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Pazar 

lO~ay) 1930 
Teşnne>vel ) 

.. .. • osyo 1 
Yunan Başvekili 

Saat on yedide limanımızda bu
lunacak; selAmlanacak 

Misafirimizin tercümeihalini 
neşrediyoruz 

Mösyö Venlzelo• cenaplan 

şına yalnız dokuz dırahmi gOm· 
rilk resmi alacaktır. 

M. V enizelosla hariciye nazirı 
M~sy(; Mih~lnkop~los, ve maiyet
len bu guo Ellı kruvaz6rüne 
riikiben lstanbula hareket edi
yorlar. 

Anknrn 25 (Telefon) - Atinadan 
bildirildiğine göre M. VenizeJos hare. 
ket etmiştir. Yann Haydarpaşaya mu 
\'asaıntı beklenmektedir. Haydarpaşa. 
dan hareketini müteakip günü buraya 
Vasıl olacak ve Jstasyondn Başvekil 
İsmet Pı;. Hz. ve Hariciye vekili Tev
fik Rü., tü B. tarafından istikbal edile-
cektir. [Alt tarafı 6 ıncı sayı/ada] 

Yeni Tamim 
Muammer Raşit B. Ma -
arif vekili tarafından 
Darülfünun Eminliğine 

intihap edildi 

Yenı 

12SAYIFA 
.. ÇOCtJK SA Ylf ALA ~ 

• y 
Tefrıkamız 12 1 eşr ,ni
sanıde başlıyor 

o DarOlfnnun intibahab neticui 
hakkında diln Maarif vekili Esat 
bey karannı vermiş ve yapılan 
intihabı tasdik etmiıtir. Vekil B. 
intihap edilen iki oamzetteo 
[Yusuf Ziya ve Muammer Raşit 
B. ler] birisini tercih ederek 
Ali tasdika ar:ıctmittir. Karann 
bu giln Ali tasdikten çıkmaaı 
beklenmektedir. iki namzetten 
hanğiıinin tercih edildiği malt\m · 
değildir. iki namzedin U.miııden 
de ayni kuvvetle bahsedilmek
tedir • [ Bu hususa ait Ankara 
muhabirimiun geç vakıt verdiği 
en ıon haber, bu yazının niha
yetinde mnnderiçtir - Vakıt ] 

Yazan : Hüseyin Rahmi 

Maarif vekiJinin bayanatı 
Dün akşam Maarif vekili Esat 

beyle telefonla görtlştük şu be
yanatta bulundu : 

-7 iki tarafın da noktai na
zarın! tetkik ettim. Darlilfünun 
talimatnamesinin (18) inci mad
desi intihapta en çok rey alan 
iki zatın vckilctc bildirilmesini 
:,_.... -ı:,_._ Bvoclan -'>atka da 
bır kayıt yoktur. Yapılan intihap-
ta iıe bu şartlar vardır. Binaen
aleyh tetkikatımız intihabın ka· 
nuni olduğunu meydana koymuş· 
tur. intihabı kabul ederek iki 
namzetten birisini tercih ettik 
ve Ali tasdika arıeyledik. Da· 
rlllfünunda eğer bu bahis üze· 
ri.."lde muhtelif noktai nazarlar 
varsa bu darUlfilnunun kendi iç· 
timalaranda hal ve tesbit edile· 
cek bir meseledir. Diğer taraf· 
tan tek rey meselesinde bazı 
mabz.urlar da vardır. Meseli tek 
reyde bir isim lizerinde ittifak 
edilebilir • Bu takdirde vek~
let hakkını kuUanamıyacak bır 
vazJyete düşer. 

[Alt taralı 8 inci •aufamızda] 

Büyük Edebi Rom n 

kont Betlen şehrimizde 
Macar Başvekili yarın geliyor, 

sefir . karşılamıya gitti 
Macar ba§VC

kili Kont Betlen, 
lstanbula yann 
sabah saat 10,15 
te gelecektir • 

Macaristanın Tiir
kiyc sefiri M. 
d6 T ahi kendi
sini karşılamak 
Uzere dün Edir-

bare ket neye 
etmiştir. 

Kont Istanbula 
ınu va sa la b nın 
akşamı, sefir M. 
Tabi ile beraber 
Ankara ya gide
cek ve orada 
cumhuriyet bay-
remı resmi geçi-
dine iştirak ettik- Macar elçisi Tabi trende 
ten aonra ertesi gün, yani ayın 30 unda hareket edecektir. lstanbul
dan sonra Kont" Bellen Sofyada da bir gün kalacak, Bulgar Hari
ciye nazırının geçeli sene Macaristana yaptığı ziyareti iade ede
cektir. 

O gün 1\1. Venizelos, Tevfik Rüştü --
lıcyıe birlikte Meclis reisi Kazım Pş. c k ı 
~·l~z. lerini ziyaret edecektir. o gün oş un yağın ur ar 
ogıeyin Hariciye Vekilimiz tarafından 

-
Kont Bctleni karşılamak üzere dün akşamki trenle Hariciye ve

kaleti kalemi mahsus müdür muavini Kadri, teşrifat umum müdür 
muavini Basri beyler de M. T ahi ile beraber Edirneye hareket 
etmişlerdir. 

~tm:ıfftJlmft1ltQltl~ntJllllHttUfllnmDllllll m~namıumırmınawnmwKR11UJUumauımıaıanann IJ'llntmlUtt: 

l\ı, Venizelos şerefine bir öğle ziyafeti Şeh 1• d 1--h . I 
~~ri~ecek, müteakiben M. Yenizelos Re r e a rıbat yap 1 
ıcüınhur Hz. Jel'i tarafından kabul • 

olunacaktır. AJ,ımm lsmet J>ş. Hz. leri 1 • d 
~!~,::~~~~~n iararmdan bir suvar• zmır e evler yıkıldı 
s· lst_asJondn 1\1. Venizelosun .şerefine adamlar ••ıdü 
U lij bir tfüc \'Ücuda getirilmıştir. O 

Atina, 25 ( Apo ) - dün ge-
ce geç vakit Ankara Yunan se
fir· H ' kt•w• 1 ariciye nezaretıne çe ıgı 

llllistnceJ bir telgrafname ile 
lurk hükumetinin Yunan teklif
lerini kabul ettiğini, ve ticaret 

~ua.h~desi müzakeratında . t~m 
r ıtıJaf hasıl olduğunu bıldır-

l'lli~r .. °" :r ır. Bu telgrafnameye gore 
4 Gtk' 'h 1 .ı.1 

1Ye, Yunanistandan ıt a e-
"'1 en y .. 
tük .unan snbunlarım~ ~?1: 
b tarıfesinde yüzde yırını ıkı 
uçuk nisbetinde bir tenzilat ic

:~~ıtıı, hariçten Türkiyeye ithal 
tı den konyakların yüzde. kırkı
bın Yunan konyağı olmasını ka
.... ut etmiştir. Buna mukabil de Yu-
••an· . 

. --

Aris. le ikinci maç 
1 Bugün Galatasaraydan 

galibiyet bekliyo z 
Kaptan N•hat diyor ki ı "Aris takımını kazan
mamız lazım. Bütün kuvvetimizle ça•ışaca ğız 

0 ----
Aris takımı oyuncuları ve ta

lumla beraber gelen Yunan ga· 
.zetecilt:ri dün Galatasaray kulü
bi tarafından gezdjriJdiler \le 

akıam listü şereflerine kulüp 
binasmda bir çay ziyafeti verildi. 

olduklıırım söylüyorlar. 
Öğleden sonra saat üçte oto

mobillerle otelden alman misa
firler doğruca Askeri müzeye 
götürülmüş, orada her biri bir 
mil!etin tarihine kıymet kazan
dıracak kadar şerefle dolu rue-

ın 

ııa ~ht n, Türkiyeden Yunanısta-
1 raç edilen her hayvan ba- ( Yuısa S lnd saJıfaauda ] , 

Galatasaraylıları Atinada spo
cularımıza karşı gösterilen hüs
nükabule mukabele etmek için 
tertip ettikleri bu ikram, Yu
nanlı dostlarımızın üzerinde pek 
büyük bir hüsnü tesir yaptı Her 
vesileden istifade ederek Türk 
sporcularmm gösterdiği misafir
perverliğin, nezaketıo bayram 

3 üncü ter tip hediye 
kuponu : No. 17 
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Gazin in nutku 
Ankara, 25 (Telefon) - Gazi 

HazreUerinin meclisin açılma · 
~ıında irat buyuracakları nutkun 
memleketin dahili vaziyeti siya
siyesine temas eden mühim be
yanatı ihtiYa edeceği tahmin 
olunuyor. 

mnıııı 111ımrı M111001111111-.uaıutııtıur1.-Amtma.._ 1ı111 11•1aıııı .. ıau 

fahizin izleri, ipretleri kendileri
ne gösterilmiş, izah edilmiştir. 

Bundan sonra Sultanahmet camii 
ve müteakıben Kairiye camii 

kendilerine gösterilmiştir. Kairi
yeden sonra gene otomobiJlerle 
Darülfünuna gidilmiş ve orası da 

misafirlere gösterilmi§tir. Yunanlı 
futbolıcular arasında ali mektep 
talebeleri olduğu için Darülfünun 
ziyareti onla~ bilhassa alakadar 
etmiştir. 

Müteakıben otomobillerle Ga
latasaray kulübü binasına gidil
miş ve orada misafirler şerefine 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Aris takımı bugün ikinci maçı 
Galatasarayla oynıyor. J?ün ge
ceden beri yoğan yağmurun 
gayri müsait bir hava yapmasına 
rağmen maç bugün saat üçle 
oynanacaktır. 

Aris cuma günü ilk maçında 

kendi hesabına muvaEf•lfiyeHe 
bir oyun oynamış ve Fener le 
berabere kalmıştı. 

tfogUn Galat asa raydan, Fener
babçenin aldığı beraberlikten 
daha iyi bir netice bekleniyor. 
Bu netice galibiyettir. 

Yüksek azmini, candan oyna
yışını her zaman takdir ettiğimiz 
Galatasaraydan bu neticeyi yal
nız biz değil, yalniz fstanbul 
değil bütün Türkiye bekliyor. 

Galatasaray bunu müdriktir. 
V c buğOn rakibin kuvvetine 

yağmur, çamura rağmen iyi ne
ticeyi almak için biltün kudretini 
sarfedecektir. Bakınız Galatksa
rayın kaptanı Nihat bugünkü 
maç için ne diyor: 

- Aris takımını kuanmamız 
lbrm. Bunu hepimiz müdrikiz.. 
Tabi bu netice için billün kuv
•etimiz.i sarfedeceğiz. 
Takım kendinden beklenen 

itidalle bilhassa azimle oynaya
caktır. Cuma günü Fenere dur
gun oynamıştı. Bizim defans iyi 
oynarsa netice bi:ıimdir. Her 
halde Arisi kazanmamız lizım. 

Nihat spor dün anşam ki çay 
ziyafetinde spor muharririmiz bu 
limit verici söderi söylemiştir. 
Sarı kırmızıdan bu Omitlerin 
hakikat olmasına bekliyebiliriz. 

Takımın şöyle olması muhte
meldir. 

Avni 
Burhan Vahi 

Muammer Nihat Mltıt 
Celal Ercüment Necdet Latif Rabii 

Maçı futbul heyeti reisi Hamdi 
Emin Bey idare edecektir. Gala
tasaraya muvaff akiyet temenni 
ederiz.. 

Btııntlm/lel futbol maçları htl''ttı 
tutıbiresinden : 

Şimali Yunanistan ıampiyonu 
( Ariı ) ye Galatasaray birinci 

futbol takımları bugün atadyomda 

karşı: , a caklardır. 
1 - Müsabakaya tam saat 

( 15) te başlanacaktır. Hakem 
lstanbul futbol heyeti reisi Ham

di Emin beydir . 
2 - Kapılar saat yarımda 

açılacaktır. 

i }30 ----------------~"-!""'------------------------~--------------~-----....... --------------------~-------~~~~-"'!'~ 
GiJnün ~iyaJeti -
Alman kab'ne~inin 

zaferi 
L~~~~~K~ı~T§1n~T~ı~L~c§•~·~'§vHA!~=~:~J 
M. V enizelos için tertip 
edilen istikbal programı 

Londra sel aı eti Alman kabinesinin 82 reyle ekae
riyet kazanması beklenilenbir hadise 

n1üsteşn rlığı değlltH. Bir taraftan milli sosya-
Ankara, 25 (Telefon) - Ha- listler ve diğer taraftan Komü-

riciye müsteşar muavini Liltful- nistlerin şıddetli hücumlarına 
lah B. in Londra sefareti nılis- maruı kalan Her "Briining,. 
teşarlıg- ına tayin edıleceg- ı· so··y- pek mu" "'ku" 1 bı·r vaz'ıy•tte bu'u-Ankara, 2;; (A.A.) - Yunan Başveki- safirler öğle yem('kk. · · hariciye H l,i " '- ' 

li 1\1. Venizclo ,.~ t·efikalan, Harlciye ti Be:· !fen<linin köşklerinde yiyeceklei· leamektedir. nuyordu. 
\~ekili L 1\lihalakopolos ve refikaları- ve ye ~!~ten sonra cıa Reisiciimhur Kavnıakanı ı\1ünür B. Yalnız Radılcallar ile birkaç 
nın Ankarayı ziyaretleri münasebetile Hz leri tar:.fm8au köşklet"inde tyiyecek Ankara, 25 {Telefon) _ Bü- kUçUk gurupun mlizaheretinl el-
tesbit edilen proğram: ler ve yemekten sonra da Reisicüm)\ur Uk k de eden kabinenin zaferini, ne 

Y er im harbiye deniz muavi-
26 - 10 930 1>azar , ünü; Yunart başve Hz. leri tnrafın<Junkatiul edilecclcler- Başvekilin kanaat verecek ce-

kili ~I. Venizelos ve refikası Hariciye dir. 'Saat 20,ao da Başvehit p~ H7~1eri ni kaymakam Milnllr B. vefat vap.ar bulunmasında ne ele mu-
nazın 1\1. Mihalakopolos ve refikası ve ve retikaları Hariı:_efendi Ankara pa- etti· Cenazesi merasimle kal- halefetin zaif olmasında arama-
yanlarında bulunan zevat 26 teşrini· lasta misafirlerin : erefine bir ziyafet dırıldı. malıdır. Bu muvaffakıyetin ye-
e~:e~ pazar günü saat 16 da e~li k~avözö verecekler, zt;ai'Mi bir uvare takip ede Adliye tay~nleri gane imili reisi hü ümet Mareıal 
ru ıle lstanbula geleceklerdır. Kruva- cekktir. Ankara, 25 (Telefon)_ Ke- Hindenburgdur. 
zör ıünasip mesafeden iki Türk torpi 28-10-930 salı: Saat 13,5 te 1\1, n ·b l lh f 
t t f d ka l ktı çı or u su hakimliaine Eleşkert ilhakika, milliyetçilerin en o u ara ın an rşı anaca r. l\' d ,, . 1 M ,.1 d ,.1. a 1 · . · .ıa am enıze os 'Ve • ve " a am J • ı sulh hakimi Osman Naı·ı, rs•~ 1•• şedic bir surette hücum için kul-Mıhm~ndarlıklarına tayın edılen Ha h 1 k 1 h · . kT B f d" ı:. K 

rich e ,·ekaleti kale:ni mahsus müdür a a OP=-' os arıcıye ve 1 ı eye en ı- pa?ar aulh hikimli?.'ine hukuk landıkJan silah harbiye nazıra 
,.e İı inci daire birinci şube müdürü nin. k~klerinde ,Kont Betlen şerefine mezunlarından Bahri, Reıadiye ile Reisi hU\<iimetin araı:sında ih-
bcyter bir istimpotta kru,·azörü kar ... ılı verılen zıyafette hazır bulunacaklar- k' ı··· M t.ilif oJdug"'u meselesi idi. Böyle 

-s ı. ~ ı · hi ım ıgıne ustaf a Enver, Altın-
yacaklar ve gemiye çıkarak Cümhuri- dır. Saat ltı,30 ua Marmara KÔşkünde bir ihtilifın olmadığı ve jeneral 

t 20 3ı..: a 't ,.,1 d , . · taşa Faik, Kırşehre Amasya yet hükumeti ve Hariciye vekaleti nll.· çay, , aa - •' v a u • ve ı .. a am enıze "Gröner,, ile reisi hOkiimetin her 
be h d. .ı. , , •ı d ı ı hAldmi Nuri, Diyaribekir sulh mına yanı oşame ı eyliyeceklerdir. Ios e ul. te 1• a ıim M ha1akopo o~, noktada anlaşmıı bulunclulHarı 

Kruuzör saat l,15 ile 16 arasında Kon\ Bertlen şerefine Başvekil paşa ceza bakimi Reşit, Pınarhisar hakkında verilen söz bUyük bir 
Haydarpaşaya geldiğinde mutat bahri 11~ luile reffkahtrı Hanrmefenai tal·a sulh hakimliğine hukuktan me-

tesir icra etmit ve l<abine ekae
merasimin ifasından sonra misafirler rınd:in verilen tivafette ve suvaretle zun F aııl, Çivril ceza hiLı·mıı· -· " riyeti temin edebilmiflİr. 
istimbotla ve mihmandarlarile birlikte hazır bulunacaklardır. gıne Gireıon hakimi Hilmi, 
aat 17,15 te rıhtıma .. çıkacakl.ardır. _'ln ._ 10 _ 9,.,0 Çanı"mb" .· l\ıı·sarı·rı•r 

0 
•• g. Vaziyet böyle oldul<ça Martıal 

ı .w., a -ı.- .. "° Gireson hikimliğine Emin beyler H. d b - f k ı r k' d 
Rıhtımda stanbul vahsı ve beleaıye re 1 eyemeklerini mihmandarlarile otelde ın en urgun ar a ar rev ın e 
isi Beyefendi tarafındah istikbal oluna . ki d. cu··mh . t ba tayin edilmiılerdir. bir nüfuz sahibi oldug .. unu ve 

yıyece er ır. urıye yramr ge-
caklardır. Merkez ltumandanı ve polis . . . J{abuf edı'fecekfer Almanyanan siyasi verheıini isle· ··d·· .. B ı · t•kb ld h b 1 çıt resmınde hazır bulunarak akşamkı ,.J , 
nıu uru ey er ıs ı a e azır u una oiği veçhile idare eylediği neti-
caklardır. lstasvon 'l'ürtc n Yunan bay baloya iştirnk edecekl -:rdir. Ankara, 25 (Telefon) - Ser-

J p -ı. cuine Yarılır. Bu ise Alman mil· 
raklarite tezyin edilecektır. Misafirler 30 · 10 • 930 erşembe: l\ıisafirler bcst fırkadan ayrılarak tekrar M b 

letinin a2ürya ataklıkları kah
titısusi trenle llaytlatpaşadan saat 17 Macar sefareti tarafından Kont Bert- Halk fırkasına mrmek i,.in mü-

•· ~ ramanına ne büyük bir minnet-
30 da hareket cdecel,Jerdir. len şerefine verilecek olan ziyafete iş- racaat eSen Bozdaüan gençlerı'nı'n 1 k h. ·ı b ld · 1 • tar ı ıssı e mcr ut o ujunu 

Teşyıde istikbalde haıır tiuhına:1 tirak edeceklerdir. Ak:. m Yuttan sefa umumi nedametlerine binaen 
zevnt hazır bulunacaklar<lır. Hareket retine tah~s eallmlştlr. tektar Halk fırkasına kabul edi- g6sterir. 
Grubu şimdiden e,·el vuku bulutSa 31·10 - 930 Cu1tta: SabahJeyJn saat lecekle • z aT ~------....._ __ _ 
a kerl merasim yapılacaktır. 11 ele Hariciye v kAietintle lçtirna, Mar rı anne 1 ıyor. Fırka ıarda : 

27-10-930 pazartesi: Hususi tre 9,30 mara kö~kUnde katibiumumi Beyefen- KAZIM PAŞA ANKARADA f fhi B A k""°' 
da An karaya mu,·asalat edecektir. Is;. di tarafından bit dejöne ,·erilecektir •. . Ankara 25 (1'elefonla) - M. M. Re C • D O ray 8 
UÜJlon 1'Urk ,., Yunnn bayraklarile tez Akşamı misafirler hususf trenle Anka ~ı lKb.~m P~. Hı.ile~ buraya vasıl ol· dilli 
) in eallecek n oruda bir böl~~. a~k~r rayı terkedet:ekler ve hare~et. ~Un~§ b:l a:d~l~ıf:r. sam m merasimle lstik- s. F. reisi Fethi bey dUn ak· 
re mi seHimı ifa edecek \'e muı.ıka '\! u battıktan onra vuku bulduı:u ı~ın e k' ı 1 A •~ ı 

. • . . . . . . . . . 1NG1Lli'. p AıtLA.1.\1~ 1 o~ sam t P!"JZnl'PC - n.ıc~l'llV• n .. ··: 
nan mıJlı m:mıını ~~ ... :c.!rhr. BatıvckıJ rasımı a kerıye ıfa edılmıyecektır. ls- Lo d 24 (AA) ket etmııtir. Kcnclısıne zcvcesı 
Paşa Hz. lerile Harici:e tekili Beyefen tikbalde hazır bulunan zevat Yunan ., Tn ~- :..ı • • - Parlamento de refakat etmektedir. Fethi B. 

B kT ·ı H · · natı e · - eşnnıe,·velue toplanacaktır. l\luha 
8i hariciye rnUsteşarı Matbuat 11 inci aşve 1 1 1 e arıcıye rı~ı ve r •· fazakar fırka reislerinden M. Bald\in motörle BilyUkdereden gelmit 
daire protokol tımam müdürü Beylh kalannı teşyı eClecekler ,., mıhman<Jar M. Chamberlaln ,.e M. Anety Taims Ye trene binmiştir. Fethi beyi 
misafirleri istikbal edec~klerdir. 1.dsa- lan İ!'tanbula beraber. gl<lecekler<fli-.. gazetesine bir mektup göndeftrek ame lstasyoncia karıı fırka~an lstan
rirler Ankara palasta izhar ettirilen 1-11-930 CuHtartesı: Husu i trenın le fırkası hUknmetinin yahudileri hö.k bul mcb'usu Hayaar, Erzurum 
dairelerine gidip bir müddet istirahat Hayaıırpaşaya muva~alatın8n misafir- kında takip etmekte olduiu siyaseti meb'usu Tahıin beylerle, Orhan 
ettlkkten sonra Yunan sefiriniii refaRa ler merasimi askeriye ile 1stlkfüil enile tenkit etmişlerdir. Mitat, Ziya Molla beyler , fır· 
tinde sa::: 11 de hnriciye vekiJI Beyefen cek ve is~asyonda Vali Beyef en<li ile KOS1'ES ARKADAŞI ka mensupları ve Nezihe Muhit• 
ili.)i ve saat 12 de baş\'ekil P~ Hz. leri teşyide olah ıernt bullınacaklard.ır. Le Havre, 2:ı (A.A.) - Tayyareci tin hanım teşyi etmişlerdir. Fet-
ni zİt.•aret edecekler dir. Başvekil Pfişa ML~afirlerin Istanbulda? hareketlerın- Coctes ile Beltonte 5aat 11,:> ta Le Bur h' L: •1 b" .,·· y .. 

J d v r B f d. ·e dığer · t t . . .. h 1 ı oey gazerccı ere ır şey . 
hazretlerile hariciye veklli Beyefendi· re d 8 1t e~e end.

1
1 "e~"lerdir ı.e:ra ar~- Jeye gıtiml ekB 

1
u
1
zerte . a~ad anmrşl~rdır. temek istememiı ve tren kalkar" 

• . . . rn nn eşyı e ı ec 1\ • .nruT"azo- Costes e e on enın ı are ettık1eri 
nın refıkalar1 Ilanımefendıler kart bı· .. 1• d ··farakati e a .1 b b . ken S F mensupları· "Yat• . . • . . run ıman an mu snasın a tayyare ı e era er 11 takıp tayyaresi . • • . v • 

rakacaklardır. llarıcıye '\i ekılı Beyefen muvasalatınaa icra edilen merasim ya- d aktadır F ethı B.,, dıye bagırmıılardır. 
di saat 12,45 te Başvekil Pş. Hz. leri pılıu:aktrr. e uçm NIKAllANDILAR Tahsin bey gelecek cumarteli 
1,15 te Yunan .naş~ek.ili ile Hariciye na Ankara, 25 (A;'A..) - Y_unan, B~şveld Roma, 2:> (A.A.) _ Bulgar kralı Haydar bey de pazar~esi gUnd 
7.lnna otelde ı:ıdeı ~ıyaret edecekler· li M. Venlzelos de Har cıye \ ekıli ?ti. Boris ile Pren~es Jeanne'in nikah me Ankaraya gideceklerdır. 
dir. füiyükk Millet Meclisi reisi Paşa Mihalakopolos ve :refika~a~nı hllmll °: raslmi bugiln Assise'de yapılmıştır. Serbest fırka merkezi , 
Hazretleri ve diğer vekil beyefenailer lan hususi tren ayın 27 mcı pazar~esı EVJ,ERI YIKAN TA YYARJ..: Haber aldığımıza göre S. f'. 
kart taati edeceklerdir. Saat 145 te mi günU Ankaraya mu,·asalat cClecektır. Le Bude, 24 (A.A.) - Lane 'Ve No- merkezi Ankaraya nakledilecek 
•• •• --· - colas namında bir tayyareci, Adisaba- Jıtanbul merkezi : de bugünden 

1 k ı 
• ba'ya gitmek üzere müteaddit defalar itil:>aren Nazlı handan Taksim" ra e çisinin itimatnamesı yerden katkmağa uğraştıktan sonra deki Binaya tamamen taşının•f 

nihayet öğle vakti u~mağa munffak olacaktır. 
. K olmuşlarsa <la, s:ı:ıt 12,30 aa Le BurJ·e s b t fırk d il ı·t 

1 k 1 • • • · · · T- '- ~ t - er es a a ene men ~ ra C ÇlSl ttımatnamCSIOl UtKÇC uır OU U üzerinde uçmak a iken tayyare birden , . ~ · .. f'. 
. d'] t kd• t • t" bire evlerin üzerine dü~müc;ı ve rıkan Kaydedıldıgıne gore Serbest .. 
ıra ı e a ım e mış ır ·s '11 ~ b·· ·· 'h · h 1 d "111" .. .. büyükk hir alev ~ok evleri ateşe ver- utu~ ı tısas sa a arın !1 ~ncu e~ 

Ankara 25 (A.A.) - lrak sefiri Na- nezdinde temsil etmekle mu erref ol· mi tir. 'fa yareciler kömUr haline gel- ler kutadına karar vermıttır. Bu 1 
' ı. · ·· l k d' ·h · h 1 r•" ci Şevket Bey bugün Çankayada Reisi du~um .~eml~k~t~n r.ab samllerl?e v~ mi olup, enkaz altında başka maktül c~en e~ .e~ .1 ~ tısaı aa a a ııd' 

cümhur Hz. lerl tarafından kabul edi necıp Turk mılletme kBrşı en hnlıs mu lerin de bulunmasından korkulmakta- aıt meaaılerını ıkı nokta etrafı d-' 
1 k · ı· tn · i '"· kdı·m etmı·a. veddet ve muhadehet hislerini besle. dır teksif edecekler, fırkayı alaka • ere ı ıma amesın 1.a :r . • • d k ) h ı· d et 
t . l k r· · b ü b ti 1 ... rk mekte olduğunu arz ve ıkı devlet ara· ""'""''"""""""'"""..,""""""'"""'"',_ __ ,""'""'"""""' .. m'"nm"""" e en ısım arı, rapor a ın e 111 it 
ır. rn ı:ıe ırı u m nase e e u - "l<'lrı· •ı·· lerı· · ha..,metıu· lrak 1"ralı k ki & 'l Ly 

d, t ·at tt'ği kemali memnun·ı· • ~ ~ ~.. ' "' n eze verece er umumı mesaı ıı 
l k t .d k. tk · t t · t' sın a eza} e ı · · · d. f ' 1,,.,. 

çeRoiarıa~ ahı e lılnul ~ ıraMeCmhışhır: yetle müşahade edilen muha1asat ve iyi Hz.~erının zatı fılfnızf n~z ı~c ev!mla kınaa da netriyatta bulunacak ııv 
e s cum ur z. erı; u a am k 1 k,.. b ğl takviyesine hütU de murahhas ve orta elçı tayın ettıkle- mı-. • ornşo o a annrn n . . . . 1 b.. . . . T' il' 

matbtıum Haşmetlu Kral blrıncf Fıty- •c aı etle ~ahşmafı en mukadd~ rını bıtaıren mektup arını U} ilk hır Bu encümenlerden Hukuk efl~ 
sal Ilz. ]erinin beni nezdi devle.tıerin~ ~: -r:zife aadedecefiml tekrar etmefe menınuni.)etle ahyo~um'. Kral. Hı: leri meni te§ekkül etmİ§tİr. YapılaP J"tl" 
fevkal~de murahhu ,.e o.r~ ~lçı sıf~~ı müsaailei riyasetpenahllerlnl rica etle nin ve ~ra~ ~illet~nın Türle ~ılletı hak tihahatta encümen riyasetine ~ 
le tayın buyurduklannı ışar eden ıtı- rim. Vazifemin ftMJnl te8hi1 için bana kına~kı hı~ıyat 'e temen~ı~atına te- han Mitat B. gelmi§, Vahit ve ~ıtıt' 
matnameyi zatı riyaMtpenahilerine pek ebem olan r.atı devletlerinin ve şekkür e8erım. lr~k mill~tının ~efah Beyler katipliklere, ıahık J>ı~• f, 
takdim ile şerd kesbeylerim. Gerek za Cümhuriyet hUkftmetinln müzaharet ve fkballnl .temennı eaerım. Mümtaz Muliasebat müddeiumumbi Cesıı;,.. 
tı devletlerinden ve gerekse Türkiye ve muavenetine 11tazhar olacafrmı Umil seleflerin.izın haşla~ı oldukları ''azife sabık lzmir meb'usu Şakir,Abd~ 
Cümhuriyeti Hükömetinden selefleri- ederim. J bu mazaharetln iki memle- Y? ~emah mu,·atlakıyetle tte;a~ edece rahman AC:ıil, Avukat Hasarı ~,i' 
min nail oldukları hususi inayet ve ket arasın8a teyemmümen mevcut mu- ğ~~ıze emniyetim 'ardır. lkı rnıllet ve mi, A rukat Haydaa Beyler de dı'' 
müzaharetin bana terettüp edecek mes habbet ve mutfalasat rabıtalarının tak huk~rnet arasında mevcut "~olunan .v~ ıni azalığa intihap olunmutl":~.,ıl' 
uJi\'etlerin ifasında zatı riyasetpenahi viyesi hosusunda beslediğim kuv\etll pek. ısabetle be~~~. buyurdug~nuz gıbı Fırkaya mensup avukatlar eııcıJ 

: . . . . . d·t inkışaf ''e tezaufu rnemnunıyete şa- · t b' . · d d" , lerınin ıtımadını ıhraz şerefıne mazhar emelle memlekebmin şe ı arzusunun nm azayı a ı-. ,ın en ır. • .A 

1 - k • u· b. (1 lll t kd tt• t:ıhakkoknkna meaar olacağından kat- yan olan dostluk rabıtalarının sarfede lktrsat ve fen encümenleri de yr 
Bıı kuponu ke!ip birikti- 0 acagıma U\Ve ı ır e eş e 1 

•• 1 i t' · d ltt'k k ' 
ği kanaatindeyim. Mufahham matbuu iyyen fUp'hem yoktur, ReisicUmhur Hz. ccgı:t t m~sa .. ne ı~esın e g 1 çe. ~,._ yakında. tetekkül edeceklerııJlf• 

riniz ; bir !ıra kupon ge• , , · . . , . leri. vetleneceğı şuphesızdir. Yazif enizın ıfa C H F kazanıyor , 
mun fürk mılJetının refah ve ıkballne • • .. • . sında size muvaffakiyetler dilerim. •, • • _ Mardi" 

tiıen VAKlTın flfrUI turlu müteaJJik temenniyatı kalbiye ile mem Reısıcun1hur Hz. Jerını Bu husu ta gerek benim gerek Cüm- Mar<hn, 24 (A. A.) t41ı-
hedlvelerinden birini lü hissiyatı haşmetanelerini kemali ih cevabı huriyet l.ükümetinin mÜzaharet ve mu ile 7 ka:ıasında yapılan bel t' 
kendi 5eçlp alacaktır lflsla arzetmeğe bütün kudretlerimi Reisicümhur Hz. leri c vaben atide· annetinden emin olabilirsiniz. Elçi ye lntihabatını C. H. F. nalllıe 

------------....ıı.. sarfedcceğim. Zatı riyasetpenahileri ki nutku irat buyurmuşlardır: Hazretleri.,, , leri kazanmıılardır. 
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• İlga edilen bir meslek, bir memuriyet 
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Taksim bahçesinde laklaka ediyor- de tayin olunuyorsunuz. 
duk. Sakadan hoşlanmaz, hep ciddi laf Damatlık, osmanh genci için bir mes
eder, ~üJmesini pek o derece bilmez lekti. !iadem, haşern... Caba birdaire. 
mubarek bir zat yalnız bir ilmi mah- Yarın ne pi~eceğini ahçıya emretmek 
felde açılabilecek bir bahse girişti: külfetinden bile varestesiniz. Biraz im-

e.. h · t' il. d tizaçh olmak Jazımdı. Kaynata ve kay-- um urıye ın anın an sonra . . . . . 
t .. k · 1 1 

kl 
1
. nanaya ıtıdal dnıresınde rıayet. İtidal 

ur gencıne açı an mes e er, meşgu ı- d · · d d' D h f 1 . • aıresın e ıyorum. a a az ası de-
yetler, memurıyetler .... Gayet dogru, dü -·ı ·· k"" "ht ı ·· ta .. 1.. f k t h d d" gı ; çun u ı ıyar ar sonra şımanr-
rus soy uyor, a a sa ne e unya- Jar-

nın dört köşesinden gelme artistler ba- Bedava bir otel, hanımı da birlikte. 
cak atar, göbek çalkalar ve çıplanırken Kışın büyük konak, yazın köşk yalı .. A
!:imse bu nutkka !·ulak asamazdı. raba emre amade. Hanım fazla sünepe 

Tıraş devam ediyor ... Artist hanım ve mümkünse hafiften aptal olursa da
]akır şakır oynarken tıraş şiddet peyda ha iyi. O zaman çetrefil cariyeler de yü 
etti. Perdahlandık, durduk. Ne tüken zünüze güler. 
ntez tıraş! Sahnede değişen numaralar, Düşününüz! Osmanlı gençliği ne 
seyircilerin çığlıktan konferansçı beye kaybetti ... lç güveyiğili öyle bir hazine 
zerrece tesir etmiyor. O, cami kapıla- idi ki başka bir diyarda bunun misli 
rındaki kör hafızlar gibi okumasına de- yoktu. Gençler her yerde, kafaları, ik
''amda. Evet konferansçıy:ı teskin etme- tidarları, tahayyüzleri ile._ Osmanlı a
li, durdurmalı. Fakat nasıl? leminde de. .. Yüzleri ile hayatta rnu-

Aramızda Hasip Bey isminde biri ~·nffak olurlard~ .. Yazık: nu memuriyet 
\'ardı. Birdenbire söze karıştı: ıl~a olu~u~or. Cu?1hurıyet devrinde iç 

_ E . t b .· d d' 0 f d d .. 1 guveylerının adedı pek azdır. Vazifelc-
• ~e, e)ım, e ı, x or \ru • . d k"t"'d"' lkt t' E . . . .. 

Hin . t· . t f .. .. l" k b" rı, e o u ur. ısa . zıcı hır sılın-unu ıç ımaıya pro esorune avı ır d. "b' . .. 1 .~. •• 
h • ır gı. ı ıç guvey ıgı muessesenin tuz 
araret, bir ciddiyet. bir vukuf, bir be- buz etti. 

llgat ve bir fasa hat ile bu mevzuu aç- .. . • . . . 
tınız. D' . t• . h . y 1 iç guveylıgı: ıshrahnt, refah hayatı. 

ıra) e ınıze n) ranrm. a nız r • • ~- d"k" 
l>ek . . . . . \er, yıyeyım ... ı:. ım ı ·ı gençler pek bi-

mühım hır mesleğı unuttunuz. ltı- ,.aredirler Size hayatımı t ·r d .· :rar ederim. G 1 . . . • . ::. • arı e C)ım 
· enç erımıze )enı yem mes de geçmis zamanların saad t• h kk d 

.. 
Serbest Fıkan1n 

gazetesi? 
Bu da başlı baıına bir 

mes'ele oldu. iptida Akşam 
matbaasında basmak ıçın 
müracaat etmişler. Fakat 
onlann teklif ettilderi şart
ları ağır bulmuşlar. Sonra 
Yarın gazetesi ile görüş
müşler. Her ne sebepten ise 
onunla da iş yapmaktan vaz 
geçmişler. Bunun üzerine 

~on Posta neşriyat şirketi 
ıle görüşmüşler. Fırkanın 
gazete.sini bu şirketin idare 
etmesini istemişler. Lakin 
Son Postanın neşriyatından 
anlaşıldığına göre bu ıcn 
teşebbüsten de müsbet 

bir netice alamamışlar! 
Hulasa Serbest fırka bir 

gazete çıkarmak istiyor. 

Fakat bu gazeteyi idare 

edecek vasıta bulamıyor! 
Bu vaziyet karşısında 

tabii ol rak hatırlara derhal 
şu sual geliyor: Serbeıt 
fırka kendisi için bir gazete 
çıkaracak vasıta bulamı
yorsa hemen yarın eline 
almak isted iği devleti ida
re etmcği nasıl gözüne 
alabiliyor? 

-
Cemiyeti 

Zengin bir eşya piyan
kosu tertip etti 

Türk Maarif 

Piyanko ikinci kanunun birinci günü 
şehrimizde çekilecek 

Tür maarif cemiyeti memle
ket maarifile yakından alakadar 
olan bir halk teşekkülüdür. 

Bu cemiyet memleketin birkaç 
merkezinde açtığı talebe yur
dunda vatan çocuklarına ihti
mam etmekte, tahsillerini ta
mamlamaları için muhtelif yar
dımlarda bulunmaktadır. 

Cemiyet bu himayekar vazi
fesini başarabilmek için enbllyük 
kuvveti halktan almakta, vatan
daşların muavenetlerile bütçesi
ni tanzim imkanım bulmaktadır. 

işte gene bu maksatladır ki 
Türk maarif cemiyeti bir e~ya 
piyankosu tertip etmiş ve lira 
gibi vasati bir fiat koyduğu 
biletleri de tevzi etmiyebaşla

mıştır • 
Bize verilen maliımata göre 

biletler daha şimdiden hararetli 
bir rağbete mazhar olmuş, bir 
çok yerlerden ehemmiyetli talep· 
ler karşısında kafmmııtır. Bilet-

11 11111llJllllflUlnllUı tıtıtt11tttt111tın11111mms•ııttıt1t11tUmtttl'ttHtlll!I lllD1lJllUft1I umıı 

V AFTlZ EDlLDl 

ler birinci kanunun sonuncu gll
nU akşamına kadar satılacak ve 
ertesi gün, ikinci kanunun birinci 
gUnil de şehirimizde bir heyet 
huzurunda kur'a çekilecektir. 

Cemiyet çok zengin bir ikra· 
miye listesi tertip etmiştir. 

Haber aldığımıza göre listenin 
en başında 5000 lira kıymetinde 
kapalı bir Doç otomobili vardır. 
Bundan baıka çok iyi intihap 
edilmiş bir yemek odası takımı 
ve bir de salon takımı, büyük 
bir halı, yazı makineleri, çift 
aletleri, dikiş makineleri, gramo
fonlar, bisikletler, fotoğraf maki
neleri, saatler, tuvalet takımları, 
çantalar, battaniyeler ve daha bir 
çok eşya piyankoyu kazanan tali
lilere takdim olunacakhr. 

ikramiyeler biletin hamiline 
teslim olunacak, ikinci kinunun 
31 inci gUnU akşamma kadar 
alınmıyan ikramiyeler cemiyette 
hediye edilmiı ıayılacaktır. 
lıtım .... tuıttHtlllttiiiiiiliWllWIUAaC tnaımaınıanmııu""""8ıatıt-

leJder açılıyor. Pakat bir takım karlı b' f'I . ~ d. . . ' e ı a ın a 
lll 1 ki ır ı nr c ınınız: :..--------------..;'! es e er de kapanıyor. Bunlardan K··ı · k" "d' Ş" l bö' 1 bahse te .. 1 b 1 o enız orpe ı ım. oy e y e on 

Şanghny, 24 (A.A.) Çin reisicümhu 

ru, Changhny • l{aisek vaftiz edilmiş

tir. 

Iran san'atı 
nezzu uyuru muyor. sekiz, on dokuz yaşlarında. Peder mer-

- Mesela hangi meslek7 hum miralaydı. 
lias.ip Bey, pürsaffet: - Oğlum, diye bir gün bana nasihat 

d "":- !ç güveyiliği! verdi: seni uzn boylu mektebe gönder-
edıği vakit masanın çevresindekiler medense Babıfllide bir kaleme yazdırn

:hnedeki siyahi komik ar!!sti ve şakla- hm: Orad adnha _çabuk ilerlersin. J\a. 
nhklannı unutup bu soze ehemmi· derındc \arsa vczır olursun. 

)'etle güldüler. Bir kahkaha fırtınası - Canıma minnet, , ·elinirnetim; de-
~Uhranıdır devam ediyor. Kendilerini dim ve elini, eteğini öptüm. 
'- ...__.._,_ • .ST.-&.& &. --a--
•ıdı dakikada be • d - -~ -- v-•-~ .ı....~ ..... c:.ıu .thoı:uu lfUrun;ruu 
lf n rı evam etmekte. dairesinde mülflzimdim 

em ne siddetıe.. ıo.ı • · • 
ı; !• asa arkadaşlarımızdan ıhhyarca 

d liasip Bey, öteki masadakileri uyan- bir zat söze akrıştı: 
•tacak bir gür sesle: - Hasip Bey kendi me7Jyetlerinden 

il - Evet, Beyf en diler, diye başladı. bahsedem~2: . Nezaketi buna manidir. 
ı:tıa hanımefendiler de karıştı ... E"~·et, Be~ ke~dısının ? zamanki şeklini bir 

1 
nırn Ye beyfendiler ! Mühim bir mes- kelımecıkle tasvır edeyim: 

ek, Yazık! sönüyor, lqirleniyor: iç gü- On dokuz yaşlarında iken Hasip B. 
"'Yliğı_ Bendeniz kaim peder paşa mer gelinlik bir kıza benziyordu. Biraz gül. 
burnun vefatına kadar tam otuz dük ve Hasip Bey tekrar söze başladı: 
0ıı b sene, A d 1 d · A · '1ıl ir ay ve bir hafta dahili damattım. - ra .~n ç~ t. g~çme ı.w metçı B~y 

e saadet, ne nimet, ne rahat ne bah- kalemde dort kışının fotograflarını ıs
tiyathk I "lç gÜ\'eysinden hall,ice,, der- te.di. Kendisine sarayd.an emir gelmiş. 
ler. Ne hezeyan! Bir damat bir az k • Bır sultan kocaya verılecek. Bir kac 
faca . a damat namzedi göstersin. Resimler 
h., keskın olursa o cennette yaşar ... gitti· ben serı·ımed' s 1 d 
uuşn .. .. . . . • ~ ım. onra an a ım 
lt nunuz: hı~. pıy~ ~~ vezne ıle a- ki intih~~ ~dilen H ... Deyin arkası pek 
)'kanız yok. Guzel, suslu, tombul, be- kuvveth ımış. Ametçi bey bana:_ l\fe
baaı silnepe, görgüsüz. bir hanımdan rak etme! oğlum; dedi. Aradan on ay 
~ka beda,·a bir hayata bir konfora da geçti. Hiç haberim olmadan Ametçi bey 

~aliksiniz. Hatta kaim pederiniz saye- bana paşa merhuma damat olduğumu 
~e işi, gücü olmayan memuriyetlere [Alt tarafı 6 ıncı sagıfamızda] 

.. un 
Foks f iJiın gazetesin;n 
konıvoncti sehrin1ize 

"' . 
geliyor 

Bugünlerde Türkiyenin birçok 

siy_nsi ve ehemmi)_'.etli hadiselere 
sahne olması ilib&rıle bütün ec· 

nebi matbuatının alakası uyan: 
mışhr. Bu hadiseleri teabit için 
bugün sesli « F oks • filim gaze
tesinin .resim ve ses almıya mah· 
sus bir kamyoneti « Ra§it » 
vapurile Iatanbula geliyor. 

Kamyonet M. Venizelosun ge
lişini sesli filme aldıktan sonra 
Ankaraya gidecek, orada, cüm
huriyet bayramı merasimini, Ga
zi Hz. lerinin nutukları ile mec
lis küşat merasimini tesbit ede
cektir. 

Muhtemel bir ismet paşa-Kont 
Betlen - V cnizelos mülakatı da 
haber noldai naı:arından ajans ve 
gazeteler için ne kadar mühim 
ise F oks ıcsli filim gazetesi 
için de 0 kadar mühimdir. 

FRANSIZ RElSlCCMHURU 

Pnris, 24 (A.A.) - 1\1. Doumergue, 

Fas seyahatinden ın·det etmiştir. 

Paris, 25 (A.A.) - Tayyareci Cos

tes ile JJellontc, saat birde Le Durje

yc gelmi lcr, reisiclımhur ile kalabalık 
bir halk tarafından karşılanmışlar· 

dır. 

Liman tirketinde içtima 
Liman şirketi heyeti umumiyesi bu 

gün 14 de fe\k ldde bir içtima nktede· 
cektir. Bu husustıı liman şirketi müdürü 
Hamdi B. dün bir muharrinmizc şunlıın 

söylemiştir: 

- Jçtimadıı şirketin dııhil! nizamna
mesinin ikinci \ c beşinci mııddc !eri tııdll 

edilecektir. Bu suretle ~lrkctimizin ismi 

( Jstonbul tahmil ve tahliye anonim şir

keti ) olacak ve sermayesi blr milyon 

ılar) n •bldğ olunacaktır. 

Davet 

lran sanat bedeilar ı Londreda 
Son posta ile gelen Londra 

gazeteleri, Iranın sanat bediala
nnı tafıyan Bahariıtan gemisinin 

Londraya vardığını haber ver
mektedir. 

Bu bahaaız san' al eserleri Lon-

drada teşhir edilecek, ondan 
sonra, terar lrana iade oluna
cakbr. 
Dünyanın en kıymetli eserle

rinden bir çoklarını taşıyan 
geminin her hangi tarruza uğ-ra
mamasmı temin için onun hare
keti memktum tutulmuş ve bü· 
tün bu eserler ona gizlice yük
lenmiştir. 

Bu sanat eserleri içinde em-
salsiz halılar, taçlar murassa kı
lıçlar, işlenmiş perdeler ve buna 
mümasil bir çok §eyler vardır. 

Irandan getirilen bu eşyadan 
başka Amerika, Almanya, Italya 
Avuıturya, Isveç, Mısır ve sair 
yerlerdeki Iran eserleri de bun· 
larla beraber teşhir olunacak, bu 
suretle halk Iran tarihi 'Ye eser-Vasfi Haşit Beyin gelip yazı işleri 

müdürümüzü görmek lutfunde bulunması 

rica olunur. 

leri hakkında tam bir fikir edine· 
ceklcrdir. 

karısına güç belfı dedi ki: hekim rir.in nasıl olacu., ...• :. ····diden sÖJ Jiye-
"- Karı, git en meşhur hekimlerden mem. Dedi cızlamı çc!,ti, caddeyi tuttu! 

birini getir , bakma! ne bterse başına geçti: )oktor gittikten sonra mujik kendi-
' parnJa • d · · · · h' tt' ll'k · h ver... - Deni dedi, h ~ ına çagır ınız, meş· sını ıyı ı se ı. ı metı uda iştihası 

Kan para 1.- r 1l jGitince kocası öl- hur hekimleri nafile yere rahtsız ecli- da açıldı. Yemek tc YiJ ordu .. I\nn ko-
' • d il • • d' 

miiş gibi korktu vc ı,ö ·clcrdc gizli, giz- yor unuz.. ca se' ın ılcr. Amma, gece olunca iş de 
1i a - ludı. Faknt na<'ar~ d )), tora gitti. Ycgoro\İÇ hastanın 1 arnına filim ğişti. 1\nrnı çatlşyacak gilıi oldu. Yeni· 

Sözün kısası doktor mujiği muayene bakmadı. dedi ki: nhyet :rr.ujik cavlağı çekti tahtalı köye 

Yutulan reçete etti. Dedi ki. ' •·- Bu hastalık içerde ... Midenin i· boyladı. Mujik ölür ölmez ı.armın der-
.. _ Bosun.n mec;hur dol.torlan rahat çinde amn tcda,isi kolay ... :Fakat ben di bir kut daha aı1tı. 

Ruı h"k• . sız db o~unuz, ehemmiyetli bir sey de- reçeteyi ~aza marn. Gözlüğümü evde u- 'foprak kazdırmak. 'fa but yaııtır· 
lıu .. . . . 

1 ~ csı ğiJ; biraz fazlaca JCmek yemiş! nuttum. Ben öyli)eyim sen yaz ... Mu- mak, ölüyü gömdürmek lfızırndı. Bun-
'tıtı ~Unlerde nh:ıli doktorlara duman Bunları mahke?1e.>e 'ermelı hem de Bir l.hmnn \apınız ... tmuk etinder. jil, başını kaldırdı: lar için i e her şeyde:- ene] para aı-
% Yorlar •. Hakimler hekimleri sigaya analarını bellemeh. . . başka bir ey )~m sin! " - Ben de yazamam... hüku- fetmeli idi. 
~,,.~Otlar. Aman efendim. görseniz bu Fakat Doktor Yegorovıçı needn, mu l\Ipjik buna dehsetli kızdı. met tok haklı .. ilim nur, cehalet karan Halbuki kadında metelik \erecel, 

~ttın sebepleri ne tuhaf şeyler: hakeme ~deceklcr, ?.avalh adamı ne di- "- nu hir haindi: dedi, hen im ha· hl. eliyor da biz hfılfl gaflet ediyoruz. hacı gözii yol hı. Jfodın di.ı ündfi, 
~}>f l'kaç tanesini şöyle size anlatıve- ye mahk~m ed~~ekler akh.~ ermiyor. bam höJ le seyler görmedi hen mi göre- Drn yalnız imzamı atarım... taşındı ı.ihnJ et keseden p:ını <'ıl•ı'l:t· 

: de, ~bret alın" . ~daı?ca~~-ızı_n yuk~~k. tal~sılı .. de _Yok, ceğim: .. Allah göste mesin ! Doktor ) üzüni.i b~ruşturd: _ dan ~lüyü kaldırmanın f,olaJ ım lıula-
)a)) tkiı:rıın biri elleri pisken amelıyat kend~ ~Jıle ışlenmı:. hır ~urm.u de ) ok. (Gızlice hir de ıstauoz çıkardı.) - Olmaz, dedı. hasık l:atlaklıgı ol- cağını zannetti. Doktordan ikiıJ et 
dersil'ş... :E bu ney~e ne ... Ya ötekine ne Jl~kaye ~~raklıdır, ~ınl~~·ın.. Sonra bir de tavuı. eti diyor... saJ dı imz.ı J,:Uidi. etti, tedavi licretini iade etmc.·ini is-
>aı, l'ıiz? Herifçi oğlu apandisit ameli· Bırkaç gun evvel, bır. yuk arab.~cı~ı ?na ben yemem ... Onu burjuvalar Kadına sormağa hile lüzum görme- tedi. 
~I Yaparken gözlüğünü hastanın bar· hastala~d~. Bu ~n~acı ! aman, guçlu, yesın 1 di onun bunlar.lan habersiz olduğunu ){adına doktorun aldığı parn) ı ı eri 
'~~ Üstüne düsürmiis. düşürmüş a- kuV\'etlı !ur muJık.tı~. ~aşı otuz Yedi, l\fujoğin hiddeti aksama kadar de· anlama) a bile hacet ) oktu. Aradılrn. \'ermediler. Mujiğin mid<> ini ) ardılar, 
'l°ltııı'taı sonra gÖzlüğü:> aldına gelmiş, boğ~ ~~ı, ~yg:r gıbı bır adam. Yalnız \'am e~~i. Fakat hn ta.lıl~ geçmedi. taradılar nihayet bir kapıcı buJudlar. kiığıdı çıkardılar, Andonun im1.nsı si-
~Ota 1. tatamış bulamamış koca cam, keçı gıbı hır saltalı var. H_a~t~ olmadı- .MuJık ı,arı ına dedı kı: Bu adam allah '"el.lmet ,·ersin şu iki linmemisti. Doktoru, An donu da laka· 
~ı .... ;an sap barsaldar arasında kay- ğı zaman hu. adam ~yet ~yıdır._ ~~kat "- lfan git Alla hım seversen para- satırı, iki antte güç beliı ) azdı: Jadılar. Doktor, ben eledi, ne imza) ı n· 

)l· ş.., nu da olağan seylerdendir. hastalık bu, ınsan bırdenbıre d <r~şt):?r. elan çekinme m" bur YegorO\;ci çağır "Hazreti Isa , .. en·ahı mul.adde_e hın. ne )azan, ne de ~utanrm. Bek-
~t Üç.üncü dava ise :.hayJi acaip .. ".~rif t~ . hasta olur olmaz .. ~~vrı ~on: heni .i~i.et e, ancak o.:J. i ~~er. P.ıra Ja. sa) esinde ben ,e baham i.>ikştik.,, ve ~1- çi Andon.: 
'.'t.teli bir hanımı ameliyat )&parken du. Hakkı d~ ':ar ).fl ... ~IUJl!,:n ~ıde~ı fını ısıtınce ı.ndında J ı goz çrsme oı-/ tına da su imza) ı attı. 6 numaralı e\·ın "- lkı saat uğrastım, eledi, bu yazı
~ l!li _kaçırnuş başka bir yerini kes· Hüt dağı şıştıkçe şıştı. Mıde.sı ~ır du .. gözü sır, .ır nk:ırak dol, tora ko,, ı.npıcı ı An don. Doktor l\Iujige dedi ) ı Jnzdım, ) anlışlılda kendi imzamı at-
' il tıll aniıyacağmız sağ memesin· davul oldu, nefes almanın ım~t:~n ıtu. ki: mışım . .Allah şifayı bana \erdi bu vüz-
S. llleJiy8 t Yapa),m 'derken sol me- yok .. Karısı kocasına koc~ k~~ı ılaç- . Yerroroviç kendinden evvel mesh ur "- Bunu yut... den do tum ölmüı;. Katil benim... · 
'~-~esivermiş! Bana sorarsanız, lan ;>aptı, a~ma bunların hıçbırı bana hır ~ot run geldiğini i itince hiddet- ::'Ylujik güç halle kiiğıdı yuttu. Şimdi doktorla Andon mahkemede 

:-"'Uar Avru.Pakliri i,Şolerdir demem. mısın demedı. lendı. Doktor kapıdan cıkarken: Jcr ... Bal.alım ne ceza verece) 1 ? 

Mujik ölümden korkmaya başladı "- Gitmem, dedi, a) al\ diredi. Ka- imzasını I\endisi atmadığı için tesi· \ elr · 
• IJI. 



- 4 - VAKiT 26 Teşrineve! 1930 
işaretler: 

., 

Lidere bir baş lazım .. 
Lidere bir baş lfLzım.- Muhakkak lıi· KIZIL YAZAN : Ömer Rıza 

A t 1 f zım .. Binadan, lrnnfordan, azadan, me· 

Tu-rk-M.Ac.ıar zı ıyor ar. b . ·ı r ı _ ~ 'ILa ustan, ınb ınptan, lwn ernnstan, evve K adık?>:ündeki Senjozef mek- bir baş lfıZlm ... Beni beşere hilrmetkfl· •• 
GOMLEK 1 - 45 - 1 dosflug'"" U tebmın papas müdürü, ora- nm, şüphesiz eşrefi mahhiknttan biri 

da tarih okutan bı"r Tu'"rk mual- ı l'd · d h" tkfı m Ama siz Macar başvekili kont Betlenin lı'-e.· o an ı erm e urme Lnyı . • ~ 
'" bir lider tasan•ur edin, bu zat, bir fır-

Ankara seyahati Türkiye ile Ma- -L"Ozan muabeclcıi mucibince ka yapsın adını "Liberai,, kosun. Har 
caristan arasında mevcut olan ' ;.;.. Bir kaç kuvvetli söz mufritleri 

darına dağınık etmişti ! 
burada Türk tarih ve coğrafya1ı bar ılab.rsın: 

dostluk siyasetinin yeni tezahü- okutulamaz! Biz liberaliz desln-
rahna vesile vermiştir. Bir gün, liman inhisannm aleyhin· 

Demek cür' etinde bulunmuı. 
Oturdukları toplaklann cogra- deyim d~in. 

fi vaziyetleri itibarile Avrupanın Bunu okuyunca, göğsümde yı- Öbür gün, biz inhisarlann köküne - Baş ~siüne mUminJerin validesi! mek üzre iken onun uğradığı munmel 
siyasi hayatına çok eski zaman- lan ıokmuş gibi bir acı duydum. kibrit suyu ekeceğiz desin- Osmana hır fenalık yapılacak olur da den müteessir olan birkaç kişi ı.o~m 

Vazifesi içinde yaşadığı kanun- Sonra dönsün: ben ona mani olabilirsem Allahm na- ona yardım etmiş ,.e onu ahp götü 
Jardanberi karışmış bulunan l A 

1 
b" d" l"be 1 dı"ye hu" mına kasem ederi mki o fenalı"a mani müştü. (1] 

k ara itaatten ibaret olan bir pa- yo ıze ne ıye ı ra · "' 
Türkler bu kıt'ada sa in muh- com-edı'yorsunuz. Uı"z Jı'beral deg-ı'lı"z. olacağım. [1] Hz. Osman bütün bu hadiselerden Jı 

d 
pas, naııl oluyor da dilini bu ka- At 

telif milletler ile evir devir ba- Adımız lı"''-rnl.- Efendim bu ne hu·· cum? - erim Mehmet! . berdar olmuş. işin sarpa sardığını aıı 
d 

dar sivriltiyor, gayzını bu dere- "" B d ı ı zen dost, bazen Cişman olmuı- . .. ~ . w - en en em n o hemşıre. lamıştı. Buna karşı bizzat bir teşebbüt 
lardır. ce aıiklreye vuruyor? .. ~ır b~~k~ gu~h Elıni ~ag~na koyup - Senden eminim, fakat şayet bu te buiunmak istedi. Kalktı, evinin kal•· 

Ahval ve hadisabn ilcası ile Gene bu papas Maarif veka- auşilnsün. e n ayet soylesın: yemine yerine getirebileceğine itimadım balığa hAkim olan nbktasından müfsit 

b b l 
Jetinin tamim ettiği programda- "İntihabat fena oldu ... Berbat oldu. yokıııa gel beraber hacce gidelim. terle konuştu, onlara dedi ki: 

münase atta u unduklan mil· ki ders saatlerini bozmuş: Bu intihabın fena olduıhınu fttlllet bili· - Yeminimi tutacağım hemşire! - Ey nas! tçinizde bilenler va 
Ietlere karşı milli siyasetlerini yor. Btınun üzerine iki kardocı vedalac:.. Allah irin söuJesinler, l\tu··sıu-manlar b 

d . . - Burası Fransız mektebidir. · · ' "Y ~ :r " eğiştirmıye mecbur kalmış1ardır. mışlar, Mehmet, Ayşeiiln ellerini öp- şelire hicret ettikten sonra burada sd 

Fakat itiraf etmek lbım gelir Türkçeye bet saatten fazla yer mUş, Ayşe onu kucaklamış, ona nasihat suz kalmışlardı. Resuli Ekrem o 
ki bu muhtelif Avrupalı millet- Yeremem demit ve dediğini de Doğrusunu isterseniz bunlar lapa etmişti. man: 
ler arasında olan Macarlar bu yapmıı. gibi laf, diyecek bir şey y~k- Kahnde, Mehmet, hemŞf resinden ayrılır ay- İçimizden birisi çıksa da şu Ruma 
noktai nazardan mllstesna bir Ben bu seslerde ıiyasi bir ba· evde şurada burada bu cıns lafların nlmaz doğruca Sebe ofluna koştu. Onu yusunu satın alsa! buyurmuşlardı 

rometre hali bulanlardanım. Bun- lapa gibi insanlar arasında belki yeri buldu n bir tarafa çekkti. de onu hemen satın alarak onu mUsl 
mevkidedir. Çilnkn, Tfirkler ile vardır. - Dana bak, dedi, bugUn yapılacak manlara vakfetmiştim. öyle aeğil rııi· 
Macarlar arasındaki ırki münase- lar yllkseldi mi; hudutlardan şüp- Fakat fırka adamı demek fikirlere is· işlerin hepsini tehir et. Geceleyin ayni Dinliyenlcrden bir çokları: 
bet bu milletleri hemen daima helen meli; idare azminin gevşedi- tikamet veren, kendi fikirlerini, başka mevkide tekrar blrl~elim_ Şimdilik bu - Evet öyle yapmıştın! dediler. 
samimi dostlar halinda birbirle- I' Yehmine düımelidir. Dışar- larrnm fikirlerinden ayırabilen insan kadar. Osman devam etti: 
rine yaklaştırmıştır. dan bazı teşebbüsler yapıldığına demektir. Sebe oğlu ister istemez muvafakat _ o halde ne diye beni bu kuyunıs 

Bir kaç glin evel 1293 sene• d~ .gene bu seslerin okurdu ıa· Llderin en büyük sıfatr fikirlerini etti. suyundan mahrum ediyorsunuz? .• 
sinde çıkan eski gazete koleksi- hıtlık eder. formül halinde ifade edebilmesidir. Hz. Ayşe; Mehmedi sarsmıŞt onu tut- Herkes başım iğmiş ve cevap ver 
yonlnrını karıştıriyordum. Papas, kendi kendine kaldık- Dünyanın en büyük fırkacıları fikirle- tuğu yoldan dönaUrecex aerecede üze· mişti. Hz. Osman devam etti: 

Osmanlı-Rus harbinin elim ha- ça aciz, belki gaddar fakat kor- rini birkaç cümle içinde hulasa edebi· rinde ttmr etmişt. GUn ilefledikten son - Hz. Peygamberin meclisini tevsi 
d Ienlerdir. Lider Fetlii BeyfendJ formfil ra Hz. Ali çıktr. Osmanın evine doğru mek icap etmişti. Resuli Ekrem o 

iselerini nakleden bu eıki ga- kakü, ıinsi, hele çok riyakar l:>ir belki bulurdu. Fakat henüz fikri bula· geldi. YUkiek bir yere çıl<tı 've ey nas!' man: 
zete sahifeleri arasında Türk-Ma. mahluktur. Kapkara cllppesi madL diye bafırdL Herkes onun tari.f ında _ Şu arsayı bir alan olsa da oıı• 
car dostluğunun o günlere ait içinde çöreklenir ve kayruğuna Fikri olmıyan, fikrine formül boia· toplandı. mescide ilave etsekk, buyurmuştu. :s" 
bir takım kıymetli hatıra1anna ba1sanız da ıslığını işidemezsiniz. mıyan adam, değil bir fırkayı kendi e- Bunlar tôplandıktan sonra AH söze hemen bu arsayı satın aldım ve Hz pt 
tesadüf ettim. Bu habralardan ÇOnkü kuvvetlisiniz, çünkfi o, lini, ayağını bile kullanamaz bunun i- başladı: gam here hediye ettim. O da onu m 
şunu anladım ki Türk-Rus mu- bunu sizden daha iyi bilir. Hal- çin S. F. liderine fıtkanrn ~eıameti na· - Ey nas, dedi, sizin Hz. Osmanı su de ilave etti. İçinizden bunu bileııl 
harebesinin memleketimize getir- kalarını ne vakit çözmek lizım- mına bir baŞ bulalım diyorum. saz bıraktığınızı haber aldım. Bu sizin yok mu?-

d B
• h" ) A yaptığınızı ıte mtiminler, ne de kkUir- Dinliyenleri gene birçoklaln: 

iği çok acı felaketler karoısm- dır, zehrini hangi demde dök- ır ıe ır programı azım )eri Sizin Hz. ()imanı l!IUl!IUZ bırakmanız. - Evet, böyle yaündr, dediler. 
de Auupa milletleri arasında mek fa1dalıdır,? Burasını papas Dideler ruşen, yeni şehir mecliai iş reva değildir. Ona Jlzım olan gıda ve man devam etti: 
samimi olarak çarpan sadece yanılmaz bir hassasiyetle sezer. başına geliyor. Şehrin 63 kiişlik meclisi suyu menetmeylnizo Mecusler ve nu - -'V naıae n~ aıye benı ou nıesc# 
Macar ırktaşlarımızın kalpleri Hulasa onların hareketlerini kimhilir neler, ne mühim mes'eleler gö- l~r bizd~n esir aldr~lan zam~n onu ye- namaz kılmaktan mene~~yorsunuz? ~ .. 
olmuştur. O kadar ki o vakitki hiç gözden kaçırmıya gelmez rüşccek, nelere karar verecek bu kadar dırfp lçıiiyorlar. Sız mecusılerden ve Herkes gene b~,nı ıgmi§ ve ceP 
milli fa0la~etim. iz i

0

çin hakikaten Kadıköyünden gelen ses, hepi~ gürültüden, b ukadar çarpışmadan son Rumlardan daha kötU fmişsfnit?. [2] vermemi:ı.ıtl. Hz.. Osman devam etti: 
- h l J b 1'\ ell>Cttc şehir meclisinden bir çok şey- Mifsitlerden bir çoğu Alinin bu - Jlz. Peygamber, Tebuk gazaS' 

en samımı ıs er 1 e çarpan u mizi çileden çıkarmalı bunu ba· ler beklemek hakkımızdır. Bizim reyle- 1..-uvvetli sözlerinden korktular. l~lerfn· çin üsret ordusunu hazırlıyordu. ıır 
kalplere teşekkür etmek maksa- •t b" kt ' değil b" 
d 

sı ır me ep ışı ır n"mizle selırı"n başına geçenlerin .,, .. ı.ir den bir hacı: kesı"n yu"'züne bakarak, kim bu ordl)) 
ile memleketimizden heyetler 1 k t ı · h · ·1 ~ ~· _J 

1 
. mem e e mese esı e emmıyetı e namına neler teklif edeceklerini bil mi- - Soyu kesmiyelim, suyu kesmiye- teçhiz ederse Ali ahın mağfiretine 1"" 

tap anmış, bunlar Macarıstana t k" t I' · yorum. Gerçi şehir meclisine seçilen a- lim! diye bafrrdılar. olur dediler. Hiç bir hayvanın yuları' 
za bize daha evvel bir şehir programın- Dir kargaşalık ol u Te l!luyun esı · bile eksik bırakmamak üzre o or '· kadar gl.derek Peıtede m"ınnet- a ıp e me ıyız.. d k ·ı d 

tarlık bisslerini ifade etmişlerdir. Mcdres~leri kapamıf, zülidfi dnn, bir şehir siyasetinden bahsetmedi- memesine taraftar olanlar anStzın or- ben teçhiz etmiştim. içinizde bunu 
Demek istediğim şey şudur yıkmıf bı.r memlekette papa1 ler. Yalnız onlar değil, siyasi fırkalara tadan koyboldnlar. Bunların yerine bilen var mı?. 

ki herhangi bir millet siyasi v _ mekteplerıne yer vermek te ga- de şehir programı hakkında bir şeyler bambaşka sözler söyliyen adamlar tü- Din1iyenlerin bir çoğu gene ct<l'ı 
ya iktısadi ahval ve şeraitin ic:- liba henUz liallcdilmemit bir da- söylemediler. :retli ve: verdiler: ~ 
batı ile diğer bir mill~te kartı vad~r. Fakat bu .. noktayı başka O zaman gürültüye geldi- Fa.kat şim - Bir damla su vefmeyizo Bizim ka- - Biliyoruz, öyle oldu. Bz. oso:ı 

vak ti d d k d b"l" di artık şehrin mukadderatına hakim nımıza susayanlar susuz kalsınlar! dl- devnm etti: 
dost olabilir. Fakat Türkler ile . 1 t ~r e • m~na a9a e e ı ı- olanlar mütecanis bir program yapabi· ye bağırdılar. - O halde niçin baŞrında do1aşı!' 
Macarlar arasında mevcuc olan rız. şın mUstace tarah, papas- lirler. Gerçi karşımızdaki muhalif frr- Ali, manzarayı hayretle temaşa edf- sonuz? .. Niçin "imi kuşatıyors 
dostluk biraz bu nevi dostluktan lann ağzında dolaıan şu "Lozan,, kanın program gibi, prensip gibi şey- yordo. Müfsitlenn gürültüsü dindikten Niçin bu mukaddes şehre muasııaf 
başka bir şekilde telakki edil- lafıdır. lerle alakası yok! O, öyle şeylere aldır· sonra tekrar söz söylemek istedi. FalCat yorsonuz? Sizin bu hareketinize "!ı 
mek lazımdır. Çünkü Türk-Macar Hali kapitüluyon ve ferman maz, amma, modem bir fırkanın şehir söyletmediler. O söze bqlar ba§lamaz i§hat ediyorum. Şahit ol yarap ! ;ır 
dostluğunun esası, siyasi veya rü'yası görenlerin kafaları topuz mec1isi muayyen bir fırka pl'ogramına - Bira damla su vetmeyiz! ol ya rap!! ~ 
k 

"b" b" ki d I göre sehrin işlerini tanzim etmelidir. Naralan yeniden yübeldi ve Alinin Hı.o Osman bu kuvvetli ve co~tıJ 
i tısadi sebeplerden ziyade ırki gı ı ır yumru a uyan ırı malı- ~ del 

d 
"L T k Eski günlerin, eski yadigan "Cemiyeti sesi doyulmaz oldlL nutkunu irat ettikten sonra yerin A 

ve miU-ı membalardan gelmekte- ır. ozan,, Ur tarihinde bir · · "bt küfl · Ali d i d" ,,......... •~ d" Od d" Ih · 1 k .. , .. _ Umumiyei Belediye,, ısmı gı ü, a- ora an n ı, ve ~manm aapısı- ı. asma gar ı. tıyaT ı on .. ".J 
dir. Nitekim harbi umumiden zafer remzi, lstiklil destanının lelacaip bir şeydi. O, hiç bir zaman na doğru ilerledt Bir kaç kişi örtüne di ratmamış olııtaydı, belki hemen d~';I 
sonra milli bir devlet halinde ıanlı bir imzas~dı. progrgam ve prensip sahibi olamamış- kildi. ya fırlar, nutkunun .tesjrinden il!~( ff 
teşekkül eden Macarıstanın 1923 Papazla~ .elın~e . onu göj'sü- tı. . - Buraya giremezsiniz! dediler. eder ve bu fesad~ nıhaeyt ~erirdı. ı( 
senesinde ilk muahedesini Tür- mllze çevrılmış bır ııllh teklinde Fakat şehrin idare hayatmda yenı - Neden?. kat kendisi de m.ute~eyyiçtı: Onurt et 
kiye ile aktetmiş olması da bu görmek ne elim bir manzaradır! bir tarih faslı açan şehir meclisinin ö- - Öyle emir aldık.. odasına dar yetışmış ve mınderi~/ 

D 1 "f kal t' · nünde dört sene gibi epey uzun olan bir - Kimden? tılmıştı. Fakat onun nutku dışat f 
mütaleamızı teyit eder mahiyet- a~a, ya ?ır; ma~rı ~e e ını~ devre vardır- Hiç olma7.Sa dört sene i- - Emirimiz Gafikiden. . ' Jer arasında bir hercü merç vücdcft,f 
tedir. d~ğil,. oll~ü.n. hüku.m.ehn, tekmıl çin şehirde tatbik edilecek bir program Ali hiddetlendi: tirmişti. Bunların bir kısmı siHiltl 

Bu noktai nazardan bakılınca mılletın ııı~ır. ~~l.lı . ?avalarda yapılabilir. Başka memleketlerde muh- - Demek ki biz burada Gafiki gibi .atmışlar.: rı1t 
Osmanlı tarihinden yeni Türk uzlaşmak bılmedıgımızı memle- telif siyasi fırkalar belediye meselele- serserilerin hükmü altında yaşıyoruz. - Bız bu adama fenalık ede 
cümhuriyetine intikal eden ye- ketçe birkere daba ve son defa rini en esaslı bir iş addetmişlerdir. Ek· Lanet olsun bu günlere! demişler. j 
gane siyasi an'ana (Türk-Macar olmak Oıere gösterelim. seriyet fırkasının reylerile iş başına ge- Ali başından sarığını çıkardı ve onu Bir kısmı: n'6ı 
dostlugu~ ) addedilebilir. l•te kont 5 ~-...& tenlerin fırkaya ,,.e şehre yapacakları ormanın honağına fırlattı. Maksadı o- - Hz. Osmana ka'tçı gayet !'1 ·ılı 

T _ _..__...,..__..._._....__e1J ..... .-............. h" t Usb t b"r pro~m hazırlıya. nun gelip içeri giremediğini ve bir şey bakar davranmalıyız, ona derdııtı• 
Betlen'in Ankara seyahati iki ızme m e ı b&~ l t "t 1· • d • 1 t Romanyada casusluk b"l kt· yapamadığını anlatmaktı. a ıp gı me ıyız, emış er. s'-' 
millet arasındaki bu tarihi doıt- ı !tte ır. Ali gittikten sonra Hz. ümmi Dahi· Kuremerin haşlanndnn olan :ııf ti 
luk an'anasını hiç şüphesiz yeni Sıpça politikadan: Sovyet Rus- S. E. be geldi. Hz. Peygamberin zevcesi olan - Bizim bu adamın aleyhin.de 14'' 
rabıtnlarla takviye etmittir. ya lehine çahşdığı ıal:>it olan Ro· SAN.r\:Yl BANKASI bu muhterem kadın, hayvanına binmiş, reketimizde gizli fesat var, sizt ıı 

Bu itibarla Türk-Macar dost- manyadaki casus teıkilatına da- Sanayi birliği bugün fe,,·kalade ola çarşafının altında bir testi su getir- mışlnr! .. deirifş~i. [2] 1111~ 
luğunun sulh yolunda her iki bil olanların teYkifahna deYam rak toplanacak ve bir Sanayi bankası mişti. Om~•. Hal>ibe, Osmanrn kapJSı ö- • Bu sor,ler ~o~le~.b·or.ve fesa\,eJ' '~· 
millet için çok hayırlı semereler olunmaktadır. Ezcümle binbaşı teskili için hazırlanan projeyi tetkik nüne geldığı mman durdurulmuş. ona tı inhiH\1 altiımı gostenyorkel\ ···!( •; 

Verzaro, Bükreş emnı"yetı" umumı·· cd:;ecektir. Mundan maada muamele da ne istediği sorulmuştu. Ommi Ha- bir taklm adamlar türemiş. kil(1:1f'1" 
vereceği tereddütsüz olarak d" kaJ t kl :r • d başlaıtt' 

Y
e müdUrll S. Pastiyan Popes'<o, vergisinin kaldınlmnsı da görüşülecek hibe ce,,·ap ver ı: • ara nu u .. a ~rn .. ın~ dı: 

söylenebilir. K tir. _ Rz. Osmanı görmek sitıyorum. O· bunlar şu sozlen soyluyorlal' .t1 
u _a.__ __ • L_ ___ maarif nazareti tube müdürlerin- d [Bltmctf•J .Rt.enlflU A6UK ınınnmm•"""""""''""" .. ıııımımnmınnıımımnmmnnnnnnın-ıım nun yanında beni al!kadar e en ve ök· t1P 

den Miliailesko ve avukat Groze kilatmm oradaki şubesinin tali- süz ile dullara müteallik olan vasiyet- TıJ 1"fclımcdin Hz. Ayşcuc .c iJf~ 
izciler bu akşan1 gidiyor 

Ankarada yapılacak olan cum
huriyet bayramı resnıi geçidine 
iştirak edecek olan 200 kiıiden 
mürekkep izciler bü akşam ve 
yann Ankaraya gideceklerdir. 

av kimya doktoru Sili Auslet- matını hamil olduğu anlaşılmışhr. name!.er. var. Onl~r~ bakaca~tım. l~n ~~ u_em_l~ini lb!!ül~ir, ~;;~ıi 
ter namında ki kadın son gUnler- Bu kadının tevkifi Viyanada ic· Mufsıtlerden hırı bağırih. çuncu cıldmın 73 uncu salı l1'/ 
de tevkif edilmiılerdir. Bu ka· f l" t t kt 1 1 · - Yalan söylüyor. Çevirin onu. nen kaydeder. Hz. Ayşeyi Bz· "''• 

rayı aa ıye e me e o an ngı- n·v "'' "f ·ı k 1 .1 hü •" d"" 1 ..:ıı... w t · aerı vP d d A b • • , . ıger uır mu sı ı ıcı e cum e..- uşman o u~ounu enıın e 
ın a vusturya pasaportu U· lız z~bıta~ının. ış a~ıle yapılmıı ti. Hayvan ürktü. Kılıcın darbesi hay- him kayit çok şayaru dikkattir• 

lunmuş \fe bir kaç gtin eYel Ye hıç hır lnmıe ıle temaıına vnnın dizginine isabet etmiş ve onu kes (2] lbnıil E8ir cilt 3. sa. 12. 
ViyanadaD ieldiji Ye casus teı- meydan werilmemiıtir.. mişti. Ommi Habibe hayvanından düş- [(J lbniil Esir cilt 3. ıa. 13. 



ihracatımız 
Eylül ayında ithalah
mızdan 2,605,275 

lira fazladır 
Hei- ay nqredilmekte olan l'Bm 

rok matistiklerinin Eyini ay1na 
ait olan k11m1 da nqredilmiftir. 
S. kıaımlar ikbaadf nziyetimi.zin 
lehimize doğru inkitaf ettiğ!ni 
göstermektedir. teferrbat tetkik 
edilecek oluna bu vaziyet daha 
iyi anlaııhr. 

Eyllll ayı zarfındaki ihracatı· 
mız 14,469,199 lira kıymetinde 
89,653 baş 2,973 adet 13,240 
ton ve 72,634,605 kilodur. 

lthalitımız ise 11,863,924 lira 
kıymetinde 427 baı 23,SSS adet 
9,587 ton 7,085 M. 3 ve 43,492,.327 
kilodan ibarettir. 

Bu rakamlara nazaran iliraca
bmız lthalAtımızdan 2,605,275 
lira kıymetinde bir fazlahk ıös
termektedir. 

Aynı ay zarfinda geçen sene 
ihraç edilen eıya 13,896,490 
liralık olduğuna göre bu senenin 
eyini ihracab geçen ıene eylil
lüne nazaran takriben yanm 
milyon lira raddesinde fazladır. 

Geçen ıenenin eylülü zarfında 
( 19,248,141) lira kıymetinde 
ithallt vaki olmu•tur ki bu miktar 
bu ıenenin aynı ayının ithallbna 
nazaran takriben ( 7) milyon lira 
niıbetinde noksandır. 

Bu sene en çök ithalat, kağıt 
mamulitı, pamuk ipliği, pamuk 
menıucat, liıtik ve mamiılitı, 

demir Ye çelik, makina ve mayi 
mahruklardan valH olmuştur. 

Caalı hayvaalar, yün, buğday, 
çavaar, arpa, yulaf, su1am, fa
·~lu.: knnı mercimek nohut 
li:unı - meli; zeyttn, ~manettf! 

[. ŞEHI~ 

Coşkun yağmurlar 
EYelki gOn berrak ve j'ilzel 

olan baya gece yar1111ıdan 1011· 

ra değiımiı kuvvetli bir lodoı 
rUzglrı ile kantık yağmur baı
lamııtır. 

Y afmur don bOtOa gOn f&1ı
laaıı bir hızla devam ederek 
tehire mağmum bir hal Yermlttir. 

Bnttm atın hiç dinmeyen yat
munan tiddetibden bazı uzak 
yerlerde dOkklnlar açılmamıt, 
pazarlar kurulmamıfbr. Yağmur 
gece de durmayarak ıajııak tek
linde devam etmiştir. 

Hasar ve t•hrfbat 

Vapurun çılgın bir hıila tema
diıi bazı ıemtler için adeta bir 
afet olmut, EyUpte bir kıaım 
evlerin alt katlannı sular baanııı 
yollir kapanmııbr. 

Bebek, Boğaz içi taraflannda
da bByBk ıeHer haaıl olmuş de
reler taımııtır. 

vay yolunu kapamış münakalat 
bir mllddet durm~tur. 

Ankara-lstanbul telefonu 
Yağmurla beraber bazı yerle

re yıldırım öUştllğOnden Gebze 
llzerinde Ankara-lstanbul tele
fonu bozulmuı muhaberat dUn 
gUçllikle ve teli batla temin e
dilmiıtir. 

Rasathane ne diyor? 
Kandilli rasat mer'kezinin Yer

diği malumata gCSre yağmur bu
gUn ele devam edeceli fakat fa
•ıl~lı Yaiacaktır. 

lzmırtJe d• 
Don lzHıirden ıelen malflmata 

g8re oradada mdthit yatmurlar 
baılamıı her taraf sel albnda 
kialmıf evler yıkılnuttır. 

Polis, jandarina asl'er kunet
leri yardıma koımuı yıkılan ev
lerin altın8an iki ağar yaralı çı
)[armııtır. 

Dnn lımirde bir mtlCidet oto-
Do~ma ba~çe-F ınClıklı arasında moSil, aral>a, tramvay lıleyeme-

sellerın gebrdifl kumlar tram- mijtlr. Adii;:::;':---·-, . -" .• , .. "',.- ,.-..... , ______ .._,._ __ _ 
Bir gümrük memuru \ 
F•ıuly~ ~· i9 fındıQın mu•me
le vergısınden gayrı meıru is

karakolda dayak 
davası 

Dün F'ener muavini Klzım B. 
tifıde mi temin etmek ls1emit? tıhit ıı~atile dilenildl. 

lstanbul atır ceza mahkeme- EminönU merkezincle, Sirkecide 
ıinde dün, lıtanbul ithalit güm- bir otel müsteciri All Ekber ve 
rüğü manifeıto baımemuru Mu- arkadaşı Sait Ef. leri dl5vmek 
hip, komisyoncu Asım, bir ıir- ve ışkence etmekle mamun bu-
kette bulunan Rifat B. lerin mu- lunan serkomiser fahri ye muavin 
bakemesine başlanacaktı. Son Os man B. lerle taharri memuru 
ikisi bulunamadığından haklarm- Mustafa E f. nin muhakemesine 
daki da•• tefrik edilmiı, MtUiip atın aAva~ Pdilmi,tir. 
..,~ ft ftıadiald Clavaya 6ilnl- DUıi dinlenilen ,a~h-i=i~.-e-n-er~ı 
mı•tır. 

muavini Klzım 8., yak'ayı ıısy-
DiYaaa Muhip B. in muhleUf le anlatmııtır : 
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Maarifte ; 
-~-

Sen jözef mektebinde 
neler oluyor ? ! 

Kadıköyünde papaslar tarafın
dan idare edilen Senjozef mek
tebinde garip bir hadise olouğu, 

mildürün uhdesine tarih dersi 
verilmiı bir muallime " gidin 

maarif emininize söyleyin. Lozan 
muahedesi mucebince bu sınıfta 

Tnrk tarihi okunamaz f » mealinde 
bazı garip sözler ı6ylediği yazıl
mıttır. Bu mektebin ayni zaman
da TOrkçe ders ıaatleri hakkın· 
da da bazı itirazlarda bulunduğu 
ıöylenmektedir. 

Dün bu haber hakkında ma
lftmat almak için Maarif emini 
Muzaffar beye müracaat ettik. 
O mektepteki TOrkçe boca11nı 

çağırarak konuttupnu Ye b3yle 
bir hadiıe olmadığı.,.• al5yledl. 

vıı&yet.e 

Vilayette l<abul resmi 
için hazırlık 

Cümhuriyet bayramı ,nnn Yi
llyette bir kabul resmi yapıla

caktır. Bu merasim için hazır

bklar yapılmakta<fır. 

Poliste tebeddüUer mi 
yapılacak? 

Bir akf&• refikimiz poliate 

rıbe mtıd6rleri araıtnda bazı te

beddllller yapılacağını yumııbr. 

Bu bahiı ilzerinde Yiliyette hiç• 

bir mal6mat yoktur. 

Muhtelit mübadelede 

Üçüncü büro toplandı 
Fıket i t ler gene talik ediliyor 

1uhte11 mübadele komi~) onunda 
dün üçümcU büro toplanmıştir. 

M. Rh asin lstanbula gclmesile h:t· 
kehle ha\ ale edilmiş olan işler hallcdıl
miş olacaktır. Fakat l\1ubadele komis· 
yonu azalannın kdmilen Ankara) a da· 
\etli olarak gitmeleri bu i~i geri bırak · 

tırmıştır. Te' fik Kdmll B. ile 1\1. Fokas 
dün akşam Ankarayı harakct etmişlerdir. 

Te,·fik Kdmil R. !\Jecli~in nçılma 

merasimine iştirak ettlktC'n sonra J tan· 
bula gelecek, Ye gelecek ay içinde Garbi 
Trakyayı gidip oradaki Türk akalliyeti· 
nln vaziyetini tetkik edecektir. 

Tevfik Kft.mil Beyden evvel Garbi 
Trakyaya, Mübadele komiS}Onu Turk 
heyeti murahhasası milşa,·irlerinden l\le
nemcnli zade Muvaffak B. de gidecektir. 
Muvaffak Beyin seyahati kısa ol:ıcak 
döndOkten so'tıra Tevfik Kdmll Beye 
refakat edecek tekrar Garbt Trnkyara 
gidecektir. 

Kaçak haberler 

Istanbulaa - Beynelmilel bir !;ergı 
açılma51 için 11carct odası tetkikata baş· 
lamışnr. 

Mefsuh kibrit ıirketinde -
DOnden idbareq tasfiyeye başla.nınışor. 

Ribtım şirketi - Hakkında Jkn. 
sat \'eklledne yapılan şikAyetler nazan 
dikkate alınmış vekAlet Ticaret odasından 
malQmat istemiştir. 

Çiftçilere ucuz petrol - Tcvziine 
tekrar başlanınıJtır. 

Satilığa çıkanldı - Doyçe Or
yent bankası kendisine merhan bulunan 
muhtelif şirketler tahvil!nnı borsada sa· 
bhla çıkarnu~r. Bunlann arasında Tü· 
nel. Bomonrl ore Tramvay şirketlerile 
ittihat değirmencilik müessesesinin hisse 
senederl vardır. 

OskOdar HAie sinemasında 
(Yeni Tanan) 

tbtUn, fındık, kereste, pamuk, 
nebati boya, palamut, mazı ve 
afyon en (Ok ihraç edilen maa
delerdir. tarihlerde gelen 1432 ~nval fa- _ Muavin Hulusi B., 0 ıece 

•ulye ve 
188 

ÇUYal iç fındığin merkezde bir bağrıma ifitilmui a M A J 1 K Sinemasında c~~~ 
iiıü•mele vergııinden gayri fti11 ... _ •• • b .. • k !:..-r 

~ uzerıneL ana gıt ıer om..- 50,000 kiti t fı d Jk J 
ru surette istifaae temini i~itı Cevat .B. e malümat veri Bak, ara n an a lf anan 1 

Merasimle ta9 giydi reımi veıiltalan tahrif ve lmba ne oluyor, anlaaın! » Cle~i. Hacı Murat 
Klbilden, Şikago Tirbün ga- ettiği, pusula mukatyidinin hn- Cevat Beye slSyledim, muaYın I 

zeteaine verilen malumata ıöre, ıaıını taltllt ettiti, « Zühal ~ Osmatı beyi çağırmamı ıöyledi. ikinci hafta dahi devam ediyot. 
Nadir Nanın tetviç reıtni yapıl- vapurunCiaki efYanın aa mani- Merdivenden yukarı çıkarken 1 H M t 
mıN~rdir Han, bu mer&1imin son fea osu bulunmadıkı halde ile: dıinan Beye rastgeldim. Arkasın- d CI ur d 
d yannamcsiz " Muvafılttır " <liye dan da il(i kiti geliyordu. Ali El(ber erec:e aade olmaıını iıtemif ve ·" w:l.:.iC:wdJD ia::ıılııi li'.!.'llll •ıı!!::::;;;:::!llm1vm1:~ı .. ::::::! ... 

derkenar yazJıav ı, binnetice va- tf. ile arkaaaıı. Ali Ekber EE. SC:: .. ,...jjiiC:~;:., .. ,;;ı;;.-.::::;;ı ~ s;;:::-.::lııo;.'!I ------merasim bu şekilde yaP.ılmııhr. 
M :.1 k zifeami luiiitimal edip hadneyı' ~lıyordu. ..Ne var, ne oldu?" eraıim esnasınga as er reami 

zarara ıoktuğu iddia edilmekte- dedim. «Mahvolduk» cevabını 
a•çit yapmıf, tayyareler UÇmUf, air. Dl~erlerl fePin davaya ·ıt- +erdi. 
Nadir Hanın irat ettiği nutuk K ISTl"BUL Dcı cnJYESI lial oJunmuılardır. - Bu kadar mı? Niçin mah- DM.1.1 
radyo ile memleketin her tua- : ? 
fİllda Cfinlenmiftir. Maznun, reis Nuaral B. tara- •olduğunu tatzlb etmeöi mi UÜ ~ ~U 

Nadir Han, memleketin ahali- fından isticvap olunrııuı, kendi- - Hayır. Hff TIJI 
ye lit oldnpnu, ahalinin arzu ılbid haHct mualbellt ile alAka- - Kendilerinde dayak yemiı 
•e iraaaai daireıinde idare e<li- ıi obnaaıtını, ıadıa edilen şey- gibi bir vaziyet var mı idi? 1 1 
leceiini a~yledikten ıonra bal1'ın lerin tamamlle gayri vaki oldu- - Ali Ekberde dayak yemit 

lst. B. Darülbedıyi temsiller! 

Bu akşam 
saat 21,SO da 

Deli 

4 Perde 

Gazel Yıldızın gazel eseri 

B~klret Koncası 

ı.:m--.----------------~-1 !1!'='!~.. Paul Wheiteman 4~~ 
ile meşhur orkestrası sayesin
de pek yak1nda GLORIA 
Sinemasında : 

Caz Kızları Çocuklannı mekteplere gönder· ğunu ılSylemittir. ğibi l>ir vaziyet varch. y azan : 1r11 
melerini taniye etmittir. Muhakeme, tabkikabn tamiki Buna ICarfi Musfafa efendi bu J. Sarment F,ibnile 2 fusun, fantaz.i ve 

NaC:lir Hanın nutkuna, diplo- için 29 teırinisani cumatteıiye taliitle aralat_nın açık oldu~Du ~akleıien : flflf 111 hulya S&Rti geçirecek ve gaı-
tn~tlar namıba Rus sefiri cenp kalmııtır. onun için boyle ıebadet ettiğini Bel:frcrtln 1 olacakıınız. • 
.. e ..,.. b Ut ;;.tı.. • • i "dd' tt' Hamit: Bütün melodı'lerı' mu-nh•ıl· • tmıı, unu m e."ıp re.m • '"'J ı ıa e ı. Darülbedayi Müdiriye tin<Jen : Ti· .. 
feçlt tiaşlamııbr. MiLLET MEKTEPLERi lÇ1N Serkomiaer Cevat Beyin tat· ' atro mektebine kaydolunan namzet· cen Columbia plak larında kayd •r 

Halk meraıime vlıi mikyas a llk teC:li'isat müfettl§leri dtin tnü- rada hulunduju ablaııldı. ifade- İerin bugün saat ı l oen IS e kadar ı~~~~~im~l~l;,o;m;;ol~u~n~m~u;ıt~u~r·~~~-17 
iıtirak, etmiı Nadir Şah derin rlf mUilllrti Haydar Be;in riyasethtde ıinin istinabe suretile alınması dan me7.k0r mtidirlyetine müracaatları 

topUuimış1ardır. Bti i~tltnada te;rlnl k lbJmdır. j G L Q R l A 
raubabbet . ye hilrmetle kartı· evvel bidayetinde açılacak olan mhıet kararile muha eme 29 teşrini· '"•ıııııı•' 11111111111'\ 

. '•nmlfbr. ı mektepieri hakkında ltoriuJUlnuıştur. Hnı sabahına bırakıldı. Matbaamıza eeltrı rs rlu. ~ bütUn sinema tntraklılarımn 
1"""9ı..-ıhınıt••'ılıı1111""'~.....,.. .................. ,,,,,. .. .._ • ........,""""••""'"''"' .... "1111nı•'~ Emniyet sındıtındaki vak '• -- g mevidi tellkkiıi olacaktır. 
8~ilc lrııponlarınıiı 'Şlmdİtleh VJIKJT idarehane- 1 Emniyet 1&ndığını dolandır- Kabataş lisesi musıki muallimi , adi Ej GL O R J A 

$inden tedarik edlnli. \ makla marnun Ayetullahla arka· beyin lise ve muallim mektepleri için 
I daılarının muhakemesine don tertip ertlgi bu kıymet l i eser mualllrıı ~ nm hareket dlısturu hetg ün 

İatanbul ağn ceza mahkemeıinde Halit ki taphanrsl ta rafından ne~redllmlş- 1. DAHA EY olmaktır ve bu = 
deYam olunmut, muhakeme, maz.- tir. Tereddutsil:r. diychilirlz ki şimdiye ~ dUıturundan hiç bir zaman E 
nunlardan Fuadin yaşı tesbit kadar bu derer.e nefü bir mektep Jdtahı 9 aynlmıyacaktu . -=-

ikinci tertip kuponlanmızın kur'&11nİI iıtirak edecekler 

31 T eırinie•el 1930 tarihine kadar 
iıf mi erini f'a11h adreıleri ile beraber V AKIT MOaa6aka 

memurluğuna bildirmelidirler 23 
basılmamıştır. • \.ı11,ıııııı1111uııııııu 1111ııııırrıııı111111 ıııııııı1111 ııııruı 11111 ıııııı 11 ~ 

edilmek üzere teırinisani 1~~~~~W~~~~~~~!fJ 
pazar aabatiına btrakılmııtır. I ~ 9i!W~~~~~~OO~~~~~ 

lımini ye adreıini kaydettirmemiı olanlar kur'aya 
ittirak edemiyeceklerdir =J NiŞANLANMA 

Konya Kız muallim mektebi Clilti§ 
• 1 b Jd b'ld' .. .. l 1 k l , maalllmi MUnire Bekir Hanımla An-Tafl'a karilerimızden lacan u a ı ıgı o mıyan ar upoo arına k H k k '""t bf t 1 L.. , ' ara u o meııı. e a ell'Csı l'e maa-

lllUyazzah adreslerini ve on bet kuruıluk poata pulu Jeffederek ı rif eananed memurlanndan Mllnfr Yas 

HLK DOSTU 
V AKIT mUsabaka rn~murluğu adresine glSndermelidirltr. ( fi B~yin nişanlan ntleleri arasında hn 

"'"''''•11•11• ......... •ııımıııı111tutıııımııııır"'""''""'""""'°' .. "'"'"ıımı11111111•11ıı11ttffııtttıı1H•ıııııı111111ıııııı111ıııııııı1111111 ı111ıı r. susl bir surette icra edilmiştir- ~~~:ıriSfi~~ti:OO~~X"i~~~ 
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101 kişi ile mülakat 
[Ust tarafı 3 üncü sayfanuzda] 

tebşir elti. Ayağına kapandım. Bütün 
saadetimi ona borçluyum. O olmasay
dı kimbilir ben bu dakikada ne olur· 
dum? Rahmetli hanım öldü, lakin ba· 
na rızkımı, nafakamı da bıraktı. Haya
tımda her dakika iç güveyliğinin fey
yaz tesirini gördüm. Hey geçmiş zaman 
lar ! şimdiki gençlere gerçekten acıyo- 1 rum. iyi ki erken doğmuşum. Şimdi , 

çalış, çabala, yorul üzül. Karı sana de- 1 

ğil, - ne garip - sen karıya bak. Si
nirlilik hep buradan tevellüt ediyor. 
Vah bu neslin gençlerine! Biz ne mes'· 
uttuk. işte, beyfendi siz bunu unuttu
nuz. Bir çok yeni meslekler, memuriyet 
ler açıldı, lakin ~unların içinde da
matlık kadar tatlısı ballısı var mı? Di 
le benden ne dilersin. Her şey hazır. 
Kış gelir, odunu, kömürü; yaz gelir 
sayfiyeyi düşünmezsin. Yorgunluk 
yok. Kulunuzun edebiyata bir nebze 
intisabım var. Bu ne sayede oldu? lç 
güveyliğinin temin ettiği refah, bolluk 
sayesinde. Köleniz - Yanılmıyor
sam budala değildim . Hiç 
huysuzluk etmedim. Paşa merhum 
ma günde beş vakit hullıs çıkardım. 

Her sözüne keramet derdim. Elini de
ğil daima eteğini Öperdim. Merhum, ke 
rimesindcn ziyade kemterinizi senrdi. 
Kaim valideye karşı <', ayni politika· 
yı kullandım. Bu sayededir ki bala rüt· 
besine iki birinci nişana, altın madalya 
lar ve ( ..... ) gibi memuriyetlere nail ol
dum? Bunlara ne ile nail oldum? 
Kafam ile "1i? Haşa! Kafama 
büyük bir meziyet atfedecek derecede 
kafasız olmadığımı sanıyorum. Biçare 
şimdiki gençler ... Böyle bir aile himaye 
si yok. Çalışbabam, çalış ... Ne güç ha

Yunan başvekili KAdın birliğin dansı. çayi 
Kadınlar birliği tarafından 

yakında bir tedansan yapılacak· 
tır. Birlik reisi ve şehir mccli
sının yeni kadın azalarından 

Latife Bekir H. dün vali beyi 
ziyaretle bir müddet ~<Srüşmüitür. 

VAKiT 
[lJat tarafı birinci aahifemizde] 

Kruvc-zör (yarın) bugün Haydar· 
paşaya yanaşarak Yunan ricah 
karaya çıkacaklar ve emirlerine 
amade bulundurulacak olan hu· 
susi trene rikiben Ankaraya 
azimet edeceklerdir. Ankara 
istasyonunda M. Venizelosla M. 
Mihalakopulos, ismet Pş. ile 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. 
tarafından istikbal edilecekler
dir. M. Venizeloı ile M. Miha· 
lakopulos Ankaradan avdette 
Rum patriğini ziyaretle hürmet
lerioi arzedeceklerdir. 

Yunan hariciye nazırı M. 
Mıhalakopulos, Ankaraya hare· 
keti münaaebetile, gazetecilere 
beyanatta bulunmuı ve beş aaır 
slirmUt olan Türkiye ile Yuna· 
nistan arasındaki ibtilAfların niha
yet bulduiunu, ve iki komıu 
cümburiyet arasındaki dostane 
teıriki mesainin Şarkıkaripte iki 
milletin refah ve aaadetini temin 
eden bir hakikat olduiunu beyan 
eylemiıtir. 

Türkiye Sefiri Enis B., dün 
Atinadan Ankaraya baret et
miıtir. 

Bugün geliyo,.lır . 

M. V enizelos dnn , öğleden 
sonra "Elli., kruvazörile Ye re
f~katinde zevcesi ile Hariciye 

yat! Ben olsam bu yaşayışa dayana- nazırı M: Mihalakopulos olduğu 
mazdım. Rençper gibi çalış. lşçi gibi yo halde "Falero,, dan Haydarpaıaya 
rul, terle •. ~iz !se? Hiç çahsmaz, gece de mütevecc hen hareket etmiştir. 
pamuk gıbı hır hanımın koynunda ya- "Eli' b k t 16-17 
tardık. O hayat değil, cennette bir rü- dd 1

" • du aHıamd ıaa k 
ya! Ta elerm e ay arpaşa açı · 

Yeni gençleri görüyorum. Yirmi beş- larına gelecek, limandan selAm
ten evvel tahsillerini, stajlarını sonuna lanacaktır. . 
getiremiyorlar. Sonra iş bulmak iÇin Hariciye kalemi mabsuı mll· 
kapı kapı dolaşıyorlar, canları törpille- dUrü Kemal Aaia, tube mlkl6r
niyorl Tam gençlik çağında evlenemi- lerinden Nizamettin B. ]er, kro· 
:.rorlar. EYlenseler bile azıcık azıklarını 
taksime mecburdurlar. Yeni hanımlar vazörU ada açılClarında l:iir mo· 
ise eskilere hiç benzemez: bunlar pek törle karşılayacaklardır. 
pahalı. Bizimkiler öyle miydi, ya? Eski Haydarpafa istasyonunda Vali, 
hanımlar ucuzdu. Merkez kumandanı ve aakeri, 

-.Hasip Bey böyle bir saat söyledi. poliı müfrez~leri M. Venizelosu 
Yanı başımızdnld Cermanyadan yeni ıstikbal edecektir. 
gelme iktısat doktoru Muhsin Bey bu 
dili hiç anlamadı. Biz ise yalnız gül- M. Venizelos busuıt bir trenle 
dük, şapur şupur güldük. Sahne üze- saat 17,5 da doğruca Ankaraya 
rinde biribirini velyeden çıplak, kızlar- hareket edecektir. 
dan, cambazlardan, perendebazlardan, Atine elqimiz 
palyaçolardan, köçeklerden hiçbiri bu Atina aefirimiz Enis Bey, bu 
iç güveysi eskisinden enteresan olamaz. 

aabah Hidiviyenin "Raıit" vadı. 
CeJ.tl Nuri puru ile lstanbula gelecektir. 

VAKi ı ın tefrikası ı 10 

Artiköller adasına seyahat 
Yazan: Anclre Moruva 

Mübsdele kom ayonu erktnı 

M. Venizelosun Ankarayı zi· 
yareti münasebetile Muhtelit; mü
badele komisyonu 1 ürk ve Yu
nan heyeti murahhasa azaları i
Je bitaraf reiıler Ankaraya da
vet edilmişlerdir. 

Dün akıam Tevfik KAmil bey
le M. F okas Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

Diğer heyet azalan ye M. 
Holştat ile M. Anderıon bu ak
ıam hareket ediyorlar. M. Rivas 
ancak ayın 28 inde Ankaraya 
hareket edecektir. 

M. Venizeloaun tercilmeihali 
Yunan Başvekili M. Venizeloı 

Giritte Hanyada doğmuıtur: 65 
Yaıındadır. Yunanistanda hukuk 
tahsil etmiı, Giritte avukatlıkla 
meşgul olmuıtur. M. Veniıeloı 
1898 senesinde, Girit Kandiyede 
vuku bulan katliamı müteakip, 
Osmanlı askerleri adadan teb'it 
edildikten ve prens Jorj lli 
komiser sıfatile geldikten son
ra faal hayatı a iyasiyeye atılmış 
prens Jorjua teıkil ettiği kabi
nede Adliye nezaretini deruhte 
etmiş, fakat biraz sonra prens 
Jorj ile arası açılarak istifa et
m1ı ve muhalefet fırkasının ba
tına geçmiıtir. 

Prenı Jorjun mnıtebidane bir 
surette, idarei umura kalkıtması 
Venizeloıun, ona kartı tamamen 
aleyhtar bir vaziyet almasını in
taç etmiş ve en nihayet Venize
loı, Eriso'da isyan bayrağını kal
dırarak prensin Giritten tebit 
edilmesine ve bugün Yunan rei· 
sicnmhuru olan M. Zaimisin 
Ali komiser sıfatile, Giride getiril· 
mesine muvaffak olmuştur. 

Yunanistanda, daliilt itler, le· 
zebzübe uğradığı ve ıiyaıi fır· 
kalar arasındaki mtlnaferet ve 
zıddiyet memleket itlerini bir 
çıkmaza soktuğu zaman Yunan· 
lılar, 1908 ıeneıinde Gozi'de 
aık~ri bir isyan tertip etmi9ler, 
kabineyi devirmiflerdir. 

Mösyö Venizelosu, anarti için
de yüzen memleketi ıslah ve 
tensik etmek, daha doğrusu, 
beliren teceddüt cereyanının 

batın• geçmek için Giritten 

Nişantannıa 
Baıve\lil lsm'! t Paşa Hz. 

nin hemşirezadesi, Abdürrezzak 
Bf. nin kerimesi Hatice Hf. 
ile Naip zade operalör Münür 
Ah 11et Beyin nişanlanma mera~ 
sımı Abdürrezzak · Bf. nin 
KadıköyUndeki hanelerinde icra 
edilmittir. Saadet tem erni eC:tıi2 . 

1111111mmmıın11mıu11n1111mıııummuıınııı uıır11mtı ı nu ı1ı1111m111uuuu1ttn11 1MJ1 11(1111tm 

Atinaya çağırmışJar, ve resikara 
geçirmitlerdir. Mösyö Venizelos 
hakikaten büyük bir azim ve 
faaliyet ile, Yunanistanın, bozuk 
dahili işlerini dlizeltti, fırkacıla
rın elinde hiç tanmmayan devlet 
otoriteıini iade etti. 
Möıyö Venizelosun Yunanis· 

tanı, Balkan ittifakına ve sonra
dan harbi umumiye nasıl sürük
lediğinden, kıral Koıtantini 
nasıl iskat ettiğinden, Anadolu 
seferi yüzUnden, intihabatta 
vahim bir hezimete uirayarak 
Y unanistanı naaıl terketmeğe 

mecbur kaldığından ve en nihayet 
Dumlupınar hezimeti akibinde 
Yunan hanedanı kıraliıi 
iskat edilerek tekrar makamı 
iktidara naaıl avdet ettiğinden 
bahsedecek değiliz. Her halde 
ıurası muhakkaktır ki, M. Veni
zelos, mazide Türkiye aley
hinde cephe almakla irtikap 
ettiği ıiyasi hatayı anlamış ve 
Tnrkiye ile mukarenet ve dots· 
luk siyasetine germi vermiştir. 

Şuraaını da kayıt ve itiraf et
mek llzımdır ki, Yunaniıtanda 
m&ay& Venizeloıtan başka her 
hangi bir recül bulunsaydı, ma· 
zınm yığdığı bunca milıkülatı 
bertaraf ederek Türkiye ile 
ıon itillflan bukadar kolay
lıkla akte Y• tatbike muvaffak 
olamazdı. Yunan ba,vekilin;n 
Yunan milleti arasındaki 

töhreti, büyük nilfuzu, Yna
niıtanın hakiki menfaatini idrak 
buıusundaki derin nüfuzunazarı 

Türk-Yunan mukarenetini tetviç 
etmiş ve iki millet arasında aaır
ların yığdığı ııddiyetleri izale 
etmiştir. 
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Dahil de Hariçte 
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Hava; 
Dün az:amf hararer 23derece olmuş

tur. Bu~ün muta,·:ısıt şiddetle poyraz 
esecek. hava bulutlu olacnkur 

Radvo; 

Bu ak,am lstanbulda 
~aat (ekizdcn ona kadar alaturka 

tası ! 

Sinemalar: 

Alkazer - Gece ekspresi 
A'emdar - Üç nikAh 
Aırf - Milyonlar yanşı 

Ekler - Canbazane km 

Elhamra - Aşk resmi geçi dı 
Opera - Yıldınm 
Betiktat Hilal - Tar1.an 
Etuval - l\lahpusun ~arkası 

Franıız - Kartiyc T ..aten 
Majik - Hacı Murat 
Melek - Aşk resmi geçidi 
Sık - Polis hafiyesi 
Süreyya Kadıköy · Venüs 
Hale - ( Üıküdar Çılgın ) 
da nsöz 

1 Gelenler, aldenıe;:-ı 

il 

~eyrıseıaın . ııtuduru ~uua· 

lah B. idareye ait : Jtçe işlerini takip 
etmek üzere dün akşam Ankaraya git· 
miştir. 

lzmir meb'usu Yasıf B. dün Anka· 
raya gitmiştir. 

Halk Fırkası Trabzon mıntakası mü 
fettişi Gümüşane meb'usu Şevket Bey 
şehrimize gelmiştir. 

Sabık Diyarbekir meb'usu Zülfi B. 
Diyarbekire gitmiştir. 

''V AKIT,, e abo· 
ne olunuz 

muşaklığtna, ve ah-~ifnin cazibesine rağ- yoktur; yeter ki, bunu bir A~tiköl ist;. kıyordum. Bir Beo marangoz yeni ka· 
men, evet, Mayana'da betbahtım. Buna sin_ taslar yerleştiriyor n ufak yelken di· 
en büyük amil de Jermen Marten'in be - Ne? Anhyamadım. Anna'yı nza- reiini yapmakla meşgul görünüyordu. 
ni üzmekten garip bir zevk duyuyor sı olmar' :ıasıl verirsiniz? Bunu an- Çabuk bitip bitmiyeceğini sorduğum za 
görünmesi idi. Her iki günde bir beni cak ,·ahşiler yapar. man hayret etti ve "efen dil erin" bunu 
ziyarete gelirdi; Sneyk'ın, tarafından - Azizim! Yarın ölebilecek fani bir ima eder bir emir vermediklerini sör· 

Cevı r,en : Memet Reha kıskanılmasına karar vermiş görünüyor kadının, sırf inada ile, bir şaheserin ledi. 
6 temmuz. "Apologia pro vita mea,,. kalarının eserlerini dinlerken, bundan, du. Anna'yı sevmediğime o da bir türlü yaratı1maaına mani olabileceğine nza- Zavallı arkadaşım Ruçko, ancak giiÇ 

Bir ömür sürmedim, yaşamıyorum, ya- kendilerinin bir eser çıkarabilmeleri inanamıyordu. Bir gün yavaş ve güzel mızı siz de tahmin etmezsiniz" .. Bir in- lükle nefes alabiliyor, yatıp uyumağa 
şıyamıyaca.ğım... imkanını daima düşünür ve bu cihetle sesile, bana: tizar devresinin olması gayet tabiidir; çalıştığı zaamn, tıkanır gibi oluyordu· 

7 temmuz. Hakikaten betbahtım. alakadar olurlar. - Genç arkadaşım Sneyk için biraz derin heyecan n hislerin doğmasına Doktorlar bunun bir hafta, nihayet oıı 
S temmuz. Gayri ihtiyari, ve kendimi 10 temmuz. Ruçko model olur diye endişe ediyorum, dedi. Güzel komşunu· bundan münbit bir zemin olamaz. Fa- günden fazla devam edemiyeceğini SÖ1 

çok basit bir adam bulmama rağmen, mi, yoksa beni bilvasıta tenkit için mi zu pek sık görüyor. Dün akşam bana kat, pek haklı olar.·;, bu devrenin teh- lüyordu. lhtizannı bütün Mayana hüt
Sneyk'ın tarzını takliden, serbest na- nedense, Sneyk'ın "Liv:ido,, sundan bir ondan, hiç hoşuma gitmiyen bir tarzda likeli olacak kadar uzamasına müsaa· metle takip ediyordu. Bu hakikaten 
zımda bir şiir yazıyorum : parça getirdi. Aklımda yalnız şu dört bahsetti. Şimdi eskisinden hem azı hem de edemeyiz... kahramanane bir manzara idi. Artıie 

"Kayık yine dalganın meyline tır- satın kalmış: de fena yazıyor. Bana gösterdiği son 1- Buna verdiğim cevabı tamami1e ha- kendisi yazmağa muktedir olmadığııı· 
manıyor, "Aşk için hiç çılgınlık etmediğim ki şiiri hem behimi, hem de Mayana'nın tırlamıyorum, fakat her halde, bir aşı- dan, son saatlerini hastalığına ait not· 

zirvede, dnğ yamacındaki bir tren halde senin için ölüyorum; Sneyk gibi bir şairine layık şeyler de- kın insicamsız yah-armalan idi. tarla geçiriyordu. Bunlara ''RuçkD" 
gibi duruyor.. . seni görünce boğazım kurur ve göz- ğildir. Sükunetle beni ·· ~kik ettikten sonra, nun Ölümü,, ismi verilmişti. Ziyaret!e-

Dalga tepeciklerinin çok dar aralık- lerim ağırmağa başlar. - Mösyö Marten, bana h~r sırası bir şeytan gülüşünJ andıran acı acı rimde bunun bir iki parçasını işitnt•t' 
lan. birer yalağa benziyor... O kadar yalancı ağzın, bir, göze gö- geldikçe, Sneyk'ın esiri bir mahltlk ol- kahkahr Jar atarak: tim, ve zannederim hayatımda bu kı&• 

düşünüyorum: allahım, acaba- rünen cennetti; duğunu söylersiniz. Binaenaleyh, An- - Ço .. k .. enteresan! ... demişti. dar güzel bir şeye tesadüf etmemlşilil' 
Batacağımıza eminim... hatırlanan kokun, insanı hali ihtiza- na'nın etrafında dönüp dolaşmMı pek - 8 - dir. Her ıstırap ,·eren kriz, hayret edi-
Ölmeden en·el ondan, tuzla deniz ra dUşUrür • ..,, tabiidir. Bu ne onun için, ne de Anna Güneş çok parlak, deniz mavi bir çar- lecek bir fikir açıklığı ve emin bir lisJl~ 

suyu çeşnili bir buse isteyim. Bundan Güzel olduğu aşikar, fakat onu ben için, tehlikeli olamaz. Sneyk, insandan şaf .. Enstitü parkındaki çiçeklerin de la tasvir ediliyordu. Bu tasYirini işittı· 
sonra ölüme can atabilirim : de yazabilirdim. Ruçko'ya, Sneyk'ın ziyade bir ruhtur... mükemmel olmasına rğmen, Mayana ar ğimdenberi ölüm, benim için gariP 11 

ne olsa, bugün veya yarın ölmemiz bunları çok evvel mi yazdığını sordum. - Evet, fakat, "esiri,, kelimesi bir tık nefret edilecek bir yer olmııştu, Tah anlaşılamıyacak bir hadise şeklind~~ 
muhakkak.,. "Hayır, dedi, geçen hafta... Ruçko git- beşer için kullanıldığı zaman, tamami- lil ve tetkik bataklığına saplanıp kal- kurtulmuştur .. Hayalime, aşk ,·eya b 

Muhakkak çıldınyorum. Benim İ· tikten sonra göl kenannda uzun bir le kelime manasına saplanıp kalınma- dığımı hissediyor, \'e beni ya,·aş yavaş fırtına mefhumları kadar yakın 0111111~ 
çin Mayana, yaşanacak bir yer değil. gezintiye çıktım. Bu ceviz ağaçların- malı. Maddi aşka dair onunla geçen mu zehir1iyen, en mutaassıp Artiköl'ler gi- tur. Arkadaşımız, bütün kUY\•etini ~-

Piyer Şambrlan, kendine gel!" dan, bu panldıyan balıklardan, ve bu sahabelerimizi hatıı!ıyorum. Mevzu hak bi, hayatımın daiml bir tefekkkür n .:;on eserine hasretmek istediğinden. 8'01• 
9 temmuz. Yazdığım şiirin başlangı· güneşten artık usanç geldi! Tabiatin kında gösterdiği etraflı malumat, daha kuruntu içinde geçtiğini görüyordum. terini kapamış ,.e bütün dikkatini '" 

cını Ruçko'ya gösterip fikrini sorma· en güzel manzarala~nda~ bile çabuk pek genç olduğu için, beni hayrete dü- Anna da böyle idi; seyahatrmız esnasın nız, her saniye biraz daha çürüyen. ı: 
mak elimde değildi. Pek alakadar olur bakılıyor! Ya tam hır sUkOn, yahut şürmüştü. l\faamafih, bu vadyet sizi daki güzel rengini kaybetmiş, harareH deninin deruni tecellilerine veranıŞ 
görünmedi. işin r :ıası, bu hislerimi ta daimi hareket lazım. memnun ediyorsa diyecek bir şey yok- varmış gibi görünüyor, insanın gözü ö- Bütün büyük Artiköl'Jerin, ara"':; 
rencide etti. Bir Artiköl mU oluyo- Hatıralanmın bazı kısımlannı ko~ tur. Endişe yalnız sizin içindi. Yok~ nünde solup gidiyordu. Kaçmamız ta- sessiz ve bir halka halinde durdukl~t' 
rum? Buna mukabil, uzun bir müddet, ye ederken, o zamanlar nekadar yeis ı- Sneyk istiyecek olsa, Mayana kanunla- zımdı. odasına. ayağının ucuna basarak f 
kendi tabirile, 'aydınhğ"a çıkaran ta- çinde olduğumu hatırlardım. Dekorun n arkadaşınızı ona ihsan eder. Ecnebi Hemen her sabah limana gidiyor, ge- mek, çok heyecan vf!rici bir şeydi. G1' 
rafı,, ile mCŞKul oldu. Artiköl1er, baş- fevkalade ~üzel olmasına, iklimin yu- bir kadının bir Beo'dan hiç bir farkı mimiz icin çalışılıp çalışılmadığına ba-1 [BitmP.di) 
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Türk-Polonya ·sivasta maarif ve genç H-Oıta Anadoluda Seyahat Mektupları : 22 

Kayseri imara muhtaç 1 
., 

Ticaret mukavelesi mü- Sivas maarifi inkişatta. Gençler mu· 
Bu vilayette ticaret, diğer vilayetlere 'zakerelerine baolanıyor nevver bir kitle halinde 

nazaran daha iyidir Sefir dün Ankara ya gitti 
Esasen Kayserinin çok ça1rşkan valh;i Polonla sefiri M. Pol Şofski 
Fuat Deyin de fikri budur: dün refikasile beraber Ankaraya 

Yeni imar mıntakasının hUkQmet hareket etmiıtir. 
meydanından istasyona doğru uzanma- Sefir bir muharririmize şu 
sıdır. Vali bey şehrin bu imar işi üzerin beyanatta bulunmUftur: 
de elden gelen hiç bir yardımı esirge- C 
memektedir. Bu sene güzel bir nafia da - ümhuriyet bayramı me-
iresi yapılmıştır. Posta ve telgraf bina- raaiminde bulunmak üzere An
sınrn temelleri atılmış ve inşaata de- karaya gidiyorum Polonya ve 
vam edilmektedir. Türkiye ara.anda mlltekabil esa

Evkaf idaresi de bir otel inşasını ka- sata mnıtenit ticaret muka veleıi 
bul etmiştir. inşaata yakında başlanı- akdi için müzakere!.,. bu hafta 
lacağı tahmin edilmektedir. Ankarada baılanacakbr. Arada 

Kayseride ticaret bir çok vilayetlere kliçük bir noktai naıar ihtilafına 
nazaran memnuniyeti mucip bir halde- ıebe~iret veren gDmrDkl~r ~e
dlr. fş, ziraat, millt iktısat ve osmanlı aeleaının bu mllzaker• neticeıın
olmak üzere tam dört tane banka var- de her iki tarafın bOyDk bO.nD 
dır. niyeti aayeainde memnuniyeti 

Tüccar Osmanlı bankasından başka 

ı;alışıyor1ar 

diğer bütün miııt bankalardan mem- mucip bir tekilde halledileceğine 
nundur. Osmanlı bankası tüccara çok hiç fllphem yoktur.,. Sivasın mDnevver gençliği• bir içtima isnasmda 

müşkülat gösteriyormuş. Çirkin bir hi- Tı·yatro mektebinde Sivaata münevverlerin faaliye-
kliye dinledim. Osmanlı Bankası memu tinden bahsetmek için, Sivuta bi-

Kayseri valisi Fuat B. jları ayni zamanda hayat sogartaıannm Tıllpler imtihın ediliyor ribirile mütesanit, genç bir zümre-
Knyseri, Çok eski zamanlarda inşa acentelikleri.nl >:apıyorlarmış. Tiyatro mektebine girmek için nin, en a,ağı on tanesi Avru~a~a 

edilmiş tarihi bir şehir- Meşhur Erci- Sıkılan hır tüccar bono ve saire Jcrr. Bunl yükaek tahsil görmüt muallımın 
yeş dağı zinesindeki hem beyaz. ört~- d~rm.a~, ~ara. almak için .berveçhipeşin 40 kiti talip olmuıtur. ;r- bulunduğunu, ve bunların batında 
sile yaz ve kış bu eski beldeye hır gu- bır, ikı hın lırahk bir sıgorta olmak dan ıekizi hanımdır. Gençler en çalııkan ve metod sahibi, olgun bir 
zellik veriyor. Sehir, kuruluşunda çok mecburiyetine tabi tutuluyormuş. Tile- onu Ali mektep meıunudur •• Ha: maarif amirinin bulunduğunu ha
geniş bir sahaya dağılmış .. Uzayıp gi- car işini bitirmek için muvafakat etmek nımlardan ancak ikiıinin ehliyeti tırlatmak kafidir. Maamafih biraz 
diyor. mecburiyetinde kalıyor, ilk taksiti vere- tamdır. Bu gOn talipler• • mub- izahat verelim: 

Haydarpaşadan Sh-asa haftada iki rek başını kurtanyormuş. Bittabi ikin· telif eserlerden parçalar nnlecek M .f et mıntaka merke-
- d 1 taks T . k 1 • • t aan eman dogru posta var. Pazar ,.e çarşam a c ı ı vermıyere a Akasını kesmek ve talipler bu parçalan lDfa • 1 5· ta irfan müesseseleri 

günleri akşam üzeri kalkan tren sah şartile- Bu yüzden Osmanlı Bankası edeceklerdir. Gelecek pazar gil- zlıdoukan t1V..~!- .. f etmi•tir. Bir lise, · 
·· 1 · lı h d h t 1 k l ·· ··k · 1 o ça eK&Uu ~ • ,.e cuma gun erı sa a ı a a or a ı a- memur an gom go zengın o uyorlar- nU de mllıab '- • tibanı yapı• b' k k ilim mektebi ve bır 

~ K · 1. B d ,,. 1,.. ıw. a11:a ım ır er e mua ___ 
garmadan ayserıye ge ıyor. en e mış... .ı a at l -.ıiimtaz. lacakbr. kız muallim mektebi vardır~ • • • • • 
Kayseriye gelirken bu ekspresle gel- -- " -··-.... , .. aaı • ·-=ıaı='"••' --. de 1 d d t )ebenin a- Sıva• maarif emını Sabrı B. 
d~m .. Ye daha ge.~e va~tinde Kayseriye Feriha Tevfik Hanımın ektubu :udi bi:e e:~,:ı=~tadır. Bunla- nu? için. geçen aene ilk m~ktep n:ıu-
gırdım. Sabah gun dogunca otelin bal- m e dy rta Anadolunun he- alhmlerı tarafından yem terbıye 
k . t ek • . rm arasın a o . 'b l l . d . beı 
k onundan şehrı seyre m ıstedım, fa- B 

1 
• .. • b 

1 
men her tarafından gelmit talebe ve ınf zı at me~e1 e. e~ıne0 ab on .. 

at bir sürü taş yığınından başka bir u nası JUrı Si B t tam devreli be§ kon erana verı mıştır. n eş gun: 
şey göremedim. Her tarafta kara kara ' ' u na mevcutt~r •• ~f naefh ilk mektep de bir verilen konferansların adedı 
taş duvarlarla kapalı_ Bu kalın kale du tane de ıkı uç sım d t l b bu aene çoğaltılacaktır. 
\'arlarına benziyen duvarlar arasında h t ki• f? vardır. Bunlara devam e en ı: d. e Mekteplerde çocuk monografi· 
geniş ve tozlu bir iki sokak, duvarları am e 1 • • •• adedi bin bet yüz~ g~:aki~ ır. leri ve (test) ler tatbik edilmiştir. 
Uzerln4e bir :iki haca, bacalan• •'-n Fakat Sivaata tabaıl çalın I çj Bu sene bu i aaliyet da· 
toprak ve .otla örtülü ... Hepsi o kadar.. Parls - Amerika seyahatinin yolcu- dan evvel bana pldf dedi ki: cuklaı:ı~ .. yı .. üç binten ~bt.• 0 ·ha ziyade tevsi edilecek ve bir tec-
Çok tuhafıma gitti. Ye merak ettim. luğa ait faslını, lstanbula geldiğim za. .._ Kazanabilmen'1s 1 .. 1 yedi kiti· duiu ıçın. bu m8~ktep eklr ! ıya~ rübe mektebi yapmağa çalışılacak-
'h •• d ·· • ·· 1 L~ b' h 11 l ta ğ B :a- n kifı" .,,eJmıyor. ına yo ugu yenı .ou gor ugum yer er ncp ırer ma a e, man uzun, uzun an a ca ım. u mek- den mUrekkep olan Jüri heyetine vü· • b .... k .. külata tır. 
üzeri toprak örtülü olan yerler de evi- tupla meşhur (Galveston) güzel- cudünüzün her tarafmı eJletmelisiniz. mektep .:~a Byu mul ihti- Halk terbiyesi (büro) su sine-
ıniş. .. Bir an için burada belediye işleri Jile müsabakası hakkında size mahimat Dedi.. · sebep o a 1ı;f·. ~ ~ene uhtelif malarda ve millet mekteplerinde 

. 1 b" ı· kk . ti yacı kısmen te a ı ıçın mu h lk . . k f 1 • nı düşündüm... sterse elde 500 ın ıra- verme lB yorum. Ben evvela bunu, Amerikan eatetiii· 
1 

d . d bele açıl- a ıçın on erans ar vermıf ve 
lık bir bütçe olsun- Kaç para eder... Ga1vestonda 1929 senesi güzellik kı- nin ifadesi oİan ölçü meselesi sandım. mektepB-:ı: e yefnı end fU elerdeki (halk için) adlı bir gazete neşret-
'r> 1. 1 d d" . mı•br ır tara tan ersan • • B d (Ad ) . . 1 .uu sokaklnra kaldınm için az para mı ra ıça an arasın an unya kıralıçası Dedim ki: s • d d' . t ks"f' çalıııl- mııtır. u sene e ım ısım ı 
gider .. Bu tozlar yok edilmek için Ce- intihap edilmek üzre yapılan müsaba- "- Jyi amma Mis Anıerlka intihap talebeda eymın ~ tı d~satından aylık bir ilim ve san'at mecmuası 

t . ld s· h d ' makta ır. arım gun e rı . b 1 t B cmua llabı Allahın belediyelere yardım fas- ka gaye ga~~P .o ~· ~ze er ~Y e~ edilirken böyle bir usule müracaat e- . ·fade etmek için de tedbirler alın ne§rıne . a§ an~ı§ ·~: u .. ~e 
lrndan yağmurlar ihsan etmesini bek- evvel şunu soylıyeyım ki Galvestın mU- dilmeIL ıatıkt d B sayede ilk mektepler· yaJnız Sıvaatakı d~gıl,, butun orta 
lemek J:lzım ... Kendi kendime: sabakaları silindir şapkalı, ve son za. Adam, gUlerek: da 'k~ .;.· de':ı fazla çocuğun oku- Anadolu fikri faalıyetı ıayıfa.ların-

- Kayseri belediyesini, ne olursa ol manlarda göbekleri sarkan zengin mil- "-Hayır dedi bu dediğim şey husu· t:.~.:Sı i:ıkan altına girecektir. da akaettirmeğe. çalış~akt.adır. . 
sun tenkit etmek doğru bir şey olamaz yonerlerin elinde bir oyuncaktı. st olacak teker teker. .• kt l • G Sivaata gençhk f aalıyetı - S1 
dedim Şehrı' dolastım .. Her yerde ayni Aman ya Rabbi, bu milyonerleri bir Hidd~tlendi;.,, adamı tersledim. A· Koykme l el? erıh- .eçb~n hseene vasta genç ve münevver muhit va· ' 

· :. k" me tep erıne ususı ır e m- b" k d • harahiyete şahit oldum. Ne kadar te- görseniz, bu adamların servetleri ile dam bıyık altından gülümsedi. . ~y f d.l . . M "f em·n· dır. Otuz dokktoru . ır o a ar ta _.. 
btenni edilse ne kadar fazla masraf ya- muaşeret ve terbiyeleri arasında sakın "-Efendim, dedi, bunun usulü bu!. ~!yet aı!t e : ~ıttır. ~~~ 1k~ sil görmüt genci ihtıva eden g?nç· 
J>ılsa esl • f ' bu yanlış hareketlerinin münasebet filan tasavvur etmeyin_ "Bu namussuzluk dedim. koy m~ .ep erme umumı t ır Be _ lik çok iyi çalışmnktadır. Sıvas 
tashihin a _ın k'' mevcut olmıyacağını Zihninize böyle şeyler gelirse silin, bu Adam ellerini 0ğuşturarak- tupla ıhtıy.açlar~nı sod'?kİf ~r. un_ gençlerinin neşrettikleri güzel bir 
ıtirnf ete l~ and ğru bir hareket olur .. adamlar her ~ye hakim-. Güzeller "- lstağfuruıtah fakat başka tilrlü lara muallı~l.erın .vel 1 elı cev~p mecmua da var. Adı (Adım), çıka· 

Uel d~c ~nl ? · tetkik ettim ,.e şu Galvestona geldikten sonra halk kazanılamaz.. Mesele ahlik bahsi değil, lardan çok ıyı netıce er lal' ınlmı.tbı~. ranlar genç doktorlar, genç hoeıı-
c ıye ış erını C d .dd ti Ik 1 . Bundan maada köy mua ım erı ır b l b ld 1 . elice .1 ld . B 1 diyenin 174 bin Ji. tara ın an şı e e a ış andı. Ve güzeIJik bahsi. . • I k lar, u mecmua stan u a <ı mec• 

alık ~- ; .. ~m ·. ~ e Nakten ele geçen bulunduğumuz otel halk tarafından sa- Meseleyi artılı anlamıştım, jüri he· k~ngre hahnd~ Sıvaıt9: top d~ara . mualar kadar teknik güzelliğine 
ikta •;?.u t·esı 1~ar. geçiyormus. Bu nldı. Dilhasa Türk güzeli onlarda fazla yetine hiç ykalaşmadım. Yalnız gör- ~oy mekteplerınde takıp ~ 1 ~eaı malik değildir. Faknt içi itibarile 

ene r ""' ın ırayılOO b. Ji~ da alaka uyandırdı. Her adımda bana yeni düm ıcap eden hareket tarzı muna af.a çok olgun tarihe içtimaiyata ruhi-
ş bankasından ın T .. k. •t 11 1 • . • .. 11 d b. edı·ım·ııtı·r Bunlardan alınan netı- . ··dı ' 1 1 b. ' 

Otç 1 h. d 500 bin lara ur ıyeye aı sua er soruyor ar. Ben Jüri heyetinden bm guze er en •· • . . d d·ı kt _ yata aıt etu er ça ış can ır genç 
rın a .ınm!ş. ~e. •r . c t . de onlara cevap veriyordum. 'l\fis Türk, rine bir hayli vaitlerde bulundu. Onu ceden bu sene ıstıfa e e 1 me e kütlenin varlığına delalet ediyor. 

R)e ılc ıştırak e mış.. .. d.. ·· l' 1 ğı b ğı · ·ı · ·· dil F d. l'.:lek . _ . . ·e 37 kilomet- un unya guze ı o aca nı a ra hafı- Holivoda götUrecefinı ı en sur . a- ır. . ~ * .-
e u trık l\udetı Ka!.sen) ezinde· ra söylüyorlardı. kat akıbet kızla bir gece beraber kal- Millet mekteplerı - Geçen se- # • 

i 9 z.akta buluna.n Bu~yan m~r!hsal 
0

• Fakat o, koca göbekli herifler derhal mış. ne vilayet dahilinde (276) de!aane 62,000 1 sterl1n 
tını _rnetroluk hır ş~luleden ıs n en vaziyete hakim oldular. Ben, müsaba- Fakat kız Holivoda gitti mi bilmiyo- açılmıttır. Bunlardan (213) ı ~A) . ------
Uk~~ormuş. Du şelal~ ~nad~!~;s~ndir. kanın icrasından iki gün enel, meşhur rum. Jüri heyetinin rezaletleri bir ta- ve (63) ü de (8) kur,sunu te§kıl e: Gayrı mubaoı lere nesıl 
lekt ~ve en. kudretl~ bır şe. i Ha- Ansonun kardeşi Mister Anson taraCın ne değil ki .. Bir tane olsa idi sUkQtla diyor. Kurala~a cem an (36.~) ı . d.~ğı<ı!ecok? . . 
a· h rık fnbnkasmın ınşası bı!m ~. ük dan yemeğe davet edildim. Bu zat ki- g . k belk. mUırıkün olurdu. Fakat kadın (6935) ı erkek olmak uzere Gayrı muoadıllere tevzı edıle-
~d :ıt şehre gelmiştir: Şeh~ın buy·k- bar terbiyeli ve vaziyeti hakkile gö- d:~ırme rib. 

1
dur: (10563) vatandat devam etmi~ ve cek 62 bin lngilız lirasının tev

aı e ,.e sokaklarındaki tesıs~~ ~ . ren' bir adamdı, bana hitaben: .ı:::a:ba~:ubir tiyatroda icra edili· ( 4254) kiti vesika almııtır. Mıllet zii için hey' eti vekile HJriciyc 
iseno_Junmuştur. Ten~inıt, :ıe~u~esi~- "- Hayret ediyorum dedi, siz nasıl yordu. Tiyatronun kulis aralan pek mekteplerine devam mevcudum~n vekaletinin bu hususta miitaliı· 
ile ın ewelce ynptıgı ele / Bünyan oldu da bu işe iştirak ettiniz. Böyle bir müthişti. Ağız şapırtrlan, fingirdeşme- bu sene daha fazl~ olmasını temın asının sorulmasına karar verilm·ı-
i., .. t~npılmaktadır. Ynkınkti~ Kayse- müsabakaya girmenize hiç taraftar de- ler işitiliyordu Dahası var iki üç güze- için ıimdidcn faahyete ba§lanmış- t. V k • • t• -t ı A s alındıktan 
..... ıle ten,irata geçilece r. · t ...ıb· ••. 1 . ır. e a e ın mu a aa ı 

§eh . . .. • d. Vilayet ğilimI 1i bellerinden tutup op a• ı bınbır en- tır. • . d'l kf 
erk rının nufusu 40 b~n 1~ ·baret- Ben ona: ne atıyorlardı. Hele o sarhoşları görse- Muallim kütlesi mesaisini ynl- sonra para tevzı e 1 :ce . 1

:· 

it. nez k~zas.ı lOz bin nüf~s. n ;.r tah· "Siz fazla bedbinsiniz de dim.-., niz bir kere- Kuru Amerikada zilzur- nız mektep sahasına indirmemekte Gayri mubndiller cemıyct. ~ın 
isatıeledıye geçen sene nıuhım dı Adam bana baktı başını salJadı: na sarhoşluk bu adamlara nrgi, zen· ve halk üzerine de müessir olmağa ikinci reisi Celal B tevziat ışıni 

a hiikA t kolordu meY anını - ü ü d d0 

• • k d B · · · k · · d-tillll ... k um~ ve . ı· lstas· "- Goriirs n ~· .. e 1• • •• gın oldu mu her şe>· emrıne tAbi. çabtma ta ır. u faalıyetlerı tan- yakından takıp ~tme ıçın un 
on a suretıle tevsi et~•§. 1~· ·rrağ lki gün sonra, Jürı heyetı guzellerle Müsabaka böyle başladı, böyle niha- zim için maarif emini tarafından Ankaraya gitmiştir. 
lı.ın caddesi 2y metre genışlığıne \ b·r alakadar olmağa başladılar, yani mUsa yet buldu. Nihayet Mis Amerika dünya muallimler ve memleketin münev- - - -
ltı rn.aktadır. Belediye şeh~ yendi~ bakaya başlandı. Allahım bu ne acaip güzeli oldu. Benden nasihat; verlerinden mürekkep terbiye ve 1\111\IAHLAH KANl'NU 

e •fra~ i · b0 lh yenı bele )e k t rı· d l G · 'h N r· · kr 1 ı· · · · ·ıı d. tUı gı çın, ı assa k ydi. Müsaba ayı e ıp e en er aca- Namuslu kızlar ah·estona gıde- tedrisat halk terbiyesi hars sı - n ın 'e .le ı .nım.ır 'e mı ıcn ıs-
r. ~battndan sonra faaliY~U: geç~C:ı · ~tekliflerde bulunmağa başladılar, ya mez, namuslu aileler çocuklarını böyle hat beden terbiyesi (büro) lan ler haki rnda yeni bir kanun haznla
ltı ~aza, bence :Kaysenyı yenı ü~ 1~ dünya güzelliği adeta mUnakasaya yerlere göndermemelidirler. teıkil edilmiıtir. Bunların her biri maktadı~. nu kanun bu sene meclisten 
1t ~h~fl'ağ için ilkk yapılacak fş, b nıknuldu. Ben kazanmadığım için çok memnu- kendi sahalarında çalı§arak iyi ne- geçeccktır. Vekftlet bu kanun hakkkın 

hır silindrnj işidir. Eski şe~rl baş- 0 
Hele 0 , kendilerine jüri heyeti süsü num. ticeler almıtlardır. Terbiye ve ted- da mimar ve mühendislerin rnlitalea-

a,tl"Q ~ Yıkmak ve istasyon c!van;ı~ ü veren insanlar aman Allah ne tuhaf Buradaki namuslu Avrupalılar, be- risat (büro) au muallimlerin fikri Ia~ını sormuştur. Mimarlar salı gi.inü 
İd >ii_tilti:nelidir. DeTlet demıroy'b:ı ~sanlardı. Bunlann çoğu çapkın he- ni bundan dolayı tebrik ettiler. Ben bu- seviyelerini yükseltmek ve mekte~- Güzel san•atlnr akademisinde bir içti-
"' at~ istasyon dvarma nıüstak riO r bir Jnsmı da çnpkınlann ajanla- nunJa müftehirim. Jerde yeni terbiye ve tedris usullerı- ma yapacaklar ve kanun projesini nıi.i 

tp:t-tırıin ilk temeJl~f atmış -.e .:. 'Hatta bunlardan biri müsabaka- F~rllut Tevfllı · · - ·· ··--~ .. r.n '-"mııl~:bulır. Bu- zakere edeceklerdir. 
h:n~ ~ir mahalle Yilcode. getirerek n t ı. 

.'tililere örnek olnıak ~· . 
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M. Flanden dün gitti 
-

Gazeteınize ınühim be-
yanatta bulundu 

Ankarada lktısat vekilimiı:le görüı· 
tüğü meseleleri izah ediyor 

Frana Ticaret ve Sanayi na
zırı Mösyö Flanden dnn lsıtanbul 
matbuatmı kabul etmit ve ter
cümesini aıağıya nakletmiş ol
duğumuz tahriri beyanatta bu
lunmuştur: 

_ .. Ankaradan, sefirimiz M. lö 
Kont dö Şambronle birlikte gel
dim. Avrupa seyahatim milna
sebetilc lstanbuldan geçerken, 

Türkiye CUmhuri,letini gidip se

lamla~ğı bir nezaket vazifesi 

olarak talakki ettim. Gösterilen 

--
diğer normal mUıtabsiller alt'y· 
hine bir darbedir. Bu meıele 
eıilaen Cenevredeki Konferanı-

ta g6rüıftlmUf vo bu hareketekar
ıı tedbirler alınmııtı. 

Bundan mutazarrır olan en 
ziyade zirai memleketlerdir. Me
seli geçenlerde Rom nyada bey
nelmilel ırpa, buğday .atıımı 
tanzim için bir kona-re toplanmıt 
ve dumping meıel ıini menu 
bahis etmiştir. Her halde orada 
da mlltekabil tedbirler almmıt 
olacaktır. 

hüsnük"ibulden pek mütehassisim. • 
Bu yeni merkezi hükumetin seri M. Flf\nden, dUn ye evvelki 
tekamülüne, birçok mektep ve gün Iattnbulq rezmiı\!r. Kcndh~i 

11Ziyafetleriniz ~izin olsun, lı~Q 
resmi daireleri ihtiva eden geniı I t b 1... k b x. ld' s an u ua e ap yeme•• ıo ım,, 
ve asri binalara hayran oldum. diye, telırin uki mali herlangi, 
Başvekil ismet paşa, Hariciye ni. mulıafa~ eden yerlerini gez-
vekili Tevfik Rü~tfi, Nafia vekili miş ve Beyaııttfl maruf bir Io-
Zekai Ye bilhassa lktısat vclcili kantada kebag yemiştir. 
Mustafa Şeref B. ler hazcratile Fransız: nazırı dOq -'evcesi, ke-
uzun uzun görnŞtüm. rimeşi ve M. Şarnı~y olduğu haJ.-

Herkesin, gaye olarak sulh de SofyAYf. han~ket etm'~tir, isT 
ve sükun içinde Türkiyenin iktı- taıyo da sefir ve ıefar,t erkŞoı 
saden yükselmesine çalıştıklarını tarafından tetyi e~ilmiftir. Nıztr 
görmek benim için çok bahti- Sofyadan Ati.naya gid c~k ve o-
yarlık oldu. radan da Pariu <lönee~ktir. 

Ancak alkışlanmaktan başka Bir mııtai,~ 2 

çaresi olmayan böyle bir progra- H J 
mm yakın bir zamanda ve tam ayat mektep eri 
bir surette, her ilci memleketin y P.llD raıctuinin bir "•ç riıl 
dostane münasebeti lehine ola- evYelki bir nll•h11sıada "YQkıek 
rak, kuvveden file çıkmasını mektep mualtimlerindtn + ,, im-
hararetle temenni ederim,,. zasile bir makale intifar ctmittfr. 

Bu b~yanatı telakki ettikten Makalede Hayat mekteplerinin 
sonra muharririmiz, M. F1inden- faideılı olduğu iddia ~dllmekte 
den ,ifahi beyanat rica etmiş v• bunharsfan istifade edilebilmek 
ve nazır nezaketle cevap ver- için programlarının deiiıtiril esi 
miştir. ile idarelerinin tevhit edilmesi 

- Iktısat vekilimiz Mustafa icap ettiği ıöylenilmekte ve bir 
Şeref beyle hangi meseleler et- takım delillerle bu mekteplerdeki 
rafında temas ettiniz. tedrisatın faidesizliği iıbat edil 

mek ist~nilmektedir. Muhşkkak 
- Fransız· TUrk ticari mese-

olan bir cihet varıa o da m•~•-
leleri ve bilhassa Fransız: lük• le sahibinin pek kıymettar u~uY-
eşya ve mevaddmın "appellation lar yetiıtirm~ ol4uğu ve imt~-
d'origine,, leri hakkında görüş- hanlarında binat bulunanların 
tUk. Şarap, likör v. s. mevat için. kanaat getirdikleri veçhile yük· 

( V AK/1' : "appellation d'origlne,, sek ticnret mektebi muallimleri 
bir eşya lJe maddenin fabrikq '8- tarafından gösterilen pıuhasebe 
mi yani markası demektir. /Ju uinı 

ve hesapile Galatasaray mual· 
ı·e markaları, Pran ızlar, memleketi-
mizde de aynen kabul c·dilip talırlp e- limleri tarafından gösterilen fraa· 
dünıenıclcrini veya ona benzerlerinin ıııca derslerinioin iddia olunduğu 
yapılmalarını istiyorlar.] gibi pek basit Ye Jcaideşiz: de-

Bundan başka alelumum ticari jildir. 
meseleler üzerinde konuştuk. Meıki'ır mekteplerin imtihan-

larımda bizzat bulunarak §U ıöy-
Y almz, size ıunu söylemeden diklerine kanaat getirdim. Meari-

geçemiyeceğim, Türkiyeyi ziya- fimize vurulmak istenilen bir 
retim mUnasebetile güya Rusya- darbanın önUne geçilıneaini tc-
ya karşı bazı manialar çıkarırsa menni ederim. 
Tur hükumetine istikraz teklif M. Ga)'ur 
edeceğim h:ıkkında bir geıetede .........-
hayretimi mucip olan neşriyata 1 Memleket haberleri ( 
tesadüf ettim. Doğrusu bunu YENl BELEDiYE REISLEIU 
yazan gazeteci kim ise bir hayli Kırklareli betc~:ye riyasetinde Din 
hayal kuvvetine maliktir. git oğlu Şevket, Adana belediye riya~e 

Türkiye ile mali meselelere tine Turhan Cemal Ueyler yeniden in 
dair hiç bir şey konuşmadığım tlhap edilmişlerdir.Konya belediye rei~ 

liğine de Şevki Bey seçilmiştir. Şevki 
gibi seyahatimin Rusya ile de Beyden inhilal eden Konya elektrik 
bir alakası yoktur. şirketi müdürlüğüne de . abrk Konya 

- Kupon meselesi içinde hiç belediye reisi Hulusi Bey tayin edil-
bir şey görUşmediniz mi? mişlerdir. S. F. azasının teşkil ettiği 

Samsun ~lediye reisliğine Boşnak ta-
- Hayır. Esasen bu ıneıele- de Ahmet Hey ser"mi~tir 

nin benimle alakası olmadığı · · 
gibi bu hususta bir vazife de YENi SAl'IATORYOM YAPILACAK 
verilmemiştir. Sıhhiye vekaleti Heybeli adada bir 

R "d · · l san:ıtoryom yaptll'mnğa karar ,·ermi , - uıyanın umpmg,, ı ıçın . 
1 

t 1• . 
d.. .. .. proJe hazır anmış rr. >U ay ıçlnde mil 

ne , ~şun~rorsu~uz. . .. , nakasaya konacaktır. inşaat için blit· 
[J ARIT: dunıpıng,, bır malı, huku çeye :>0 000 lira konmuştur. Bu para. 

metin himayesi altında maliyet liatın- nın otu'z bin lirnsr bu sene. mUtehakisf 
~~a~. ucu.: sat~ıak demektir. Hir nevi de 931 senesi bütçesinden veril.cektir. 
trost .. un aksı] Kırk yataklı olacak hu snnatoryomun 
-Bumpİni fenabir ıeydir. Bu, !)akında inşasına ba§lanacaldır. 

Darülfünun hocası ve siyaset Bu maeao 
------- -

Siyaoetin meslek olarak başladığı yerde mürebbilik 
vazifeai biter diğer: \Jir hayat başlar. Fakat asıl siya
aet bu değildir, meb'u•luk ve ya ayanlık ta bir. 

profeaörli olduğundan ~aha yükaeltJDeaıiıtir 

Edvard Güyo diyor ki : 
Sop ıUnlerin meseleleri ara

sında darUlfiinun profesörleri si
yasetle ~aıa bilir mi, uiraşa
mn mı diye ileri sürülen bir 
m\ina~11a mevzuu Y{lrdı. Bu 
mevzµ, etrafınğa hükumetin nok
t i n~zarı anJaıddı, kanunların 
saranatiqe nazaran pr9.feıörler 

ftrkaların faal hızmetlerinqe ça· 
lınmaılar. Mevtut kanunlanmız 
profes9rlııi faal aiy•ıi hayattan 
menediyor. 

Bu mee~le, profea5rlerin ıiya
ıetle iştigal edip etmemeleri iti, 
yalaıı Tiırkiye için değil, bey
nelmilel fikir Aleminin de ebem
miretl~ alik d9r olğ iu bir 
mevzudur. 

Geçen sene 1Darülfiinun ve 
Modem devlet,, namile bir eser 
ne,reden Sorbon profeı6rlerin
den Eduard Guyot kitabının da
rlllfnnun Ye ıiyaıet adlı kısmında 
mnderriılerin hari~te ıiyaset ile 
meı~l ohm olmay{lçakları h~k
kınpa ~J;n?r J<i: 

Şiyaıet artık mllderriıler üze
rinde ~ıibcli değildir. T eıfri 
mebduttur. Eier halihazır ıiya· 
seti ile ,ı&"adar olmak Puvan
kara, T ardiyö, Herya, Veya Leon 
Bf omun peşine takılarak her Te
sile bulduk~ bu ıahı!f etler{I n 
birinin faziletlerini ıayup dök
mek, yahut bu adamll8rın aley· 
hine «yuha,. diye bağırmak ise 
bundan çıkac1'.k netice şudur: 

Hocalann ekıeriıi metinleri 
tenkide, 1akin kafa ile not al
mıya, Ye hadiaelerin ıebep ve 

neticeleri arasındaki niıpetleri 
araıtırmağa alıtmış olduklarm
A•n gözleri çok qaf a gerilere 
bakarlar ve daha sağ usullerin 
tatbiki için muhitler ararlar. 

Runa cevap olarak diyecekler 
ki, siyasetle meıgul olan birçok 
profesörler vardır. 

Jıte ben de bu çQJduj-a itiraz 
ediyorum yal 

Profesörler meb'usan ve Ayan 
mecliıine girerken mensup ol
dukları mürebbilerin sınıfını ter
kediyorlar, yeni bir mesleğe da
hil ol uyarlar demektir. Bu yeni 
mesleğin faideleri, zararları ola
bilir, teblikell devreleri buluna
bilir. Bu yeni mesleğe girenler 
eski scciyelerile değil yeni m~s
lekteki eserlerile mUtalea edilir. 
haklarında buna nazaran hüküm 
verilir. O bUıbütün yeni bir a
damdır. 

Maksadım bu adımı atarak 
siyaset yoluna iirenleri tenkit 
etPJek değildir. Bu '1adiseJer 
herkesin batına gelel>iJir. Siya· 
setçilerin, avukatlar, doktorlar 
ve i~ adamlan arasından alın
masını ne kadar haklı bulursam 
bunları o k11dar haklı l>uluyorum. 

Fakat ıuna kaniim ki müder 
riılerln ıiyasetle oğraımaları, si
yaset alemindeki faaliyetleri 
ilk Yazlfelerinin devamı ve mü
rebbilik meslej'İnin ııon haddi o
lamaz. 

Onlar ı·yaat hayatta siyasi a . 
damı~ kıymetini haizdirler. Eğer. 
örfleri varsa, ralist iseler, inhi
na kabiliyetleri mevcutsa munf
fak olurlar. Fakat bu zaman da 
kendilerile taban tabana zıt dü
şünen ııt ıahsiyetlerin ıiyaset 

açmaı.larım kullanmaya mecbur 

olurlar. ayni kadrolar içinde ya
şamaya mahküm olurlur. 

Bence Jures ınüstesna olmak 
üzere parlemantodaki hi~ pir 
müderri• ıiyaseti olduğu mevki-
den daha y,ülcseltmemişP.r. Siy;ı· 
ıete ıiren hiç bir mUderrisin 
kendi devrindekilere veçhe 
gösterdiğini, yaradıcı bir saha 
açtığını görmedim. 

Hatta içlerin~en darülfünunun 
maddi menfaatine hizmet eden
leri bile gördürn. 

Olsa, olsa plltonik bir merbu
tiyet muhafaza ettiler. Bence 
siyaseti, meb'uılu~ yapmak ma. 
nasına almak iti kü,ük tarafın
dan görmektir~ 

Hakiki siyaaet, f~rdi ceıniyete 
hazırlayan, ınüesıeselerin nasıl 
teşekkül ettiğini ona öğreten, 
bu mileaseseleriıı teklmül veya 
zafının sebeplerini izah eden, 
ve kendisine misal olarak bu 
mllesseselerin en ınütekamil ol
duğunu gösteren siyasettir. 

Iıte bu siyaset mürebbinin 
mesleği ile tevaemdır. 

Onun metaııliyetlerini inkiıaf 
ettirir. T ~tkik sahasını genitlctir. 
O hUkQmetin hazırdaki şekli 

aleyhine asla hücum etmez, fa
kat bir nealin menfaatleri ile 
meı&ı!l glarak, onları evvelki 
veya daha sonraki nesillerin 
ınenf@atlerinpen muhakemeıi ile 
ayınr. 

Darlllfllnunun hakem ve mU
benir rolü oynayabilmesi taraf-
girlik etmeden yapica&-ı faaliyet 
ile JnÜmkilP.dilr. 

Yeni tamim 
[Ust taralı 1 inci eayıfamızdadır] 
Hu karar ile maarif veknleti, intiha· 

ba iştirak ctmi)'en müderri ve mual
limlerin noktai nazarına iştirak etme 
diiini göstermiş oluyor, O noktai na
zarın vekalete '\'erdiği hak daha büyük 
tü: Ekseriyetle beraber akalliyetin de 
reyinin teveccüh ettiği simayı resmen 
tanımak ve icabında onu ihtiyar etmek 
fırsatına nail oluyordu: Akalliyet di
yip geçmemeli ve bugünü mi al almi!· 
malıdır: Bnzan 49 a karşı 48 de aka11i 
yet olur. Bazr müderrit;ler ''efendim, 1 
rey alanın da mı emin yaptıracaksı

nız,. diye söylendiler: 90 n karşı 1 r:ey 
alanı emin olmak üzere tastik değil, 

tastike arzedecek bir makam ta avvu
nı Cümhuriyete bühtan olurdu. Maa
rif \'ekaleti akalliyetin temayülünden 
rlf vekaleti akalliyetin temaytilünden 
haberdar olmak vru;ıta ınr kaybetme
melidi. Bu hak kendisinde bulunmali
di ve \'ardr: 'l'alimatnamenin "en çok 
rey alanlardan ikisi,, fıkrası, evnlce 
de yazdığımız gibi, reylerin dağılması 
haline matuf ve mah!llurdur ve mese
lll sülüsanı ek eriyet hasıl olmazsa en 
çok rey alan tayin edilir gibi ayni tn
limnttaki fırkalar en çok re)' tabiri
nin ni bi ekseriyete de şamil olabilece 
ğini gö teriyordu. bununla beraber ve 
kalet bu hakkından \'az geçmiştir. e
minlik intihabında mutlak olarak mU 
derris ve muallimler ekseriyetinin 
hakimiyeti kabul edilmiş, Hk!'tletin in 

Bugunkü bulmacllmız 

Soldan eağa ve yı,kardan •t•tı: 

I - Şafak (5), zar (5). 
2 - Rumca gel lS), ulon {~). 
3 - Yutulnn ~ey (3), yanm (8) 

4 - Eksik değil (5). 
5 - Çabuk (5). 
6 - Yeııl dünya (7). 
1 - Bir jsim (3). 

8 - Ev (5). 
9 - Fransız~ iyi (3), Serbrst rırhnıft 

meclisteki ,·azlycti (3). 
JO - Rusca buraya (S), Jspınyolca ey (S). 
I 1 - Bir kırikatürcümlz (5), bir karikt· 

tür mccmuamız (5). 
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Borsalar 
Kamt>yo 

J lnaill:ı: liraıı Kr. 
.. 1' L mutablll Dola 

... .. . 
• • 
• • . . .. ... 
• • 
• • ... 
u • 

Frank 
Liret 
Belga 
nrıhm 

lı. Frant 
Leva 
1<1ortn 
Kuron 
Şlllng 
Peıetı 

Mart 
Zloti 
Pengö 

2Q Ley Kuruş 
ı Ttırlt lirası Dinar 
· Çervoneç Kuruş 

Nukut 

1 lsterlln crn .. 'iliı) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frant [Frınsıı 
20 Liret [ halyı 
O Frınlı: Belçika] 

Drahmi [Yunan ] 
W Frank lfsvlçreJ 
·o I.e\•a Bulıar J 

ı ı-·ıorln [Felemenk] 
ıo Kuron [Çekoslovak 

~ılıng .Avusturya] 
1 Peıeta flspanyı] 
ı Ray~mar~ IAlmaııya 
ı Zloti :Lehistan 
ı J'rogö Macarlltcn 

O I.cy (Romınya] 
20 Dinar YugoslovyıJ 

ı Çevoneç SC\;·ct 

.Altın 

Mecidiye 
: Rankno 

Boru 
harici 
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241 tihnp hakkı ekseriyetten gelen iki nam , _________ .._.-""':' 

!etten birini tercih suretine inhisar et du. JJugUn bu lüzum Yarit göruııs:' 
miştir ki, bu tarzın faydası fikirler- mistir demek olur. 

Son dakika: 

Muammer Raşit J3ef 

den ziyade şhaısları, rneselfl Muam
mer Rnşit Rey yerine ondRn bir iki rey 
ek ik almış olan Yu ·ur Ziya Beyi ter
cih etmek gibi bir imkfın ihzar edebi
lir. Vekalet Darülfünunun ek~eriyeti· Emin oldu ,, 
nin hftkimiyetini işte bu kayd ile kabul Ankarn 25 (1'elefonla) - Mtltıri~ tıfl 
etmiş oluyor. Ilu da onun bilecE'ği bir kili Esat B. on dakikada bana dtd ı~' 
şey diyemeyiz; zira 49 a karşı 48 rey - intihap kanuni<llr. Emf11Jik. tt' 
arasında ki fark vakıa ek~eriyetin iki iki nar.ızetten Muammer Ra~it JJ. ı ,~ 
namzedi arasındaki rey farkının ayni cih ettim. Ve inıdei milliye~inl bel,/ 
ise de b.u fark resmen mütalea edil~e şam tbelluğ ve tebliğ ettim. M?8;l 
mesi raız olmıyan \ ' daha eı·ıasi hır Ra..;it !U tebrik ile yeni vııııf 
fikir ihtilc1frna işaret eden fark olur- muvnffakiyetini tem nni eJledi,... 



Çiir.I){ Fındıklar .-..-.-sı-··~...-·· ı 
Geyri r.;cnkul m iferın rçık 

Grt•rma ıl,r.ı 

Yazan : M. Nermi Seyrisef ain 
Cemiyd ve polotika yapYlflDda öy· karş tetik olsun. Ayaklarınız tehlike ~~-.----------~-:

le fikirln vardır ki doğru olduklarını karşısında yıldınm hızı kazansın. ç0 • Merkez acentesi: Galata 1-\öprü başında 
aznnederiz, ilerisini arattırmayız. Uzun cuklannız '8Yir1an; tarlaJan şenlen- Beyoğlu 2362. ~ube ııcenıesi Sirkecide 

1 

htınbul 4 cü icra memurlu~undan: 
Açık artırma ile paraya çeni

lecek gayri menkulun ne oldu· 
ğu bir bap ahşap hanenin ta· 

1 ··ı- d" in ,... ı· .. .. .\lühilrdar zade hanı .. fund~ lel.lsı.2740 
yorgu•uklardan aonra oD arın l'O .,- ll1I • ~••n nq ı yeeyuzunü kapla- ı---~--·--"~---~~lll 
den, irademizi yalllış yol1&ra stirülde- sın.,, 

mamı. 

Gayri menkulün bulunduğu 
lzmir sürat 3 en tehlikeli bir kalcruntudan başka Ermiş Dede duasını bitirdiği vakit 

bir şey olmadrğtnr anlanz. Görüyorue: tavşanlaT aarsı.uda bir hareket oldu. 
gölge ,.e kuruntu; en &üzel zamanlan ihtiyar bir dişi tavşan rahmetli kocası. postası 
kemirmiştir: Böy~~ .!ikirler, içinde bir nı ~atırlınrak bayılmıftı. 'Tavşan (GULCEMAL) Vapuru 27 
şey zanne.ttiren çur:ük fındıklara ben· neslı yeryüzünü kaplaııın." sözü, bütün letrinievvel pazartesi 14,30 da 
serl.er. Kınldıkta.n so.nra küflerini göe- gönülleri heyManlandırmı•tı. Ermiı:: G k ı~ 

ı B b Y .,.. alata rıhtımından kal flra't ~nr er. unu ır mısalle anlatmak is- Dede, dualan ile, halkı co}turmasını bi 
tıyorum: lirdi. Böyle bir hatip yalnız bu çanrda aalı . 1abahı lzmire varır ve 

Ça~r Jiin~li deniz içi gibi ay ışığı değil, başı<a çayırlarda da güç buluna- ~arşamba 14,30 da lzmirden 
maviliği içinde idi. Genç tavşan Kala; bilirdi. Ortalık biraz yatıştıktan &e>nra ftalkarak perşembe sabahı ge-
kaynak başına g~ldiği vakit birdenbire Ermiş Dede, genç çifte bir fındık uzat- lir. 
durdu. Dört ta\'§o3n boyu uzakta sevgi· tı ve çok ciddi bir sesle: Vapurda ı:ııükemınel bir or-
lisi ~üle arka ayaklanna dayanarak •- Bunu alınız, dedi, YU\'alllza gö- }testra ve ~azbant mavcultur. 
saçlannı düzeltiyordu. Kala; ÖpUle'yi türünüz. nk geceyi bu fındıkla ~aber 1-~~~~..::.:.:;~!.::...~-:----1 
d.ört defa ay ışığında görmüştü. Enda- ıeçiriniz. J"ındıp dokqnmayınız. farın J~hıon h·ır·ıncı nns''SI 
mınm güzelliğini hatırlıyprdu. Fakat akşam fındığı tekrar bana retirirsiniz. 1 UU 0 ru lD 
şimdi Opille ile karşı karşıya idi. Kala Bu, bize emanet olunmu~ bir reliktir. ( CUMHURiYET ) vapuru28 
şimdi inanmıştı ki çayırda Opüle'den Mukaddes bir şeydir. Muhabbeti artı. T 
daha güzel bir tavşan olmaazdL ikisi nr, ölüm tehlikesini azaltır. Rızkın a- reiv:erl: ~alı akşamı 
de ayni lfR§ta idiler. GönUUeri ayni çılmasına yardım eder. Avköpeji şerrin -
psçUiio ~üyalan ile Uy;ıJtmJJtT. Öpüle, den kıırtanr.,, G l k lk k a ala rıhtımından a ara 
sı. laftnı düıel~tikten sonra, ~i .tara· J1ütyn ~av~nlar bu mukaddes tındı Zonguldak, lneboJu, Sinop, Sam-
fına baktı. Kala'nın ale'' göze1rini gör- ğrn gizli kudretini biliyordu. Kala, hilr-
d ü. O vakte kadar duymadığı bir gönül metle, fındığı aldı. Artık merasim bit- sun, Giresun Trabzon, Ri-
sarhoşluğu, sıcak bir iradesizlik içinde mişti. Herkes 4ağılmaya b~ladı. Kala zeye gidecek' ve dönüşte Sür-
uzakb.şmağa çalrştı. Anladı. Bu, mür.ı· ve Öpüle yeni yuva:anna çılgın sevinç- mene, Trabzon, Görele Gire-
kün değildi. Ay ışığı aasizliğlııde Ka· ler içinde gittiler. sun, Ordu, Ünye, Samsun 

la'.n111 sesi iirperdi: . • , • • • • • • • • • Sinop, ine bolu' Zonguldağa 
·- Gitmt1 ôpUle .• Dur.,. Opüle; Kala'nın büyük bir f.1.evklke 
:au seste Fençliğin tutu~muş ümit- .süslediği yu,·aya girdiği vakit adeta J'O· 1te~u:'!"ğn~y~a~ra_k..,..,g;e!!'!l~e~cl"'"e:"k~~ti!'!'!'r.~~~~~ı 

sizliği, derin ıstmıplann yalvaran heye rulmuştu. Ermiş Dede'nin muhterem M 
canı vardı. Öpüle, zaten, yerinden ay- yüzünü görüyor $İbi idi. Kala tavŞCJ.n ersin postası . 
rılmamaya karar vermişti. Şaşırmıştı. adetine göre, fmdıi;, >'uvanın köşesine (KONYA) vapuru 29 Teş-
1\,la')·a ne ce\·ap V#!r.ecekti. Sarlıoşlu4'u yerl~tir ·;kten spnr3 Opüle'yi bet defa rinievel çarşamba ll de Galata 
ar ıyor Jihi "di. Kendisini bir az topla- pptü. Kala da, öpüle de yeni tav~n ııes Rıhtımından kalkarak Çanak-
dı '\".e bitJ<in bir sesle sordu: linden idiler. Her ~yin aahnı öğr~n- kale, lzmir, Küllük, Bodrum, 

"-Ne istiyorsun, Kala?.,, mek i~in, yalnız yeni ve ıenç nesillerde R A 
" .... Seni dört kere ay ışığında gör- görülen heyecanlar, onlarda da vardı. ados, Fethiye, Finike, n-

düm, Öpüle .. Du, beşinci .. Anladın mı, !fala; tekrar fındığı avucuna aldı: tal ya, Alaiy eye uirayarakMer-
Öpüle1,, ''- Bir kere bakalım Öpüle acaba sine gidecek ve dönüşte ayni 

Öpüle anlamıştı. Tavşanların asırlar bu fındığın içinde ne ya~?" dedi. t)pü- iskelelerle beraber Taşucu, 
danberi süren mukaddes adetlerine gö· lf! ilkönce, mukaddes bir şey kirletilir- Anam ura uğrıyacaktır. 
re evlenmeleri lazımdı. liala sıçradı ve ken duyulan karanlık bir iç ürperişi i- Dalyan, Marmaris yolcu 
Opüle'yi bütiin gen~li~i ile kucakladı. le sarsıldı: 
Tavşan ömrünün bu yüksek hadisesini "-Bırak, sevgili Kala .. Ben de bili· ve yükü gidiş ve gelişte Fet-
~nalrına. bab.alarına anl~t.mak va .,._ )"orum. 8u IJir laadık itte- Bırak •• ., de- hiyede aktarma suretile alınıp 
e_qme v~tinı ~!Ol'lt§mak 1çna yçrJerin- di. "erilir. 

den aynl~ılar. Ay maviliği içinde yan- Fakat Kala flif!lemedi. S~rt bir çı- Çanakkale için yük alınmaz. 
yana uzaklA§tilar. tırtı işitildi. Kala elindeki fındık kn· ı--------·---~--ı 
• • • • • • • • • • • • . buklanur öpüteye göstererek• Ayvalık sürat postası 

Ta,:şan adetine göre e\·lenme şenliği " ......... Bak, dedi, bu fındık çürük- ( M ER 5 ı N) vapuru 28 
be_şincı defa bul_uştu1klan yerde ya~.rla- müş .. Öpüle, ÖpUle .• Ben seni çok scvdi-
caktı. Atılgan Kala),, ~apkın ve guzel ğim i~in bu fındığı parçaladım. Sırf se- Teşrini evvel Snh 17 de Sirkeci 
Öpülc'yi bütün tavşan cemiyeti yürek· nin i~in .. Sırf sana göstermek için .. Bu rıhtımından kalkarak Gelibolu, 
~n seviyordu. Onun için çalı araların- fındık; biz taYşanları aYköpeğine, kur- Çanakkale, Küçükkuyu, Edren:ıit, 
da, tar~alarda, günlerdcnb~ri, hu CY· şuna karşı şerbetli yaparmış. Jo~rmi:.: Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
lenmenın lafı oluyordu. lhtıyarlar top Dede. onu bunaklara anlat.sın .• Ya sen, ve dönü§te mezkfır iskeleJerle 
landılar •! evJeııme ~en11$'inin yapıla- sevgili Öpüle, ya sen bunn inansaydın.. birlikte Altınoluğa uirıyarak 
ca#ı gece)i seçtiler. Bu gece, daha ka.- TÜ> Jcrim fırra gibi oluyor, eYet, inan-

ı ~ gelecektir. 
rap Jktı. (:ünl)ij: Büyük tnl'§in toplan· sa)·dın, 11e olacaktı? Yulıı)a geldiğim k 
nıalan için ~öyle karanlık ıeceler daha nkit, be:ki de, seni bir daha göremiye- Azimette G~libolu için yü 
elnrj~Jidir. cektim .. ., alınmaz. 

~ynak başına dantlirler geJmeie Kala, bil.t•iik bir JH~yecan jçjgde idi. •--------"""'":~!'!""""!~ 
~~lam1ştı. ff:orlı:unç bir ayliöpeğiJJin ~- Göılerinden iri yaş l:amlaları düşüyor· Köprüdep Yalovaya aktam 
lınden kurtulan me hur tavşan ruhanı- dµ; Opµle yumuşaw sesi He Kala'yı ya. 18 de ve Yalovadan ıabah 6, 
~ Ermif Dede de gelmişji. Koc~sı~ı tı§tırmna çalışıyprdu. 35 de kalkan poıtalar 1 teı-
)}n}·betmiş dyjJar, karısıı kalmı~ ıqh- ",....... Ktndiai topla. Sen trkcksin .. sok rinisanidcn itibaren yapılmıya-
farJıır, kurşun yarasından sakat kal- iyi ettin ki fındığı kırdın .• Bu fındık cakbr. Saat 18 poıtaıı Püylik 
IJJ§ ~jlfalhlar genç &ifti f:'Özden geçiri· milyonlarca tav~nın kanına mal oldu. adaya kadar gidecek sabah 
Yorlar n bir ~yler ~onuşuyorlıırdı. Hem bu çürük fındık ... ,, 
UpüJe; bu gece çok gü:ı:eJdj. Kulakları· Knla, sevgili ini:ı 81,ak sesi ile tek- poılası da Büyükadadan 8 de 
nı en teıniz ,.e az bulunur ,a)ır otlarıp- rar canlanmıj gjbj idi: kalkarak gelecektir. 

~an prüJmü~ Gt?lenlderle süıı;lemi~fi. lh- "- Oyle, Öpüle.. Çok doğru söylüyor ••ı••••••••••• .. 
tiyır bir di§İ ta.1·~n )'&lp~ıkh bir Ul\'Pll sun .. Milyonlarca tav~n bu bo§ ve cü .--=:-·········· .. ·· .. ·····-· .. 
delikanlısının kulağına fısıldadı=. rük fındık için öJdü .. Ona inandı ~e ~ö; ii::::-A ••• :L:mE:::M:::::-D .... A. .R ......... d ... İ····-··11 

" .... Ermiş Dede bilir: ben de bır va- Çürük fındık 3 ;! za e er 1: 
~t J>öJ·le güzeldim. Opüle gibi b_tyaz le öldü .. Jlen bımu kırmasaydım, }>u be !i ,. A p U R LA R 1 I~ 
4icılerirn, pJlrlak kürk~m, billur tn~a- la bütün ~a,·şan neslini kemire~~~ti ... ii lj 
ntım \"flrdı. Bıı.htiyarlıgımız UT,Un sµr- Kırdım.Fakat geç kmldı ... Her şey böy h Mi il et vpuru 26 !: 
.,_edi. Kocacığım .sözlerimin önnüde vu le .. Kynlmad;an isin anlaşılmıyor • ., H Te~riqiyvel I! 
l'llldu.. • • , • • •• ij Pfllff R gürıü a\cşamı saat ii 

lhtiyar diji tal·~n susmağa mecbur Masal burada bitiyor.. Ortazıı.man ~! 18 de Sirkeci rıh- g 

mevki, mahallesi sokağı, No, Bo· 
ğaıiçi Ortaköy Kazıkçı sokak 

atik 14 ve yeni 12 No 
Takdir olunan kıymet: 1700 

Jira. 
Artırmanın yapılacağı, yer, 

a-ün, saat lıtanbuJ, 4 cü icra da

jreşinde 22-11·930 tarihind~ v~ 
aaat 14 ile 16 k. 

1 - I~bu gayri mengu!ün ar
tırma şartnamesi 10-11-930 ta
rihinden itibaren • • . . . No. ile 
lst. 4 cü icra daireıinin muayyen 
numarasında herkesin iÖrebi~
mesi içjn açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan ff!~la malumat almak 
iıteyepler, İ§bU §ırtnameye ve 
•••• , doıya numarasifle memu
riyetimiıe müracaat etmelidir. 

2 - Artbrmay@ iıtirak için 
yuk rda yazılı kıymetin yüzde 

yedi teminat gösterilecektir. 
3 - Hakları tapu ısicilile ıq~it 

olmayan ipotekli aJ!lc{lkl,lara 
diğer fllikpdarların ve irtifak 

hakkı aahiP-lerinin bY haklarım 
ve hu.usile faiz ve masrafa dair 

olan iddiaların iıhu ilip tarihin
den itibaren yirmi rün içinde 
evrakı müıbitelerile birlikte me

muriyetimiıe bildirmeleri icap 

eder. Akıi halde hakları tapu 
ıicilile sabit olmıyanlar tab§ 

bedelinin paylaımasında hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen gfinde arttır-
maya iıtirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuf ve lUıumlu 
malümab almış bunları tamamen 

kabul etmit ad ve itibar olunur
lar. Üstünde bırakılan gayrı 
menkulün bedeli umanında Ye

rilme:ıse gayn menkul ikinci 
bir arttırma ile satılır ve bedel 
farkı ve mahrum kalınan yüıde 
beı faiz ve diğer ıararlJr ayrıca 
hfi~Jlle hacet kl!lmaJ<sızın ıqıemµ
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Beş numaralı fıkradaki tart ta
hakkuk etmek kaydile üç defa 
bajırıldıktan sonra gayrı menkul 
en çok arttıranın tistllndc bıra
... ır. Şart tahakkuk etmezae 
arttırma geri bırakılıp alıcı taah
hütlerinden kurtulur Ye teminatta 

kalkar. 
5 - arttırmanın birinci veya 

ikinci olmasına ıve gayrı menkule 
teıalluk ~den kanuni hakka ve 
satııın tarzına göre diğer tartlar. 
Müterakim nrgi belediye, vakıf 
icar.esi mtiıteriye aittir. l inci 
arttırmada en ziyade 700 lir~ 
alıcı bulunmuştur, 2 ncidir. en zi
yade arttıranın Uz~riııe bırakı
lacaktır. 

Yazılan hane yukarıdt göste-
rilen 22- 11-930 tarihinde lstan
bul 4 cü icra memurluğu odasında 
işbu ilin ve gösterilen arttırma 

şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 

91,Ju. Çünkü Ermi§ pede, bütün da,•et- müesseseleri böyle birer çilrük fındık- ii t d h"'reketle (Z lda'· ii 
l ·ı . . ı. t ıı..ı·· t b"t i b"" 1 • n ımın an ~ ongu t), ··•-------------~ ı erin gelmiş oldugunu, merasımın .,a~ ı. n us e ı monarş oy e ~urük bir !! I b A le S O _ :: 1 
lryacağını yüksek sesle S?};ledi. ~e~~es fındık!'· Bu.5~.rük fındıklar için ne!<iil- n ne ol~, yan~r~b amsu~, :. j! Zayller 
SUsnıuştu. Ermis Dede; ıkı gencı tum· ler yıgını f>µyuk açılar Ya§adı. Deylet ı: du, Gıreson, . zon,Rıze M il 928 seneıi on sekizinci ilk mek-
Sek bir yere götUrdü. Ye orada durdu· ve politika yaşayışında, böyle, çürük fİ pavri,Hopaya azımet ve avd~tte i! tepten aldığım ıahadetn . 
Jar, Ermiş Dede, ta,·şanlara dua nzi- fındıklar, hala, az değildir. Menfi ce- !f Vakfıkebir, Görele ve Ünyeye e=i • tt· y • • . l v amdeyı 

·· ı · ı h 00· ı ·· ··k f 1 k • zayı e ım. enısım a acagım an Yeti almalarını emretti ve sonra goz erı reyan ar ep Y e çuru mdıklarla • dahi uğıayara avdet ede- ı: . , . . 
bi kapayarak bir şeyler söylemeğe baş· iş göriirJer. Biz bunların en tehlike1ile- 1 c kti J evvelkıımm hUkmU yoktur. 
la~1• Hiç kimse bir şey anJrramıyord11. rinden birer birer bahsedereğiz. f e M~~acaat mahalli: lstanbul H 1 _lale Nur 
CYnkü: Ermiş Dede, dua ederken, en M. Nermi i M H I d k. !i § PangiJlh • Hilrbıye arasındq 
bati~rek ~nların dili ile konuşu· D 

0 
kto r ! heymenTet 1 f anıl ta t.bn 

1
8

1
1

15
Y
4
a· (! zayi etmif olduğum M. marktlı 

l"ordu Fak t b l ~ı1mıyan dil; ne i zı ane. e e on 5 an u d U ·· t b '- f üki· h . . a u an~ ffsaLz Cemal :::uıuımcu1111:11mncn11Hmumımc::::::m::: g rnuı a a11;ayı ge ırene m 
~Y\ik bir tesir yapıyordu. Ağlıyanlar, ııwll fat verilecek 

>ılınhır vımiJ. a." duayı bitirdikten Cumadan maada ber gtin 6ğ- 1 Dokt.o r 
0

Pangalu po is 1 luan 
'tnra Erıqiı n,de uıl tar§!n dili ile leden sonra saat (14-16) .le Is- Ihsan .--.ükru·· 
8on 8Özltırini 8Qyledi: "f "'s" Bir muhı•ip f f arıyor. 

"-·AJafınııın butrğı pyır, ,enlen· tanbuldı Divan ycdundı US nu- Sinir haıtalıldan mlitchııff••ı Tecrübeli, genç ve fani bir muhıı ip 
"ht, bol ot ver.,in. Di"'ti1er1"ııiı fP sert nıo maralı hususi kaJ>inesinde hıJ- Cuma ve ~"·urdan maada 2 den 6 ! günde 2. 3 saat çalışmak üzere eh\·en 
.._ "" :ıı- } k b J d kadar Tepebıışı 7:l. Tel. Be•·o•lu 
ıro:: ağnçlannı kemirecek ?::ldar keskin ta ermı a u c er. 862, Kadıköy 49 J 

6 ucrctle iş arama'\tndır. Gaıetemiıc [N. 
0lstııı. Xulakl•nnız P.Url~psın ve sese lstanbul: Tel. 2398 \'. J runıuıilı: taburcr. muracıu. 

9- VAKITH Teşrin~vcl 1930 -
T "rt Elektrik 

Şirketi 

Gelecek donanma münascbe
tile Türk anonim elektrik şirketi, 
yangın veya cereyan l<esilmesi 
tehlikelerine meydan vermPmek 
üzere, bilcümle yeni le,·siat ve 
tes!sahn muayene ve kontro! 
edılmesi lüzumunu muhterem 
aboneler ne arzeyler. 

Şirket, her halde 24 saat ev
vel haberdar. olmak şartile bu 
muayeneyi meccanen yap_ ağı 
deruhte eder. 

Umumun v,: tenv.irat icra ede

cek olan miles:sesatın menfaatine 
taalluk eden bu mes'elede hat'

iyen lazım olan bu fenni ihti

yıtın ihmal edilmemesi temenni 

olunur. 

Beşiktaş sulh rpahl\emesi icra me
mer!uğupdan : Açık artırma ile para,a 
çc.:vrilı:cck ga) rı mcnkuhin ne oldu~: 
Ah(ap maa bahçe bir bap hane. 

Gayn menk~lün bulunduğu mc\ ki, 
mahallesi, ı;okağı, numarası: Beşıktaş 
Şenlik .dede mahallesinde l\1ısırlı oğlu 

bahçesi sokağında 56 numaralı hane. 
Takdir olunan kı) met: Üç bın uç 

yilz lira (3300]. 
Artırmanın yapılacnğt yer, gı.in. saat. 

25-1 ı -930 tcrihinde saat 16 de Beşıktaş 
sulh mahkemesi icra mernıırluğunda. 

1 - işbu gnyn menkulun artırma 
şartnamesi 22· 10·930 tarihinden itibaren 
930 . 426 No. ile Beşiktaş sulh icra da
iresinin muyyen nurpfrnsında herkesin 
görebilmesi için açıktır. ll~nda yazılı 
olanlardan fnzla malOmat almak istiyen
ler, işbu şartnameye ve 930 - 426 dos} a 
numnrasıyle memoriyetlmize müraca:ıt 

etmelidir. 
2 - Artırmaya iştirak için yukarda 

yuılı kı)·metin yüzde on teminat göS· 
terllecektir. 

8 - Hahlan tapu siclllile sabit o}. 

mıyan ipotekli alacaklılarla diğer alAka· 
dırlıırın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ye hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ildn tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde e'Takı miısbi· 
telerile birlikte memuriyetimlzc bildir
meleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
slciliile ubit olmıyıınlar satış bedelinin 
paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iş

tirak edenler arurma şartnamesini oku· 
muş ve lüzulu malOmati almış bunlan 
temamen kabul etmiş ad ve itibar olu
nurlar. Üstünde bırakılnlJ gayrı menkuliın 
bedeli zamanında verilmezse gayn men· 
kul ikinci bir artınna ile satılır ~ e bedel 
farkı ve mahrum kalınan yüzde beş fniz 
\'t diğer zararlar ~)·nca hükme hacet 
kalmaksızın memurİ }'etizce nlıcıdan ıahsıl 
slunur. Beş numaralı fı~radakl şart iahnk· 
kuk etmek kaydilc üç defn bağırıldıktan 
.sonra gayn menkul en çok artıranın 

üstünde bırakılır. Şart rahakkuk etmezse 
artırma geri bırJkılıp alıcı fnahhütJcrin 
den kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci \Cya ikind 
olmasına ve gayn menkule tealluk eden 
kınunt hakka ve satışın tarzına göre 
diğer _şartlar. 

Yazılan bir bap hane yukanda g te· 
rilcn günde ve tarihinde Beşiktaş sulh 
icra memurlujtu odasında işbu i!An ve 
gösterılen artırma şıırtnamesi dairesinde 
satı1acağı il~n olunur. 

ıı...A ' 
• o 5 faizli, 1918 • J 334 tnrıhli 

istikrazı dahili tah\ Jlôu hnmillerine · 

r eşrinisani 1930 vadeli ve 

26 numaralı kupon bedelinin, 

1 Teşrinisani 1930 tarihinden 
itibaren Osmanlı bankasının Ga
lata ve Ankara idareleri gişe
lerinde ve vilAyet merakizinde 
bulunan bilumum şubelerinde 
tediyesine mübaşeret edileceği 

mezkQr tahvilit hamillerine ilan 
olunur. 

20 Türk lira~n itibari kıymetli 
beher taflviJ kuponuna mukabil 
evrakı nakdiye olarak 50 lcurui 
tesviye olunacaktır. 

Kuponlitrm, numara borduro
ları ile birlikte ibraz ve teslimi 

Uıerlne Osmanlı bankası tarafın· 
dan hamillerine, berayi tediye 

bef gün sonra getirilmesi 01Uk· 

tazi bir makbuz verilecektir. 
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G~"' ııö~d,rtleeek 111ektuplarıa liıerin: idare !çln5e 1 idare ' yazı} aJ 
ılı 15, ı Y.uı ı1aretl lı:onulm~lıdır 
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lATBı\:\ VI~ DARl~H \:'\~: 

ISTA:\Bn. Rahıall Anı.ara caddes nde \· •ı.::11 Ynwr. 

Dılll- ... _ ... _ ..... _IHı_.. • ıo1ı 

Istanbul ziraat banka- ı-IK~ ~-kK ~1! 11°11911!!1 Deyin ilmihaberıle mahsup ucu ı an arı 
sından: • .: "erg~n ne,rolun ·- • muamelesi 

Karyesi: Sokağı: No: Cinsi: 
Pendik Postane 585 K~şk 

• Y eldei'irmeni 629 " 
Gayri mübadillere ait yukarda yazılı emlak kiraya verilmek üze-

re müzayedeye çıkanlmıştır. Taliplerin pey akçelerile beraber yev
mi ihale olan 3 - T eşriniaani - 930 Pazartesi saat ikiye kadar ban-
kamıza müracaatları. 

lstanbul vilayetinden: 
Kapalı zarfla münakasaya va:ı edilip 29/10/930 tarihinde ihale

si icra edileceği ilin edilmekte olan Dabiliy Yekiletine ait 11500 
defterin tab'ı iualesi Cümhuriyet bayramı münasebetile 30/10/930 
perşenbe günil aaat 15 te icra edileceği takarrür etmit olmakla 
talipler % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçesi veya hükümetçe 
muteber bir banka teminat mektubu ile teklifnamelerini mUnakasa 
e ihalat kanununun 10 uncu maddesine ta,ınamcn muYafık bir fekild 

ihzar ederek zarflann açılma zamanı olan 30/10/930 perşenbe gU 
nil saat 15 te Dahiliye vekiledinde mfiteşekkil sabn aJma komis
yonuna şartname ve numunelerini görmek isteyenler her gün An
karada dahiliye Yekalctinin villyetler idaresi UçUncü şube mndnr
lüğilne ve Istanbulda viliyete müracaat etmeleri ilin olunur. 

Çanakkale nafıa baş mühendis
liğinden: 

9612 lira 31 kuruş bedeli keşifli Ezine - Bayramiç tarikinin 
sekizinci kilometrosuoda Harhari deresi üzerine ina olunacak do
ku::::.&r metroluk 3 gözlü kenar ayakları kirgir döşemesi ahşap 
l<öprü 3 teşrinisani 930 tari~inde ihale edilmek üzere 14 teşrini
evvel 930 tarihinden itibaran 20 gün müddetle e kapalı zarf 
usulile tekrar münakasaya vaz olunmuıtur. 

Münakasaya liyakati fenniyeai bat mOhendialiklerce tasdik 
edilen fen memurunun iştiraki mesullyet\ ile çahtacak olanlar kabul 

edılecektir. 

Taliplerin 3 tnşrinisani 930 tarihine müsadif pazartui günü saat 
15 ten evvel Çanakkalede encümeni villyete ve tafsilat almak 
iıteyenlerin Nafıa bat mühendiıliğine müracaatları ilan olunur. 

Ankara vilayeti encümeni daimi
sinden; 

San'at mektebi için muktezi atide yazıla 12 kalem melbusat ka
palı zarfla münakasaya vaıolunmuştur. 

1 - Talipler bedeli muhammen olan 8951 liranın % 7,5 nisbe
tinde 672 liranın muhasebei hususiye veznesine teYdile alacağı 
makbuzu ibraz edecek veya bir banka teminat mektubu verecektir. 

2 - Yevmi ihale 13 Tqriniıani 930 tarihine milıadif Perşembe 

günü aaat 15 tedir. Şeraiti anlamak istiyenlerin aan'at mektebi mU
dfirlüğüne, münakasaya iştirak edeceklerin yevmi me:ıkürda encü
meni vilayete müracaatları ilin olunur. 

Asgari Azami 
110 125 
110 125 
220 250 
330 375 
220 250 
110 
220 
220 
220 
220 
110 
110 

125 
250 
250 
250 
250 
125 
125 

Adet pantolon 
Takım barjci elbise 

,, lş elbisesi 

" lç çamaşırı 
Adet frenk gömleği 

" 
KraYat 

Çift yün çorap 
,, iplik çorap 

Adet mendil 
,. Havlu 

Çift ayakkabı 
Takım dahili elbise 

·-•ıı•~ 
Büyük 1 ayyare Pıyangosu 

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

TAYYARE PiYANGOSU BILETiNI 
ALiNiZ. 

4 Uncu keşide 11 Teırioisani 1930 dadır. 

lliiyük ikramive 45.000 liradır. 

-'-'1 

, ••••••••Tarife •c• • ......... 
1 k • ' 1 Def alı ı.urut !JO : 
• 
• 2 $0 •• • • • 
: !J • .. 65 : 
: 4 'IS : 
• .. 9 • 

: ihlivaç kalmavın- : 
: cava kadar< azam' 100 ! : 1 O defa ) ilAn edil- • 
: mek üzere m11klu : 
• • , Abonelerimizin her Oç ayhğı için • • ! bir defası meccanen • • • • < satırı geçen lltnlann faıla ~ıtırı : 
: için S er kuruJ ummolunur. • 

. ·······-· ···············' 
Satıhk arsa - Byazıtta Tvaaşn

taşında Eminbey mahallesinde bir arsa 
saulıktır. Talip olanlar Yeni postahanede 
tefrik memuru Ziya beye müracaat 
etsinler. (4) 

müracaat evi - Cumadanmu . 
daher gün müracaat ka\:>vl eder. 

Galata AH:ksiyadi hın 
(2) Telefon 474 Beyoğlu ---

Kadın veya erkeklere - Ko· 
!ay bir İŞ-. işiniz olmadığı UJDanlarda 
para kazanmak lstermis niz 2·4 arassında 
müracaat. 

ı~tanbul dördüncü Vakıfhan içinde 
Unionkolterit (2) 
~ ~~~---------------~ 

Bir daktilo hanım - gıtyet seri 
ve dürü~t yazahilen bir daktilo hanım 
iş aramaktadır. 

Galata Arnp cami bakır sokak 23 No. 
haneye muracaat (6) 

Satılık fotoQraf maklneıeri 
ve dürbün: 

Objektif: Tessar 1 :4,5 f = 7,5 cm 
Objektif: 'f eesar 1.4 5 f = 7.5 cm 

lea · Bebe pek az kullanılmış 12 cam 

Bahk Pazar Malcsudiye han No. 35 Derviş 

[ Devlet Demir yolları ilanları ] 1--------40 ton karpit kapalı zarf mllnakasaya konulmuştur. 
Münakasa 26-11-930 tarihjnde çarşamba günü saat 15 te Anlca

rada Devlet Demiryo~ları idaresinde yapılaeaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin tektif mektuplarınİ ve muvakkat 

tem' atlnanı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır . 

Talipler münakasa şartnameler; ni 5 Jira mukabilinde Ankarada 
ye Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• 
F evzipaıa - Malatya hattı güzergahında Ozan istasyonundan 

itibaren Hamzalar, Tahtaköprü, Kadılı ve Viranşehir istaıyonları 
1 teırinisani 930 tarihinden itibaren yolcu ve eıya mtlnakalitına 
açılacaktır. 

Fevipaşadan Viranşehire haftada 3 defa pazar, sah, cuma günleri 
ve Viranşehrinden F enipaşaya cumartesi, pazartesi Ye çarşamba 
günleri birer muhtelit katar seyrüsefer edecektir. 

Viraoıehirden çarşamba gDnU hareket eden katar Haydarpa
ıadan Toros sür'at katarile, pazartesi günü hareket eden katar 

Adana - Nusey bin hattı yolcu katarile ve cumartesi ııUnti hareket 
eden katar da keza F evzipaşada hattı mezkürun yevmi muhtelit 

katarile buluıacaklardır. 

F enipaşadan Viranşebrine cuma günü hareket eden katar 
F evzipaşada T oros sür' at katarile, pazar günü hareket eden katar 
Adana - Nuseybin hattı yolcu katarile ve salı günil hareket eden 
katar da keza F evzipaşada hattı meıkürun yevmi muhtelit ka

tarile buluşacaklardır. 
F evzipaıa ve Viranşehirden hareket Ye muYasalet saatleri 

berveçhi alidir: 

F evzipaşa hareket: 6 
Viranşehir muvasalat: 16,27 
Viranıehir hareket 10,46 
F evzipaşa muvasalat 21 

Daha fazla malumat almak için istaaiyonlarımıza mllracaat 
I filim pak şasisile. 

Objektij: Erneman Anastıt m edilmesi ilin ~~~ . 
.. Eruar .. I,63 bir fılim rak .şasisile 45X6 ) 
boyunda makine. c ~- M· v. Satın alım heyeti llAnıarı 
(Erne~anın çok koll•nıl~ıt~rJ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

N f Defterdarda Levazım dikim evinde Obiektif: Compur Zeiss lkong 1 e eren 
~ "·1 K ve Sirkecide demirkapıda saraçhane am· 

Tessar: 1:4,5 f = 10 5 cm. iki körüklü 2 ıv otor aptanı 
2 • Çarlıçıcı bannda saraciye kısmında me,·cut t5000 

65X9 makine üç Bam şasisi ve bir 
5 

il! 80000 kilo beyaz ve hAkİ bez kırptn· 
Serdümen 

filim pak şasisile hiç kullanılmamış. 4 tılann beher kilosu on ''edl kuruş on 
Ateşci J 

Objektif: Compur, Teı Tassar 
6 

Tayfa üç buçuk parada talibi uhteslndedir. 
1:4,5 r = 16,5 cm iki körüklü . ıox12 lscanbul Lc\•azım yollama müdürlü- Taliplerin şartnamesini heyrtimlzde ye 
makine pek az kullanılmış, kırpıntılın Defterdarda ve Saraçhane 

günde maktu ücreti şehriye ile çalışmak amb1nnda Levazım dikim evinde gör· 
Objektif: Tesaar. 1.4,5. mentor üzere yukarıda yazılı meslek erbabına mek üzere hergün ve fazla fiatla almak 

Refleks üç dubl cam şoc;i bil filim ihtiyaç vardır. Bu Ya?.ifeyi ifayı mukte· isciyenlerin müzayede günü olan 26· IO· 
şasi!!I. Kullanılmış dir zevattan istihtama talip olanların 930 Pa7.ar günü saat l 4 ten evvel te-

Bundan başka birde pek az kullanıl· imdhanl n icra edilmek üzere meslek minatlariyle Beretimize mürac:ıııtlan. 
mış Zeiss dürbün satıllktır. * .. * 

ldnremizde R remzine tahriren mü· 

i\lekdtidi Aliye mübayaat kumusyonu 

riyasetinden. 

Mülkiye mektebi talebesi için 
yerli malmdan olmak üzere mr • 
bayaa edilecek olan 350 - 400 
metko elbiselik koma; aleni su
rette münakasaya konulmuşbır. 

taliplerin nümuneyi görmek O:ıe

re yıldızdaki mülkiye mektebi 
müdürHiğUoe ve muoakasaya iş
tirak edeceklerin ihale günU olan 

8 - 11 980 tarihine masadif cu
martesi gUnU 1aat 15 te güzel 

sanatlar akademisinde yüksek 
mektepler mubayaat kumusyo
nuna müracaat eylemeleri Ye 
teminatı muvakkatalarını ihale 

tarihinden evci muhasiplik vez
nesine yatırarak makbuz alma· 
ları ve munakasamn saat 15 ten 
17ye kadar devam edceği lüzu
mu ilan olunur. ( 48-286 ) 

• Müracaat evi 
~:mlAk alır ve satar, ikraz ve ipocl'I; 
işleri yapar ve her hangi bir müra· 
cann k bul eder. Tel. U. O. 474 

r::alat:ı Aleksiynıli han• 
Müessiıi: Ferit 

• 

şeh~detnamelerile hlisnü hal ashabından ... 
ve ileli sariyeden masun olduklarına lzmirdeki fırka hayvanatının ihti• 
dair JA;ı;ım gelen ves:ıiJ.., hamilen Topha· yacı olan arpa kapalı zarfla münaka· 
nede Salıpazarı apartımanı karşısındaki saya konmuştur. ihalesi 28 10)930 salı 
Jstankul Yollama i\lüdürlüğüne müraca- günü saat 15 te lzmir müstahkem mev· 
atlan. ki satmalma komisyonunda yapılacnl<

• • • tır. Talipleri şartname~ ! ~örmek üzre 
Fındıklıda heyetimizt: ,·e ~.artname al· 
mak ve tekliflerini vermek üzre temi· 
natlarile mezkQr komisyona müracaat· 
teri. 

• * • 

Ordu için bir adet Tathir cihazı 
Losak de zanfek te 26-10 930 pazar 
günü ıaat 13,5 da pazarlıkla alınacak

tır. Taliplerin şartnamesini Fındıklıda 

heyetimizde görmeleri ve ihale saatinden 
evvel teminatlarille hevetimizde hazır bu· Merkez ihtiyacı için dakik knP311 

lunmalarL - zarfla münakasaya konmuştur. lhaJesl 
• * • 28-10-930 Sah günü saat 15 te Ankara· 

Eskişehir ve Kayseri Hu·a kıraatı da Merkez Satın Alma komisyonu11d~ 
için altmış ton kırible meden kömürü yapılacaktır. Taliplerin şartname a!. 
28-10-930 snlı günü saat 15 te Fındık- mnk \'e tekliflerini vermek üzere tcJt1 

lıda heyetimizde pazarlıkla ihale edilecek- natlarile mezkür komisyona müracaat· 
tir Taliplerin şartnamesini görmek üzere lar. 
hergün ve ihale saatinden e\'\'el temi· 
natlarile heyetimize müracaatları. 

* • ... 
Kapalı zarfla teklif edilen Fiatlat had· 

di layıkındıı gi.ırülmedi~nden yü7. üç 
kalem dişci alıt ve ede\'atı 28- I 0 ·930 
günü ~aat ondört buçukta pazar'ıkla 
alınac ktır, Taliplerin şa rtnamesini Fın· 

dıklıda heyetimizde görmeleri ,.c ihale 1 
günu teminat'nrıyle hazır bulunmaları. 

• • • 
lzmit \'e Cİ\'arındakl kıtaat ve roiieS 

scsatın ihtiyacı olan yulaf kapalı zarfl~ 
münaknsa,·a konmuştur. ihalesi 28· l 0·93 
salı günti. saat 14,30 ta Jzmic askeri !a' 

tın alma komisvonundn vapılacat;nr· 
Taliplerin şartnam.cyi görmek- ü1erc fıl1~ 
dıklıdn hcvetimize ve şartname aırııa 

kl·n - . k .. ·ınııtla· 
\ 'C te ı erlnı verme · UT.ere tem 
rile mezkur homisyona müracaatlan. 

VEFA BOZASI ÇIKTI 
.Mes'ul müdür; .Refik AJl_,s 


