünkü bu kızı sevmese 
le gel ~r gün fikirlerde huım- tedir. Refakatinde refikası ve tayyaresinin yedek parçası Al- - Ziyaretimin sebebini demin ve kıakanmasa bu kadar sert dav• 
ile ka 1ll7ı ltbii olan aksii)amel müsteşar M. Şarmeyl vardır. manyadan gelmiıtir. Tamirat ya- kerimenize arzebnİ!tİm. Şimdi de ranamaz, hemen kılıcına aardmaz
melert~~ aşacaklarını hesap et- M. fJandin öbürgün Fransa pılmakradır. size arzetmek istiyorum. Beni Hz. dı. Bu keıif, Mehmedin Mervana 

"'ltun gelir. sefiri ile beraber Ankaraya gi- G. 38 in salı gilnü hareketi Ali gönderdi . . Burası görüyorsunuz da, Osmana da karıı huaumetleri-
..At. .A.wH. decektir. kararlaşbrılmıştır. Eğer yeni bir ki muhasara altında ve tehlike : ni azdırdı. 

sakatlık olmazsa.. çindedir, Onun için Hz. Ali ıizi (BitrMdt) 
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81r Anket 
Bir Amerıkan gazetesi 
tat ihin ı 2 mühim vak

asın' Öğrendi 
Bir Amerika gaz ?tesi ilimler 

araıında bir anket açarak tarih 
ve insaniyet Ozerinde mfie11ir 
olan 12 mUhim hadiseyi sormuş· 
tur. Bu ankete i9tirak eden 
Alimlerden bir profesör aşağı· 
daki cevabı vermiştir: 

1-Asuriye bUkumdarı Hamora· 
binin milattan 2 bin ıene evvel 
tedvini kavanin eylemesi. 

2 - Milittan 480 sene mu· 
kaddem ruku bulan Maraton 
katliamı. 

3 - BüyUk Alekaandran mi· 
llttan 320 ıene enel vefatı. 

4 - MilAdı Lıadan 202 aene 
mukaddem Zama katliamı. 

5 - Hazreti laanın teveJIOdü. 
6 - Haıreti Muhammedin ta· 

ribte iıpat vOcut editi. 
7 - 1354 te barutun keıfi. 
8 - 1517 de LUterin Papa 

aleyhindeki proteıtoıu. 
9 - 1638 de Viyananın TUrk 

orduıunun muba1araıından kur
tulması. 

10 - 1769 da Cems Vayt ta· 
raf1ndan buhar kazan1nın keıfi. 

11 - 1792 de Mirabonun ve· 
fatı. 

12 Ruıyada Bolfenklijin 
zaburu. 

• • • 
Amerikada mah

puslar 
HaplllAlleden aynlmak 
l•teııüyorlar mı imit? 

Bir Amerika gazetesi anket 
-~-·· ---La _..., .. _ • 1 - ~ 

k4mlanİı ne jl glSrdtiklerini ve 

mabpualujun onlar Ozerindeki 
teairini anlamak istemittir. Bu 
ankete hapiı ten çıkmıt olan 500 
mabk6m iıtirak etmiftir. Anket 
cemiyet için biç te mucibi mem
nuniyet bir netice ,-ermemiştir. 
ÇGnkll aarikleria, katillerin •ua
irelerln yüzde ıekıeni tekrar 
hıpae ıirmek için bapi9ten çı· 
kınca eski mealeklerine ••det 
ediyorlarmış. Zira orada geçen 
muntazam Te her tOrlll ihtiyacı 
temin eden bayatı dııarıda bu
lımıyorlarmıı. 

Traıta ttürat rekoru 
Bir mOddet evvel Nevyork 

Lerberlerinden biri aert bir sa· 
lcah 51 saniyede traı etmiıti. 
Geçenlerde Budapeıte berber· 
lerinden Mibal Seçko isminde 
hiri de sert bir aakalı 47 saniye· 
de trq etmek ıuretile mealek
taıının rekorunu kırmııtır. 

Hayvan sergisinde 
Bu sene 250 hayvan 

teşhir ediliyor 
Mükafat mecmuu 5000 Jira 

Hayvan sergisine kaydettirilen eşekler 
Dolmabahçedeki eski has ahır· S ergide bulunan hayvanlar 

!arda 21 Teırinevvelde açılan arasmda birinci, ikinci ve üçün-
ehli hayvanlar sergisini her gün cUlerin s eçilmesini Jstanbul bay-
birçok kiti gezmektedir. Hayvan tar müdürü Rasim Beyle bele-

ıabipleri bu sene sergiye geçen diye baytar müdürü, üçüncü ko-
seneden daha fazla rağbet g~s- lordu baş baytar1, bayta: . me~-
termiılerdir. Geçen sene sergide tepleri muallimlerinden ıkı • ıı-
iki yüz kadar hayvan teşhir pahi ocağından bir zatm ittir!lk 
edilmitti bu seneki sergide iki ettiği on ik\ kişilik bir heyet ıfa 
yüz elli hayvan teşhir edilmek- etmektedir. 

Bu ak9am aeçilme işi bitecek 
tedir. 

ve mükafat alacak hayvan sa-
Sergide bulunan hayvanlar bipleri anlaşılacaktır. Dağıtılacak 

araıında birinci, ikinci ve üçün- soooı· d 
mükafatların mecmuu ıra ır • 

enlerin seçilmesine Cumartesi yarın saat iki buçukta .sergi· 

günündenberi devam edilmekte- de merasim yapılacak, vali ~· 
dir. Buglln bu iş bitirilecek ve bu merasime riyaset edecektır. 
mOkAfat alacak hayvan sahipleri Serg i perşembe akşamı kapana-
belli olacaktır. caktır . 

•• 

D4n futbol fik~f'flr6n6. vapmak azere f opl,ınan 
Mınt•ka latbol heveti 

[optnuoJ1llo• 13"1 ı 110.ıo11•al dülkadir Ziya B. (B.) ikinci re· 
zam harekette bulunan Istanbu) is Cemil bey (Beykoz) aza Hay· 
mıntakasından alikalar1nı ka. ri Celal (F.B.) Kemal (Eyüp) 
tettiklerini teıbitten sonra pek Necmi (T.K.) beyler. 
yakıada kongrelerini toplıyarak Futbol heyeti: Reis Ha· 
nizam dairesinde kat'i teşek- san Kamil (f .B.), aza Salihattin 
killlerini vUcuda getirmek esa- (Anadolu) Hakkı (Beykoz) Meh· 
sıni kabul etmiıler ve muhtelif met Talat (T.K.), Basri (B.) 
mesaili tetkik etmek üzere ih- beyler. 
zarı muvakkat mahiyette Atletizm heyeti: Reis Ahmet 
heyetleri ıeçmiılerdir: şu (8.), a:ıa Nuri (B.), Muhtar Bc-

Amerika polisleri ve 
tiımanlık 

Heyeti merkeziye: Reis Ab- di (Anadolu) beyler. 
-·m--,_,_ .... mımı""'"""'..,__ Güref heyeti: Reis Sadullah 

bu abidenin üstüne çıkılar ve (Haliç), aza Saip (Anadolu) 
Ametfkada polislerin 72 kilo 

ıılcleti tecavUz etmemesi polis 
lliıamnameai muktezaıından i
llıİf. Her on günde bir defa po· 
lialerJ komisyonu :mabıuı kuzu· 

•uada iıpatı vOcut ederek ıık· 
letıerinin muayene ettirmeleri 

ftlecburt imif. 72 kiloyu tecavüz 
edenler derhal iıtifaya davet 

•dil~!rlarmıı. 
~endini kuı 

sanmış! 
Paria ıaıetelerinde okuduğu· 

bluza ı&re geçen giln Pariıteki 
.. etbur .. Ark d6 Triyomf" n-
1•rinde bir intihar rukua gel
ftllttir. 

lrtifai dokaan metreyi bulan 

etraf aeyredilir. beyler. 
1 t .h u n b"d Tenis Heyeti: Reis Tevfik n ı ar g n a ı e üzerine 

çıkanlar arasında fazla asabiyet Hicar (F.B.), aza Suat (F.B.), 
gösteren biri Yardı. F erit (Nişantaş) beyler. 

Bu adam bu sira h k Denizcilik heyeti: Reis Nedim er esin 
g6rUlen manzarayı temaıa ile (Beykoz), Hikmet (Fenerbahçe) 
meıgul olmasından istifade e- Cavit (Haliç), Şeref (Anadolu), 
derek etraftaki korkuluğu aşb Basri (Beşiktaşı) Beyler. 

k d " · b d Seçilen futbol heyeti çarşamba 
ve en ını ir enbire aşağı günü toplanarak fikstür teıbit 
koyverdi. Müntahirin vücudu ha-

edilecek ve 31 teşrinievvel tari
va dahilinde bir münhani çize-

d hinden itibuen T akıim stadiyo· rek yere Uıtü. Kafa tası ve 

belkemiği parçalanmııt.. Maa- m~;~ ~:r~~:a :~:!:~;caf:~~~l 
mafı henüz hayatta idi. 

heyetı de Rıhtım hanındaki da-
Bir sediye ile hastaneye sev- irei mahsusada toplanarak ayrıl-

kedildi ve orada iki saat sonra mıyan kulüplerin senelik lik maça 
öldü. Müntehirin aklanı kaÇJra- fikstürünUn tesbit etmiş ve bazı 
rak bu hareketi yaptığı tahmin esaslar kararlaştirılmışhr. 
olunuyor. Fütbol heyetinin verdiği mü-

Küçüıc haberler 1 1 v AKIT l 
Pendik ve Maıtepede 1 

Me,·cut Yunan emlakinin ziraat bankası :ZO Te~rinevel Pnzarfe•.i 950 
kasasına de\ ri takarrür etmiştir. Dahilde Hariçte 

Vali muavinJiği - Sabri Reyin 1 aybğı Kurut 150 
tayin edıleceği teeyyüt etmemişur. 

Kahve fiatları - Son gunlerde ! • • :: 
yu kselmeğe başlamı ştır. 

12 1400 

8011 
1450 
27011 

MiJlet kütüphanelerinde -
für çok kitaplar çalan biri cürmü meş
hut halinde yakalanmıştır. 

lstanbul mülhakatında -
25 münhal muallimlik vardır. 

Memleketimizde - 21 lisea 75 
orta mektep 22 muallim mektebi \'ardır. 

lllJHlllBIUPSftfl • fltıt'*lmnıızvnmanHRHılfflmfllllllURJIBmlHIMUllllUJIJlllMff1111fllftto 

him kararlar meyanında bilha11a 
mmhkadan çekilmiş olan kulüp
lere mensup azamn mınhkaya 
merbut olan kulUplere intisabı 
takdirinde bunların müttefik bir 
kulüpten ahnacak aza gibi mu
amele görmiyeceklerine, ayni ha
riçten gelen bir aza gibi yalmz 
bir ay beklemek suretile resmi 
mOsabakalara dahil oJabiJecekle
rine dair bir kayıt vard1r. 

Tanzim edilen fkstUre glSre 
lik maçlarma 31 teşrinievvel cu
ma günü Taksim stadyomunda 
başlanacaktır. 

llk maçlar şunlardır: 
3 t teşrinievvel 930 cuma, Hk 

maçı: Altın ordu • Süleymaniye 
hakem Sedat bey, Hilal - Kum
kapı hakem Saim Turgut bey. 

7 teşrinisani 930 cuma, ıilt 
maÇ1: Kasımpıı~a - Kunıkapı, Al· 
tınordu - Hilal. 

Teşrinisani 930 cuma lik maçı: 
Kasımpaşa - lstanbul ıpor, Vefa
Galalasaray. Bu son iki bafta
nm hakemleri bilahare intihap 
edılecektir. 

Cemaziyelevvel 

1349 

17 • 8 

Namaz 
Sabah Ôtle lklndı Ak,am Va•., lm• ll'< 

4 58 12.0l 15.02 17,.25 18 56 4,40 

Hava: 
[)ün azam! hnrar<'I 23derece olmuş· 

tur. Bugiin muta\·nsıt şiddetle pO) raz 
esecek, hava bulutlu 01ııcnl,ur. 

Radvo: 

Bu akşam lstanbulda 
Saat ~ekizden ona kadar alaturka 

fnsıt 

Sinemalar: 

Alkazar - Fahişenin h11ynb 
Alemdar - Çarın elması 
Aari - Kınlı St-\'da 

Ekler - Şeb\ et diyan 
Elhamra - 'Aşk valsi 
Opera - Ebedi serseri 
Bcılktaı Hilll - Sefalet zambağı 
Etuval - Cennet budur 
Franıız - Kalp hırsızı 

• 
1 Bu vaziyete göre iki ayrı gu· 

rup da futbol lik maçlarına 31 
teşrinievvel cuma günü baılıyor, 
Her iki taraf ta dün "yazdığımız 
esaslara istinat ederek müsaba
kalarmı Taksim stadyomunda 

Melek - Hayat dnlgalaı ı 

Sık - Zoraki korsan 
SüreyyaKadıköy - Demonya 
Hale ( Üıküdar ) - Cazb nt J 

~-----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;~lilll&'-1 

yapmak niyetindedir. Dün bu 
hu•usta aJakadarJarla temas et
tik, bunlar maçların stadyomda 

/ yapılması etrafmda herhalde bir 
1 anlaşma yapılacaj-ı ve mes,Ja 

stadyomun bir cuma bir kDmeye 
diğer cuma da diğer tarafa tah
sis edilmesi suretile bu küçUk 
ihtilafın kolaylıkla halledilmesi 
kabil olacağını söylemektedirler. 

Taksim stadyomunu taksim el· 
mek kolay, fakat zaten zayıf olan 
sporu taksim etmek. ı,te bu 
g Üç. • T. 'J'ı1.. 

lzn1ir kulüpleri de mın
ta kadan ayrılıyor 

lzmirde mıntaka ile çıkan bir 
ihtilaf neticesinde Altınordu, Al· 
tay, Karşıyaka, Göztepe kulllp· 
leri mmtakadan ayrılmışlardır. 

Sıhir cpreti ve lımet Fetrl B 
temımert 

Ru ak~am ferah tiyımosunda 21. 30 
da (Şen dul • La \b\' jua}OZ), Ba c • 

sinema 

ı at. B. Oarütbedey i temı ı ller t 

Salı akşamı 

yalnız muol
lim ve talebe 

Deli 

4 Perde 

Nakleden: 

Bedrcttln 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~ij t~ ~~ 
il 11 

11111111 

Geçen seneki gibi sah akşamlan mc· 
allim ve talebelere, çarşamba akşam· 
lan üniformalı zabitana ve cumaı tt~ı 
akşamları umuma tenzildı ,·ardır 

-= r:;1a -=~ 

L~nŞaney ~ 
OPERAw 
SINEMASINDA M 
Bu çarıamba akşa- w 
mından itibaren gös- ~ 

terilecek olan W 

Yıldırım; 
İsmindeki muazzan1 ~ 
sesli ve son eserinde ~ 

yarı. ~klftif~ 1 w 
hatırlatan cehennen1 i M 
bir tnrraka ile sevket- W 

mektedir. M 
.e:::z -==-~~ ')/-
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M. Mecli~indeki . Hararetli Münft
kaşalar Nasıl Geçmişti ? 

cfer.di b<>yanr trr.1 ·lan ı:imsnrhi~ isn::ô ' rc. Jiiir. r.ı:.~t bu r:ı.<ln. men uni\•cilc "İ.h"· 
manasını ç1karmış gibi ifade ettiler. dük ki, hal\sm:ı~{ ve yolsuzl~hla dolu 
Asla bu mana yoktur. Ben bu tarzda olduğu sözlerini ben yanlış isi tmisim 
konuşmay~ ~~ bil_mem. ~Ö)~li:e~eğimi ve belki gazetede yanlış ok~rnuş~m. 

S b gayet açıh soyl~r.ım kendılerını sımsar- Yalnız işe ait bir takım şeylerd e israr 
~r est Fırka L•rler inin edil, mell ve iktısrdl cephelerdekı hk hususundakı ısnattan her suretle etmişlerdir. Bu noktda isra r edecek de-

He ı n elç :mı z gef di 
Yeni E ern sefir i Cell'aJ Hüa· 

nü B. c'.ü:lkü An~ara clcspre
sile ~ehrimize ge m"şti r. 

Cemal Hüsnü B. Pendikte 
tenk :tler ne kzr şı Ve~ i ller terafınden vE rılen cevep.r r tenzih ederim. Ceplerini doldurmak hi- ~{ilim. Iiendilerinin bu izahatı vermeJe-

villzıh ve kuvvetlıdir kaycsinin ihtis:ısları olmadı~ı halde Ji. ri me!=:"le"·i fnn,·ı·ı·e ı ·· r ·:ı· F J • ! tre nden inmiş ve motorla b tan-
. . ' . d h . . . ~ J "' .a ı ır. a Cfü mal · bula ~e'. miştir. 

. .. .. . A m.an . şırıieun e eye~ı ıdare;e tay~.11 e· remane muhtelif yerlerdeki beyanatla· 
[Evvclkı gunku sayımızdan mabat] halde hiıkumet borcu için hükumet d~lmış olan zevata aıt oJdugunu soyle- rmı neşretmi~ olan hem de a 1. 1 "· Cemal Hüsnü bey dün bir 
Bu fikrin ilmi olmadığını tesbit ede borcunu vermediği için mükellefleri dıler. Öyle anl adım ki ihtisasları ve Jarım dedı"g~1• ·gaz t 1 . . rtta~ac bn~, muharririmize ~unları söylemişt r: 

· ·· beti · 1 ~ . < e e eı neşrıya U· • 
rek geçıyorum. hapsediyorsunuz bu kabili izah mıdır?) 1 ~~~ase erı. 0 m~dı~ı halde hır heye! lunan gazetelel'in kuponlarını alıp - Memuriyeti mahallim olan 

Arkadaşlar, en çok Fethi Beyin Şİ· Efendiler, devlete vergi borcunu! ı ı areye tayın edılmış zevatın b~yhu-,, . d"I . t kd' l ~ · . Berne gı"tmck u'·zere ı"tı"matname-
1 · · - · · · d t h · t 1 1 h .. . \en ı erıne a ım cc ccegım. Sakın za-
ı:ayet ettıgı, Fethı Bevi ben ve bütün vermıyen cürüm işlemiş oluyor Kanu· e a sısa a ma arını oş gormenııı o-1 1 d . 

. . · . . · 1 b'l" ı B d , . man arın a okurlarsa kendı kanaatle· mi hamilen geldim 
arkadaşlarım pek ıyı bılırler. Ben bu na muhalefet etmiş oluyo r ve bunun a ı ır er. un an o zevatın )' .mh;ı ~ e- . . . .. . • 
k . . . .. .. . . . ta · 1 "ht· 1 1 d - rını sarahaten ıfade eden sozler harı- j t b Id ·· k d 1 anaate ıştırak edıyorum. Ilutun ar- ıçındır ki hapsediliyor. re yın o unmuş, ı ısas ar. .,.ma J~!ı . d h . . . ~ s an u a on gun a ar •a· 

. h ld lı d b 1 b" tak cın e er Itangı hır ıma yapmıyaca"'ı· l k .. h . b kadaşlar da ederler ki temiz bır arka- Eşhas arasında ise teati edilen se- a e yan ş yer e u unan ır ım . . •. . . '"' aca ve cum urıyet ayramını 
d · · . d 1 b h d ld ki . mı, yapmak ıstemıyecegımı teshm e· 1 • • . 
aşımızdır. Benım de kanaatım kemalı netler adi senettir. Bunun kanuna mu- a am arın ey u e para a ı arı met· mcmleacbmızde geçırecegım. 

ciddiyet ve samimiyetle budur. Maama halefeti yoktur. (Kafi sesleri) nası çıkar fakat cep doldurmak mana derle.r. . . . . . ··'""-.. ~ .... ...... , ..•. " . .• ııuı""'"'"" '" .. ' 
fih en çok beni şikayete getiren propa- Efendiler, vergiler... (kafi sesleri) sı ~ıkmaz. Her n~ is~ bu ~arz~a dtf JI· m .. Maili ıktısadı .ve gayrı mılli ıktıı:ıadi ı r~lü takınmalarına asla mahal verme
gandalarıdır. Kendisi de ayni adam- bazı vergiler için diyorlar ki. Ağırdır sa ızah memnunıyetı mucıp bır şey ve unaka~ına gıre~em . arkad~şları- yız (alkışlar.) 
larla beraberdir gibi yolunda şayialar ve burada dediler ki vergiler mes'ele- yalnız o zevatın ihtisasları mevzutıahis mız çok ızahat verdıler. Bız kendı prog Ali Fethi Bey ( Gümüşane) - l\luh· 
vardır, dediler. Demek ki Fethi Bey sini münakaşa etmek cürüm değildir. i~e ken~ilerini müdafaa edemiyecd·. ~~:~:::d~ ~as olan no~taların tenki· terem arkadaşlar. Bugün kendimi isti
bu adamlardan itibarını ve kendi j. Bu güzeldir. Fakat ver""i tamamen a- bır vazıyette bulunmalarından ist'fad .· ""teh hır ıktısada delalet eder onu zaha çekilmiş müteaddit hatipler tara· 
simlerini tenzihi nefsetmek istiyorsa, lınmayacak şeklinde bi; propaganda- e~memelidir. Onun muhatabı biziz. 1'!1 :u 

1 
assıslar serbestçe münakaşa e- fından duçarı tecavüz olmuş bir hi.ik~

bu adamlar yabancıJardır demesin nef ya müsaade edilemez. Yapbkları pro- !1~slan olmıyan zevatı yanlış yerlere er ar. met adamı zannediyorum. Halbuki be
sini tenzih edecek bir yol var, bo 1..an- paganda şudur: Külli derde külli çare ıntıhap e~mişJ~r ~>?nu bize şikayet.edi- _ Der~ansız ve ~lisiz.diye kullandı- nim r.ıevkiim henüz teşekkül et mi;1 o
na. bu töhmete karşı gelmek idrakine bulmalıdır yani kendileri mevkii ktida- yorla~. B~ze bır ıtıra.zla~ı budu~ ~ar 0 · g~m -~ab~.rlerden munkesır olmuşlar gi- lan ve pro~ramını okumuş olan hüku· 
karşı gelmektir. Belki ben onu düşüne- ra gelirlerse külli derde külli çare bu- perat?r hır doktor •. bır. l~man .reısı ol~r bı gordum. l~kisarlarını asla arzu et- metin programı hakkında tenkitkar 
bilirim. Yalnız Fethi Bey biraderimize lacaklar. Bu vergileri kaldıracağız de· ~u dıyorlar. Kendılerını temın ederım mem. Fakat ınsaf etmelidir ki mali id- mülı1hazalanmı arzetmekten ibarettir. 
soruyorum. Beşik taşta Rasih Ef. bi- mektir. Bundan bu çıkar. Bu ise doğru ~·. 0 d~ktoru orada liman ~~isi. yapma~ diaları gayri ilmi olan bir itiraz karşı· Fakat görüyorum ki müteaddit hatip
raderimizin temas ettiği bir noktaya değildir (Kati sesleri) ıçın hız çok emek sarfetmışızdır. Hakı- sında bulunursam bu iddianın derman ler müteaddit vekiJJer benden mütc· 
bir kelime ile temas edeceğim çok u- Bir mes'ele daha var .. (Gürültüler k~ten ° dok~or or.ada liman reisi, iz. sız, isabetsiz ve talisiz olduğunu ispat· madiyen istizah ettiler. Bir çok sua1-
zun değildir. kafi sesleri) yok efendiler, bu mühim ~~rd~. b~~edıye ~eısi. ~e çok ~üyük işler etmek mecburiyetindeyim. Çünkü is· ler karşısında bulundurdular. Birçok 

Nasıl oluyor da teşkilat ile alakası mes'eledir. Müsade ediniz. (Kafi ses- gormuştur ve gor~bıl~r. Belkı yakından pat edemezsem onların söylediklerinin kusurlarımı ileri sürdüler birçok icra
oJmıyan ve aza bulunmıyan bir adam leri) eminim ki müsaade edersiniz Ya- tanı~ıyorlar ve ~ılmı~orJa~,. ~akat ~- doğru olması ve benim fikirlerimin der atımı fikirlerimi ve saireyi tenkit etti
içeri giriyor da söz söylüyor? Ve bu nn gazetesinde Ahmet Beyfendi bira- nu:ı :!.dık~~rı ve l.~me?ıklerı ıçm ~endı· mansız olması icap eder. Bunu asla ka- ler. Bu vaziyet zannederim ki berakis 
cüretkarane hareket bir teveccüh ha- derimizin bir beyanatı vardır. Ona Ya- lerını mudaf~~ eLemJyece~ . vazıyette bul emtem. Onun için bu tavsifleri in· olmak lazımdı, onun ıçın vaziyetle 
linde tesbit ediliyor? Bu zat diyor ki rın gazetesi demir leblebi diye ad koy- olr.. J.dıkları ıçın bundan ıstifade ede- saf iJe söylesinler. İyice tetkik ederler- gayri mütenasip olarak baıı ar
Ismetler saltanatını yıkacağız. Bu söz muş. rek hücum etmemelidir, Osmanlı borç- se kendileri de yerinde bulacaklar. kadaşlann ifadelerine cevap vererek 
gayet kabili izahtJr, çok vazıhtır. Çün- Meb'usların tekaüt bahsi: Müsade- ları meeslesinde 928 mukavelesini ken- Ali Fethi Bey (Gümüşhane) _ Ha- müzakereyi uzatmak istemiyorum. Baş-
kü inkılap düşmanlığıdır, ki Fethi B. nizle bundan da bir iki kelime ile hah- dileri imza etmiş olmalarım ima etmiş yu. vekil Paşa Hazretlerinin şimdiki nu· 
de bunu kabul ediyor. Bu adam inkılap sedeyim. Çünkü bu çok mühimdir. (Ka· olduğmu zannediyorlar. Amir mevkiin· B kil ı t p (d mJa) B"" tuklarıru kemali dikatle dinledim. Ken 
binasını yıkmak istiyor ve ismini de fi sesleri) Tekaüt mes'elesi esas itiba- de bulunan adamların öyle vazifeleri ··k b~vekıf ~ime fakaşb~ k et:'3 h .. U· disinin insafa rücu etmiş olmasından 

d k. hl b' . . d yu ır a ı e u ır ı aya ucum 
saltanat koyuyor. Yalnız bir nokta var rile yanlış telakki ediliyor. Yani bir1var ır ı ç ır şart mukabıhn e on· ett·-· . d f ti b h d ", 1 naşi arzı teşekkür ederim. Fakat bir 
d 1 

· b h 
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ls • l"d" 1 B" d . ıgımız en zara e e a se 1} or ar. 
ır u urayı a etmek lazımdır. . hazine vardır, açılmıştır. Onun ismi Lan vazgeçmeme ı ır er. ız e o vazı- Büyük b. k . ti k"" "'k b. k il" nokta da yine insafsızlıkta israr edi-

metler inkılabını, İsmetler satanatı di- tekaüdiyedir, ondan istifade edenler felerde kusur etmiş adamlar deği1iz. yet' · t d1~-~ ~ny~bied"du"çkul ırkle a ı- yorlar Bize behemehal dermansızlık, 
· · 928 k ı · · k , . . ı ıs e ıgımız gı ı ı eme e mu- · 

ye tavsıf edıyor da, Ismetler cümhuri- meb'uslardır. (Böyle bir şey yoktur mu ave esının va ıa mes ulıyetı be- zafferiyet arıyor manzarası 
1 

•• t r- talisizlik vasfını veriyorlar. Efendiler, 
yeti diye tavsü etmiyor, niçin? Ben sesleri) (gürültüler) yalnız on gün, İ· nim. Hiçbir zaman 928 mukavelesinden mek istediler Halbuki bö ~ ~os ed bu gibi idialarda ve bu gibi ittihamlar
bunu anlıyamadım, merak ediyorum. ki sene meb'us olmakla tekaüt maaşı- dolayı kendilerini muatap tatmdım. Ta .. k b • k d .. Y e . 

0 ~Y ı da bulunmak için kendilerini takip et
Saltanat deyince bunu izah etmek la- na istihkak kesbedilmez. Bu bir hakkı limat verdik tatbik etitler, imza alındı ~una aşab ku da ar .. su~ekzdı.d~l u~a: mek istemiyordum. Bu gibi iddialar be 

d B d k b·ı· · ht o d ük" t , 1 "d" H kk ille" t 1 a d , 1. t b' . d' aşanın u a ar surmesı en ı erını . .. "b zım ır. u a ·a ı ı ıza ır. n an ev- m esep mes e esı ır. a ı m ese- evve ve sonr a mes u ıye ızım ır. k . . d v•ı k d"l . . nim nazarımda l<avlı mucerrettcn ı a-
l ht ı .d ı · d d · t' b" h f • 1 "d" B d M , 1. t d · b" d d . 0 . . yorma ıçm egı , en ı erme ehemmı· .. . d .. ve mu erem ı er zmır e emış ı ın mu a azası mes e esı ır. ura a es u ıye aıma ız e ır. nun ıçın t d·-· . . .. t k . . . rettir ve burada bunlar uzerın e mu· 

k. (tek f k l , 1· t . h"'kQ t.) b '1 . h d"ld'Y " .. h .. t 'h 1 1 M b h' l O ye ver ıgımızı gos erme ıçındır. U- . ı ır a ı mes u ıye sız u me u mes e e ıza e ı ıgı zaman şup e- mu~ erı o sun ar. evzu a ıs o an s f k b. kıtJ h .. ku ti k dd nakaşa etmek hiç bir faide intaç etmı-
Alt tarafını da ben söyliycyim. Böyle sizdir ki bu nokta tavazzuh edecektir. manh borçlarının mes'uliyeti muk'ave- ta d ıfr'ki la ~- ~edn h~u .a e~a~ yecektir. Binaenaleyh buna bu noktai 
b ' h·•kA t ita t 1 F kat .. M b' l ki l k t" .. "d l . . d t h"" d ın a ı r er uzerın e ıçbır tesırı . w• h 1 ır u ·ume sa na o ur. a şup· e us o ma · a mem e e an guzt ~ ve enm 1mzasın an sonra eza ·.ır e en nazardan cevap vermıyecegım her a · 
hesiz ki muhterem liderin kastı bu vatandaşlarının itimadını kazanmış bir iktısadi ~raite gön: sabJt olınıımdır. haiz ol_mıyan riyazi ve mantık! olarak ıfP. beni evvekP h, ... ı. .... ai bir h.-a. ..... ~ 
değildir. Lakin doktor nutku burala- evladı hakkı müktesebini gaip mi et· Mt>mnuniyetle gördük ki bu • hususta kudretı yoıt ık her b?yurdnklanna veya 'tıhtım şirketinin menfaatini mu· 
ra kadar götürebilir. Bunun muhake- sin? Çünkü müktesepliği kaybedece- bizimle mutabıktırlar. Tezahür eden her arkad~ımrz ehemmıyet ver.~rek hafaza ile mükeJJef gösterecek icabı ge 

.. ta 'h t d" d. B" h"" Y• d" il 1 k t ""tek• ·ı . ·kt d" •te .. ka el . . n bir çok delıllerle cevap vermek kulfe· ri almış olmasından dolayı ayrıca te· 
m_esını . rı e e; ı .e ıyorum. _ır .?· gım en ışes e mcm e e m~ . amı ın- ı ısa t't.~~raı gl ore tmu v·ı e~~dn ıs ığ: tini ihtiyar ettiler. Buna kendilerinin kk"" d ·m 
kumet ki nıes'ulıyetı yoktur, üç yuz sanlardan mahrum olmak ıçan en çok zam e ıgı para an amamı e o eme ı A .. .. şe ur e erı • , . 
arkadaş birleşmiş istediğini yapar? O- dokunulmıyacak ve miktarı 40. 50 yi istemek için mecnun olmalı dediler. Bu memnun olması. lazı~?ır· Çunku bu Reis - Afyon meb usu Alı Bey!e~-
rada ne vardır? Buna saltanat derler. geçmiyen, ne mali tahsisata, ne bütçe- noktada da bizimle beraberdirler. meseJel~rde va~ıye~ ıyı k~vra~'?az~a dinin ve arkadaşlarının 1~ imzalı bır 
Do'ctor söylediğini buraya kadar gö- ye hiç bir tesiri olmıyan bir mevzua te- Bu izah etmelerinden. sonra kendi- kuvve.tlı ~k~nyetın . ~~erıyetmı zaı~ takri~leri ~ardır, ?~uyacagız. 
tiirebilir. Burada bu bahsi bitiİ'iyorum. mas etmek ve üzerinde bu yolda söz !erine hem tesekkür ederım hem de tak aleyhınde ıstısmar ettıgı manası çıkabı Alı Beyın taknn okundu. 
Fakat tekrar ediyol'um ki muhterem li- söylemek manasız bir şeydir. dir ve tebrik~ ederim. Ziraat bankası lir. Asla böyle bir mana yoktur. Bila· Reis - Takrir 15 imzalı old~ğund~n 
derin kat'iyyen kasti yoktur. Reis - Başka söz istiyen var mı e- bahsinde söylediklerimi kasdl mahsus· kis kendilerini bzimle eş nıuamelesine tayini esami ile reyinize arzedılecektır. 

Şimdi hapis bahsine geçiyorum: fendim? la kendilerini ittiham etmek için söy· mazhar ettiğimizden dolayıdır. Biz zu- Reylerini vermiyen zevat varsa h1t· 
Bu hahse de Jusa cevap vereceğim. Di· Başvekil İsmet Paşa (Malatya) - Iediğimi söylediler. Kasdi mahsus tabi- lümden korkanz. Hem de memlekette fen reylerini versin. . 
yorlnr ki: (şahsi borç için adam hap· Arkadaşlanm, bir iki vazife vardır ki ri kulJanmadım. 0y1e bir tabir yoktur. istedikleri gibi propaganda yaptıktan İstihsali ara muamelesi hıtam bul-
~tmek medeniyetsizliktir dediğiniz onu ifa etmeliyim: Muhterem Fethi B. Amma söyledikleri bankaya zarar ve- ve söz söylediktken sonra da mazlum muştur. 

VAKII' ın tefrikası, 6 s,, i, ne de Skot'un başka bir kitabını sınıfmı, meşguliyeti tayin eder. Arti· enstitünün hastalarını daima merak e-
okumuşumdur. köl'ler yalnız güzel san'atJarJa meşgul derler. 

- Daha iyi ... Fakat 1861 de bu Sko- o1urlar. Yazarlar, resim yaparlar, mü- Anna: 
t'un Felemenk Hükiımetiı.cJen bütün zikle, uğraşırlar; hiç bir ticaret, hatta - Ya Enstitü? dedi. Bize bunu da Artiköller adasına sevahat 

Yazan: Andre Moruva hukukile beraber Mayana adasını sa- kitap ticareti bile yapamazlar. Bir Ar· izah etmelisiniz. 

Madam Aleksandr bir pence
re açtı. Güneş perdesi altına ıı· 
ğmmış geniş bir balkondan, eği
len ka~~c.o ağaçlarının ince göl· 
ge)erinde maviye yakın yeşil bir 
göl görlinüyordu. Uzakta, canh 
bir mavi içine, siyah, daha ziya
de morumsu bir kütle halinde, 
Mayana dağımn tepesi yllkseli· 

tın aldığını biliyor mu idiniz? tiköl para sahibi olamaz. _ Gayet kolay. Ba.~langıçta, Avrupa 
Cevlren : Memet R.eha Ben: - Peki nasıl yaşar? veya Amerika'dan gelen karışık ve da· 

ze defaatıe söylediler; sizden bu hu· - Bir dakika, dedim. Zannederim - Beo'lar dolayısile. Beoıarın çoğu laşık bir cmeiyetten evvel Artiköl'le· 
susta çok rica ederiz. ki, bunun hikayesini bir zaman oku- büyük servet s<fhibidir. Adada tabiat rin, yazacak sayısız mevzuları vardı. 

- Memnuniyetle. Fakat ilkönce bir muştum. Galiba kendisine arkadaşlık pek zengindir; kauçuk ağaçlan, ve ma Kitapları için lazım olan her şey, ha· 
banyo yapıp çamaşır değiştirmeği daha etmek için beraberinde birkaç muhar· denleri vardır. Bütün devletler tara· tıralan biraz karıştırmakla meydana 
muvafık bulmaz mısınız?... Beyfencli, rir de götürmüştü. fmdan istiklali, hukuku ve serbestisi fazlasile çıkıyordu. Hatta ikinci nesil 
sizin odanız da bu tarafta, sağdakidir. - Tamam. Edip, ressam, veya hey- tanındığı cihetle de ordu masrafı yok- bile müşkülata duçar olmadı. Maya· 
öteki kapı da banyolarınıza açılır- keltraş olan her art· te bedava arazi tur. Çalışmak istiyen burada az zaman na'ya ait mevzular vardr. Beo'iarın ha· 

yordu. 
An~ıa 

ha de: 

Anna: veriyordu; fakat ada_yı bir daha ter· zarfında zengin olur. Fakat zengin bir yatı Artiköl'lerle Beo kadınların ,·e 
_ Hayır, hayır, biz hakikati öğren· ketmemeleri ve kanunlarına itaatleri Beo'nun, karısının veya kızlarının ye- Beo' erkeklerle Artiköl kadınların a"k 

mek isteriz. Artiköl'ler kimlerdir? Ma- de sarttı. Müstemlekeciler kendisini gane zevki Artiköl'leri beslemektir. maceraları ... Fakat bunlar az zama~· 
yana nedir? Ruhiyat enstitüsü neresi- 43 sene takip ederek Artiköl'lerin ilk Beşle yedi arasında her akşam, ti.iccar da bitmişti. Bundan sonra, Artiköl'lcr 
dir? Bize ne yapacaksınız? Bu kadar neslini teşkil ettiler. Bunlarla beraber, ve çiftçi Beo'ların evlerinde, pasta, şe- b" 'b' 1 . h kk d azmag~a başladı· 

kendinden geçmia bir ·ı v . k k tah . Ü k J • k" ki 1 ""ki'" l ırı ır erı a ın a Y v müphemiyet içinde yaşıyabı ecegimı kadın ve erke olara mınen ç er eme, ıç ı ve yeme ere yu u o a- 1 F k t bu b larının gücenmesine 
· · · d h. i 1 · t• 1 te h lk k h ı 1 .. .. .. ü ar. a a azı 

- Ne güzel! diyordu. Fakat 
bu ikram kimden? Bizden bütlin 
buna mukabil ne iıteniyor? Aca
ba serbeıt miyiz? 

Madam Aleksandr atıldı: 

zannedemıyorum. mıvslı e ızmetbç gle mdış ı.d ş_d aBın k~ A a~kı~.l~lam.rş b~as~k~r d gk~krulrskunh z sebep oldu ve istenilmiyecek vaziyet· 
Madam Aleksandr pencereyi kapa- diger tabakası un ar an og u; eo ı, rtı o erın ır ı ı a ı a ı u- 1 h d" 1 d Bundan ba,.k& 

. . dik • . . . . . . d. B Sk . . d" G B k l 1 er a ıs o uyor u... :. 
yıp bize birer koltuk gösterdikten son- denıl lerını ışıtmışsınız ır. u, O· zuru ıçın ır. enç eo ız arı on ara kt b . h k'k. hi ler duymuyor· 
ra, t'un kendi tabirinin, Beosiyen'in kısal· hizmet eder ve buna mukabil, Artiköl- ço an erı a ı 1 

• s . d baŞ 
- O halde dinleyin, dedi. Fakat her tılmrşıdır. Nihayet, adanın pek kalaba- lerin sarfedecekleri bir iki sözü kap- hr ve artık ne. kendıle~•t1de,d~t ~ bit 

şeyden ev,·el sakin olun. Hiçbir suretle lık olmıyan, fakat, iyi halkı meydana makla - eğer konuşabilecek bir hal ve kalarmda tetkık ve tla 1 ~- 1 lece •ııt· 
t hı.k d - ·ı · · B"ll'<k" ı· A d t · · d . 1 k t d 1 şey kalmamıştı. Bazı arı guzc san e ı eye maruz egı sanız. · ı i:I. ıs ... ge ıyor. ra a geçen ye mış sene zar- sın e ıse er - anaa e er er. . . ~- "k" . de-

- Tamamile serbestsiniz, madam. Burada bir iki hafta kaldıktan sonra fında artistlerle Beo'lar evlenmek su- Her ikimize birden, Madam Alek· ler eserlerının hasıl edecegı 1 mcı 
1
. 

Yalnız bir şart var: Ziyaret saatleri seyahatinize devam edersiniz... Hepsi retile biribirlerine o kadar karışmışlar- sandr'm ciddi görünen bu izahatında recedeki hislerle uğraştılar. Mese 
11

' 

esnasında kabule hazır buJunmalısı· bu kadar ... 1840 ile 1860 arasında şöh- dır ki, şimdi bir tane halis yerli bul- bir latife var zannettik. Fakat hayreti- eğer siz bir Artiköl olsaydın•~· b~ S:, 
nız. Hem, Mayana bir adadır ... Nereye ret kazanmış olan ingiliz ediplerinden manın imkanı yoktur, Ada sakinleri ya miz o kadar fazla ve alakamız o dere- yahatinizden sonra yalnız gemıdekı tı 
gidebilirsiniz? Antoni Skot'u hatırlar mısınız? hani Beo veyahut ta Artiköl'dtir. On bine cede uyanmıştı ki, aklımıza yalnız da- tıralaqnızı değil, hatıralarınızın hatı~ 

- Fakat ziyarete gelecekler kim? "Kara Cins,, atlı fena bir eserle cesim baliğ olan halkın ancak altı yüzü Ar· ha fazla sorup soruşturmak geliyordu. !arını da bastmrdınız; arkadaşanız dit 
diye sordum. Arazinize girdiğimizden servet sahibi olmuştu ve ondan da e- tiköl'dür. Ben: "kocamın deniz hatıraları,, diye ~tıl 
beri kimse ufak bir izahta olsun bulun debiyat sahasından birdenbire çekilip - Peki amma, Artiköl 'Jerle Ileo'la· - Artiköl'Jerden bİI"inin yemeğinde şey yazardı. Bu tükenmemiş ve h~dB 
madı. Bana etrafımızda esrarlı bir ha- ortadan kaybolmuştu?.. rın arasındaki fark nedir? Yalnız a- hazır bulunabilir miyiz? zengin olan bir damardır. Mayana fi 
va içinde yaşamamızdan zevk duyan· Anna: sıJları mı? - Pek tabii, hem davet edilirsiniz. bu senenin muvaffakıyetini, Ruçko'ıtU. 
hır Yar gibi görünüyor. Madam, bizi - Bu edibin ismini ve ldtabın adı- - Uay1r, doğumun burada hiç e- Sizden bahse başlandı mı, adada az yazdığı 16900 ~ayıfahk .. Ben niçin re-. 
tenvir edecek ancak sizsiniz ... Bunu bi· nı da biliyorum. Fakat ne "Kara Cin· ı hemiyeti yoktur. Bir kimsenin içtimai zamanda popüler olursunll7. Beo'lar zamıyorum?" atlı bir itirafanme 1" 

j [Bümedi] 



Ekmek yapıcıları cemiyetinde 

lstanbul ve mülha~atı umum ekmek yapıcılar esnah cemiy~ti 
diln Galatada Perşembepazarındaki cemiyet merkezinde toplan
mıı •e idare heyetini intihap etmiıtir. Neticede C. H. F. na 
mensup azadan Hüseyin oğlu Şevlii, Ali oğlu Şevki, Ahmet 
oğlu Raşit, lsmail oj'lu Eyüp, Abnullah oğlu Hasan Hüsamettin 
oğlu Ibrabim Ef. ler müttefikan intihap olunmuılardır. Resmimiz 
intihaptan bir intiba tesbit etmektedir. 

Kadıköyde de ••• 
[Vst tara/ ı J ıncı sagıfc.daJ 

Yedek azalardan Dr. Ihsan 8. 
8136, Hulflsi 8. 8112, Şakir 8. 
8109, Nurettin B. 8092, Musa 
Klzım 8. 8090, Ali Mazhar 8. 
8088, Ali Seydi B. 8080, Nüz
het B. 8073, Celal Feyyaz 8. 
8071, Tevfik 8. 8063, Emin B. 
8050 rey almışlardır. 

Sarıyerc!e 
Sarıyerde intihabata 2889 kiıi 

İftirak etmiş, bunlardan 1597 si 
Halk hrka1ına 1276 si Serbest 
fırkaya 16 kişi de muhtelif kim-
selere rey verm'ş!erdir. C. H. 
fırkasının namzetlerinden Amca 
Tevfik 8. 1591, Aziz B. 1571, 

Feyzi Ahmet o. !)/48, Şokrn 
Ali B. 5429 rey almıılardır. 

Kadık6yde 

Kadıköyde 4466 kiti rey at
mıştır. Bunların 2956 aa halk 
fırkasına, l 503 il Serbest fırka
ya rey vermişlerdir. Kazanan 
azaların mazbatalarının hazırlan
masına başlanmııtır. 

Cumartesi güoO ıebir meclisi
ni te1kil edecek azalar fırka 
merkezinde toplanacaklardır. Şe
hir meclisi T eırinaaninin birinde 
de ilk içtimaını vapacaktır. 

Hüaamettin Pş. 1524, yedekler
den Sezai B. 1467, Salahaddin 

R.~llllilMUt."'t:;fc~~a...;.......-~~~,.. ... ~~~~i:~~:::. ey ozda 
Beykozda 4514 kiti rey atmış, 

5955 i Halk fırkasına, 1430 u 
Serbt>st fır1'aya rey vermişlerdir. 
129 rey iptal edilmiştir. Halk 
fırkasının namzetlerinden Meh-

met Ali B. 2955, Sadi B. 2932, 
Salibattin B. 2932, yedeklerden 
Salih Arif B. 2140, Seniye Is· 
nıail Cenani H. 2050, Hulki B. 
2046 rey almıtlardır. 

Beyooıunda 

Mecl s reisinin beyanatı 

~yede; 

iki tevkif 
Dun •Oır ceza mıhkemıalnde 

bir t•httle bil' meznun 
tevkif edildi 

Istanbul ağır ceza mahkemdinde 
dün muhakeme esnasında ıkl kişi tevkif 
edilmiştir. 

Mustafa iıminde bir serdümen, 
Jsmail isminde bir dalgın öldürmekle 
maznundu. Şahit o1ara1c: ~inlen11en ser· 
dümen Laz Sultanın ifadesi, nazarı dik· 

kati celbetti. Müddei umumi Burhanettin 
B. yalan ıehadet maddesinden tevkifini 
istedi. Uıulen 380inci maddufne göre 
vaki bu talep kabul ve phit tevlc:H edil· 
di 

ikinci olarak tevkif olunan sirkatten 
maznun Mahmuttur. Gayri mevkuf mu· 
hakeme edlJiyordu. Mtiddei umumi, 
tevkifine lüzum gördü. Mahmut. tevkil 
edildi. 

Her iki davada W.kikat için başka 
güne bırakaldı. 

• • • 
Bağlarbaıında 

Evvelki geoe bır oıney•t• 
ait ketif yıpllch 

Bir milddet evvel Ba1larb•tı nda 
Teofan isminde bir bakkal bfr akpm 
kurşunla vurulmuf. maznun olarak As· 
lan isminde biri yakalanmış. Isunbul 
ağır ceza mahkemesinde muhakemesi 
görülmüş. on sene hapse 111ıhk6m edil 
mişd. 

Temyiz. bu hükmü vak'a yerinde 
ketif ~-apılması için bozmuştur. Mah
kemede nakzı uymuştu. Nakız muci· 
hince evvelld gece Bığlarbaşında ketif 
yapdmışar. Keşif saat yirmiden yirmi üçe 
kadar sürmüştür. 

Keşifte Daif> sıfatile mahkeme aza
sından Tabir B. le müddei umumi Cemil 
B. mahkeme katibi Veb S. maznun ve· 
killeri ve maktulün kansı bızır bulun· 
muşlardır. Huırlanan r1por. yabnda 
mahkemede okunacıkt1r. 

o Bulmaca o 

Beyoğlunda 8735 kiti rey at
lllıt, 7 rey varakası iptal edil· 
lllİttir. 45 rey varakası muhtelif 
çıkrnıı ve 11 i tütün amelesinden 

B. M. M. reisi Klzım Pap l l(!!!~~!!!!!!!!~~!r!!!f!!~~l!!j!!!!!!'"', 
demiıtir ki : 

2 
Sabri efendiye vermittir. C. H. 
fırkası 6298 rey, Serbest hrka 

2374 rey alm:ıtır. Halk fırka11-
nın namzct1erinden Nakiye H. 
Cevdet Kerim Kamil, Yusuf 
Ziya, Nec'p, Aptülkadir Ziya 
beyler 6283 er, Mitat B. 6281, 
Mehmet Ali B. 6280, Haşim 8. 
6378, Tevfik B. 6275, Murat B. 
~264, Hamdi B. 6259, Sadettin 

erit B. 6240, Muammer B. 6240, 
~•trni Nuri B. 6195, Etem izzet 
~·. 6193, Abmet 8. 6191, H. 

ilıf, Tevfik Amir B. ler 6091 
lhaan Namık 6090, Nazmi B. 
6045 rey almışlardır. Yedekler
deıı Mitat Cemal 8. 6003, 
~hlrıet Halim 8. 6002 Senihi B. 

OOo, Ayşe Remzi H. 5967, Su-
Ş~t 8. 5966, 'Rıfkı B. 5944, Emin 
S lem 8. 5944, eczacı Ali Rıza B. 

- Meclia 1 tetriniaanide açıla- 3 caktır. Mecliai Reiaicümhur Hz. le 
ri küıat ve nutuk irat buyuracak- .f 
br. Riyuet divanının müddeti, S 
mecliain açılmuile beraber hitam 6 
bulmuı olacaktır. 7 

ilk gün Meclia Reiıi ve diier 8 
riyaset divan azaları yeniden in- 9 
tihap olunacaktır. l( 

-Serbe:ıt fırka azaları, beledi- l 
1 ye mecliıi intihabında bazı çirkin 

hadiselere sebebiyet veriyorlar. 
Mecliı Reiıi 11f at ile bu vaziyeti 

-· .. -- - -.-_ 
Bag'IJnhd bıı'nuaı;amıa 

naaıl karıılıyorıunuz? 
_ Memleket dahilindeki inti

hap muamelatını dikkatle takip e
diyorum. intihap itlerinden dolayı 
mecliıe bir tikiyet vaki olmamıı
br. Maamafih intihap eınumda 
kanuna muhalif harekette bulu
nanlar oluraa lizımıelen mua
melenin kanuni merciler tarafm

Soldan uta ye yukardan qa jı: 
1 - Anlaanak -"t. sedir (S) 

dan ifasr t .. hiidir ... 

Borsada; 

2 - Zaman (2), paruıı (S), nota 12) 

3 - Zam (S) 
4 - Çift kırdC1 (4), peygamber (4) 
4 - Yumurta jfe Qlması IAZlm gelen 

şey (3), beyaz yafmur (3), fibıs (8) 

6 - Bir bara (9l 
7 - Meşhur bir sinema artisdnin 

ikinci adı (3), etajer (3), "Ilı:! L (3) 
8 - Musiki istllahi (4), Rumca 

Y•tuın (4) 

Tokat! 
7 - V AKJT 20 T şineveel 1930 -

liıiniJn ~ivaseıi ı 

Muallim A1uhsin B A1e!ek 
sinen1as1 sahibin- da va etti 

M. Dumergin seyahati 

Fransa reisicümhuru M. Du
merg müteveffa Fas ıultanı 

Molla Yusuf ile şimdiki sultan 
Kabataş ve Feyziati liseleri Molla Hüseyinin Paris z:yaretle

tarih muaJJimi Muhsin Beyin rini iade etmek vesilesile Fas t 
Melek sinemasında müessif bir azimet etmiş bulunuyor. Bu ve
tecavilze uğradığını yazmıştık. sile ile Fransız matbuatı garp 
Muhsin Bey, Melel sineması cümhuriyeti ile mağribi aksa e
sahibi Naci Bey aleyhine bir mareti arasındaki münaseb:ıh 
darp davası açmıştır, bu dava mevzuu bahsetmektedırler. 
yakında Beyoğlu sulh ceza mah· Bundan rubu asır mukadclem 
kemesinde rü'yet edilecektir. sabık Alman Çasarı Vilhelm 

Mubs"n Bey zabıtaya verdiği Tanca limanını ziyaret ederek 
ifadesinde ıunlan söylemiştir: Fas üzerinde Alman himayesini 

- Refikam, çocuğum ve ak- yerleştirmeie uğraşırken F ran-
rabamdan bir muallimle sinema- sızlar Cezair müstameresinin gar· 
ya gittim. Loca yok dediler, hu- binde Ren komşularının yer : eş
auei mevki bileti aldım, içeriye mesinden endişeye düşmüşler, 
rirmek için turnikeye yaklaştık, buna rıza göstermektense harbı 
yer yok dediier, "bilet sattınız" göze aldıracak kadar asabiyete 
yer göstermiye mecbursunuz, de- kapılmıı' ardı. 

dim, alikadar olmadılar, kapıda 1905 Elcezire konferansında 
duran ve benimle konuıan zata ltalyan murahhası Viskonli Ve
mildllril sordum, gelmez dedi, nliatanın ittifakı müsellesi iba· 
yer gösterm iyeceklerse bilet sat- nete F asta Fransız nilfuzunun 
mamalan icap ettiğini tekrar tabakkUmilnü temin ettikten son· 
ettim .. bu, yahudiliktir!,. dedim, ra Paris bükümeti bir taraftan 
balkı ayakta ve azap içinde Kazablanka ve Rahat mmtaka· 
bekletmiye baklan olmadığını lanna yerleşirken diğer taraftan 
a6yledim, halk beni alkıılamıya Cezair-Faa hududunda hadiseler 
bqladı, batta benimle konutan çıkararak Fasın ıark kısmına 
ainemaya mensup o santm zat ta bulül çaresini buldu. Harbı umu-
6nce f&fkınbkla alkııa iştirak miden sonra Fransız ve lspanyol 
etti; balkın benimle olduğunu nüfuz mıntakalarının Rifte tefriki 
g6rerek kızdı, birden sol yana- meıelesinde zükôr eden ihtilaf. 
ğıma bir tokat atb. Meğer mU· F aa meselesine bir müddet e
d&r kendiai imiıl Bu zattan da- hemmiyet verdirdi. Tancanın 
vacıyım. · b't ı 

Melek sineması müdilril Naci beynelmilel vaziyelı tes ı o u-
Bey zabıtada verdiği ifadesinde nurken ltalyamn hakkını milda
Mubain Bey tarafından hakarete f aa etmesi oldukça uzun siyasi 
ujndığını ve kendisine bir tokat milnakaıalnra yol açtı. Bugün 
attığını a6ylemiıtir. Muhsin Bey beynelmilel mahiyette olan bu 
kendi ifadeainin doğruluğunu is- ihtilaflar halledilmiş ve Fasın en 
pat etmek için hadise esnasında milbim kısmı Fransız himaye ve 
orada bulunanlardan bir çok nilfuzu altma girm1ş bu'usıuyor. 
mllnevver kimseleri şahit yazdır- M. Dumergin Kazablaokada 
....-. a6yledij'i nutuk Franııı işgalin-

•..::_.::_ ____ -.:..;.;......;...:~__;~~ • den Fasın g6rd0ğü büyük faı· 

{ TELGRAF HABERLERi J deyi iıaretlemekte, ve Fransız 
.... - milstemliklerini, Fasta yerleşmek .M fin fir B. jçin göaterdikleri faahyet ve him-

metten dolayı tebrik etmektedir. 

P • f • • • Reiai hük6metin bu beyanatmın 
8fl8 se ırımJZ ikinci kısmı Fransız milliyete 

hare ket etti hesabına doğru ve şayanı takdir 
Ankara, 19 (A.A.) - Paris olabilir; fakat birinci mOddeayı 

bOyGk elçimiz MUnUr Bey bu harfi harfine kabu etmek biraz 
akfamki ekspresle mahalli me· ~ilçtilr. Fransızlar Aksayi .şarkta 
muriyetine hareket etmiı ve ia- ve aair mllıtamerelerde yaptık• 
taayoada Baıvekil ismet Paıa ları •eçhile Fasta da saltanatı11 
ffz. , Adliye, Maliye, Ikiııat •e ve dinin iıtibdatlarına yardım 
Nafia velcilJert ile riyaseti cllm· ederek efkin um~·.miyeyi uyut· 
bur kltibi umumisi, Şurayı Dev- maktan hali kalruı) orlar. Bu 
let reiai, tayyare cemiyeti reisi, suretle idare olunan bir kıt'ada 
ROsumat umum mildllrii, Hari· terakki ve temeddün deni en 
ciye vekileti erklm ve bir çok inaanlık vEj hUrlük vasıfları yer 
zevat tarahndan teıyi edilmittir. edemez, et.e bile bundan istifade 

ismet P•. Hz. edecek ancak müstemliklerdir. 
v Yerli halkın temeddün ve tel a-

Ankara, 19 ıTelefon) - lamet mül için olacak gayr~ti ise isyan 
Pt. Hz. Halk fırkuı umumi ve dalAlet addedilir. Bunun en 
merkezinde umumi kitip Saffet parlak bir delilini HindiÇini 
Beyle birmUddet g6rU~mliıtDr • hadiselerinde görürüı. 

Bu mOllkatın belediye intiha· M. G'2vur 
batile allkadar olduğu tahmin 
ediHyor. ''l"""!M=""="'-~~--------1 d J emleket haberleri 
Ankara polis mü ür üi!ü - _ 

Aakara, 19 (Telefon) - An- Stdıh Bevin retık.ıaı 
lım r halk fırkası mutemetli· kara polia mlidOrlOtOne müstakil 

jandarma tabur kumandanı Sa- ğinden istifa eden Salih Ee-
lih Bey tavin edHmittir. yin zevceai Fikriye hanım kt>n· 

disi, boğazını aıkm•k ıuretile 

Yunan 1 1' arla intihara tt'ıebbüs etmis:sede ~ . .. ~ 

Tioeret mukeveleıi 
mllzakerıtındı 

kurtarıl mııtır. 

942, Nail B 5940 Mühürdar 
~ . ' . 
Q de Nuri B. 5937, bahriyeli Naıl 
Sg 5936, Apturrezzak Şükrü B. 

32, lokıtntacı Aptullah Ef · 5931, 
~~le nıaarif müdilrü Mustafa 8. 
P.t • Ôrner Faruki B. 5927, Rıfat 
fii~eYyet B. 5925, Ka .. '.-i B. 5859, 

Konıırıiyon topıen•JOI' 
Bankalar konsorsiyomu heyeti umu

mf yesi bugün toplanarak bir ayhk kam· 
biyo vaziyetini tetkik edecektir. 

Bir hıfte dehe 
Beşiktaşta bir beledi}·e teşkili ve be

Jedi}'e hudutlarının u~hibi ~çin dön 
gündenberl arayi umumıye müracaat edil 
mekte idi . 

Ekseri' er temin ecülemedıli için 

9 - Ebedi (5) 
10 - Renk (2), taze delil (5), nota 

(2) 

1 l - Nahit (S). süprüntü (S) 

Aeoep it. gıttı 
Kütahya mebasa Recep B. dün 

akf&lllkl trenle Ankarayı gltmifdr. Recep 
beyi Haydarp şa Jstıısyonunda C H. 
fırkaa erlı:&nı cqyj ecmlfdr. 

Atına. l 9 (Ancksartitos) - Bundan 
sonra. ticaret mukl\·elcsi mıizakeratında 
Tilrkiyeden ithal edilen hayvanat rüsu· 
munun tenzili hakkında Ankara hükumeti 
wafından vaki olan talebe karşı An· 
karadaki murahhaslara gönderilen 
talimatta, Yunan içki ve sabunlanna 
karşı mevzu rusumun tenzili talep edil
mftdr. Müzakerat bu talimat dairesinde 

Venlzeıoaun ıeythetı 
Ati na, J 9 (Atekscrtltiis) hu· ada 

deveran eden bir şa)iava gore moc, 0 

Venizeloala mösyö Mih lıkopulosun se~ 

yahıti. bir kaç gün teehhir edecek ~c 
Te,rlni sani bidavttınde 'uku bu'acak
nr. Bu tehire sebep, tic ret \ 'C ik met 
mukavelelerinin htnıiz ikmal edilmi~ 

olmamasıdır 1\1 mafıh rcı:n i maha(ıl ~ 
teehhiırden hiç bahsctmı} orlaL lrıet R. 5792, Cafer B. 5752, muddet blr hafta uuulmlftır. devam edecckcir. 
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KolleJ· müdürü '!.!_nı ntşrh·f!!: 1 1.Jıı ı n ı v et sandı frı 1\ 1 i1 eh rJ i fri nelen: 
I' akıya kıymet veren yal- .1 ~ l ı 

M. Geyt& Amerikaya gidiyor 
Rober Kollej müdürü Mösyö 

"Geyts,, teşrinievvclin sonlarına 
doğru Amerikaya gidecektir. Eu 
seyahatin ıebebi Nel'york'ta hu· 
Junan mütevelliler heyetinin içti
maında bulunmaktır. Mütevelli 
heyeti Rober Kollej mektebinin 
vakıflarını idare eden ve doğru
dan doğruya mektebin idaresi
ne Amerikadan nezaret eden 
heyettir. Mektebin müdürUnU 
ve Amerikan muallimlerini tayin 
dmek hakkı bu heyete aittir. 
Mütevelli heyeti senede bir defa 
içtima eder. Bu defaki içtimaa 
M. Geyts de davet edilmittir. 

Nefis bir eser mz rayiha ve lezzeti değil Mücevherat satış ilanı 
.. Altı ~:ıhıs muharririni anyor" kimyevi terkibinin aafiyetidir. 

Bu defa Rober Kollejin atiıi
nı alakadar eden bazı meıele
lerin müzakere edileceği ve mli-

him bazı kararlar verileceği tahmin 
ediliyor. Haber aldığımıza göre 
M. Geyts ahiren Ankaraya gide
rek Maarif vekaleti ile temas 
etmiş Ye hükumetin mektep ida
resi hakkındald arzularını ve te· 
mennilerini telakki etmiştir. Mü
tevelliler heyetinin içtimamda bu 
arzuların ve temennilerin de mev-
zubahiı edileceği şüphesizdir. 

stan~uı ~ ncı noterine 
Efendim: 

Fatihte m~teveffa Şekerci Meh
met Sadık Efendinin miraıçıları
na intikali lazım yegane miraımı 
leıkil eden Fatihte Kumrulu 
mesçit mahallesinin Yeşil tulum-
ba sokağında 24, 2 numaralı iki 
bap haneyi birtakım hileli yol
arla kendi üzuine tesçil ettiren 
nüteveffanm ikinci zevcesi ve 
YJilvekkillerimin üvey validesi 
)ur kadın aleyhine lstanbul Al
ıncı hukuk mahkemesinin 30-669 
umaras'le açtığımız irs sebebile 
ıtihkak Ye iptal tenkis davası
ıa bakmaya mahkeme kendisini 
ıazifedar addetmeyerek ademi 
vazife kararı vermif ve itbu 
carar tarafımızdan derdesti tem

yiz bulunmuş olmasından bilis
tifade yaptığı hilel! ve haksız 
muamelatı tevsık zulmile mu-

isimli eseri sahnemizde de terosil 
edilmi~ olan ltalyanın en büyük mu
harrirlerinden Lüiçi Pirandell0nun size 
öyle geliyor öyledir isimli üç perdelik 
piyesi Türkçeye cerceme olunarak temiz 
bir şekilde bastınlmışur. Eserin müter· 
cimi birinci büyük millet meclisinde lz
mit mebusu olan ,\ılehmet Fuat Bey
dir. Eser, doğrudan doğru) a İtalyanca
dan tercc:me edilmiştir. lcalyan edibinin 
bütün dünya lisanfanna çevrilmiş ve 
her memlekette temsil edilerek muvaffa
kıyet kazanmış olan bu güzel eserinin 
Türkçe tercemesi de lisanının sadeliği, 
tl'mizliği ve tatlılığı itibarile ayrıca 
dikkate değerlidir. Edebiyat ve tiyatro 
meraklılarına tavsiye ederiz. 

M. M. V. satın, ahm heyeti 
ilanları 

Ordu için 1500 ıdet katkfü aleni 
munakasaya lconmu~tur. Jhılesi 12'11. 
930 Çarşanbn günü saaı 15 te Fındık

lıda hey'eıimizde yıpılacakur. Taliplerin 
) irmi kuruşluk pul mukabilinde şartna

mesini hey'etimizden almalan ve ihale 
saatinden e\'\'el te'mlnntlarilc hey'etimizde 
hazır bulunmalan. 

• 
lsranbul Levazim dikim evi için 400 

kilo motör ) nğı ve 1500 \;ilo ince ma
kina yağı pazarlıkla münakasıya kon
muştur. lhnlesi 23· 10 935 perşenıbe gü
n U sn at 14 te Fındıklıda heyetimizde 
yapılacaktır. Ta iplerin ~artnameyi ve 
nümunelerlni görmek üzere her gün ve 
pazarlığa i~tirak edeceklerin de ihnlc sa
atinden en el heyetimize mUrıc.'.latlan. 

* * * 

leızeti 

11~rnnİ)ret sandığı 
nı Ü di r l i ğ·i n den: 
Nazım Beyin 20013 ikraz nu· 

maralı deyn senedi mucibince 
Emniyet ıandığından iıtikraı: 
eylediği meblağ mukabilinde. 
sandık namına merhun bulunan 

Fatihte Dülier zade maballe
ıinde Nalbat sokağında eski 16 
ve yeni 6 numaralı ve doksan 
arım arsa üzerinde kirgir bir 
kattan ibaret bir dükkanın ta-

Ordu için im:ıliyesi yerli olmak üzer; mamı vadesi bıtamında borcun 
bin adet galvanizli su kovası alenf mü- l>denmesi haaebile müzayedeye 
nakasa) a konmuştur. ihalesi 25 · I Teş· çıkarılarak bin beı yüz elli lira 
rin 980 cumarteci gün il ~aat 15 te Vın-
dıklıda heyetimizde yapılacakur. Taliple- bedel mukabilinde müşterisi 
rin yiıml kuruşluk pul mukabilinde Cemil bey namına kat'i karar 
şannamesinl heyetimizden ılmala~ •e çekilmiş ise de mumaileyh mez· 
nümuneyl görmeleri ve ihale saatinden k6r dUkkloı teferruidan imtina 
C\'\'C] teminatlarh·lc he,·etimizde hazır • 
bulunmaları. · · eylediğinden ıcra kanunu muci-

* * • bince tekrar yirmi aDn müddet-

Kay erideki askeri hayvanat ihtiya- le mQıayedeye çıkarılarak :12 
er olan arpa kapalr zarfla münakasaya teşrinisanı 930 tarihine mDsadif 
konmuştur. Jhalesi 22/10,930 çarşamba çarıamba günü saat on altıda 
giinü saat on altıda Kayseride askeri kat'i kararının çekilmesi mukar
satıanlma komi~yonunda yapılacaktır rer bulunduğundan talip olan
Taliplerin şartname almak n teklifle- ların yevmi meıkürda Sandık 
rini Yermek üzre teminatlarile Kayse 
ride mezkur komisyona müracaatleri. idare.ine müracaat eylemeleri 

* * * 
lO?umu ilin olunur. 

lzmirdeki fırka hay,·anatrnın ihti E d ..,, 
yacı olan arpa kapalı zarfla münaka rn niye n san ıgı maileyha Tur hanım ifbu hane

leri ahiren kendisilt izdivaç et
tiği Beşiktaşta Tramvay dura· 
ğmda Şekerci Tahir ustaya veya 
başkalarına muvazaaten ferağ 

edeceği haber alınmış olup hal
buki kanunu medeninin 931 ncı 
ma.,~desi mucibince iktisabın mu· 
tebet olması için hüınü niyet 
şarttır. Binenaleyh elyevm res
men münuaalı ve müvekkilim 
mirasçıların irs sebebile müstahik 
oldukları bu haneleri başkalarının 
her ne veçhile olursa olsun ikti
sa p!arı tanınmayacağı ve buna 
t.:şebbüs edenlerin hiç bir Yakit 
hüsnü niyyet iddia edemiyecek
leri malum o'mak üzere işbu ih
tarnamenin bir nuıhasının muma
ileyh şekerci Tahir ustaya tep
liği ve diğer iki nushasmın key
fiyete herkesçe ıttıla husulü için 
gazetelere ilanını rica ederim 

efendim. 

saya konmuştur. ihalesi 28,10.~30 sah d 
!,günü ~aat 15 te lzmir mUMtahkem mev- tniidirliğin en; 
ki satınalma komi~yonunda yapılacak 
tır. Talipleri şartnameyi görmek üzre Nazım Beyin 20014 ikraz nu· 

18 Tcşrinie\•vel 93o 

ı~atıhte mütC\ cffn şekerci i\1chmct 
Sadık Efendi mirasçıl:ınndan Ahcmet 
Turhan, Bahı ettin \'e 1 fa ) renin Ef. dil er
le Hacer ~ermin ve l\Jeliha Hanımlar 
vekili A \Ukat Hıdn\·et Hadi. 

ihtarnameler den . bu nüsha talep dal· 
resinde (Val"'it ~aıc.: tcsine tebliğ olunur. 

19 Teşrinien•cl 930 
lstanbul 6 ncı Noteri 

Fındıklıda heyetimize ve şartname al- maralı deyn senedi mucibince 
mak ve tekliflerini vermek üzre temi- Emniyet Sandığından istikraz 
natlarile mezkur komisyona müracaat- eylediğ imebllğ mukabilinde 

leri. ıandık namına merhun bulunan • • • Fatihte Dülgerzade mahallesinde 
lla.-.tane1er için saç makinesi, us- Nalbant ve Çamaşırcı sokağında 

tura H saire gibi altı kalem berber ede- eski, 14,12,5 ve yeni 4 4-1 nu
mtr münakasaya konmuştur. lha1es 
2:> 1~30 cumartesi günü saat 14,30 da maralı doksan bet arım arsa 
Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır Uzeriode kirgir bir buçuk kat
Taliplerin yirmi kuruşluk pul mukabi- tan ibaret kotrayı havi bir dük
linde şartnamesini heyetimizden alma- kimn tamamı vadesi hitamında 

lan ve nümuneleri görmeleri ve ihale borcun ödenmemeai basebile 
saatinden evvel teminatlarile heye- müzayedeye çıkarılarak üç bin 
timizde bulunmaları. 

lira bedel mukabilinde mliıteriıi 
Cemil 8. namına kat'i karan 

Ordu ihtiyacı için elbise ve şapka- çekilmit ise de mumaileyh mez-
larda kullanılmak üzre muşamba n kür diikkinı teferruğdan imtina 

,saten kapalı zarfla münakasaya kon 

* * * 

muştur. ihalesi 27ıl0930 pazartesi gü- eylediğinden icra kanunu muci
nü saat 14 te Fındrklıda heyetimizde hince tekrar yirmi glln mUddetle 
yapılacaktır. Taliplerin (şartname su- mOzayedeye çıkarılarak 12 Teı· 
reti lzmirde :Müstahkem Mevki n An- rinsani 930 tarihine müsadif 
karada merkez satınalma komisyonla· 
nnda me,·cuttur.) yirmi kuruşluk pul Çarıamba gUnU saat on altıda 
mukabilinde şartnameyi heyetimizden kat'i kararının çekilmesi mukar
almalan n nümuneleri görmeleri ve i- rer bulunduğundan talip olanla
hale saatinden evvel temiantlarile bir- rın yevmi mezkörda Sandık ida-
likte teklifnamelerini vremeleri. resine müracaat eylemeleri 10-

* • • zumu ilin olunur. 

lsfanbul Snci ıcra daırtsindtn · 
Sıhhat işleri dairesi için otuz üç ka

lem edevatı ispençiyariye kapah zarfla 
___ , ___________ '!! münakasaya konmuştur. ihalesi 27110 

Doktor 930 pa1.artesi günü saat 14,30 da Fın· 
Bir alacağın temini zımnında mah

cuz torpedo markalı yazı makinnsı ~3-

l (} 930 Perşembe günü saat bir buçuk
tan itib1ren sandal bedesteninde açık 

anırına ile satılacaktır t:ı lip olanların 

me7.kt\r giın \'e ~ııattc memuruna müra
caatlan il.An olunur (~86· 71) 

( h SEl rl .Ş Ü k rÜ dıklıda heyetimizde yapılacaktır. Ta-
Sinir hastnlıklnn mütehasmı tiplerin yirmi kuruşluk pul mukabilin-

Cuma ve :'"\7.ardan manda 2 den 6 ~ de heyetimizden almalan ''e ihale gü
kndar Tepebaşı. 73 . . ";'..,). Be::.J·oğlu nü ihale ~atainden evvel terninatlaril<' 

86° l'adıköv 49 . . . -. heyetımıze vermelerı.. 

Muhammen ikraz N. Satılan merhunatın cinı ve n~yi Borçlunun 
kıymeıi 

1700 390 

100 5437 

100 9825 

so 13339 
50 16932 

400 17872 
110 17934 

125 19049 
334 19568 

1200 19690 

Bir pırlantalı iğne ( bir yaprağı karık ) üç 
roza iğne birisi hurda iki pırlanta bilezik 
bir çift roza iÜl küpe bir pırlantalı ger
danlık bir roza menekşe iğne bir roza 
yaprak kıravat iğnesi 9,5 miskal inci bir 
altın saat bir alın şatlen, Hasan Hayri 8. 
Bir roza menekte iğne orta taşı pırlanta 
bir elmaslı saat. Fatma Zehra H. 

Bir çift roza kUpe bir roza menekşe iğne 
bir roza tarak iğne bir roza kıravat iğneıi 
bir altın kordon 23,5, dirhem. 
Bir çift roza çember küpe. 

Kadri 8. 
Servet B. 

Arif B. Bir pırlanta akar pantantif. 
Bir pırlanta bilezik. 
Bir çift roza küpe bir roza iğne 
saat. 

Ziya lbrahim B. 
bir altın 

Asiye H. 
Bir çift roza incili küpe. Kamile H. 
Bir roza dal iğne bir pırlantalı gül yüzük 
(bir tap noksan) bir elmaslı saat bir altın 
kordon. Saniye H. 
Bir roza iğne (püskülleri noksan) bir çift 
pırlanta küpe bir pırlantalı güneş iğne bir 
çift pırlantalı küpe bir parlantalı yüzük 
bir altın kolye bir pırlantalı saat maaşalten. 

Muhlise H. 
10 19996 Bir roza yüzük (iki taş noksan) bir gümüt 

tabaka. Mehpare H. 
25 20057 Bir aJtan saat. Ali B. 

400 20085 Bir çift pırlanta küpe bir pirlanta pantan-
tif iki altın saat iki pırlanta iğne bir roza 
madalyon. Mediha H. 

25 20935 Bir altın yüzük bir altın bilezik bir altın 
kordon bir altın saat. Hikmet B. 

10 21064 YUz altmış beş dirhem gümüş. Nazire H. 

175 21301 iki pırlanta yüzük bir pırlanta ve bir roza 
ağraf bir altın çalar saat. V eh biye H. 

20 21717 Bir çift roza küpe (bir taş noksan bir 
roza nal yüzük. Mehpare H. 

40 21760 Bir çift roza el kilpe iki roza iğne. Feride H. 
350 21800 Bir çift roza gül küpe bir roza tek taş yü-

zük bir roza resimlik bir altın mineli saat 
(minesi kırık) bir altın kordon 13,5 dirhem Gemile H. 

120 21811 Bir roza iğne beı miskal inci bir çift roza 
küpe aHları zümrüt. 
Bir roza gerdanlık. 
Bir çift roza küpe 

Hali B. 
Ayıe H. 
Halit B. 

60 
40 

550 

21960 
22017 
22059 Bir pırlantalı pantantif on miskal inci iki 

roza maşallah bir pırlantalı kıravat iğnesi 
iki altın saat bir altın kordon bir altın 
köstek beı altın bilezik ( 68 dirhem J. Halit B. 

20 22080 Bir roza menekıe iğne. Saime H. 
60 22240 Bir roza pantantif. Behice H. 
50 22262 Yedi dirhem inci. Raıit B. 

100 22360 Bir alhn mineli saat bir gümüş saat, M. Cemil B. 
Yukarda iıimleri yazılı zevat mücevherat mukabilinde Emniyet 

sandığından istikraz etmiş oldukları meblağı vadesinde tediye 
etmemelerine mebni kendilerine alelüsul ihbarname tebliğ edildiği 
halde gene tesviyei deyin eylememiş olduklarından ecnaaı yukarıda 
yazılı merhunatın deyne kifayet edecek miktar Sandık Satış Amiri 
ve icra memuru huzurile 10 teşrinisani 930 pazartesi gUnU aaat 
14 te Şehremaneri Sandal bedestanında müzayede ile satılacağın· 
dan talip olanların satıı günü mahalli ınüzayedeye ve tediyei deyin 
veya tecdidi muamele etmek istiyen medyunların hitamı müzaye
deden evvel Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Kadıköy Elektrik 
Abonelerine 

tLAN 
lıtanbulda Hangaıı Ye elek

trik ve teıebbilsatı smaiye Türk 
Anonim ıirketi ( S•tgazel ) 21 
Teşrinievvel Salı ve 22 T etrini
evvel çarıamba günleri Cafer 
Ağa, Rıhtım caddesi, Mısırlı oğ
lu ve civarı mahallelerini tağdi
ye eden taYetlUrün ( Safha ile 
bitaraf arası) 110 dan 220 volta 
tehvil edileceğini muhterem abo
nelerine ihbar• eyler. 

Bu münasebetle, mezkur ma· 
hallelerdeki bilcümle teıisatın 
ampul ve muhtelif elektrik cihaz
ları, bir defaya mahsus olmak 
üzere, meccanen tebdil edilecek
tir. 

Yeni tevettürle cereyan itasın· 
dan itibaren eski ampul, cihaz
ları ve saire istimal edilmiyecek 
ve badema kullanılac•k bilci.im
le yeni elektrik malzemesi 220 

loefterdarllk llAnlar~ 
Ak1arayda Redif paşa kona

ğında ve değirmen hanında mev
cut satılacak olan 288098 kilo 
tütünden mezkur konakta 11r• 
pastal memur 13997 kilo Jzrnit 
yaprak tütUnü satılmak fizere 
müzayedeye çıkarılmıttır. Müı•" 
yede ikinci def'a 16-10-930 ta" 
rihinden 22-10-930 tarihine k•" 
dar devam edecek Ye 22-10-930 
çarşamba günü ihalei kat'iyeJİ 
icra kılınacaktır. Talip olanl•' 

ıeraiti müzayedeyi anlamak °'' 
pey sürmek üzere Galata MaliY' 
Tahsil tubesi memurluğuna 1110

1 

racaatları. ,_./ 

volta mahsus olacaktır. 
Yukarda zikredilen husuıl•'' 

riayet ve bir cereyan inkıtaı.,, 
mahal vermemek için memurl~ 
rımıza ifayı vazife eınasında te 
hilat ibru buyurmaları maıbtl' 
rem ahaliden rica olunur. 
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Ticareti bahriye mektebinde 
fabrika alatı münakasası 

Cinai. 
Fireze teıgibı. Kayııla müteharrik. 
Dik pilanya tezgibı. ,, ,, 
Maka1 Ye zımba tezgihı. " ,, 

Adet 
1 
1 
1 
1 Aiaç pılanya teıgihı. Elektirik motöril ile müteharrik. 

(a Cuple) 
1 Ataç daire bıçkııı ,, " " ,, 
1 " ıerit bıçkııı. ,, ,, ,, ,, 
1 Vantilatör. Elektirikle miltebarrik. (t-2 beygir kuvvetinde) 
2 " ,, ,, ( 1 beyiİr kuvvetinde) 

Berveçbi bali ıekix kolem allt 23-10-930 Perıenbe günü ıaat 
on dörte ihalesi icra edilmek Uzere kapalı zarf usulile münakasaya 
vaz olunmuıtur. Taliplerin ıeraitini anlamak ilıere Ortaköyde Çı
rağan aarayı ittiaalinde kain mektep müdl\rlüğUne Yeya defterdar
lık binaaanda iktııadi mUeıscıeler muhasebeciliğine Ye münakasaya 
ittirak edeceklerin kanunn mabıuıunda tarif edilen tekilde ihzar 
edilmit teklif mektuplarını Ye mezkOr muhasebeciliğe tevdi edecek
leri Ye mukabilinde alacakları teminatı muvakkate makbuzunu ha
milen ye•m •e saati meı:k6rda mektepte mllteıekkil komiıyonu 
mıahuıuna mUracaatlan. 

Gemi zinciri satılıyor 
Tahlisİ)re umurn rııüdürlüğiinden: 
Aaadolu kaYağı'nda tahlisiye deposunda mevcut bir kaç parça

dan mürekkep tahminen 80 kulaç mikdarında gemi zinciri 20 teş
rinie••el 930 pazartesi giinU saat 14 de Anadolu kavağı'nda tahli
siye depoıunda satılacaj'Jndan taliplerin Anadolu kavağı'nda tahli
yeai depoıunda aahf heyetine mliracaat etmeleri ilin olunur. 

- -

Istanbul emvali eytam 
idaresinden: 

Şerife Fıkrel hanımın istıkraz eylediği nıebaliğ muka
bilinde idaremiz uhdesinde veraen mefruğ bulunan ku
çük Laıı~da, kfıçök Langa caddesinde 138 numaralı 
maa bahçe bir bap ahşap hane satılıktır. 

Mezktir hane 300 zira 12 parmak arazi üzerine inşa 
edilmiş olup 7 oda, ı taşlık, 3 sofa, l mutfak, ı kuyu, 
l bahçe ~3 ttaıayı liavıdir. Zemin katı kArgirdir ve 

cadde üzerinde bulunmaktadır. ı 
Mezkur haneııirı kat'i ihalesinin 4 -10 - 930 ıarihinj., 

icra edileceği ilan edilmişse de o giin yapıları artırma 
neticesi 2080 liraya çıkmış, fakat mezkur miktar haddı 
lltyıkında göriilemiyerek yeniden kıymet konulmasıua 
zaruret ha~ıl olmuştur. Ve 2325 lira kıywet tal1miıı 
edılmiştir. Talip olarılar 1- 11 -930 cumartesi günü saat 
15,30 a k~dar Adliye binası dahilinde lstanbul Emvnlı 
Eytam idaresine miiracaal e1sinler. (286-68) 

Emlak ve E,rtaın bankası lstanbuf ., 
şubesinden; 8 taksitle satılık emlak 

Eıas No. MeYkt Ye nevi. Teminat 
95 Heybeliada Yalı caddesinde 4 No. lı dDkkAn 60 lira 

96 t• " " 1 o ,, " 25 " 
97 • " " 12 " " 25 " 
98 tt " H 14 N u 10 " 99 H " tt 16 1~1 tt H 55 " 

110 BDyUkadada Rıhtım caddeaınde 15-26 odaları havi 
dükkin 120 

156 Heybeliada Manastır ıokağı 10 No. lı zeytinlik 250 " 
Ballda yaıılı emllk sekiz takıitle satılmak üzere müzayed;' e 

•azedilmit Te 6 teşrinisani 930 tarihinde ibaleıi mukarrer bulu:
rnuıtar. Taliplerin yeymi meıkiirda saat on altıda tubemize mU-

racaatlaTı. -
Kok kömürü ve mazot 
münakasası: 

Yüksek orman 11lente
bi ile Orınan anıeliyat 
tnektebi erzak ve leva

zı1Tl . saire ilanı : 
Yüksek Orman mektebi rektörlüğünden : 
Büyiikdeı·e · Balı~·ekü .' iinde k:iiıı yiik ek Orman mektehile Orman amcliy:\l mrkte

hinm ye<li av ık eı·1.ak ve l c\azınıı ~c. · rrsi kapah zad usHlile miiıwkasaya "oumu"tm·. 
Taliplerin şa.rtrıaıııel~riııi gürmek iizeı·e hergiirı ve miiuakasaya ı şurak :çin de yevmı 
ihale olan 12 Teşrınsa11i 930 tarihine nıiisadif ç ırş c.mıba günü saat 14 de defterdarhk 
binası dahilinde ıııiiesses :ı tı ı k11sadiye rııiihnymıt kouı isyomma geJnwJer i iJ:in olunur. 

.- - -- ---ı!!• ~~---ii--ii-i_i_ iiıisitiaii-niibiuiiiiı iBiiieiıeliidiliyieisiiiı iıiiıa••nıa•r•ı•li_ii_iiii_i _~jiı,_911! 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü b~ında 
Beyoğlu 2862 Şube acentesi Sirkecide 1 

\1üh!lrdar zade hanı alanda T el.lst.2740 

lskenderiye sürat 
postası 

(EGE) 1:~~~ e;e~ 
Cuma lOda 

Galata rıhtımından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire varır 
ve lzmirden saat 12de kalkarak 

Pazartesi saatlOda Iskenderiyeye i 

ıaracak ve Çarşamba lskenderi- j 
yeden kalkarak (zmire uğ
rayarak lstanbula 12 de gele
cektir. 

ISKENDERIYEDEN aktar- I 
ıua PORTSAIT için de eşya 
kabul olunur. 

~------------------' 
J ra~zon ~irinci Postası 

ıMahmutŞevketPaşa) vapuru21 

~~~Salı akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 

Zonguldak, Inebolu, Sinop, Sam- 1 
sun, Giresun, Trabzon, Ri- 1 

zeye gidecek ve dönüşte Sür- J 

mene, Trabzon, Tirebolu Gire-
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 
uğrıyarak gelecektir. 

Mersin postası 

BeyoğJunda lstikJAl caddesinde Viyana lokantasının çalgı 
borcundan dolayı haczedilen iskemle, kasa, dolap vesnir eşyası il 

bu ayın 21 inci Salı gUntı mezat idaresinde sathrılacağı ilin 
olunur. 

Beyotlu Belediyesinden: Beyoğlu dairesi binasının tamirab 
muhtelifesi bedeli keşfi olan bin beş yüz on dokuz lira yetmiş 
kuruıt.11n kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Münakasa 
günü Teırinsaninia üçüncil pazartesi günü saat on beşte ihale 
edileceğinden yüzde yedi buçuk teminat akçesile daire encCime
nine ve tartname ve evrakı keşfiyeyi görmek Uzre her glln 
öğleden ıonra heyeti fenniyeye m;iracaat etmeleri ilin olunur. 

Eminönü Şubei idariyesinden: Dayebatuıı mahaUesinde Kal
cılar sokağında 8 No. dükkan müıteciri kunduracı Neraiı Ef.nin 
bedeli icardan 11 lira 85 kuruş borcunun temini istifası için 1 

haczedilen üç çift iskarpin 20-10-9.JO pazartesi gUnU mahallinde 
bilmüzayede satılacağından almak istiycolerin yevm ve vakti ! 
mezkiirda hazır bulunmaları ilin olunur. 

Galata ıthalat gürmiiğii 
miidirliğindinden 

Adet NeYi Marka Numara Kilo 
ıo s S. B. 12045154 63 O kıijen 
2 ,. B. C. 544/546 92 F ermejilp 

24 ,. B. M. 1124 1450 Sebze konserveıi 
1 ,. H. P. 187 40 Yazı kiğıdı 
1 » C. H. V. 26 14 Masuralık çubuk 
1 » E. B. F. 3 15 Klzip telli meıin terlik 
1 ,. P. G. 145 90 Karbonat dö ıe 
2 ,. P. G. 442/3 90 Talk 
2 ,. B. S. 1078/9 200 Karbonat dö ıo 
1 • P. M. 1 90 » » » 
1 ,. B. Z. 1 178 Ynnln kasket 
1 ,. F. B. 515 27 Yangın söndnrnctı aleti 
1 ,. N. H. 13 13 Snlfat d6 zenk 

1 33 Manyazi kalıine · 
1 » S. K. 1 25 Karbonat dö manyllİ 
1 » S. N. N. 5955 43 ipek kordele 
1 » A. T. C. 24800 65 Eczalı Sabun 
1 » N. H. 4 100 Karbonat dö ıo 

27 » O. K. S. 1/27 1800 Maden suyu 
30 Çuval H. 1/30 1985 Soda 
1 S. H. Z. 2 3 Eıanı 

,. » » 2,500 Snlfür dö boryan 

1 » D. K. 68 159 ipekli yünlü mensucat 
,. » » 9 Yün menıucat 

(ANAF ART A)vapuru22T eş
rinievel çarşamba 11 de Galata 
Rıhtımından kalkarak Çanak
kale, lzmir, Küllük, Bodrum, \ 
Rados. Fethiye, Finike, An- j 
talya, Alaiyeye uğrayarakMer
sine gidecek ve dönüşte ayni 
iskelelerle beraber T aşucu, 

1 

Rıhtım antrepoıunda bulunan balada ynılı eşya 2-10-930 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye konulmuş olmakla 
taliplerin satış komisyonuna müracaatlan. 

AnamurKuşadasınau ğrıyacaklır. 

Andifli Kalkan yolcu 
ve yükü gidiş ve gelişte F et
hiyede aktarma surctile alınıp 
verilir. 

Çanakkale için yük alınmaz. 

Ayvahk sürat postası 

::-rm ı s us-• ıı 

H Yelkenci \A hıHLAHı i 
eri ve luks Karadeniz postas ı 

Samsun vap~r':1 22 
T eşrınıevvel 

BAYRON MARSILYA EKSPRESi 
Marsllya, Pire ye SelAnikten bek

lenmekte olan : 

"ANDROS., 

Kilo 
20,000 

( M E R S 1 N ) vapuru 21 
Kok k ö m Ürü 1 eşrini evvel Sala 17 de Sirkeci 

rıhhmandan kalkarak Gelibolu, 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul
dak, lncbolu, Samsun, Or· 
du, Gireson, Trabzon, Sürmene 
ve Rize ) iakelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

lüks posta vapuru 20 teşrinievelde 
limanımıza gelecek ye 23 teş

rinievvel perşembe günü tam saat IO 
da doğruca Pire \ 'e Marsllyaya hare· 
ket edecektir. Her sınıf yolcu ve em
ti ayı ticcarlye kn bul eder. 

6,5ÜÜ ~ıf 3Z0 l Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 

lr Peatlik bakteriy.oloji baoei baytariıio~ ~~~~mu olup münak~saya Burhaniye, Ayvahğa gidecek 
OD~an yukarda mıktarlan ya21lı kok kömuru ve maıot 5 teşnniıanj ve dönüşte mezkur iskelelerle 
930 tarihine müsadif çarıamba giloll saat 14 de alei mOnakasa birlikte Altınoluğa uğnyarak 
•uretile ihaleleri icra kılınacağından itaya talip olanlann yevmi gelecektir. 
•ezk6rda Te şartnanaelerini ıörmek istiyenlerin de hergün defter- Azimette Gelibolu için yük 

, 
Tafıilit için Sirkecide Yel-

kenci hanında kain acentasına 

ÜçUneü sı nıf yolculan için yataklı 
ve ~orgınlı hususi komparnmanlan 
\ardır. Umumi acentesi: D. Anag· 
nostopulos ve K. Siskidis. 

Galata Çinili nham han. 

Üıküdada HAie sinemasında 
darlık binaaında mUeueıab iktuadiye mübayaat komisyonuna mü- alınmaz. 
'--t e7lemelcri. j••-----------•••ıii m:;;•at. ::.:::;~ul: 

1515 :: Yeni Tarzan ) 11arıka ve heyecan 
•• fillmL 

u:ııı 



-- SAVISI ttER VE:~oe o KURUŞ 
r. 

--
llt ı.t 1 Yuı 1 iıareti konulmalıdır 

i\lı\TBAA \'~ f >ı\IU: l IA~~: 

lSTANBl"l.. Bahı all Anıma caddcs nde "\'Al\ 11 YL"RDl", 
lull•C..- ~•nD aa..,.Ddea. lır,.,eü "'alıaddeteaa 11Mktup:ara ilan••" oan.Aartrı 

Gaze~~ve ı:o.ı derllecc t melı:ıupların uzcrın:: ldare içinse f idare yuı yaj 

lıa~daa "Oln1ann mOnderec:at...dan idare mee'ul deilldır •o_•·• "•"' :__ 

~---~---~---~---=-~~~~~~~~~~~~~---~~~~m-;.~~ -

Çanakkale nafta baş mühendis- 1 ~ ~. K ~ }f ı n J'•~...,. .'kmektep mua Himlerine ~---• 

'

. v. d Kucuk ılanları Maar! müdüriyetinin tertibine göre 

ıgın en: .... :.:::a::;;;:~.~~ Şema ve p an defteri 
9612 lira 31 kuruş bedeli keşifli Ezine - Bayramiç tarikinin ! 1 Defalık kuruı JO : 

ıekizinci kilometrosunda Harhari deresi üzerine ina olunacak do· • 
kl : 2 

kuzar metroluk 3 gözlü kenar aya arı kirgir döşemesi ahşap " J 
.. 
• 

.. 

.. 
50 : 
65 : 

Hergün iki snvıf ada g;öst~rilıniştir. 

köprü 3 teşriniıani 930 tarihinde ihale edilmek üzere 14 teşrini
ev•el 930 tarihinden itibarsa 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile tekrar münakasaya vaz olunmuştur. 

Münakasaya liyakati fenniyeıi baş mühendiılilderce tasdik 
edilen fen memurunun iştiraki mesuliyeti ile çah§acak olanlar kabul 

• 
4 " ,, 25 : 
ihtiı,aç kalmavın- : 
cava kadar ( czam' 100 1 

Bugün çıktı. :oo snyıfa 75 kuru~tur • 
·-q~~mmPl'~ Muaı~im Alımet H a lit k•taplıanesi 

1 111ııııtımı1mıımııımııııımr.nııı 1ıııııı.. A. •• •• d nııın1ıııtı11mıutmtıı11ııın1Q 
•t11iililiiıııııııiiiiiiiiiııı11nıııııııiııııı ....... ~ r na vu ~oy n { uııt1lllllııuınııııilUıtıııı1111ıı 

edilecektir. 
Taliplerin 3 tnşrinisani 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

15 ten evvel Çanak kalede encümeni vilayete ve tafsilat almak 
isteyenlerin Nafıa baş mühendisliğine müracaatları ilin olunur. 

Tütün inhisarı umum müdir-
1iğinden; 

1 O Top tel: Bir metro arzında, 190 Kilo çelik safha (lama) 
Münakasa ile alınacak iki malzemenin nümuneıi idaremizde 

mevcuttur. Ahnacak tel, pinömatik makinelerde tiltün elemek için
dir. Çelik safhalar makine erimizde kuJlanılan lama bıçaklarının 
imaline mahsustur. Alınacak safhaların eb'adı müracaat vukuunda 
bildirilecektir. Talip olanların yüzde yedi buçuk teminat akçeliriyle 
beraber 27 T eşrioevvel 930 Pazartesi gllnll ıaat 11 de Galatada 
tütün inhisar idaresinde mübayaat komisyonuna miiracaatlan. - --· ------ ·-----

Balıkesir vilayeti Encümeni 
daimisinden: 
Azami mıkdarı 

Kıl osu 
101250 

Un 

10206 Sığır eti 
Balya Çannkk:ıle yolunda müstahdem amele bölüğü efradının se 

nei maliye nihayetine kadar verilecek iaşesioden balada mıkdar 

muharrer Un ve Sığır eti 3 - Teşrinisani - 930 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere Yirmi gün müd
dı tle v~ knpalı ıarf usulile münakasaya \'az 'e<lilmiştir. Talip olan
lann depozitoların % 50 nisbetinde dipozito vezneye tealim ile yevmi 
mezkurda şeraiti mü- nakasayı öğrenmek isteyenlerin daha evvel 
enc:imene gelmeleri ilan olunur. 

lstanbul vilayetinden: 
Kapalı zarfla münakasaya vaz edilip 29/t 0/930 tarihinde ihale

si icra edileceği ilan edilmekte olan Dahiliy vek4letine ait 11500 
defterin tab'ı ilıalesi Cümhuriyet bayramı mUnasebetile 30/10/930 
perşenbe günü saat 15 te icra edileceği takarrür etmiş olmakla 
talipler % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçesi veya hükumetçe 
muteber bir banka teminat mektubu ile teklifnamelerini mlinakasa 

Ye ihalit kanununun 10 uncu maddesine tamamen muvafık bir şekild 
ihzar ederek zarfların açılma zamanı olan 30/10/930 perşenbe gü
nn saat 15 te Dahiliye vekaledinde müteşekkil satın alma komis
yonuna ~artname ve numunelerini görmek isteyenler her gün An-
karada -dahiliye vekaletinin villyetler idaresi üçüncü ıube müdür
lllğilne ve lstanbulda vilayete müracaat etmeleri ilin olunur. - - - - --..------- - -
Çanakkale nafiabaş mühendis-
liğinden: 
12574 lira 42 kuruş bedeli keşifli Kale - Ezine tarikinin X S + 522 

la 1 O + 000 kilometroları arasında 4334,5 metroluk kısmın tamiratı 
esasiyesi 30 teşrinievvel 930 tarihine mi:sadif peışenbe günü saat 
15 te ihale edilmek üzre 10 teşrinievvel 930 tarihinden itibaren 21 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuşlur. 
Münakasaya liyakati fenniyesi baş mühendislerce tasdik edilen fen 
memurunun iştiraki mesuliyeti ile çalışacak olanlar kabul edilecektir 
Taliplerin 30 teşrinievvel 930 tarihine müsadif perşenbe gilnü saat 
15 ten evvel Çanakkalede en vilayete cümenve tafsilat almak is· 
teyenlerin Nafıa baş mühendisliğne müracaatları ilan olunur. 

ıdJ ~ır ı ~ı~aııııı ~ ı ı 11111~~~~,~~l~ll~i~~ı~ 
Büyük 1 ayyare Pıyangosu 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiYANGOSU BtLETiNi 
ALINIZ. 

4 üncü keşide 11 Tetrinisani 1930 dadır. 

lliiyük ikramiye 45,000 lirad1r. 

rı~ı!11111111r~~~ıım11~111111 

1 O defa ) ilan edil- • 
mek ii.zere maktu : 

' : Abone~erirnizİn her Oç aylı~ için ! 
: bir def ası meccanen ! 
: ' sııtırı ~eçcn 114nlano ruıa ~aun ; 
! için S er L.-uru$ zammoluour • 
, ......................... ! 
Sablık arsa - Beyazıtta Tavş:ın 

caşında Eminbey mahallesinde bir arsa 
satılıktır. Talip olanlar Yeni postahanede 
tefrik memuru Ziya beye müracaat 
etsinler. (9) 

Seyyar Hanım memur istiyo· 
ruz - Yapacağınız. saoşa göre ayda 
90 liradan fazla kızana bilirsiniz. 

htanbul dördüncü vakıf han içirıde 

Unionkoltesirat. 

Taksitle l 2 liraya 20 liraya 36 lira· 
ya 55 liraya Elbiseler, Paltolar, Manto· 
lar. Muşambalar. 

Jstanbul dördüncü Vakıf han içinde 
Unionkultesirat. 

Müracaat evi - Fabrika ve her 
hangi bir depo}·a elvirişli ve mükemmel 
rihumı bulunan arsayı satıyor. Tel. 474 
Bo. (l) 

Zayi av köpeği - Bir av köpeği 
bulunmuştur. Sahibinin Beşiktaş'ta Hüsnü 
tabiat lokantasına müracaan. (2) 

Sablık - f atihte tramvaya iki da. 
kika mesafe-de Emirlerhanı caddesinde 18 

numaralı müceddec ve metin olarak 
inşa edilmiş kArkir iki oda bir mutfak 
bir daraçns.ı ohın hane ehven fiyatla 
acele sa ulık tı r. Görmek için derununda· 
kilere p:ızarlığı için Fatihte askerlik 
~ubesi yanında Cümhuriyet kıraathane · 

sinde komisyoncu Rüştü beye müracaat· 
lan. (2) 

Pansiyon aranıyor - Darülfü· 
nuna de\•am eden bir efendi iyi bir aile 
y:ınında pansi) on er olmdk istiyor. Sirke
ci Reşadiye oteli müdürü \'nsıtasile Y. S. 
rumuzuna tahriren müracaat. (3) 

-~--
ı, arıyorum - Hesabım ve kale-

mim kuvvetli, çahşmaktan yılmam, mü
nasip iş an yorum. Adresim : Üsküdar 
post restant L C (3) 

Zabitana, Hükumet, Banka, 
Şirket memurlarına - Taksit ile 
yalnız 15 gün için her gün öğleye kadar 
elbiselik yünlü ve iptkli kumaşlar erkek, 
kadın için hazır, 111marlama elbiseler, 
paltolar, mantolar, muşambalar, gramo
fonlar: lstanbul dordüncü nkıf:ıan içinde 
Unionkoltesriat. (6) 

Daktilo isleniyor - Fransızca
dan türkçe türkçeden fransızcaya tereli· 
meye muktcdır faz.la olarak İngilizce ve 
almanc:ıya vakıf bir daktilo hanım 
aranıyor. Taliplerin gazetemizde vasfı 

adresine müracaatları. 

--oğum ve .~adın hastatıkıa'rı 1 ı 
müteh assı~n ı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası , 

No. 10 Telefon: Ist. 2622 . 

Leyli ve nehari (( z ve erkek 

Feııziati 
1 -
1 Ana sınıf, ılk sınıfları ve ayrı teş~ti'.at dahilinde kız ve erke~ 

orta ve lise kısımlarını muhtevidir. 
I !! 1 Teşriievelde derslere başlnmı~br. 11 ~ 
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Amasya en: 
1 - 11295 lira 32 kuruş bedeli ke~ifli Amasya Tokat yolunu 

133X928 - 142-110 kilometrelui arasında 2644 metre ıoıa ta
miratı eaıısiyesi 10-10-930 tarihinden 30-10-930 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle ve altı ayda ikmal olunmak üzere ve kapalı 
zarfla münakuaya çıkarılmıştır. 

2 - ihale müzayede ve münakasa kanunona muvafık şeraitle 
yapılacaktır. 

3 - Daha fazla izahat alınmak isteyenlerinAmasya nafia daire
sine ve ihale için de A masyaeucum~'i vilayeetioe müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

Amasya viliıyetiden; 
1 - 9697 lira 66 l\uruı bedelikeşifli Merzifon - Çorum yolu

nun21 + 040 - 22 + 053 kilometroları arasında 1013 metre Şosa 
tamiratı esasiyesi 14 müceddet menfez bir adet iki metrelik beton 
arme köprü ve iki adet üç metrelik betonarme köprü in,aatı 10, 
101 930 tarihinden 30, 10, 930 tarihine kadar yirmi gün müddetle 
ve altı ayda ikmal olunmak ve kapalı zarfla müzayade ve müna
kasa kanununa tevfikan münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - lhnle, müuyede ve münakasa kanuna muvafık şeraitle 

yapılacaktır. 
3 - Dııha fazla izahat almak isteyenlerin Amasya nafia dai-

resine ve ihale için de Amasya encümeni vilAyetine mUracaat ey· 
lemeleri ilan olunur. 

Tire kaymakamlığindan: 
1 - Tirede müceddeden inşaedilmekte olan hükumet konağı 

binasının ikmHli inşası için mevcut 20,000 lira tahsisat 400 lira 
taş 390 liralık kireç 1,200 liralık kum, çakıl 1900 liralık tuğla 
1,500 liralık iskele ve çatı kerestesi ayniyat olarak vahidi kiyasi 
fiya iyle ve olbabdaki proje ve şartnamesine tevfikan üç ayda ik
maltedilmek şartiyle 5-10-930 tarihinden 25-10-930 tarihine kadar 
21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle mevkii münakasaya vaze· 
dilmiştir. 

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

3 - Münakas~ya dahil olacakların münakasaya konulan inşa
atın proje ve keş~fnamesiyle şeraiti rnünder,cahnı tetkik ve derub· 
le edecekleri tafsılat şeraitini aynen kabul addetmiş olunacaktır. 

4 - Münakasaya meslek ve itibar ve iktidarı m; ::; ne itımat 
ve ehliyeti fenniye vesaiki ibraz edenler kabul olunac.:ı ı rdır. 

5 - Yevmi ihale 25-10-930 cumartesi günü saat 16 ya kadar 
teklifnamelerini kaymakamlığa vererek makbuz almaları. 

6 - Proje, keşifname ve şeraiti inşaab görmek isteyetılerın 
Tire kaymakamlığına lzmirde nafıa baş mühendisliğine müracaat· 
Jarı ilan olunur. 

Istanbul gümrükleri baş mü
dirliğinden: 

Gümrük levazım ambarının aleni münalrnsa ile hımir ve tadili 
mukarrerdir. Talipler keşif ve şulnameleri görüp münakasnnıJJ 
yapılacağı 25/lC/930 cumartesi günü saat 14 de teminat evrakıJJ• 
ilmıtashaben ba§ müdüriyettekı komisyona müracantlorı ------------.. ----·- ~ 
Enıl<tk ve EYta111 llank<lSt Istcınlıul -
~ubesinden: Kiralık arazi 

Esas No. Mevki ve Nevi SeneJik beledi i carı 

12 87-8 Çırpıcıda üç buçuk dönüm tarla 32.· 
{ 

69 Küçüçamlacada 13-17 No. tar!a 200.-

:t l 9 Çırpıcıda 79 dönüm Lüyük bostan 600.-
Balada yazılı arazi birer sene müddetle bilmüzayede kiraY' 

vcrilec(ğinden tal plerin ihaleye mfsadif 25-10· 930 cumartesi guııD 
aaat on altıda şuLemize müracaatları. 

--~~~~~~~~~--~ 
Mes'ul müdür : Refik AhW-


