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ısmef Poşa diyor ki 

Size pek samimi olarak söy
lüyorum ki M. Venizelosu tek
rar görmekten büyük bir baz 
duyacağım. 

.Kont Beti en Geldi Yunanlı ınisaf iri er 
Ankaraya vardıla 
ve hararetle kar

şı ~anda ar 
Kendisi çok ciddi, çok dü- ., 

rüst , verdiği söze hakikaten .. 

Kardeş milletin Başvekili dün merasimle karşılan
mış, akşam da kususi trenle Ankaraya gitmiştir 

emniyet ediJir bir zattır. 
Yunanistanla aramızdaki 

münasebatm bu ziyaret saye
sinde çok müsait bir şekle 
geleceğinden tamami]e emin 
oluyorum. il 
~== 

Bu sözleri son mülakatlarm

dan bilinde ismet Paşa söyledi. 
Değerli Başvckilimizin günün en 

mühim meseleleri hakkındaki 

fikir ve mütalealarım ihtiva eden 

bu mülakat ( 2 inci ) sayıfamız
dadır . 

Ye ·Bütçe 
202 Milyon oİarak· 

tesbit edilei 
Ankara, 27 (Telefon) - 931 

Bütçesi 18 milyon lira tasarrufla 

202 milyon lira olara tesbit edil

miştir. Bu tasarrufun 7 milyonu 
Düyunu umumiye faslından, 11 
milyonu da diğer fasıllardan ya
'ılrnışhr. 

...____ . ·--~~ 

Kont Bellen kendiaini kar
şı ·ıyanlar araamda 

Mösyö V enizelostan sonra dün 
de dost Macar devleti başvekili 
Kont Betlen, refakatinde Macar 
Hariciye nezareti matbuat umum 
müdiri Kont Şakyi olduğu halde 
Ankaraya gitmek üzere Istanbula 
geldi. 

Tren Sirkeci istasyonuna 1,35 

Iznıirdeki 

.._, -

Kıynıetll mbalirlmiz valimizle beraber 

~~atlik teehhfirle firdi. istasyon 
ıkı kardet miUetin milli renkle
rile süslenmitti. yeni devlet te
şekkülünün ilk dostluk muahe· 
desini Tiirkiye ile imzalayan 
Macar başvekili Kont Betlene 
Peşte sefirimiz Behiç Bey de 
refakat etmiştir • 

HllkUmet ve Hariciye namına 
beyanı hoş amediye memur ve 
Kont Betlen'i Edimeden karşı
Jamıf olan teşrifat umum mildir 
muavini ile Hariciye kalemi 
mahsus mildür muavini beyler, 
Kont Betlenin hususi katibi, 

[Alt tarafı 6 ıncı sayıl amızda] 

G:ü" el şehrimizin sular altında kalan sokaklarında 42 kiti ölmüş, 
14 kişi kaybolmuş, 397 ev tamamen, 80 ev kısmen yıkılmıştır.· 

Çamur yığınları yolları kapladı 

Afetin sebebi nedir ? r Zavallı lzmir Feci bir 

\.. 
iki başvekil arasında dün 
akşam dostane nuluklar 

taeati edildi 
Ankara. 27 (A.A) - Yunan 

· Başvekili M. Venize!os cenap:arı 
' beraberlerinde refikaları ve ha
·, riciye nazırı M. Mihalakopu]os 
J ve refikası, Yunan hariciye ne

' j zareti erkanı ve mihmandarları 

' olduğu halde istasyonda Başve-
1 kil ismet Pş. Hz. "ve refıkaJarı, 
1 Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bf. 

lı refikaları, Hariciye müsteşarıNuma 
1 Rifat B. Hariciye vekaleti şube 

lı müdürleri, Yunan ticaret heyeti 
murahbasası ve Yunan sefareti 
erkanı tarafından istikbal edil
miştir. Bir bölük asker, ve jaô'-
darma müfrezeleri resmi selamı 
ifa etmiş ve mızıka Türk ve 
Yunan marşlarını çalmıJ.lır. 

Başvekil Pş. Hz. le hariciye 
vekili Beyefendinin refikaları ha
nımef enJiler tarafından Madam 
Venizelosa ve Madam Mihalako
pulosa birer buket verilmiştir. 

istasyonun içi ve dışı Türk 
ve Yunan bayraklarile süslen
miş ve Cümhuriyet bayramı mil
nasebetile yapılan taklardan bi
rinin üzerine Rumca olarak mi
safirlere "Hoş geldiniz. cümlesi 
yazalmııtı. 

Miaafirler doğruca Ankara 
Palu otelinde hazırlanan daıre
lerine gitmiılerdir. Başvekil is
met Paıa Hazretlerile Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Beyefendi 
misafirlere Ankara Palas oteline 
kadar refakat eylemişlerdir. 

[Alt tarafı 6 ıncı sayıfada] 

inhidam 
Gnzel Jzmir, ne yazık ki 

bahtlı lzmir olamadı. O muh-
teşem -· .:r gtınn bile, onun 
bağn ateı ve duman içinde 

Dün sabah Galatada 
ahşap bina çöktü 

iki 

Enkaz altında kalan on iki kişiden üçü ölmüştür 

idi. Gerçi &mirliler, böyle bir 
zafer için kendi yurtlannın 
alevinden de ıenJik · meplesi 
yapmaya hazırdılar. Fakat, 'o 
ateı düşman kuodaklarının e
seri, o yangınlar, yabancı bir 
milletin izleri idi. Bunun için
dir ki en ıerefli gOnde bile 
ona bahtlı demek naıip olma-

" Evin yıkılmakta olduğunu anladım gözlerimi kapadım. 
Bilebile öliime sricliynrdwn ._ 

mııb. 
Zaman geçti, damarların ka

nı durdu, Sızılar dindi. Güzel 
lzmir, arbk bergiln biraz da
ha geçim bolluğuna, mamur
luğa kavuıuyor, derken bqka 

Güzel lzmirden bir manzara bir feliket onun kanatlannı 
d f ~İr ,ehrinin son yağmurlar- YIKILAN EVLER ÖLEN JN- kırdı. Aileler ılSndO, titriyen 
-. ~ uğradığı felaket gün geçtikçe SANLAR göğsünde yeni evlit mezarları 
ı:uhla anlat~lmakta ve acı haber- wlzmir, 26 - (A. A.) _Dünkü kazıldı. Talisiz tehir düın:1an-

c:ıınektedır. •w• yag~urların vu.kua getirdiği nüfus dan sonra zelzele baskınına 
~· Dunkü sayımızda kaydetllgı- zayıatının ve bmaca haaaratın tea· uğramıştı. 
d~~ ajarum telgrafından sonra bit edilen miktarı ıudur: O musibetli günlerde duy
t''lıı u" tu yeni telgraflar gel.mit· Tepecik ve Hilal cihetleri Keçe duğumuz acıyı baba unutma-
1'": ciler, İki Çeımelik, Çorak k~pı, Al mışk~n, işte tekrar gene 0 sev-

aancak, Kemer mıntakalannda ya- · b · f ft. ni nef ai İzmir kasabasında enkaz gili yurdun yem ır elik ete y------------, altında kalmak ve ya sellere kapıl- uğradığını öğreniyoruz. Ateı-
V- A .. K .. J- T ! mak sureti le 29 kişi ölmiiş, 14 kiııi 1 ten, zelzeleden sonra üçünçü Galatadaki çöken ve bir kaç kişinin başını yJ)en evler 

1 kaybolmu!lur, 217 hane kamilc°il düfman sudur. Yağan sürekli 

ive 80 hane kısrnc~ yı.~ı-~mıştır. Kar ra~murlar, korkunç sellerle l Dün Galatada iki ev yılulmıf, I hğımız tahkikatı aşağıya yazıyo. 
3 Üncü tertip hediye , şıyakada on c,,· bu~hutun y?kı!nn~- şelıri basmış. f birçok kimseler enkaz altında ruz: 

kuponu : No. 19 Itır. Bornova<lo 13 ki'5i ülrnü~ ve lSOı [Alt tarafı 6 ıncı aayzfanuzda] : kalmış, bunlardan dördü ölmüş- Galatada Mumhane caddesinde 
___________ __. 1 [All la.raf, 6 ırıc: sauıfarm:zda] .la..------------•J tür. Bu feci haza hakkında yap- {Alt tarafı 3 üncü sqyıf anuzda) 

ın 
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smet Pş. ile mülakat 
Kıymetli Başvekilimjş günün en mü
him meselelerine temas ediyorlar 
Aylık Muhit mecmuası namına 

ıuharrir Nahit Sırrı B. 9 teş
inievvelde Başvekilimiz ismet \ 
'aşa ile bir mülakat icra etmiştir. 
hı mülakatı mecmuanın builın 
eşredilen ntishasından kısmen 

da hayatla beraber mütemadiyen 
inkiıaf ettiğini takdir etmiyen
lerdir. Memleketim ,imdiki hal 
ve vaziyetinde her sınıf halk 
için yapılabilecek ıcylerin azami-
ııni H. fırkası yapmaktadır ve 
atiyende yapılacaktır. Binaealeyh, 
ıenelerden beri it başında bulu
nan ve memleketin pek çok yer
lerini dolaıan bir ntandaı sıfa-

klediyoruz: 
1rtıcai hcreket korkuau 

· yokrtıudur? 1 
- Karıı. fırkanın tetekkUlü siyası 
ayatımız için mes'ut bir inkişaf 
'ier i olarak ifade buyurulmuş

ur. Fırkanın teessüsünden sonra 
ne mlekette ha raratle başlıyan 
,iyasi hayata nazaran irticai bir 
Hıreketin vukuu ihtimali yokmu 
ur ? 
- La ik ve cümhuriyetçi oldu

,unu karşı fırka teşekkü l eder-
en ilan etmiştir. Bu hudut 

dah ilinde kalmak şartile memle
kette siyasi münakaşa lar olma
sını m1:mnuniyetle telilkki ederiz. 
irticai hareketlerin hiç bir za
man baş göstermemeıJi için de, 
kükfımet azami bir hassasiyetle 
hassastır ve öylt: kalacaktır. 

- Muvaffak iyetle tenkil edi
len Ağrı dağı hare ketini irticai 
karışıklıkların zuhur edebilece
ğine bir delil sayamaz mıdır? 
Ağrı dağmdan zühur eden 

karışıld ıklar, hariçten gelen ba:ı:ı 
anasırın eseri idi. Şeyh Sait ha· 
reketi gibi tevessü edememesi 
gösterir ki, memleketin harrf 
hangi bir yerine ekilecek fesat 
ve fftnenin mahsul olması imkanı 
günden güne eksi lmiş olduğu 
1ibi, hükumet de memleketin her 
tarafında ~sayişi tamamen mu
hafaza edecek ve kanun ve ni
zamı •amamen hakim tutacak 
bir kudrettir. 

Tem !Ol fırkalar ietekkür 
ede bı lfr mi? 

- Cümhuriyetçiliği, hiikliii 
samimi olarak kabul etmek şar
tile, tam&mile sol bir fırka te
şekkül etmek üzere müracaat 
edilir, ve bu fırkanın propagan
da gayrımenlml şahsi millkiyeti 
(mesela madenlerin ve sahipleri 
tarafından ekilmeyen arazının 
mülkiyetini) tahdid etmek; kendi 
toprr.ğı plmayıp başkasının top
rağında ücretle Teya yarıcılıkla 

çah,an fakir köylülere meccanen 
arazi ve ziraat aletleri vermek; 
amelelere sendika ve siyasi tt'Ş· 
kilat hakkını tanımak g ibi esas
lar bu:unsa böyle bir siyasi te· 
şebbi: sü terviç buyuracakmısmı:ı:? 

- Bundan evvelki bir sua1i
nize verdiğim cevap bu sualin 
cevabını da vermiş değil midir? 
Hükumet, cümhuriyetçi, laik 
ve milliyetperver olmak şartile 
fırka teşkil etmek istiyenlere, 
kanuni evsafı haiz olurlarsa mil
saade eder ve edecektir. Fakat 
tabiidir ld bir fırkanın resmen 
vücut bulması başka, bütün fi. 
kirlerini tatbik ettiricek bir kuv
vet, yani ekseriyet sahibi olması 
da başka şeylerdir. Halkm sine
s inden en samimi ve en hayati 
ihtiyaç'armdan doğan C. H. fır
kası, tekmil halk smıflarınm ih
tiyaçlarının nazara dikkate alan 
ve bütün bu ihtiyaçların tatmini 
için çalışan bir fırkadır. Onu hep 
program değiştirmekle itham 
edenler (Paşanın sesi heyecanla
nıyor, gözleri daha parlıyor,) 
onun halkın sinesinden doğdu
ğunu, hayatın kat'i icaplarının 

mahsulü olduğunu, ve hayat dai
mi bir aeyri takibettiği için onun 

tile iddia ederim ki, batında bu
lundtığum hükumet tamamile 
milli bir halk hükftmetidir ve 
bundan daha sola gitmek bugün 
için mümkün değildir! 

Meclisin bu son senesidir. Paşa 

Hz. g<'lecek intihabat için nt> dıişUnü· 
yorsun uz? 

Hep a~ akta dururorlar, H peııncrc den 
dönerek sağ cllerlle ma•alırını göstcrı,o rl ar. 

- Bu makama dün gelmedim. 
Ve en insafsız münekkitler bile, 
bu makamda geçirdiğim sene
lerde bir saat ve dakikamı giz· 
lcmek meburiyetinde bulundu-
ğumu iddia etmezler. Tenkitten 
ve münakaıadan ne korkuyorum, 
ne de korkacağım. Kaııı fırka 
bütün tenkitlyrini ıerdetmek için 
mutlak bir serbestiye malik ola
rak söz söylemittir ve her söy
lediği söze kat'i cevaplar alma
mış olduğunu da iddia edemez. 
Efkarı-umumiyenin hakikati gör-
düğüne ve her söylenen söze 
kapılmadığına kat'i ve mutlak 
bir emniyetim vardır. 

Beynelmilel siyasi tetekk ürlere 
if tirak meaeleıi 

Cemiyeti nlıvarn, Balkan ittihadı , 
.\ ''rupa ittihadı gibi beynelmilel siyasi 
teşekküllere Türkiyenin girmesi hakkın· 
dıı. fikri devletlerini hile bilir miyiz? 

- Bu hususlarda, bir iki gUn 
kadar burada bulunacak olan 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
beyle görüşmenizi tavıiye ede
rim. Ben sade ıunu ıöylemek 
isterim ki, biz sulh aşıkıyız Te 
ciham daimi bir ıulhe mazhar 
etmek gayesini teşkil eoen her 
teşebbüsü samimiyetle karıılar 
•e muvaf fakiyetini temin için de 
elimizden gelen hiçbir ıeyi eıir 
gem eyiz. 

Paşa Hazretleri zata 
devletiniz M. Venizelosun 
s iyasetile evvela harp meydan
larında, sonra da Lozan müza
kerelerinde mücadele etrufştini:ı:. 
Şimdi kendisini bu iki cidalden 
de galip çıkan memleket mer
kezinde ve bu meJeket hUkume• 
tinin reisi sıfatile kabul edecek
siniz. Bunun zahdevletini:ı:de 
nasıl bir his uyandırdığını bil
mek isterdim. 

- Size pek samimi alarak 
söylüyorum ki , M. Venizelos'u 
tekrar görmekten büyük bir haz 
duyacağım. Kendisi çok ciddi, 
çok dürüst, verdiği söze hakika
ten emniyet edilir bir :ı:atbr. 
Y unanistanla aramızdaki müna
sebatın bu ziyaret sayesinde 
çok müsait bir ıekle gireceğin
den tamamile emin bulunuyo-
rum. 

Demiryollar ıiyaaeti 
- Demiryolları siyasetinizde gele· 

cek seneler için yeni inkişaflara intizar 
eclebilir mh·iz? 

Her fiki r. ve hissin akisler yapugı siyah 
gözlerinde yeni bir şule bellrl}·or : 

- Demiryolları siyaseti mi ? 
Siz gayrımevcut bir şeyden bah· 
sediyordunu:ı:I içinde bulunduğu
muz bu devirde bu pek tabii 
bir ıeymiş! Ent, vakıa meseli 
lngilterede, Almaoyada, Fransa
da demiryolu yapmak bir siya-
set teşkil edemez. ilk tahsil 
mecburiyetinin oralarda bir ıi-
yaaet te§kil etmiyecği ıibi. Li-

'v l§~~~~~~~~~~ltAla 
Fransız t av varecileri 

Koat ıle Sellont Per iıte naaıl 

kertılandı lar·ı 

Moskovada gizli teşkilat 
l'aris, 26 (A.A.) - Teyyarecı Cos· 

tes ile Bellonte dün Pari • halkı tarafın· 
dan fevkal ı\de ~evk ve heyecanla i<tik· 
bal edilm işt ir. Tayyarecller Le Buje'de 
a'li tayyareleri tarafından ihata edilmiş 

olduğu halde karaya ınmişlerdir. Bu es· 
nada hava iş leri na,,;ırı ile bir takım yilk· 
sek şahsiyetler hazır balunmııl,ta idi. 
·ı ayyareciler bilahare :\ leçh ul a kerin 
mezarına giderek sel:lmlamışlardır. 

Mühendislerden mürekkep bir 1htilaJ şebekes; 
yakalandı 

Moskm·a 27 (A ,ı\.) - Ba~iıl'a erkı\nırıı miıhendisler teşkil edrn hir mu kahil 
ı htilı\lci. te"kıldt meydana çıkarıl mı, tır. Te~kilı\ı ın ga) e tahripk ılr 'asıtal:mı müracaat 
~uretile milli i~ ti:sat pi ya ;ıarında hııhrnn te\'lit l' tmck 'c hu buhran l'.aman nda 
ecncbı mildahalcsine ) ol açmı~ur. Teşkillıt Paristel.i be~ az Rus muhncirlt>ri mer c· 

1 ziııe merbut bulunuyor Ye oradan aldı~ı tnlimaıla h:ırı·t-eı edi)ordu. Teşı..ılaıı idare 
edenlerin hjr çoğu teşkilatın Rus~ a 'e Pııriste faal 'ette bulundu~unu ıtinf etmiş· 
!erdir. i ş mahkcmeve tevdi cdilmişıir. ,\l ıı'ı:ı l,ı•mc Hıkınd;ı başll\ acaktır. 

Paris, 26 (AA.) - Tayy:ırcci Co:- · 
tes ile Rellonte öğleden sonra El ize s:ı • 
ınyında hükOmt>t erkı'lnı ile muhat rcici· 
cümhur tarafından kabul edilmiştır. .\1. 
Doumergue, her iki tay\·areciye Lejyon 
donör ni şanın ı vermiştir. 

Amerikalı tanareci Lindberge de 
ayni nişanın tt>vclh edildiği hnher \'eri· 
liyor. 

Bundan sonra tayyareciler, ~chrt'ma· 

mek uzre nr:ılıırında para toplamıığa baş· 
l:ımıslardır. Bunlar şimdiye kadar 25 bin 
dolar temin etmişlerdir. 

lran ,ahı seyc h ette 
Tahran, 2i (A.A) - ~nh Riı.n ) lan 

PehleYi ;\ laı11r der:ır. ve 1 lor:ı•an ernlct· 
Jerinde bir de,•ir sey~hatı yapmıığa çık· 
mışıır. 

M. Fi tinden Sofyada 

bu izdı' ııç munasebetilc du' du~u hiıviık 
sn·ince \'C kıra! ile kıraliçrnln .;aad ~tleri 

hakkındaki temennılerine tercüman ol· 
muş, iki millet ıırasrndn e~a•en me\ cut 
olan dostluk 'e muhalA et du~ ı:ru 1 annı 

kU\ Htlcndireccl, f)fan hu mes'ut vak'a· 
dan dola\ ı tchrikı\ttan bulunmu~tur. 

M. lfiuaol ı nin i n b ı r nutku 
Roma 27 (A.A) - l\I. !\lu olini \"e-

netine gitmişl erdır. Orada şereflerine Sofrn 27 (A A) - Fransa ticaret ııedik sara)ında ı:oyiedip;i bir nutul.ta 
naz ırı l\1. Fldnden eBulıı r harici~ e A nupanın şimdi hukuki , aziyetinin ye· 
nazırı !\I. Bouro ı f, tlcaret na zırı :\l. l\lıc· nitlen tetkikine taraftar oldu~unu hevan 

Siyonısteler faaJiyette! haı koff ,.e m·ıJiye n:ızı rı 1\1. ı\ ıorr ile ('tmlştlr. 

parla k bir kabul re•ınl ' anıimıHı r. 

Lonra 27 (A.A.) - Yahudi mümes· gbrüşmüştür. 
silleri meclisi. amele fırkası h iık Ometin i n Muıolin ı ye çekilen te ıgref lrand n te lsiz telgrat· 
Filistin hakkında ittihaz etti ği siyaseti Roma 27 (A. A) - Bulgnr kı ralı Ho- Tahran 2':' (At\.) - Posta nazın. 
protesto etm iştir. ı isin C\'lenmesi münasebetile harici~ e na· lngiltf're ve Alınnyn ile doğrudan do~-

Nev . York tıı bulunan Ynhudi ıt>n· zın ,\1. Boroff. Baş\Ck il :\1. l\lusolini} e nıya telsiz \asııasile muhabe rata ha şl · 
ginleri siyonizmin mtidafa1sına sarfcdil· gönderdi~i bir telgrafta: Bulgar milletinin aıınıasına ait merasime ri)<'Sct cım·~ıir. 

••••••••••••••••••ıııı••••••••••••••••••• ı ııaaııaııaıııaıı••••••ıııııeıııııııııııııııı• •••••••••••••••••••••• c •ıııııııaıaıııııııııa 

kin asırlarca ihmal edilmiş ve 1 Memıekette VAKPr 1 
geri kalmış olan buras! içini... 1 1 

Ve lutfen kolumdan tutarak, Karacabey( e ne 0 uyor? 
Borsada çıkan Hakkın sui 

büyDk odayı bütün genişliğile 
kat' ettiriyor, kapının tam yanın- gazetesinin haber vediğine göre 
da bulunan bir haritanın önüne serbeıt fırkaya mensup bazı 
kadar götürUyorlar. Parmakları ıahıslar Karacabey köylerine 
Ankarayı gösteriyor: giderek zahire almak bahancsile 

- Iıte, memleketin tam or
tası bile değil. Öbür tarafta ise 
tek hat yoktu. Memleketin bü
yük bir kısmı sanki bacakları 

tutmıyan bir külçeye benzeyen 
y(icuduo zinde ve gağlam bir 
halde harekete gelebilmesi için 
lbım gelen ıeylerin mühim 
bir kısmı pek çok güçlüklere 
rağmen baıanlmıı bulunuyor. 
Düne kadar buna yanlıı bir 

ıiyaset, memleketi iktısadi buh
ranlara düıürcn bir basiretsizlik 
ve israf iımi veriliyordu. Şimdi 
de memleketin her tarafına de
miryolları yapmak pek tabii bir 

şeydir deniyor. O kadar tabii 
bir ıey idiae benden evvelkiler 
niçin yapmadılar? israf ve basi
retsizlik meselesine gelince, bu 
bahıin ce•abını vermiı bulunu-
yorum. 

köylüye hükumeti devirmek için 
çete teıkil edeceklerini söylemiş
lerdir. 

Köylünün şikayeti üzerine 
bu adamlardan bir lusmı tutul-
muıiur. -Suriç yo1daş 

Rus sefiri Suriç yoldaıın bu 
giln şehrize gelmesi bekleniyor. 
Suriç yoldat bu gUn geldiği tak
dirde hemen Ankaraya hareket 
ederek Cümhuriyet bayramı 

merasimine i,tirak edecektir. -Bayramla~ma 
Matbuat cemireti reisliğin~en : 
Matbuat mealekdaşları 29 

teşrini evve 1930 çarıamba günü 
saat u; ten bete kadar cemiyet 
merkezinde bayramlaşacaklardır. 
Cemiyete mensup olanlarla ar:ı:u 

eden vatandaşların teırifleri 

rica olunur. 

HAFTALIK VAKiT 
1 Yalnız bu hafta için 1 

Cümhuriyet bayramına tesadüf eden y:lrınki 
Çar~amba günü tevzi ed ı ]ecektir. ~1utlaka alınız 

Kıymettar hediyeler 
isterseniz 

''Vakıt,,ın kupon müsa
bakasına iştirak ediniz 

1 
Bir bi•iklet, bir fotoğraf takımı, ziynet albnları, el
bi•elikler, zarif konsol milzeyyınah, biblolar ve•aire. J 

Boş numara yoktur 
Noksan kuponlarınızı çabuk tedarik edini:ı:. Adresin: kaydet
tirmiyenler kur'aya ittirak edemez. Taıra karilerimizin iıtiraki 
için kupon ve va:ı:ıh ndresleri ile onbeş kuruşluk pulu Vakıt 
milaabaka memurluğuna göndermeleri kafidir. Kayıt muamele-

si 6 tetrinisani perşembe glinl\ bitiyor. 

Acele · ediniz 

Vilavette 
kabu ı 

;ap1facak 
resmı 

Yarın 29 Teşrinievvel ve Cum-
huriyet bayramımızdır. Bu büyük 
gUnde şehrimizde yapılacak umu
mi merasim ile geçit resmini ve 
feneralayı programını iki gün 
evvel neşretmiştik Bu gUn de 
yarm viJa yette Türkiye Cümhu
riyeli namına yapılr. cak kabul 
resmi programım y~zıyoıuz : 

Merasime saat 10 da başla
nacak v 1 l e ~od- kabul 
resmi ıu tertip 11ras;le ola
caktır: 

lstanbulda bulunan Büyük 
Millet Meclisi uaaı, üçür.cü 
kolordu kumandam, berri ve 
bahri erkanı harbiye, bahriye, 
Ku, ümerayi askeriye ve jandar
ma Ku., Darülfünun emini, ma· 
arif emini, vekaletlue menıup 
müfettişler, hükkam ve rüesayi 
adliye, Drülfünun heyeti, maliye 
vekaletine · mensup rüeıayi ma-
liye ve maiyetleri, Rüsumat, 
tapu, Emlak, Darrhane, 
Kadastro müdürleri, memaJ 
rım dahiliye, vali muavanı, 
mektupçu, polis, şehir dahili 
kaymakamlar, muhasebei husu· 
siye, iskan, umuru hukukiy~, 
evkaf müdürleri encümen ve ı· 

dare heyetleri, maarif müdür ~e 
mekatip müdürleri nafıa sermu· 
hendisi ve maiyeti :ı:iraat, orma11 
baytar müdUrleri, t icaret veki· 
leti mmtaka müdürleri, ticaret 
odası heyeti, esham, zahir~· 
hahvan borsaları heyetıerı. 
sıhhiye müdür ve maiyetıt 
Müftü, meclisi umumi vilayt t 
azası encümeni daimii Yilaye 

' e azası, belediye muavınlerı 11 

belediye erkanı ve cemiyeti tl' 

mumiyei belediye heyeti, siz•~ 
si fırkalar, hililiahmer, Tur 
ocağı himayei etfal, tnyyare c~: 
miycti, muallimier birliği ınıı 
buat erkanı. 

Konsoloslar t 
Konso!os laran tebrikitJ j~;e 

14 ten 15 e müessesatı ın•.' itı 
ve bilumum şirket mücHirlerırıi' 
tebrikah saat lSten 15 buÇtl 

kadar kabul olunacaktır. 
Elb l ıe tarak mecburidır 01, 
Elbise frakhrve proğra~1 

vetname makamına kaiır.dır. 

"''' Bu kuponu keJip biti 

riniz ; bir Jırd kupon !I~ 
tiren VAKıTın tflrUl tur 

hediyelerinden btrtrıi 
hendi 5eçip a~ 
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Feci bir inhidam f Düq.1ada olup biten ,eyle~ 1 Babıali caddesinde dedıkodu 

Falih Rıfkı ve Zekeriya 8. ler 
Neden birbirlerine hücum ediyorlar? 

Babaah caaid..i, b1r müddettir ter- tir, ki, f'llrlc U&laldpçılan cellli bata 
ke&•İf oldatu bir JaQaD• tekrar izlıa. o~rınlflertll. 
ıa ...,waı: DeııHlroda .,. phsiyat. B~ biz t:ıelall bafa ,,.Pnegdlk, Zekc 
şı.MV. kadar bir lalrılD h8C1lllllar riya Blendl G/lflk flltı kalır mı idi? 

[Ü•t tarafı birinci ıahüemizd, J 
Karaali kaptan sokağında Rum ki
liıeıile kArgir evlerin arasında bir 
birine bititik iki harap ahıap ev 
vardır. Bunlardan 143 numaralı 
olam M. Marinonun, diieri 141 
numaralııı manav Yuvan ve Bo
doıundur. Biri ıekiz diğer yedi 

Zaro ağa güzellik 
müesseselerinde 

•o larialer olmaclJ detD- l'akat bunla· 
na fpad• • mWıimmi 7.ekerf7a Beyle 
Faltll Rıfto .U.1 arasında bqlıyan mtl
n•bpdır. HldiN fÖyle çıkqtı: 

l'aUh Rıfkı Bey Rusyada iken Son 
Po.tada çıkan bir yazıda Falih Rıfkı 
Beyta ne kadar maq adlrfl sayılq 
'Ye neticede Bola meb'usunun aylık ka· 
zancr lld biD liraya kadar çı

kar1ılJDJflı. Falih Rıfkı B. seyahatten 
dlatlaee b• ;ramdan dolayı Zekeriya 
Be,. pddetli bir f ikra ile mukabele et
ti. 

odalı olan bu evlerin her oda11 
ayn ayn kiraya Yerilmek Ye her 
odada ikiıer, Oçer kiti oturmak
tadır çok harap bir halde bu
lunan bu evler.n tamirine için
de oturanlann iararlan Ozerine 

bir hafta evvel bqlanmlfbr· Hat-
ta bu tamir meselesi kiracılarla 
ev aabipleri arasında ihtiJlf çık
masına da ıebep olmUf, bir aralık 
ev sahipleri tamir yaptırmıya
caklarını, iatiyenlerin e'fl bırakıp 

Banda Zekeriya Beyin Amerfkada 
Bairpnlık n nlmus dfifmanhfı tah· çıkabileceklerini de alylemiflerdir. 
sil ctUği söyleııiyor n Son Posta ga· Zeterfyı 8. Falih Rıfb B. 
zeı.t, Y8M*1annı tftaibe dant olu· · • ··' baflta bir ıe11 •ö11lae11dim: 
1t•yonhı. Zekerlga 111bl pia ruhlu adamlara Ruc 

Nihayet bir hafta enel kfralar
dan toplanan parada dokuı 
- bir l'1llDa vedlrit ... ba 

Aradaa iki -"- ti. ,._'- rl Be UıtUdlcUerlnin ne gaptıklannı anlat-
a- seç • ~e ya y 'IJtfun' 

de kale•e anldı .,.. Bolu meb'usuna ta · • 
epeyoe fiddetlf yuılmıı bir yazı ile hfi .Acaba banun da "!*"' Tlirk lnkı
euma kalktı. Da yazı böyle başlıyor· ~ ,~:~kaauwa eenlddı 11ibi gösterecek 
da: ma Hl,•• 

C--• n Fakat o hiç haklkate el •ilrer mi?. 
-- rtıfanUI ilanında daJ/caou/c-

~ •an'atuu tt:lı.U eden ve timdi An· Rom any•da "°"""• dalkaınıltlann ııataaı geçin- u 
llWlıl. -.rv1 o1an Faıu. Rıfkı se11 Casusl 
R...-"" aner döNMz bana çatmak- ar 
'4 q. boflallı. Bir S 

Zekeri,.. Bey bundan sonar Nev- ırp gazetesi ne eliyor? 
y ..&. Sırpça Politikadan: Romanyadaki 
•~•tRJd tahsilinden demokrasinin ne b k 

ol••ta•dan, bir gazeteci vazifesinden casus şe e esinin genişliği şayan bay-
'-lt.edfyor, Nazım Hikmetin bir za- ret dt>receyi bulmuştur. 
.... lar yazmıt olduğu bir hiciv man- ip ucu elde edildigi gündenberl her 
ZU•eelnf J'aJfJı Beye hitaben tekrarlı· gün müteaddit te•kifat vuku bulmakta· 

d dır. Te\kif edilenler meyanında hüka-
YGr u. Burada enelce yapılmış isnat-
la.na Wr kısmı tevil bir kısmı teyit metin yüksek mevkilerini işgal edenler 
olanu"rda. pek çoktur. 

Binbaşı Vtrzaro birkaç ıenedenberi 
7.ekerlya Bey, bu yazının sonlannda bu teşl.:ilı\ta mensup olduğunu ve mü. 

!_allh Beye fU satırlarla da hücum e- hendis Çolomon tarafından ikna edildi· 
1 

'-•.Yordu ğini ititaf etmiştir. Binbaşının vazifesi 
"Geceleri barlarda dol<ıfmaktan ve askerf teşkilAt ve manevreler hakkında 

:;,.!üzleri de u11ıunaktan vakit bula· malOmat ıoplımak imiş. Hizmetine mu

·-. ....... w r:,::iifllf;,t .. Nbü 1111tU&1a U.•'" • • ...._ ~ ·~ 
---l#lnbl N o ardan para 1ık lft~Uf. TWkıf edltenler meya. 

,,,.,.. ... ,,__ W HlllOruz.,, nında Boriı Vbpf ııquncla bir Bulgar 
le =: .._.. •aharrtrbdn nzısr fÖY- mühendisi de vardır. Bu mühendis Dob· 

••"rda: rucadakl teşkilAbn reisi o makta beraber 
'llstakMI "-..Uln irin mah"'mi- Lehistan ve Çekoslovakyadaki teşki

~ .,. fetlakdrlıga allfmaaını üıvaige IAn da idare etmekte imıı 
ettlllnlz 6u lakir halk agni ıe11i ıize Bir Franıız mühendisi de tevkif e· 
~ ederıe her halde bunu çok gör- dilerek fkametglhı taharri edilmJf bir . .....,,.iniz.,, milyon Ley kıymednde ecnebi parası 

Dtlakl MUlfyette FalfJı Rıfkı Bey ve yedi kilo gram allrlığmda teıldlAta 
ha 7U1Y& fl7Je bfr fıkra ile cevap ve- ,alt ve saik elde edilmiştir. 
liTorda: Pazarcıkta Roıef isminde bir profe-

KOPBK VE TAŞ sör ve refllruı te•lrlf edilditf gibi ordu-
Aduan biri blr W,,. 11irmt,; liatil- nan maruf Zl~tlmndan bir çotlannın 

ile Npelder a,lifmlif; ~r kaldırım ol- medhaldar olduk~ı abit OUnUf ve bun-
fluju ~ laf bulup alamtllnlf: luda tevkif edilmiflerdir. 

- Ne 11t1rlP lcl11, demif, lcöpelderl ba
fl 6ot blrakıp taflan 6atllamqlar / 

Bııglinlerd• nld BabıMI ctulllalM 
llellc lırktMUla nıenup blr ,..,,,._, bir 

Münür B. 
,.,,..,.,.,, blr ~reı uırana -- 6u Dtln Pariae hareket tti 
llOlca111111 •lziinll ülmır edebUlr. e 

Enbsalbadan ~ 
(Safcla: Zebra. ICalyopt. Hayriye H] 

dam evleria Mmlarmdaki kire
. mitleri aktal'lllaia bqlamlfbr. 

Bir ~ prgnlnln tekmil ldlllJr 
,.,.,, ..., ,,,,..,,..,. bitin .. tlalluırl• 
rı PlUıl/flll Z.lcerfllGlann blr ıiitıuuuuı 
dolltlrntala elverıııllJOr. 

- Şu 1JGZdeden 261) lira alılJOrwn/. 
A'-n ,.. pkar, 111f- Nlltqet 6lr 6lr 

..... ,edlr, ,,.. ..... lllllluırrlrlıı 

._,,,,, &der. .Al...ıılun IPn .,... ..._. °""""""' .,,,,,,,,,..,,.. 
- B.,V, '"""° alılJOr. ,.. ıaı- IÜflld ....... ,,,.,. 

6-ı lllz Ura .,.,,,.,,,,,,,,. Yel-. BIU· 
re ,_,,,,..,.. ..... ,,,.,,.,,.,,,,. 1a1a 
lQc..; lıolq - ,,.,.,. ,..,,, .... 
........ Bir ..,. ..,.,.,, Wma-: 

- Belil para olord allftJ/IOr ..,,.,,. 
"""'- 11edl#IM ma/uup «111/orlor. 

8-1.,. dolrw -.. ..,_r .,,,.r. 
~ .... , oı...,. blr ,..- ,,.,,,,. ol4ulrı· 
._ le. lıa6al efflnrlıll1ol'AIUU. 

B.,.d...,._.: -,,,,,,,,.,,, .. ,,,_, ,,,_,,.,.,,,,,. 
.. .,,_,, tB,or: 

- '""" Rdkı Be11 W.en """'* ...... 
llel'q lınil tleoaın edllJOr: 
- Be,ır lıo.U- ab110r .. 
"-• lfln bir llllUdkat Hrfllıır. Bu ::::.:/calal& ,,,,.,... ,.. ,,,,,_ l»le-

11. - l'alUı ltıllı Be11 Rua ilatUdlellari 
"" .... geprdller, tlfEw, 6ls Ü/Mit· 

..,arla Sefirimiz MhGr B. 
Yeni Parir Sefirimiz Milnlr B 

dinkti ebpreale mahalli m..: 
mariyetiae hareket etmiftir. 

Mnalr Be,ia tetJiillcle tehri
mizdeki meb'ual.rdan budan. 
F ramu: ıefareti erlrAnile bir çok 
doltlan hazar bulUDmUftur. 

Bu adam iki aDa .. .,. bir 
daha uira_.11 •e kiremitler 
damda toplu bir halde kalm11ır. 
Ba •uretle damlar bir kaç l'fin 

kalmıt •• yajan yağmurlar 
yice ..ıatmııtır. Evvelki gün 
. isminde birisine 30 lira 

.-erilmiı ye evi tamire baılamuı 
temin edilmfıtir. 

Evde otiıranlar 
iki evde 34 kiti oturmaktadır. 

OturaDlar içinde Hayriye isminde 
90 yaıında bir muhacir kadın ve 
otlu, çamaflrcı Zehra H. oğlu 

} Cemal Ye Haıan, çiçekçi Karlo, 

I 
M. Kalyopi ve anaıı Anaıtasya, 
Dlmltrf famlnde bir kar dilenci, 
deniz ameleuden Mehmet lbra
him, kan8ı Makbule diğer ismi 
Olfa Arnavut Sabriye H. oğlu 
lbrahlm Ye Şakir, M. Fotika, 
Koço isminde bir çocuk, Anu
tuya, Sultana iaminde bir ku, 
kGr lak, Sotiri iamiade bir aenç 
bulanmaktadır. Evlerden birinin 
altında moruk Oaman iaminde 
biı.iaioin •mele kahvesi. dii,ı · 

• 1 

1 

%aro ........ NetjVilıta • ~- d~ ettljl y~leden ·biri sG
zeWk mleueHleridir. Soa pa.ta ile plen Loari a-azetelerinden 
biri Zaro atama gllzellik mlleueselerinde a-lrd8fl itina neticeainfie 
aldıfl ıeldl ,a.teren bu ru•I nqretmektedirler. ----------------nin albnda ıekerci Andonan ce1edi çıkanlllllfbr. Mektebe git-
~<ömOr ardiyeıi vardır. mek Ozre olan paç kmn mektep 

Kazadan evvel klyafetile çıkanlm• hazır bu-
Dlin ubab erkenden evde lunanlan çok mllteeuir etmiftir. 

oturanlar itlerine a-itmiflerdir. Enkazm kaldmlmaamda poliıltr 
.. ... • ..... ,.,.. •hmo- etfaiye Ye 40 amele çabfmlf ve 

nık o- lr .. v.-. ..ı.İf ljled• Nara yajmarun ıiddetH 
" Mldzcle ifleri•.- gftmiflenlir. aarette yafma•ı çahımayı •ekte
S.kbcle tamirci Rıza ela eve ye ujratlDlftır. Bunun herine 
gelmit ve dama çıkmlfbr. bir mOddet için faaliyet dunıu•ı· 
Saat dokmcla 143 Hmarah eYİlı tur. Kahveci moruk Oımanm ve 
pt•ndaa baa •..aw duyulmuı RıHnın enkaz aJbndan çıkanl· 
ve duvarlardan 11•alar cllkaı.e-

1 
muına yajmur dinince batlaa· 

I• batlaqtır. llllfbr. Enkaz kaldmlırken •iyab 
Kaza nasıl oldu elbiaeli bir cesede teudllf edil· 

Biraz HDra ev hirclenblre Y*- mit Ye çıkanlarak merkeze gi
'amdald dar ıokata dofru ~k- ı tOrtılmOftDr. Yilzll tanmmı• 
ma,tar. 141 numaralı ev de ayni yacak bir hale gelen bu 
amada ç8kmlfllr. inhidam pek zabn taharri komiıerlerinden 
fiddetli ve ani olmut ve Mdua Huan Tabaüı B. olduğu anlatıl· 
uzaklardan ifitilmiftir. GllrlltOye m11br. Komiser yandaki JO• 
etraftan yetiıilmiı ye 4erlaaJ pe- kaldan geçerken kaçayarak en-
lia Ye itfaiye haberdar edilmiftir. kaz albacla kaldıjı anl&fllmlftu'. 
Pek az bir zaman aoara lraza Daa a-ece yanıına kadar enka
yerine gelen etfaiye ikind evin llD kaldınlmauna etfaiye, poliı 
ywkalmayaa bir parçaamda kalan ve ameleler çabtmıılardır. Enkaz 
iki lcifiyi merdivenle indirmif Ye albnda kalan kah•eci Osman 
derhal enkaı albada k.. ve Ye Rızadan baıka eve ıüt ver• 
feryatlan duyalanlann kurtarıl- mek tbere giren ılltçU Yani bir, 
maaına baılamıfbr. Belediyenin tenekeci yabudi, ve iki amelenia 
ameleleri de iki mtthendilin ne- de kaldığı ı8ylenmektedir. ~
zaretf albnda plıımata bqla- kazın kaldınlma11 için bugOn de 
11Uflardır. Enkaz albndan Hk çı- çabıılıcaktır. Dün bir muharri· 
kanlan Sotiridir. Yan beline rimiz enkaz altından çıkan 90 
kadar aju tahtalar a~nda yaıında tlayriye ve Zebra Ha
kalan yirmi yapndaki bu genç nımlarla konuımuıtur. Hayriye 
çok bai'Jrmıı •• çıkanlarak H. ıunlan ı&ylemiftir: •Otoru
ıedyeye kondup zaman Ylcu· yordum birdenbire bir aarsınb 

dundan fıtkıran kanlara bakmayarak iıittim. Zelzele oluyor sandım. 
sedyeden dotrulmuı ve kahkaha Sonra ev çöktO. Cihan baııma 
ile gülerek "bende birıey yok, yıkıldı gibi oldu ve ben kendimi 
bana ne oldu,, gibi &azler say- tahtalmm altında buldum " 
lemittir. Bundan aonra çamaıırc\ Zehra H. ıunlan ı6ylemiıtir: 
Zebra 90 yaımda muhacir Hay- «Ota yapacakbm. Pencereler 
riye, dilenci Dimim, Makbule, Mntlda. Ev bir yana doğru eğildi. 
Fotika, Kalyopi, Murat. Sotiri, Elimdeki •BpOrfeyi attım. Evin 
Anastasya çakanl......, ve oto- y kllmuta olduğunun farkına var
mobillerJe hut.,..ye sltOrihnOı- dun. Kapının dibine sindim gö%
lerdir. Sulardan ,....,. Makbu• !erimi kapadım bile bile ölüme 
lenin yara11 ajırdır. Bir uat aidiyordum. Fakat çok f ükür 
sonra da 12 1...-da "uJtau•m kW'tuJdum.. 
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Mısalı1 lerımız Ankarada hararetle karşılandılar ..... .. ................................................. . 
M. Venizelos Gazi Hz-nin huzurunda ... 
iki Batvekil arasında dostane nutuklar teati edildi, 
Misafir Başvekil Qazetecilere çok mühim izahat verdi 
[Ust taralı 1 inci sayıfanuzdadır] \ 

Ankara, 27(A.A)- M. Veniz:e
Jos cenapları ve hariciye nazırı 
M. Mihalakopuloı bugün saat 
16,5 ta Reisicümhur hazretleri 
tarafmdan kabul buyurulmuştur. 
Kabul merasiminde hariciye ve
kili Tevfik Rüştü Beyefendi de 
hazır bulunmuştur. 

Batv.;kilımizın nulku 
Ankara, 27 (A.A) - Bu ak

şam saat : 0,30 da Yunan Baı 
vekili M. Venizelos cenapları, 
Hariciye nazm M. Mihalakopu
los ve refikaları Hf. ler şerefine 
Ankarapalasta verilen ziyafette 
Başvekil ismet pnşa Hz. leri 
atMeki nutku irat buyurmuşlardır. 

"E aşvekil Hz. Cümhuri-
yct hUkfımeti namına ve bizzat 
kendi namıma zatıalilerine hita
ben arzelmekle mllbahi ol 'uğum 
ıefageldiniz temennisindeki sa· 
mimiyet manasını ve hükumet 
merkezimize 'f'llku bulan ziyaret
lerinizin bizce baiı olduğu derin 
sevinci hissetmek sizin için güç 
olmıyacaktır. Bazı kimseler var
dır ki, ıiyaaette tesadüfen en 
bOyük amil olduiunu zanneder
ler: Onlar için her hangi bir 
teşebbüsün muvaffakiyet Yeya 
ademi muvaffakiyete ulaşması 
ekseriya insanların idaresine ta
bi olmayan bir takım hadiselerin 
bir araya gelmesi ne ticesid ir. Bu 
iddianın neticesi nedir ve ne de
receye kadar ispatı mümkündür 
bilmem. Ancak, çok iyi bildiğim 
birıey varsa zatı devletinizin bu 

gece halisane tes'it ettiğimiz zi
yaretleri bizim yabancı ka'mıf 

olduğumuz bazı hadisatın r:eti
cesi değildir. Bilakis, bu ziyarete 
karşılıklı Ye şuurlu bir gayretin 
ve gerçi daima güçlüks:iz ~itme· 
yen lakin her iki tarafça kuvvet, 
cesaret, iman ve ikdam ile takip 
olunan bir mUsalemet ve anlaş· 
ma siyasetinin gayeye iriştiğini 

işaret etmektedir. 

TUrk-Yunan yal tnlaşması ba
kik&tte Lo%an konferansının 
toplandığı zaman baş'ar. Orada 
sizinle benim idare etmiş oldu
ğumuz çetin Ye güçlüklü müza
kereler bu sur~tle aramızda 
aylarca mulıdau ettiğimiz te. 
mas birbirim.zi tanımak, anla· 
lamak ve bindetice uzlafmak 
fırsatını vermiştir. 

P er birimiz kendi memleke
tin n dığer memlekete yaklat· 
masının sade faydalı deiil ve 
fakat lnıumlu o!C: uğunu görmilt· 
tür. Zira bunun için mllcbir bir 
sebep vardı. Komıu memlcke· 
tin iyi anlaşılmış menfaatleri he
men her noktada uygun geliyor. 

du. Bunun iç'ndir ki, her şeyi 
salim bir tarzda anlıyan ve du
rendiıane bir dirayetle hareket 
eden zatı alileri Yunanistanda 
bir yakınlaşma v~ anlaşma si
yuetine çalışmağa koyuldunuz. 

Bu iıte bilhassa seçkin i t orta
ğınm şimdiki hariciye nazırı M. 
Mtbalakopu'us ve daha b111ka 
yftksek devlet adamları tarafın-

dan yardım ve cesaret gördü
ğüoUzU memnuniyetle kaydettim. 

Diğer taraftan, aziz başvekil 

Hazretleri bu ıiyaaetin bizde de 

fevkallde bir zemin bulmuı 
olduğunu bilirsiniz. Yakınlaıma 
eserinin def aaUa çarpıfbğı ,nç-

lüklerin en çetin anında bazı 

maddf mesaiJin güzelce halli 
ihtimalleri son derece azaldı&• 
zamanlarda bile bir itilafa ulaş
mak ümidi kavisini ve şuurlu 
arzu ve iradesini bir lahza kay
betmedim. Bu ümitve arzuyu her 
fırsat buldukça da ifade ettim. 
Bizi pek büyük mali menfeatle
rin kanıtağı meseleleri kat'i su· 
rette tesviye ederek her iki 
tarafça güdülen gayeye pek az 
uygun olan bir vaziyete nihayet 
verme&-e muvaffak eden geçen 
10 haziran tarihli mukavele 
Türkiye ve Yunanistanın gerçek 
menfaatlerinin tama mile anlaııl
masu d ın münbahiı olan bu uy
sallık temayülünün ilk meyvası 
oldu. 

O andan beri, vazifeleri mil· 
letlerinin menfaatlerine hizmet 
etmek olan kimselerin en yüksek 
ideali olan Ye olması lazım gelen 
sulhun azami nef'ine olarak iki 
komıu milletin dürüıt ve seme
reli teşriki mesaisi için zemin 
atılmış bulunuyordu. Sağlam ve 
devamlı bir dostluk hissi teza
hürler üzerine bina edilemez. 
T araftarlarmın belli başlı men
faatlerinin ve karıılıklı itimatla· 
nnın bpkıhğı milletleri bağlıyan 
dostluklann devamına ve daya
nıklığma yegine zamandır. Bu 
böyle olunca Türkler ile Yunan
lıların her huıusta Balkanlarda 
ve aynı biiyük menfaatlere ma
lik bulundukları Akdeniz hava
sında anlatmağa ve birlik çalıı
mağa mecbur oldukları teslim 
edilmelidir. Zatı ililerile yüksek 
arkadaşının Türkiyeyi ziyaretle
rini bu düıünce ile telakki edi
ediyoruz. 

· Aziz baıvekil hauetler i; bu
rada görmüf olduğunuz heye
canlı hUanü kabul Türk milleti
nin bu duyguya· ne nerecede 
ortak oldutunu ıize belli edecek 
ve ayni zamanda burada asa
leUe temsil ettiiiniz millete karfı 
hisaetliği doatane temayülün de-

lili olacaktır. Kanaatim odur ki: 
gerek ıizde ve guek bizim 
memleketimizde olsun gelecek 
nesiller Tfirk- Yunan dostluğu
nun sağlam binasını kurmağa 

çalıımıı Ye çalıpcak olanlara 

müteıekkir olacaktır. Sizlere 
Ankaraya kadar ziyaret etmekle 
biz bahtettikleri mahzuziyetten 
dolayı M. Venizelos ve Mibala
kopuls'a batün kalbimizle be
yanı ıUkran etmedeıı sözlerimi 
keımeği istemiyorum. Kendile
rini misafir etmek biıim için 
hauaten bir sevinçtir ve burada 
derin aaygılınmuı kendiler.ine 
sunmakla bahtiyarım. 

Kadehimi Yunanistanın Reisi
cümhur Hazretlerinin, zarif mi
safirlerimizin şahıi saadetlerine 

sizin ve M. MibaJakupolos'un 
ııhbatinize refeder. Yunan Mil
letinin taalisine ye Türk - Yunan 
do.tluiu ıerefine içerim: 

M. veni2elosun nutku 
Yunan Baıvekili M. Venizelos 

cenapları ismet paıa Hz. nin 

nutuklarına cevaben şu nutku 
irat buyurmuılardır : 

.. Earekil Hz. Yunan mil
letinin hOkômet reiıi ııfatile, ilk 

tanııtığımız aeneyi de hatırlatan 
ıahal bir not ilAveaile hakkımda 

söylediğiniz güzel sözlerden do
layı derin minneltralığımı arze
derim. Bu hadisedenberi dostluk 
rabıtaları mütemadiyen reaanet 
bulmuştur. Bundan 2 sene evvel 
beni ziyaretinize davet ettiğiniz 
zaman bidayette ciddi sebepler 
davetinize icabet edebilmek im· 
kanından heni şüphe ettirdi. 
Maamafih kabil olur olmaz böyle 
bir hareketin senbolik manasını 
müdrik olarak davetinize icabet
te kusur etmedim. 

Bu hareketle Yunanistanın , 
Lozan muahedesini iıtatükosunun 
iki devlet arasında kat'i tesvi· 
yesi olarak telakki etmelıc husu
sunda · ~ıimkir kararını göıter
mek istedim. 

Filhakika bir taraftan Türkiye 
imperatorluk halinden çıkarak 
munhaaıran milli bir devlet ol
muş ve diğer taraftan Yunanis
tan :milli vahdetini itmam 
etmİf bulunuyordu. Bundan do
layı iki devlet arasında bir itillf 
zaruret kesbetmişti. 

Bu suretle iki memleket ara
sında yeni bir davir açılmıştı. 
Bu sebeplere binaendir ki bu
raya gelerek size armimiyetle 
el uzatıyoruz ve uirdide mllca
delemiz kat'i olarak nihayet 
bulmuştur diyoruz. Bunu her i
kimiz de birçok mefahir ve bir 
çok asil mücadelerle dolu olan 
mazimizden mağrur kalarak 
ve başımızı ytik~k tutarak ya
pıyoruz· 

Bizi başka bir yol aramağa 

hadisatın teklmülU ıevketmittir. 
Ve aradığımızı an~ak ııkı, sa
mimi ve kalbi dostluğa ve bO· 
tlin zeminlerde gayet geoit bir 
teşriki mesaiye müncer olan bir 
yolda bulkuk. 

Mil etlerimizin ve hatta biıtün 
yakın ıark milletlerinin birgün 
bize müteıekkir kalacaklanna 
kat'iyen kaniim. Birleıerek Bal· 
kan ıulhunun ve hatta 
Avrupa sulhunun sağlam bir is
tinatglhını teşkil edebiliriz. Bal
kan ittihadın dan Omitvanz. Fa
kat bu ittihat yQcut bulmadıiı 
müddetçe, husul buluncıya ka
dar da hiç bir takd•rde muarız 
mevkide bulunmıyacaklarmı Tür
kiye ve Yunanistanın bilmesi 
esaslı bir ehemmiyeti haizdir. 

Misafir BaşYekil nutkunun so
nunda •Turk milletinin refahına 
ve Ttirk-Yunan dostluğnna içi· 
yorum" demiştir. 

ilk ziyafetier 
Ankara 27 (A.A.) - Yunanlı 

misafirlerimiz Ankara Palas ote
linde bir müddet istirahatten son· 
ra refakatlerinde Yunan sefiri 
olduğu halde saat 11 de Hari
ciye Yekili Tevfik Rüştü Beye
fendiyi ve saat 12 de Baıvekil 

ismet Paşa Hazretlerini ziyaret 
etmişler, Başvekil Pata Haıret
lerile Hariciye vekili Beyefendi· 
nin refikaları Hanımefendilere 
kart bırakmışlardır. 

Hır ciye k6tkünde 
Ankara, 72(A .A ı - Hariciye 

vekili Tevfik Rüıtü Beyefendi 
ve refikaları Hanıfendi tarafından 
bugün hariciye kötkünde M. 
Veniıelos cenaptan ve hariciye 
nazırı M. Mibalakopulos ve refi· 
kalan Hf. Jer terefine bir 6ğle 
ziyafeti verilmiştir 

Ziyafette, Baıvekil lamet paıa 

Hz. ve refikaları Hf. muhtelit 
mübadele Türk heyeti reisi T ev· 
fik Kamil, Atina elçimiz Eniı, 
riyaseti cümbur katibi Tevfik 
Beyler ve hariciye ve kaleti er· 
kanı hazır bulunmuşlardır. 

* * * M. Venizelos 
l\1atbuat eı hanına etraflı 

be~·anatta bu lundu 
Ankara, 27 (A.A) - Yunan 

Başvekili M. V enizeloı cenaplan 
bugün Ankarapalasta Türk mat· 
buat mümessillerini kabul etmiş
tir. Müıarünileyh muhtelif sual· 
lere cevaben demiştir k i: Seya· 
hatimin gayesi sarih ve malum
dur. lozan Türk Yunan devlet· 
!erinin milli vahdetlerini teabit 
ve tasrih etmiştir. Kat'iyeUe id
dia olunabilir ki Lozan muahe
desi Türk· Yunan dostluğunun 
bugün gösterdiği inkişaf ve re
aanete bir mebde teşkil eyle
miıtir. 

Çizilmış olan milli hudutları 
dahilinde mütekabil menf~atlerini 
temi .- maksadına matuf musliha
ne bir siyaıet takip eyliyen iki 
miUetin biribfrlerile anlaşmasın
dan daha tabii ne olalabilirdi. 
Çünkü Türk - Yunan milletleri 
uzun senelerin verdiği iyi anlı
yabilmek ve anlaşabilmek has
letlerini kazanmışlardır. 

M. Venizeloı cenapları Atina
da toplanan balkan ittihadı kon· 
feranıına temas ederek alakadar 
hükiimetlerin gayri resmi bir 
mahiyeti haiz olan bu konferan· 
sın faaliyeti, mesaısını büyük 
bir aJika ve sempati ile takip 
ettiğini işaret etmiıtir. 

M. Venizelos cenapları Reis;
cümhur Haırelerile vuku bulan 
müllkatları hakkmdaki ihtiaasa
bm da ıu cümlelerle ifade et-

mittir. 
•Gazi Muıtafa Kemal Hz. le 

ilk defa görüştüm. Kendileri 
hakkmda ifade edilecek sita
yif ve takdirler bütün dünya 
tarafından defaatla tekrar edil
miı ve tarihe geçmittir. Ben bü
yllk Reisinizi kudretli bir asker 
olarak tanırdım. Bugün görüş
memde ayna zamanda yüksek 
bil'. siyasi olt:uğuou gördüm. Ve 
bu müllkattan mes'ut Ye bahti
yar çıktım. Üzeı inde hariciye 
nazırımla beraber memnuniyetle 
israr edeceğim bir nokta daha 
vardır ki o da hükumetinizle 
cereyan etmiş olan müzakeratta 
hakim olan kanaat ve düıünce· 
lerin müşarünileyh tarafından da 
tasvip edilmiı olduğudur.» 

Miıafir başvekil iki memleket 
ticari münasebetleinrden de bah· 
sederek mütekabil ihracatta ye
ni muka•ele ile müsavat hasıl 
olacağın, ümit ettiği söylemiştir. 

Ankara, 27 (AA) - M. Ve
nizeloı cenaplarınıa refakatinne 
şehrimize gelmiş olan Yunan 
matbuat mümessilleri bugün saat 
18 de Hakimiyeti Milliye gaze
taıini ziyaret etmiılerdir. 

Avyinin mekalesi 
Rumca Avyi gazetesi, dünkü 

nü9hasında "Yunan ricalinin dün· 
kü mutantan resmı istikbali ,. 
serlavhaıile yazdığı başmaka

lede diyor ki: 
GUude Yunan ricli siyas:sine 

ve ona refakat eden Hariciye 

nazmna parlak ve cidden hey

canh bir resmi istikbal yapıldı. 

Cumart. si nısfülleyl•ne kadar 
,ellalelerini açmış olan sema bile, 

furtınalı maceralardan sonra 
Türkler ile Yunanlılar arasında 

baıhyan ıulhpenerane yeni devri 

lşaretler : 

Muhatefetin bi lanço~u 

H r zaman muhalefetin re\•açlan· 
dırdığı kelimeler vardır. 

~ leşrtılİyette "meşrutiyeti meşrua.. 

"din Ye diyanet,, "divanı harp,, "'tabanca.. 

"zindan" "tırnak., "Sinop,, "35 inci mad
de .. ., 

.!\lütarekede: 

"Manda, "lngifö:,. "ıslahat,, "Bagi,. 

"Ku\'llİ milliye., "Sc,·r" "Malta.. ..Kır

mızı konak.. "Lahana yapraklan., "kar
puz krfnlılar., 

Cünıhuriyette: 

"Şak~akçı fırılılakçı" "kudurmuş kö · 
pe k., ··meclisi idııre azası .. 'hürı iyet iHc· 

nz .. "Y. şasın I bcrnlizm.. "ka\i dev
let., sui i.;cimal. lokomoıil. "inh isar .. esn:.ıf 

haraptır. Rir tüccar intihıır etti. 

lktıs di buhran vardır. 1 lıılk müşte· 

kidir. Bu hal ne olacak? Ldflandır. 

Bu kelimeler, bu ı:un leler 22 sene· 

lik mcşru ciyt t ,·e muhalrfec t rıh inin 

bir hilançn!>udur. 
22 senelik ınuhnll"fet hize vıılnız 

bunları gccirdL 22 senenin muhıılcfrte 

öğrcıti~i ~ey birkaç düzineye \ nnn ran 

~öğüntü. 'ayıntı l:lllarıdır. 

22 sene bize polemik ö~ı etemedi. 

Bize \'esikalı, fikfrl ı bir muhalefetin ne 

olduğuna d:ıir bir emare bile J!.ÖStercme· 

di. 

\'akıa 22 senedir herf_Ün çu,·ı:J çu· 

val meka\cler y ııldı, ambar ambar hon · 

fernnslar ,·erildi, binalar tutuldu. le\ ha· 

lar yapı ldı . Fakat hiitün bu 22 !enenin 

h t"s:ıbı şu :aydıj!;ım küçük kadronun 

içine ıul.:~u. kaldı. Hiı\ı\sa 22 ı-enelik 

muhalefetten fikir ola r:ı~ , knna&t ot. rak 

ne kalmıştır; Bir kocaman hiç._ 

s. E. 

nı. Rı vas g ic!i} Or 

Müba dele bitaraf aznlarından 

Mösyö Rivas bu gün, diğer ko· 

misyon azalarına iltihak etmek 

üzere Ankaraya g idecektir. 

ne 
M11ımoıu11111ımu111uuuımımnı11mıunmmmınıımnıu11ımmmnımuımnu munınutlf 

muhadeneti sanki temsil ediyor
muş gibi, dün sabahtanberi se
vimli ve güler yuzile arzı endam 
etti. 
Akşama doğru, güneı altın · 

şualarile garbi nurlandırdı . Man· 
zara cidden güzeldi. 

Asırdide cidalden sonra il<İ 
milletin mu ha deneti vakıai n; ü
himmes" ni takdis ediyordu. H'ç 
bir ıey semanın sükunetinı il.1!:.l 
etmedi. Hatta hala esen lot os 
bile, hafif bir rüzgardan baş~ca 

birtey değildir. 

Stamboul ne diyor? 
M. Venize!osun Türk :yeyı 1i· 

yareti münasebetile Fronsı zca Is· 
tanbul da bir başmakale yazn ı Ş 
ve bunda iki memle ket arasın• 

daki ihtilafların tarihçes'ni yap· 
tıktan ve vücuda gelen co tıu~tJ 
izah ettıkten sonra clemişt ir kı : 

" M. Venizelcsun şeref inde bit 
noksan vardı ! O da Türldye t1e 

Yunani stanı barıştırdık tan sonra 
lstanbulda hükümdar gibi şerefJe 
kabul olunmaktı. Dünden soor• 

şerefi tamam olmuştur. Türk. " 
Yunan muhadeneti bir lazimedıt· 
Günün birinde muhakkak ak .. 
tedilecekti. Biz, hiç kimse bekit" 
mezken bu hakikati tekrarlaıP'f. 

t ık. Bu muhadenet iki meIJll~: 
ketin menafii muktezasıdır. Ba 
kanlarda ve dolayisile Avr_up•:. 
sulhün en mühim amilidır. 

Veniıelo.s diğer milletlerle :.~ 
muhadenet temin ederek uput 

maz zannolunan hadisatı unutttJr' 
._. ıııo' 

muttur. Ayni zamanda esKı ~ 
hadenctleri de ipka ve tarsiP • 
miştir." 



Yavuzumuz 
Dün haJk akın akın 

ziyarete başladı 
Bayram gecesi tenvirat yapaoek 

Dolmabağçe önUnde limanımı
za şeref yeren Y avu:ı: zırhlımız 
dünden itibaren halkımızın ziya
retine tahıiı edilmiı ve havanın 
yağmurlu olmasına rağmen ak
ıama kadar 2000 i mütecavuı: 
halk tarafından gezilmiştir. 

Bu meyanda dün Beşiktat 22 
inci ilk mektep talebesi mildOr
leri Nail B. in refakatinde ve 
Galatasaray talebelerinden bir 
kısımı da YaYUza gitmiılerdir. 

Bunun için daha sabahtan 
zırhhmızın bütün flikaları Dol
mabahçedeki halkı almıı mecca
nen gemiye götürDp getirmiştir. 

Y avuıa girenler zabitan tarafın
dan büyük bir nezaketle karşı
lanmakta idi. 

Bütün memlekette 
sevinçle karşılandı 

Yunanlıl8:r Fenerle ikinci bir maçı kabul 
etmıyerek bu akşam gidiyorlar 

Pazar gllnll Galatasarayın Aris 4-1 olarak ta kabul edebiliriz. 
takımına k&J'fl elde ettiği gali- F enerbahçe yannki bayram ıe
biyet ı~hrimizde olduğu gibi refine Ariıle ikinci bir intikam 
memleketin her tarafında pek fi ı · 

maçı yapmak için misa r erın 
bllyUk bir ıevinç husule getir- bir gtin daha kalmalannı ıırarla 
miştir. Dün Galatasaray kullibtı-
ne Anadolunun bir çok yerlerin- rica ettiği halde Yunanlılar bu 
den tebrik telgraftan gelmiştir. talebi maalesef kabul edemiye-

Kahraman bahriyelerimiz grup 
grup ziyaretcilere delalet etmiş
ler ve 6 milyon sarfile yepyeni 
müthiş bir hal alan zırhlımızın , 
heyeti umumiyesi hakkında iza
hat vermişlerdir. Geminin tam 
olarak gezilmesi ancak Uç d6rt 
gün sürmekte ye sathi bir ziya
ret 2 satte kabil olmaktadır. 

Yunanlı misafirlerimiz netice- ceklerini, Fenerbahçeyi kinunu
den müteessir değildirler. Evel- evvelde Sellnikte karıılayıp ma
ki gece Galatasaray· F enerbahçe Çl orada yapmakla bilhassa mem
kombinezonu tarafından şerefle- nun olacaklarını ıöylemiflerdir. 
rine Tokatliyanda Yerilen ziya· Misafirlerimiz dllntı de şehrin 
fette her biri yegin yegin Ga- şayanı temaıa yerlerini gezerek 
latasarayın çok iyi bir oyun oy- geçirmişlerdir. Kafile bu akşam-
nadığını ve neticenin pek tabii ki konvanıiyonelle ıebrimizden 
olduğunu bir sportmen düriistlü- Sellniğe müteveccihen ayrılacak· 
ğll ile söylemişlerdir. Yalnız tır. Sporcularımız; şehrimizde pek 
Foı gazetesi muharriri M. Le- gUzel intibalar barakan dost mil
ondaris Galatasarayın ilk golU- letin futbolculan için Sirkeci is· 
nlln ofsayt olduğunda ısrar tasyonunda ıamimi bir tqyi 
ediyor. Biz neticeyi 5-1 yerine merasimi yapacaklardır. 

Zırhlımıçın bilhassa bütün ter
tibatı elektirikle işliyen toplan 
hayretle temata edilmiştir. 10 ı 
28 lik 10 ı 15 lik ve 8 ide taya 
yare için olan bu topların hepsi 
elektrikle kendi kendine dol
makta, ateşlenmekte ve 64 mü
rettebatile iki ıaniyede istenilen 
tarafa dlinerek derhal hedefini 
bulmaktadır. 

Bundan maada geminin 24 
kazam, karanlık tipili havalarda 
hedefi aydanlatan terassut terti
batile milcehhcz direkleri, torpil 
daıreleri ayn bir merakla g6rUl
müı gemideki intizam ve temiz
lik herkea tarafından takdir 
edilmiıtir. 

ATddetde gemi zabıtanı tara
fından her ziyaretciye ilze. inde 
" Yavuzu ziyaret hatırası " yazan 
rozetlerle kartlar hediye edil
miş ve halk gögsil iftihar sururla 
dolu olarak Yavuzdan ayrılmııtır 

l' avuzda t~nvirat 
Yavuzumuz cumaya kadar 

limanımzda kalacak ve ziyaret 
edilec~ktir. 

Gemi yarınki Cumuriyet bay
ramı gecesi başten aıağı yeni 
elektriklerle donanacak ve havA
fişenklerle bayramı tes'it ede
cektir. 

Y avu.z iki can karadı 
Dünki lodosun tesirile dalgalar 

araıında bocalayan bir kayık 
Y•vuz mürettebatı tarafından 
görülmüş, ve derhal imdada 
gidilmiıtir. Kayık içinde bulunan 
iki kişi kurtaralarak gemiye alın
ltılf ve parçalana kayık limana 
gönderilmiftir. 

Bir kaza 
Bundan dört beş gOn evvel 

l<araköy istasyonunda bir kaza 
olmuş ye yataklı yagon memur
larından Cevat B. bir eşya va
gonunun altında kalmak tehlike
SİQi geçirmiştir. 
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!,_!hh yede Defi:erdarhkta: 

Hıfzıssıhha meclisi Üç tahrir k~miıyonu 
yakında toplanıyor yakında geliyor 

Yeni hıfzıssıhha kanum .. nun Müsakkafat vergisine e~as 0!-
tatbikine başlanmak üzeredir. mak ilzere şehrimizde yenı tabrır 
Kanun T eşrinisaninin altıncı gü- !~pılacağını yazmışbk. ~unun 
nll meriyet kesbedecektir. Ve- ıçın .vekal~t ~ç tahrir komıs.yonu 
k "l t k t t t teşkıl etmıştır. Bu Uç komısyon a e , anunun mun azaman a - 1 • 
ırk· · t h'I · · h • • aza an taşra memurlarından ın-
. ı ı~ı es ı ıçın ıe ~ımız sıhhat tihap edilmiştir. Bu komisyonlar 
ıılen n:ıüdürlOğllne kdım kiSım -•- d .,, : • \; 
tebligatta bulunmaktadır. Bun-:. r11U\k ·~ 41 ıenrnl!ızo gelecek v~ 

. ı olarak Fatıb mantakuında 
lardan çocuklar ve ıınemalara b lı ki d . . ışe at yaca ar ır. 
aıt olanını evvelce neıretmıştik. 
Bundan maada sıtma rumtakası 
olan yerlerde sıtmadan mütevel
lit ölümlerle sıtma hastalığına 
l utulanların isimlerinin sıhhiye 
müdilrlüğUne bildirilmesi müdilr
lüğün de bunu sıtma ile mfica
dele reisli~ine bildirilmesine dair 
yeni bir tebliği gelmiştir. Sıhhat 
itleri müdUrlüğü çocuklar ve si
nema tebliğini kazalara tebliğ 
etmiştir. Kazalarda polise bildia 
recekler ve polis 6 yaşından kn
çük çocukların saat sekizden, 
12 yaşından küçüklerin saat 20 
den sonra sinemalara kabul edil
memeleri cihetini kontrol ede
cektir. 

Kanuna muhalif harekette bu
lunanlar mahkemeye verilecek
lerdir. 

Tetkll edlleoek meclia 
Yeni kanun mucibince şehri

mizde bir de hıfzıssıhha meclisi 
teşkil olunacak ve bu meclis 
sıhhi işlerle meıgul olacakbr. 
Meclis Sıhhiye, Maarif, Baytar 
Belelediye ııhhiyeıi mildUrleriJ~ 
askeri tabiplerden en yüksek 
makamı ihraz eden doktor, bir 
serbest tabip Ye eczacıdan te
rekküp edecektir. Serbest tabip 
ile eczacı henüz intihap edilme
mişlerdir. Şehrimizdeki en yük
sek makam sahibi askeri dok
tor da Kolordu sertabibidir. 
Meclis ayda bir toplanacaktır. 
Sıhhat işleri mildürU Ali Riza B. 

Hakkı Şinasi Pş. 
Dün Ankcır4ya gitti 

Hakkı Şinasi Pı. dün akpmki 
trenle Ankaraya gitmittir. 

Ankarada yapılacak fırka 
müfettişleri kongresinde hazır 
bulunacak olan Hakkı Şinasi Pş. 
yeni teşkilAtta mnfettiflikler 
kalduılacağı için buradaki va
zifesine avdet etmiyecektir. 

Dün saat dörtte fırka mer· 
kezinde idare heyeti tarafından 
Hakkı Şinasi P!· . f ~refine • bir 
çay ziyafeti verılmıttir. Bu zıya-
fette vali Muhiddin B. muavini 
Fazlı B. ve bazı mutemetler 
hazır bulunmuılardu. idare he-

yeti azasından Rüknettin B. Hakla 
Şinasi Pı. nan meaaiıinden şük
ranla bahıetmif, buna Paşa 
teıekktırle ce'\fap vermiştir. 

MaJJye müfettittiiinde 

- Ölülere--gene + nıaaş 
vermişler! 

Adlıyede; 

HaJit Fahri B. 

Tarafından " .. ı r ü 'bec.'.eyi,, 
rr.eomuası aleyhine eçı•en 

davad~, dün Neyıre H. le V6$fi 
B. iıticvıp edildHer 

Şair Halit Fahri B. tarafm
dan "Darülbedayİ,, mecmuasında 
çıkan bir yazıdan dolayı "Da
rülbedayi,, san' atkar)armdan 
Neyire Neyir H. la Vasfi Rıza 
B. aleyhine açılan hakaret da
vasının rü'yetine dün lstanbul 
ikinci ceza mahkemesinde baş· 
lanmışbr. 

Dava, "Zobo oğlu,. imzalı 
bir yazıdan açılmJtlır. Vasfi Rıza 
B., altıncı müstantik Süreyya 
B. tarafından tahkikat yapılır
ken, bu imzanın kendi•ine ait 
olduğunu, o yazıyı kendisinin 
yazdığını söylemiştir Neyire Ne-

yir H., mecmuanın ses'ul müdürü 
sıfatile davaya idhal olunmuştur. 

Dünkn muhakeme celsesinde 
Neyire H. la Vasfi 8. isticvap 
edilmişler, Vasfı B. bu yazıyı 
kendisin mecmuaya gelen bir 
mektuptan fıkra çıkararak yaz· 
dığını, Halit Fahri B. i istihdaf 
etmediğini söylemiştir. Neyire H. 
da esaıen mecmuada şahsiyat 

mahiyetinde yazılara yer veril
mediğini, bu yazının da Halit 
Fahri B. istihdaf olunarak neş
rolunmadığını ilive etmiıtir. 

Mahkeme, Halit Fahri Beyin 
evvelce istintak dairesinde 
bu yazı ile ıahsının istihdaf 
olunduğunu iıbat için gösterdiği 
şahitleri dinlemek üzere muha
kemeyi 13 teırinisani 14 e bıra· 
kılmışlar. 

istintak dairesinde ifadeleri 
aLnmıı ola9 '-ahitl~ arasınd-' 
Ahmet Ihsan, HU•eyin Rahmı, 
Ruhi Vamık, Ertuğrul Sadettin, 
Kemal Salih, Vala, Nurettin, 
Ahmet, Hidayet B. ler vardır. 

Tehdit davası 
"Herman Spirer,, tütün ıir· 

keti tarafından uHareket,, 
gazeteıi sabıplerinden Suat T ah
•İn ve "Tütün., mecmuası sahibi 
Sait B. Jer aleyhine açılan ve 
aJtııar ay hapse mahkOmiyetle 
neticelenen tehdit suretile para 
istemek davasımn temyizden 
nakzen rü'yetine dün lstanbul 
ikinci ceza mahkemesinde de
vam ediJmiştir. Dünkü celsede 
milddei umumi Rıdvan B evrakı 
mütalaaya almıf, muhakeme 8 
teşrinisani 15 e bmrakılmıştır. 

VılAyette 

VAKiT 27 Teı::rir.evel 1930 -
Dnrüıfünunda 

Yen· ı ran 
Yakıncta şe 
baş "ıv~ ca k 

Divanın l1<ıyıı n1Liıwka
şalı celselere sahne o!r-crı[~1 

nıuha kkal\ tır 
Yeni Darülfünun emini Muam

mer Raşit B. dün ele Emanetle 
meşgul olmuş tebrikler ve ziya
retleri kabul etmiş\ir. Muammer 
Raşit beyi dün meb 'ı:s!arımızdan 
sabık maarif emini Behçet ede
biyat fakültesi re· si Fuat be}•ler• 
de ziyaret edt> rek bir mcddet 
görü~müşlerdir. 

Y~ ni d:vr n 
Darülfünun divanı intihabatına 

yakında baş/anacaktır. Faküite 
reisleri dıvanm tabii azası oldu
ğundan fakültelerin divan için 
seçecekleri azalar yalnız ikişer 

müderris olacaktır. Yeni divan 
teşekkül edince içtimalara baş
hyacak, Darülfnnunun tekamülü 
jılerile meşgul olacaktır. Muhte· 
lif noktai nazarlar dolayısile di
vanda bayii münakatalar o!acağı, 
burada mtiderrislerin hariçteki 
meıguliyetleri meselesile darül
fünun talimatnamesini mevzubahs 
edileceği muhakkak addediliyor. 
Muammer Raşit B. dün bir mu
harririmizin mtiderrislik ve ha
riçte meıguliyet mUnakaşalarına 
dair sorduğu suale: 

Böyle bir mesele olduğunu 

bilmiyorum. Bu hususta resmi 
bir milracaat olursa ü2erinde 
meşgul olunacaktır, demiştir. 

Tert i eden Jandarnıa 
zabitleri mi z 

Bir çok Jandarma xabitlerimiz 
terfi etmişler ve terfileri ati 
tasdika iktiran etmiıtir. 

Bu meyanda lstanbul Jand~rma 
kıtası zabitlerinden birinci mü
IAzim Saim, Zihni, Fuat lbrahim 
Mazhar, Asım beyler yüzbaşılığa 
terfi etmitlerdir. Terfileri ağus
toıtan muteberdir. 

Camiler neden tamir oluna-
mtyor 

Dini müeaseseler müdüriyetinin 
tamirat tahsisatı bitmiştir. Bu 
yi.izden tamir faaliyeti durmuş
tur. Birçok camilerde kıı gel
meden tamirat yapılması icapet
mektedir. Ayasofya camisinde 
bine yakın kırık cam Yardır. Fa-
tih ve Şehzade camilerinde de 
kırık cam adedi fazlacadır. Anka
radan tahsisat istenmiıtir. 

1'ekzip 
"Elli., aüvariıl bugün vılAyeti 

ziyaret edecek 
M. V enizelosu şehrimize geti

ren «Elli» kruvazörü süvarisi 
bugün saat onda vali beyi zi
yaret edecek ve kendisine zaya
reti iade ulunacaktır. 

Galatada l lovagaimyan hanında Sos
yete de min e l\1etallurgi aleyhine bazı 
gazetelerde intişar eden bir takım neş

riyat hilAfı hakikattir. Bihlkis şirketin 
bi.ıtün efallü harekatında tam bir du
rüstide bulunduğunu efkarı umtımİ\e\·e 
arzetmeyi bir \'ecibe addederim. • . 

Beledıyede: 

Yeni dubalar 
Yeni den tesis edilen belediye

nin Haliçteki kızak yerine dün 
tamir edilmek üzre iki duba çe· 
kilmittir. Bu dubalar süratle ta
mir edilecek ve kıt gelmeden 
yerlerine konacaktır. 

Mezarhkların devri 

Mczki\r şirkete deHcdılen ç. mlı 
maden kömürü ocrığı s:ıhiplerinden "ara 
mıhmut Zade In'am Mahmut \e Ahmet 
Cevat. 

--K--ü-Jç __ ü_k ___ .,_a_b~e-r_ıe~r---' 
Bir gün içinde - Şehrim 'zden 

har·ı: rnemle~etlcrc 107 ÇU\'nl fınclı k 
300 çuvııl hıığ<i ·•y 180 ÇU\ :ıl fa~ul~ e ih· 
r:ıç olunmuştur 

Boyalı gıdalar -Sacı;:ı çık rılrnı· 

yacı ı.; emanet tanıfından mi.ıııadere olu· 

liamdolsun, bu kaza bir ölümle 
lleticelenmemiıse de Cevat beyin 
bir ayağının parmakları kesil
?'ittir. Bir zamanlar gazetecilik 
aleminde de çalıımış olon Cevat 
Bey timdi Haydarpaşa Tıp fa
' .. 1 {U lesi birinci hariciye koğUfuD-
da tedavi oiunmaktadır. 

Vazife baıında yaralanan Ce
vat beye geçmiş olsun deriz. 

dün vali B. i ziyaretle bu me
sele hakkmda görüşmüştür. 

Maliye müfettişleri maq yok
lamalan esnasında verilen sahte 
ilmübaberlere ait tahkikata de
vam etmektedirler. Bu ilmüha
berlerden birisinin İfaret ettiği 
maaı sahibinin 6ldCifQ halde 
maaşmın verildiği anlaıılmışbr. 
Memurlardan bir kısmının ilmli
haber ler albndaki muhtar mU
hlirlerfni asıllarile kontrol etme
dikleri, bunun için sahtekirlığın 
farkına varamadıkları tahmin 
edilmektedir. 

KANSIZLIK;~::. 
ıenizsizlilı: iciıı yegbe deva kani ihya eden SIROP DESCHIENS, PARI.'· tıı mutahip ctibba tarafuı<Wı tertip cdclmİltir. 

Belediyede teşkil olunan me
zarlıklar müdüriyetine mezarlık
ların devrine başlanmıştır. Bu 
meyanda evkafın idaresinde bu
lunan Hürriyeti ebediyedeki me
zarlar ve abide de yeni müdü
riyete verilmiftir. 

nnca"tır. 

Talebeler - !\lnaıır emanetinın 

bir tebliği iızerine kah' elrre ftidemiye-
ceklerdir. 

Toros ekspresi - Tahran iç;n 
de 'oku elncnkur. 

Filimleri sansür - lçin şehlımi.z 
de bir daire resekkül ttmi~tır. 
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lzmirdeki büyük af et! 
[Ost taralı 1 inci sayıfamızda] rak evlerine sokuldular. Yikilma· 

ev kimilen y,ıkılmıştır. Bucada 16 ğa meyyal ev pek çoktur. Daha pek 
ev TurRnda 4 ev kamilen yıkılmıı- çok ceset var. Yağmur bunların 
lır. Böyldikle lzmirde henüz muha toplanmasına müsaade etmiyor. 
bere temin edilemiyen Seydiköy Su boruları kamilen patladı tehir
nariç olrnak üzere bu af etten ceman de içilecek su kalmadı fırıncılar 
42 ki9i ölmüş 14 kişi kaybolmuı ve pek nazlı, timdi de ekmek buhranı 
397 ev kfıınilen, 48 ev de kısmen var. 
yılolmıştır. Elektrikli tramvay hattı _Vali ~yanname netrederek a· 
kum ve taş yığınlarından henüz fetı etrafıle anlatıyor, ceset mik
lathir edilemediğinden itleyeme·, tarl~rını b~ldiriyor,. hal~a s~kunet 
mektedir. Şimendiferler de bozu· tavsıye edıyor. l~m·~. ~.erın bır ma· 
lan yollar ve yıkılan köprüler dola· ~e!11 ve ~er sanıye olum korkusu 
yısile 1 2 gün i~lemiyecektir. ıçındedırler. 

lzmir 27 - Saatlerce devam e· .A;merik~n konıo.~osu belediye 
den ve tufanı andıran yağmurlar- reısı ~ez~ı Beye muraca~tla yar· 
d h b. t ş · d' dıma ıhtıyaç olup olmadıgım sor· 

an.sonra ava •r. aza~ ı. ım 1 du. Sezai Bey cevaben hükUmet 
lzmır harabeden hır numune ha- H·ı~ı· h · 1 t ~ ·1 ·d . . . . . ve na ıa merın ça ıf ıgını ı erı e 
lındedır. Yıkılan evlerın adedı mm 'ht' h' d'I' S f'b' h · . . .. . ı ıyaç ısae ı ırae a ı ıa merm 
dıye kadar 635 olarak tesbıt edıl- m t t · · b'ld" d' . . uavene e mesını ı ır ı. 1 dı. Yıkık duvarlar altından pıs su- H' t tb b t • b w 1 ızme ma aaaını su as ıgın· 
lar arasında ogu muş .ka~m, er- dan bu gazete çıkamamı!tır. 
k<.>k, çoluk, çocuk cesetlerı çıkan- MEKTEPLER TATİL 
Iıy< _ lzmir 27 - Felaket neticesinde 

L...:ıediyede bugün teşkil edilen mektepler muvakkaten tatil edil· 
imdat komisyonu faaliyete geçti. miştir. 
Deniz de motör, karada kamyon· FIRTINA HABERi 
larla ceset aranıyor. Muavenete İzmir 27 - Rasat merkezi kuv· 
mühtaç olanlar otellere, cami ve vetli bir fırtınanın gelmekte oldu· 
mcsçitlere naklediliyor. Şimdiye ğunu bildirdi. Halkın canı ııkılı· 
kadar bu kabil 1500 kişi otellere yor. 
hanlara çml çıplak yatırıldı. lZMIR F AClASI NEDEN 

Hilaliahmer yardım ediyor ya- OLMUŞ? 
tak yorgan tedarik eyliyor. Halka- lzmirdeki su baskını faciasının 
pınarda on bet yaşındaki kızı ve sebebi lzmirle alakadar · bazı fen 
biri iki, biri bir yaşındaki yavrula- müteh~ssıslarının mütaleasına gö
rile sarılarak yatağında ölen anne· re "Halka Pınar, suyunun dolarak 
nin vaziyeti pek feci ve acıklı idi taımasınclan ile;iye gelmiştir. 

Zavallı kadın ani bir su baskı- Kordon Tramvayının münteha 
nına uğramış, olduğu gibi yatağın· sındaki Halka Pınar istasyonu ci
da tatlı uykusu arasında ölmüştür. varındaki bu su iki dağ arasında 

Bir çok aileler memleket hasta· akmakta ve civar dağlarm bütün 
nesine gelerek tanıdıkları cesetle - suları buraya toplanmakt lır. 
ri alıyor ve defnediyor. Bu su ayni zamanda Aydın ve 

Mülhakattan hiç bir haber alın- '<asaba ıimendifer hatlarını da teh
mıyor. Boğulan hayvanların had- dit etmektedir. Suyun bir kısmını 
di hesabı yoktur. denize akmakla beraber bu akıt ka· 
Yağmur on saat durduktan son- fi gelmemekte ve bu çok kuvvetli 

ra ani olarak şiddetile gene başla- su İzmir için korkunç ve daimi bir 
dı, herkes çil yavrusu gibi dağıla- afet tetkil etmektedir. 

Kont Betlen geldi 
• • ~ " " 1 • • ' ' ' • 

L7Jst tarafı 1 inci s<ıyıfcda] 

Macar sefiri Mösyö Tehi ayni 
trende geldiler. 

istasyona giren treni askeri 
orkestrenin milli Macar havası 
selamladı. Vali, Merkez Kuman
danı, Polis müdUrü, Macar Kon
soloshane memurları, Macar Ko
lonisi ve mektep talebesi Kont 
Betleni karşıladılar. Resmi zevatı 
teşrifat umum müdür muavını 
Kont Betlen'e takdim etti. Mu
tat merasim yapıldı. iki küçük 
talebe, milli elbiseleri olduğu 
halde Macar Başvekiline çiçek 
verdiler. 

Kont Bctleni bir askeri kıt'a 
selamladı, ve yalnız kendi mem
leketinde değil, harpten s~nra 
Avrupa ıiyaset aleminin en se
vimli ve yüksek simalarından o· 
lan kıymetli başvekil otomobille 
Perapalasla kendine tahsis edi
len daireye gitti. 

Matbuat umum müdürü Kont 
Şakyi bir muharririmize: 

- Kont Bellen matbuata An
karadan avdetinde beyanatta bu
lunacaktır. Kendisi, dost ve kar
d~ş milletin gösterdiği alaka 
ve hüsnü kabule müteşekkirdir 

demiıtir. 
Saat 14 de Muhittin Bey, 

Kont Bellen şerefine Perapalas
la bir öğle ziyafeti çekti. Bu 
ziyafette Kont Betlen ile rüfe
kası ve Macar sefiri, lstanbul 
vilayetinin resmi memurları bu
lundular. 

Kont Bellen, teşrif at umum 
miidür muavini Bf. nin delilet
lerile lstanbu lun tarihi yerlerini 
ger.diklen sonra akıam üzeri 
iiaydarpaşaya geçmiş. Ve 9,30 da 

kalkan hususi bir trenle ve aynı 
geliş merasimile teıyi olunarak 
Ankaraya hareket etmiftİr. Ken
disine Macaristan sefiri ile Kont 
Şak yi ve hususi katibi refal:at 
etmektedir. 

Kont Bentlenin Ankaradaki 
faa)iyetini takip için iki Macar 
gazeteci de Ankaraya hareket 
etmiılerdir. 

Behiç B. geldi 
Peşte sefirimiz Behiç B. dün

kü ekspresle ıehrimize gelmit 
ve kendisile görüşen bir muhar
ririmize demiştir ki: 

- "Büyük misafirimiz Macar 
Baıvekili Kon Betlen memleke
timizde bulunurken benim de 
kendilerini takip etmem bir li
zımei vazifeperveridir. 

Bittabi doğruca Ankaraya 
gideceğim . ., 

Yeni evliler 
Bulgar Kırsı ve kıralic;esi 
bugün limanımızdan geqeoekler 

Brindisiden Bulgar kırah ile 
zevcesini Varnaya götürecek olan 
Kral F erdinand vaporu bu gün 
limanımızdan geçecektir. Bulgar 
kıralı He zevcesinin lstanbulda 
durmaları ihtimali pek azdır. 

Altı çocuklu ana· 
lar taltif edilecek 

Sıhhat İileri vekileti Sıbhıye 
müdürlüğünden, alb ve altıdan 
fazla çocuğu olan annelerin isim
lerinin tesbit edilerek bildirilme
sini istemiştir. Bu gibi anneler
den fakir olanlara nakdi mUkA
fat, hali vakti yerinde bulunan
lara da birer takdir madalyası 
verilecektir. 

Zavallı fzmir 
[llst tarafı birinci ıahifemizde] 

Telgraflarda, boğulanların o· 
tuzu geçtiği yazıldığına bakı· 
lırsa, aklın vardığı netice kar
ıısında ürpermemek kabil de
ğildir. Sokaklarda adam boğan 
ıellerin, bir şehir için ne mu
azzam bir tehlike olduğunu 
herkes kestirebilir. Verilen ha
berlerde halkın heyecandan 
kurtulmadığı ve vaziyetin, ge
çen zelzele feliketinden daha 
mühim olduğu bildiriliyor. Bu 
heyecandan, haberi verenlere 
de bir hisse ayırsak bile gene 
hakikatin müthit yüzll de
ğişmez. 

Bir şehrin yağmur ıellerile 

bu hale gelmesi acı bir ıeydir. 
Fakat asırların da ortak oldu
ğu bu günahı yalnız ıimdiki 
belediyeye yüklemek reva de
ğildir. Hem zaten bu gün tah
kikat devresinde değil, imdat 
demindeyiz. Geçen seferki a
fette memleket heyecana gel
mİf, tabiatin zulmüne uğrayan
lar, kendilerine açdan kardeı 
kollarını, dost ellerini görüp se
vinmişlerdi. Bugün de ayni 
hislerin ifade edileceği anları 
yaşıyoruz. lzmirin uğradığı mu
sibet, sade onun omuzları üs· 
tünde bırakılırsa, zavallı ıehir 
uzun yıllar altından kalkamaz. 
Fakat bütun vatan, bu vatan 
parçasının 11tırabından birazı

nı benimserse yaradan birkaç 
gün içinde eıer kalmaz. Bir 
ülkenin ıehirleri, bir vücudun 
azaları gibidir. Kesilen par
mak için bütün g5vde nasıl 
çalışır, azap çekerse Türkiye 
de lzmir için öyle Uğraımah
dır. Vatan ıerefi gibi, memle
ket musibetleri de milletçe 
taşınır. 

Gazveye 
gidenler? 

Balıkesirden Vehbi 8. 
tekzip edjyor 

Balıkesirde belediye intihabı 

dolayısile köyden, kentten top

lanan kimselerle bir nUmayiş ya
pıldığını, bunda gazveye gider 

gibi develerle eski meb'us Veh

bi Beyin de bulunduğu geçen
lerde yazılmııtı. 

Dün Vehbi B. namına bir ce· 

vap aldık. Makine ile yazılmıı, 

imza yok. Kendisinin mi bilmi

yoruz. Hani deveye cilve et de
mişler, birkaç dükkan yıkmıı; 

bu cevap da «deve kadar yalan 
uydurulduğu» nüktesile bu nü
mayiıte kendisinin bulunmadığı
nı yazıyor. 

"Ben müstakil bir adamım. 
Belediye intihabı dolayısile fır
kaca yapılan tezahür.ııta iştirak 
etmedim ve görmedim.,, deni
li} or. "lttirak etmedim, görme
dim,, diyen "Vehbi B.,, in de
veleri görmemiş olmasını da ka

bul edebiliriz, ilkin "Vehbi B.,, 
kendisinin görmediii bir nüma
yiıin erkin dairesinde gelip geç
tiğini nasıl bilir ki "bunu hal! 
fU ve bu tekle sokmağa ve gü
neıi inkar etmeğe uğraıanlara 
acırım,, demek aalAhiyetini ken· 
dinde nasıl buluyor. Biz görme
diğimiz bir şeye var demişiz; asıl 
acınacak akıl, görmediği şeye 
"yok,, diyenlerde değil midir ? 

Yağmur 1 

dün gecki şiddetli 1 
sağnak 

Evvelki akıam hafiften başla
yan yağmur dün şehircle bütün 
hl7.l ile devam etmiş, muhtelif 
semtlerde gene hayat ve hare
keti durdurmuıtur. 
Yağmurun ıiddetindcn Eyip 

Kağıtane civannda müthiı gölJer 
hasıl olmuş, yollar sularla kap· 
landığmdan güçlükle yürünmüş· 
tür. 

Bilhassa Eminönllnde akan su
ların çokluğudan karııdan kar
ııya geçmek bile mesele olmuş
tur. Rasathanenin evvelki akıam 
verdiği kasırga haberi elbamdü
lillih doğru çıkmamış, yalnız de
nizde şiddetli bir lodos başla
mııtır. 

Lodosm tiddetinden dün va
purlar seferlerini güçlükle yap
mıılardır. 

Bundan başka dtın gece aaat 
9 buçuğa doğru şiddetli bir aağ
nak baılamıf, herkesi bir fela· 
ket korkusu ile titretmiş, fakat 
ancak 15 dakika kadar sürmUıtür. 

Bugünkü hava : Kandilli rasat 
merkezinin verdiği maHimata 
göre bugün hava açık ve kıs
men yağmurlu olacaktır •• 

Balya-Karaaydın 
Şirket faaıiyetini 

durdurmadı 
Bir heyet gonderlp hükCimetten 

yardım istiyor 
Dünkü akıam refiklerimizden 

biri Balya karaaydın maden ıir
ketinin faaliyetine nihayet vere
ceğini yazıyordu. Dün bu husus
ta ıirketin lstanbul ıubesinde 
tahkikat yapan bir muharririmiz 
mUdür Agih B. le görüşmüş ve 
mumailey henüz bu hususta ve
rilmit bir karar olmadığım ıöy

liyerek fU izahatı vermittir: 
- Şirketimizin yarım asırlık 

bir 8mrti vardır. Fakat son se
nelerde müzayika başlamış ve 
tonu 40 !sterline satılan simli 
kerıun 18-19 (sterline düşmüş
tnr. Bu fiat istihsal masrafını 

bile korumadığmdan mecburen 
bir karar vermek zamam gelmiş 
ve kadroda tensikat yapılmııtır. 

VAKiT 
1e~rinevel Salı 9.!0 

Dahilde Hariçte 

1 ıylıQı Kuru, 150 
3 • • 400 ôQ(ı 

6 • • 750 145U 

12 .. .. 1400 l700 

Cemaziyelihir 

1349 
Bu geoekı Ay 

Gane~ın aotu~u : ô,24 - batt71 11,13 

Ayın do~u~u . /2,'54 -:- bah11 : ~l 48 

Namaz vakitleri 
"•bah Otl• lklnd 
!!.04 11 ,59 14 52 

Hava: 

"k••"' y •••• 
ı1. tS 1148 

lmo•'• 
C.44 

Dün azami hararer 23derece olmuş· 
tur. Bugün mutavasıt ~fddetle poyraz: ı 
esecek. hava bulutlu olacalnır 

Radvo: 

Bu akıam lstanbulda 
Saat ~ekizden ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinemalar : 

Alkazar - G_ece ekspresi 
A'emdar - Uç nlkAh 
Asri - Milyonlar yanşt 

Ekler - Canbazane kızı 

Elhemra - Caz: kızlan 
Opera - Yıldırım 
Beılktaı Hilll - Tarzın 

Etuval - Mahpusun şarkısı 
Franıız - Namus kurbanı 

Majik - Hacı l\lurat 
Melek - Müttehem kalkınız 

Şık - Polis hafiyesi 
Süreyya Kadıköy • Venü, 
Hale - t Üıküdar ) 

Torzan Yeni 

o Bulmaca o 

Dünka bulmacamızın 
halledilmi' ,ekli 

1234.567R91011 

~ --• -1-·~ -1- liJ ·-
[i] - -ı 

3 - !illiJ - ~ ~ iHi 
4 [il ~ı - 1 

5 j - ,- ~111: 1 LWJ ~ 
6 ~ - 1 1 - - [I 
7 • i- il: ~ -- j- ~Mı -=ı 
8 1 ırr • 1 

Bundan mada ıirketimiz na
mına paristen gelen mürahhaa· 
ların iıtirakile bir heyet Ankaraya 
giderek hükumetten muavenet 
istemiştir. Bu heyet yarın (Bugün) 
tehrimize dönecek ve öğleden 
sonra meclisi idaremiz fev.kalide 
olarak toplanıp bir karar vere
cektir.,, Eğer hü1'fımet tirkete 
yardım vadında bulunursa faali
yet devam edecek aksi takdirde 
şirketin dört bine yakın amelesi 
işsiz kalacak, Ilıcapalamutluk ıi
mendiferide duracaktır. 

9 [j]~ li ıj ~[i, 
l(i [i) - ı ı !ii 11 - -- - ı ~ 'il _., 

Ali ik111at talebe cemiyeti 
Ali iktısat mel,tebi talebe cemiyeti 

bugün saat onda ticaret odasında se
nelik kongresini yapacaktır. 

Şehbendeılik banl<acılık gibi mekte· 
bin muhtelif şubelerine mensup tP.lebe 
efendiler bu içtimada bilhassa eski !da· 

re heyetinin icraatını tenkit ede-.:ekler 
cemiyetin talebeye daha esulı y'ırdım· 

tarda hulunma~ını i ti ~ eceklerdl ~ 

Tlcaret~•l!'da: 

Menifaturaoılır 
l\lnnifaturacılar dün itcaret odasında 

toplıınmışlar ve eksik olçülere mani ol
mak için bir rapM hazırlamışlardır. 

Hu rapor gelecek hafta oda mecli· 
sinde okunJuktıın ~nnra lkusat vekAle· 
tine gonderilecektir. 

Bugünl<ü bulmacamıt. 
'"'ı' Soldan sağa ve yukardan aşai' ' 

1 - ziraat aleti (5). temelin ı~ s ~)' 
(:>. 

2 - yemek (2) sefaret kapıcısı 
tasgir edntı (2) 

3-
4 ,- hücum (4) uşıık (4) (fl 
5 - hayır (2) gareı: {.q), mert 
6 - \ unan baş\'ekili(9) 

(Ol 
7 - mı:ak (2) net (3) yama .. ıı 
8 - kıbar (4) tartıya dahil oııııı) • 

(4) 
9 - t ,,, 

lO - tok değil (2) çekiç (5) t' c: 
1 1 - ne der? (5) etçi (5). 

Mot'ıaamıa l!den eserler 1,,ıı 
--------- ÇI" 
Muhıt - Enfes bir surette f."" 

25 inci nüshasında fe\ kııladcltkler \ ,,. 
çarpıyor, Tefrikaya haşlıdığı ;\1orı_na J-tııc" 
na :\ 1. Mneterlinch in ~ahcscridır ı4iil' 
yel eri siirlcri. nefis nezih .. e Qlcbı11 



Seyrisefain 
1 Dcf"t:erdarık ilanlar~ 

KIRAlJI\ M.AGAZA N. 66 

IMahken1e ve ıcra llanıarıf 
lstanbul 8 inci icra daıresinden EFAB 

Merkez acentesi: Galata Köprü baı;ında 
Beyoğlu 2362. :)ubc acentesi Sirkecide 

MühOrdar zade hanı altındı TeJ.lst.2740 

lskenderiye sürat 
postası 

(
• • ) vapuru 31 1Z011r Teşrini evci 

Cuma lOda 
Galata nhbmından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire varır 
ve Izmirden saat 12de kalkarak 

Pazartesi saatlOda lskenderiyeye 
,varacak ve Çarşamba lskeoderi· 

yeden kalkarak lzmire uğ-
rıyarak Istanbula 12 de gele
cektir. 

ISKENDERIYEDEN aktar
ma PORTSAIT için de efya 
kabul olunur. 

J ra~zon ~irinci Postası 
( CUMHURiYET ) vapuru28 

Teş- C ı k 
~~~i üa ı a şamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Ri
zeye gidecek ve dönüşte Sür
mene, Trabzon, Görele Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, ine bolu, Zonguldağa 
uğrıyarak gelecektir. 

Mersin postası 
(KONYA) vapuru 29 Teş

rinieveJ çarşamba 1 J de Galata 
Rıhtımından kalkarak Çanak
kale, lzmir, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, An
talya, Alaiyeye uğrayarakMer
sine gidecek ve dönüşte ayni 
iskelelerle beraber T aşucu, 
Anam ura uğrıyacaktır. 

Dalyan, Marmaris yolcu 
t- '- ve yükü gidiş ve gelişte F et-

i 

lUahmutpaşu cuddesi, 
sen~Hk kirası 320 lira, ki-
ralanmak pazarlıkla 9 Teş
rinisani 930 pazar 15 Def
terdarlıkla. (R-339 

• KiRALIK EV No. ı _ 
Sideris sokağı f mrahor İlyas 
bey mahallesi, Yedikule, 
üç oda ve sair m üştenıilat, 
Senelik Ki rası 96 lira, kl

ralamak Pazarhk Ja 9 Teş
rinisani 930 Pazar 15 Def
terdarlıkta (R-338) 
* KİRALIK OUA VE 

ı\JUTFAK No. 12 - Valde
hanı birinci kat, Çakmakcı-

• 
Jar, seııelik kir&sı 72 lira 
kiralamak pazarlıkla 9 Te'-

') 

rini sarıi 93'> Pazar 15 Def
ıerdarlıkta. (ll-340) 

Kiralık kagir hane v c 
dükkan 

Beşiktaşta Akaretlerde 30 ( m Ü· 
kerrer 30, 47) 45, 47-63, 8J-99 
ı ıwnaralı hanelerle 1.3 15 19 2 o ""k , J J 

n .? errer 20,28,32,35 numara h 
dukkanlar bilmüzayede. icar ed i-
1 eceğinden şehri halin 28 in ci 
s a~ı gününden itibaren yirmi gü n 
muddetle aleni müzayedeye va z 
e dilmiştir. 

Talip olanların Ye daha ziyad e 
malumat almak isteyenlerin T eı -
r inisaninin 19 uncu Çarşamb a 
g ünQ saat on üçe kadar mahal li 
mezkürda 54 numarada mütevel Ji 
k aymakamhğına ve yevmi mez -
k urun saat on Ucünden on beşin e 
k adar Istanbul evkaf müdUriye -r nde idare encümenine müraca at .- 1 

e tmeleri. 

Bir alacağın temini için mah
cuz Saraciy:e eşyası birinci artır· 
mada tahmin edilen, kıymetini 
bulmadığından 30-10- 930 tari
hinde saat 12·13 da ikinci ar-
hrması Mercande Caferiye hanı 
önünde yapılacaktır. Mezkur gün 
ve saatte, taliplerin mahallinde 
bulunacak memuruna müracaat-
ları iJAn olunur. --------------Kütahya Hukuk Jzôklrnlid cnden: 
Kütahyanın Ismetpaşa mahal· 

lesinden Kalkan Jelenli Şerif ke· 
rimesi Felek naz ile kocası Hüs
nü arasında tekeVYÜn eden bo· 
ıanma da•asının tahkikatı tekem
mül ederek Hüsnü namına mu
ameleli gıyap kararı tastirine ve 
mahalJi ikameti meçhul oldujun
dan ilAnen tebligat icrasına ka
rar ~erilmiş ve yapılan ~.ahkika
!a bır deyeceği yarsa soylemek 
uzere emri muhakeme 5-11-930 
ç~rş~mba günü saat 10 t~lik e· 
dılmış olduğundan yevmı mez-
kiirda Kütahya Hukuk mahke
meıine gelmesi tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilin olu
nur. 

Jstanbul asliye mahkcmeıi birinci 
hukuk dairesinden · 

Ethem B. tar~fından Betiktaşta 
S erencebey yokuıunda ( 53 - 55 ) 
No. lı hanede mukım Aziz B. 
aleyhine ikame olunan alacak 
davasından dolayı, tanzim ve 
müddaaleyhe irıal kılınan dava 
arzühaline merbut tebliğ ilmü-
haberi zahnna mumaileyh Aziz 
beyin ikametgahının meçhuliyeti 
hasebile tebliğat ifa edilemediği 

P. T. T. Levazım ve mebani 
dürliğinden: 

P . T. T. ihtiyacı için 10,000 kilo nışadır kapalı zarf 
mOnakasaya konulmuştur. 

Münakasa 13 kinunuevel 930 tarihine müsadif çarşamb 
dür. Taliplerin şartnameyi almak için her gün ve münaka 
tirak için de teminat ve teklifnamelerini havi ve usulü da 
kapatılmış zarflarını yevmi mezkurda saat ondörde kadar y 
tanede komisyon riyasetine tevdi e vlemeleri. 

fstanbuf Belediyesi ilanları 
===" 

Fatih Şubei Idariyesinden: 939 lira keşifli Şehremi 
hal! inşası kapalı zarf münakasası görülen lüzuma mebni t 
5 Teırinisani 930 Çarşamba günü saat 14 te ypılması ta 
etmiştir. Taliplerin ehliyeti fenniye ve ticaret odası vesi 
teminat makbuzlarını teklifnamelerile beraber zarf içinde 
Fatih Belediye encümenine teYdi etmesi ilan olunur. 

Fatih Şubei ldariyesinden: Hoca Halil Attar mahall 
Kuru çeşme sokağında 16·9-11 Nolı üç bap nbşap:hanenin 
kapalı zarf müzayedesile satılacaktır. Müzayede 22 T eşr 
930 Cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin za 
tayin olunan vakte kadar encümene tevdi etmeleri ilan ol 

lstanbul Belediyesinden: Sebze halindeki kantar ku 

pazarlıkla kiraya verilecektir. Taliplerin 2 Teşriniıani 930 
günü saat on beşe kadar levazım mildürlUğüne gelmeler 

En1lak ve F..1vtam baı1kası lstan 
• 

şubesinden: 

Esas No, 
75 

Satılık hune 
Mevki ve nevi 
Kandilli Vaniköy caddeıinde men bahçe 1 No 
~r hane 

Balada yaııh hane bedeli peşin veya mukassatan tesviye 
Uzere pazarlıkla satılacakbr. lttiraya talip olanların teminat 
tarım hamilen 26-11-930 çartamba günü aaat on altıda fU 

mUracaatları. 

lstan btıl '"ricar~t n1üdiirll.iğii11d 
latanbul manifatura ve tuhafiyeciler ve müstahdimini cemı hiye<le aktarma suretile alınıp lLAN 

verilir. Bazı e hasın, hiçbir saUihiyetleri ol· 
Ç kk ı · · k maksızın aboneleri Zİ.) aret ,.e kordon ana a e ıçın yü alınmaz. 

ı---~~~-;..... . .:.._.....;.:,::::::....g ve diğer telefon teferrüatını tebdil ba-
AyY8llk sürar postası hanesile Telefon şirketi namına tahsi· 

mübatir tarafından verilen terh
ten anlaşılmakla bittalep ilanen 
tebliiat ifasına ve bu bapta
ki tahkikatın 27 -11 - 930 per
şembe günü saat 14 de tayinine 
karar verilmiı olduğundan yevm 
ve Takti mezkurda birinci hukuk 
mahkemesi tahkikat hakimliJği 
nezdinde hazır bulunmadığı veya 
musaddak vekil göndermediği 
taktirde tahkikatın gıyaben rü'yet 
olunacağı ilan olunur. ( M ER S J N) vapuru 28 lAtta bulundukları muhterem ahaliye 

Teşrini evvel Snh 17 de Sirkeci arzolunur. lstanbul ikinci Ticaret mahkeme· 

24-10-930 tarihinde yapılması mukarrer olan idare heyeti inti 
10-930 cuma günOne tehir ediJmiıtir. O gün kongre halind 
!anılarak saat 10 dan 12 ye kadar hem idare heyeti intibah 
de cemiyetin muamelatı hakkında mesleki hasbuhalde bulun 
alakadaraoa ilan olunur. 

h d 
Binaenaleyh her Jtangi bir tediye sinden: Müflis Hacı Hu'"seyı·n ••ade Nn· 

rı tımm an kalkarak Gelibolu k ı · ..,. , ·ey ıyetinin doğru olması için, müdür- dir Beye ait olup mahkemece satılma- ~ ı ll~~lııı 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, lerimizden birisinin imzasını havi şiı·- ıoıına karar verilen tahta imalılt sandığı, 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek ketin resmi makbuzu mukabilinde ifa çırgann, iskemle, baskül, sepet ve em- Piyangosu 
ve dönüşte mezkur iskelelerle edilmiş olmaları lüzumu muhterem a- sali eşya :ıo. 'J'eşrinicvvel .930 tarihine 

1 

Tayyare 
b

. l h ı· ı ·tı·ı · ı Hiç beklenilmediai bir zamanda birdenbire zengin olma 
ır ikte Altmoluğa uğnyarak n ın n nazarı 1 1 ama arıo unur. Ay- müsadif perşembe günü saat 11 de A· e 

gelecektir. ni zamanda her hangi bir ,·esile ile a- hırkapıdn Akbıyıkta kain Tiirkiye iş ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun içi 

A 
boneleri ziyaret için tanif edilen, me- bankası depo unda satılacağından ta- TAYYARE Pl.YANGQSU BILETl.NI" 

zimette Gelibolu için yu00k ı mur arın müdüriyet tarafından mu- liplerin müracaatı ilfin olunur. 
lınmaz. saddak \ ' e yalnız tanzim edildikleri ALINJZ . r------------ ay e nasında muteber olan fotoğraflı F ATl/l SULH i CRASINDAN: 1 ra~zon itinci DDSIHSI bir hüviyyet \'ara kasını hamil bulun. Tosun kariyesindc mukim 4 Unca keşide 1 ~ Teşrinisani 1930 dadır. 

maları lazımdır. Neztlcrinde müesses Mehmet Efendi B • k k · 45 000 f d 
(KARADENiZ) vapuru .30 telefon mnkinalan ile teferrüatında Hüseyin A,·ni Ef. nin Mehmet Ef. ıiyü , i ramzye ' ira zr 

teşrinievel Per em be akşamı hadis olup muntazam hüviyet varaka n ile Pembe 1:1. dan "kefaleten, asalete 
Galata rıhtımından kalkarak sını htımil buJunmiyan her hangi bir alacağı olan 75 ı...d . ~ıın .'!'daaraiz t~hs ' 1,::11 m j 1 11 lfıl 1 1 Ilı lr

111
1,,,..
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1111111111111111

, 

lnebolu, Samsun , Ünye, şahıs tarafından ifa edilmiş birumu zımnında gönder ıg o eme emrı llıjjjjJj J jJ ll 111
" 

Fatsa, Ordu, Giresun, hasnrattan aboneler mes'ul addedil: len ikametgflhları meçhuliyetinden do· ~-.;;=.:::::::==.::======~=====~==l:::I 
ceklerdir. · layı tebliğ edilmediğinden tarihi ilan· 

Trabzon, Rize, Hopaya gide- ----- ---- dan itibaren yirmi gün zarfında biz. ~-------··--------------tmm-ır.I 
C k dö •· t p · k l ·ı l A i\ lerkezdekı kıtnat \ c müesses e ve nuş e azar ıs e esı e L N zat \•eya vekili kanuniniz mürncaa. 
R. Of T b p l h tstnnb ld B" · · \ ' d 2 Motor Kaptanı vanatının ihti yııcı olnn Arpa kapa ıze, , ra zon, o at ane, u n ırıncı akıf Hanında 36 at etmediği takdir e gıyabınızda mua-d A k t 2 ç k ,.ıcı münnkasnya kon muştur. ihalesi 5. 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam- numara n vu a Mustafa Şevket "·e melei icraiyeye tevessül olunacağı ilan • ar • Büyükk K JI 5 Serdümen Çıırşamba günü c:ant 15 te 
sun, lneboluy~ ugw rıyarak ge- ınacıyan anında 29 numn· olunur.. "1 - ada A k t l\f h 4 Ateşcl '' erkez sann alma komis)onund 
lecektlr. 

r vu n e met Bahir Devleri 1 k ·r 
k&I ti · · · 6 Tı~·fa aca ·ur. aliplerin cartname al 

r------------~rı1 umum ve a e erımızden nzlcyled "W• ı '# 

Fabrika an barında mevcut mizi ilan eylerİ7n ıgı. lsttınbul Le,•aıım volh ma müdürlu tekliflerini vermek uzere temı 
tahminen 500 kilo cam kınk- J{uzguncuk iskele caddesinde~o. 

81 
Evkaf unıunı nıüdür- gunde maktu ucreti şehriye ıle çalışmak mczl-Or bomlsyona muracnatlan. 

ı hanede sakin Takı" n· I f üzere yukarıda 'azılı meslek erbabına * * * 
arı okkası yirmi paradan ta· • ıza ve Sahip .. X... en· u .. ~ l1 ne • i htİ) aç , ardır. Bu \"117.ife) i ifaya mukte· bmit ve civarındaki kıtant , e 

libi uhtesindedir. Fazlasiyle Karadeniz Postası Beyoğlunda Fatmahatun mahal· dir zevattan i~tıhtııma talip olanların sesatın ihtiyacı olan un kapalı 
talı"p 1 1 rın 3 ı"kincı· te · lesinde Aynıpaşa vakfı arazı· o an a . ırın Tu·· rk1· Vapuru Q8 ~ 1 ımıihanl n icrıı edilmek Ü?.ere meslek münakasa)& konmuştur, Jh:ılesı 12· 
930 t "h" d t it d ye .. a 1 sındcn 30 harita numaralı 44 ç b . Ü ıs 1 arı ın e saa ona ı a teşrinlevel ceh1detnamelcrilc hiısnli hal ashabından arşam 8 gun aant te ımıt 
1 metre 250 santimetre murabbaı v ı k ı d ı evazım müdürlüfüne gelme- günü saat 20 de Sirkeci nhtı- ve ileti snriyeden masun olduk lannu sntın 8 mn om sonun 3 )npı 
ı · d h k mnhal bilmüıayede furuht edile- Tııliplerin şıııtname~·ı gormck 
erı . mın an arc etle ( Zonguld k I dair 1 4r.ım gelen vcs:ıikı hamilen Toılha· J a ceğinden talip erin teşrinisaninin l"ındıklıdıt heyetimi?.e ve ~nrtna 

idare merkezi rıhtımındaki ine bolu, Gerze, Samsun , Ordu' b b t nede Sa lıpazarı aparıımnn ı karşı sındaki mıık \ 't: tekliflerini , r rrnck u7.ere 
eşinci ~arşam a günü saa 1 k ı y 11 bGfe ve rıhtım üzeri mekülit Giresun, Görele, BUyükliman 14 de kadar Jstanbul Evkaf mü- a~~:~.-u 0 ama i\Hıdiırluğüne mi.ıracn· nııtl arilc mezkOr koıııis)ona mura 

ve meırubat atıcılığı bir sene Polathane, Trabzon, Sürme ' diriyetinde orman ve arazı ida· • • • "' • * 
R" M Ü ne, rnüddetle ve seneliği 300 lira ıze, apavri Pazar, nye ve Ho- resine müracaat etmeleri. lstnnb~l yollama müdürlüğü i~in Çorumdaki kı tnaon on bir 

kira ile istiyen vardır. Fazla· paya azimet ve ayni iskelelerle ha lat ,.e motörin yağı a leni münakasa· ekrneğı , kapalı :ı rfl a ınunal- a\a 
•ile talip olanların 3 ikinci teı- Fatsaya uğrıyarak avdet ede- 1 zayiler 1 ya konuımu:; tur. ihalesi 30101930 per· muştur ihale 1 10

· 1 J 
930 1 azaıt 

· kf be nu <aat 15 te (.'orumdn a kert <:atı 
rın 930 tarihinde saat 16 da ce ır. !.------..-k"""':""l--o-to_m_o~b·':':'1• 1..-1. m-..-ı·n- şem günü saat on dörtte Fındıklıda k d 1 k 

Y Eseks mar a ı h omı~\ onun a \apı n tır anı un 
levazım müdürlng" One gelmeleri Ok ve yolcu çın maball"ı eyetimizde yapılacatkn taliplerin r . ı.... A 1537 numara ile muharrer pili- . . ' zı on, Ama.) ı :ı~ı.er ~arnızonl:ınnd ••u müracaat: Sirkeci sefonu karoı- yırmı kuru:. luk pul mukabilinde şart· nımr<i mc,cuctur ı alipl rin ~ rı 
Uaküder Hele sinemasından sında Mızan Oğlu Han No: 2 kasını zayi ettim )Cnisini yaptı- na mc-;ini heyetimizden almaları ve nü· n i m.ık \e tcklı[lerin 'cm ı.. u'rr 

Yeni Tarzan Telefon lstanbul 354 racağımı ilan ederim. ı ~ u nelerini görmel~ri. ve i~.ale saati_n <aatinden c\\CI ırminnıla•llt ( l 

Nazlı tınden e\ ve) heyetımızı:! rrıumcaatlen. mczkôr komısyoııu muracııatlan. 
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MOken,meı bir ; 

kasık ba§ı 

J. ROUSSEL Kasık 
bağı bütün tıp ile· 
mince azim takdir· 
tere mazhır Ol"1U.f 
tur. Zirı ancalr bu 
b~ llt emniyet ve 
rahatı tamme elde 
edilir. 

Batın ltusunuı olarak tat~ikinl 
&emin için 

vaınıa Parl•~•kl 

lstanbul ıubelerl : 
8eJollunda TOııel meydanı~ llo. 12 

n latiklll caddesinde No. 385 
Mağazalanmızı ziyaret veyıhut kııt 
nınuzu bildirmek ıQretile ılpartffnW 

posta vasıtaslle ıcra ediniz. 
'1atlarıAıl ... , T. L I ·Çift ... f.L ı 1 
Llh bndl Nf: • .. •. • • .. 
Ub eblre Untdl • a · • •J 11 

cVAKITıın 
ıKüçük ilanları 
• •• Her ızQD aqıoolunm 

• ••••••••Tarife .......... . 
: ı Def alık tunı~ JO ' 
~ 2 ~o .. . . . : 
: J • • 65 • • : 4 :15 • • • • • 

. : ihtivaç kalmavı,,. : 
: cava kadar (azam? 100 ; : 10 defa) ilAn edil- .. 
: mek üzere mah/u : 

• 
: Abonelerimlzİn her Oç ayh~ için ! 
: bir defaa meccan::n'. : . ' . . . . 
• ı satın geçen ll~n lamı far.la ııatın ; 
! lçlıı ~ er kuruş ummolunar. • • • ooceecıoeee •••••s•H•••••• ~ 

Sablı'~ arsa - Byazıtta Tvu~n· 
raşında Eminbey mabıılleslnde bir arsa 
sanlıkur. Talip olanlar Yeni postahanede 
tefrik memuru Ziya beye milrncaııt 
etsinler. (2) 

Kadın veya erkeklere - Ko· 
lay bir iş... Jşiniz olmadığı zamanlarda 
para kazanmak lstcrmis1niz 2 4 arassında 
müracanL 

J~tanbul dördüncü Vukıfhan içinde 
Unionkoltcrit - ------------

Bir daktilo hanım - g:ıyct seri 
ve dürüst yazarilcn bir daktilo hanım 
iş aramaktadır. 

Galata Arııp cami bakır sokak 28 No. 
haneye miıracaat (4) 

Satelık fotoOraf makineıeri 
ve dürbün: 

objektif: Tessar 1 :4,5 f = 7,5 cm 
Objektif: Tessar l 4,5 f ~ 7.5 cm 

Jea - Bebe pek. az kullanılmış 12 cam 
I filim pak şJsisile. 

Objektij: Erneman Anastat m 

"'Eruıır,, I,63 bir filim ! nk şısisile 45X 6 
boyunda makine. 
(Ernemanan c;ok kollantfmıttır .) 

Objektif: Compur Zciss lkong 
Tessar: 1:4,5 f = ıo 5 cm. iki körüklü 
65X9 makine üç Bıım şasisi ... e bir 

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

1.4,5 f = 16,5 cm iki körüklü ıox12 
makine pek az kullanılmış, 

Objektif: Tesıar. 1.4,5. mentor 
Refleks üç dubl cam şasi bil filim 
şaslsL Kullanılmış 

Bundan b11$ka birde pek az kullanıl· 
mı~ Zelss dürbün satıllktır. 

idaremizde R ~mzine tahriren mu· 
racaat edilmelidir. 

Gümrük komisyoncusu aranı· 

yor - Gümrük tarifesinin tatbikatını 
bihakkın bilen terbiyeli gümrükçü şirket 
için aranıyor. Taliplerin B S. rümuzu 
ile htanbul 75 numaralı posra kutusuna 
müracaatlan mercudur. ----Satılık arsa 

Bakırköyii civarında Aksu mevkiinde 
çimento fabrikası iltisalindeki fabrika ya
pılmasına fe\'ka l~de müs.ıit kırk dönüm· 
den (azla bir arsa saolıkrr. S.Z. rümu· 
zile gazetemize müracaat 

En1niyet Sandıaı Emlak 
müzayedesi 

Kat'i karar ilinı 
~~~n~: M~c~rm~~.kıy· 1~~~ Merhunatın cins ve n~v'ile Borf~:ı':00 

mevki ve nıüştenıih\tı 
171 397 12512 Mevlevibanekapasın'da Melekhatun 

mhallesinde Birincipaıa bakkal soka
ğında eski 27 ve yeni 3 numaralı iki 
yüz kırk ilci arşın arsa üzerinde 
kısmen yeni ah,ap ve kısmen 
duvar taşından in§a edilmiş harapça 
klrgir 4 oda, 1 avlu, 1 sofa, 1 kuyu 
ve 608 arşın bahçeyi havi 1 hanenin 
tamamı. Mehmet Sadi B. Hatice Mediha H. 

6545 13300 14815 Beşiktaşta Teşvikiye mahallesinde 
eski Hamamcı ve yeni Gülüstan ve 
Bahçe sokağında eski S mükerrer ve 
yeni 48,2 numaralı 440 arşın arsa 
ilzeriode klrgir 5 katta 10 daireyi 
ve beher daire dörder oda, birer so
fa, birer mutfak, birer hamam ve 
birer halayı ve 960 arşın bahçeyi ve 
3, 5, 7 numaralı dairelerin ahşap kıs
mı natamam 1 aparhmanın tamamı • 

Şemsettin Ziya B. ismet H. 
1070 2250 16636 LAielide Mimar Kemaleddin mahal- • 

lesinde Laleli tramvay caddes:nde 
eski 84, 50, 52, yeni 56, 58, 60, 62 
numaralı yüz yetmiş arıın arsa üze
rinde kiğir üç buçuk katta dört 
oda biri ufak olmak üzere iki sofa, 
bir mutfak, bir taıhk, bir cihannnma 
bir gualUhane, diğeri biri sandık 

odası olmak üzere beş oda, 
bir ufak sofa, bir kiler, bir taşlık, 
ve bir ocağı ve iki dükkAnı havi 
iki hanenin tamamı Nahit ve Bedrcttin Beyler. 

80.S '6000 17345 6anyerde Çeıme sokağın<Ja eski 14, 
14 mükerrer ve yeni 20, 22 numaralı 
yüz on arşın arsa üzerinde kAğir 

iki katta dört oda, iki sofa, bir 
mutfak ve altında bir dükkanı ve 
altmıı beş arşın bahçeyi havi harici 
sıvasız bir hanenin tamamı. Ayşe H. 

3950 11246 18009 l\,hhmutpaıada eski Bezciler ve yeni 
Sultan mektebi sokağında eski 41 
mükerrer veni 12 numarah yüz alt
mış arşın arsa üzerinde kirgir beş 
katta ori' dört oda, bir salon, dört 
sofa, bir fırın, sobalı çini mutfak, 
kurnalı çini döşemeli hamam ve dört 
yüz on sekiz arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Ôrner Ef. 

400 1425 812 Kasımpaşa'c!a Hacıferhat ınahalle
sinde Pirinçi sokağmda eski 29, 29 
mükerrer ve yeni 45, 47 numaralı 
seksen altı arşın arsa üzerinde ve bir 
çatı altında ahşap üçer katta birinci 
katlarında zeminleri malta birer taş
lı'< ve kırk beş numarada bir hali 
ve müşterek kuyu ve her ikisinde 
kömür ve odunluk ikinci katlarında 
birer oda, birer ufak sofa, 47 11uma· 
rada bir hala üst katlarında birer 
oda, birer ufak sofayı ve on iki arım 
arsa üzerinde iki mutfağı havi iki ha-
nenin tamamı. Kevser Hanım Mustafa, Müm-

taz, Arif ve Ali Beyler. 
345 642 964 BaJattaJ<esmekayada Hamamimuhit-

tin mahallesinde Kilise caddesinde 
eski 1, 1 mükerrer ve yeni 3, 5 nu
maralı yllz otuz arşın arsa üzerinde 
kAgir birer buçuk katta birinin bir 
odası ufak olmak üzere iki oda, bir 
kömürlük, bir cvaltı, bir ocak, diğeri 
dört oda, bir kömürlük, harap bir 
mutfak, ve otuz seldz arşın bahçeyi 
havi harap iki hanenin tamamı. 

Mehmet Ali B. 
305 934 1856 Fatihte KAtipmuslahattin mahallesin

de eski Fethiye ve yeni Hacıibrahim 
sokağında eski 8 mllkerrer ve yeni 
10 numaralı altmış seldz arşın arsa 
fizerinde ahşap iki buçuk katta oda· 
nın birinde yük ve dolap olmak üz· 
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SAVISI HE~ VEROF.: e. KURUŞ = l 
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ISTA.NBt'L Bahıall Anlt:ar.t caddrs ndr •\·4Kl1 \TROL', 
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Muhtelif erza]{-> Gaz, Benzin 
mnnal(asası ve arpa, saman 

lstanbul Ziraat ınektehi 

nıi.ı<li"ırliğinden: 
931 Senesi Mayıs, gayesine kadar mektebe muktazi (22) 

kalem erzak ve mekü atı hayvaniye gaz, benzin ve saire 5 Teşri· 
nisani 930 tarihine müsadif çarşaııba günü saat 14 de ihaleleri icra 
kıhnmak, üzre kapalı zarf usuliJe münakasaya vazedilmiştir. Talip
lerinş craiti münakasaya anlamak için her gün Defterdarlık bina
sında Müesscsatı lktısadiye mübayaat komisyonuna ve münakasaya 
iştirak etmek için de yevmi ihalede mezkur komisyona müracaatları. 

------

Mahrukat münakasası 
lstanbul Zıraat n1ekt.ehi 

ın iid ii rl i ü·id<~n n 
Mektebe muktazi 300 çeki odun ( 2000) 1-ilo meşe kömUrO 

5 tetrinisani 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 le ihale· 
leri icra edilmek üzere kapalı zarf usulile ayrı, ayrı münakasaya 
vaz edilmiştir. Taliplerin fcraili münakasayı anlamak için her gün 
defterdarlık binasında müessesatı iktisadiye mtibayaat komisyo
nuna ve münakasaya iştirak etmek için de yevmi ihalede mezkQr 
komisyona müracaatları. 

[ 
Devlet Demir yolları llftnıarı ] --------40 ton karpit kapalı zarf münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 26-11-930 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Anka
rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin tektif mektuplarını ve muvakkat 
teminatl.arını ayni günde saat 14,30 a kadar miloakasa komisyonu 
kAtipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münaka~a şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
Ye Hayctarpaş-ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

lstanbul Enıvali eytam 
idaresinden: 

Ş3Lmn ağauın :stikrnz eyled iği meb:ıliğ mukab linde 
itlaremiz uhdesinde vefaen nıefruğ l)Uluna11 Kartal ıııal 

rcpesı Yalıküy çiftlik caddesinde 2 3 ın11uarcılı b:r bap 
, lıaııe satıhkııı·. Mezktir ev 8 oda, 2 sofa, 1 kiler, l mut

fak 1 balıce tulumbası, 2 balkoıı, 1 ahır, 2 hala ile 395 . 
zira bahçeyi havidir. Zemin katı k~1rgi r, üzeri ahşap olup 
145 zira arsa ÜzPJ'.llC inşa edilmişti. 

Mezkur lıaneuirı kaı'i ilı:ıles'.nin icr:lsı 25-10-930 ta
rihinde y~ı pıh'cağı il:\11 edilm; ş l r. O giin yapılan artır

ma ııetices·nde 255 ı lir:ı~·a çık111ış ise de ınezkt1r miktar 
lwddi !:\yık gör ül~'nwrniş, 11ıiizayetle 25-11-930 suh 
giinüne kadaı· teu dil edilıı.i~lir. 

F'azlasıııa talip olaular 455 lira pc)' ak~asilc hE>rnher 
o gün saaL 15,30 a kndar Ac..lli)'C biı ası dulııl ı: ·c lstan
lıul EmYali eytam idaresine •uürncaat etsı11ler. 

re üç oda, ik ufak sofa, bir mutfak 
ve doksan üç ar~ın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Halil Ef. Hatice it 

115 1180 1897 Balatta Karabaş mahallesinde eski 
KarabaJ ve yeni Köprübaıı soka
ğm<la eski 15 ve yeni 33 numaralı 
kırk üç arım arsa üzerinde bir ka'J 
kargir ve bir katı ahtap olmak üzre 
iki katta üç oda, bir antre, bir mut
fak, bir merdivcnbaşı, iki balkon ve 
seneden yirmi bir arşın mahalli havi 
bir hanenin tamamı. Ahmet B~~ 

Yukarıcfa cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı errıli. 
h z. •. arında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 8 teşrinisııP~ 
930 tarihine mtisadif cumartesi günü saat ikiden itibaren müıaY; 
deye mübaşeret olunarak (muhammen kıymetlerini) geçtiği takdir e 
kat'i kararlarının çekilmesi mu carrer bulunduğundan tal p olanlar•" 
mezkur günde saat dörde kadar Sandık idaresine mllracaat e)·I~ 
meleri ve saat dörtten sonra vuku bulacak müracaatların kab~ 
ediJmiyeceği ve mezkür emlake evvelce talip olanlann kat:~ .k"\, 
esnaaında hazır bulur.madıkları ve başka talip :ıuhur eyledıgı tıs t' 
dirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş addolunacak1' 
J!iz~~!1- ilin olunur. ~ 

Mes'ul müdür: Refik ı\llııs-' 


