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(En büyük) 
s j 

ı bayram J 
~ Bugün, Türk tarhinin en J 
E büyük bir dönüm yeridir. E 

wwwu; sw;wsw & Y -
16 sayılalık ili
vemizi isteyiniz 
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Müessif mazi 
Ebediyen kapanacak 
Gızl Hz. ferinin bir oümleıl 
Ankara 27 (Avyi) - Gazi 

buretlerile M. V enizeloa ara11n
da wkubulan mDlikat iki saat 
sUrmGffflr, Gazi hazretleri, Yu
nan bq vekiline kartı pek te
veccnhklr dananmıı, TOrk-Yu
nan dostluğundan hararetle bah
sederek demiftir ki: 

~ Askeri zaferlerin altın zinci- j l rini, bu millet, ta tarihin ka- ~ 
ğ ranp efsanelere kadar indiği 1 
~ de,frlerdenberi taıır. ~ 
j Çini kuıatan ıet, Türk hn- l 
~ cumları için kurulmuıtu. En ~ 
i es

1
ti kitaplarda, Türkün de- ~ 

) mir dalgalarını tarif i~in sc- ~ 
~ •avı a&tlcr ölçO olarak •al- ' 
Ş J~nılır. Yani zafere kanıkaamıt g 
~ bır ırkın çocukianyız. ~ 
j Fakat bizim tarihimizde az f 
~ rastlanan birıey var, aiyasi ) 
j zaferler. Hatta çok kere eısiz ~ 
~ kahramanlıklarla kazandıkla· :Ş 
f nmızı siyaset acemiliği yllzlln- ~ 
~ den kaybetmiıizdir. Bunun en ~ 
~ son misali " Dümekeden Tır- ~ 
~ hala 1t sırtlarına kadar uzanan f 

Vakıt, Bu Büyük Bayram günün
de bütün vatandaşlara ve onlann 
Büyük reisine tebriklerini arzeder 

- Mnessif •ui, ebediyyen 
kapanacaktır. Artık aramızda 
harp olmayacaktır. 

Afyon konferanaa 
Londra, 27 (A.A.) - Amerika. Fran

sa. Almanya. 1ngfhere, ltalya ve Fele· 
menk dahli olmak üzere ı 1 memlekt'l 
mümessillerinin hazır bulunduğu ih7~rl 
Afyon konferansı Londrada açılmıc 'c 
M. Henderson murahhaslara beyanı lıo· 
şamedi eylemiştir. 

~ c 
~ kıt'ada geçmiştir. EYet muzaf- § 
f fer olduğumuz o topraklarda ~ 
g elli bin ıehit mezan üstünden g 
t uzanan ıiyah siyaset eli vata- ~ı 
- b0 k E l nımızdan ır parçayı opar- ~ 
5 nuı, Girit elimizden gitmiıti. _ 
j Nasıl niçı'n bunu tarih bile ~ 
i . ' a:: ., ızahtan utanmışbr. E 
~ = 
~ işte bunun içindir ki bu ~ 
J günü en büyük bayram aayı- f 
i Yor, Cümhuriyete kavuıtiu- ~ 
I nıuı demin yıl dönümü karıı- ~ 
'§ ıında heyecan ve gurur duyu- 5 
lyoruL 1 
\ Cumhuriyet, idare sistemle- 1 
~ tinin en mütekimili, aiyasi ~ 
j iayelerin aon basamağıdır. Bir ( 
~ çoban reiaicUmhurluk yolunu § 
{ açık bırakan, liyakat ve inti- ~ 
§ haptan başka Yarlık tanımıyan § 
{ bir usullln büyüklüğü kalemle ~ 
j anlatılabilir mi ? ~ 
\ Inaanhk ancak buna kavuı- ~ 
f luğu gün kendisini döl salta- ~ 
~ nat.ndan kurtarmıf, boynundan ~ 
( ıincirleri koparmıfb. Bütün ~ 
1 ~eziyeti ıebzade olmakta.n ~ 
i •baret bulunan kafasız bır § 

I "licuda esir olmaktan claha ~ 
~ = ~ •cı ne vardır? H 
f Şimdi bize bu kadar feci ~ 
} 2ÖrUncn zehir, daha hiç biri- 1 
i ıni~n unutmadığı yakın mazide ~ 
fi Yatıyordu. Deli lbrahim1er de f 
) Oıınanlı tahtında oturmadı mı?~ 
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.. rııııı.... --~ 

--ııuıuıııııaıuııııııı1&11uııııu111ıııııııuıuıııP""U1111-·-

• 
lzmir felaketi 
VatandaiJar gcçmiı 

ola un! 
Bütllıı Türkiye bfiyük Cümhu

riyet bayramını kutlularken gOzel 

1 
b 

lzmirin büyilk 
bir f cllkete 
uğramıt olma-
sını dilfilnmek 
ne elim oluyor. 

Tufana ve 
ondan ıonra 
bir de yanırın 
f elAketine ut
rıyan lzmirli
lere baıınız •ağ 
olaun derken, 
bug'Un yıl dö
nümllnn kutlu
ladığunız COm-
huriyet idareai· 

güzel Jznıfrin saat nin onların ya-
ı ld ralannı sarmak 

için l er şeyi yapacağından eminiz. 
[ Afete dair haberler ikinci sayıfada ] 

Bu günkü tatil- -
Ctimhuriyet bayramını tea'it 

için, gazetemiz diğer arkadaı
larile beraber bugOn çalıımı
yacak, bunun için de yarın 
intişar etmiyecektir. 

Haber aldığımıza göre Jurnal Do. 
riyan, lstanbul, LArepoblik, Lomlit. 
Ukıam, Tilrklşepost gibi ~ehrirnizde 
çıkan bütün Fransızca ve Almanca 
gazetelerde bayı amın tes'idi için inti· 
şar ştmemcğc lrarar vermişlerdi. Fakat 
Osman HAmit B. tarafınd n son za
manlarda neşredilmiye başlanın "u. 
türkl Liberal,, bu karara iştirak etme· 
dlgi cihetle bu gazeteler tatilden ,. z 
eçmiye mecbur hlmışlardır. 

Cümhur~yeffn 
doğdut}u on 

B5yük Gazi, tarihi nutkunda 
bu bilyGk bayramın doğduğu 
anı fU kelimelerle teabit edi
yor: 

Ogece birlikte bulunduğu
muz arkadql•r,erkenden be
ni terkettiler. Yalnız Lmet 
Pı. Çankayada misafir idi. 
Onunla yalnıı kaldıktan •on
ra bir kanun IAyihuı mOs
veddesi haıırlachk. Bu mOı
veddede 20 kAnunusani 1327 
tarihli teıkilitı esasiye kanu· 
nuoun tekli devleti tesbit e
den maddelerini fU suretle 
tadil etmiıtim: 

Birinci maddenin nihayeti
ne •Tllrkiye devletinin ıekli 
hükQmeti cümburiyettir. » _( 

-ıswwws ~ 

Bugünkü merasim 
programı 

Cumhuriyet bayramııız milna
sebetile buglln yapılacak mera
sim programını evvelA neıret-

. t'k Buaün karilerimize müfıt mıı ı . • . 
olması için yapılacak merasım 
ve saatlerini bOlhatan tekrar 
kayt ve işaret eediyoruz. 

öaıeden evvel 
Saat ondan onbire kadar, vi

layet konağında Türkiye Cum
huriyeti namına kabul resminin 
birinci lnsmı yapılacaktır. Kabul 
re1mi şu sırayı takip edecektir: 

[All taralı 6 ıncı ıa11ıfamuda] 

Yunanlı futbolcular 
Dün pek samimi tezahürat arasında 

memleketlerine müteveccihen 
hareket ettiler 

Yunanlı fubolcular hareketten evci kendilerini teıyl edenlerle beraber 
Ariı takımı dün akıamki kon

nnaiyonelle SeJanik'e mütevec
cihen ıehrimizden ayrılmıştır. 
Şehrimizde iki zevkli ve çok 
heyecsnlı maç yapan ve spor 
sahasında da, bunun haricinde de 
centilmenliklerile kendilerini sev
diren Arislilerin gidişi de, geliı
leri gibi samimi, dostluk teza· 
hüratına vesile vermiftİr. Kafile 
Sirkeci istasyonunda sporcular, 
lıtanbul sporunun ileri ıelen si
maları, mıntakalar erkanı tara
fından tefyi edilmişlerdir. Yu
nanlılar hitabeler irat ederek 

gördükleri allka ve Hmimiyete 
pek çok t~fekkUr etmiıler ve 
ayni miaafirpenerliği g_öslermek 
için Galataaarayın da F enerbah
çenin de bir an evvel Seliniie 
gelmelerini tekrar tekrar rica 
etmişlerdir. 

V- A-K-1-T 
ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 20 
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Zarar 2 mi yon lira tah a ş 

ın aş ve 
Ka ş~ya 

-ıiyor • 
mın e 

ımct Pş. Hz. lcri ço 
Şimdiye kadar 87 ceset bulunmuştur 

samimi ve mü eyyiç bir nutuk 
irat etti, Kont Ben len de bu nu ka ttyni derecede 

heyecan ve samimiyetle mukabe ede bulundu lznıirde bir de yan{.{ın çıkn11ş, fakat 
söndü riil nıüstür . _ ............ 

Ankara, 28 (A. A.) -DnŞ\'Ckil J met ıü ile tnldp edeceğiz. Görüşlerimizde· ' mına dahildir. Du suretle Türk ve Ma
Pnşn Hazretleri bu gece muhterem mi· ki birlik en nğlam \'C en lrnnetli iki car milletleri burada dahi geniş bir teş 

firlmlz Macari tan Bo. vekili Kont amil ile tnhkim ve tnrıdn edilmiş bulun riki me;;;ni nhası bulmaktadıdar ''e bu 
Bethlen cenaplan erefine verdiği ziya mnktndır. -ahndn dnhi anln;;ıı:mJarının bir tezhii· 
fette ~u nutku irnt etml§tir: Başvekil hazretleri, bu memlekette rü için dı\ima vasıtalar bulacklrı mu· 

Izmir, 2 (A. A.) - Kayboldukları 
en-elce bildirilen 14 kişinin de Tepecik
te bir hanede kamilcn boğuldukları an· 
)aşılmıştır. Bornavada ayrıca üç ceset 
bulunmuştur. Knrabağlnr mıntakasın· 
da hoğulnn beş kişi ile beraber buı:üne 
kaclnr te~bit edilen nüfusça zayiat ye
kunu 87 ye baliğ olmuştur. J>ündenbe· 
ri şehrimizde 22 c\' tamamen ve 91 ev i 
kısmen ~,kılmıştır. Fasılalı surette ha· 
la yağmur yağmaktadır. ı 

Güzel lzmirimizi mateme gar

kcden Yağmur ve seylap f elake
tinin ehemmiyeti gün geçtikçe 
bütün fecaatile anlatılmaktadır. 
Bu felaketin lzmirde yaptığı 
maddi zararlar henüz tesbit edi

lememekle beraber iki milyon 

lira kadar tahmin edilmektedir. 
Sellere kapılarak veya enkaz 

altında kalarak ölenlerin miktarı 

henüz kat'i olarak anlaıılamı
mıştır. Şimdiye kadar bulunan 
cesetlerin adedi 68 dir. 

Yaralananlar, korkuöan veya 
uzun mOddet su içinde kalmak

tan hasta olanlar p~k ,oktur. 
lzmirimizin ve l:ımirlilerin uğ

radığı bu mülhit felaket tehri
mizde derin bir lce11Ur uyandır
mışlar. 

lzmirde telgraf muhaberah 
diin bazen 
ba lamıştır. 

münkati olmak üzere 

Istanhul telgrafanesi lzmirde 

bulunan akraba ve dostlarının 
akibetinden heber almak için 
telgraf çeken lstanbullularm 

arzularım gllç tatmin edebilmiılir. 
Son gelen haberlere göre 

yağmurlardan evvel bunaltıcı sı
cak tar devam etmiş, bu gayri 
tabii sıcaklardan sonra Cuıua 
ak amı yağmur e\'V lfl hafif ola
rak başlamış biraz sonra şiddet

lenmiştir. Bu )'ağmur Cumıırtesi 
gecesi yarısına kadar fasıla sız 

dc•nm etmit bir saat kadar 
durduktan sonr evelkinden da

ha şiddetli olarak hakiki bir tu

fan ıeklinde tekrar baılamıştır. 
Bu şiddet sabaha k dar de

vam etmit faciaya ebep olmuş
tur. Dün haber aldığımıza göre 
lzmir su felaketinden sonra bir 

de leş fellketine maruz kal· 

mııtır. Dun ıchirde bir yangın 
çıkmış ve ı5ndürUlmüştür. Geç 
vakit aldığımız bu habere ait 

tafsilat henüz gclmemiıtir. 

F adaya ait yeni telgrafl rı 
aıağıya dercediyoruı: 

lzmir, 26 - Saatlarce devam 
eden yagmurlardan sonra hav 
nihayet açtı. Vaziyet çok feci

dir. Belediye tarafından teş~il 
edilen muavenet heyeti faaliyetle 

çalışmaktadır. 
Deniz ve karada taharriynt 

ve hafriyat yapılmaktadır. Elde 
edilen neticeler çok fecidir. Çok 

yürek yakıcı akıbetlerle ölen 68 
ceset meydana çıkarılmııtır. Hal
rnpınarda zavallı bir kndının Uç 

Bu kuponu ke.sip birikti
riniz ı bir .sır• kupon ge .. 
ılı en VAKıTın t'fl.rla türlü 

hediyelerinden birini 
krndi seçip 11/#lcaktır 

yavrusunu bağrma b smıt vaıi
yette çıkarılan ce edi herke i 
ağlatmıştır. 

lzmir, 26 - Hilaliahmer f a
fiyete geçmittir. F elakeh:cdelere 
yatak, yorgan verilerek camilere 

yerleştirilmektedir. 
lzmir, 26 - Tuf nın tahribatı 

çok feci olmuştur. in an ve mad
di zarar miktarı henuz lem men 

tcsbit edilmemiı olmakla bera· 
her, vaıiyete nar.aran bir tebliği 

reami neırcdilmiıtir. Dün gece 
verilen bu resmi "teblija nazaran 

lı:mirde 37, Seydik8yde 18, Bor

novada 13 kiti boğulmuıtur. 
Maddi tahribat milyonlara ba

Jiğ olmaktadır. Yalmı lzmirde 
1400 ev tamamen, 197 e• kıs
men yıkılmıı, Bornovada 150, 
Seydiköyde 100 ev temamen 

sellerin önünde ıürUklenmiştir. 
Boğulanlar meyanında iki de aa
kerimiz vardır. 

Mektepler kapalıdır. 
lzmir, 27 - Hilali ahmer faa .. 

liyete başladı. Derhal 100 çadır 
kurdu. 1600 çuTal un dağıttı. 

Belediye fırınlarında bulunan 
ekmekleri toplatarak muhtaç 
olanlara dağıttı. 

Bir dispanser açıldı. Misafi
rane ittihar: edilen jandarma 
mekteoine 400 kişi iskan edildi. 

Amerikan salibi ahmcri viJA
ye müracaat ederek yardım 

teklifinde bulundu. ilk yardım 
olarak 25 bin lira verecektir. 

lzmir, 28 - .Zaferihiıar su 
altında~ır. 22 köprü yıkılmıştır. 

Manisa, 27 - Muradiycde 
yağmurlardan 60 eT yıkıldı. Bu 

eylerin qyasını, uhireıiııi, 
üzümleri seller götürdü. Nüfus
ça zayiat yoktur. Köye çadır, 

kazma, kUrek gönderildi. Izmir 

ıosesi bozulmu~tur, otomobiller 
de iılemiyor. Telefon kAmilen 

bozuktur. Şimdi mUthiı fırtına 
ortalığı kasıp k vuruyor. 

Bir telgraf 
ismet Pş. Hz. aporculanımzı 

tebrik ettiler 
Yunaniıtandan ıehrimize gelen 

ve burada iki maç yapan Yunan 

Ariı takımını bire karıı beş sayı 
ile mağliip eden ve sporcu mi

safirlerimizi ajırlamak, ıchirde 
gezdirmek hususunda önayak 
olan Galatasar y kulUbDne Baı

vekilimiz Imet paıadan ıu 
telgraf gclmiıtir: 

Oalatasaray Kulübii'lle 
Misafirlerimizle güzel oyununuzun ha

berini mımnuniyctle aldım. Genç spor· 
cularımızın centilmen münRsrbetlerini tak
dirle takip ediyorum. 

"Iln§\'ekil hazretleri zatı ftlinize TUr bugün çarpan bütUn lmlplcrin rnuvn n· hkknktır. 
kfyeye ho geldiniz demek için kalknr- lntınızı tc 'it ''C bunun giizel nınna ın· 1 lki millet arasında me,·cut olan SPm 
kcn hi ettiğim §ey sadece bilyiik bir dnn mesrur olmak i~in Macnr kalpleri· i" ıti ,.e mliıı.erclt m. ..ıfit'en kuvvt?~ a· 
me rret değil derin ve hakiki ı· he· le blrJik olnrnk . pnmktn olduğunu ' lan l\lncar hükumeti ~ıir Avrupa r ~ :· 
y candır. Türk milleti bugün uh ınız· öylcmekle hlitUn Tlirk milletine tercii ral hiı-liği rejimi tc,..kiline dair I•'rnn!l:ı 
dn yalnrz kendisi ile en sıkı do tluk ve mnn olduğumdan eminim. hilk(ımetinin nota ına verdi 'İ cev4ıptn 
t rlki me i münasebatı idame ettiği- Bitirmeden e\•vel, derin hürmet ve bu birliğin Mncaristanın an'anc\i bir 
mlz bir hükOm tin rei ini defil, bize tn:ı:imntımı uzat\tnn madam Bethlen'e dostlukln mcrbuı· bulunduğu 'fürkiyc· 
dnima derin bir merbutiyet ve hudut· ibH\ğ ve do tumuz nazır Valko cenap· ye tc~mllinin şayanı arzu olduğu fikri· 
uz bir itimat telkin eden bir milletin Jnrı ile zarif refikalarının bir ka~ ay ev ni beynn etmiştir. 

mUme lllnl karşılamaktadır. Sevinci· vel vnkl eynhntleri hatır ını yadetme Türk Mncnr dostluğunun mevcudi· 
mlz zatı dUntı. ve bizi bu nkşam huzur· ğl n tekmil Macar milletini, kardeş ve yet ve inki arını beynelmilel siya.~ette 
lnrfle oereflendiren muhterem Yunan dostlarımızı, merbutiyet ve takdirle se· iyi bir mu\'nzene ilmili teşkil ettiği müş 
baoveklll hazretlerini ,, onun tok mUm ldmlamn ı borç bilirim. terek menfnntlere malik olduğumuz 
ta. eriki mesaisi M. Mihnlakopulo u Kadehim !haşmetlu Macnr kırallı- mıntnkalnr kadar umumi huzuru da 
Ankarada birle tiren m 'ut bir hı\dl e ı nar l hükOmeti hnuetlerlnin sıhhati nJfikadar eylediği şüpheden a7.adedir. 
U kat'iyet bulmMıdır. Sağlam bir \'ah ne, zntı Alilerinin ve mtıdam La kontesi Anlmraya büyü!i bir memnuniyetle 
det içinde ka3ma n ve derin izli bir Bethlen cenaplarının detinc kaldırır , geldiğimi bilhassa kaydetmek isterim. 
medeniyet içinde llanan Mıllanna ka ve Macar milletinin refine ve Tür:'I Ve re mi mnhafille Türk milletinin ba· 
dar çıkmakmzın Türk ruhu'"ile Macar ve Mncnr1arı birle tir n kardeş~e dost- na gö terdiklcri hakikaten kardeşçe o· 
ruhu arnsında bariz bir mUpbehet tes- luğa içerim. lan kabulden dolayı zatı alini~e en ha· 
biti kolayd~r. Bu benzeyio o kad~r ha- K. B tlenin ceva hı raretl! tcşekktiratı~.ı i~adeyi vec:.be a~ 
riıdlr ki, dın farkına ve mümeyyız ma· Macar Da Yel ili .l\ont Hethlen ce· dedcrım. Bu şercflı ıçtımada katı temı 
hiyetleri bir olmakla beraber lisan far naplan Jsmet ı•aşa Hazretlerine ceva.1 nat ,·ere bilirim ki Macar milleti kardeş 
kına rağmen damarlarımızda ayni l<an ben u nutku irat buyurmuştur: ı milletin siyasetini dolduran asiJ mesa· 
dola§ması ve kan kardeşlerini kendile- Muhterem Basvekil hazretleri; söy· iyi en hiiyUk dikkat ve muhabbetle ta· 
rine intihap ettikleri ayn varhklar or· lediğiniz müehyyiç sözlerden dolayı bü l kip ve hu mesainin layık olduğu muvaf 
tasında ayn( knhra.manhk emelleri yn· tün Macar mil eltinin derin ve hararetli fakıyetle tetcn \ 'ÜÇ etmesini temenni ey· 
şatmıştır. minnettarlığını zatı fllilerine iblağa mu !emektir. 

Eğer bugün velut ve feyyaz membaa sareat eylerim. Resmi Türkiyenin ,.e Beşeri faaliyetin tekmil sahalarında 
kadar çıkıyorsam: eğer bu ~üş.terek ma Türk halkının bu seyahat esnasında be tahakkuk ettirdiğiniz terakkiyatın haf 
zlyl ve bu ruuvazı mevcudıyetı i.stişhat ni müstağrak ettikleri kardeşlik teza ranıyız. Ye hunları Macaristnnda tanıt· 
ediyors.'lm, bu, akşam en büyUk sevinç· hüratından birar.. da hey«an dU)'arnlt maJ;n ca1ışıyoruz. ~lacnrl tanda Türi' 
le tes'it ettiğimiz Türk - Maca~ dostlu- istihraç edebilirim ki iki memleket ara milletinin memleketim hnkkında izhar 
funuı: her şeyden evvel ayni kahraman sındaki münasebat çok sağlamdır. Zira ettiği ayni nzimkar teşriki tnS3i arzusu 
ırkın iki kolunun bu hakikt kardeş ıner etka.n umumiyenln tas,·ibine istinat et· nu buh~cftksınız. Ili~bir znmnn unutma· 
butiydl ile çerçtwelendfğinl öylemek mekte ve iki milletin derin derin mer· yınız ki ırk karde:.leriniz kederlerinizt 
içindir. Fakat, bütün bunlar maziye butiyet ve mütekabll itimadı gibi mü· olduğu gibi meserretlcriniıe dahi işti
ve .hl atttir. Halin tahkimine matuf kemmel bir membadan fışkırmaktadır. rak etmel•tcclir. lstiyelim, veya istemi· 
mesaimiz ve bir refah, sulh ve saadet itiraf ederim ki bu heni mütehayyir et· yelir.~ hiribirintize tam an'ane ve menfa 
istikbaline ~evrilen gözlerimiz daha a- memiştir. Macar Hariciye nazın M, at ile bağlıyız. Bu Macar milletinin kS 
ıikar hakikatler istemektedir. Valko, Tevfik Rüştü Beyfendinin şah· naatidir. Bu kanaati bütün bir mille-

Yaşadığımız şu asırda bir dostluk siyetleri ve memleketiniz için 0 kadar tin size arzettiği bir ne\'i tnzim olarat
va tegriki meŞl\i iyasetl be~ri hata· dostluk ve hürmet kazanan rdikalarile kabul ediniz. 
lar satht. ve geçici !esadümler husule birlikte Budapeşteye vnkf ziyaretlerini Memleketimin Gui Hazretleri hak• 
getirse bıle her şeyın asla çarpı~maksı iadeden BOnra raporl rında bilhassa kındaki tazimat ' 'e temenniyatına, n11l· 
zm muvazi bir yol ta.kip ettifi menafi memleketinizin her tarafında tesadüf !etinin yüksek muhadderatının idaresi· 
u!ıunJufu ve ideal ortaklıfı neticesi· ettiği karde çe kabulün her şeyden e,·. ni kendilerine tevdi ettiği günün yediıt" 
dır. . .. vel Türkiyenin Macari.ı.tan için duydu· ci yıl dönilmüne yaklaştığı tam şu sı· 

işte, ucunda memJe~et~erlmizın muş ğ'lJ. samimi dostluk hissiyatmdan ileri rada, terceman olnbildiğlmden dolııf 
ter~k. c..üşü~ce ve idealı bırleşen bu mu geldiğini tebarüz ettirmiştir. bilhassa memnuniyet duymatanm. . 
\"azthktir ki Ankarada bize ~ref ft Ankarada on ~enede bitaraflık, ha· Budapeşteyi ziyareti sizde pek bP 
memnuniyet verici dya.retlnlz kuvvet kem ve uzlaıııma muahedesi ilave edi· yük bir memnuniyet te,·Iit eden muht" 
bulan bliyük dostıufumuzun mücerret len ilk dostl~k muahedenamemizi 1923 rem Yunan Başn:::.:line bu misafir pel' 
mefhumunu en iyi ısuretle müşahhas te Türkiye ile akdetml olmamızı belki ver merkezi hükumette tesadüf etr11ff 
kılmaktadır. pek eski bir an'anenin neticesi olan bu I olmaktan :nütevellit büyük siiruruf11tl 

Türklerle Macarların d~st~ne teşri- mes'ut vaziyete atfedebiliriz. Bir tica· ifadeyi vecibe addederim. . 
ki mesai~! realitelerin ve ıhtıyaçJarrn ret muahedesi ilkbaharda bu hukuki Asil Türk milJetir "ı aadet ve rcf" 
bir neticesidir. Realiteleri tarif ettim. vesikaları ikmal etmiştir. hım, hüyük mm; kahramt n reisicült'lh&t 
Fakat söylemek Uızımdır ki merked Hukuki ve iktısadt cihetten olan mü Gazi Mustafa Kemal HazretlC'riııi~~ 
Avrupadan Balkanlara do~ru. eyilmiı nasebetlerimfz de insanların huluİknn· 1\fadam İsmet Pasa ve Madam 1'c,·fl~ 
olan Macarlstanın arı.cttfgı nızam Ull· du sempatiyi mUtekabll anlaşmayı iki Rii~tü neyin n zatı alileriel Terff 
suru balkanlardan Asya uçlarına ka· milletin hali hazır ihtiyacatını tatmin Rüştü Beyfenyi Hazretlerinin ~refle' 
dar yayılan bir 'l'ürkiyeyi lakayit hı· eden formüller bulduk. rine ic;mekli;';rime mil aadenizi rica cdt' 
rakamazdı. Memleketlerimiz biribirin· Zatı alileri kabinenizin programını rim. 
den tegafül edemezlerdi. Z~ra sulbü tah teşrih ederken ~ulh davasına olan mer- , • • - ----;~ • ıe 
kim ve anlaşma siyaset1erınde blribirl- butiyetinizi beynelmilel ihtllitfl:ınn hal V ıJa )'etlerı n )'en 1 be Jedı) 
ni tahkim ediyorlardı. Ve sanki te~riki li için hakem prPnsiplnl aramak niyeti- • J • 
mesailerile !rulh n huzurun, insanlık nlri teyit buyurmuştunuz. Şimdi ~öyle- reıs eFI 

· · · f ı l~ ] k ·ı J • Ankara 28 VilA\·ctlcrin yeni bt.' me.saıeının matu o ınnsı azımge en n dfğinlz gtizel özlerle te ·mı >eşeraye· . . ~· 
matuf olduğu yüksek idealin mühim tin sulh vasıtasile l;:.itüı1 milletlerin de ledlye reislerinin isimleri, vnzirelerl '':0 
bir amili olabilirlerdi. Buna binaen vamlı refahına rnsul arzusunu hulfı~a dik edilmek üzere peyderpey Dahli ·e)ıi 
Türk • Macar dostluğunun sağlam bir buy~ırdunuz. bildirilmektedir. Şimdiye kadar isıınlt 
teşriki msaf içinde Avrupada olduğu gi Mphterem hariciye vekili de matbua bildirilenler şunlardır: fi'' 
bl Balkanlarda ve yakın şarkta bir te- ta olan son beyanatlarından birinde mu Giresun: l l:ısan tahsin. l~dirneli ;,r. 
,·azlin siyasetine matuf olduğunu bü· ahedenamelerin tashihi fikrinin beynel ıem, Yozgat: Yusuf, 'ebiıı Kır;~1~el 
yük bir hataya sokmaksızın teyit edebi milel siya.c:ıet kamusundan çıkarılmak Rüştü, Ordu: Rifnc, Tr hzon: e l 

ıw·· lirim. istenme i de,·amh sulh nef'ine olmadı· Nücumi, Amasra: Hıl::ni. Aksarıı~·: ıı• 
Dundan sonra realitelerin zaruretle· ğını ve bir sulh muahedenamesinin son Çorum: Şevket, Antalya l liısnü, /\,d~ıl, 

rin ve faidelerin icabatına tevafuk edeni ve kat'i olduğunu hi~bir znman aklıı 'Purhnn, Arvln: Kaydl, ~:sk işehir- ~Acır 
hu dostluğun kt, sulh \"nsıtasile refah koymamak Hızımgeldiğiııi efkarı umu· l~r7.İncan: l l:ıkkı, :\lnlat\'n. Mustafıı, :;ııı ı, 

Şark vıJayetlerİnden av- ve bizim ve beşeriyetin ~aadeti için su Ihı miyeye bildirmekten hali kalrnamı~tır. Ahduliah, ç nkırı Suat, Jzmlt: ~eıı~~. 
ten ibaret olan müııterck siya etimize Hariciye Vekili ayni zamanda istnto· Gümü•hane: ,'ülc}man, Bursa: 1aıif ~~. 

det ettiler temel teşkil etmektedir. J tik bal de en koda yapılan her türlii tadilatın musli- 1 iT, ı(~arta: Hilmi, Kücahva: llııçı ı\ 1•' fi 

Başvekil 

lam~t 

Fevzi Pş. Hz. 

Ankara, 28 (A. A.) D Bir müddet· büyük samimiyetle hadimi olduğumuz hane va ıtalarln yapılması l:lzımgeldi din, Tekirdnğı Ekrem, i\.Jııniı;a· A1i R1 

ten beri şark v~li!etlerin11de sey~hat e!· davanın. en fazla ~efine ?lan ~~c~~ ~U\' ği~de ısrar etmiş c~.miy~ti akvamın her beyler. A 
mekte olan Büyük Erkanıharbıye Reı· vet ve şıddet tav ıye eyhyecegını ılave- mtllet hakkında musnvı muamele ynp· ınıı1111rıınııınıın""""''""''""'"""""'"'"""""""'""""" - 11 I' 
si Müşir li'eV7i Paşn Hazretleri bugün ye lüzum rnr mı? masc icap ettiğini beyan e)· Jemişti. Bü· [Telgraf lıaberle.rimlıin dtv<P' 
şehrimize avdet etmişlerdir. Bu anlaşma siyasetini tam bir hu· tün bunlar Macar hükumetinin progra çilncll ıayfanıızdadır.] 
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Ali Ticaret müdavimleri 
Dün yaptıkları kongrede isimlerinin ''iktisat 

akademisi,,nc çevirilmesinı kararJaştırdılar 

3 - VAKJT 29 Teşrinievvel 1930 

,----------~------------~--·---------------------~.--------ı M. Yenızelos V AKIT ın telgırafi, telef on haberi eri 

Kont Betlt:n Ankarada Gazetecilere muh· 
telif mesail hak 
kında beyanatta Macar Başvekili hükumet merkezimizde ha 

r aretti tezahü• atle kaı ş landı 
bulundu J Ankara, 28 ( A.A } - Macar 

M. Yenizelos Ankarada gazete
cilere beyanatta bulunmuş ve ez- Başvekili Kont Bellen cenapları 
cümle tunları söylemiştir: refakatlerindeki zevat ile Macar 

Türk • Yunan milleti uzun se- sefiri Kont dö Tahi ve Peşte 
1 
nelerin verdiği iyi anlıyabilmek ve sefirimiz Behiç B. le birlikte bu
anlaıabilmek ha. .:erini kazan· ; ün saat 10 da hususi trenle 
mıılardır. 

B Ankaraya gelmişlcrciir. 
. . undan dolayı bir müddettenbe 

k . h' k ' 1 Müşarünileyh, istasyonda Baş-rı 1 1 ti umet arasında cereyan e-
den ~ükalemat eticesindedir ki vekil ismet Pş. Hz., Hariciye ve-

Be) fendi ve refil,aları Hanımfen 

köş".lerinde l\tacar Ba,,~ldli l~o 

nctltlenne cenap lan serefine bir ö' 
.}emeği zi)nfet \'erm·~ıerdir. Ziyafet 

I
Yur.an Başvehili .H. \ cnizelos cenap! 
rı ,.e ) unan Harici)e X:ızm 1\1, l\tih 
lal,opulo \'e refikaları Hanımfendile 

l le Baş\Ckil Jsmet Pa!':a Bazı-etleri 
refikaları Jlanımfendi, I!i) a eticü 
hur kfLtibi umumisi Te,fik Bey \e H 
ridye l\liistesan, Pe~te H' A tinn • efi 
!erimiz, Halk fırknsı umumi fülti 
Saffet Bey hazır hulunmuı;:;Jaı-dır. 

§U gunlerde Ankarada imzahya· kili Tevfik Rüştü Bf. , Hariciye 
cağımız muahede ve ınukavelena·J müsteşarı, Hariciye birinci daire 
~eler vücut bulmuştur. Mevzuuba-

1 
ve protokol umum müdürleri, 

UJümu iliyei ticariye mektebi isminde diğer bir Aza da mezun- hıs muahede ve mukavelata bir prol Macar sefareti erkanı tarafından 
talebe cemiyeti dün Ticaret oda- J • b ı k h tok?l ve Ya bir mektup halinde lef- istikbal edilmiş bir bölük asker 

ara ış u ma ususunda cemi- fedılecek olan bahri tahdidi tesli- ıfa 
sanda senelik kongresini aktet- yetin faaliyet aöstermesı"nı' te- h t · d h selam resmini eylemiştir. 

Reisi cunıhur Hz. lcri 
nezdinde 

Ankara, 2 (A. A.) - • !:ıcnr J;;- 'e 
kili J{ont Bethlen cenaplan bugün öğ 
leı1en sonnı Çankayadaki I.ö~',lerind 
Reh;icümhur Hazretleri tarafından ka 

• a a aıt esasların ana hatları a a 
miştir. Son sınıf talebelerinden menni etmiı, bir çok milnakaşa- zırlanmış bulunuyor. ı Muzıka istiklal ve Macar milli 
Kömüren zade Hakkı Ef. nin fardan sonra bu arzu da kabul !mr.a gününe kadar tefer~a~ ü-

1 
marşlarını çalmıştır. Türk ve 

riyaset ettiği bu içtima çok gü- olunarak yeni idare heyeti inti- zerınde anlaşacağımıza emınım.I ve Macar bayraklarile donatıJmıı 
rültUlü olmuş hanım Ye erkek babına geçilmiıtir. Reylerin tas- Böyle anlaşmadan maksat, iki dev-, olan istasyon gayet kalabalık idi. 

bul buyurulmuşlardır. 

letin denizleri üz ... :.1C:eki kuvveti • Kont Betlen cenaplarına şehri· 
azalar arasında bir çok münaka- nifinde yeni heyete Osman, Seyfi, rini takviye için giri§tikleri yarışı mizde bulunan Macar lrnlonisi 
talar yapıhnıtbr. Nuri, Burbanettin B. lerle Pakize durdurmak ve bu s_retle iki millet tarafından 3 Macar kızı bir bu-

Ba~ vekiJinıizin zivaf eti . ~ 

Ankara, 2 (A. A.) - Bugün saa 
20.:10 da Başvekil ismet Paça Hazreti 
ı·i ''e l'efikaları hanımfendi tarafında,, TopJantıda evvela idare heye· hamının seçildiği anlaşılmış ve efkarı umumiyesinde zaman za· ket takdim etmişlerdir. Misafir· 

ti, hesap raporları okunmuı, ay· kongreni~ tazim hissiyatının telgraf- n;ıan hasıl olan endişe ve şüpheyi )erimiz halk tarafından şiddetle J\lac:ır Baş,·ekili l\ont Bethlenne sert"
fine Ankara palasta bir ziyafet keşid, 
edilmiş ve hu ziyafette Yunan Başveki· 
li M. Venizelos cenııpl:ırı. Yunan harici 
ye nazırı M. Mihalakopulos ,.e refika
ları hanımlar hazır bulunmuşlardır. 

Yemeği bir suvare takip etmiştir. 

ne k b l d 'J k t tk"k' · larJa Ah makamlara "bl~ ~ Ik fıle:ı bertaraf et. _·_.tı"ı-. B k 
1 n a u e ı ere e ı ı yem ı agı a ış· B 1 k f alkışlanmıştır. Ma<'ar aşve i i 

idare heyetine bırakılmııtır. Bun- Jarla kararlaıtmlarak i"timaa um an sonra Balkan on eı an-1 1 A k l t ı· d 
• ıından b.:.!ııeden M. Venizelos de- cenap arı n arapa as o e ın e 

dan sonra birinci sınıf talebesin- nihayet verilmiştir. mittir ki: . . . j misafir edilmiş ve Başvekil paşa 
den Nuri Ef. mektebin ismine Bir davet - Bana belki sormak ıstersınız. Hz. )erile Hariciye vekili Bf. di 
itiraz etmiş ve: UIOmu Aliyei ticariye mektebi şeh. Netice, maksat ne zaman hasıl ola- müşarünileyhe otele kadar refa· 

benderlik şubesi müdavim ve mezunla- caktır? k · ) d' 
-ccUfümu iliye» isminin cciktı- rı cemiyetinden: · •· at etmıf er ır. 

s t k d · · h "Ji • • Fakat nihayet bir kahin değiliz. Anakra, 2S (A. A.) - l\lacar Başve-
-

Yeni bütçede a a a emısı» ne ta vı ıçın Sen~lik kongre hakkında görüşmek B lk ı d ı 
. a an arda iki kuvvetli ev e· kili Kont Beth1en cenapları refakatin-

te9ebbu-satta bulunalım demı'ı üzere Aza arkadaşlann ı teşriniıani cu- tın bu"·· · ' d ı Nıaıl tuer r"tıır yıpıltcek • bun genış ... iı- tarz a an aş· de 1\1ncar sefiri l\1. Tahi olduğu halde 
çok haklı olan bu talep ittifakJa martesi ~ünü saat 10 da mektepte bu- mış olmaları Balkan blokuna doğ· saat 11 de Haıiciye \ekili Tevfik Rüş- Ankara ~8 (Telefonla) - Dun ~aat 
kabul edilmiştir. lunmalan. KAtibİ umumi ru y~~~?~~ğü?e kat'i bir delildir. tü ve saat 12 de Ba.vekiJ ismet Paşa 10 da toplanan hc~etı ,ı·kile gece sa t 

Bunu müteakip lbrahim Ef. Hcıl'iik Cem-l Duşunulebılir ki, sizin bazı Bal- Hazretlerini zi.}arct ctmi1ı1 ve Eaşnkil 23 de dağıldı. Jçtımadan ~onra MalJ\e 
"""""" -·" ............ ... _ ... H. ıı11 11u11m _,_,...,, ... ,_ ... ın••ııı•• .... ~..,··-··-·-----........ __ ,,.." .. kan de~letl~rile olduğu gibi bizim Paşa llazretlerile 'l'evfik ltü;;;tü Beyfen ,·c\.:ilı Saracoğlu Şükrü R şu izahaa 

== ~el a>:nı. fekıldc aktedilmiş muahe- dinin refikaları hanımfendilere kart bı vardı. Ressam Halil Pş. şerefine e er~mız var. bütün bunlar, mevzu· rakmışlar ve Büyiik l\I. M. Reisi Kfızım 
ubahıs ga!enın. vusulüne yardım e· Pa:.a Hazretlerile Heyeti Vekile azala-

-ı>an gilzel Jcın'atlcır birliğinde bir çcıy ziy1Jfeti verildi decek amıllerdır. nna l<art takdim e)lemi terdir. llaı·ici· 
Ticari miina•ehat ye Vekili Tevfik Rüftü Beyf~ndi saat 

Bugünkü içtimada yeni bütçenin 
esasl:ırını tcsbit ettik. Diı) nu umumi\ e 
taksitlerı de dahil oldu~ halde ~O mil· 
yon liraya yakın tasarruf temin edılını~tlr. 

Güzel san'atlar birliğinde dün 
r . 
esım şubesi tarafından ressam 

lialiJ paşa şerefine bir çay zi
)afeti verilmiıtir. Ressam Servet 

B. söylediği nutkunda bugünün 

lürk ressamları içinde en uzun 
bir maziye sahip olan HaJiJ pa-

t•nın resim dünyamıza yaptığı 

Kuluçka 

1u ... etkr4ea .halantmit, bıltlba M. Venizeloı, ı _ .... 'Vunan mü· 12,45 te, Başvekil l•met~a Hakretle
TOrk reuamlannın hocaaı Halil n~ebatı ticariyesine dair olan son ri saat 13,30 da Kont Bethlen cenapla
p.:1§ayı selamlamıı ve kendisine bır suale cevaber. de !U mütaleab nna oteld<' indei ziyaret etmişlerdir. 
uzun ömUr temenni ederek söz- serdetmitt~.r. . H. vekilin1İzİ11 ziyafeti 
l • • b' • . t• z· f 3ugune kadar Türkiyenın .,8 (A A) B .. t 
erını ıtırmıt ır. ıya ette res. Yunanistana ihracatı, bizim Türki- Ankara.... . . ,: k-:; 1' u~: R~: .. 

ıamlarımızdan dig~ er batka ... •belere ye . 'h · b 1 . 1• 13,45 te Harıc•> e e ı ı e\· ı uş u 
Y- • J e ı racatımıza nıs et e J mıs ı· ,.,. , 11 , 111 ıımıııı , 11111 ııı unum "' nıuııııı wunı " , 

mensup aan'atkarlar hazır bu- ~.:. Dostluğumuz ve aktettiğimiz vücuc.le gelmit olan ~ ... stluğun tak-
lunmuşlardır. tıc~ret muahedesi . sayesinde ür. "t viye ve inkitafı için çalıtm:..lan li.-

• edıyoruz ki, Yunanıstan da ihraca· zımgeldiğini hatırlatmıştır. 
Mımcır lcır ı d'lln G. 5. bir- tını ayni seviyeye yükseltmek im- '3u sırada M. Ven:zeloı tebc -

liğlnde topl•ndılcır kanını bulacaktır. ıüm ederek ilave etmiıtir: 
Gnzel San'atlar Birliği mimar- Gnzetecilerin vazifesi - Bazı gazeteciler, yanlı§ netıi 

Jık tubui, dün birlik binasında Matbuat mümessilleri, M. Veni· yat ile efkarı wr._.niyeyi yanlıt. yol-
b. • t" k . . l zeloıa kendilerine karşı gösterdik- lara sevkederler. Fakat bunu sızler 

Henüz son hesap y•p lmadıAıııdan 
size yckOn hakkında esaslı bir rakkam 
soylemı} orum. 

Bütçeyi. teşkilAu e~asiye kanununun 
tasrih ettiğı gıbi bir crş ini~anide mecli"e 
'ermış bulunacağım . ., Haber aldığıma 

göre heyeti Tdilenin muıeakip içııma· 

larında butçcnin tekrar tetkikine dc\lm 
edilecektir. 

Ankara 28 - Ycnı bütçede harcı· 

rahlardan ve hariçten yııpılııcak miıha· 

yeaıtıın mühim tasarruf yapılacahı soy
leniyor. 

Cünıh~rİ)'et b~yranunı 
ır ıç ıma a tetmıt mımar ar 1 • Ak · · ·· ı · t · ' erı teveccüh ve ala aya teıekkür ıçın soy emıyor- . ı.._. gaze ecı-

odası kanunu etrafında mUzake- ederek ayrılır <en Y~nan Beşvekili ferden bahsediyoı um. . An~aar,_ 28 ~A A) -. .:rem.yiz mah· 
ratta bulunmutlur. içtima geç gerek Türk gt----~cılerinin ve ge· Bu U'"':.l.~1a ~rkaımd~ duarn A~~- k~.mesı . reıslerlle ba'muddeıumamllıi 
vakte kadar aiirmüıtür. Cumar- rek Yunanlı rcf:~.~.:- :ı.in §İmdiye ka na ı;r erınden bırkaçına do·ı Cumhurıyet Ba~ramında bul.u".mak ti-

tesit için 

teı" u n d"d t k dar oldug-u gibi ·undan sonra da nerek: zere bu akşamkı trenle şehrımıze gel· 
ı g n on ye ı e e rar top. b' B .. 1 • • • ı d d'k · ı dl· ·· t ·ı k" I J üyük vazifeleri olduğunu hatırlat· - u soz erımı, ıız er e ı - mış er ,.e a ıye mus eşarı e ,.e a et er 

anıJacaktır. mıt, iki memleket -nafii namına katle dinleyiniz! demittir. kanı tarafından istikbal edilmişlerdir. 

horoz! ... 

- Seni miskin seni bütün ap·ı /ur olmnz \"C!':ilelerle e\'e geJiyor, kahı müş. Sansar mı boğmuş, başka bir has
tallığınla şimdi de benim namusumdan eski ni~-ınlarını, kah başka bir harp ha talığa mı uğradı bilmem. fakat Tavu
mı şüpheye kalkışıyorsun! tırasını kahYedeki dostlarına göstermek ğun zararından sonra bir de yumurta· 

Diye bağırarak onu göğsünden itti. için karısından sandık anahtarlarını is !arı feda edemem. 
Bu ismet şahlanışı, bütün kocalarda tiyordu. Muharebeden bahsetme~-~nun Jagar yine bir şey anlamamu~tı. 

olduğu gibi Jagarda da içten içe bir gu bir zafı idi. Evde kaı-ısından yedıgı da- - Satalım on lan öyJe ise! 
rur uyandırdı. Sesini kesti \'e barış- yakların acısını, muharebede attığı in- Diyecek oldu. Kadın bu defa gU18· 
mağa hazır yumuşak bir ta\•ırla kansı· lıç darbelerinin hikilyesile çıkanrdı. yordu: 
nı okşamağa yeltendi. Etrafta ç.i.ft.~il<'r, ~aha u.zakla.rda ço- _ Bire AUahtan korkmaı. ben Mı-

Başka bir zamanda olsaydı bu okşa- banlar Ye koyun seuşen çıftlerı vardı. nin gibi vkdansız ., El : 1 ··.. · · · 1 .. ·· k h'.. mı.)ım. "aeme rnalar madamda yılan surunmelerı ka- Hıçbır yer. namus u gorunme ıssı~ı cılk yumurta satılır günaha girilir 
Fraıuızcadan dar iğrenmeler yapardı. :Fakat bu ak- feda edemıyen madama uygun gelmı- mi? .. 

~ şam her nedense Cazla ısrara lüzum yordu . .Fakat o sarp kollu, kalın bo- _ p k" . ğ ., 
' adam Jan, kocasının fsmile anı- kadında başka hisler de uyandırmış. görmedi. yunlu delikanlının hayali de gözünde re 1 ~e )apac~ ız. 

~j fakat koca mın burnuna gülen, za- Tavuktan kork~n bu kart horos artık Jagar karısının geniş göğsüne, taş- tütü;> ordu. Düsündü düşündü, kocası . -: ~e ~· ) a.pacagız? Çabuk SO} un 
lld ı adanıa köle muamelesi eden bir ona erkek şeklınde bile görünmez ol- kın kalçalanna aciz bir imrenişle baka· horladığı müddetçe o düşündü. Birden -•~dı .}ntaga gırecek kuluçkanın 'azı-
1 '"dı. Aralarındaki epey yaş farkı muşt?·. Köyün deJikanlr1anndan sağ. rak: bire gozleri parladı, galiba aradığını f~~·.~ı ~e~ . yapac~.ksın. istersen evin 
it ~oksa başka sebepler mi herifteki lam, ırı yapılılar pencere önünde alı, - Seni kıskandığıma kızdın mı ka- bulmustu. Tatlı tatlı gülümseyor, haz- hutun ı ını sen gor ben yatayım. 

1lıbıkJığa sebep olmuştu, başka bir kor, şişman ka~çalannı çalkandıra:rak ncığım. la geziyordu. Jagar şasırdı ve hu şaskrnlıkla: 
~Je mi vaı·dı? bilmiyoruz. Yalnız onları ayartmaga çalışırdı. Dedi. Madam mağrur ''e müstehzi: Ertesi gün bermutat kahveye gitme- - Olur karıcığım. dedi. Yatağa 
11 u belledik ki, Mösyö Jagar Jan e~~i Bir kaç kere .~ag~r, k~hve dönüşü - Kızmak mı? .. kızdığım ,·akıt ne- ğe hazırlanan koca ına: girdi. Yumurtaları kırmamağa çalışa· 
Ilı llıuharebeye gitmiş bir babayegıt bu man~ra~~n gormuş ve Jlk defa ola- ler yaptığımı unuttun mu koca ser- - Dana bak dedi, sana iş çıktı. Tam rak kımıldamadan uzandı. 
tt1~'11a rağmen kansından tiril tiril ~ sesı~i .yukseltmek cilretinden çe- sem? tembeJliğc .raraı;ıı· hir iş. Artık kahve· Odada ona ı.&7..ım olacak her şe) var· 
lfeıordu. . kinm~mıştı. E !.- Kola)'mı ya._ insan Cevabile tekrar acılaştı. .. . ye gidip pis pis para harcama) acaksın. dı. Kadının fendi erkeği yendi. Gece 
1~( e tekaütlük, onu köyün kahvesıne kendısine 0 kadar amansız zulümlere- Yemekten sonra Jagar. koşe!':ındc ya Ja~ar afallamıştr. zarnllr ta'uğu kesen kadın mutbakta 
~falldıktan sonra madamın zulmü, is· den .karısını başkala~n.~ karşı gülüm- vaş yavaş uyuklamağa baslarken, ma- - Na ıl i ·? onu pişirerek da,·et ettiği deJikanh}a 
la~''· hakareti hatta ... hatta eğilin de ser, ıstekle bakar gorurse sabredilir dam gündüzkü maceraya bıraktığı yer- I>i)e sor<lu. zi}afet ha7Jrlıyor koca ı içerde yu-
ltlt'ııııla söyJiyeyim dayağı kat kat mi ya?- ~ den başlıyor ve ku~ral, çam .}arması - De gün ene! ta,·uğu kuluçkaya murtaları soğutm"mak i<'İn ha bire 
J 'Ştr. F~at mada~, ~abahatlf oldugu haJ. delikanlının gözlerınde U) andırdığı ih- .}atırdr<Yımı bi1i) oı"Sun ya.. uğraşıyor )alnız günün muhtelif sa. 
bı~r b6tlin bunlara anlatılmaz bir de yıne .s~sup on~~e bak.madı. Sıkıştı- tiras ateşini içi gıdrkJa~a gıdıklana dü- - :E,·et amma... atlerinde köpeğin niçin siddetle havla-
lca a boYu eğiyor kan~ !.tağırdıkçta nlmış dışı kedi gıbı sertlıfi arttırarak şünüyor, sahneyi hnynlındc tekrar edi - Dur, ı>atlama daha hitirmedim.Za dığma bir türlü akıl erdiremiyordu. 

Satak cleıik arıyordu. Bu miskinlik tımaldqmaja hazır tavırlar aldı: yordu. mUı hny,•an bu gece birden bire öl- • • • 
Kahve en çok yakındı ve Jagar o-
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Kayserinin kazaları 
Kayserililere sorarsanız bu vilayetin 

üç buçuk kazası vardır 
Bu mektubumla, Kayaeri •lll· 

yetinin umumi •aziyetinden bah· 
aetmek iatiyonım. Kay1eri Yill· 
yetinin DeYeli, BOnyan, Azim,. 
veya Pınarbqı, lncen namile 
d6rt kazaaı var. Fakat, bir Kay
serili, bana bu isimleri verirken 
ilç buçuk kazamız Yar demifti. 
Buçuğun manaai, lacen kua11-
mn kftçllk bir kau otma1mclan 
ileri geliyor muf.. Villyetin hu· 
11U1i blltçeıi, 660,800 lira, bunan 
266, 789 liraaı yol •• 258, 753 
liruı maarife, 14,490 lirası ziraat 
ve baytarlık itlerine, 43,411 li
ruı da aabbat itlerine aittir. 
Villyet dahilindeki yollana 
amumi uzunluğa 590 kilometro
dur. Blitlin kazalara ve nahiye
lere otomobil ve diğer vuaitle 
fidileltilmektedir. Pınarbllfl ka
n11 ( Aziziye ) bundan bet mene 
evvel Sivastan Kayıeriye ilhak 
edilmiftir. Pınarbatı ile Ka1aeri 
aramdaki meale 90 kilometro
dur. C&mhuriyet demlerind• 
evvelki del'irlerde ve d&t aeae 
zarfında Pınarbaıı kasumdan 
Sivaıa dotru ancak bet kilo
metro yol yapılmlfbr. 

Halbuki d&rt ıenedenberi bu 
kaaya ait yoldan 42 kilometr.. 
klmilea bitirilmit ve 48 kilo
metrOlallun teaviyei tlrabiyelİ 

ikmal edilmiıtir. Aynca bu lnı· 
mın 26 kilometroıunun b&tUn 
ihzarab yapılm11 ve tetriniuniye 
kadar ela fOA halinde batla 
ameliyab bitirilaif olacald:.r. 
56 MJiiede b8f kilo metroya 

.. rhftilta1ril bla 11art ıenelik faaliyet 
..- · sbet kabul etmez bir himmet 
ve ıayrete pek gllzel bir miul 
olabilir. Bu faaliyette ve villye· 
tin diter iflerinde çok çahfkan 
bir Yali olan F aat Beyin de 
çok bOyftk gayret ve himmeti 
inklr kabul etmez bir açıkbkta 
a-Bz &nOnde durmaktadır. 

Sivaa - Aziziye yolu deYlet 
demiryollannın Sivu batbna 
amudi bir tarzda lnmeai ve Ma
raJID ma•aulaaım temin ettiti 
için bOyllk bir iktiaach faydayı 
Mis bulaamaktadır. Villyet da· 
IWmde lier fe1İ ikmal edi ..... 
SS8 kilometro ıoa mnmttar. 
Mtttebakı kısım peyderpey tamir 
Ye iaWı edilmektedir. 

Yollar jçin iç aeaelik bir 
prağram yapdauf Ye iMi prut
nm dahiHnde yol faallreti cle
nm etmekte bakmllRlfbu'. 

Maarü: 
Villyet dalülincle 121 ilk mek· 

lıep, 232 11W1ıltim meYCutt.. Ba 
mekteplere 8362 çocuk deYHa 
etmektedir. Uk melrtepa.den 
bqka bir erkek u.e.t, im orta 
mektebi, k6y muaDlm mektebi. 
leyli yab mektebi Yardır. Bu 1e· 

ne Develide pel bir mektep 
binaaı ikmal edilecektir. Birçok 
klylerde aari vesaiti haYi mek
tep biaalan intaama da .,..... 
mlllUfbr. 

Millet mektepleri faaliyeti ele 
mllkemmeldir. Her klyde bir 
halk okuma ôdaıı açılmıfbr. 

Vali Fuat Beyin aıaml himmet 

ve muavenetile bir uan atika 
mtlzeai meydana ıetirbmi,tir. 
Aaan atikaclan (Hoaat) •e4n
aeai mtlze ittibas edihnİftiı'. 111-
zede kıJmetli bir genç muallim, 
Me1-et Emia B. çahfmaktadır. 
Aaaclola tari1alni tenYire hadim 

birçok tarihi eser Ye vesikalar 
bu sencin pyretile burada sak
lanmaktadır. Maarif veklletinin 
KayHri mllzesine maddi ve ma
nevi yardımlarda bulunmuı çok 
faydalı bir ıey olur. 

Sıhhat: 
Viliyetin ahvali ııbhiyesi umu

miyet itibarile eyidir. Merkezde 
idarerl husuıiye tarafından idare 
olunan 60 yataklı bir baıtane 
var. Hutaanede rBntgenine va· 
nncaya kadar her ıeyi mnkem
melclir. 

maat: 
Kayaeri .. e mOJlıakab bundan 

iki ıeae e•el kuraklık sahası 
dahilinde idi. Kuraklık kayJ&yli 
ye muta.hail kısmı ile beraber 
tftccan pek 11kıfık bir bale 
ptirmifti. G~en aeae Ye bil
baMa bu ıe11e mahsul cidden 
faJIUÜ memnuaiyet bir mebzu· 
liyetteclir. Şu kadar ki bu meb
mliyet, &atlan dllfiirmGttGr. 

y ... W,lii .. laalk meTaddi 

ia..,t " ibtiyacatm temia 
bmuunda kmaldak ıeneleri gibi 
mlfktllM ~kmemektedir. 

Memleket bir ziraat memleketi 
olmaktan ziyade bir aan'at 
memleketidir. 

T•t~ MiJmJIU 

GELISi _; 
GOZEL 

Ölen düımanbk 
Y-•Wwwa T-.k, Tır

ldyede Yanan dttmaDhğı 
azun aeneler ılrmtift6. Nihayet 
her faniye mukadder olan &lftm 
onun da yakama yapııta. iki 
,on evnl, bu d0fm1111hk denilen 
ihtiyar Cadı Ankarada can Yerdi. 

Ankara zaten Byle bir yerdir. v...... lba• ıela teJlere 
oracla bayat -...wr. Y llf81D•• 
urarb olan feJler ele camaı ora
da Yerir. 

yeni aazeteler 

A ... pseleıi JGIJOl'da. Ja. 
t.Malda birkaç pzete ça-

kaealnmt. Eh, tam Ka.am için
deyiı. Bu menim, maltm ya, 
fidan dikme mevaimidir. 

~3,q. -------Balya - Kara Aydın 
ı•rketinde 

Din bir ıftitM y.,alch 
SlmH brfml plyaaaamm dttı

meainden d.,tayı nzlyeti mftı
klHepn 
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Balya • kara Aydın 
madeDleri firketinde dlln fevkal
lda bir içtima yapdllllftar. 

Jpimaa ParWen gelea murah
....,.., hlktmetten muaYenet 
ncna için Ankanya gidip danen 
lza da ittirak etmiftir. 

Bu ha b6k6metin mllzalaeret 
Yadettİp Uyetİ idareye bildir
... ft ...... et ..... te.biti 
~ c:umartem flnl heyetin 
hlırar AnkanJa gitmesi karar-
lqtınlm11br. ' 

Şirket bundan maada dün yeni· 
dea madenin ba11 k1a1mlannda 
Ye amele .,....... tensikat 
yapmail blMal etmiftir. 

Sur19 JOld•t 
Hariciye vekilimiı T enik Rüt· 

t!l, Beyle beraber Reayaya ~den 
SoY)~t sefiri Suriç 1oldat Çiçe
rin yapurile bufln pbrimize 
selecektir. 

M111rda kanuni eıaıi 
tadil edildi 

Mısırdan gelen son haberlere 
g6re ıimdiki Mısır hükumeti Mı· 
sır kanuni esasisini tadil eden 
raporunu vermiftir. 

Sıtkı Paıa hükumetinin yap· 
mak istedikleri ıunlardır: Bir 
devreli olan intihabab, iki dev· 
reli yapmak. 

240 meb'ustan teıekklll eden 
mecliıin azasmı 150 ye indirmek. 

Şimdiye kadar bir dereceli 
intihap daima Veft fırkasının 
mvvaffakıyetle Ye bir otokrası 
bir de kabiliyetsiz otokruı vfi· 
cuda getirmesile neticelenmittir. 
Bunun için intihap usulnnn de
ği§tirmek icap etmiı, diğer ta
raftan Mısır ekıeriyetle zilrradan 
m Uteşekkil bir memleket olduğ~ 
için onun ıayıaı fazla meb'ualar 
tarafından temail edilmesine ha· 
cet kalmamııtır. 
Diğer taraftan iyan azHından 

azaltmak ve bunlardan beşte n
çünün naabedilmeleri mildafaa 
olunmaktadır. 

Kabine bu esaslar daireıinde 
mecliain ekseriyeti mutlakasına 
karşı mes'ul olacaktır. 

Meclisin eskiden h.er içtima 
devresi 6 aydı. Yeni tadilat ile 
mecJisin her ıene içtima müdde
ti beş aya indirilmiftir. 

Yeni tadillta göre mali mahi
yette olan kanunlar hep bftktl
met tarafından teklif edilecektir. 

Hükumet parlamentonun içti
ma halinde olmadığı sırada fev· 
kallde bir kaaun neırine mec
IM..r olduğu takdirde meclisi top
lamağa ibti1aç hiS1etmiyecektir. 

Gene yeni tadilita g&re inti
hap aleyhinde vu'ku bulacak iti
razlar, mecliıin bir encllmeni ta
rafından tetkik edilecektir· 

Meclisin fevkallde bir içtimaa 
da Yeli için meb 'usan ile Ayanın 
mutlak ekıeriyetinİll bunu iate
mesi lazımdır. 

Bir namzedin bir yerden meb,
:us olarak intihabı için onun ora· 
da iki ıene ikamet etmit olması 
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Sen ona, Osmamn gasıp olduğunu 
söylemedin mi ? 

Mehmet dlifladi. O.• .. lakırdı- ..... kadar Jlak ..ıaiW Mr ki1Ut yok· 
ıan hau.eı.edtti beeWH iti. s.a. ta. 
oğlu baa• ulUı ".,..._ · - Peki, Rureti Peypmberi• asıl 

- Meltmet, .. db iliyle 41eiDÜI. ftıW m .. t - ·siniz?!. 
sesi kim ea1dınb?.. - otl•• Peyc-:mberin varl8i yok· 

- S. ..... he-.U- Ane De il- &ar • .,.,....._... kümeden ki1UCye 
rüştfl-. B• O.... aleJllhMI• Wr ... hltlml etmez, a.met kimi liyakat ve 
rekette btalumaktaa menetti. elll"yet ..ıaibl clrilr, kimia vahdeti mu· 

- Hemşiren sana ne dedi?.. ıha~1::.ı.ya muktedir c ·:uğuna karar 
- Bana Ocmanın en güzide ashap- rir ve onun etrafında toplanırsa o.,u., 

tan babamın öz doatlaruulaa 0Jd11fa•u' anı!.addentmı o idare eder. Semn ba· 
söyledL ban bu kudretıe, ba liyakatte athm ol· 

- Sea ona Hz. Osmanın guıp oldu- dulu i~ln herkes onu bap geürm .ti. 
ğunu söylemedin mi?. - Demek ki senin Hz. Peygdnıherc 

- Söylemedim, çiinkfl Osman gasıp varis olduğuna dair söylenen sözl.., . r. 
olursa benim haltamm •a guıp elması asit yok mu! f 
İCAP etmez llli? !. - Ka&'iyyn aslı yoktur. Bu 837.1 .. J'İ 

Sebe oilu f&§ırutn11 l.elli et.emek çıkaraalan yakaluam onlara hl\Uerini 
için üstün körü cevap verdi: bildirirdim. . . 

- Hayır, dedi, icap etmez. Senin ha Mehmet kendini zor t~ttu. KentliSI 
banın meziyetleri çoktur. Fakat baban de bunlardan biri idi. Bu sözleri kimle 
işi Hz. imama bırakmıı olsaydı daha rin ~kanhfnu o biliyordu. Nihaye 
çok isabet etmiş ohınhı. Böyle yapma· Mehmet, Allnla, OH\an hakkm4a ae 
malda laata etınit a&JdMU. Ona da dÜfÜlldilthti anlaJDak i8tedi: 
H:ı. Peygamber .er.dinde Ntka. bir .... - Os•an aleylıin•e, çabfmak H• 
kamı vardı. Sen şimdi bam. haber Yer, öld\irm 'ie tepbbüs etmek sizce rilGaJa 
bizden ayrılıyor musun?. mıdır? .. dedi. 

- Hayır ayrılmıyorum. Ali hiddetle cevap verdi: 
- Dünkü kararlanmızı yann tatbik _ Senin halinde tuhaflık var, akl•" 

edecek misi~:.. .':lı oynar.m c;.:1um~. Dünyada adalll 
- Edecegım. O hal~e m~le kal· öl•inneden şeni bil' dirim ftl' mı1 

madı. Haydi kalk ve isürallat et ve sa· Bir adamı naJaak yere öltlimafik ıbiittill 
bah hazır ol! insaalarıa kamaı dökmekten f arU&.

Mehmet gittikten sonra Sebe oğl~ dır. Bunu bilmiyormuş gibi ne diye ar 
adamlarıRI çağırdı, ~eh metle olan mü ruyonun? Senin sinirlerin bozulmuf 
laka tını anlattı, SODJ'a ilave etti: . olacak. Kalk gtt, raaht et! 

- Mehmedin Ayşe ile bir kere gö- Mehmet kalkıp gitti. Ali, onu bir af 
rüşmesi onu bizim içimizden ç.ıkarma· zed...,-.ı Mela.et her ,eyi itiraf edr 
ğa kafi geldi. OuaaaıD bugtiakU n11tku cek, onun namına yapılan porpagand• 
az kadı bizi dağıtıyordu. Acele edelim, ı.rı il e49Cekti. Fakat tne1eleyl bi 
yok• hOllrana •trans. Dlllktl b~ f& b·ı -

b.k -.ı ·ı · la kt miyen Hz. All, bunu hatınan ı e •-!arımız yının tat ı "'ıı mış o ca ır. t' . ,. . 
d ırmemMc;.ı, 

Hepsi de muvafakat ettiler. Ve a· Meh.;.et derin bir mtrrap lçtnd 
ğıldılar. kalktı, od•8Pla pkildi, n ,atatıaa 1"' 

-2'-
ğılcb. 

Meluwet, Sebe ethlR•an aynlank _ 25 _ 
Aliaiıı ~vine sittL Alinia ıaiafirba-. En.I abü •it.itler haaleleriJ 
si geae dolu idi. Gene Hz. Osman ~ese- tecdit ettiler. Selle atlu ile arlwl~ 
lesi konuşuluyordu. Mehmet te ıçeri n 

0 
pcıe .,.. .. •ıflar, abaha ka

girdi ve dinledi. AH, ba§lnda toplanan· h çMara uir&7arak •-Daa p.,rl, 
lara nasihat ediyordu. Onlara fitne ft ,::ıa •lfsltJeria 9Önen tnldal aJ...., 
fesadıa lenahklanm anlatıyordu. lıleh ele ~ Jhınlarm telkfJ 
met Alinin yüzüne baktı, Sebe oğlunun m .. Osmanın maksadı Muaviye ot' ıarttır. söylediklerinden bir 1z keşfetmek iste- nda gorella . kad 

1 
yalam~ 

Mı11r kanuni eusiıinde wku di Fakat Ali ~ok samiMt Wi. OturaRlar usuJ: c.ıdye arldoniktean ° h-~ 
· d" k d · Mua,,..,.e or usu ge n sonra epr,. balan bu tadilat şım ıye a ar, da• Wri ona aormqtu: 

1 
. 

1 
· d b. ·-: l' 

be de il tin kılıçtan geçecek er, JÇ enn en ın• _. 
kabir ekseriyet fırkası olan Veft - Peye~ r n 90~ra llllllle kurtulamıyacaktı. Bu t'elkinat tüt,. 
tarafından kabul olunmuştur. başına geçmıye en çok layık olan zat tUrll fekillere •kuluyw "e erı aldat-' 

Mısınn ikinci fırkası olan meı- siz defil misiniz: __. •rette •etrolun1lJ'Orda. Sabalale!! 
d b di Hz. Ali tereddüt etm-ea c:ınap ftl'· . ..,. 

rutiyetperver Abrar a u ta • di. müfsitler istenılelı her şeyi yap __ _. 
lit aleyhinde karar Yermiflerdir. ·_ Si bu ümmeön l)e)'aa•berinden hazırlandılar. Bunlar arasında -~ 
Abrar verdikleri kararda fU BOnra ~zalının kim olduğunu haber nm

8 
ka
1 

tllndeln fazlaca hah hl~~.un1.::,1f1°.afı ed. 0 un ara ya an onua a ~• '"'"""'~ _.,, 16zleri s6ylemekt. ır: ftreyim evvela Ebu Bekir, BOnn ~er. lellf)"Ol'du. ÇlnkU katn kelimesi bap:; 
.. Abrar, bDkOmeb bazıranm kanu- [~] Ben ancak Osmandan ıııonra ken- n iiıidHartlU. fllllfldtlere sabahle,-

nf eaaalarıoa dokunmamaauu temin dunde bir hak görU~':'" ~1 rlni dört rilen Uk emll' konak kapısınm önl~ 
. . bükA t Bu sizler Meh•oııııwn •-• 1 ak i i t)dll"' için sarfı meuı etmıf, um~ a~tı. Demek ki Sebe efluaun batan 0 toplanmak ve onu ~or am ç n 

baa fikirlerinden Yaz geçmJŞ sözleri u-.a idi. Cemaat «ene llfa Wr emir bek1emektL _ .. .-'! 
isede unun ısrar e ıgı ı ır ~r, dalmrpr, fakat Mehmet mütemadi,... Mr kal~bahk to landı. Ko trv· fk" l >'-· Sabah1eJin konabın kapısı 03 
hlkkimiyetine munakız oldugu düflatlyordu. Peypmberden sonra bu bl U~-Ln ,,._ ._ 

1 
P m 

f . la 1 Eb ~-..er uu -P anmanm K'.. gibi parlementonun aabyetini ümmetin atalı, oau ba ası o an d~ utlamakta l'Kikmedfler. Bunlartll MI 
felce uğramaktan ve parlemento Bekintt. Kendfl!li ._ ba .ı~~i~~eıı~-=~~ ri girmek istedikleri aşiklrdı. B~ 

h. h tta idi fakat yann aen-..... '" ... -· d k r-r. hayatını en mü ım uausa ' . _._ ..... laa bir ... ...,. Hz. 0.111&11& ıatlracaat e ere ne _ , 
. B d do be.sının en um ... s ... • 1 Os ıaı .. 

tadil etmektedır. un _an layı kanile bulaştırmak üzere idi. Babasının caklannı sorm~ş ar, man on 
Abrar fırkası bnkümetın bu ha- ruhu onun bu hareketinden kim bilir ne mirler vermişti· Bit ~ 
reketini tasvip ve teyit etme- kadar muazzep olacaktı?... - Kapıyı sımsıkı kapayınız. t~ 

kt d. Aı· . .. ..... daki adamlar O'fdiyordu. senin içeri girmesine mibade e m e e ır .,, ırun "'""ii"n . • iz! dll 
Lo d teleri İle M•••*' Mehmet yerinde kaldı. Nıhayet kalaba· n 

1 1 
.
1 
.... ~· 

n ra gaze - AU .. d .. - Kapıyı zor ar ar ve sı aa• 
bllkumetinin hareketini tasvip hk gittikten sonra onl u~ gdio~ u. narak içel'i girmek isterlerse: ; 

· - Mehmet yanıma ge , .e yiJll" 
etmektedirler. Taymıs, Mısırda Meh t kalktı, onun yanına oturdu. - Onlara mukavemet etme dl' 
bir iıtikrar haııl edeceğini ve Ali =~du: 1lh kullanmayınız. İçeri girerle 
Mısın Veft fırkasının inhisarcı- [1] imam /bni Banbelin mlianMIL lan ben kal'fllanm. bit Jll 
1 w d k rt cagv mı söylemek- CUt ı sa. ı ıs. Osmaaıa evi içinde bulunan _ ~ 
12m an u ara kf-ı b • t l "kk. u ·kte 90111 .. °' d b.l d [2] imam lbni Ranbelin nr.IMnedL ,. u enm e a ı e ı n ...ı,ı, 

te, on an ıonra ecne 1 ere 0
- • ftya inmişler, kapıyı sürmeleınlr ' 

k k b. l d ktan IODI' Cilt 1. Sa. 142. .,ı,r 
unaca ırıey o .m~ ı . . a _ Oilum. derin, derin rlU,tillU,.or· kasına birçok şeyler dayana 

lngilterenin bu gtbı dahılt ıılere ., beklemi•lerdi. _J 
. sun nen var.- ır p~ 

karıımıyacağanı Hive etme~tedır. _ Size bir şey soracağun. Müfaitlerin kapı Ö•üade to~41 - Sor akalım. lan haberi Mediaede aüratle Y. ,.'i* J 
Maaş cun1artesine - Beaiın babam sizin hakkınm su- Ali, Talha, Zübeyr vaziyeti ~ .. ır: 

petti mi?.. icap eden tedbJrlere .teveesiil ~ 
Tqrinisani maaşının cumarteai 

gUnü tediyesine baılanacakbr. 
- Bu nasıl la· ·dı Mehmet, de~n lanm buraya giillder.U~t,!;,..4 

söylediklerimi duymadın mı71 Senin ( 
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t:::ro:'::ı~o::n~un~d:~E-H_ı ~--H~A.;_B_E_R_L~E-~_· __ .... ] Suiistimal mi~ Yavuz 
Cuma günü lzmire 

gidecek 
Limaaımazcla bulanan Y avu 

aarbluma dibi de binlerce kiti 
tanfmdaa .. zilm1f ve saat 
15 • kolordla lmmanclaoı 
,...a Naili Pap pmiyi ziyaret 
.... ' .. ı. 

Yanmmm bu alqam Cllmhu
riyet b.yramı ıerefine elektrik
lerle donanacak, kuvvetli bir 
ihtimalle Cuma ,e.a bmire 
plecektir. 

Yıkılan ev 
Enkaz altından iki ceset 

daha çıktı 
Galat.da Mumhue cadde

llnde yılnlan Hd em eRUIDID 
kaldınlmaıına dno akta•• kadar 
dnam edilmif'ir. 

Kahveci moruk Osmanın 
cesedi dnn sabah enkaz almadan 
çıbn!mqtır. Osmanm ceaedl ta
nınmayacak bir halde ezilmiftir. 
OamaDUI prajl lbrabİlll Dluı 
ile kahYecle etmuıll• bir 

Edebiyat 
fakültesi 

Divan intlhabatına 
iıtirak edecektir. 

Dllnka aktam refiklerimizden 
biriai Edebiyat faklllteainin Da
rOJIGnun divanı inb1ıabatına da 
ittirak etmemesi ll)ubtemel oldu
funu İfaret etmiftir. Dan tahkik 
ettik ve bGyle bir ihtimalin mev
cut olmadlfnn lfrendilr. 'Edebi
yat fak&lteai mldeırisleri pazar 
glal toplıaarak diYaD için iki 
madem. intih.p edec:eJdenlr. 
K6prll0 zade Faat B. bayle bir 
iMJmal lıakkHMla fikrilM Hnm m. ... 
mıı rrınmzec 

- Ne mDoaaebet. Doiru de
jildir. Tekzip edebiliııiaiz, de
mfttir. 

Cümhuriye 
Bankası 

...... nb . ifitmltler ve derhal B 
yerlerinden fırhyarak dıprı ugüne kadar ( 5 ) bin 

hissedar kaJ.t çakm1tlardır. Çarak 90kaia çıkınca memur 
9i 

ileri dojn kotmlllt uluı iH 
evdekMr. •'cbpn "1ann .. ik. 
tea aonn yaadaki aokap •P
mqbr. o .... an aobkta iki adım 
ilmi gidemeden eY yalolmıı, 
altmda lralmlflv'. 

edildi 
• Haber a1dajımıza g8re • Tnr

kıye COmhuriyet merkez ban
kası • mn faali1et aahaauaa ge
çeceği gila pek yakmlqmııbr. 
Bankama T epinisani ortuma 
doğru tqekkOIG çok kuVYetndir. 
Şehrimizde timdiye kadar Def-

Dlln akpm lid dtçll Petro
nuo ceaedi de çakanlmlftw. Sllt
cllaUn otlu ayrıca oa 1Mt amele 
t•tıa.f Ye Jm 'ar beledi)'• ame- t~rdarbk, Darpane, Damıa. Mns-
.. ine y..-dım etmiflerdir. SDtçil ~arat, T~tO?, zat işleri miihuip-
lletı •ım evde atman Swlka lıtl, tasfiyeı heaabat Ye ıair bazı -••1&1 _... ,.,. * ~ L. • • da&elerden (SOOO)e 7akm memur 
Te inerken tnhiclna ft1iaUfC16]a · t.,a W ........ Mue Mllet--
aıaJapl•pr. im altDlfllll'd ... . 

Eabs altmdm ceaedf çaka- Bankooot ihracı imtiyazın • 
rdaa tahani komileri Huan mlnhamran haiz olan "Ye mem· 
T alıma Ef. bh had pbe mem•- leketta ticari, mat, mıat, maJI 
ı.rmctandır. inldpfma 7ardım ga7eaa1e ihdat 

Verilen maltmata nazaran uabi edilen bankama baıhca veılife
Wr rahataaıbk aeçlrmekte olan leri para piyuaunı ve tedavli
komiMr abalale,in emaden çı- IOnn tamim, hazine muamelele
lrarken ze«Miu "çok wblJim. rint ifa. bankaların teYdi ede
~ hltiw Meaiim belJd.. cek1eri kuvvetleri mOkerrer 
O'iftir. Bir wt ...,.. ime ilkonto etmek, Tlrk puumm 
b~, yudığamız. f"!llpıt ..... 'ikbaadl bayat Ye faaliyetfmlze 
mittir. ZavaDı lromıaenn cerw•• çok feJbli hamleler Yerecek 
dla Edirnekapa meuıfıima olm ma.talıbel lati1numı hlk6-
defaectilm1ftir. metle beraber buırfamaktıı 
~ im Saltaaa, blıYeci Hlsıe senetleri • 

O..... altçtl Petromua ceatleri Banbnın hiaeU ... __ • 
...L. -a-aı-a. .. Mıı. Ua.l..J • mi ---Jeaı .. •:--:-r-· -----••-:- (15) milyon lfradar. Beheri 100 .c:_ftaleriMIM ~ B.. tabld- 8ra kıymetinde Ye n ... mahar-

ajr.... · nr (150) bin lılaeden mDtqek-
EtabJi Rumlar kildin 

Eli. • • Adllyede 

1 '' Emniyet şan<Lıından 
SUV aflSI Baroda Od ,.re ı,ı ... ., ~tlrltill 

Dün vilAyeti 
ziyaret etti 

Elllal...W~ 
Liaa11111U1da baiaD"' Y 11UD 

"Elli., krpYulrtl •ftrili .. 
vilıyete plerek yaJi Beyi ZÔ'8"' 
ret etmittir. Vali B. de 'iJedea 
IODl'a Semiye Jiderd bu •a· 
reti iade etlaiftir. 
..._,lnıand'!J 

Armatörlerin tetfmaı 

Muhtetıf meıeıefer tetkik Verilen malo..ta atr• f..H. 
edılıyor yet •aadıjaada Wr _.._. -. 

llltanbul barosunda dahiH ni- kufJalllnlfhJr. Ba ..__ald _. 
zamnamede, bilhaHa mOnhal Jümat ıudur: 
iımbırt mectiti azalıklanna yapı· f:pey Wr ...Wet n...& '* 
lacak intihaba temas eden kısım- buuD on bit bia lira klflH 
da tadi!At yapmak tizere teıkil de olan bir e91nl emalyet unil• 
eaılen komisyon, tadilit esasla- tına terhin etmif. het bin )jra 
nnı haZ1rlamaj'a devam etmek- almıtbr. Bir mtlddet IOD18 ... 

tedir. Tadilat esaslarının hazır- dık memnrlanndan frf•n el. • 
lanmua bitince, he1eti umumiye dınm mObrllnll taklit ederek ,.. 
toplaoacak Ye bunlara kat'i tek- dıktan bet bia liraJı · d• .... 
lini verecektir. areçirmiftir. Bu kant* wınttle 

Tadillbn ihzarı, kAnunuaaniye deu kalem tefJeriaclea MllltM 
beler ıllrene, o zaman baro ve Murat herler ...ıtm .. v • 
UMen bütceoio tudiki ve sair muılardır. Nihayet bmcf• ,.... 
buauaabn mlizakereai içia sene- gün HYel wlni tel lala .._ lca
lik istimaıaı aktedecejinden, dm •andJia plmif, bet Mn llraJI 
buulann mıızakeresi ve intihap vererek eftai rehinden kmt.r
yapılmuı da o zamana kalacak- mak iıtemiftir. DQ1Jua tetkls 
br. edilmiı Ye bamma ._., z • 

Baroca Haydar Rifat B. in bin lira olclap Hl 'iilmiftir. 

ffı . . bb" b 1 k Hwm ile "9 bia Bre ..... a l5ID tqe uaalta u unma 1!....LLI --•-Ja ı....a...- .. 11---- =•-- ... _.__. d tk"k Dl ·-- ..... - ·- 111 --.-c Yer1n111 MllLrll' e te ı ı • te ili 1..-.a.u.. _1......_ ..... 
et.n...tıncla 1f r w.-- •-.- •-·--

• llllft taı.klbta b•ı'ın ... br. 21 
Dlter taraftm, bir ınaddet lik L. 

evvel &tanbul barosu memleket sene vir• meamr ela fabe 
pfterioclea Mamtu M •• 

barol .. arM1ada yakuıclan tanış- beyl•e derhal itten et çf11Lt1a1. 
aajı temiD etmek makaadile mit Ye kencfWnden ...... •• 
Mr bagıe akti fikrini barolara ve halen ADdık emrlnc1e s-'ıtı 
bilclirmitti. Gelen cenplann mayan irfan efw1i helrkmfle 
tetkiki aeticeainde ha fikre te- tetkikata girİfilmipir. 1rfu f1en. 
mamile iftirak edildiii anlqıl- dl n, pdea heri ilticT., ... 
mqıbr. Taavvnrwı tatbiki için mekteclir. ~edil• 
aynca tetkikat yapdmaktadır. 5000 liradar. 

Tevkifane kapısında Ü· DDa emnl,et •s'lt .... , 
zerinde esrar bulunan ıunlan .aylemiftin 

adam ,. Mnmt• " M .... t heylen 
.. cliai id.n kannle iflm el 

JıleykuBardan b~bkçı Cemili çektirilmit Ye Wr mlddet ..a 
•- .... • ziyarete feleı\ 'V11ıa ~ ınde •a..ue•--=-- ı...tL-...,. d-lu.uit. 
... ,. • ..... ES M& • "' UI JCnln: Ul-.J .. • •---·-
T"ıWµ .,._.,. ı' ı ıl hldii, i~ ~ mav•• ..._...,_ .,_ . .... , kılıılr 

leriia ima llrketi ••dM M .,ı•t;" llwiade blr mildv ..- memaramm )mtw. 8ehettll1-
aefriaefm lfletme •llcllrl Bar- rar w.ncmt-du abst hbla- niz muelejf mlleftltl ...... 
baaettia B. ler ella "l"ı~t .-. rak mtl.dei umamiliğe Y.WUİf-

&....-. tir Teftitler 
~da biri~ ~r, lüuD _.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiii- lllMte mlfet'Mak•m 
~lerüün kolaJlatbnımMiıe eme- • ~ur 
bi Yapurlarma Yerilecek klmlr- ı Öl U m ı ati B. Anbraya. lmaclealıa 
l rd ~ lzmire, Dem, Hama iL Edfrı. 
e e teahillt Japd .. ._ ı&lt- S..mnua en nki üeleriodea neye gitmit)erclir. Bua ••••t 

mlltlerdir. L_,_._ __ da t-laı..-• ,. •-..ılılllıllll ea Almncls .ude Aziz B. elin ub.ı ™ ıı;Ja..- .. 
P ır1ce1ert1e daıt b~ukta irtihal etti. C... buluucaldanLr. 

S. C. F. Ta11ndı 
Nulı S.-cla Be~olha oc-Jı 

otm"llCÜ 
s. c. fakı• lataabal Ylll1et 

mvkul c1la Nada haDaan Tak
aimde Kalmll aparbmmma aak· 
ledilmfttir. 

Nuh ..... S.,ojfa lrm 
ocafı faallrelte Waaaeübr. 

zal din iğle a..ri Beyamtta 
Mmadi7e ıokağmda klln eTindea, 
kaWanlarak ADahm raluutiae 
t~ edilmittir· AilMine vr.ı1 
taalyet Meril. Cenabıhak rahmet 
eyliye. 

Glorya Sineaua.• 
Pek , .. _. (PAUL WHJTE. 
JIAN) "• 11

•• wkuaw 
ittirakile •• 1 

..... 

CAZBANT KIRALI 
Wmli ... ab ....._ an .. 
....... 1&1111kttr ......... 
prdtlğtlmk • _., a 
lerden daha -.lıletem, claha 
.ıeasin düa .............. 
olu bu -··t Mnı...; ..... 

1 &o bin lngdlaJn tevzllne • Hallrtaa W.wdar b,d.dumek 
heaarlMdlpr -.,.nı.r tlmdilik it. Ziraat Ye 

latanbuldaki etabli Rwmlara Sanayi bankalarma mUracaat 
Aaaclolwcla tlU'akbldaı -ilke edileceklerdir. SeneUerin hedel-

Farka •eıfıelİlle • ewak " 
d.ıt.rı.. ld .... 1raclar Aab-
raya ..-...•ıir. &-m 
melt'.... T ... B. de ,_.. ıi-

1 KQ9Qk haberler 1 
Da,mler wMlleal- HIUpd· 

mJre b1r telgraf ~keret Paristea htıf

cJye vetlletmt bir mekmp gön4erditle
rinl aJıeattan cevaba kadar barekedert
nl tehir ı•ıcetledlıl .... ı,ıxdlr. 

Millet mektepleri - Cumartesi 
gtlnU bfldlll Tlrlıt,ıede apJacMlır. 

fUluL. FnaaHa ...... T6illl 
azahatJ. Ye 11..-aan .... Nllti6 

Bu hakiki taheaerln mn6 
ld,etiai ,.._ .......... delD. 
afl!l zamanda mizauenia aamet 
" ılltifa ..... , emaall ılrillmeiııalt 
renklerine, orijinal Ye canla ...... 

•abbil tazminet olarak Terile- Jeri. kayıt anaamda 'l.10 veril
cek olan Jtb em bin lnflllz B- IDM llatre " maayyea tartlar 
,.... teniab ipa yap.tan lumr- dahilinde tak.itle Gdenecekm 
LW.ra devam edilmektedir. Memurlar •eq,etleıin bedelini 18° 

Komiayonun, allkadarlann mi- tabitte adeyecelderdir. ' 
..._t ederek tazmiut bılepaa- T •vzi edileoek lentettQ 
~ ..-eleri fPn ftl'ctiii iki Bankanm tepkkllalltia ilk it 
~k mlddet on Tepiımanide HDelli, hiaedufara verilecek 
bitmektedir. yllzde ılb temettlhı&n te'diyeai 

Komiayon bir çok ldmaenin bllkOmet tarafından taabblt o
la•la mllracaat etmedijiai na- lunmuttnr. 
-.ı itibara alarak ba maddeli Defterd•llkUı f•liret 
~~ daha temdide karar nr- Baakanm teıekkttln dolaymiie 

NikAh 
Merı..... mirala1 Dr. CaYat 
~ &e,ia ima Bellice Leman 
haaımta Rıfta Me161 Beyin 
oilclhlan Pazarteai g&ntl BeJazlt 
Daireainde kıyıİmlftar. Tarefeyne 
'-det temuai ederiz. 

deftsdarhkta baylk bir faaliyet 
bqlamlfbr. Maliye vekili Şakra B. 
dan telgraf ve telefonla muhte-
lif emirler vermiftir. Vekllet Ka
ftllm mldllrtl Edip & de ba
kama tetekk&lane ait faaliyete 
nezaret etmek here phrlmizcle 
bulumuaktadJr. 

deeektlr. 
--~...---

Beledıy•d~: 

Viran evler 
Ydnlmak tehlftcesl ......... 

ttı11nı• •&n..-
BeJecllJ• niüti ..... 

..... cliji ,_ bir ...... 
yıkılmak tehlikai ghterea ...... 
lerinderhal içinde oturaDWclaa 
............. n ba h ııtalaer ................. , ........ 
bDdlrm)ftlr. Banda m,ka bele
diye fea Jaeyetine de &Jftca 
Ahpp evleria tamiri için ruh
aati1e takeıe8i Yeril...dea enel 
m.a iJ1ce .. ,.... edillHliae 
dikbt edile ıri teblit edilmiP-. 
Enelld ... çek-. ild m. ,_clald bir eY dla belecliye 
........... tuafmdan ...,... 
edilmit ve tabliye edilerek 1118-
hlrleamip. 

H•ftenın zir•ıt na1,.tı 
1zmir - Son yatan yafmorlar zi

raata çok zarar vmnif dr. 
Şimdiye bcllr J'8t- 1tfmmn mit· 

dm ı 04 milimetredir. 
ilime - <;Ay mabsala tytdlr. 

Adana - Btrta, günden bert pa. 
muk hasadına bışlanmışur. Sonbahar ze· 
riJ•Pa dnam ediliyor, 

ICaJMri - Tarla farelerile miica
deJe devam ediyor. Köylerde zürra bu 
farelerden çok ziyan g6nnüştiir. 

Kocaeli - Pirinç zerlyattnı de
vam ediliyor. 

Çonam - Burada da tarla fare
leri ziraata musallat olmuştur. 

Şirketlerin faaliyeti - Bir ki· 
tap halinde neŞredilecckdr. 

Mualllmler kooperatifi - lstan
bulda teşrlnsanlde faaliyete ıeçeccttir. 

Parla otelcileri - Kongresi ıs 
tqrinsanide Pırfste yapılacıknr. Kongre)c 
Türk otel .. biplcrlni de dam etmiş · 
elrdir. 

..m t ftryete ft ......... 
medyanciv. Gllicle ,...,,. 
Danll.r ... DiJlae.. ...... ~ 
t•!_!• :~~ ~· ... 
IHUICll. uu &Um .,.... •il•• 
leri • ......_.. Coaaa•la .... 
lannda kqt .. mil •• 1 , •• 

f st. B. D8MllbehJI temsm.r 

Bu ıJrıam n 
yann akşam 

saat Sl.30 dl 

Topaz 
4 Perde 
Yazan: 

M. Pıgnol 
r erc4'1Jle eden 

lcr: 1 Galip 
H. Rasim 

1 "'' I ' 
umın 
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programı ~ En büyük ) 
Demiryolu inşasına dair 

1 VAKiT 
[lJst tarafı 1 inci sayıfamızda] 
Şehrimizde bulunan Meb'uslar, Ko

lordu KtL berrt. bahri erk!nı, bahriye 
Ku. askcrl ümera, Jandarma Ku. Darül-
fiinun ve Maarif eminleri, müfettişler 
h4kimler. adliye reisleri, Darülfünun he: 
,·eti. malI rüesa, rüsumat, tapo, emlAk, 
1 >arpane, Kadastro müdürleri, dahiliye 
memurlnn, vali muavini, mektupçu po· 
is, şehir dahllf kaymakamları, ve ~etvel-
eki sıra mucibince diğer müdürler, 

heyetler ve cemiyetler erkAnı. 

Ge9it reımi 
Geçit resmi saat 11 de ve 

Beyazıt meydanında yapılacak, 
Vali beyle, kendisini tebrike ge· 
tenler saat onbirde bazırlanmıı 
tiribünlerde Kolordu Kumanda
nına mülaki olarak geçit resmide 
hazır bulunacaklardır. Geçit rerı
mini yapacak olanlar şu tertiple 
geçecektir: 

Motosikletli polis, askerf bando, as· 
kerl mektepler, askeri kıtaat, polis müf· 
rezesi, Cümhuriyet tlmsatı, itfaiye müf
rezesi, Şehir bandosu, Darülfünun, Ali 
mektepler, izciler, liseler, orta mektepler 
meht~rane muzikası, esnaf cemlyederf. 

Saat 12 de 
Geçit resmi esnasında Ye saat 

12 de muhtelif mevkilerden top-
lar atılacak ve limandaki Yapur· 
lar cHidüklerile iştirak edecektir. 

Alayın ge9eoeGi yol 
Alay geçit rsemiaden sonra 

Divanyolu Sultanahmet, Reşadiye 
köprü, . karaköy, T epebaıı, lstik
lil caddesini takiben Taksime 
gidecek ve Cümhuriyet meyda
nında dağılacaktır. 

Alayın kol başııı Taksim mey
danına geldiği vakit bando is-
tiklAJ martını çalacak bu esna
da vilayet tarafından hazırlanan 
çelenk Cumhuriyet abidesine 
vazedilm;ş olacaktır. 

Saat 14 te 
Saat 14 te vilayette kabul 

resmının ikinci kısmı yapılacak
tır. Bu kısımda koQaoloslar, mali 
müesseseler ve şirket müdür
leri kabul edilecektir. 

Gündüz ve geoe 
Bugün resmi hususi bütün 

daire Ye mUeaseseler tatil edile-
cek, bayraklanmtzla donahlacak 
ve gece her tarafta tenYirat ya· 
pılacak tır. 

Gece eOteenoeleri 
Gece Beyoğlunda istiklal, Is

tanbulda Beyazıt, Üsküdarda 
Boğ~ncılar, itiaren meydanında 
muzıkalar çalacak, havai fitenk 
leratılacaktır. 

Geoe seferlerl 
Vapurlar Ye tirenler gece se

ferleri yapacaklardır. 
Her tarıf donandı 

Bu büyük gün ıerefine dfin 
akıamdan bütün Istanbul bqtan 
başa donanmıtbr. 

Balolar 
Bu .. gece Vali konafında, Tür· 1 

kocagında balolar vardır. Seyri 

j bayram l 
~ [Ust taralı birinci •ahifemizde] ! 
j Cümhuriyct, milletin haki- ~ 
~ miyeti denilen ulu temel üs· ~ 
( tUn?e. kurulm~ı. bir i?are ~~i- ) 
E desıdır. Ona fikır bazınelennın ~ 
~ en kıymetlisi de denebilir. Ha- ~ = c l zineler madde olarak kaldıkça, ~ 
~ hayır kadar ıerre de alet ola- ~ 
~ bilir. Altınla mektep, hastane ~ 
~ yapıldığı gibi casus ta kulla- ~ 
i nıhr. Fakat fikir hazineleri bu § 
= = ~ türlü alçak itlere Yaaıta olmaz. ~ 
~ Cumhuriyeti kabul edenler, ~ 
~ er geç onun bütUn haklarını ~ 
~ vermiye, ıerefin'e hticumdan ~ 
~ çekinmiye mecbur olmuşlradır. ~ 
G Bunun içindir ki ona sahip ~ 
~ olan milletler insana mev'ut ~ 
~ kemallerin en yükaeğine var· ~ 
~ maktan doğan haklı bir gurur• [ 
~ la başlarını yDksek tutarlar. ~ 
~ Bu gururla ytlkselen baıımızla ~ 
~ Cümhuriyetimizin yüksek ya· ~ 
g ratıcısını ıelimlayabm. ~ 
§ ..se,(141 ~ 

Yülyüs Berger Şirketi 
Müteahhidi olduğu demiryolu inşaabnı neden 

durdurdu, meselenin hakikati nedir? 
Cuma gOnkU Son Posta ve 1 tabii olduğundan hUk6metçe bu 

cumartesi Yarm gazetelerinde nokta, nazarı itibdra alınarak yüzde 
YOlyüa Berger ıirketinin hazine- yirmiyi karip bir tenzilat dermi
den 65 milyon mark aldıktan sonra yan edilmiş, fakat tediyat mes· 
müteahhidi bulunduğu hatların elesinde zuhür eden ihtilif ve 
ray ferşiyabm Ye toprak teaYiyeıi müıkillittan dolayı hfildlmet ile 
ameliyesini durdurduğu ve bu· ıirket anlaşamıı ve inıaatın de
nun üzerine bir Amerikan ıirke- vamına imkan görillememiştir. 
tinin Ulu kııladan elli kilomet- Bu hattın kilometre 125 inden 
roluk yolu yllzde yirmi tenzilit Boğaz köprllye kadar olan kısma 
ile taahbot ettiği ve bUkQmetin gelince buna hiç baılanmamışh 
bundan 1,200,000 lira kazandığı Hükümet serbeıt olduğundan 

yazılmıştı. K2-yseri ve Ankara istasyonla-
Bu meselelere yakından vu- nnda inşaat yapmakta olan F oks 

kufu bulunan mühendis Asım B. biraderler nam Amerikalı ıirkete 
gazetemize gönderdiği bir mek· Ankaradaki bir kıaım taahhüdab 
tupta diyorki : ref ve yerine bu kısmın inşa•ını 

"Cuma günil Son Posta Ye teklif eylemiılir. Müzakere ce· 
dünkü cumartesi a1lnü de Yarın reyan eylemis ve takriben yüzde 
gazetelerinde YülyUı Berger 3 5 nisbeünde bir t ·1•t1 
. k . fmd . d · ı , enzı • a 

,f.111ııııı •• ,,,,ııııı11111•"11ıııu.,n•111•ıuııı"'"'"'"111ıııı111., '''"'''ra 
ıır eti tara _ an lllf& e 1 en inıaaı esasında ıırar edilmekle 
Uluk.ııla - Bogazköprü ve Ba- beraber bu ıirket zannımca bu

' hkeaır • Kütahya hattan hak- nu da kabul eylememiıli ,.. 
28 Teşrlnlevel 930 kında bazı neıriyat yapalmıfb. 1 t hakiki · t b :· 

Borsalar 
Kambyo 

1 lnsrillz liran Kr. 103 
• T ı.. mukabili Dolar 0,44' 
" • Frank 1 1.13, 
" • Liret 
" • Belıı 

• • Drahnı 

" • ta. Franlı 
• • 
• • 
• • ... 

• • . . 

Leva 
Flori o 
Kuroı:ı 

Sllioı 
Pezeta 
Mark 
Zlotl 

" • Pcngt'! 

1 

!o Ley Kuruş 
ı Tilrk Urasr Dinar 

· Çcrvoneç Kuruş 

Nukut 

, ı lsterllo Clnılllzl 
ı Oolar (Amerika) 

lO Frank (Fraıı.sı,ı 
ıo Ltret [ltalya 
O Fra.nt Belçika) 

Drahmi [Yuııa.o) 
Fra.nk (fsvıçrel 

~o Leva ıeutgar] 
ı Florin [Felemcnt] 

ıo Kuron [Çetoslovü 
Şıııng !Avusturya) 

ı Peıeu llspaııyı) 
1 Rayşmarlı{Alma.nya 
ı ZlotJ !Lthlsta.al 
ı Pengö 1 Macaristan 

O Ley [Romanya] 
20 Dinar fYugoslovyı) 

ı Çcvoneç ' Sevyct ' 

Altın 

Meddi ye 
\, 2Baotno 

Borsa 
harici 
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Bu meselenin teferrllatma 1 e vazıye u ur. 
vlkıf olduğumdan hakikati sever Folu ıirketin.e t~klif olunan 
bir gueteyi tenviri Yazife te- kısım murafı bar milyon lirayı 
llkkı etüm. tecavüz etmez. kezalik bqla

nıp ta ikmal olunmamıı kısımda 
azami bir milyon lira kadardır.,, YülyUs • Berger mukavelesinde 

mpayyen bir meblağ muharrer
dir; ayni ıamanda bu meblafda 
hatların infası Ye makine ve 
Yagon mllbayeaıı dahildir. Ma· 
kadir tefrik olunmamıtb. Geçen 
Mart ayı içinde demir yollar 
idareaile ıirket mlldürleri mil· 
zakeratta bulunarak i,i tefrik 
etti. İD§aat için 55 +soo milyen 
mark ayırdı. Şu suretle tirket 
bu miktarı kabul etmekle hat
Iann tamamen ikmali hakkını 
gaip etti. Bu teırinienel ayı 

içinde bu meblağın bitmekte 
olduğu anlaplınca demir yol 

idareıi Ulukıtla Boğaz k&prO 
inıaatını tadil etti Te hesaba 
baılandı. Bu kısımda ylizOncll 
kilometrodan yUz yirmi beşinci 
kilometreye kadar olan kııma 
bqlanmıf ve bir çok yerlerde 
mühim itler hitama karip bir hale 
gelmiştir. Bu yaziyette bulunan 
bu kilçUk kıamın hesap kat'isi 
hayli umana mlltevakkıf ve müı· 
külAtı mnstelzim olduğundan 
yine tirket Yasıta.1ile «illveten» 
inşuına deYam mecburiyet 
ıubiir eylemiıtir. Şirketin bu i~ 
yanda bırakması menfaati man€ 

Irakta hükumet 
kazandı 

Bağdattan T aymlse Yerilen 
malümata g&re Irakta yapilan 
umumi intihapta hfik6met nam
zetleri kazanmııludır. Hükümet 
yalnız Snleymanlyede muvaffak 
olmamıştır. intihap olunan meb
uslar 87 dir. Bunlardan yalnız 
altısının muhalif rey aldıkları 
anlaıılıyor. Muhalifler arasında 

Yasin Paşa, Raşit Ceyhani bey, 
Naci SilYeydi Pap, Ali CeYdet 
bey bulunuyor. Bunların hepsi 

Baidattan intihap edilmiılerdir. 

Ziraat sergisi 
Haber aldığım>za g&re Devlet 

demiryollan kanunusanide An-
karada açılacak olan bey
nelmilel ziraat sergi.sine gö· 
türülecek eıya için ytlzde 26,5 
tenzilltlı tarife kabul etliğini 
bildirmiştir. 

Diğer taraftan Macarlatan 
hükumeti de sergide bir yer 
ıyrılmasını rica etmlıtir. 

ıefain idareside memurları için 
bir balo tertip etmiıtir. ' viyesine muvafık gelmiyecef 

Ruılar da iıtirak ıçın Mos
ovadan mütemmim malumat 
~\el~ mektedirler. 
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Dahilde Hariçte '1 
1 ay~ Kurut 150 
3 • • 400 

6 • • 750 
12 • • 1400 

Cemaziyelahir 

1349 
Bu geceki Ay 

800 
1450 
2700 

Gonqtn aotu~u : 6,24 - haiı11 17,13 

Agrn dotu1'l: 12.54 - ~ : 21, 48 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôlle İkindi Alqam Y ataı 

15.04 11,158 14,112 17,18 18,48 

Hava: 

1-ak 
4.44 1 

Dün azami hararet 23dcrece olmu~
tur. Bugün mutavasıt şiddetle poyraz 
esecek, havn bulutla olacaktır. 

Radyo z 

Bu akşam lstanbulda 
Saat sekizden ona kadar alaturka 

fasıl 

Sinemalar z 

Alkazar - Gece ekspreal 
Alemdar - Üç nikdh 
Aari - Milyonlar yanşi 

Ekler - Canbazane kızı 
Elhamra - Caz kızlan 
Opera - Yıldırım 
Betiktae HllAl - T arzan 
Etuval - Mahpusun şarkısı 
Franıız - Namus kurbanı 
M~ik - Hacı Murat 
Melek - Milttehem kalkınız 

Şık - Polis hafiyesi 
Süreyya Kadıköy - Venlls 

Hale -( Üıküdar ) 
Torzan Yeni 

Postada 

Hüınü B. Ankaraye gitmedi 
Bir refikimiz Posta ve 

tel~af Istanbul baı mtıdürü 
Hüsnll B. in Ankaraya gidece
gını vo başka bir vazifeye 
tayin olunacağım yazıyordu. Dnn 
Hüsnü B. kendisile görilfen bir 
muharririmize bunun doğru ol· 
madığını aöylemi tir. 

İngiliz polis müfettişi 
Irak polis teıkilabnı tanzin 

etmek üzere Irak hllkümeti ta
rafından davet edilen İngiliz 

polis nfetüılerinden M. R. Mead 
dün refikası ile birlikte ıehri-
mize gelmiştir. Buglln Toros 
ebpresile Baidada hareket 
edecektir. 

Bulgar kırat ve kıraliçesi 
ltalyada evlenmiı olan Bulgar 

kıral ve kıraliç lerini Bulgarista-
na götürecek olan F erdinant 
vapuru pazar gUnü Ankonadan 
hareket etmiftir. Vapurun buglln 
limanımızden geçmesi bekleniyor. 

K.ıral ve kıraliçanin tehrimiıe 
çıkmaları ihtimali pek azdır. 

VAKi r ın tefrikası ı 

12 ---------m;~ 
ı..iüvertede oturmuş, Artiköllerdeı. - Zaten saadet te bu değil mi? mak için bir adam bulmak imkanı ol· 

! ,ahsediyordu. Sakin denizin onlarla! Neşeli bir itimatla başını sallıya- maz. Ve belki de, farkında olmadan bil 

Artiköller adasına seyahat 
Yazan: Andre Moruva 

1 aramızda, ufak bir mesafe hbıl ettiği rak: tün ada açlıktan kırılır. 
bu anda, Ulvi ve garip bir tesir altında - Hayır, dedi. Ben müsbet bir sna- Anna: 
idi. det olduğuna inanıyorum. Bir az dalar - Belki de, Bco'lar uzun bir mtid· 

- Evet. dedim. Maddiyatla alakala gibi olduktan sonra ilave etti: Ya det aldatıldıklarına hükmederek, :is)•aJ1 

•••••••••••. •• Çeviren 1 Momot Roha n kesilmişti, ve hakikatte de beşerin ça Sneyk..? Sneyk mes'uttu, diyebilir mi- edip Artiköl medeniyetini mahveder· 
si dolayısile, insan affetmekten kendi tiyordu, galiba. Allahaısmarladık! dedi hşıp çabalaması, bu gayeye mütevec- sin? ler. 
ni alamiyordu. Heyhat! •• Bu pek kısa ğimiz zaman. cihti. Hadisata başka insanlar, sihir, - Sana rasgelinceye kadar pek mes- - Sevgili Anna, her §ey muhtemel· 
zaman arkadaşlıklar yapıp tekrar boz _ Allahaısmarladık. Fakat bana ya din, veya fenle hükmetmeğe çalışırlar. uttu- Vasıl olduğumuz ilk gün takın- dir ... Her şey, daima ihtimal dahiJindt
mamıza kafi gelmişti. Bu ayni sahilde zık hikayenin nasıl bittiğini anlatırsı· Artiköllerin intihap ettiği yol kestir· dığr, bir genç ilah tavrını hatırlıyor dir.- . 
biti kabul etmiş olan üç hakim-de teş- nız olmaz mı? dedi. medir. Bizden ilerde olduklarına şüp- musun?- Onun tekrar arza düşmesine Anna kolumu yakalıyarak oınuıı.t11 
yiimize yalnız biri gelmişti. Annanın Kürekle yavaş yavaş uzaklaşıyor- he yok- sebep, sen oldun. Sademenden kurtul- nun etrafına doladı. Yükselmekte olfl I> 
gözleri kızarmıştı; kimbilir, belki benim duk nihayet yelkenlerimiz şişti vekızıl Anna: ması lazım- Sonra t tekr~r u~acak •.• ay, gümüş bulutlan uyandırmış, ı;!~ı 
kiler de- Hakiki bir Artiköl (dimağ kayalar arasında Ruçkonun mezannın - Doğru, dedi. Fakat acaba serbest Sneyk kurtulur .. Mar e~ ~üphelı... dalgalar, ~llen'in. kenarlarında 
hastalıklarının en fenası) olan Marten bulunduğu burnu döndük. Obür taraf ler mi, yoksa böyle olduklanna yalnız - Mnrte~ hoşumadgıdıyordu. . mırıltılar hasıl edıyordu.. 1 • eri 

. . . . . . . - Evet, bılmem ne en amma benım Anna'nın o kadar nazık ve du~ 
heyecana düştüğümüzü görünce, cebin ta, Hındıstan cevızı ağaçlarının arasın ınanmak mı ıstıyorJar? Ve acaba mes· d k h "d' ·ord ' b'ld' ~· k k' d . . . ~ k0ı.11· 

da Balk ı · kl 1 d 1 S ki t d 1 ., e ço aşuma gı 1.) u. ı ıgım ·o usu, enız gecesının i· 
den çıkardığı muhtıra defterine bir şey ' on an çıçe er e 0 u, ney n u mu ur ar· Ilık havayı derin derin çekip dilini larile karışmıştı ... Zavallı Sneyk'ıı1 ~ 
ler not etti. bulunduğu timnrhane görülüyordu. Bu - Belli olmaz ki ... Ruçko her halde dudaklarının üstünde gezdirerek: iri hatırıma geldi: 

Beo bahriyeliler, gemiye nevale san rada Sn~yk, .muhakkak bir Annanın mes•uttu, zannederim. - Ah bu tuzlu suyun tadı, ded i "Yalancı ağzın, göze görünen bil' 

dıklan getirdiler; Mayanaldar çok cö ~o~ hakiki sımasını tahayyül etmekte -:- Evet, Ruçko mes•uttu, çünkU bu· bahis tekrar Artiköl'lere geldi. lsl ·t idi" ıll 
mert davranmışlardı, Tahitiye kadar ıdı. . na ınanıyord.u ... Bunun~a be~aber hatı- ba1den ne beklersin? Ne olacaklar ağzın üstüne eğilirken duyduğl1 
olacak kısa seyahatimiz için lüzumu Güneş altm renkli hır semada grup ralan ... Hakıkaten mesut hır adamm, Yirmi sene sonra acnba Mayana ne hal · .. his, sadetimi aznlttı: t 

dan fazla yiyecek \C içecekle hareket ediyor, deniz, bir taşla titretilen bir bu tarzda iki def'a yaşamak istiyeceği· alacak? ses iz gecenin derinJikl~~J!" 
ediyordu. l\larten .. ~ur olmnz şc)·lerdcn göl kadar hafif dalgalr. Ufak, erguvan ni zannetmem.. Şöyle de diyebiliriz. - Kim bilir! Belki Beo'lnrın hepsi giz.~ esim bir Artiköl, bizi goıe 
bahsediyordu; bn ayrıh~ın, kitapların renkli bulutlar solarak kayboldular. Piyer: Ruçko, hahtsızhğından kaçm~ı Artiköl olur ve toprağı sürmek, yemek liyordu ... 
dan birinin bir fru:;lına ~nzemesini is- üstümüzde ilk yıldızlar titre§iyorlar- nı bilen bir betbahttı. pi~irmek, yahut her han&i bir şey yap- (SON) 



Emniyet Sandıaı Emlak 
müzayedesi 

Kat'i karar iliiıı 
t.tllzay~dt l~~o'.z ı\ferhunatın cİns VC n~V't"}e Borçlıaau 
bedı:ll IJ r;ı " bal 
3055 5608 Eyüpsultanda Bahariye mahallesinde Yalı 

sokağında eski ve yeni 1, 2 numaralı iki 
yllz otuz arım arsa llzerinde ahıap bir 
katta üç oda, bir sofa, iki kuyu Ye harap 
hamam mahallini ve ıişe fınnı ve klrikadim 
ocak mahallini ve bet bin yedi yilz yetmiı 
arşın bahçeyi ve arsayı ve derununa cari 
bir masura tatla suyu baYi harap bir aabil-
hanenin tamamı. Zineti H. ve Tevfik Ye Hadi Beyler. 

5159 19183 'Beyoğlunda Alacameacit mahallesinde 
Botluca sokağında eıki 12 Ye yeni 8 nu· 
maralı iki yüz altmış artın ı~sa tızerinde 
istihmam mahallini ve ikiyüz eJJi arıın araa 
üzerinde soğukluk kısmı (camekln) mabal
linini ve yilz yetmit arşın araa ilzerinde külhan 
mahallini ve yUz on lbet arıın arsa üzerinde 
odunluk mahallini havi (Buğluca) hamam 
na mile maruf bir hamamın tamamı. V aafiye H. 

U20 121~ Samatya'da Sancaktarhayrettin Samatya 
caddesinde eıki 190, 192, 194, ve yeni 216, 
216-1, 216-2, 216-3, 216·4, 216-5, 216-6 
216· 7, 216-8, 216-9 numaralı beı yüz arıı~ 
arsa üıerinde soğukluk mahallini ve albnda 
dokuz dükkana Ye dokuıcyüz elli artın araa 
üzerinde sıcakhk ve su hazineıi ve kırk arıın 
arsa üzerinde külhana mahallini ve iki bin 
beş yüz on artın kadar bahçeyi havi (Afa• 
hamamı) namile maruf bir çift hamamın o-
tuz iki his~e itibarile on yedi hisaeai. Ayte Şaziye, 

Emme Habter Hanım Ali, Osman, Hayrünnas 
ve Ali Süleyman, Hadimünnas Beyler 

1020 1150 Anadolukavağın'da lıkelemeydanı ıokaiında 
eski 91, 89, 93, 95 ve yeni 12, 13, 14, 
13-J, 13-2, 13-3 numaralı yüz altmış bet 
U§m arsa üzerinde biri üç oda, bir koridor 
ve hariçte bir küçük hali, önünde adi bir 
balko~ _ve aJtın?a kayıkane diier hane yeni 
~l~p ıkı oda, bır halA, bir küçük avluyu ve 
ıkı dükkAnı havi maamfiştemilit iki hanenin 
1 amamı H 355 l7l5C. Uıunra;ııda Yavaıçaıahin mahalleainde Gaz- asan Ef. 
n~vı Mahmutefend• mektebi sokağ1nda eı· 
kı 1 J ·~ ye.ni 19 numaralı doksan ftç ar-
şm arsa uzerınde kiirgir bir katta iki oda bir 
hutfak. gibi ku_Uanılan b.ir ocaksız m;halli 

105 18242 . avı bı~ hanenın nısıf hısaeıi. Fatma Hanım 
f opane de Karabaşmustafa mahallesinde 
eski Lüleliciarastası ve yeni Lüleciarastaaı 
ve Kale sokağmda eski 26 - 26 mllkerrer 
~e >'.eni 26 • 3 numaralı on alb arım araa 
uzermde mukaddema iki dükkan bir ahır . ' 

315 20(,<t j eıyevm bir ahırın tamamı. Şevki Ef. 
Unkapanında Haraççı Karamehmet mahal-
lesinde Fener caddesinde ve Handerunu ıo
kağmd~ eski 1 iJa 28, 21, 23, 23 mükerrer 
ve yenı 33, 35, 37, 39 numaralı Uç yüz alt-
~ış arşm arsa üzerinde kir~r üç kattan 
ıbaret Ustünde yirmi yedi odayı ve altında 
üç dUkkAnı havi bir ban ( mezkOr bir nu· 
maralı odanın tamamı ve 2 ili 28 21 23 

' ' ' 23 mükerrer numaralı Uç dükklnın nısıf 
Jı ·ssesi). Muhterem Edip B. 

425 20146 Us lcüdarda Muratreiı mahallesinde köprüln 
konak sokağında 10,10,10 mükerrer ye yeni 
22,24,26 numaralı yüz otuz iki arşın arsa 
üzerinde ahıap bir katta biri küçük olmak 
üzere üç oda, bir sofa, bir mutfak, digeri 
yüz dört artın arsa iiıerinde ahıap iki katta 
üç oda, bir ıofa, bir mutfak Ye altında bir 
dükkln ve sekiz yüz k11k dört arım bahçeyi 
haYi iki hanenin tamamı. 

Emine, Bedriye ve Necmiye H. far 
865 9193 Hasköyde Hacııaban mahalJesinde atik ıu

lakçeşm• ve cedit Okmeydanı sokafında 

eki 2,4 ve yeni 13 numaralı yüz yirmi altı 

arşın arsa üzerinde abtap iki katta altı oda 
iki ufak sofa, iki yllz kırk dört arım bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. M. Mariako 

1lo 10099 Beylerbeyinde Havuzbatında eıki 12-4 mü
kerrer 12-51 mükerrer 12-52 mllkerrer 
maklQp numualı yüz seksen sekiz arıın arsa 
Uzerin<lt duvar bölmeleri mevcut olup ve 
üç dönüm bin dört yüz on iki arıın bahçeyi 
havi eseri ebniyenin tamamı. iffet H. 

lSS 12896 Fğrikapı'ua Hacıilya1 mahallesinde atik ve 
cedit Ebe sokağında harita 1-2 mevkiind 
eski 9,11 ve yeni 9, 11 numarala yüz otuz 
sekiz arım arsa üzerine mebni klrgir bir 
kattan ibaret sıvalan noksan bir ahırın 

s 7 - VAKiT 29 Tşineveel 1930 -
Osman tam;ımı. Efendi. -

280 12218 EyUpsultanda Kmlmeıçit mahallesinde Kı-
zılmeıçit caddesinde eski 86, 86 mükerrer 
ve yeni 42, 44, 44-1 numa~alı iki yüz on 
bq artından ibaret münhedım hane araa11-
nın tamamı (yalnız yan duvarları mevcuttur). . 

Fuat Efendı. 

20 13552 Hask6yde Keçecipiri mahallesinde Halil 
bey sokağında eski 11 ve yeni 31 numara-
la em altı arşmdan ibaret Ye bet arım ara- . 
Jıtı han münhedim hane arsasının tamamı. Rafaıl Ef · 

90 15710 OıkOdarda Yeni mahallede Karamanlı '°" 
kağında eski 27 ve yeni 21 numaralı alt· 
mıı dokuz artın area üzerine mebni kirgir 
bir kattan ibaret bir dükkinm tamamı. Osman Ef. 

685 17141 Eyüpıultın'da Emirbubari mahallesinde Kııla 
caddesinde eıki 53 ve yeni 11 numarab 
405 arşın arsa fiıerinde ahfap 1 kattan 
ibaret moloz taımdan adi 1 asma odayı ye 

765 artın bahçeyi havi ot mağazasının • 
tamamı Ahme tAga 

4400 17603 Paıabahçesin'de K<Syfçi elyev iıkeJe cad
desiııde eıki 1 Ye yeni 26 numaralı 162 
arım arsa üzerinde mebni kirgir. 3 kattan 
ibaret üıtnnde 8 oda, koridor, b1r mutfak 
v 24 artın arsa Uzerinde 1 aptesane ve 
~sulan• ve 20 artın bahçeyi havi 1 fırmın 
t Mehmet Cevdet B. 
amarnı. k • d k' 15 2065 17854 Kandillide Mezarlık so ag1n • es ı Ye 

· 6 6·16-26-3,6-4 numarah 280 arflD arsa 
yenı ' ' ' J 17 d 1 f 1 o rinde ahf&P 3 {atta o a, ıo a, 
kze 165 artın arsa üzerinde 1 mutfak ve 
1 °!~;r ve 2 dönüm 1155 arım zira bahçeyi . 
h · bir köıkUn tamamı. Zabıde H. 

205 17913 Tavı nede Karabat Muıtafaağa Ye Bayazıt 
opa L l . 

mahallesinde eıki ve yeni U ecıaraıtası Ye 
Kale sokağında eski 40, 40 mOkerrer _ ve 

Y 
• 15 36 numaralı otuz arşın arsa uıe· 

enı , d k . ·1ı:· · d klrair Uç katta ve UıtUn e Arilr ı ı 
tın e o "h . d k" k • n d'f 

d · ve arka cı etın e ı so aga m aa ı 
o a7ı h' . 'b 
b' ahın havi bir dükkanın üç ısse ıtı ı-

·'ır ·k· hi11esi Mehmet Ef. 
rı e ı ı · • . d H 

158 18214 Edirnekapıda Çakıraga mahalleıın e ançer· 
likiliıe ıokağında eski 22 ve yeni 28 nu
maralı altmış alb arım arsa üzerinde mu· 
kaddınıa k!rgir iki buçuk katta dlSrt odayı 
havi iken üst kab yıkılmıt yalmz iki oda, 
bir bodrum ve harap bir mutfağı havi bir 
hanenin tamamı. Nesim B. 

430 18295 Davutpaıada Davutpafa mahallesinde Tar· 
llanamektebi ıol<a,rmda eski 7, 7 ve yeni 
7, 7· l numarah iki yü:ı; yirmi alh arım ar• 
ıa üzerinde kArgir bir katta ahm Ye ikiyOz 
yedi arşm arsa Uzerinde 11amanlık ve ara· 
balıiı ve sekiz yüz lurk yedi artın ba.~çe~i 
havi ahır ve arabalığan tamamı. Huseyın Klmi B. 

1500 18543 Galatada Yenicami rnıhallesinde Ayazma 
ve Çeıme ıokağında eski 8, 10, 8 mO· 
kerrer 13 ve yeni 10, 12, 13 numaralı yilı 
elli artından ibaret münbedim hane araası 
mn döt yUz hisse itibarile Uç yOz elli 

dokuz tam ve Oç ıehimirin yedi hiıse 
itibarile b~f hisset. Mazato Y oda Smail Y oda 

3950 18122 Üsküdarda Hacıbasnahatun mahalJeainde 
Paşalimanı sokağmda nki 90, 121-1. nu
ınara!ı bin yUz doksan arım arsa Uze11nde 
ahşap iki katta birinci katında on bir oda 
bir bUyük tatlık bir sofa iki kurnılı 
hamamı ye iki kOçllk odayı ve ikinci katta 
on bir oda Uç kDçUk odayı bir sofa üç yOz 
elli arıın arsada kargir bir katta bir mut
fak ve saireyi ve Uç bin dört yliz bef ar§ın 
bahçeyi ve otuz arıın arsa Uıerinde bir 
odayı havi muhtacı tamir ive harap bir 
yalının tamamı. Sait B. Ayşe Mediha H. 

17672 Beylerbeyinde Bfirhaniye mahallesinde 
Halitbey elyem Bayır sokaiında eski 2 
mOkerrer ve yeni 2 mükerrer ve yeni 36, 
56-1 numarala yüz altmıı sekiz arşın ana 
üzerinde ahşap iki katta ve iki kısımdan 
ibaret alb oda, iki ıofa, bir mutfak, bir 
tulumbah kuyu ve otuı arşın üzerinde de 
bir mutfak Ye beı dönUm Jki yür iki 
artın bahçeyi hrvI bir hanenin tamamı. Kadriye H. 

1515 Ayvansaray'da Hocaali mahılleıinde Hamam 
sakatında eski Ye yeni 43, 45 numırab 
ve doksan iki arfm arsa üzerinde klrgir 
Uç katta biri ayrı kapıla olmak ilzere beı 
oda, iki sofa, bir ocak, bir kuyu, bir toprak 
aYluyu havi dahili abt•P bir hanenin 
tamamı Memduh Ffendi ve Fatma Badi H. 

Yukartda cins ve nevile semti ve numaralı yazah emvali gayri· 
menkulenin icra lcılınan aleni müzayedeleri neticesinde hizalarında 
gösterilen bedellerle mU~terileri Dzerinde takarrür etmit iıe de 
mezkOr bedeller haddi IAyıkında görülmeıfiğinden tekrar on beı 
~n mOddetle ilAn edilmelerine karar Yerilmiı ve 15 teırinl1ani 930 
tarihin• mUsadif cumartesi gUnü kat'i kararlarının çekilmesi takar
rör eyleııuı olduğnndan yevmi mezkurda saat on dörtten on alt.ya 
kadar Sandık idaruine müracarl eylemeleri lüzumu illD olunur. 

Türkspor 
Betinoi uyısı bugün çıktı 

Türkspor Yunnnl larla yapılan maçlar 
münasebetlle bize güzel bir nü ha daha 
verdi. 

Bugün çıkan bu sayıda kazanılan za
fcrjn tafsilAtını 25 resimle beraber bu
lacaksınız. Bu temas hakkında Yunon
lılarla beraber şehrimize gelen gazeteci 
;\lr. Lconda fi disln mokalesi bilhass1 şıı· 
yanı dikkattir. Bundan başka şehrimize 

gelecek Avrupa takımları hakkında ~cn ı 
ma!Omat Futbol üstadı Zeki Rız nm 
hayatı , spor mt"Scleleri hakkındaki fikir· 
feri, u vdll l ~eyler. Fener kaptanı, Aricle 
beraber kalmnlanna ne diyor? Rc~imlı 

makaleler, otomobn sahifeleri, stad\ om
da bedava lik maçı seyretmek için ku· 
pon ve saire... 

. ~ . ...... ' ...... 

Sultanahmet 4 üncü sulh hukuk mah

kemesinden: 
Müddeialevh Divanyolundaki Firu7. 

a~a mahalle;inde 141 numaoalı tluk 
kAnda Andon oğlu Mıha] veledı hara· 

lam ta rafına. 

Mnddei Mustafa Sabri Ef. ta

rafından aleyhinize ikame eyle
diği fekki haciz daYasmın giyaben 
cereyan eden mahkemesinde 
276 {ira depo edildiği taktirde 
haczi mevzuun Ye rehni mez

k<irun fekkine kabili temyiı 
olmak üzere 22 eylDl 930 tarihin· 
de karar verildiğinden hakkı 
temyiı.inizi istimal edüp etmeye
cetinu anlatılmak üzere hukuk 

uıul muhakemeleri kanunnun 
407 inci maddui mucibince baş
kltip ihbarnamesi maknmma 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

lstanbul icra dairesi birinci ifüa 

memurluğundan: 

Mukaddema birinci ticaret mahkc· 
rneslnce lflAslann• karar verilip blrlncı 
toplanması icra kılınmış olan Jsıanbul 
da Çakmakçılar yol'llşunda 81 No. lı ve 
y cnlcnmi hawlusunda 14 No. mo~aıa· 

lnrdı hazır elblseciliklc me9~\ Serki~ 
Yerclekynn ve Aris Lüsklyıın E.f. lerın 
şeptl defler ve tahkiki dUyun rfıuamt· 
lesi ikmal ve sıra defteri tanzim edllmi~ 
ve mllfilsler tarafından konkordato d1hı 
teklif olunmuş olduğundıın gerek defte· 
rin ıetkil.i ve gerek teklif milzııl;ere~ı 

için ıeşrinsan inin yirminci gününe mu
aadlf pc.r~embe günü saat 14 tc esbabı 
matlubun adliye sarayında birinci iflAs 
odasına mliracaatlıın ll ftn olunur. 

Jandarma ımalihhanesı 
11Anıarı 

19883 ila 21760 takım maaser· 
PUf ve dolak yazlık elblrıe biç· 
ki ve imaliyeıi kapah zarfla mü
nakaaaya konuldu. MUnakaı 8-
11-930 cumartesi gUnU Hat en 
dörtte lıtanbulda Gedikpaşada 

. jandarma imalitanesinde yapı
lacaktır. Şartname ımalôtineden 
teni olunur Teklifnamenin tarzı 
imalbı fartnamede yazılıdır. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve e{rcnci hastalıklar tedavihanesi. 

Kıraköy T opçular caddesj 43 

Dev at 
Istanbul müddei umumiliğindcn· 

Mezunen lstanbuldıı bulunan Bafra 
ceza l lftklml Bııhamn beyin hemen n · 
zifcsl ba~ınıı hareket etmesi. 

Doktor 
Ihsan Şükrü 

Sinir hastalıkları mütehaamı 
Cuma ve ~:17.ardarı m11 nda • de n 6 ı 
kadar Teİ>cbaşı 73. Tel. Beyoğlu 

862, Kadıko) 49 

Doktor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada her gün öğ

leden sonra saat (14-16) de ls
tınbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde ha.s
talerım kabul eder. 

lstanbul: Tel. 2398 



( C..et-d• cılH ı> na •• r•tmlerin bitir haldan -hı...ıw 

GaettTC eö.ııderilcctk melmıplarıo 1.izerlo~ idare lçl•se r idare 1 vuı ya 1 
ah ise 1 Yazı ı,aretl tonulmalıdır 

, .... ,,... melltwptara..u ~aca-. tnFmeti mu...w~,.ıu ... tııtaplara lkel!t11••• ......... 

kayboı..a....,daa " llhlana mlnct--dan ıdaH -··ı cleilJdır 

= = SAVISI H E ~ YCRDE 6 KURUŞ --
MATBAA VE DARl~HA ' l·: 

ISTANBLI. Babıali. Antımı caddes ode "\7AKl1 Yl'RDU. 

• 197 J OARE. IŞLtr.ı 1971 YAZI ~LERı l elara VAKii f'ooto ••t•" 

lstarıl>tıl l,icaı·et 111Üdiiı·Jii~iiı1den: :,~~~~ ~ ~ 1 ~ ~·~~~~-·-o_e~v-ıe_t_o_en_,~•r_y_o_ı•-a~r·~••A_n •• •-a1-··~~~~~ 
ıstanbuı manifatura ve tuhafiyeciler ve müstahdimini cemiyetinin Kuçuk ıla/\..nları 40 ·d h 31 ton karpit kapalı zarf münakasaya konulmuştur. 

24-10-930 tarihinde yapılması mukarrer olan ı are eyeti intihabı _ ~S te Anka-
0 k -.. " ...n ı .... Münakasa 26-11·930 taı ihinde çarşamba günü saat -10-930 cuma gününe tehir edilmittir. gün ongre halinde top- -~ .•• rn n~,ro un ır l 

lanılarak saat 10 dan 12 ye kadar hem idare heyeti intihabı, hem .. ee u~• Tarife 0 .,,,.,. .. • rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
k • 1 Defalık kuru• JO • Münakasaya iştirak edeceklerin tektif mektuplarıuı ve muvakkat de cemiyetin muamelatı hakkında mesle i hasbubalde bulunulacağı : • ~ 

alakadarana ilin olunur. ~ ;ı • • 50 : teminatl.umı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
uınuın nıii(lirliğinden; 

1,500,000 adet boş şişe 
Kapalı ;;ı:arf uaulile 8 T eıriniıani 930 tarihinde bilmünakasa alı

nacaktır. Taliplerin şartnameyi almak üzere ticaret ıubeaine müra
caatları. 

Ekmek, Et, Sadeyağ, ve erzak 
münakasası 

Deniz ticaret mektebi mfibayaat komsiyonu riyasetinden : 
12500 kilo ekmek ve 6000 kilo koyun ve ıığır eti ve 1500 

kilo sadeyağı ve otuz yedi kalem muhtelif erzak 13-11-930 tarihine 
müsadif Perşembe günü ıaat on Uçte ihaleleri icra edilmek üzere 
ve kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya konulmuıtur. Taliplerin 
ıeraitıerini anlamak üzere Ortaköy caddesinde kiin mektebe ve 
münakasaya iştirak edeceklerin lıtanbul iktisadi mtlesseseler mu· 
hasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakkate ve kanunu mah
susunda tarif edilen tekilde ihzar edilmit teklif mektupları ile 
yevm ve saah mezkiirda mektepte mUteşekkil komsiyonu mahsu
suna müracaatları. 

Tütün inhisar idaresi 
Müdürlüğünden: 

5000 : Yarda beyaz yağla kaneviçe • 
7000: Kilo beyaa guşe kiiıdı. 

A 

umur11ı 

Bunları vermeğe talip olanlar, Yüzde yedi buçu~ teminat ak 
çeıile bt'raber yağlı kaneviçeler için ( 10 Teşriniıaı.. J30) Pazaı 
tesi ve beyaz guşe ~ağıtları için de ( 12 Tcırinisanı 930 ' Çar
ıamba günü Galatada Tütün inhisar nda mübayaat komisyonuna 
müracaat etmeleri. 

A •• Tütün inhisarı 
dürlüğinden: 

umumı mu-

300,000 yarda düz beyaz kaneviçe. 
Yeni sene yaprak tütünlerinin au .., a~ijı için kapalı zarf usulile 

ve ıartnamesi mucibince üçyüz bin yarda düz beyaz kanaviçe sa
tın alınacaktır. Talip olanların teminat mektuplariyle beraber 15 
T qrinisani 930 cumartesi günli saat 11 de Galatada idarei mer
keziyede mübayaat komisyonuna müracaatlan. 

Etibba odası riyasetinden: 
Müderris Dr. Tevfik Salim . Pş. tarafından 31 T. evvel 1930 

Cuma günü saat 15,30 da Türk ocağınd etibba odaları teşkilib 
hakkında konferans verileceğinden azayı kiramın teırifleri rıca 
olunur. 

Tütün İnhisarı Umumi mü
dürlüğünden: 
1300 metre mik'abı kereste. 
Kapalı zarfla ve mevcut şartnamesi mucibince bin Oç yüz metre 

mik'abı kereste alınacaktır. Talip olanlarm yüzde 7 112 heıabile 
teminat mekluplarmı hamilen ( 5 Teırinisani 930) çartamba günü 
Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatları. 

1 ayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

- ancak tayyare piyango • bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiYANGOSU BiLETİNi 
ALiNiZ. 

4 üncü keşide 11 Teşrinisani 1930 dadır. 

~üyük ikr~miye 45,000 

: J 65 : katipliğine vermeleri lazımdır. 
: 4 • • z5 : Talipler münakasa şartnamelerini S lira mukabilinde Ankarada 
: 

91 
• : •e Haycfarpa~ada idare veznelerinden tedarık edebilirler. 

: ihtivaç kalmavın- • 
: cava kadar ( azam? 100 : 
: 1 O dela) il&n edil- " • : mek ilzere mahlu : 
~ Abonderimiı.İn her üç aylı~ için ! 
; bir defa11 meccanen. : 

r satırı ıı;eçeıı lltnların futa ~tırı ! 
; için :ı er ~uruş tammoluour : . ......................... .. 
Kadın veya erkeklere - Ko 

lay bir iş ... işiniz olmadığı zamanlarda 
para kazanmak istermis niz 2·4 arassındı 
müracaat 

ı~unbul dördüncü Vakıfhan içinde 
Unionkolterit 

Bir daktilo hanım - gayet seri 
ve dürüst )·azabilen bir daktilo hanım 
iş aramakt:ıdir. 

Galata Arap cami bakır sokak 23 No. 
hıneye müracaat (2) 

Gümrük komisyoncusu aranı· 
J or - Gümrük tarifesinin tatbikatını 
bihakkın bilen terbiyeli gümrükçü şiıket 

için arıınıyor. Taliplerin B S. rümuzu 
ile lstanhul 75 numaralı posta kutusuna 
müracaatları mercudur. (7) 

Para :kazanmak ister misinir? 
J tanımlara beylere kolay bir iş işiniz ol
mııdığı zamanlardan istifade e.deceksiniz 
2 • 4 arasında müracaat. Istınbul dör
düncü vakıl han içinde unionkoltesria t 
( 10). 

TakaitJe - Hanımlara beylere elbi· 
selik kumaşlar hanımıara beylere hazır 

~marlııma elbiseler Paltolar m:ıntolar 

muşambalarhe-r nevi ayakkapl~ n lastikler 
SO$Onlar Istanbul dördüncü vakıfhan 
içinde Unionkoltesıiat ( 10) 

Marsilya kiremitleri hakkında 

bir mntehassıs isteniyor. - Plan 
tertip fabrika inşa eder. Keza her kire· 
mit fabrikasına elzem olan hususi mır· 
silya kiremitleri için zikzaklı rink biçİ· 

mi furunlar inşa eder. Adres lstanbul 
Sirkeci Şablnpaşa oteli Slavko Şurl.of (5) 

11m~ııııııı~ıım111~111111~oo~ıınmmııooııınııııı~~ı~ıııınııım~ 
Istanbul ikinci Ticaret Mahkemesın

den: 
Mahkemece 29-12-928 tarihinde iflA

ıına karar verilen Istanbulda Marpuçcular I 
Sabancı han tahtında 33 :\o.lı mağazad ı 

icrayı ticaret eden Hacı KA.zım ve Şerik i 

Ali vekilleri tarafından teklif edilen Kon
gordato esbabı matlubun ekseriyeti meb-

. ,.. . 
F evzipaşa - Malatya hattı güzergahında Ozan istasyonundan 

itibaren Hamzalar, Tahtaköprü, Kadılı ve Viranşehir istasyonları 
1 teşrinisani 930 tarihinden itibaren yolcu ve eıya münakalfıtma 
açılacaktır. 

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

Viranıehirden çarşamba günü hareket eden katar Haydarpa· 
şadan Toros sür'at katarilc, pazartesi günü hareket eden .katar 
Adana - Nuseybin hatta yolcu katarile ve cumartesi günü hareket 
eden katar da keza F evzipaşada hattı mezkiirun yevmi muhtelit 
katarile buluşacaklardır. 

F cvzipaşadan Viranşehrine cuma günü hareket eden katar 
Fevzipaşada Toros sür'at katarile, pazar günü hareket eden katar 
Adana- Nuseybin hattı yolcu katarile ve salı günü hareket eden 
katar da keza Fc.. vziı:a~ac!a hattı n: cıLUı un ) <.\mi muhtelit ka· 
tarile buluşacaklardır. 

F evzipaşa ve Viranşehirden har el, et ve muvasa!et aaat!cri 
berveçhi atidir: 

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

Daha faz}a ma!iimat almak için is lasiyonlarımıza 

~ -ılmesi Han o.uııtar. 

• • 
müracaat 

Afyon deposuna bir sene zarfında vürut edecek kömürü" 
~aLmil ve tahliyesi kapalı zarfla mün:ıknsaya konmuştur. 

Münakasa 17 ikinci teşrin 930 Pazartes i günü saat 16,30 da 
Ankarada Devlet Demiryolları idarefine yapı ' acaktır. 

Münakasaya İftİrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muv<:ık

kat teminatlarını ayni günde saat 16 ya kadar Münakasa komis
yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelcrını bir lir~ mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşadaki idare vezneleri ile Af yon :stasyonundao tedarik 
edebilir:er. 

Sirketi 1- ayriyeden: 
Perşembe alcşam1arma mahsus J 67 ve 170 numaralı seferler 29 

T eşrinicvvel 930 Çarşamba günü al,şamı icra olunacal. lır. 

~-------------------~-

Seyrisefuin ··~1 f rv~Tf~;~CT''..A ... ~:1 
Seri ve hikı; Krı rndcniz pomıc; 

!\lerkez acentesi: Galata Köpni başınJ:ı ' 
Heyo~lu 2362. ~ube acentesi Sirl-ecide 

,:\1 ıih0rdnr zade hanı al tında T cJ. l c:ı.274(1 

'skenderiye sürai ~ 
postası 

\ atan vapuru 29 
T e~rinievvel 

ÇARŞAMBA 

14giye \'e .şahsiye tarafından kabul \'e 
mahlıemece de tastik ve iflAsın da refine 
karar veı ilmiş olduğu ilAn olur.ur! 

ı (• • ) va puru 31 
1 ızmııT Teşrini evel 
ı Cuma lOda 

~ünü akşamı 18 de Sirkeci 
rı t.bmından hareketle (Zongul· 
dı:ık, lnebolu, Samsun, Or 
du, Gireson, Trabzon,Sürmene 
ve Rize ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. Karacabey 

dairesinden: 
belediye r 

1 

Galata rıhtımından kalkarak 
ıı 

cumartesi sabahı lzmire varır 
ve lzmirden saat 12de lcalkara " ,, 

Karacabey belediyesine muk
tazi bin metro tuünde kutru 
dahilisi on iki aantitk kordon

lu ambuvatmanlı font su borusu 
18 Teşrinevvel 930 tarihinden 

: Pazartesi saatlOda lskenderiyey' 
! varacak ve Çarşamba lskenderi 

Tafsilat ıçin Sirkecide Yel· 
kcnci hanında kain nccntasın• 
müracaat. Tel. lstanbul: 151.S 

! yeden kalkarak lzmire uğ- ; 

:;~;.k lstanbula 12 de gele- ı ~ TRABZON lüksPosta•' 
18 Teırinisani 930 tarihine ka
dar bir ay müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarıl. 
mııtır. 1 

Teklif olunan bedel haddi Ja:-
1

, 

yık görülürse 18 Teşriıııani 931) 
Salı günü saat 16 da ihalei kat'- 1 
iyesi icra kılınacaktır. T aJip J 

olanların yüzde yedi buçuk dipo
zito veya banka mektubuna ha-
milen teklif mektuplarını müd
deti mezkure zarfında belediye 
encümenine tevdi etmeleri ve 
ıartnameyi lstanbulda tütün 
gümrUk Tuzcularda 3 No. da 
Karacabey firkefnden talep et
meleri ilin olunur. 

ISKF.NDERIYEDEN aktar- ! S ( 1 1 f-) vnpuru so Peree111M 
ma PORTSAIT için de eşya I ,; te~rin level il 111 
kabul olunur. günü saat 20 de Sirkeci rıbtr' 

j mından hareketle ( Zonguld•;' 
lnebolu, Gerze , Samsun , Ot " 
Giresun, Görele, Trabzon, Jtiıe. 
Mapavri, Atina ve Hop•>'' 
azimet ve ayni iskelelerle sn~ 
mcne,Vahfıkebir Fatsaya uğr•>'' 
rak avdet edecektir. .ıP 

Yük ve yolcu için mıab 
müracaat: Sirkeci s11lonu k~ 
ımda Mizan Oğ!u Han N°· 
Telefon lstaobul 345 


