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Muhtarlar 
İntikap tahmatnamesi 

tadil edilecek 
Düokn sayımızda yakında ya

pılacak muhtar intihabatı dola
yısile, intihap talimatnamesinden 
bahsetmİf, bunun çok kusurlu 
olduğunu işaret eylemittik. 

Dlin bu hususta Tiliyetin nok· 
tai nazarını dinlemek istedik ve 
İfaretimizin muhik görüldüğünü, 

talimatnamenin tetkik edilerek 
tadil edileceğini öğrendik. 

Kurunu vustai bir mllessese 
halini gösteren bugünkü muh
tarlık teşlt;ilatıoa gelince bunun 
başka bir bale getirilmesi, muh
tarlık itlerinin nahiye teıkilitına 
te,.dü veya muhtarlığın mes'ul 
memurluklara kalbi bir kanun 
İfİ telAkki edilmektedir. 

Bir cevap 
Fuat 8. moJlaJaın Darül· 

fünun işine akılları 
ermez, diyor 

Dünkü aktam gazetelerinden 
birisinde Ziya Molla beyin Da
rillf6nun intihabatı hakkında mü
taJealan çıkmıttır. Ziya Molla 
bey bunda, yapılan intihabın ka
nun ve uaule muvafık bulundu· 
ğunu aöylftyor, timdiye kadar 
16ylenm!• ve ce~aplan verilıniı 
bam mıaaller zikrediyor, Fuat 
~-- biiıa.eclvelf. lfsal eclilea 
talebeaiz kftraOlerin bırakılması 
11111Yahk olduğunu, hususi teteb
bmm imam alaylı olmaktan kur
tuma11 imkinı balunmadıinu 
aaylftyordu. 

Dün Koprülii zade M. Fuat 
beyden bu sözler hakkında ne 
diifündfiğilnfi sorduk. Fuat B. 
gülerek ıunları sUyledi: 

- Ziya Molla diye bir inaan 
blnımıyorum. Darillfünun iti mol
lalann akhnın ereceği bir İf değil· 
dir. Dartilffinunda medreaelere 
ait iı görOlmez. 

Gazi mükafatı 
IW'üderrısıer heyeti 

dün toplanamadı 

Demokrasiye ait en giizel ese
ri yazacak olan zata verilmek 
~ere bir Gazi mftkAfab ihdas 
ediltırit ve bu milklfat geçen 
lenıt hiç kimse tarafından ka· 
Z.ııdamamıftL Bu seneye ait e
lerlerin tetkiki için m&derrisle...
de. mlh'ekkep heyet dün Da
tlUfunftnda toplanm11 fakat içti
illada ekseriyet olmadığı için ka· 
rattn •erilmesi batk• bir içtima• 
utrakdmı,br. 

Meclis Reisimiz 
8. M. M. Ret.i Klzım Pı. Hz. 
~ ıaat 20 trenile Ankaraya 

ı)•~et ~ecekl~ir;. __ ,......_ 
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R0111At1 o.tadı 

HGseyln Rahmi 
S.,,ın g••etemfz ı~ın 

1'•ttlı4ı ~le nefı• 
roman 

''Deli Filezof., 
\' •knuia hqltyuak "• 
••tlteat Alemlade Wr 

hadise elaaaldw. 

Darülfünun intihabı 

Maarif vekaleti henüz· 
kararını vermemiştir 

Maarif Vekili Esat Bey u V AKIT ,,a 
beyanatta bulundular 

Darülfünun meselesi benllz cevabı verdiler : 
kat'i hal teklini aJmamıthr. - Darülfünun meseleıi hak· 

Yalnız " Politika " refikimizde kında benilz hiç bir karar Ye
intitar eden, vekiletin intihabı rilmemiştir. Bu karan vermek 
tasdik ettiğini Ye yalnız iki için esasen istical etmiyorum ve 
namzetten birisinin tercihi mes- bir istical• lüzum da r6rmüyo
eleıi kaldığını bildiren telgraf rum. 
bütün Darülfünun muhitinde Mesele n:ıerinde s6k6neti zi· 
heyecanlı bir akis bırakmıı hinle çahşnıak, meıgul olmak 

hukukçular sevinmiı, diier taraf ta lazımdır. Bahsettiğiniz: te:lgraf 
inanmamııtır. Nasıl inandabilirdi haberleri doğru değildir. Böyle 
ki gene Ankaradan beı on doğru o)mıyan haberleri nereden 
saat evvel gelen iki telgraf ta alıyorlar, bilmiyorum. Buradaki 
intihabatın tecdidine karar veri)- muhabirlerle her · glln görllfüyo-
diiini bildiriyordu. ruz. Kendilerine karar verildiğine 

Dün akıam geç vakit muhte- dair tek kelime aöylemit defilim. 
rem maarif vekili Esat beyi te- Vekil bey ditter bir sualimi· 
Jefonla rahatsız ettik ve anla- • 
dık ki Darillfnnun intihabatı 

ze de cevaben : 
- Birkaç gilndOr biraz yo-

bakkında henüz hiçbir karar ruldum. y ann cumadır, dinlen-
verilmemiştir. Binaenaleyh birhi- mek istiyorum Cumartesi gtlnii 
rini nakzeden telıraf ha~erleri tetkikime devam edecetim. Ka· 
doğru değildir. ra ·• -n . rımı o gun, olmana paıar 5 --

Vek ti beyın beyanatı nü verebileceğimi limit ederim, 
Esat B. ıorduğumuz suale ıu dedibr. 
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Esr ar engiz yıldız! 
Kimseyle g örUıımiyen Ame

zi' =h ....... W.? 

MU Elen Elbenan 
Birkaç gOn eYvel bir !"efikimiı, 

ıebrimize Pariaten, Foka filim
leri •İDema yıldızlarından biriai
nin geldiğini, ve yıldızın iımi
min Mia Elen Elbersan olduğunu 
yazıyordu. 

Filhakika Perapalu oteline 
on gOn enel Paristen Amerikal; 
bir kadın, Premes ŞivekAr ve 
Madam Sayda badiaeıioin kah
ramanı Selim bey ile btrlikte 
gelmifti. On gOn bu Amerikalı 
kadının bir ainema yıldızı olda-
pndan Jda:19e haberdar olmadL 

Refikimiz nihayet bu haberi 
verince sinema meraklılan dtı
lf6ad0ler, tatındılar, ve b6yle bir 
ysldız ismi bahrlıyamadılar. 

Fok• tfrkettnl• o arabk latan
bulda bululnan prk mDmeasill 
Mister Haley de ne kendi ıirke-
tlnde •• ne de bqlra bir yerde 
bu lalmde bir ytldız tanımadıtı· 
nı slyledl, Fok.un latanhttl mtl· 
me..W, yaldıza uyareto gitti, ta
ıttt••lc uıtedl. 

- Buyocla, 
Cevalttaı aldı. Btr dalla rf ttl. 
- Rahat•••, 
Declll11, 0 tllnctı IMfar, ı.luar --

Ne gün? 
M. Venizeloaun AHna· 
dan hareket günü daha 

teıbit edilmedi 
Atina, 23 ( Apo) - Ankara· 

daki Yunan aefiri M. Polihron
yadia, Temk Roıtn Beyle vu-
ku bulan aon mOl.lkab hakkmda 
Hariciye nezaretine uzun bir 
telgraf g3ndermittir. Yunan se
firi bu telgrafınde , mDlikatm 
ıon derece samimi cereyan et· 
ti;ini, Temk ROtt8 Beyin mO
zakerahn pek yakında biteceii 
hakkında teminat verdipl bil· 
dinniı Ye TOrkiyenin aon g1lm· 
rlk teklifatı hakkında talimat 
İltenıiftir. 

Yunan .efirinin bu telgrafı 
herine bugtln M. Venizeloaun 
riyuetinde Hariciye, Maliye, ve 
Ziraat na~rlan feTkal&de bir 
surette toplanarak. Tflrk teklifa
bnı tetkik ve Yunan sefirine 
telgrafla talimat ganderecekler• 
dir. Ticaret muabedeai mtizake- 1 

rab cumarteaİ}'e kadar bitene ' 
Yunan Bqvekili M. Venizeloı, 
o gUn Ankaraya hareket ede
cek, akıi takdirde aeyahati, bir 
iki gUn teebhflr eyliyecektir. Bu 
aebebe mebnidir ki, Yun an Ha· 
riciye nezareti, M. Veni:ıelosun 
hangi rUn Atinadan hareket 
edeceğini beniz Ankara Yunan 
sefirine bildirmemittir. 

iL Venfzelo• Ankaraya 
nereden sfdecek 

Ankara, !J3 (Telefon) - M. 
Venizeloı Haydarpatada kanya 
çıkacak ve orada kendisini Ha
riciye memurlan iatikbal edecek 
ve dotruca Ankaraya gidecektir. 

il ·- b ··-" rahat•ıı ,. ce.-abı •erildi. 
Yıldıza (6rmek iatlyen ra:ıe· 

tecller c:le lte1hude m6racaat 
ediyorlar, ya, .. binada delil ,. 
yahut da " ha1ta ,. Ce•abtnı ah· 
yorlarda. 

Aeaba bu 7aldıa kim ? 

Cümhuriyet bayramı 

.M.eırasim p)fogıramın.ı 
ayn.en. neşrediyoruz 

- Üçüncü sayıfamızda -._ ______________________ _., 

Aris takımı geldi 
Bugün Fenerle karşılaşıyor 

Yunanlı misafirler gördükleri hüsnü 
kabulden pek memnundurlar 

Misafirler kendilerini istikbale gelenler arumda 
Bugün Fener bahçe ve pazar 

gQoD Galatasarayla oynıyacak 
olan Aria isimli Yunan takımı 
dOndenberi ıehrimizde.. Takım 
dtın ağJeyin Konnosiyonelle Si~
keci istasyonuna nınvaaalat etti. 
Şimdiye kadar hiçbir yabancı 
takımın muvasalatanda görUlmi
yen bir kalabalık ve gene hiç 
bir yabancı takıma karşı göste
rilmemiı iıtikbal teıahüratile 
karşılandı. latasyondaki bu bn
yük kalabalıjın içinde bilhassa 
Yunan sefareti memurlan Fene...
babçe Galatasaray kulOpleri rO· 
eaaaı ye lıtanbul spor mıntaka-

misafirlere buketler takdim edil
miftir. 

Kafile reisi M. llyades muka
bil nutkunda g8sterilnn teTeccühe 
ayni hareretli lisanla mukabele 
etmiıtir. Müteakiben Aris takımı 
oyuncuları halkın ılkışlan ara· 
ıında otomobillere binerek ken
dilerine tahsiı edilen Bristol 
oteline gitmiılerdir. 

Kafile idareci futbolcu ve an
trenör olarak yirmi kitidcn mll
rekkeptir. Reisleri M. llyades 
ikinci reia M. Anı-elideı spor
cuların baıında bulunuyorJar. 
Gelen on beı sporcudan dört 

Ari• takJmmı tepdl eden sporcular 
lan erkanı göze çarpıyordu. 

Tren alkıtlar arasında gar• 
girdi. Yunanlı misafirlerimiz 
trenden indiler. Sporcularımız 
namına Mut"affak B. misafirlere 
beyanı hoşamediyi mutazammın 

bir nutuk irat etti. Muvaffak B. 
Fransızca olarak söylediği bu 
nutkunda iki memleket gençliği 
arasmda Balkan Olempiyadında 
baıhyan do tluğun bu temasla 
bllsblltün inl<ışaf edeceğini söy
ledikten sonra Yunanlıların Ati· 
nada aporcularımıza kartı gös
terdikleri muhabbet ve tevec· 
cObO minnetle yadetmiı ve ken
dilerini çok candan ve çok dostça 
kar9ıladığım12:1 söylemiştir. 

Miaafirler tarafından heyecanla 
alkıı:anaaa bu ııutku müteakip 

tanesi ihtiyat, on biri takımın 
asıl ve bugün sahamıza çıkacak 
olan oyuncularıdır. isimleri şu: 
Katsanmis, Kosta Vikelidcs 1, 
Ozlopinos, Vikelidcs il, Bogda· 
nos, Nikopulos, Katrarciyos, E· 

konomo, Kolis, Aranyis. Bunlardan 
başka kulübünü lngiliz antrenöri 
Valerberg de kafileyi teşkil eden 
ler meyanındodır. 

Muharririmiz otelde reis M. 
llyades. v~ bUyük Vikelides !c
görüımilıtür. Her ikisi de göste· 

V- A- K- 1- T 
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Müfetü,ıer Ankarada IL---------------------~--

Halk ~:~!=.m~'::punun aon 931 bütçesi M. Flandin 
içtimamda müfettitlilderin kal
dmlmaaı için verilen kararın 

tatbikine yakında ieçilecekür. 
Bunun için mOfetti9ler Anka

ra ya çağrılmıılardır. 
Hakkı Şinaai Paıa da pazartesi 

günü Ank araya gidecek ve Terilen 
bir habere ıöre m6fettiıler 
tekrar Ankaradan mıntakalarına 
dönmiyeceklerdir. 

Istanbul Halk fırkası teıkilitın
da çalıfacak olan Hbık Tahran 
aefiri Memduh Şevket B. de 
yakında ıebrimize ıelecektir. 

Atlamıı bir kaza 
Don nat on buçuk raddele

rinda Boğazın Anadolu sahilin
den aldıtı yolculan K6prüye ge
tiren Şirketi Hayriyenin 67 nu
maralı vapuru bir posta vapuru
nun önüden geçmek iatemif, mll
ndemeye ramk kalmıthr. Bu va• 
ziyetten telif eden yolcular ba
ğırmıya, haykırmıy~ batlamıılar
dır. Hamdolsun birteJ olma
mıtbr. 

Kont Betlen 
Macar BaıvekiJi Kont Betlenin 

Ankara seyahati tarihi hakkında 
bura Macar mehafiline henüz 
reami malümat gelmemittir. 

-.-.ı-. ·-- 1111U4tn11Ht1ııı111Hte11ıı•ıı"'ıı1111ttn11ıu11111 111u 

rilen hUsmn kabulden pek mem-
nun olduklarını söylemektedir. 
Reis bugtınkü maç hakkında ıo
rulan suale cevap vermesi için 
gülerek takım kaptanı M. Vike
lidesi göstermittir. M. Vikelides 
demittir ki: 

-Sizden evveli takımımıza kar
tı gaıterilen tevecdlbten dolayı 
minnettarlığımın gazetenize ya
nlmaaını rica edeceğim. Bu gün 
ilk adımda TGrk misafirperver
liğinin yükıekliğini tanıdık. 

" Size maç için fimdiden 
birıey ıöyliyemiyeceiim. Fener
bahçenin kuvvetini bilbaua ec
nebi takımlar kartııında elde 
ettiği muvaffakiyetleri biliyoruz. 
Takımımız kuvvetlidir. iyi bir 
oyun g6ıtereceğimizi ümit edi
yoruz.,, 

Maç bugtın saat Bçte oyna
nacaktır. Hakem olarak onlar ta
rafından Mr Ailen ileri sürülmek

tedir. Maamafib Şeref Beyin dur
maaı ihtimali de vardır. 

Fener bahçe bildiğimiz takı-
mile oynıyacak. Y anlız ıağaçık 
Niyui oynıyamadıj'ı için onun 
yerine ikinci takımdan genç bir 
oyuncu oynıyacakbr. Güzel bir 
oyun temenni ederiz. 

Yunan gazeteleri 
Şehrimize aelen Yunan ıpor

cularile beraber Sellnik gazete
lerinden T o F oa, Makedonya, 
Makedonika Nea, Hronoı gaze
teleri muhabirleri ve 40 kadar 
da ıpor merakhları ııelmiştir. 

Beynelmilel futbol maçlan hyeeti 
tert ibiyesinden: 

1 - Şimali Yunanistan ıam
piyoou Aris takımı bugUn saat 
tam 15 te lstaobul tampiyoou 
F anerbahçe kulUbümUzle maç 
yapacaktır. 

Hakem Beşiktaş Kulübilnden 
Şerafettin Beydir. 

2 - Stadyum kapılan ıaat 
yarımda açılacaktır. 

Bu kuponu ke5ip birik/i
rini~ ; bir şıra kupon ge• 
tiıen VAKlTın t/Jrl'IJ tffrlü 

hedtvelerinden birini 
hendi 5~çtp alacaktır 

Maliye Vekilinin 
beyanatı 

Bütçenin hakıki miktan 
pazar günü tesbit edilecek 

Ankara, 23 ( T elefoo) - Ve
killer heyetinin dünkU içtlmaında 
931 bütçesinde vekiletlere veri
lecek tahsisatın mıktarı münaka
t• edilmittir. Pazar gDnkll içtima
da hakiki blltçe mıktan teıbit 

edilecektir. 

Ankaradan hare
ket etti 

Ikiısat vekili tarafından 
serefinc zivaf et verildi 
"i • 

Ankara, 23 (A.A) - Bu sabah 
ıehrimize gelen Fransız ticaret 
nazırı M. Fllndin öğleden evel 
hariciye vekili Tevfik Rüttü ve 
iktisat vekili Muıtafa Şeref Bey
leri ziyaret etmittir. lktısat vekili 
B. tarafından müşarünileyh şere
fine Ankarapalasta bir öğle 
ziyafeti ver:lmiı ve :ziyafette 
hariciye maliye ve nafia ve
killeri ve Enincan meb'usu Saf
fet Beylerle Riyaseti ctlmhur 
kltibi umumisi, vekilet]er müs
teşarları ve Fransız sefareti erkl
nı hazır bulunmu,lardır. Ziyafet
ten sonra M. Flandin nafia ve
kili Zekli Beyi makamlarında 

Mali,e vekili beyanatında ver
gi itlerini tetkik için bir komiı
yon teşkil olundu;unu ve bu 
komisyonla Dft1unu umumiye 
komisyonunun ay batında ite 
ba,Iıyacağmı , Devlet bankası 

banrlıklarına devam edildiğini, 
memurların biue senedi kaydına 
devam olundujunu, Devlet ban· 
kHı tesiı heyetinin hafta içind~ 
tetkilinin muhtemel oldujunu 
söy lemittir. 

.-. .ziyaret ederek görüımü.ştUr. 

Veraileri tadil komiayonile 
Düyunu umumiye komisyonuna 
maruf birçok maliyeci meb'uılar 
seçilmiştir. 

·G 38 tay.vareai 
Atinade cıa bozuldu mu? 

Atina, 23 (Anek) - Yunkers 
tayyareıi, M. Venizelosu hamilen 
Atina Ozerinde yaptığı bir ceve-
lindan soara karaya inmit fakat 
tayyarenin arka tekerleği hasara 
uğramışlar. Bu sebepten Yun
kera tayyaresinin Atinadan ha
reketi teehbUr etmiştir. 

YahudiJer 
Her tarafta i 9timalır yapıyorlar 

:\ew· Y ork, 22 (A.A) - T .aakal 2 
milyon Yahudi bulunan Nev-York sitesi 
ile Amerikanın diğer bOtün şehirlerinde 
Y ahucJı;ler bir çok içtimalar akdetmiş-

lerdir. Muhtelif hatipler, lngiltere hüktı· 
metinin Filistin hakkındaki siyasi neşri· 
yannın yahudi mahafilinde büyük bir 
heyacan tevlit eimlş olduğundan bahset
mişlerdir. 

Kudüı 23 (A.A) - Yahudi milli 
meclisinin Qün 8 saat süren bir içtima 

nedcesinde. teşkil edilecek teşrii meılise 

yabudilerin iştirak etmemeğe müttefikan 
karar v~rdiklerini hüktımete bildirmeli 
karar albna aldıf;ı zannedilmektedir • . 

işleri meccanen takip 
Ankara 23 (Telefon) - Halk 

fırkuı reaml dairelerde iti olan 
halkın itlerini meccuen takip 
etmek itin bir daire açmalı dil· 
tilnmektedirr - ..... ~-

S ov yet sefirinin 
memuriyeti 

Atina, 23 (Apo) - Rusyadan 
avdet eden Sovyet sefiri, Yunan 
Hariciye nazırını ziyaret ederek 
Şarkı karipte ıulh ve mUsaleme
tin bir zamanı olan TUrk ·Yunan 
makarenetinin huıulftnden dolayı, 
hllkümet metbuasının memnu
niyetini bildirmiştir. 

Alsdorf ta ölenler 
Berlin 22 (A,A) - Alsdorl feltke

tindc telef olınlann mıktınnın 231 kişi
ye ha l iğ olmakta bulunduğu teeyyüt 
ediyor. 

Kırıl ımzeledı 
Kahire 22 (A.A) - Kıra! .Eı'uıt, yeni 

kanunu esa ~t ile intihap kanununu bu· 
gün imzalamıştır. Her iki kanun yarın 

sabah birlikte neşredilecektir. 

Meb'usan ve Ayan meclislerile aynı 

zamanda feshedilecek ve yen i in tihap 
li!teleri hazırl anır hazırlanmaz yeni in· 
tihabaıa başlanacaktır. 

Ankara, 23 (A.A) - Fransa 
ticaret nazın M. Flındin bu ak
ıam refakatlerinde Fransu: sefı ri 
Kont d6 Şambr6n olduğu halde 
ekıpreale şehrimizden mlffarakat 
etmiı ve istasyonda Reisicüm
hur yaverleri, hariciye vekili 
Tevfik Rüştü, Iktasat vekili Mus
tafa Şeref ve nafia vekili Zekli 
Beyler ve müsteşarlar ve Fran
sız sefaretleri erklnı tarafından 
tetyi edilmiıtir. 

Erkanı Harbiye 
reisimiz samsunda 

Samaun, 23 (A.A) - Büytlk 
Erklnı Harbiye Reisi Müşilr 

Fevzi Pı. Hx. refakatlerindeki 
ze'fat ile diln Samıunu tqrif 
ettiler, Samsun valiıi ve meb
uılar müşarUnileyh hazretlerini 
Havzadan istikbal etmiıler ve 
Samıun istasyonunda bDyük me
raıimle karşılanarak Gui kona
iına misafir edilmişlerdir. 

.. ..__. 
Uzüm satışı 

lznıir, 23 (A.A) - Bugün 17 
kuruıtan 45 lmnJta kadar 1755 
çuval üzüm ve 40 kuruıa kadar 
819 çuval incir aatılmıttır. 

Dreyfüaun kırdeti öldll 
P:ıris 22 - (A.A.) - A lfüred Dre

yfüs.ün biraderi vefat etmiştir .M umaileyh 
Drevfiis meselesine müteallik muhtelif 
dav~larda garet mühim b ir rol oyna· 

mı ~tır. 

~~e 

Tasfiye yok 
DOnkü alitam gazetelerinden 

biriıi polis memurları arasında 

lSO kitilik bir tasfiye yapılaca
ğını yazıyordu. Dlln glSrüştnğü

mtız allkadar bir zat bunu tek
ziple poliste tasfiye değil billkis 
takviye diltünüldOğilnü söyledi. 

Gece teftiş 
Polis müdürü Ali Riza B. dün 

gece lstanbul, Kadıköy, Boğaz
içinde bulunan blltiln polis mer
kezlerini teftiı etmit, •abaha ka
dar metgul olmuttur. 

Şehir ti va troau 
Tepebaımda yapılacak 
Belediye yeni tiyatro için en 

mUsait yer olmak üzere Tepe
başanda timdi Darülbedayiin tem
sil verdiği kıtlık tiyatro ile asri 
ıinemanın yerini intihap etmittir. 
Bahçe içinde yalnız garC:lenbar 
kalacaktır. 

DarQlbedayi için yeni binanın 
inşaata bitinciye kadar muvakkat 
bir tiratro kiraJanacakbr •. --

FethıBey 
Ankaraya gidiyor, S. Fırka 
merkezi oraya tatınacak 

1 T eşrinisanide açılacak olan 
BilyUk Mitlet meclisi müzakera
tana iştirak etmek üzere Serbest 
Cümhuriyet fırkası reisi Gümü
şanc me!:>'usu Fethi B. cumarte
si günü Ankaraya gidecektir. 

Fethi beye refikası H. da 
refakat edecektir. 

Fırka umumi katibi Kütahya 
meb'usu Nuri B. cvelki gün 
Ankaraya gitmiıtir. 

Fırka merkezinin Ankara ya 
naklinden aonra boş kalacak 
olan Kalmis apartımanana pazar 
gününden itibaren, şimdiye ka
dar Nazla handa bulunan lstan
bul vilayeti ocajlı ta,ınacaktır. 

Romanya da 
Büyük bir casus şebe

kesi yakalandı 
T aymiıin Bukreıten aldıiı 

malumata göre Roman}'• hüku· 
meti bir senedenderi takip et• 
mektc olduğu bir casus ıebe
kesini ele geçirmittir. Bu casus 
şebekesinin Rusya hesabına 
çalıştığı zannolunuyordu. 

Romanya ha~ ümeti bu teşki
lati hemen fesh edeceğine, onu 
ciddi bir tarassut altında bulun-
durmu,1, nihayet teıkilltin başın
da bufunan bir adaman yazdığı 
bir mektup ele geçmit, bunun 
neticesinde 50 kiti Blikreşte, 
35 kiti villyetlerde tevkif edil
mitlerdir. Bunların bir kısmı 
kadındır. 

Tevkif ohinantann el<serisi 
ecnebidirler. içlerinde Alman, 
Avusturyah, Macar ve Ruı ya
hudileri bulunmaktadır. 

Bunların baılannda bulunan 
zatın Avusturyalı olduju anla
tılıyor. 

Yakalanan zevatın uzerinde 
bir çok evrak bulunmuıtur. 

T etkillta menaup adamların, 
ekserisi kendilerinin iı adamı, 
mtlhendia ve ıaire fibi g&ıter
melde idiler. Bunların hedefi 
siyasi, iktisadi ve askeri istih
barattır. 

Muhaberatm ekıeriıi Viyın.rya 
g6nderiliyor ve hazan ,ifre ve 
hazan g6riinmiyen mtırekkep ile 
yazılıyordu. 

Bunların içinden birkaç Ro
manya ordusunun manevralarını 

tetkika gidiyorlradı. 
T eşkilltın, otomobilleri ve 

telsiz cihazı bulunuyordu. 
Hali hazırda tetkilita ait diğer 

tafıilit meçhul bulunmaktadır. 

~~rü~~ 

Raif Bey 
Giimrük umum müdürHıtü tarafın

dan vaki davet üzerine on heş gün 
kadar ev el Ankarayı giden başmüfettiş 
Rai f bey dün şehı im i;ı;e dönmüşrür. Bu 
zat gümrüklerin isl~hı için bir rapor 

vcrmiftir. 

Bir aylık ihracat 
T icaret ve zahire borsasının tanzim 

ettiği bir cem:lc göre son bir hafta zar· 
fındak i muhtelit ihracatımız şudur: 

305 ton arpa. 147 ton buJday, 238 
çuval kabuklu, 144 Çll\'al kabuksuz fın· 

dık, 26 sandık afyon 3200, balya pamuk, 
38 balya tiftik, 28:- balya yapığı. 

Tiyatro mektebi 
Darülbedayi müdürlüği1nden: 

Tiyatro mektebine kaydolunan 
namzetlerin pazar gOnG saat on 
birden onüçe kadar Darnlbedayie 
müracaatları lazımdır. 

Günü n ~iyaJeti 

Enditeli bir siyaset 

Fransız siyaset aleminin ni 
resmi vası t ai neşri efk i 

olan «Tan» gazetesini tak 
edenler bu siyasetin ne dere 
endişeli bir dene geçirmek 
olduğunu anlarlar. <(Tın»ın ı lk s 
hifesi dahili ve harici ve kıs 
azamı hayali olan bir takım d 
şüncelere karşı ilanı harbetm 
bir huzmenin vasıtai ne~ri efk 
rı oluyor. 

Dahilde Puankarenin ve on 
tam bir halefi olan Taı dyön· 
siyasetlerini idame kaydı halih 
zırda ekseriyeti etrafına top! 
mağa muvaffak olan rical i 
en büyük bir emel oluyor. 
dikal Sosyalistlerin mecliste 
ğer fırkalardan fazla sandal 
işgal etmelerine rağmen mev1 

iktidara geçememesi için mü 
kün olan bütün siyasi intrik! 
lara müracaat olunuyor. Ra 
kalların sol cenah tak\ S 
yalistler ile teşr:ki mesai etm 
ihtimali hükumet ricalini fev 
lide düşündürüyor. 

Ayni zamanda Komünistle 
faaliyeti ve muhtariyet taraft 
larile teşriki mesai etmeleri Ş 
ki Fransada cümburiyetin v 
detini ihlal eden bir takım ha 
selere sebebiyet veriyor. 

Hariçteki vaziyet, dabildek 
den daha hayırh değildir. 

manya ile aktolunan ihtilifl 
ve Ren mmtakasmm miadın 
bet sene eTvel tahliyesine r 
men Alman milliyetp~rver 
harbi umumi sonunda kendiler· 
yükletilen kayıtlan silkmek i 
sarfı gayret etmekte ve Ver 
muahedesi mevaddımn tadi 
uzlaıabilmek için şart koym 
·t•dırlar. Ştresmanın vefab m 

:sup oldu~HallC fırkasına ve .. • 
zamanda .Alman sulbU müıale 
fikrine büyük bir darbe vuran 
tur. 

ltalya - Fransa münasebat 
gelince, bunları maruf bir t 
mucibince teker renk VHfile 
latmak pek doğru olur. Alpl 
iki tarafından iki eski doıt t 
kimat yapmakla meıguldür. 

Her gün daha endiıeli bir 
ile istihlif ediliyor. Duç 
kat't ihtarlarının iki millet 
sında uz:laımak için ne gibi 
bul edilemez ıeraiH ihtiva 
gini biliyoruz. 

ÜçilncU,müstemlekit cephe 
de tehlike bulutlan ile 6rtülil 
Hindiçinide olsun,diğer mlist 
lekelerde olıun, milli hareklt 
bk bariz bir ıekil almıttır. 

Bu vaziyet karıııında k 
Fransız siyasilerinin endişesi 
kolay anlaşılır. Garp cOmhuri 
ricali Versay ıofrasındtı kon 
lan güzel taamı hazmedeme 
eaditesi ile maluldürler. Bu 
iıe tamamen haklıdırlar. 

H. <i•v 
Münür Bey 

Pari• elçimiz pazartesi 
gidiyor 

Y eniF ransa biiyiik elç 
MünürB. pa:ıartesi günkü Se 
Jon ekspresiJe Parise har 
edecektir. 

M. Vımad• 
Tork-Japon ticaret cem 

reisi M. Yamada şerefine 

akşam Perapallsta çay ziy 
veriliyor. M. Yamada lstan 
geldikten sonra Rusyayıda 
ret etmittir. 

Teşekkür ederiz 
14 üncll yaşımızı tebrik • 

daılığında bulunan Comhu 
ve Inkıllp refiklerimize teıe 
ederiz. 



Cümhuriyet bayramı 
Şehrimizde büyük mera

simle tes'it edilecek 

Hanımlar 
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Aimanya mektuplari 

Merasim programını neırediyoruz 
Jt te,rinieYel çarpmba &'tinti cUm· tla Beyofla cihetindeki tramYay &'fi:r:er

hari~tin ilinı mtinuebetile yapılacak rthında tramn.y arabalan bulunmıya. 
merui• proıraınrnı teıbit l~in fırkada caktlT. 
teplaaa11 komisyon mesaisini bitirmi§- 11 - G.eele,-fn Be-"ilunda Cümha 
tir. riyet, lstanbulda Beyaat, Uaküdarda 

Belediye meclisinde 
neler yapacaklar? 

Dün allkadarlara teblif olunan bu Dofancdar meydanmda muzıka çala. 
prol'Om mucibince merMim §U suret· cak Ye buralardan h&Tal ti§ekler atı. 
le yapılacaktır. laeaktır. Bu en.eti 'rillyet aakerf bando 

Her 1ene cümhuriyet illnının yıl dö- ]ardan da i.ıifade ederek temin eyJiye-
nlmilne ttsadüf eden te§rininelin yir-, cektir. Haaene Naib H. 
mi dokuzuncu günü yapılacak milll te- 12 - TramTaylar, Seyrisefain, Şir- H li 

anımlarım12: belediye mec •· zahürat procramr be"eçhi Atidir. ketihayriye, Haliç. Anadolu ve Şark şi- d 
1 - Tezahtirat, gündüz hük6met na· mendiferleri idareleri gece yansından lerine de girdiler. Kendileri• en 

mma nU tarafından tebrik!t kabulü, IOl\l'& dönlif aeferleri yapacaklar ve himmet •• hizmet bekleniyor. 
nrdu tarafından (dartilftinun, mektep- banlan ilin edece;;ıerdir. ViJayet ma- Neler yapacaklar? 
ler, polis, muhtelif cemiyetler Ye hal· kamı bunu takip edecektir. lat,nbul ve Izmirde belediye 
1rnt l§tfrakile) ıneruim c~idJ yapıl· 13 - Beyant meydanında, kolordu azaıı intihap edilmit olan i~i 
mur, ıece tehrin muhtelif yerlerinde kumandanlıjı lle temas edilerek tesbit hanım ıunları alylUyorlar. lımır 
tenUkler tertibi ıuretile olacaktır. kılınacak yın miinuip vüı'attc tribü. belediye meclisi azaıındaa Ha-

2 - Bugün resmi 'H hususi daire Te nU l'illyet halll'lı . . caktır. aene Nalin H. diyor ki: 
m_&~ler, :mdektepl~ribatatil beidl'Uece~ 1' - ~it resmine ittirak edecekle- - Belediye iflerinde tebarllz 
l'iinduz saat ye iden ıt ren um

1
u · n'• Dartilfünaa ıae•daıunda ı·,.timaJa. t t 

1 -x.- J s eden ihtiyaçlarımız mu a ' J'ftnnt ft haıusf daire er, m..,..za ar, nar, •ürU-at 11ralannr, geçit --m'-ı'n -' dı 
L.a d ı -ı.ıi TeSa. .1 

3
u ....... "' mevzii •e medeni ola111ar r. clttk-alar, kara n en z n- ye · intizamını n latatın tenkkuf Ye ha 1 

iti beyraklarla donatılacak " rece her ketini temine merkez kamanadnr, :r:~ Medeat olanlar zamanın ya~ı • 
tarafta tenvirat yapılacaktır. . tarda Darülftinun Beyazıt Ye Cümhu· maaına IOzum g6ıterdiğiıeyler ir. 

3 - Saat ondan on bire k~dar Tı~a- riyet meydulannda intizam '" inziba· Mevzii olanlar da ıerbrin ha~ab 
yet merkezfnde apfıdaki tertıp srra.sile tna teminine de polfı mildtirii memur- ıayılabilecek ııhht gıdaf Ye ıllh. 
tebrikU kabul edilecektir. Saat on bir· dur. Polis mtidtirti tttrkez kumandanı Gibi itlerdir. 
de nU ve tebrike relml§ olan zent .Be- IJ• daha enel temu ederek bu ciheU Bu iki ihtiyaçtan en evel d~-
yazrtta hazrrlanmr§ olan tribUne &'ide· temin edecektir. ıOnlUmeai İcap edeni ıDpbesız 
rek orada kolordu kumandanına müll- 15 - Bu mera.sime da.etli olanlar mevzii olamdU'. 
ki elaeaklar Ye ge~it resminde hazır i~in lny&tet, frak, ıiyah yelek, beyaz bo Bununla beraber ve bu asnn 
haluaacaklardır. . yunbafr ıUfndfr ppkaclır. neıli olmamız itibarile duyulan 

4 - G~it resmi saat on hır buçuktka ' d h · t 
1-flryacak Te atideki tertip sırasile o- 16 - Bu prorramm IJlnı da':tiye me eni i tiyaçlan tatmın • m~: 
laeaktrr: makamına kaimdir. miz tabiidir. Bunun için kabıli 

A. Motosikletli polisler. !7 - Vi1lyet merkezinde tebriklta ihmal olmıyan mevzii itler ara· 
B. Aakerf bando. lotirak edeceklerin aıruı btrveçhi ati· ıında medent ibtiyaçlanmızın 
c. Harbiye, tıbbiye, kuleli, Haltcıot- dir: tatmini hususu da dOşnnnlmelidir. 

lu, Maltepe ve deniz liseleri ve deniz A. lstanbulda bulunan meb,uslar. Eıasen bu iki ihtiyaç bazı nok· 
~rUı c.di4• •ekt.bi talebeleri, t&J'ya. B. Kül halinde c :-klıı n ilmerayı as- talar da bir biriain mütemmimi 
:re iialdldat ıaektebl " ubı1 ..... tlar k..... ..~ı ... 
•ektebi talebelerL C. DarUlfinaa " maarif eminleri. BugOn mutat ve zaruri ihti· 

ç. Bir piyade alayı. ç. Yekll•tlere mennp mtifetti§ler. yaçlarımızdan olan yemek içmek 
D. Bir 8Üvari böım~:.:. D. Adliye erktn:. 

uau kadar temiz yemek ihtiyacı da 
E. B~r top~u tabur:?·.. .. E. Dartilflnaa lle~U. mevcuttUl'. 
F. Bır muhabere böluiu. r. Mali,.. nkiletine merbut maliye B kt h · etle 
G. Bir polis müfrezesi. rU..U. .,.. maiyetleri, riilumat, tapa, .~ ~ıaa no ayı e emmıy 
R. CUmhariyet timsali (Maarif mü· emllk mtldUriyetleri. glSz onunde bulundurduktan IODI'~ 

dtlrU villyetle temas ederek ha11rbya. G. Villyet erlrlnr •e kaymakamlar. ıebrin hududu dahilindeki fa~· 
eaktır.) H. Maarif memurini •• mektepler yetlerin mühim bir kıımını içtı• 

L İtfaiye müfreleli. maa11hnlerl. mai muavenetlere hHretmek 
J. Sehir bando.a. t. Nafıa Mrmtlhendisi n maiyeti. lOzumuna kaniim. 
ıc. DarUlfUnun ve Ali mektepler ta. J. Ziraat, orman ve baytar müdürle- Latife Bekir H. 

lebui. . rl. Iıtanbul ıehir mecliıi aıa~ın· 
L Meldeplenn izcf1l.eri.1 ... __ , h K. Ticaret Yeklleti mıntaka müdür- dan Lltife Bekir H. diyor kı: 
N Hart ırruile ıse er ncsıa.. u- . . k 

· . . len. - Halkın bealenıı tarzı ço net liseler " darüff&faka muaUım L Memarini at1thi- hb· d'· · · · t•• · • temiz. 
1n kt ı · ~ -· •ı ı, ye ıgınuı, ıç ıgımız 

e ep en. M. Mtlfttl. ı 1 d Bu aüt m eleıi de 
Orta mektepler. N Umaml meclis azalan. oma ı ır. na es 
Ameli hayat mektepleri. o: Belediye erklnr. dahildir. Sonra sokak tozlarının 
N. Mehterhane muzıkuı. p Sf--' fırkalar rüesuı. behemehal kaldmlmaşı liıamdır. 

ri. • r- B ·tr h den O. Esnaf cemiyetle R. TUrk ocafr Hiltliahmer Himaye. u da çok bası ır ve erşey 
s G ·ı i eenasmda Te saat ' ' d b · d' Y z her halde - •$ı resm • . ietfal, tayyare cemiyetleri, Tiirk maa. • a mübım ır. a ID • 

•n ikide kolorduca tubıt edılecek muh rlf cemiyeti, Türkiye harp ma1Qlleri ce sokakların sulanması çarelerı 
teUt mnkilırden toplar atılacak "' li· miyeti, TUrki1e idman cemiyetleri ittf. bulunmalıdır. 
•••deki npular dUdüklerile ittirak takı İstanbul mıntakur, matbuat er- Evlerimizin inıaat tarzı dejiş· 
~ekindir. ktnr, muaJUınler bf rlifl, baro, etıbba o- melidir in ta at kanunu bugünkü 

1 - Meruime itiirak edecek. kıtaat dur erktnr. ibti ac~ öre tadil edilmelidir. 
l'e aakerf mektepleri kolordu, ıiYII mek· S Müeuesatr maliye miidürleri ti "1 g 1 • l' 
t.pleri maarif emaneti. esnaf cı•iyet· carei odası ve borsalar erklnı. • . Her halde ev er ~enış p~nce~e ı 
lerfltı ticaret ınUdüriyeti, diğer kıtaatı ş. İmtiyazlı firketler rUe.uı. olmalı, içinde ol uran ınaan ar 
d · ııbhi aıamahdır ar. a ftleanp oldaklan makamlar te•ın T. Esnaf cemiyetleri Ye diğer meı- Y 1 

0 l"t Ülar edeceklerdir. teki teflkkti1111' rUeeuı. Bilha11a tra?1vay ann seyr • 
7 _ Getit merasimine ittirak edecek 17 _ Koneoloelann tebrikttr saat on ıefer muamelitıle esaslı surette 

oJaa ha kıtaat n mektepler saat onda dörtten on bete kadar kabal olunacak. uğratmak Jbım .• Tramvaylar o 
n-rtlflnan meydanında tamamen top trr. kadar kalabalık kı sabahları ço-
ı-. • ., bulunacaklardır. Sureti f~iima cuklar tramvaya giremiyorlar. 
~ lataatnt buradan ytirtlytl,e r~lti OteJciJerin intihabı Tramvay arabalarını çoğaltmak 
~lordaca tertip Te tanzim olunacak· Iıtanhul otelcileri ve hancılara llıım. 

• Be- cemı"yetinln yeni idare heyetı" Buuun için sabah, akıam b0-8 _ Alay ~it reerninden aonra h 'k' • 
haıt • Df~nyolu • Saltanahmet • A· intihabı dtln Hocapatadaki cemi- tOn batlard: 

1
mun .•~ıranr ı ıncı 1'••ar · Refadiye • Köprü • .Karaköy • yet merkezinde yapılmıftır. Inti- mevki ara a arı ~f e~~ 1• • ge~e 

s.,__e . Tepebafı • latikltl caddeel yo- ha bat netic .. inde Pariı oteli ··- saat 9 dan ·~n~·. a . ıır etıa u 1
11• Cflmhariyet meydanına gidecek "'8 hil»i Ibralüm, AYrUpa oteli aabibi zarannı tellfı ı~ın bütl\n araba-
0ra•aa dafrlaeaktrr. lar birinci mevkı olmalıdır. Sonra 

Niyazi H8ınfi,Emperyal oteli ıahibi d T d 
t - Alayın kolbatısınrn Takı~m Ali, Karui oteli sahibi Şe•ket, Edirnel&apı a~ . ve opkapı an 

:•>-•••raa 111uvualatında bando lstik· GDl6atan oteli sahibi Halit, Sc- EmialSnüne ııhyen tramvaylar 
ı.. 1 

lllarp ~lacak •e ~u. esnada Tilly~~ için iki ıeksiy~n ücreti alın.ıyo.r. 
1 1'f11tdaa ihzar ettınlecek olan Çv llmet oteli aabibi Hakkı, F erab Bu cinrdakı halk çok fa kırdır. 
4:.k illtihap edilecek bir heyet tarafın· oteli ıabibi Sıtlcı, Halep oteli Edirnekapı ve T opkapıdan Sir-
~ Cthnhariyet abfcleeine n.zedile- Ahibi Mehmet B. ler cemiyetin k . k d r bı'r '-"t' 
~r. ecıye a a Ki a parası 

lG - "1 .. ankete batlaclrfl •· yeni idare hey .... ti aıalıklanna alınmalı, yani halk 6 kuruş vere· 
il ~ ayı1t ·" ·ı ·-1erclir k · · •t J'd ' '-• .. klpri17ı muvualatına kid•r HÇI mır • re ıııne aı me ı ır. 

Kış geldi, firak açmada ..• 
Berlin, 17 ( Hususi) - Artık 

kıt geldi sayılır .. yağmurlu rrii?
ler birbirlerini daha sıkı takıp 

etmeye baıladı. Bereket nrsin
ki, artık cıckıı geldi, firak açma

dadır sineme yare! ,, Diye fer
yada mahal yok yaz gllnUnün 
binbir eğlenceıi, ne onlara 

teudQf fırsata geçiyorsa; kış ge· 
liyorsa, kış gUnO de yar ile bu
luı:mak içün yine binbir eğlence 
v.e binbir fırsat, berber getiri
yor •• 

K11ın deniz banyoıu yapmak 
kabil dciilıe, genit ve derin ha

vuzunun suları ıun'i surette dal
galandırılan kapalı ve aıcak 'bi
nalarda yUımek kabildir. Likin 

kabil olmayan bırıey Yana o da 
gllııq, banyoıu.. Şimdi büyOk 
moda! GDnetde yanmıı çehre, 
gilneıde yanmıt vncut... Sporla 
çeliklepnif ve günetle esmerleı· 
mit vftcutlar herkesin gayesi.. ' 

yapılan yeni deniz hamamlan 
en asri banyo binalarıdır. 

Geniı kumsala, yazın ıon 
gllzel günlerinden istifade etmek 
iatiyenler hala akın akın koşuyor, 
ve orada uzanarak, koşarak, 
oynayarak vücudllnll ~neıle 
yakıyor .. 

Ukin o giinlerin de sonu yak
laşıyor... Ve, galiba bazılan yine 
bu aynlığın, i6neıin hasretinin 

acısını duyacaklar: Artık kumlar 
üzerinde aerilUp uzanmak, gtinq 
banyosu yapmak kabil olmıya• 

cak-
L 

Berline yakın en mükemmel 
deniz Ye gna., baınyoau yeri 
•wamel,. dir. Ba aene orada 
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Memleket. haberleri 1 -------------------Anadolu davası 
lzmirde Anadolu pzeteıi aley· 

bine açılmıf olan daYanm rtı'ye· 
tine devam edilmiştir. 

Geçen muhakeme celsesinde 
Fethi Beyin bmire geldij'i gün 
irat cttiii nutkunda Şark abva· 
linin yakında düzeleceğini söyle
yip ıöylemediği, zabıta memur· 
!arına tecavüz ederek hadise çı· 
karanların ıarhoş olup olmadık· 
ları, poliıin tahkir ediJip edilme
diği, polise silah çekilip 
çekilmediği hakkmda Vilayet 
makamı iJe poli' müdürlüğünden 
ve mU.tantiklikten malümat is
tenilmesine karar verilmi§ti. Bu 
karar üzerine mezkur makam-
lardan gelen cevaplar okunmuş
tur. 

VilAyet makamından gelen 
tezkerede Fethi Beyin lzmirde 
ilk defa irat ettiği nutkunda 
Kürt iıyanmın zail olacağmdan 
bahıettiği tesbit olunduğu bil
diriJmekte idi. Polis müdürlüğün· 
den ve müstantiklikten gelen 
cevaplarda ise gene Fethi B. in 
lımire geldiği giln biriuci kor· 
donda bazı eıhasm sarhoı va
ziyette görüldükleri ve polise 
silAh çektikleri, bir polisi denize 
attıkları, ıabıtayı tahkir ettikleri 
bildiriftyordu. 

Bu suretle gazetenin aldığı 
havadislerin membaı anlaıılıyor-
du. Gaıete vaki oJmıyan bir ıeyi 
yazmamıştı. Tezkerelerin okun· 
maaı bittikten sonra MUddeiu· 
mumi CeYdet B. evrakın müta· 
leaya verilme1i için karar ituı~ı 
mahkeme heyetinden talep etmıf 
ve mahkeme bu talebi kabul 
etmittir. 

Gelecek muhakeme celsesinde 
Müddeiumumi tarafından esas 
iddia ıerdediJccektir. 

Deniz facıası 
Muhıkemeye yakındı bıtlamyor 

Bundan iki ay kadar evvel 
lzmirde Seferihisar açıklannda 
denizde ve bir motör içinde tfly• 
ler ürpertici bir cinayet olmut. 
üç kiti paralanna tamaan öldn
rülmlılerdir. Bu cinayete ait 
tahkikat son aafhaya girmiıtir. 
Bu iıte methaldar görOJen Der
viş oğuJJarından Haaan isminde 
biriıi Gireıonda tevkif edilerek 
Jzmire götUrülmüıtUr. Mubake· 
meye yakında başlanacaktır. 

Balya mıden firkati 
Balya • Kıraaydın maden şirketinin 

miıhim blr mılr buhran geçirmekte 
oldufunıı. faaliyetini tahdit Ye tatil ede· 

ceğinl .Balıkuirde çıkın T ürkdili refi· 
kimiz yazıyor. 

Şirket amele \•e memur a~dlnl 
2500 den 200 e indirecekmiş, maaş le 
ycvmiyel erbe de rüzde yirmi tenzilAt ~ •· 
pıcakmış. 

Cem lyetıerde: 

Cün1huriyet hayran11nda 

E•naf alaya muntazam bir 
•urette iıtirak edecek 

Cümhuriyct bayramı tenlikle
rine eanaf cemiyetinin muntazam 

bir surette iıtirakini temin için 
unaf cemiyetleri umumi katip

leri ve reisleri dün ticaret odası 
salonunda toplanarak bazı karar· 
Jar vermişlerdir. 

M. Rivaı geliyor 
M. Mübadele cemiyeti bitaraf 

aıalarından M. Rivas bugün 
semplon ekspresle ~ehrimize ge
lecek ve istasyonda komisyon 
azaları tarafından karşılanacaktır. 



meselesi Vatan hediye olur mu? 

ür' atle halledılecek bir 
safhava gfrmiıtir 

Dünkü gazetelerin hemen 
hepsinde koca koca baı-

lık larla bir hadise kaydedildi. Ya
hudi ilemi heyecan içinde imiş. 
A!em içinde bir Yahudi a!eminin Petrol ile işleyen traktörlerin 

mazotlu traktörlere tebdili hak
kmda verilen karar memleketin 
ı.irai faaliyetler üzerine sui tesir 
yapacak bir vaziyet ihdas etmiş· 
tir. Acil bir karar ile vaziyet· 
teki karışıklık izale edilmezse 
memleket bu yüzden çok zarar 
görecektir. 

var olduğunu biliyoruz. Heyecandan 
pekaz nasibi olan bu kavmin bü
tün ajanıbra kendisinden bah
stttirmesi, bize biç tabii görün
medi. 

Meseleyi tenvir etmek için bi
raz: izahat verelim: Malumdur ki 
Büyük Millet Meclisi geçen içti
ma ıcnesi nihayetinde bir kanun 
kabul etmişti. Bu kanun muci
bince mazot ile işleyen traktör
ltr petrol ile işleyen traktötlere 
tercih edilmişti. Bunun üzerine 
lktısat vekaleti şöyle bir karar 
almıştı: Memlekette mevcut ne
kadar petrol ile işleyen traktör 
vaısa bunları hükümetçe satın 
almak, yerlerine mazot ile i9le
yen traktörler vermek .•• 

lktısat veka:eti böyle bir ka
rar verirken düşündüğü şu idi: 

Evvelce kabul edilmiı olup 
mevkii tatbikte olan bir kanuna 
göre, bUkümet her sene petrolle 
itleyen traktör sahiplerine bir 
muafiyet parası vermektedir. 
Bu para her ıene bütçeye miihim 
bir masraf açıyor. Halbuki mev
cut traktörler mazotlu traktörlere 
tebdil edilirse hükumet artık 
her sene bütçesinden yaptığı bu 
fuzuli masrafları yapmıyacak, o 
niıbette iktısat etmit olacalcbr. 
Diğer taraftan mazotlu trakt6r
ler petrolle işleyen traktörlere 
nisbetle daha iıtifadelidir. Bu 
itibarla çiftçilerde bundan kir 
~decektir. 

Fakat çifçilerden petrol ile 
işleyen traktör kullananlann 
elinden bunları alarak yerine 
mazot ile iıleyen traktör ver
mek için daha evel hOkiimet 
mazot ile işleyen trakt6rler 
araaında en faideli olmak üzere 
muayyen bir tip intihap etmek 
ihtıyacmı hiıselmiştir. Bundan 
dolaya muhtelif mazotlu trak
törler arasında bir müsabaka 
açılmıştır. Fakat bu müsabaka 
neticelendirilememitlir. Bu arada 
Juradan buradan yapılan 
itirazlarda meseleyi karıştırmıştır. 

Eakınız, ıimdi bu vaziyetin 
neticesi ne oluyor? 

Şimdiye kadar hükumetçe yar
dım görerek petrol alan traktör 
sahipleri petrolü para vererek 
almak mecburiyetinde kalıyor. 
B~ iıe çiftf çile re fazla ve ta· 
hammül edilemez bir yük oluyor. 
Traktör işletilmiyor. Tabii top
raklar da ekilemiyor! 

Halbuki bir taraftan bu kara· 
rın esasına itiraz edenler vardır. 
Deniliyor ki mevcut trakt6rler 
arasında muayyen bir tip ka
bul etmek yanhıtır. Çünkü zira
at edilecek arazinin teıekkti

litına ve vaziyetine veaair 
evsafına göre mevcut trak
t6rlerden her biri ayrı bir mezi
yeti, bir huıuıiyeti haizdir. Bina
enaleyh bunlardan birini umumi 
surette diğerlerine tercih etmek 
doğru değildir. 

Sonra ıayanı dikkat olan fU 
hesap yapılıyor : Alakadar ban 
zevatın ifadesine göre memleke· 
timizde bugün bin yedi yOz trak
t6r vardır ki mevcut karar mu-

cibince değiştirilmesi i~p etmek
tedir. Bunların bir k11mı vasatı 
bin lira kıymetinde olduğundan 

Merak edip okudum. Hep gös
terilen sebepleri öğrenince büs
bütün ıaştım, Yahudi damar
larını kabartan heyecan Filistin
deki Yahudi yurdu etrafında ln
gilizlerin son günlerde neşrettik
leri tebliğden c!oğmu~muşl Vatan 
mefhumunun Yahudi damarları
nı heyecan ile kabartma11, dün
yayı bir yaıına daha girdirecek 
bir mucizedir. Tih macerası bile 
bir .Yahudi milletinin vucüdunu 
iıpat edemez. 

Daima ümmet zihniyeri içinde 
yaşıyan bu l<avimden olanların da 
damarları vardır. Fakat ben bu 
damarların dalgalanan bir bay
rak karşısında deiil, ancak avaz 
anz dantell ve limon satarken 
kabardığını görmüşlimdür. 

Onlar rliyalarmda tarih 9e
refleri değil altın yığınları görür
ler. Y ahuHi topraiı işlemez, Ya
hudi çobanlık etmez. Kenan ço
banlan içinde de onlar yoktu. 
Böyle düşündüğüm içindir ki ilan 
edilen heyecanı yadırgadım. 

Meselenin bir de ikinci tarafı 
var. Ajansların ıöylediklerine 
bakılırsa, y ah udi aleminin coıkun
luğunda gülOnecek, belki de acı
~auk bir zavallılık g6rmek müm
knndür. 

Şimdi vatanları elden gitmiş 
gibi köpüren Yahudi alemi, aca
ba vatanın ne demek olduğunu 
biliyor mu? Bir memleket nasıl 
kurulur? Eğer Yahudi tarihinde, 
tarih detil, maıallannda buna 
dair en küçük bir bahis olsaydı 
bugün sinirlerinde bu acemi, hat
ta düzme · gerginliie yer kal
mazdı. 

"Arzı mev'ut .. bir Tevrat me
cazı değilıe, ancak göklerin se
ferberliği ile orada bir Yahudi 
yurdu kurulabilir aanmm! 

Vatan, milletlerin kendi kan
lan ve kendi ıehitlerinin cena-
zelerile açtıldan ülkelerdir. 

Tarihin hiçbir devrinde ce
maatlere YJtan ve istiklal hedi
ye edildiği görOlmemittir. Millet
ler garson değildır ve vatan 
bahşiş gibi verilemez. 

Bugün tarih, bayrak Ye şeref 
aahibi ülkeler, bir az da o uğur
da can verenlerin toprağıdır. 

Sıqfd 
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mübayaa halinde hilkumetin taz· 
minat olarak bir milyon sekiz 
yüz bin lira vermesi lizımgel
mektedir. Diğer taraftan çiftçi
ler yeniden bin yedi yüz tane 
mazotlu traktör almak için (her 
bir mazotlu traktör dörder bin 
liradan hesap edildiğjne g6re) 
alb milyon sekiz yüz bin lira 
kadar ıermaye dökülecek de
mektir. Vakıa bunların satın 
alınması için Ziraat bankasının 
yardımı olacak, fakat ne de olsa 
faiz ve komisyon •erileceii için 
bunların yekünu da büyük bir 
zarar teşkil edecektir. Halbuki 
traktörlerde gaz kullanmak ile 
mazot kullanmak arasında iktısat 
edilecek maaraf farkı ancak ya-
rım milyon liradan ibaret birıey
dir. Nihayet bu hesaplann hepsi 
yaollf bile olsa bu İfİ vaktinde 

Paris' e gidince 

Vala Nurettin, Paris'ten ga
zetesine yazdığı mektuplar-

dan birinde diyor ki: 
"Dündenberi Galip Dede'nin 
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Kapıyı zorlayınız, açılmazsa yakınız 
Gene zcyraki dcrunüm 
Kırılıp kcn:ıra düştü 

Dayanır m! şişedir bu 
Rchi scngs:ıra düştü. 
Gazelini hazin, boynu bükük verdi. 

Fakat babanız sızı bana - Oy le bir şeye imkan bırakmayız. 
Eğer böyle bir takım ihtilaflarla meş· 

Babam yerebilir, fakat ben gul olacak.sak ben hiç bir şeyle meşgul Mevlevi bestesile mırıldanıyorum,. 
f k d 

. . . t olmamağı tercih eder, şimdi buradan 
muva a at etme İm ve sızı ıs e çıkar giderim. nu meseleler üzerinde 
mediğimi ıöyledim. • ... kat'i bir karar ,·ermeliyiz. 

Halbuki, bu gazelin kaili Mev
leYi de olsa bestesinde Me?evilik 
yoktur. Bu eski bir rrkıdır. 

Yarabbi, bu Paria ne tuhaf mı 
yer! Oraya g;denler Türkiyeye 

- Niçin? Benden daha ıyısını Sebe oğlu birden bire kendini topla-
bulacaksınız?.. dı: 

Orası bana aittir. _Mehmet, ben şimdiden her mese-
- Siz benim rakibimi bana leyi tasfiye etmek ve ilerde hiç bir ha· 

tercih ediyorsunuz. Onun bende sise önünde tereddüt etmemek için bu 
olm1yan bir meziyeti mi var.? noktaları mevzuubahis ediyorum. Sen 

Leyla cevap vermedi. Naile müdaha- hidctleniyorsun. Sanki bizim davamı-

ait malumatlarını az, çok uuu
tuyorlar. işte Fethi bey, itte 
VA-NU! 

• • • 
Daıülfünun hakkında 

lstanbul sokaklarını sarsan in· 
tihap ğtirll1tüleri bitti. Da· 

rülfünunda çıkan fırtına azmak 
istidadını gösteriyor. Öteki gn
rültülerJe ismi çok geçen, ıeai 
çok duyulan müderris lsmail 
Hakkı beyin bu yeni fırtınada 
ne boyu görülüyor, ne seıi çıkı-
yor . . Belki de Darülfünun mese
lelerile alakadar olmamak Ser
best fırl,anuı umdelerinden biri
dir. Zira fırkanın yeni teşekkül 
ettiği sıralarda Yatcvada Fethi 
beye Duülfünun hakkında fikir 
ve mUtaleasını soran bir gazete-
ci, liderden fU cevabı almııtı: 

- Baksanız a, . memleket ne 
halde Darülfünunu dütünecek 
zamanda mıyız, in9af edin. 

• • • 
Kör ('a)gıcılar 

Bulgaristandan beş tane kör 
çalgıcı gelmiı, burada bir 

kaç konser vereceklermif. 
Avrupaclao ıelen açıkgöz çal

gıcılar burada biıim san'atkar
lara ekmek bırakmiyorlardı. Ba
ri timdi de körleri gelsin! 

1oplu:l.q,u ............. , _______ _ ---
bitirememek ve çiftçilere gaz 
verilerek zeriyata yardım edile
memek dolayısile ruku bulan 
zarar memleket için en aşağı on 
on beı milyon lirayı bulacaktır. 

Bunlardan başka mütabassıı 
ziraatçilerimiz içinde memleketi
miz için traktör kullanmanın 
doğru olmadığım, bunun hüku
met tarafından teıviki faideden 
ziyade zarar getireceğini iddia 
edenler vardır ye bu iddialann 
boş olmadıj'ı (Meseli lstanbulda 
Rober Koleje merbut çiftlikte 
yapılan tecrübelere göre) anla
tılıyor. 

Bu vaziyet kartısında lkhıat 
vekileti sUratle bir karar •er
melidir. Eğer traktörlere yardım 
c.saıına devam edilecek ise fik
rimizce veril_!cek karar ıundan 
ibaret olabilir: Iktısat vekileti 
«petrol ile iıleyen traktörlere 
nihayet Uç ıene daha yardim 
edebiliriz. Ondan sonra petrol 
ile itleyecek traktörlere yardım 
etmiyeceğiz. Sadece mazotlu 
traktörlere yardım edeceğiz.» 
diyebilir. Üç sene içinde tabia
tile petrollü trakt6r kullananlar 
bunları mazotlu traktörlere tah
vil edeceklerdir. Mesele de ken
di kendine halledilmit olacakbr. 

Maamafih memleketimiz için 
umumi surette traktör kullanma
nın ve bunu teşvik etmenin 
doğru bir iktısadi siyaset olup 
olmadığı da yene diğer taraftan 
tetkik edilmek lazımdır. Eğer 
hükümetin yapacağı tetkikat bu 
siyasette de•am etmenin taide
siz olduğunu teyit ederse birkaç 
sene ~onra bu yolda yeni bir 
kar ar verilebilir. 

~ .A&utı . - . -· -

le etti. zın, Hı. Imama mukaddes hakkını ver· 
- Oğlum Men-an, dedi, sen bu işler mek olduğunu bilmiyormuş gibi söz 

için çök fena bir zaman intihap ettin. söylüyorsun. Sen gidersen ne olur? .. 
insan muhasara altında yaşıyorken Biz Hz. imamın daYasını bırakır mı
böyle şeyler mi düşünür? Haydi oğlum yızı .. Asla. Biz bu yolda ölmeğe ant iç· 
git ve işlerine bak, bize bir kurtuluş yo· miş adamlarız. Sen dilersen bizimle be
lu ara. Sonra bu meseleyi hallederiz. raber ol, dilersen olma, o zaman sen 

?\ailenin bu müphem vadi bile Mer- kaybedersin. Diz ise sonuna kadar ) o
vana kAfi geldi. O da hemen çıkıp gitti. lumuzda de\'a.m edeceğiz. Sen şimdi 
lki kadın yalnız kaldıktan sonra Hz. hiddeti bırak ta bana cevap ver. Talha 
Osmana gitmeği düşündüler. Evvela ile Zübeyr namına bir takım iddialar 
Naile gitti. Onun yanına girdi. Hz. ÜS· karşısında kalırsak ne yapacağız?. 
man ibadet ve Kur'an tilaveti ile meş· dedi. 
gul idi. Osman namazını bitirdikten Mehmet cevap verdi: 
sonra karısına dönmüş, onunla konuş- - Yapılacak şey aşikardır. Bunlar: 
mağa başlamıştı. Naile anlattı, Leyla· bertaraf ederiz. 
nın Hz. Ali ile nasıl konuştuğunu, ora· - Söz budur. Buna karar veriyor 
da müfsitlere neler söylediğini, Alinin muyuz? .. 
onu nasıl himaye ettiğini, sonra neler Hepsi de bir ağızdan: 
taTSiye ettiğini nakletti, nihayet ilave - Karar veriyoruz. Dediler. 
etti: Sebe'oglu içtimaı şu sözlerle kapadı: 

- Leylayı çağrray1 mda bunları si- -O halde konuşulacak mesele kaim· 
ze kendisi arzetsin. amıştır. Hepimiz birer,birer işimize ve 

Hz. Osman muvafakat etti. yerimize gidelim. 
Naile, Leylayı çağırttı. Haydi Mehmet sana uğurlar olsun. 
Leyla geldikten sonra üçü de oturdu· Mehmet kalkarak gitti. O gittikten 

Jar, konuştular, Leyla Aliyi ziyaretini sonra Sebe oğlu '--~·- __ : biraz alako
bütün tafsilatile nr '.letti. du. Mehmet uzaklaştıktan sonra bir kaç 

0&1nan buıılamdiblAal\ildcn ~ra •• söz söyledi: 
\'ap verdi: - Gördünüz mü şu Mehmedin ço-

- Hayır, dedi, kan dökülmesine razı cuklu~u:ıu? .. sakın siz onun peşini bı· 
olmam. Bu yolda ölümü de gözüme al· rakmayınız. Yoksa onun bizi yarı yol-
dım. Haydi siz i8tirahat ediniz. da bırakmasından çok korkulur. Siz o-

- 20 - nu bilhassa. yarın sonuna kadar takip 
Ayni gece Medinenin istiska yeri o- ediniz. 

lan Ahcari Zeyt makamında müfsitle- Gafiki ile arkadaşlan onu bir IAhza 
rin reisleri toplanmışlardı. Sebe oğlu, yalnız bırakmıyacaklarını temin etti· 
ic;i bitirmek istiyordu. Mehmet bu içti- ler. Sonra onlar da kalktılar. Sebe oğ
; .... .. davet olunmuş ve oraya gitmişti. Iu ile başlıca arkadaşları ba§ başa kal· 

lçtimaa iştirak edenler esasında Se· drlar. 
be oğlunun başlıca adamlanndan baır Meymun oğlu sözü açtı: 
ka Gafiki, Kuteyre ve Sevdan bulunu· - Siz, Talha, Zübeyr meselelerini 
yordu. açmakla isabet etmediniz. 

Sebe oğlu kendilerini gören, dinliyen - Neden?-
bir kimse bulunmadığını anladıktan - Bunlar Osmanın katlinden sonrs 
sonra içtimaı a~tı: çıkacak meselelerdi. Bunları o zamana 

- Biz yarın Osmanın evini zorlıya· bırakmak daha musip olurdu. Biziın 
cağız. Maksadımız evin içindekilerin maksadımız bu değil ki. Osman öl
hepsini kapı ile meşgul olmağa sevket· dükten sonra başa itim geçerse geçsin, 
mektir. Herkesi kapıyı müdafaa ile isterse bir kimse geçmesin de ortalık 
meşgul iken sizler içeri girebilirsiniz. ltarma karışık olsun. Ondan bize ne, bi· 
Bunun için duvarı tırmanmak kafidir. zim aradığımız bu değil! 
lçeri girdikten sonra ne yapılacağını - Doğru söylüyorsun Meymun oi· 
evvelce konuşmuştuk. Onu tekrara ha· ıu. Ben hata ettim. Fakat maksadım 0 

cet görmüyorum. Vaktimizi beyhude ye değildi. Benim makksadım Mehmedl 
re geçirmektense işimizi bitirip gitmek şimdiden Talha ile Zübeyr aleyhinde 
hakkımızda hayırlı olur. Mehmet, sen hazırlamaktı. Bunu sonraya bırakmak 
bana verdiğin söz üzt?rindc sebat edi· daha iyi olurdu. Her neyse meseleyi 
yor musun?... iyi bağladıkk. 

Mehmet: ,.. Sebe oğlu ondan sonra talimat vet-
- Evet, dedi. di: 
Sebe oğlu daha mühim bir mesele· - Yarın Osman öldürüldükten soo· 

ye geçti: ra yapılacak ilk işimiz Aliye sımsıla 
- Peki, dedi, bu iş bittikten sonra sarılmak herkese bu cinayeti onun eJll" 

' ,,.. 
ne yapcağız? ... rettiğini söylemek olmalıdır. Yarın ' 

Hepsinden e\'Vel Mehmet ce,·ap ver- bahtan itibaren Aliyi sıkı bir tarasB11 

di: altında bulundurunuz. Onun Osmaıt•" 
- Şüphesiz, dedi, Hz. imama biat e· yanına girmesine mümaneat ediniz. >; 

deceğiz.. . . . li, onun yanına gire~ek olursa Mebll1:, 
Uz. İmamdan maksat Alı ıdı. ile arkadaşlarının hır şey yapmaları • 
Sebe' oğlu ile arkadaşları bir ağız· imkan knlmaz. Sonra Talha ile zübeY . r 

dan onu teyit ettiler. rin evlerinden çıkmamalarını temıll t' 

- Tabii, dediler, ilk işimiz odur. diniz. Bunlar Osmanı susuzluk~n. "11
,. 

Yalnız Sebe oğlu sordu: tarmak için gelecek olurlarsa bızıJll f' 
- Ya lmam ltabul etmezse?.. damlarımız onların dediklerini yapŞcl' 
Mehmet bu itirazı varit görmedi: Jar ve bizi dinlemezler. Kapı önU".,, 
- Imama teklif i.:nizi mutlaka kab::l \'Uku bulacak hareket esnasında şa:Y 

eder. Kabul etmezse rk~ ederiz. Israr kapı aç.tırılnmazsa onu ynktınnı~ ~ 
ederiz o da neticede kabul eder. nızdaki güruhun içeri girmelerın1 • ._. 

Sebe oğlu bir nokta daha ileri sürdü: yağmak~rl.ık etmelerini temin~ 
- Fakat Kfıf eliler ve Basralılar Ta Osman ıstımdat edecek olursa ıçl' 

Iha i! ... Zübeyrden b!rini i:;tiyeceklerdir. bir kimse tarafından duyulmam~51 ~ 
Onlnra ne yapcağıı? .. ve ne cevap ort~lığı.gUr~iltü~·e boğunuz. BıllıatoJ' 

vereceğiz?.. katıllerın hır kuuse tarafından.' 
Gene Mehmet cevap verdi; [Bitmed•l ./ 
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lşaretler: 

Siyaset ve ilim 
1 Lllyede ŞEHI~ HABERLE~I ] VAKiT Profesör yazdığı bir makalecikte di· 

yor ki : 
"Bizde niçin vüzuh istiyorlar. vüzuh 

lstlyenlcr Alim midirler? Vüzuh ilim için· 
dir ... 

Şevket B. c VUKUAT J !!_eled ıye~ : 

Be·edivP Baremi 
HAmit bey Ankercya gilti 
Belediye reisi muavini Hamit 

B. diln Dahiliye vekaletinden 
Yaki olan bir davet üzerine An· 
karaya gitmiştir. 

24 1 c~rinevel Cuma 9!JO 

Acaba siyaset ve fırkacılık cehalet 
için midir. Fırka demek vüzuhsu7., kar-

AIJır ceza mıhlcerr.eaı mütahede 
altına ahnmaıına kerer verdi Zavallı genç 

Oakfldarda feci bir kaza 
neticesinde &idil 

Dahilde 
ı aylığı Kuru• 150 

~ 400 
ö 
12 

ısıı 

1400 

1 Jari çte 

80(1 

•450 
2700 

makanşık, başsı7., sonsuz işlerlemi uğraş · 
malc demektir. Böyle olmak !Azım. Çünkü 
siyasette vüzuhtan, prensipten ve haki· 
kıtten bahsedilince derhal ilimden bah
setmiyoruz diyorlar. 

Siyaset ilim olmasa bile bir tekniktir. 

IstanbuJ ağır ceza mahkeme
sinde bir müddet evvel Vali 
Nurettin Beye attığı kurıunun 
iıabetile "Akşam" ga%etesi idare 
memuru Şevket Beyi yaralıyan 
Remzi Pş. zade Şevket Beyin 
muhakemesine baılanmışbr. 

Geçen pazar gOnD akşamı 
Uıkildarda feci bir tramvay ka· 
zaaı olmuı G&zel aan'atJar aka· 
demiai mimari 

Mumaileyh orade şehir işleri· 
ne dair iz.ahat verecek ve bi!
hassa intacı, uzayan belediye 

Cemaziyclahir 

1349 
Bu teknlkin hendesesi, ölçüsü, hesabı ve 
realitesi vardır. Bu hesabı, bu realiteyi 
göz önünde bulundurmadınız mı haliniz 
Serbest fırkanın haline benzer. 

Bu muhakemeye evveli lıtan· 
bul birinci ceza mahkemesinde 
baılanmlf, fakat mahkeme da
vayı, ril'yeti ağ'lr ce%a mahkeme
sine ait olduğu kararile evrakı 
oraya g6ndermitti. 

ıubeai mUdavim- '* !N i,"' ' ' ı:ıcrawı 
)erinden Enver 
llhami Bey feci 
bir tekilde ve
fat etaüıtir. Ka
za fU ıekilde 
cereyan etmiıtir: 

1 

memurlarıoın Barem cetveli ile 
mt'fgul olacaktır. 

Bu gecekı Ay 

Halbuki, taşın düşüşüne, yağmurun 
yağışına, b:ılığın nefes alışına dair bilgi 
sahibi olmak işimize geliyor. Biz nasıl 
idare ediliyoruz, nasıl İdare edilmeliyiz, 
cemiyetin gündelik hayatı nasıl olmalıdır. 
Dedini mi, derhal surat değişiyor, ne 
için vüzuh istiyorsunuz, diye sesler çı· 
kıyor. 

Cemiyet bir realitedir. Onun idaresi 
de bir realitedir. Dünyanın siyaseti artık 
siyasetçilikten veya siyası üfürükçülükten 
kurtulmuştur. Fırkacı münener, içtimai 
hıfzıssıhhanın yaptığını bilen, bildiğini 

yapan adamı demektir. 

işte l)nların hürriyeti 
Izmirde Se'rbest fırkanın neşrettiği 

beyannameden birkaç satır: 
"Hürriyetimize musallat olanların bir 

müddet daha nziycte hAkim olmalan 
muhakkak olıın akıbetlerini tlcilden başka 
birşeye yaramaz... 

Evvelki gilnkil akş:ım gazetelerinden 
bir aç saur: 

"Gedikpaşada iki adam kavga etmiş, 

biraz sonra iş büyümüş, 1 O kişi bir ta· 
rafa 10 kişi bir tarafa aynlmış, döYÜŞ· 
mege başlıımışlardır. Hıılk toplanmış, iş 

hü}·ümüş mesele bir sokak arbedesi 
halini almıştır. I Ialkı dağumak için vak'a 
rnıh:ılline giden polis ve bekçi mütecaviz
leri karakola götürmek istemiş, bunlar: 

- Sen Bize kanşamızsın, biz Ser
bC5t fırkadanız ! Diyerek polis ve bek· 
cinin üstüne atılmışlar her ikisini de ba
yılıncaya kadar dö,•mü~lcrdir . ... 

Jştc onların hürriyeti-. 

Ağır ceza mahkemesi, dün 
Şevket B. in deli olup olmadığı 
hususunda rapor verilmek, on
dan sonra muhakemeye devam o-

lunmak Dzere, Şevket B .in müıahe
de altına alınması kararile muha
kemeyi talik etmittir. 

• • • 
Hüse~· in Avni B. 

Gıyri me\ilcut muhakeme 
)Jiiecek 

Uda hakimi Ihsan Ziya B. i 
öldürmekle maznun olanlan tes
bit ettiği noktasından muhakeme 
edilen mutemet Hüseyin Avni 
B. in lzmit ağır ceza mahkeme
since 500 lira kefaletle tabliye
ıine karar verUmiıtir. 9 Teırini
aanide muhakemeye devam olu
nacaktır. 

Tevkifine ve hıplaıne mü
dürlerinin rr.uhakemeıi 

Ağır ceza mahkemesi, dün 
tevkifane ve hapisane müdürleri 
ile bazı memurları aleyhindeki 

vazifeyi sui istimal davasının rti'
yetine dev•• •lmittir ... 

Dün mahk4mlardan Rüıtii ve 
Vahit, anbar memuru Burhan 
Ef. ler şa ıı it ııf at ile dinlenilmiı· 
ler , muhakeme bir ıahidin da
ha celbine kalmııhr. 
lntıhabat eın111nda k: htdire 

Şehir meclisine aza intihabı 
esnasınd~, S. fırka lehine pro

Balıkçılık gemisi - Satmak ıçın paganda yaparken ban tahrika-
lktısat vekAletlne müracıat eden şirke-

S. L 

-rı-======= 
_ Küçük haberler 1 

tin talebi mm· fık görülmemiştir. miz sözler söylediği noktasından 
Ruslar _ Şehrimizde bir !ergi a- hakkında tahkikat yapılan Suat 

Çacıı klardır. B. hakkındaki tahkikat yedinci 
Erzurum, Kars havalisinde - mftatantikliğe intikal etmiıtir. 

\' Suat B., kefaletle tabliye edil-
e Kütahya, Çanl.111, Afyonkara his:ınn· 

da ıiddetli soğl•klar bıışlıımıştır. miftir. Tahkikat devam ediyor. 
Güzel aan'atlar akademiıi - Karar d~Oitm•dl 

25 teşrine\'\'elde :ıçdııcaktır, Ayrıcı sa- Pangaltıda Fatma H. iıminde 
'Diin sıfatile de\'am etmek için J 5 kisi bir kadını öldürdüğü noktaaın
lllektebe müracaat etmiştir. dan ağır ceza mabkemeıince 15 

HiIAliabmer _ Bu sene mektep· sene •iır hapıe mahküm edilen 
Ierdc 2000 fakir çocuğa bnkac:ıktır. polis Hulftsi Ef. aleyhindeki bu 

Tapu - Kaytlannın Ankarayı karan, Temyiz bozmuıtu. Ağır 
nakline başlanmı~n. ceza diln tetkikat yaparak eaki 

b 
Esnaf cemiyetleri - Müraka- hllkmünde iarar etmiıtir. 

e · b Gerıonun 61ümü 
sı cledlyeye devrolunacaktır. Ü 
Arnavutluk kralı - Ahmet Zo· ıkildarda "Sofa" bahçesinde 

g0 1' tabanca ile garaon Alekaaıu vur-
n1. Musolinive bir heykel hediye 

etınlştir. • duğu kaydile muhakeme edilen 

Kib •t • k ti" d Mefsuh Behiç B. in dUnkll muhakeme-lc rı şır e n e . .. 
ıbrit şirketi idare meclisi dun toplan· ıınde agır Ct'Za mabkemeıi baıı 
~1f ve tir ket hesaplannın tasfh·csine ıahitler dinlemiftir. Muhakeme 
~ ... ~•r vermi~tir. · ıahit celbine kalmııtır. 
~ 111111111ııınllllllllllttlllllll111111ılll111111llllllllH11 .. ll111ıetı1tlllftt•111ıt .. ll1tıtflf"11111tııt .. lltıtnlll""""ll""""'1"""'11tltlllllllftı111111 

~ sinden tedttrik ediniz. 

Enver B. gece 
saat 9,30 radde-

lerinde Bağlarba
ıından biıiklet 
ile gelmekte i
ken BWbüldere 
yokuıunda Set
başı denilen ma
ba!de karııaına 
bir tramvay ile Enver nhami s· 
otomobil çıkmı" z.ıyallı renç 
ikiıinin arasında kalmamak için 
yo:un kenanna geçmek iatemİf, 
fak at bu ıırada biıikletin teker-
leği raya girmiı, çıktrmıya ma· 
hal kalmadan 15 numaralı tram· 
vay arabaaı üzerine ıelerek al· 
hna almıı ve beynini parçalamıı. 
Fakat bununla da kalmamıı ba· 
cağını ve bolunu kırmıfbr. Bu 
ıırada tramvay derhal tevakkuf 
etmiı ceset tramvayın albndan 
çıkarılmııbr. 

Ceset Uç aaat kadar vak'a 
ma~alli~de . bırakalııuı tızerinde 
büvıyehn ıspat edecek hiçbir 
vesika olmadığı için kim olduğu 
tabôkplc et .... ır. Kazadan 
ıonr~ kendiaini İJI tanıyanlar 
teıhıa edememitlerdir. Çehre 
fevkallde dejifmittir. Bunu mO· 
teakip ceaet Çinili merkeıine 
naldedilmittir. 
Çocuğun eYe gelmemesi eY 

halkının meralunı mucip olmUf 
sabahleyin derhal tabarriyata 
bqlanmıılar; fakat hu menfi bir 
netice vermiftir. Ertesi gün 
öğleye doğru bOviyeti arkadaf"" 
ları tarafından OıkOdar merkc· 
zine verilmit aileside vak'adan 
haberdar edilmiştir. 

Tramvay tutuıtu 
Don uat bette Kaprü üze· 

riaden geçmekte olan 201 nu· 
maralı tramY•Y arabaamm m~ 
toru birdenbire tuh&fmut ve 
yanmağa bafl••lfhr. TramYayıa 
İçinde bulunanlar kendilerini dı
tan atmıılardır. Cereyan knilmek 
ıuretile yaapın ilerleme•inin 
önOne geçilmit ve tramYay 
bqka bir araba tarafından çe
kilerek depoya RÖtfti'OlmOftOr. 

~uhtellt ba~em mahkeme.inde 

Çorbacıoğlunun davası 
T&rk • Yuaaa muhtelit mab

kemuinde din Nikola Çorbacı· 
oğlu Ye MID• Zafirinin h&k6me· 
timiz aleyhine açtit. tazminat 
dansı r&yet edilmif •e mOda-
faa için muhakeme 27 tetriniaa· 
niye talik olanmufhır. 

( ~luik kuponlttrınızı şimdiden V.lllClT idttrehttne- J 
! 
) ikinci tertip kuponları mızın kur'a11na ittirak edecekler Ha y,van sergisi 
~ 31 Teşrı"nievel 1930 tarihine kadar Dolmabalaçede eaki Hu alıar-1 larda açalan eldi baJftD)ar aer-l iaimlerini vazıh adreıleri ile beraber V AKIT M6ubaka giai dthı alqam kepanmııtır • 
~ memurluğuna bildirmelidirler 
~ A•lan eleyhindekl dav• 
~ Iımini ve adreıini kaydettirmemit olanlar kur'aya n_ila L---.1 L-L•-aı T f ~ • • uta ru.r-• ut1&11: eo anı 
~ iıtirak edemıyeceklerdır lldlrmelde maman Aal•nıa mu-
f . . .. . bakemeaincle, •iir uza mahke-
} laıra karilerimizden Iıtaobulda bıldıgı olmıyanlar kuponlanna meai, 1alnız SalAhattinln mahke-
f lrluvazzah adreslerini ve oo beş kuruşluk posta pulu leffederek mede tekrar dinlenilmesine 16· 
J \1 AKIT müsabaka memurluğu adresine g&ndermelidirler. _j zum 16rm8f, muhakeme bunan 

1111ı1teı • • L.- ı ı ~·.......,ııııııa111ıı~ı!l...._~.....,..1111111ı~~~ _ lpa ...aKM•.P• .- __ -- __. . ~ 

ı intihap nıazbatafarı 
1 intihap encümenleri tardından 
J hazırlanmakta olan yeni tehir 
1 meclisi azalarına ait mazbata· 
! )arın hepsi dün ikmal edilmiı 

ve azalara intihapları resmen bil
dirilm iıtir. 

Yeni beledive reisi .,, 
Bittiğini yazdığımız belediye 

intihabından sonra yeni belediye 
meclisleri fevkalAde olarak içti
ma etmiıler ve reiılerini intihap 
etmiılerdir. Edirne merkez be· 
Jediyesi reisliine iki reyi muha
life karşı ekıerfyetle Borsa ko
miıeri Ekrem bey intihap olun· 
muıtur. UzunkôprU belediye re· 
iıliğine sabık rds Hafız lsmail 
efendi zade Muıtafa bey lpsala 
belediye reiıliğine Karakaş 

zade Ali efendi Balıkesir bele-
diye reisliğine eıki reis Naci bey, 

Jzmir belediye reisliğine eski 
reis Sezai bey intihap edilmittir. 

Rıuf B. Ankarıda 
frakın Iran sefiri Rauf B. dün 

Ankaraya hareket etmiıtir. 
Rauf B. Ankarada ıahsi dost

luğu olan hükO.met erkinımızla 

ıörüıecektir. 

S•t•ldr .wtefru,.t ve piyaıt• 

Gane~rn ao~u1u : ô,ıS - ba:zr 

Ayrn dot u1u . 6.55 - ba •ııı 

Namaz. vakitleri 

Sahah ôıı .. ikini 
4 58 11 ,59 141!8 

Hava: 

Akta-n y., . ., 
1720 1851 

17 .• 0 

.s ıo 

frtu!l 't 
4 40 

Dün ıı ıaml harnrer 23dcrcce olm uş . 

tur. Buıı;ün m utıı\':ıs ıt şidde tl e poyrı:z 
esecek. ha,•a bulutlu ol:ıcnt,u r . 
Radvo: 

Bu akşam lstanbulda 
Saat ('ckizden ona kadar alaturka 

fasıl 

Sinemalar: 

Alkazar - Fnhiş~ nin hayatı 
A1emdnr - Çarın c'mrsı 
Asri - Kanlı sr,·dn 
Ekler - Canb:ızane kızı 

Elhamra - Aşk resmi geçidi 
Opera - iki knlp birleşince 
Beıiktaı Hilal - ~cfolet znmbağı 

Etuval - Nuhun gemisi 
Franıız - Knrtiye l..otcn 
Me,jik - Hacı tMmc 
Melek - Aşk resmi geçidi 
~ık - Bir nn için 
SüreyyaKadıköy • Demonya 
Hale ( Üıküdar ) - Cnzb nt ı 
deli::.i 

;....-..-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-;-.;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;--.;---... 

Bir yunnırta ına k inesi 
Avrupalı bir müessese ticard 

oda•ına müracaat ederek daki
kada 120 yumurtayı bü) üklGk· 
lerine göre ayıran ve ticareta:ıc 

damgaıile damgalayan bir maki· 

ne icat ettiğini bildirmiştir. 

Çemberli taşta tramvay caddesinde 
Karababa 5okaıı kö~e5indcki Taş ko
nakta müteveffa Mustafa Zeki beyin 
mefrutatı \e bir adet piyano bu ayın 
yirmi beşinci pazar günü sabah saat 

dokuzdan itlbaran bilmüzayedc satıla· Jı•------------11 
cıktır. 

Uakudırd• Hale ainem•aınde 
•çılgın dınaöz,. Lili Damlta 

Bugünkü Türkapor 
Türksporun dün çıkan dördüncü 

sayısında spor kulüplerini ikiye ayıran 
kongrenin gazetelerde intişar etmiyen 
biltUn tafsilAttnı bulacaksınız. lşin iç 
yüzU nedir? 

Birbirlerine neler söylediler? On
dan sonraki lçtimalarda neler oldu? 
Bütün bu mılQmatlı beraber Eşref 
Şefik beyin TelAt Mitaan yazılan, 

otomobil sahifsi, Yüzücü TılAtın 
hayatı ve saire. 

lat. B. Oırülbedayı temsıller i 

Bugün matine 
saati 5,30da ve 
süvare 2I,30dl 

Deli 
4 Perde 

Yazan: 
]. Sarment 

Nakleden: 
llcdrettln 

ISTAHBUL BELEDIVESl 

ij~ m ·~mı 
l ıuı 1 

"""fi Bu akşam üniformalı .zabitan için 
biletlerde tenzildt •;ardır 

~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 1"IUl11111"'ll\\111
...... Son 3 gOnden istifade ediniz ....... '11111111111111111111 111•8 -..U.ııı 11111111 ııı...... ........ ııı 1111111111 Ilı 11!1~ 

'E MEi.EK ve ELHAMRA SiNEMALARINDA 
Kemali muYaffakıyetle. gösterilmekte olan 

NAURICE CHEV ALIER nin ıahescri 
• ! AQk Resmi Geçidi filD?i ~n~ak Paza~-
!! y tesı gunu son matı· 

nesine kadar irae edileceğinden geç kalanlar son 3 gününden 

il
= istifade etıinler. Bugiln aaat 10,45 te tenz.ilitlı fiatla her il<i 

sinemada matine Aşk REŞMI GEÇiDI filmi 1 teşrinisanidtn 
itibaren lzmirde MILU KUTÜPHANE ve müteakiben Ankn ı 

"•1111ıı""""'"'" d KLÜP • .. . . ı '"' ~~~ ra a sınemalarında gosterılecektır :;:m:ı:::: :::m .. 

ITt~PMrtR •;:m•Dg iti~'E :~~®.~! 
@ 
@ Ee gllzel ıinema yıldızlanndan olan ANNY ONDRA yı 

• JAZZ KIZI i 
@ Muhteı•m s&zlfl filminde takdim edecektir ~ 

1
13 Bu filim taaavvuru m6mk6n en fevkalade, ve en heyecanlı @ 

varyete numaralarını muhtevidir @ 
IHT AR: ELHAMRA ıineması, Programlarını bu filimden @ 

itibaren, sene olduğu gibi Paz.artesi ak,amları if~ 
_değiıtirecektir @,.@t§@i@Cf8 ~ 
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23 Teşrlnlevel 930 

Borsalar 
Kan.byo 

1 lngiliz lirası Kr. 103 
• T.L. mukabili Oolar 
.. M 

. .. . . 

. . . . ... 
• • . . 

frank 
l.lret 
Rclga 
Drıhm 

Is. Frank 
Leva 
norın 

Kuron 
Şillng 

Pczcta 
Marlı: 

Zloti 
PcngO 

!o Ley Kuruş 
1 1'1lrlc lirası Dinar 
• Çcrvoncç Karus 

Nukut 

J lstcrlln (lnıclllz) 
ı Dolar ( Amerika) 
O Frank [ Fransız 

Liret ~ ltılyı 
O Frank Belçika) 

Drahmi [Yunaıı J 
Frank ( lsvlçrel 

o l.evı HulgırJ 
ı l'lorln [ Fclcmeok ] 

ıo Kuron (Çd:oslovai 
Şıhng Avusturya] 

ı P.ı:eta (ispanya] 
ı Ray~marklAlmanyı 
ı Zloti 'Lehistan 
ı Pengö ;Macaristan 

• 38,20 
:o ~o 

9 •2.i'S 
t ~ :m 

1 11,:ıo 

O Ley [Romanya] 2~ 50 
20 Dinar YugoslovyaJ 7; 

ı Çevoneç Scvyct 

Altın 

Mcddlyc 
2Bantno 

Horsa 
harici 

914 

-~ o 
241 24] 

Seyrisefain 
i\lcrkez acentesi: Galata Köprü başında 
Be) oğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

Muhürdıır z:ıde hanı altında TeJ.lst.274 

lzmir sürat 
postası 

(GÜLCEMAL) Vapuru 27 
letrinievvel paıarteıi 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
salı sabahı b:mire vanr ve 
çarşamba 14,30 da lz:mirden 
kalkarak perşembe sabahı ge
lir. 

Vapurda mükemmel bir or
lceıtra ve cazbant mavcultur. 

1 T eırinisani Cumarte.İn· 

den itibaren Bandırma, Kara· 

biga postaları idare rıhtımın

dan s nt 17 de kalkacaklardır. 

VAKi ı· ın tefrikası ı 9 

o Bulmaca o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 D A RTu--:ı.: BTID A i 

2 AWJ E:IR ~--AH li]K 
3 R -EZ E fi!A l!iJM A- R T 
4 ti R E !il A R Z S A -i 

5 L ti) ı. A fili Ş fllf !lillil,S 
6 B 1iJ A R Ş i M E T fil/ A 
7 E [i) !il Z ,~, M 1iJ R iiJır. D 810 A M(RC E R fi]E P i 
9~HA s ı Tı•E PE· y 
l?; Y !IJ R A.!iJ 11J P 1E li A 
111' lJE T i S A D ' i Y filı 

Dünka bulm11c11mısın 

halledllm i~ ~ekli 

l 
ı~~~~~~~~ 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Bugilnl<a bulma.camız 

Soldan sağa ve yukardan •t•iı: 

I - deliler (9) 
2 - doktorluk (7) 
3 - köpek (2) nokta (2) yama 

(2) hayır (2) 

4 - en büyük mUlkr memur (4), 
namıu: çanı (4) 

5 - kalın kumaş (3), verilmeden 
alınan şey (3), düz yer (S) 

6 - nefyedatı (2), ac~le de~il (5) 
beyaz (2) 

7 - bir cins doktor (3) çayır (3) 
boyun (3) 

8 - kirli nokta (4), vasat (.t) 
9 - 1Akin (2) Ecrmcnice hayret ni · 

d:ısı (2) şiş (2) renk (2) 
10 - kokulu su (7) 

J l - Boğaz {9) 

Sullanahmtt -;mcı sulh /it,ltuk Jıd~im· 

lı~tnrJtn: 

Vcfatilc terekesine mahkememizce 
va:r.ıyet eılilip tasfıye ine karar verilen 
lstınbulda Sultanhamamında Kcndrcıs 

hanı altındaki 46 numaralı mağlzadl 

manifaturacılıkla i~tigal eden Hııcı /ığuş 
zade Helik heyin mezk lır mağazada 

mevcut ve ehli vukufça 35374 lira kıy

met takdir ediJen cmtaal ticarivesile 
zimcmi naı:dakl J 10418 liradan ibaret 
matlubu olbaptRkl karar mucibince top
tan ve birlikte olarak açık arttırmayı 
çıkarılmıştır. dclllliye ve ihale pulu be· 
ıleli müşterisine aittir. arttırma teşrinev· 

velin otuzuncu perşembe günü saat on· 
da icra kılınacağından fstlyenlerin pey 
akçelcrlni ıılarık mczkör mığa1.ada bu· 
lunmalan lüzumu ll!n olunur. 

Artikötler adasına seyahat 
Yazanı Andre Moruva 

Müstahzaratı 
fabrikası 

Pek NEFiS olan 
ve T Ü R K eseri 
san'atı mamula -
tını muhterem a -
hafiye takdim eder . 
KREMPERTEV 

Briyantin 

PERTE\T 
Pertev diş ma ~ 
cunu, Pertev ko

lonyalan, Pertev 
PUDRALARI 

Zayııer 

2058 numaralı yük arabamın 
numara pllkını ıayi ettim. Ye· 
niaini yaptlrtağını. 

1':mine -Ntıfua tezkercmle lımit ıubc-
ainden aldıfım aıkert •e,ikamı 

zayi ettim yeniledni alacağımdan 
evvelkilerin hükümleri yoktur. 

Kantarcılar No. 79 kah\·cde Cideli 
Mehmet oğlu Halil 317 

'Defterdarlık llAnl~ 
SATILIK A(~ACLAH KA. 

• 
ArrANE de Çağlıyau kü.J~ü 
balıçesinJe de,Trilmiş Ka
ra~ğaç, Dışlmdak, lhlanıur 
kav:lk olmak iizere 9 adet 
tafımjneu 29 çeki nıikda-

rmda ot.h111 ve O ,4 90 desi
metre ıu kal.Hn<la kerestelik 
kısmı vardır. Tulımin edilen 
kıymeti 41 lira, '"'atış açık 

arttırma 9 teşriusani 930 
pazar 15 defterdarlık ta. 

(~l-171) 

Sıhir opereti ve Fahri Bey 
temeıllferi 

Bu akşam Ferah tiratrosundn 21 ·30 
da Meçhul Serseri operet 3 perde 

J~ 111 I a 1 ~ ve F~" ta n ı b a 11 k '-~ s ı u ı n u r n 
ı n ii d ii r 1 ii ğii 11 de ı ı: 

Mevkilerile enafı mahıusası af ağında yazılı iki pnrça emlAkin 
sahtı müzayedeye konmuştur. 

1 - Müzayede kapalı Hrf usulü iledir. lhale 10 teşrinisani 930 
pazarlesi gUnU saat on altıda banka idare meclisi huzuru ile icra 
edilecektir. Talip olanlar beher millkün hizasında gösterilen mik
darda teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklil 
mektupları ile beraber makbuz muk&bilinde bizzat ve yahut ihale 
mecliıine yetiımek üzera tuahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli ilk taksit peşin alınmak şartile ıekiz ıeneTi 
taksitle iıtifa o!unur. 

3 - Talip olanların Istanbul veya b:mir şubeluİ!Dİıe veya 
umum müdürlük Emlak idaresine müracaatla muf aısal mütale et· 
meleri ve mlbayedeye ittirak halinde birnüıhasını alıp imza ve tek 
lif mektuplanna raptetmeleri icap eder. 

Esas No. Mevkii Cinsi ve No. Emlik No. Teminat 

41 Beıiktaş Abbasağa Bo!ltan etrafı 4,6,8 500 L. 
mahallesi Hasanpa- duvarla mu-
ta deresi. hat iki kuyu-

su mevcut ta-
kriben 2380 
metro murab· 
baı arazi. 

7-ı Üsküdarda Altunizade Valde bağ.ahır ve 31,33,35 600 L. 
samanlık gibi me-
baniyi ve iki ku-
yuyu ihtiva eden 
tahminen 167 d6· 
nüm arazi. 

Deyin ilmihaberile roahsup 
muamelesi 

Balık Pazar Makıudiye ban No. 35 Derviş 

Ticaret işleri uınum müdürlüğünden: 

Esaa mukavelenameai mahalli 
kanunlanna göre tanzim edilerek 
usulen tescil kılınan ve 30-ikinci 
teırin - 330 tarihli kanun hn
knmlerine göre tescili istenen 
Awıturya tabiiyyetlj ve iki yUz 
bin ıilin sermayeli Ç. Rumpel-

Aktıyen gezelşaft Etir V aaetben 
Hayçunks-und kanalizaayon· An
layon Anlagen ıirketinin vekllcte 
verilen evrakı tetkik edilerek 
muvafık görülmüıtUr. Bu evrak 
arasındaki umumi vekiletnameye 
göre ıirket namına yapacağı 

işlerden doğacak davalarda bll
tün mahkemelerde dava eden, 
edilen ve üçüncü ıahıs sıf atlarile 
hazır bulunmağa aelAhiyettar 
olarak tayin olunan umumi vekil 
btanbuJda Galatada Bozkurt ha
nmda mukim Ekrem Rüıtü 
Beydir. 

Keyfiyet mezkur kanunun ye
dinci maddeıine tevfikan ilin 
olunur. 

Piyanko müdürlüğünden: 
Numuneleri veçbile 1931 aeneıi 

için 160,000 adet el pilanı ile 

10,000 adet duvar pilanı tab 
ettirileceginden keza lki tertip 
için keıide listelerinin münakasa
ları icra edileceginden taba tiHp 
olacakların el ve duvar pilanllW 
için 25 -10 • 930 cumarte1i " 
keıide listeleri içinde 30-10-930 
perşembe günü pey akçalan ile 
birlikte piyango mUdUrlOğilnde 
mütetekkil mubayaat komiayo
uuna mUracaatlan. 

lstanblll ttcartt müdlirllilündtn: 

Istanbul umum mağaza, apar
tıman kapıcı ve odabaıılan eı· 
nafı cemiyetinin idare bey' eti 

intihabı 26 - 10- 930 paıar gflnll 
aaat 10 dan 16 ya kadar Galata 

Voyvoda caddeıinde Voy•oda 
hanındaki cemiyet merkezind• 
yapılacağı allkadarana ilin 
olunur. ( 81 - 286) 

tırlıyor, muvaffakryetimden dolayı ken· Bu kolaydır, fakat, ~ref, ahli\k ve tav· ki satır nakledeceğim: 
di kindiıni tebrik ediyordum. Halbuki rı hareket denilen mefhumlar bir in a· 2 temmuz. Bitkin bir haldeyim. Keıt 
böyle bir şey onun kafasma sığmıyor, nm benlijfoi ~ürütür, mahveder. Böy- di kendime, Ruçko'nun haklı olup ol 
onu istihfafa evkediyordu. Ellerimi a- lece, Piyer ıururu yüzünden mahpus· madığını soruyorum. Hayatımı, hakik 
lrp ııözlerimin içine bakarak: tur, ve fakir görünme:;ine rağmen, ha· ten kendimin olmıyan bir rol mil oyııı 

C 1 M t ~eha - Hayır, hayrr, Piycr hano\İÇ, der· kikattc herkes gibi o da zengindir. Kor· yarak geçiriyorum? Böyle hareketlııt 
ev ren : eme di. Sen hakikati söylemiyor. un. Sen kunç bir şey bu!- sebep ne? Ya bu seyahat niçin di 

Ada adetlerinin a •• ıızı celbetmesi· onu gençJiğindenberi tanıyan Jermen kendi kendini aldatıyor_, hakiki benli&"i· Sonra, Anna'nrn elini tutarak: Fransa'ya neden döneyim 1 Şan ve 
ne \'e cnstitü'de " "düğümüz muamele· Matten, onun daima böyle hasta oldu- ni tahlil etmekten çekiniyorsun. Evet, · na Mihailovna, yalvnnnrn ...,j. reften ne çıkar .... ? Bütün bunlar, nuç 
den medihten baska bir suretle bahse· ğunu söylerdi. Ruçko'ya en ziyade Yt· ent, iyi biliyorum ki, senin bu iddia ıe; bana yardım edin de onu kurtara· ko'nun dediği gibi, nefsimden mi JcsÇ 
demiyeceğimize rnğmen, bir türlü kur· es veren, henim bir ~y yaımadığrmdı. ettiğin nziyet, üttndıirn manto, ara- Irm. mak için. 
tulamadığımız i c.- o ::nkü ziyaretler bi- ~ ·azarında, güzel an'atlardan başka zldir ve senin derunt bir hayata !Ayık Anna soı·muş: 3 temmu7~ Ru~ko ile diğer bir nıüki 
zi fena halde sıkıyordu. bir şeye. hasredilen bir hayat keder ol· olduğuna eminim. - Eyi amma, neden kurtaracağız?. leme: hakkı var, kendi nefsimden kaç 

- ': - mu~ ayılırdı. Yaşıyacak bir iki ayı kal- Ondan ayrıHhktan sonra daima bir - Ona, yavaş y;n·aş öldürdüğü ha- mak isin. Pakat niçin ka~ayım? El' 
nuçko bana !Jağlanmıştı. Babamın drğı halde, kendini benden zengin his· utangaçlık ve kifayetsizlik hissi altın- kiki bcnlf,'.tinl gösterelim... ){endi ken· bütün sathi teşevvüşleri defedecek 

adını sormuş. beni Piyer lvano\'iç, diye sediyordu: gen~. kuvvetli ve me\•kii fi· da üzUJür1 fakat bu hissin, benim fa- dine, anlryamadrğım hir rol oynuyor •.. lursam, derdinde bulacağım hakf 
çağırıyor ' 'e beraber bir iki saat gesir- le konacak hinlerce projem olabilirdi, kir mevcudiyetimin zuallıhğrndan mı, Ruçko'nun lııkıp usanmadan yaptığı "Benlik,. ne olacak? Du, bir bo~lukı 1 

mek için her sabah geliyordu. lJen de fakat hunlar onun nazarında hiç kıy- yoksa Ru~ko'nun marazı itraratından bu tahliller, nihayet Anna'yr tesir al· dem, yeya sessizlik olmıyacak ntı7 tl• 
onu sevrneğe haşlamıştım. Bizimkiler meti olmıyan şeylerdi. Yani hayatım, mı hasıl olduğuna, bir türlü anlayamaz tında hıraktı ,.e isticvap edilmeme !re• kiki benliğim, sözlerim ve harekfıtıJlll 
kadnr zıt tabintlnr ta anur edilemez. Yn§ıyan bir Öltim demekti. Zanntder· dım. hep oldu. En-elce pek basit olan Anna, dan bll~ka bir şey mi? 
di. Ben, bir türlü derin duygularımı sem beni uyandırmanın yegime sare i, Hazan henden ayrıldıktan sonra, An- artık sözlerime inanmıyor, benimle ay- 4 temmuz. Bütün gün gölde kilff 
söyli~emez ve bunun i~in isynn eder- bana Anna'dan bahsettfrmek ve onunla na'yı görmeğc gfder ve benim hakkım- ni fikirde bulunmuyordu. Söylediği bir çektikten sonra, akşama doğru tept> 
dim; Ruçko da, içinde ne varsa sayar olan münn ebet ve temaslarımı hatırla· daki fikirlerini ona d& izah ederdi. An- seyi, tamamile zıddını dU~ündüğümden çıktım. Kendimi bir az daha iyi hİ~ 
dökerdi. Kendi!"ile arknd~ olan birinin mağa beni sevketmekti. Çok nazik bir na'ya: söylediğimi hana ispata kalkardı. Döy- diyorum. Vücudüm kuvvetli ve )'org" 
önünde, bütiln sıl'larından mücerret., tabiati olduğu halde, istihzaya gidecek - Piyer lvanoviç'in en fena tarafı, lece hayatın tadr kaçtı. Aynada kendi· olarak, yürüyor, çalışıyorum. 
çıplak bir halde yaşardı. Bu benim ya- kadar kızdığı olurdu. Buna sebep te, gururu bir ~ref Ulilkkl edişidir, der- n\e bakar ve sorardım: henliğime sa· ü temmuz. Ren, ben, ben._ Fakat "" 
pamıyacağım bir şeydi, fakat nlfıka ve söz arasında, seyahatimizin u1.ama.t;ile tni • Bu, onun hakiki duygularını öldü- hip olmadığım doğru mu, acnba? Duna yim ben? Şu ağaçlar, deniz, uzal\tB 
hürmetimi C'elhediyordu. Tanrdıfınt Ar beraber Anna isin olan duygularımın rüyor. Görmü,or musunuz, Anna Mi- inanmıya ba., hyordum. Mayana'da kal- burnn, ü tüne yazdığım kftğıt, hCP 
tiköJ'lerin en temiz ruhlu u idi. Kendi daha b:dtle miş ve kardes hisleri haJi- hailovna; insanlar ha pi haneden, de- tlığımızın dördüncü haftası, Artiköl'le- nim aksamını mı? Eğer insan bu1111 

ve arkadaşlannın t•alışmalarrndan hıts- ne gelmi olduiunu, ona söylememdi. mir pıırmaklıklaı-dan, gardiyanlardan ri takliden, fikir u dü üncelerfmi not dan alı\kasını ke ecek olursa, gerf)'e 
ka, onun için hiç bir şeyin ehemmiyeti Bunda fikri ve bedeni. anhyamndıfl bir korkarlu, fakat kendilerini içinde tut· etmeğe başladım. Bu defter şimdi ö- kalır? Şimdi o fırtınayı dü!:üniİ~,..: 
yoktu. Onu tanıdığım zmartm diğerleri- şey VRrdı ve hunun için kı7.ıyor, ateş tukları, bunlardan daha korkunç olan nUmclc: deniz suyundan sararmış ufak l\orkmalıydım, diyorum. Ölebilird~ıır 
nin hastalığından yavaş yavaş ölmekte püskürüyordu. Nnsıl olur da. .. Den, bu- kelime hapsini göremiyorlar. Bir hapis hir muhtıra defteri. O zamanki üı(infÜ · hayatımı hakkile yaşamadan ölebı 
idi ve bwıu kendisi de biliyordu. Fakat nu elde etmek için nasıl çalıştıiıtıu ha· hane höcresinde insan. yine kendisidir. lil hayatımı ~österdiği için aynen bir i· dim-

[Bitmcdll 
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NefeNn 

2 Motor Kaptanı 
2 Ç.rkCIG 
5 Serdümen 
-4 Ateşci 

6 Tayfı 

lstanbul Levaıım yolla ata müdürlii· 
günde maktu ücreti tebriye ile Çalıfmak 
üztre yukarıda yazılı meslek erbabına 
ihdyaç vardır. Ru vır.lfeyi ifaya mulcte· 

dir zenttan isdhtama talip olanlann 
imtlbanlan icra edilmek üzere meslek 
şeh~demamelerile hütnü hal uhıbuıdı.ft 

ve iJeli sar.lyeden mısun oldııklannı 
dair llzım gelen Vt!tikı hamilen Topba· 
nede Salıpu:an ıpırtımanı karşısın&Ulci 
Isu.nktıl Yollama MOdOrlOtüne müraea· 
atlan. 

• • • 
Oefterdatdı Levuım dikim erinde 

ve Sirkecide dcmirkapıda saraçhane ım· 
hanndı sarıeiye kısmında mevcut 6~ 
ill 80090 kllo beyaz 'ft hlki bez kırpın
tılann behtr kJJoıu on yt'dJ lruruf on 
ü~ buçnk parada talibi ubtesindedir. 
Taliplerin fırtnımesini heyf'timizde ve 
kırp.tnblan Defterdardı ve Saraçhane 
ımbannda Levazım dikim e'tinde sör· 
rn ek il zere her~n ve faıla fi atla. almak 
fstiyenlerfn mUzıyede rifnU olın 26·10· 
930 Pazar günü aut ı°' ten evvel te· 
rninıtlıriyle Heyetimia:c mürıcaıtlart. 

• • • 
Ordu için imallyesl yerli olmak Uıere 

hin adet galvanizli su ko,·ası aleni mil· 
nıhsaya konmuştur. ihale~! 25 • ı Tef• 
rin 930 cumarteal «Unti ıaat t :5 te f'ın· 
dıklıda heyeıimizdc yaptlacaktır. Taliple• 
rin yirmi kumflui;; pul mukabilinde 
Şartname!ini heyetimizden almaları ve 
nümuneyi gtSrmelırl ve ihale audrıden 
evvel ıeminatlariyle heyetimizde haı1r 
bu hın malan. 

• • • 
Hutaneler için saç makfneai, uı· 

tura 1'e uf re gibi altr kalem berber ede
'"•tı ınttnakasaya konmuftur. İhalesi 
25)1.ıt30 eumart.ıl ıUnti aut 14,30 da 
Fuuhklıda heyetimizde yapılaeaktır. 
Taliplerin yirmi kuruşluk pul mukabi· 
linde 9&rtnam .. ini heyetimizden alma· 
lan •e numuneleri rörıneleri ve ihale 
llJ.&Jiıtden ınel tendnatlartle hıye· 
U.W. ltal•n•alarr. 

• • • 
Leftnm Jstanbul Yollama müdlri· 

yeti içia rekompoze maden kömflrU 
kapalı zarfla münakasaya konmaıtur. 
lltalesi 1/11/93() cumartesi günü sa.at 
14,80 da Fındıklıda heyetimizde yapıla 
e&ktır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul 
l'ftukabltfnde ~rtnamesinl almak üzre 
her ıUn Ye mUnakaaaya lftirak etmek 
i~in dı ihale saatinden enel teminat· 
larile heyetimize mUracaatleri. 

• • • 
Le.azım dikim H'İ i~in bakır perçin 

~'Viai aleni münakasaya konmu9tur. 
İhalesi 1/11 t:JO eumarteal rfinU 1aat 
15 te Fındıklıda heyetimizde yapılacak 
br. Taliplerin yirmi kuruşluk pul mu· 
kabilinde ~rtnanteshti almak ve nti· 
11\1111 .. ini görmek üzre her gün n mti
hakaaaya iştirak etmek için de ihale 
laatf"den enel teminatlarile heyeti· 
11\fıe lftUracaatleri. 

• • • 
lstanbul Hava Gedikli kfiçük zabit 

tnılcinist mektebi için altmıı bef takım 
iş elbisesi yüz kırk adet nenesim 
2S·J0-930 cumartesi günü 5aat on dört 
bu~kta pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
fartname \'e numunesini Fındıklıda iıe · 
~etimizde görmeleri ve pazarlık ,;iıniı 
ihale ıaatlnden ewel temlnadırile he· 
3'ttinıiıde bulunmalan. 

• • • 
1700ô kilo sabun 15·11 ·930 ~ut 15 

te, SOOOOO kilo samın 17·11·9SO sut 
IS te. 

Merkez ihtincı için berveçhi halt 
170()() sabunla 500000 kilo 11man ka· 
t>tlı zarf suretile münakasaya lconmuftur 
1hıleterı blzalann da gösterilen urihlerde 
1erı olnnacalctır. talipler şartname ,.e 
1111111uJerfnl Anhrıdı Mfllr mi1dafaa 
'-'•rlrez llbn alma komisyonunda göre· 
bilirler nıiinakasaJ• ittirak için temine· 
tı Qıuvaklcatalarile birlikte teklif mek· 
tuplınnı vevm ve saati ihaleden evnl 
~•ltbuı ~ukıbilinde mezlcdr komisyon 
lihıedne vermeleri. 

• • • 
~Ordu için bir adet Tatbir cihuı 
.. Ur de .ıanfek te 26· 10·930 pazar 

tJrünü .. at 13,5 da pazarlıkla alınacak · 
·{ 't"ıliplerin şartnamesini Fındıklıda 
t tJttfınttde görmeleri ve ihale saatinden 
I~~ '-rninadarille heyetimizde hazır bu· 

-•lua. 

muıı zayedesı• KaratOmrUkte kilise sokağında kömUrcU dükkanı 
,, ,, ,, 8-6 No ciycrci dükkin-

K ~ Zeyrekte zenbilli Ali efendi mektebi at 1 karar ili.nt Tarakçılarda beş odalı Rahiki zade medresesi 

Mluyede Mııbmınu lı:ıy- Heaap M h . ,. l Borclucun 
bedeli lira merl Ltrı No. er unattn CUlS VC nP.V l e lsmt 

Lalelide taıhan dahilinde 7,23,25,80,41 No odalar 
Balatta Hmr çavuf mahallesinde 143 No dükkan 
Bal6da muharrer emlaki huıusiye icara verilmek ü~ere 12 T et

rini aani 930 Çarıamba günü saat on bire .kadar müzay~deye ko
nulmuıtur tatiplerin encümeni vilayete müracaatJarı. 

mevki ve n1üştemi1fıtı 
45 1080 15282 AYratpazarında Hobyar mahallesinde 

Hekimojfo Alipaıa •okağında eski 
5 Te yeni 5, 5-1 numaralı elli dört 
arpa araa üzerinde klrgir ikiıcr kat
ta bir kuyu Uzcrindc birer hali ve 
kapıaaı birer odayı havi iki dlikklnın 
tamamı. Emine Hacer H. la Mustafa Nihat 

Ef • Fatma Saime ve Hatice Piraye H. lar 

ballesinde Kesmekaya caddesinde eski 
18,18,mükerrer ve yeni30,32 numaralı 
elli beş arım arsa üzerinde ahıap iki 
buçuk katta üç oda biri ufak olmak 
üzere iki sofa bir taşlık ve yirmi dört 
arşın arsa üzerinde bir mutfak ve 
seksen sekiz arşın bahçeyi ve altın
da bir dükkanı havi harapça bir ha-

785 1702 1589 Beyoğlunda Y ahköy mahallesinde 
Gaaiyunuı sokağında eski 31 33 ve 
Y••İ. 39 numaralı yUz elli ar;ın arsa 
ilıenndc ahıap üç buçuk katta biri 
harap ve biri çata odası olmak Uzre 
ıekiı oda, bir sofa, bir mermer tat· 
hk, bir sarnıç yıkılmıı bir mutfak 
(bir ve ikinci katlara harapçadır). iki 
yllz elli beş arşın bahçeyi ha•i ha-
rapça bir hanenin tamamı. Ahmet Zekeriya B. 

3005 8222 1825 Şehzadebaıında Fevziye mahalle ve 
cıddeainde eıki 2 mükerrer ve yeni 
9 defa 2 mükerrer ve yeni 107,107-
1, 109-1,1-1,3,S,7,9,11,13,15 numaralı 
272 arıın arsa üzerinde tramvay cad
deaine nazır 2 dUkkin elyevm mak
Jup 1 dükkan Uzerinde 3 odayı havi 
olup 2 katlıdır. Odaların methali 
ç&rtı içindeki dUklcAnJardan birinin 
tahta ile kapatılmak suretile yapıl
mııbr. Çartı derunünde elyevm 1 
dilkklnı Te diğer dükkanlar odalar• 
kalp ve mutfak methal halinde kul
Janılmaktadır. Mezkür dUkkanlau birer 
katlı zeminleri çimento önleri canıe
klnlıdır. Caddedeki dükkanın istor 
kepengi vardır ve 151 arşın kadar 
Çarfı içinde gezinti mahallini havi 
emJ&kin tamamı. Bedir Cemal Hanım 

245 1450 'lOJ6 KartaJ'da Yaylalar l\•ryesinde Kari-
1ederuaü mevkiinde yeni 59-20 nu
maralı 130 artın arsa üzerinde ahıap 
2 katta biri camekanlı olmak üzere 
5 oda 1 sofa 1 toprak avlu 1 mut
fak Ye 1370 arım bahçeyi havi 1 
hanenin tamamı. Sabri Bey 

210 900 3083 Unkapanında Hacahalil aklar mahal-
leıinde Zeyrek caddesinde eski 78, 
80 ve yeni 86, 88 numaralı 80 arıın 
mrH Uzerinde klrgir ikiıer katta 
UıtJerinde birer odayı havi yenice 
2 dllkkinın nısıf hissesi. Havva DUrdani H. 

690 1088 3916 Çırçır'da Hacıhasan mahallesinde 
Çırçır caddesi sokağında eski 2, 2 
mllkerrer 2 mükerrer yeni 2, 4 nu
mar.aJı yüz yirmi sekiz arıın arsa ü
Hrınde ahıap Uç katta birinci katta 
birer taıhk birer mutfak ( bir bö

l~kte tulumbalı kuyu ve bir hali ve 
bır dükkina) ikinci katta üç oda iki 
ıofa bir hali üçüncü katta ikiıi bü
yftk biti küçük olanak üzere üç oda 
~i~ ıofa bir haltyı havi maa dUkkin 
ıkı b3Jllklll bir hanenin tamamı Ruziye Hanım. 

743 2815 3922 Fener'd eAptiıubaıı mahalleıinde Fe .. 
nermeydanı ıokağında eski ı 1, 19 Ye 
yeni 17, 19, 19·1 numatıh yUz arıın 
aı:-a llzerinde ahşap ik iktta iki oda 
bır antre bir ıofa bir mutfak ve 
merdi•en altı ve k8mUrlüğO iki bal
kon ve altmıı arıın arsa oıerinde bir 
dtUdclnı Te elli beı artın gezinti ma
hallini ve altında bir dükkanı havi 
bir hanenin tamamı. Fatma Zebra H. 

340 1722 4109 K~camuıtafapaıa'da Hobyar mahal-
le1.nde Sebzeci ıokağında eıki 3 mU
kerrer ve yeni 3 numarala yüı yirıni 
artın arıa üzerinde aht•P iki katta 
biri aandık ve U~Q bir ıofa Oıerinde 
olmak üzere yedi oda bir çini ve bit 
çimento taılık bir kömUrlOk bir ku-
yu bir tahta koridor ve yirmi arıın 
arsa üzerinde bir mutfak ve yüz on 
altı artın bahçeyi bayi müfrez bir 
hanenin tamamı Adviye H. 

124 t;07 4175 Keımekayada Hamamimuhittin ma-

nenin tamamı. 
Mehmet Hayri ve Ahmet Hilmi Beyler 

268 2965 4195 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde 
Yazıcıoğlu sokağında eski 31 mü-
kerrer ve yeni 16 numarala yUz elli 
bet artın arıa Uzerinde bir katı kar
gir iki katı ahfap olmatk Uıere üç 
katta dört oda iki sofa ve yirmi ar· 
şın ana Ozerinde kirğir bir katta 
bir mutfak on boş arım aralığı havi 
bir hanenin tamamı. Osman Şemsi B. 

243 880 4205 Koca Muıtafipaıada Hobyar mahal .. 
lesinde Tulumba sokağında eski 13 
ve yeni 19 numaralı yllz yirmi arşın 
arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta 
bet oda bir sofa bir tahtahoı bir 
malta taşlık bir kuyu bir evalh ve 
kırk arşın arsa ilıerinde bir mutfağı 
havi eskice bir hanenin tamamı. 

Abdülkadir Bey Zeliha Nuriye, Naciye, Nebiye Hayriye, 
Ay!fe Müzeyyen Hanımlar 

189 600 4239 KaragOmrükte Hatice sultan mahal· 
lesinde Karabaş caddesinde eski 84 
ve yeni 108, 108-1 numarala yirmi 
bet arşın arsa tiıerinde kArgir iki 
katta bir oda bir mutfak bir gezinti 

.mahalli Ustünde bir tava narası ve al· 
tında bir dilkklnı havi bir hanenin 
tamamı. Recep 

271 S.319 4244 Fatihte Atpaıarında Maniaah Meh-

140 1884 

540 1536 

192 988 

metpaşa mahallesinde eski Y enihan 
ve Sarraf ve yeni Bakkal sokağında 
eski 2 milkerrer 2, 12, 23, 25 ve 
yeni 6, 8, 10 numaralı yüz kırk bir 
arşın arsa üzerinde kirgir dört buçuk 
katta on bet oda bir antre bir gu
ıulhane bir gezinti mahalli U_ç kori· 
dor dört ocak bir daraça ve altında 
bir dOkkAm havi bir hanın tamamı Halil Ef. 

tarafından vekili Gallami Mehmet Halil Ef. 
4303 Küçük Mustafapaşa Gülcamii mahal-

lesinde Camiiıerif sokakağında eaki 
24 ve yeni 10 numaralı dok1an altı 
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta 
beş oda üç sofa iki şahniş ve yirmi 
iki arşın bahçeyi ve bir kuyuyu havi 
bir hantnin tamamı. Yuıuf Ağa ile Hamiyet 

ve Servet Hanımlar. 
4453 Cibalide Karabaş mahallesinde eıki 

Y enikapı ve yeni Çeşme sokağında 
eski 6 mükerrer ve yeni 4 numaralı 
kırk sekiz arşın arsa Uzerinde maa· 
bodrum kargi 3 buçuk katt alb oda 
biri ufak olmak üzere iki sofa bir 
antre bir ufak taşlık bir mutfak bir 
tahtaboş bir koridoru havi bir hane-
nin tamamı. Madam T eodosiya 

18i82 Istinyede Mahmuçavuş sokağında eski 
99 ve yeni 100,105 numaralı yllz on 
dört arşın arsa üzerinde ahıap üç 
katta altı oda iki sofayı ve karşısında 
beş yüz altı arşın bahçeyi havi harap 
bir hanenin tamamı. Ali Nuri B. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emllk 
hizalarında göılerilen bedellerle talipleri Uzerinde olup 5 teırinisani 
930 tarihiae müsadif çarfamba gUnil saat ikiden itibaren mOzaye• 
deye mübaşeret olunarak ( muhammen kıymetlerini ) giçliği tak
dirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip 
olanların mezkQr günde saat dörde kadar Sandık idaresine müra
caat eylemeleri ve saat dörtten ıon a vuku bulacak müracaatların 
kabul ediJmiycceği ve me.ıkôr emllke evvelce talip olanların kat'i 
karar esnasında hazır bulunmadıkları ve baıka tal ıp zuhur eylediği 
takdirde evvelki taliplerin müzayededen çckilmiı addolunacakl 

·ı l an 1üzumu ı in o unr. 
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Köprü münakasası 
Nafia vekaletinden : 
Mersin Yiliyetinde Tarsus • Adana yolunda yapılacak olan 33850 

lira 25 kwuş bedeli keşifi Keloğlu köprüsil inşaata kapalı zarf 
usuli~le münakasaya konulmuştur. Talıpler münakasa evrakım gör· 
mek üzere nafia vekaleti yollar umum müdürlüğüne, lstanbul ve 
Mersin naHa baş mühendisliklerine müracaat edebitirler. 

Münakasa evrakı beı lira bedel mukabilinde nafia vekaleti yol
lar umum müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin 661 numralı müzayede 
müakasa ve ihalit kanunu ahkamına tevfikan hazırlayacakları tek· 
Jif mektuplarım 8 ikinci teırin cumartesi günü saat 15 den evvel 
nafia vekaleti müsteşarhk makamına tevdi eylemeleri ilan olunur. 

-:-~~~~---~------~------------------------~-~~ 

"' Ali deniz ticaret mektebi •• mu-
dirliğinden; 

25-1O·930 Cumartesi günü tedrisata baılanılacaj'ından mukayyet 
tn' , b ni~ e~yayi zatiyelerile birlikte yevmi mezkur sabahı saat ıe· 
kiz buçukta mektepte hazır bulunmaları lüzumu iJin olunur. 

Dahiliye vekaletinden: 
Kapalı zarf usulde ın·tinakasaya 

konulan Ankara şehrine isale edi
lecek su ışıne muayyen zamanda 
talip ziihur etınedığinden 
zarfında pazarlıkla ihalesi 

bir av 
.1 

tekarrur 
eylediği il~1n olunur. 

Tire kaymakamlığında: 
1 - Tirede müceddeden inşaedilmekte olan hilkumet konağı 

binasınm ikmali inşası için mevcut 20,000 lira tahai&at 400 lira 
taş 390 liralık kireç 1,200 Jirahk kum, çakıl 1900 liralık tuğla 
1,500 liralık iskele ve çatı kerestesi ayniyat olaraK vahidi l<iyas 
fiya.iyle ve olbabdaki proje ve şartnamesine tevfikan üç ayda ik
mal edilmek şartiyle 5-10-930 tarihinden 25-10-930 tarihine kadar 
21 giin müddetle •e kapalı zarf uıuliyle mevkii münakasaya vaze· 
dilm .ştir. 

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

3 - Münakasaya dahil olacakların münakasaya konulan inşa
abn proje ve keşifnamesiyle şeraiti münderecatını tetkik ve deruh
te edecekleri tafsilat ıeraitini aynen kabul addetmiş olunacaktır. 

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

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

. 6 - Proje, keşifname. ve ıeraiti inıaatı görmek isteyenlerin 
Tu~ kaymakamlığına lzmırcle nafıa bat mühendisliğine müracaat
ları ilan olunur. 

~-~·~~~~--------------~-

Çanakkale nafiabaş mühendis
liğinden= 

12574 lira 42 kuruş bedeli keşifli Kale - Ezine tarikinin X S + 522 
la 10 + 000 kilometroları arasında 4334,5 metroluk kısmın tamirata 
esasiyesi 30 teşrinievvel 930 tarihine mtisadif perşenbe günü saat 
15 te ihale edilmek üz.re 10 1eşrinievvel 930 tarihinden itı baren 21 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 
Münakasaya liyakati fenniyui ~aş n:ühencislerce tasdik edilen fen 
memurunun iştiraki mesuliyeti ile çah~acak olanlar kabul edilecektir 
Taliplerin 30 teırinievveJ 930 tarihine müsadif per~enbe günü saat 
15 ten evvel Çanakkalede en vilayete cümerve tafsilat almak is
teyenlerin Nafıa baş mühendisliğne müracaatları ilan olunur. 

.. •.ıı~m.,~1.1111 · ~ •••~ 
Büyük 1 ayyare Pıyangosu \~~~~: 

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

TAYYARE PiYANGOSU BtLETiNi 
ALiNiZ. 

4 lincU 1930 dadır. 

IKV ].\ K 1 T ı :?_., 
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, ••••••~•Tarife•••• ... ., •• 
! 1 Delıdık ı.uroı JO • 
• • 2 • • • 
: s • • 
: 4 • • : ihtivaç kalmayın-
: cava kadar ( azaml 100 • 
: 1 O defa) ilctn edil-
: mek -/Jzere mahlu 
: Abonelerimi%İn her Oç aylıAt için 
; bir defaaı meccanen'. 
! < !atırı geçen ll!nlana fazla ~atın 
! için :S er 1.-uruş :ummoluııur . . .......... ............... : 
Satılık arsa - Byazıtta Tva aşn· 

taşında Eminbey mahallesinde bir arsa 
sanlıktır. Talip olanlar Yeni postahanede 
tefrik memuru Ziya beye müracaat 
etsinler. (6) 

= SAVISI tlER VERO l.:. ... .-..u . aıs ~ 
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ISTAl\Bül. Babıali Anı.ara caddts nde •\'1 1\11 Vl'ROl'. 
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EYl BiR VAIJDE 
EvlAdın~n sihhatini dü,ünen. her 

·hangi bir ı·ahatsızhk sebebile zail 
düşdüğünü gören. bu münasebet~ 
•e kansıı kalan, iştihasız bulunan 
çocuklarına latif lezzetli ve mü· 
keınmel bir kuvvet ilacı olan 

enoferratos 
Her ec:ıantdc bulunur. 

Zabitana, Hükumet, Banka, [ Devlet Demir yolları llAnları ] 

Şirket memurlarına - Taksit ile -------------------------· 
yalnız 15 gün için her gün öğleye kadar 
elbiselik yünlü ve ipekli kumaşlar erkek, 
kadın için hazır, ısmarlama elbiseler, 
paltolar, mantolar, muşambalar, gramo· 
fonlar: lstanbul dördüncü vakıfhan içinde 
Unionkoltesriat. (3) 

müracaat evi - Cumadanmaa . 
da her gün müracaat kabul eder. 

Galata Aleksiyadi han 
(4) Telefon 474 Beyoğlu ------

Kadın veya erkeklere - Ko· 
\ay bir iş ... işiniz olmadığı zamanlardı 

para kazanmak istermis niz 2·4 arassında 
müracaat 

lıtanbut dördüncü Vakıfhan içinde 
Unionkolterit (4) 

Bir daktilo hanım - gayet seri 
ve dürüst yazabilen bir daktilo hanım 
iş aramaktadır. 

Galata Arap ..:aml bakır sokak 23 No. 
hııncyc müracaat (8) 

Satılık fotograf makine ıeri 
ve dürbün: 

Objektif: Tessar l :4,5 f = 7,5 cm 

Objektif: Tessar l.4,5 f = 7.5 crıJ· 
Iea · Bebe pek az kullanılmış 12 cam 
1 filim pak ~asisile. 

Objektij: Erneman Anastigmat 
"Eruar,, 1,63 bir filim ı ak şasisile 45X 6 
boyunda makine. 
(Ernen:erıın 9ok kollenılmıtttr.) 

Objektif: Compur Zeiss ikon 
Tessar: 1:4,5 f = ıo 5 cm. iki körüklü 
65X9 makine üç Bam şasisi ve bir 

filim pak şasisile hiç kullanılmamış. 
Objektif: Compur, Te:ı Tassar 

1:4,5 f = 16,5 cm iki körüklü ıox12 
makine pek az kullanılmış, 

Objektif: Tes1ar. I.4,5. mentor 
Reflek5 üç dubl cam ş11si bil filim 
şasisi. Kullanılmı~ 

Hundan başka birde pek az kullanıl· 

mış 7.ei5s dürbün satıllktır. 
idaremizde R remzine tahriren mü· 

racaat edilmelidir. 

Karacabey belediye 
da iresin<len: 

Karacabey belediyeıioe muk
tazi bin metro tulünde kutru 
dahilisi on iki santimlik kordon-
lu ambuvatmanlı font su boruıu 
18 Teşrine\'vel 930 tarihinden 
18 Teşrinisani 930 tarihine ka
dar bir ay mllddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarıl
mıştır. 

Teklif olunan bedel haddi !A
yık görülürse 18 Teşriuıani 931) 
Salı günü saat 16 da ibalei kat'· 
iyesi icra kılınacaktır. Tal:p 
olanların ylizüe yedi buçuk dipo· 
ıitc' veya banka mektubunu ha
milen teklif mektupların• müd
deti mezküre zarfında belediye 
encümenine tevdi etme!eri ve 
şartnameyi lstanbulda tütün 
gümrük Tuzcularda 3 No. da 
Karacabey şirkct'nden talep et-
meleri ilin olunur. 

Haydarpata garı dahilinde bulunun büfe ve mUıtemiliitının bir 
ıene müddetle icarı açık müzayedeye konulmuştur. 

Müzayede 1-11·930 tarihine müsadif cumartesi gnnn saat 15 de 
Aokarada Malzeme dairesinde yapılacaktır. 

Taliplerin müzayedeye iştirak için 50(\ lira teminat akçesi •eya 
bu miktarda milli bankalardan muta teminat mektuplarile Ankarada 
malzeme dairesi reisliğine müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Manisa vilayetinden; 
Borlu-Demirci yolunun 6+008-8+438 inci kilometrolan ara· 

smda 18778 tira 44 kurut asıl, ve 1877 lira 84 kuruş gayn mel
huz ki ceman 20656 lira 28 kuruş bedeli ke~ifli on adet betonar
me menfezler inşaatı 8 teşrinisani 930 cumartesi günU saat on 
bire kadar müddetle kapalı zarf usulile mUnakasaya çıkarılmıı· 
tır. Fazla tafıillt almak istiyenlerin vilAyet nafia başmübendiıliğine 
müracaatları ilin olunur. 

1 l E rEytam 
idaresinden : 

Hüseyin Ziya L>eyin i~t ı kraz eylediği mebnliğ muka
bilınde idaremiz uhdes: ı ı de vefarn mefruğ buhıuau Be
bekte Bcbtık caddesinde 180 numaralı ' 'e 150 arşın 
arsanın 6 hissede 4 hisses. satılıktır. ~lezkt)r arsl• Be~ek 
meydanında tramvay durak yeriude, cephesi ve dere 
cıheti tahta perde ite kapalıdır. Bir miktarı da duvarla 
çevrilmiştir. Arsarnu bir ıarafı dere, bir tarafı Ayşe 

Harıım ' 'ereseleriuin evi balıces!, bir tarafı hissedarların 
• 

evi, vüzü de Bet ek cadde \'e mevdam ile multatıır. Sa-
• w 

tılacak kısmın kıymeti 3 7 5 lira tahruiu e<.Llnıiştir. 
Talip olanl:.r ve daha fazla mahlmat almak istiyenler 

hergliu saat 15 e k~dar Aclliye biııası dalıilirıde lstanbul 
E111\·ali Eytam idaresine ıı . üracaat etsiule·r. 286 - 29 

lstanbul 
tinden: 

Baytar müdür.ye-

lktııat vekaleti namına satın alınacak ıeksen beş ila yüz adet 
Jeter Şerer fabrikası mamuliitmdan bordiıo aletleri 5 Teşrinisani 
930 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte Defterdarhkta 
komisyonu mahsusu dairesinde aleni münakasası icra edileceiinden 
talip olanların münakasa teraitini anlamak üzere müdüriyete mürn· 
caatları i in olunur. 
---------

ı~tanbul ikinci icra memuıluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz •e 
paraya çevrilmesi mukarrer dört 
adet bobin derunünde mevcut 
Gazete neşrine mahsus kağıtlar 
ile bir adet Yazı Mak;nes• 28 • 
10-930 tarihinde saat 14-15 
kadar Sirkecide Ankara cadde
sinde kain lkdam hanı önünde 
açık artırma ıuretile şatalacağm

dan talip olanlarm mezkur gün 
ve saatte mahallinde hazır bu
lunacak memuruna müıacasıtları 
ilan olunur. 

Jandarma lmalAthanesl 
ilanları 

19883 ila 21760 takım maaıer' 
puş ve dolak yazhk elbirse bİÇ" 
ki ve imalıyesi kapab zarfla ınii" 
nakasaya konuldu. Müna1'aı 8" 
11-930 cumartesi günü saat oıı 
dörtte fstanbulda Gedikpaşacl• 
jandarma imala.tanesinde ysP1" 

lacaktar. Şartname ımalatanedefl 
ltvıi olunur Teklıfnamenin tarSI 

•. ~~.?.~~~ı~ııu!.~~.~.~.~~"~~.~ ... !..~~~~.~~~ 
Mes uı müdUr: ttefili Anı:tl 


