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Balkan konferansı 
Murahhaslarımız bu sa-, 

hah gidiyorlar 
Balkan konferansında Türki

yeyi temsil edecek Te Hasan. 
Retit Saffet, Zeki Mesut, Y akup 
Kadri. Ruıen Etref Beylerden 
mOrekkep olan heyeti murahha
aamız bu aabah saat 1 O da Pi
reye mllteveccı'hen hareket ede
cektir. 

Heyet, Balkan hükiımetleri ta
rafından Balkan lokarnosu diye 
isim verilen bu konferansta ik
tııadi, siyasi Te ticari mesaili 
mGzakere edecektir. 

Konferanaın bir haftadan on 
beı gUne kadar devam edeceği 
tahmin ediliyor. 

Haber aldığımıza göre Yunan 
hUkO.meti bu konferansa çok 
ehemmiyet atfetmektedir. Bu 
c~mleden olarak Balkan bftkü
metleriııin bayraklaruam renkle
rinden mftrekkep bir "1'eynel
balkan,, bayrak ve bir de 
gene .. beynelbalkan,, marı 

yaptırmıfbr. Hatta bu marşın 
beateai için bir mOaabaka da 
açmııtır. 

Yalnız Bulpriıtamn konferan
aa ittirak etmek iatememeai ve 
yahut mOtahit ııfatile ittirak 
etmeai Yunanlıları bir az sinir
lendirmiştir. 

Ttirkiyenin de müıabit olarak 
konferansa iıtirakl dofru de§il
dir. Konferanaa filen ittirak e
diyoruz. 

Dtıa Haaan bey• fU izahab 
verdi: 

- ffeyetimize müıavir olarak 
Poata ve telgraf idareıile Istan
bul Te fzmfr Ticaret oduı mft• 
meuilleri de iştirak edeceklerdir. 

Kongrede Balkan ittihadı hak
kında müdaTelei efkar edilecek 
Ye llzımgelen tetkikatta bulu· 
nulacaktır. 

Bundan bapa YugoılaYya, 
Romanya, Bulgariatan, TDrkiye 
ve Yananiataıu alakadar eden 
iktuadi ft zirai meaail de kon
grede menubahsolacaktır. kon
grede sadece milfahit aıfatile 
buhmacajlmaz hakkındaki n9fri
yat dofıu detfldir. Kongre mD
.zakerabna Jftirak ederek nok
tai nazarımızı izah eyliyecejiz. 

latanbul Ticaret odiııı namma 
heyeti murahbua mOıamlifine 
oda reiıi Nemlizade Mithat bey 
iııtihap olunmuıtur. Konırede 
alelfamum Balkan memleketlerini 
alakadar eden mıhıul!b ziralye 
Te bilhaua ttıtan zfraatinin tah
didi meseleai de g6rDtDlecektir. 

HOkiimetimiz tütnn ziraatinin 
tahdidine aleyhtar değildir. An
cak tntllıı ihraç fiatlannın tah-

kararile çıktığım ı6ylemiı ve 
cürmiln beş 1eneden on ıeneye 
kadar ağır bapıi istilzam etme
ıi itibarile davanın rO'yetı ağır 
ceza mahkemesine ait olduğuna 
işaret etmiıtir. 

Maznun vekili, "Mnekkilimin 
aklı baıında değildir. MeJekltı 
akliyesine sahip olmamaıı itiba
rile kendisine ceza verilemez.,, 
Binaenaleyh, kendisinin muha
kemesinin devıimma bile imkan 
yoktur,, demiş, Vaııf B. in riya
setindeki mahkeme heyeti, da
~ -in e-eıa m11bkemesinde 
g&rftlmesi icap etti!he karar 
Na miş:lerdir. 

didi tek1ifi fayanı kabul g&ril
memiıtir. 

Kongre rumameai Balkan 
ıııemleketleri araaı•da aiyaıi Te 
ikbsadi bi takarrüp temini, Bal
kan memleketleri arasında pos
ta, gOmrtikler. Ticaret Oda.lan 
mOnaaebah ile bu memleketler 
araaındaki mlltterek zirai imb· 
salit ve bilhaaıa tDtftn ziratinin 
tahdidi meselesi vardır. 

BugOn toplanacak olan oda 
meclisinde tOtOn ziraatinin tah
didi meselesi ve kongre hak
kında Oda ticaret raportörll 
Hakkı Nezihi bey tarafından 

Ankarada yapılan teıebblluat
tan bAhis izahat verilecektir. 

Hariciye Yeklleti kongreye 
gidecek heyete bir. Iktııat vekl· 
leti de Hç mDıavir iza iltihak 
edebileceğini bildirmiıtir. Bu
gfinkü içtimada bu mesele etra
fında mllzakerat cereyan ede
cektir. 

Balkan kongreıi her sene 
bir ba9ka Balkan deTleti nezdin
de toplanacakbr. 

• • • 

Konferans 
Hangi zihniyetle ha

reket edecek ? 
Atina, 30, (A. A.) -Balkan 

koferanaının tqkiline memur ko
mitenin aktetmif olduju ceı..de 
M. Papa ana1taıyo, mllatakbel 
Balkan ittihadıaın e .. • pren•İp
Jerinden bah.setmif •• bu ittiha· 
dm de.-letlerin hukuku lılklm
raniıine nayet edeceiioi Ye ırki 
cemaatlerin bimayHini temin 
eyliyecejinı s6ylemiıtir. Konfe
raasın bqlıca gayeıi buna iplrak 
edecek olan devletler arumda 
harbi aureti kat'iyede ortadaa 
kaldırmaktır. Blrliiin faaliyeti 
Cemiyeti a.Oamm kadrom da
hilinde Te onan zilml,atile m&te
Yuin olacaktır. Birlik Wrqe da
hil olu deYletlft anmıdaki 
beynelmilel ltlllflara r1a,.t ede-
cek Ye mlfterek bir ildnadt 
teıkilAt Tllcude ı•tirmele pla
tacaktır. Birlliin hir hedefi de 
fikriyat .. bumda bir mtlkaruet 
riicade ielm..W tahaldmk •· 
baaına inl etmektir. 

Kim kazandı?. 
Tnrkiye it banlcua lmmbara 

alımlar aruında Hilede iki defa 
kura çekmekte Te her defuaacla 
alb kifiye 1000 lira mlklfat 
vermektedir. Bu 1enenln ikinci 
kuraaı dan An.karada çekil•iı
tir. Birinci mnklfat olan 500 
lirayı Hicran iamind• bir lata• 
bullu Hanım kuanmııur. Diter 
mllklfatlanda latanbalda A11• 
hanımla Mehmet beye. Berp• 
mada Hnınn. Milaıda Hayri Bey 
oğlu Emin Bey ka%anmııdır. 

Metruk maHar müdürü 
Ankaraya gitti 

Mezun bulunan metrik mallar 
mDdOrn Ali Rıza bey dGnkO ti
renle Ankaraya fitmiftir. Ali 
Rı.ra beyin metr6k mallınn tat
fiyeıi işleri etrafında veklletle 
temas etmeıi muhtemeldir. 

( TELGRAF HABERLERi ) 

Rusya ile 
Fcnlandiyanın arası 

bozuluyor mu? 
MotkOft, 30. (A.A.) - Feolandlya 

tablasının Sovyet topraklanna teb'idl do
layı.tle Soyyederin 16 temmnz 930 t.a

rihli notaama ce•aben Fenlandlya tarafın
dan MoskOTa h6kt\metinde J 6 eylülde 
verilen notaya Sovyet htiUmeti 28 ey· 
lttlde cn•p 'Yetmiştir. Sovyet notası 

Fenlındiyınuı cevabını pyrl kAfi bul
makta n Fenlandiya tabauının akın ha
linde Soryet topraklarını tebit edilmul
ne derhal nihAyct nrllmesinf İMemekte
dtt. Nouda denJliyor ki : - Soryet bü
lcömeti bu gibi hadiseler ileride tekerrür 
etmemesi için Sovyet hndutlınnı ihltl 
eden mes'ullerin takibi hususunda Fen
landiyanın ne gibi tedbirler aldığının 
kendisine bildirilmesini beklemektedir. 
Şayet Fenlındiya hükdmeti 16 eylül ta
rihli notasında münderiç 11oktai nazuın

da ıSTar ederse, Sovyet hükö.meti Fenr 
landiyımd Savyet Rusya ile iyi komşu· 
lok münasebatını idame etmemek arzu
sunda olduğuna hükmetmek mecburiye· 
tinde kalacaktır. 

Havınad• bir hadise 
Havana. sn (A.A.) - MüscllAh bir 

takım talebe. ReisieQmbur Maşadoyu 

yuhaya tunıuak üzere Riyasetlcümhur 
sarayına gitmişler ve sarayın etrafında 
tesis edilmiş olan kordona kumanda eden 
zabitlerin siI!blmnı almak teşebbüsüne 
kıyam dmlt oldoklanndan polisle ara
lannda bir arbede %\ihor etmlf ve yanın 
ıut devam etmiştir. Bu arbede esna.sın

da yüzlerce silth ateşi teati edilmiş n 
altı kişi yaralanmtfllr .Bu yarılılardan 

korkulmaktadır. Htiktamet memurlın va
ziyete bakim bulunnııktadır. 

Yeni Avusturya kabinesi 
Viyana, ı. (A.A.) - Yeni kabine 

M Vıngoin tarafından tefkil edilmiştir. 
Mönııenyör Seipel hariciye nezaretini de
ruhte etmlftlr. 

DO.n gece yapılan 
içtima ... 

Şehrimiz taksi otomobil uhip
leri ile bir kısım oıoförler dün 
gece Takıimdeki cemiyet mer
kednde bir içtima yapmıılar, 
belediyeaia tabi otomobilleri 
hakkmda aoa Terdiji karar et
rafında prDfmüılerdir. içtima 
~ uat drmliş. çok hararetli 
mGaakaplarla geçmiftir. 

Enelce bildirdiğimiz lizere 
b.lediyenla karan OD dokUz 
maddeden ibarettir. Dan gece

ki içtimada ann Te hararetli 
mlkakereler netice•inde bu on 
doku maddeden OD ıekizlne 
tf cldetle itiraır adilmiı. bunlardan 
yalnız boya meaelffl muyafık 
g&rtılmlf, fakat boya itinin ih
tiyacın karıısında tedricen tat
biki .aylenmiıtir. 

ltiru olanan cihetler fUD)ar
dır: Direksiyonun 801 tarafta 
olmuı dojnı dejildir. çllakn 
bu,an me•cut otomobmerin bir 
çoi11 ba kararla muattal kala
cakludır. 

Şoför yerinin yarım açık ol
m&11 karan da dotru görlllme· 
mekte ve bu karar ile toförle
rin aıhbatinin dOıDnDlmediği ileri 
ıtıril lmektedir. 

Belediye bu karann nç •enede 
tatbikiai iıtemektedir. Bu da 
munfık görillmemekte ',mllhleün 
on ıene olmaıı teklif edilmektedir. 

MBnakqalar emaaında saz a
lan Sadık B. , otomobil aahibi 
Ye tof6r diye iki ayn zfimre 
olmaclıiım, mftttebit hareket edil
di;i takdirde daha iyi neticeler 
abnacatını ve belediyenin 
htisnl hiyetle hareket ettiğini, 
yalnıı itin mütehasaıı elierden 

Atlet ve Tenisçilerimiz 
Balkan Olempiyadına 
iştirak etmek üzere 

Atinaya müteveccihen Bugün 
şehrimizden ayrılıyorlar 

Kafile r~İ•İ B urhanettin ve Mıntaka reisi Yusuf Ziya 
Beyler dün görüıürlerken 

iki gllıı içinde ortalığı kanıtı- Antrenörü Her Abrahamı. 
rıvcren tebliğlerden. kartıhklı Kafile 22 saatlik bir vapur 
beyanatlardan ve hiç te iyi olmı· yolculuitJndan aonra Cuma ... 
yan dedikodulardan sonra Türk babı dokuzda Pireye Taracak, o 
kafileai bugün Balkan olemplyat- gün .-e Cumarteai gllnO isti· 
!arına iıtirak etmek üue Atina- rahate çe lcildikten aonra ayın 
ya mUteveccihen ıehrimizden bqinci Pazar gilnil Balkan olem· 
ayrılıyor ... latanbul mıntakaaı ri· piyadının knıat reaminde haıı:ır 
yaaetinin Salı gOnkü gazetelerde buluanp mUaabakalara girecek
neırettiği iki tebliğden aonra lrdiir. Sporculanmıza muYaffaklyet
kafilenfn gidip gitmeyeceği şUp- ler temenni ederiz. 
heli bir bal almı9tı. Bu atitun
larda neırettiğimiz, kafile reisi 
Burbanettin Beyin ve mıntaka 
relai Yusuf Ziya Beyin bir birine 
zıt beyanatları meseleyi bftsb6-
tün kanıtınyor, içinden çıkılmı

yacak bi~ ıekle .sokuyordu. Çtın
kn her iki taraf da noktai na· 
zanDda şiddetle ısrar ediyordu. 
Gideceğiz , gidemezainiz diye 
devam eden bu karşılıklı mGna
kaşa nihayet dün geç .-akit 
memnuniyetle 6ğrendiğimize gö~ 
re hüanU ıuretle halledilmiştir. 

Zaten kafile reisi Burhan Bey 
fitmek husuaunda şiddetle ıarar 
ettiği Te atletlerin, yalnız biri 
müatesna olmak llzre verilen ıa
ztı yerine getirmek için ıidecek
lerinl açık ıöylediklerinden or• 
tada pek te mesele kalmıyordu. 
Dlln Burbanettin B. Yuauf Ziya 
B. le temas etmit Te ~'idilmesi 
lüzumu etrafında konuıulmuıtur. 

lıte nihayet bugfin kafilemiz 
aabahleyin aaat onda Italyan 
bandırab vapurla Pireye müte
veccihen hareket edecektir. Ka
file atletizm ve gtıref federas
yonları birinci ve ikinci reisi 
Burhanettin B. in riyueti altın
dadır. 14 Sporcu, 3 idareci Te 
1 Antrenörden mürekkeptir. 

Sporcular atlet, Semih, Meh
met Ali , En•er , Enis • Beaim • 
Veysi • Nejat , Mehmet. Haydar 
teniıçi Sedat , Suat ve Şirinyan 
B. ler. idareciler Ahmet Fetk ri, 
Server , Edip B. ler ve atletizm 
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çıkmadığını, bu yüzden de fahit 
hatalar yapıldıgını ıöylemiıtir. 

Botun bu münakaıalerın ıo
nunda verilen karara göre, Se
nibi, Nizamettin, Mehmet ve ce
miyet reiai Nihat, umumi katip 
Aziz beylerden mürekkep beş 
kitilik bir heyet belediye ile 
ve icap ederse Iktısat ve Dahi
liye vekaletlerile temas ederek 
tesbit ettikleri noktaların ka
bulünü temine çalııacaktır. 

Galatasaray aleyhtar 
Balkan olempiyatlan dolayıaile 

Galatasaray kulnbnnnn tablliidir: 
Llyıkile hazırlanmadan ittirak 

edilmek iıtenen Atina mU1aba· 
katarına gidecek Istanbul mınta
kası atletlerini ittirak etmeme
leri hususunda mıntakanın Yer
diii karan pek makul bulan ku
lllbQmüz atletlerinin mezkôr mtı
aabakalara gitmekten menetmif· 
tir. Keyfiyet alenen tebliğ olu
nur. Bu hususta kulübGmoztın 
muvazıah ve mufa11al noktai 
nazan aynca rapor halinde net• 
redilip efklrı umumiyeye an:°"" 
lunacaktır. 

Afyon meselesi 

Ticaret Odaamm rapora 
dün miizaker .e edileli 

• 
Ticaret odası meclisi dün öğleden 

sonra toplanmışıır. Evve)t Atlnada IOp· 

lınacak olan tütün kongresine itdnkl· 
miz meselesi mevzuu bahsolmot ned
cede murahhas olarak Nemli zade Mitat 
beyin izamına karar verilmiştir. 

Nemli zade Mi tat beye 600 lira tahsisat 
verilecektir. 

Bundan sonra yumurta ihracattmt%1n 
inkişafı için çalışan komlıyonun ha.zır· 

ladığl rapor okunmuş bu raporun bir 
nüshasının lktısat vekAletine gönderil· 
mesinc karar verilmiştir. 

Aiyon komisyonunun afyon mürek· 
kebatınm tahdidi için toplanacak kongre 
hakkında hazırladığı rapor okunmuştur. 

Komisyon raporunda afyon mürckltebau 
imalinin tahdidini Türkiye içiıı muzır 

bulmakta ve böyle bir tahdidin aleyhin
de bulunmaktadır. 

Oda meclisi bu mesele hakkında u• 
zun uzadıya tekrar tetkikatta bulunmak 
üzere raporu J,omisyona jade etmiştir. 

Fındıklarırnız için verilen menşe 
şahadecnamelerin verilmesine dair elde 
mevcut talimatnamenin tadili icap edip 
ermediği uzun münakaşalara sebep ol
muş, bir karar verilmesi gelecek celseye 
talik olunmuştur. 

Bundan sonra oda meclisi, zahiri' 
borsası nizamnamesine muhallf hareket· 
!erde bulunan bazı tüccarlar hakkındı 
verilen cazai nakti kararlarını tasdik et· 
miştir. 
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101 kişi ile -
mülakat ... 

anlamayan bir kc•ıntes ile bir ve- . koKf .asa ve kesemiz Tar: fçleri M. Holştat 
zirimizin bir hu~ık saat tercü-
manlığını ettim. Kolay anlattı· Vaktile bizim akrabalardan 
lar, seviştiler ve foceden inceye bir Ebu Cehil molla vardı. Ka- Mübadele komiayonunun iş-
flörte bile giriıtiler... zaakerdi. Fakat imzasından baş- leri hakkında izahat 

Eski ve yeni yaşayış 
tarız lan 

Tekrar edeyim! Garp muqe- ka bir tek kelimecik oı.un ya
retinin pek yOkselt olduğu inklr zamazdı. Mollamn ise 8000 cilt
edilemez. Amerikanizmin gale- lik klltO.phaneıi bilenleri gllldn
beıi ile bu muaşeret de sönü- rOr, katılbr, bilmiyenleri efen
yor ise de temel kunetli .•• Güç dinin ilmine hayran bırakırdı. 
ve geç sönüyor. Ingilizler , bu Bır iıtihalenin tam ortasında
modernizm karıısanda diyorlar yız: Ne alaturka, ne , alafranıa. 
ki: - Servetimiz gitıin, lakin Berhayat eski efendiler yepyeni· 
eski muaıeret tarzımız gitmesin. lerin bu giditindeki incelikten 

veriyor 
Muhtelit mübadelede dün ak· 

pm 4 llncn blirn toplanmış v. 
mutat itlerle meıgul olmuştur. 

-J$-

Fikri ( ba isim uydurmadır ) 
Beyefendiyi ıize takdim ede
yim: 

ailmelİ pek kibardı. Asaleti ora
dan bile anlaıılıyordu. Söze gi
rifti: 

Şimdi, Efendim, phıi muhake- mahrumiyete glllilyorlar: hakları 

Bitaraf reiı M. Holıtat gaze
temize ıu izahatı vermiştir: 

Y aıı} altm11tan yukan, yetmif
ten qağı. Orta boylu. Hayal 
meyal bir kır sakalı Yar. G6z
leri ma.mavi, teni ıayet beyaz. 
Pek gnler yOzlO. Ağar y6rilr, 
ağır konuşur; lakin ıazleri pek 
özlü Ye pek tatlıdır. istihzaya 
çok mayildir. Eski Ye oldukça 
zengin bir ailedendir. Vaktile 
bilyük bir adamın damadı idi. 
Otuz sene diplomatlık etmiş. 
Görmediği yer kalmamıfbr der
sek mObalağamız yaman olmu. 

- Efendim, dedi, ıize öyle 
bir bahiı açmalıyım kJ ta.hal ve 
uzun bir tecrlibeye m6stenit ol
ıun; akıi takdirde ııszlerimin bir 
ehemmiyeti olmaz. 

melerime gelecejim. var. Kezalik ATrupalılar bu 
Biz, tanzimatı bayriyeye de· temesstıldeki muvaffakıyetılzli

ğin kimilen , külliyen alaturka ğe bıyık altından tebesailm e· 
idik. Frenklik, Türk cemiyetine diyorlar: Hakları yok detil, u· 
binde bir hulul ve nüfuz etme- la yok değil 

- Hakem olduğumuz mesele· 
ler hakkında kararımızı nihayet 
10-15 güne kadar bildireceğiz. 
Biliyonunuz timdi yalnızım. M. 
Rivaa mezundur. Anca~ bir ay 

Ha ••. unuttuk: elbisesini tarif 
etmeliyiz: Boz renkli jaket atayı· 
nı hiç terketmez. Daima kolalı 
gömlek aiyer. Tek iözlOk çeh· 
reıinden diltmez. Bastonunun 
Npı altındandır. Saati kapaklı
dır. Zebercet ytizfiğü parmaiın
dan hiç ekıilmez. 

Fikri Bey pek uzak ve kendi 
inceliği ile mUtenasip olmayan 
bir mahallede oturur. Niçin? 
Çünkü yaman ve harap bir ko
nak, on bet dönOm bir bahçe 
içfnde bir konak kendisine mer
hum hareminden mira1 kalmııtır. 

lmliya gelmez evinin ancak 
bir cihetinde oturur. Üst tarah 
eski tabirle "araziyi mevat,, tır. 

Fakat döşeli, dayalı taraf iıc 

gerçekten görülmeğe değer. Es· 
ki h\'k,ı yeni zevk orada birleş
mitlerdir: Radyo ve tandır, Si
nema gazeteleri ile ~ami divanı 
F ' , 

azal ın köhne "zenanname,, ve 
"hubanname,, leri ile sinemada 
çıplak reıimler, purolar ve nargi
le ... 

- Fikri Beyefendi, ıizden 
bir ricaya geldim. 

- Emrediniz. 
- Bana bir saat söz söyleye· 

ceksiniz. • 
- Neye dair? 
- Sizi en ziyade meıgul eden 

.,akademik,, bir meseleye dair. 
- Dütüocelerime ehemmiyet 

mi veriyorsunuz? Cılız fikirler ... 
- Eıtağfürullah. 
- Öyleyse dütüneyim. 

Fikri Bey bir enfiye çekti. 
Enfiyeyi bir altın kutudan iki 
parmağı ile alnıa11, sonra bur
nuna uıuka götürmesi, en sonra 
elini Te bumunu gayet bUyllk 
kahve rengi ipekli bir mendille 

Yazan: S. S. Van Dayn 

yakıyordu. Bir ara Stitin yazdı
ğı rapora tekrar bakb, . sonra 
dııarı çıktı. Yans müddeı umu
minin masa1ı üzerinde bulduğu 
bir kitabı açmıf, okuyordu. 
Kumandanın geldiği haberini 

alınca odamn için~ekiler fe':k~
lAde yaziyeti hi11ettırmemek ıçın 
biraz derlenip toplandıl~r. Ku
mandan neşeli idi. Müddeı umu
miye istifhamkirane baktı. 

- Her ıözGnllz mllhimdir. 
- iltifat buyuruyorsunuz. 

Efendim, senelerdenberi zihnimi 
yoran bir mllıahedeyi arzedeyim: 

Yetiftiğim devirde bir alatur
ka yaıaylf nrdı. Bunun yüksek 
mertebeıi gerçekten cazipti. Ta
rihi bir terbiye, an' aoevi bir 
edep, deydenevi 'bir erkin hasıl 
olmuıtu. 

Bir mOtehayyizler silsilesi pey
da olmuştu. Gözünün önline on
lardan bef, on sima geliyor. Ta
bii ıizin de hatırınız bu dakika
da işlemektedir. Eıki konakları, 
daireleri düşllnuyorum: O mua
ıeret tarzı · haıd olabilmek için 
asırlar geçmitti. Yemek, içmek, 
U)'umak evde oturmak, gezmek, 
ziyafet, ahpaplık, kadınlarla mü-

na1ebet, küçüklerin bOyliklere karıı 
vaziyetleri, ev, konak, haremlik, 
selamlık, mefruoat, elkap, elbiıe 
ve kıyafet, düiünler, Tesaire, hep 
birer usule tabi idi •.•• 

Dikkat buyurunuz! Bunlara 
(iyi) veya (fena) demiyorum: Müs
tekar diyorum. 

mitti. Bir mukaye1e noktası: 
Sonra yavaı yavaş frenkleş- Bir Avrupa ve bir TOrk ga-

tik. BugUnkü nisbeti bilmiyorum. zeteıini yaklaıtırınız. 
Lakin Şarklılıktan resmen çık· Sahifeler pek çok okunmıya-
tık, Garplılığı ter'an kabul ettik. cak kadar bol. 
Fakat ölmekte olan Şark yaşa- Resimler karikatürler: Keza 
yıı tarzının müTacehesinde garp bizimkilerin bir rüçhani inkir 
yaıayış tarzını ne kadar, yüzde edilmez: Daha boyalı. 
kaç hazmettik? Rakamla ifade Bir de içindekileri tahlil edi
edilebilccek biç bir müşahedem niz: Avrupa gazetesi tam, do
yoktur. Yalnız bil yük bir ekse· lu, batta fazla. Cereyanı gUzel
riyetin alafrangalılığında ıolaklık ce takip edebilirsiniz. O gaze
beceriksizlik g-örOyorum . • • teyi okumakla birşey öj'renir 

Sofrada: Pek nezih zatlar he- •e mulumatınızı tazeleıtirebilir
men havluyu tabağın altına ıeri- ıiniz. 
yorlar. Alenen, havlu ile tabak- Ya bizimkiler? Müsaadenizle 
ları, bıçağı, çatalı, b.ardağı sili- mukayesemi sonuna kadar ı6· 
yor, giiya temizliyorlar... tfirmiyeyim. 

Yanhş, sehiv, hata, zDhul, ih· 
Şapur şupur yemek yiyoruz. mal.. Bunları ıaz olarak bilir, 
Avurtlarımızı şişirmek yetiş- biz onlara kaide olmak üzere 

miyormuş gibi 0 halde iaf ve 
l'k tapınırız. hatta münakaşa ve geveze ı 

Orta bir lngilizce, Almanca, ediyoruz. 
Fransızca, ltalyanca, batta Rum-

Bir az solak oturuyoruz. Ras- ca, Bulgarca kitap gösteriniz ki 
gele hanımın elini öpüyoruz. onda yüz binde birden ziyade 
Yalnız harici elbiseye bakıyor, tertip yanlıtı bulunaun. 
Ust tarafını külliyen unutuyoruz. En P.üyük :itiıa.: i)., buılmıı 
Evlerimizin içi, üst v.e...bafllJft TUrkçe bir kitap ke,fediniz ki 
gibi ihtimam görmüyor. Mükile- onda yanlıpı z bir aahifecik. 
mede gereği gibi ince değiliz. ••• Fikri beyefendinin fikri 
Malumatsızlık yüzümüzü kızart- caziptir, belki çok mikdarda 
mıyor. doğruyu ihdas ediyor. Şu kadar 
Eıki alaturka ile iıtihzamız fazla ki bu fikirleri olduğu gibi abr

fakat alafranganın ne olduğunu sanız siz de bata etmiı olursunuz 
öğrenmek için yorulmuyoruz(çUn- Cel.tl Nuri 
kil gUç) ve itimiz mukallitlikten 
ibaret kalıyor. Alafranga hayatta 

temizlik intizam iki üstür. Bu ıiisle· 
' rin yanından bile geçmiyeruz. Gö-

Madam Pavlova 

sonra d6necektir. M. Andersene 
gelince bu Pazar geleceğini bil
dirdi. Kendisi, Danimarka hükO· 
meti murahhası olarak cemiyeti 
akvamda bulunmaktadır. 

Yakında Tllrk ve Yunan hn
kfımetleri etablilerio listelerini 
vereceklerdir. 

12000 Vesika 
Haber aldıiımıza g6re Garbi 

Trakya tali komiıyonu ıimdiye 
kadar 12000 e yakın veıika da
ğıtmıştır. 

Tali komisyon binası 
6 ıncı Tali komiıyona tauİI 

edilen hnkiimete ait binada ta· 

mirat ve boya yapılmaktadır. 
Yakında komisyon nakledecektir. 

Nüfus idaresinde 
Bir gazete tarafından nDfua 

idaresinde mlllkiye milf ettiıleri 
tarahndan bir mesele hakkında 
teftiıat yapıldığı yuılmııbr. Tah· 
kikatımıza göre nlifuı idaresin· 
de tahkiki icap eden bir meaele 
bulunmamaktadır. 

Kazananlar 
Bankamızda kumbarası olan
ların numaraları il.zerinden 
çekilmekte olan ikiDci kur'a 

don Ankara merkezinde 
çekilmiıtir. 

ısml No. lira 
Jstanbulda Hicran H 21570 500 

,. Ayşe H 16643 200 
Iımtrde Ayşe ·tt. 3206 ıoo 

Istanbulda Mehmet B. 12022 7 5 
Minııslı Hayri bey mahdumu E
~n a 1~ ~ 
lstanbulda kazananlann Bankamıza 
müracaat edip mükAfatlannı alma

lan rica olunur. 

Çakeriniz pek genç yqımda 
Avrupaya memur olmuıtum. 
Orada da, bizim eski erkAn gi
bi kök ıalmıı, mllatekar, esaslı 
bir yaıayıf tarzı gördüm. Bu iki 
tarz birbirinin taban tabana 
zıddı idi. Ukin bir noktada bir
!qiyorlardı: T ahayytlzde... Bir 
frenk kibarı ile bir Türk kibarı 
birbirinin zıddı bir hayat sördük
leri halde yekdiğerini pek ko
laylıkla anlarlar ve samimi dost 
olurlardı... Huıuıi hatıra ve mU
ıahedelerim: Pek nadiren, Avru
paya, hiç alafrangadan anlama
yan rical, vezirler gelirdi. Bunlar 
çatal bile kullanamazlardı. Lakin 
mOtehayyiz, vekur idiler. Ken
dilerinin bu tehayyüzti, bu te
meyyOzü, bu vekan, bu jnce
liği ve ağırlığı derhal A vru
palıların nazarını celbederdi. He
le yilkıek tabakaya mensup ka
dınlar bizim o kodamanlarımıza 
bayılırlardı. Y ekdiğerinin dilini 

rüşme ilmi... itiraf edelim ki bu 
huıuıta yobazız .. 

Dostluk, vefakarlık ... Eski 
tarzı muokariz oldu, yenisini 
bekliyoruz. Cila, cila, cila. 
Garptan tonlar la boya getiri
yoıuz. Boya, boya, boya. Cep
heye verdiğimiz kuvvetin onda 
birini ahi dahile ~er ıek ... 

Şehrimizde bulunan muhar
rir Madam PHfova, bu sabah 
saat 10 da, Yetilköyden Cidna 
şirketinin tayyaresi ile Bükreşe 

gidecektir. ı•------------
T'/frldye lş Banka• 

Nakleden: Ömer Fıhem 
seniz, ıize bazı sualler soracagw ım 
dedi • 

- Ne arzu buyurursanız so
runuz. 

- Sizin askeri bir rovelveri
niz, Tar, değil mi? 

- Evet. otomatik bir Golt. 
- Onu son defa ne vakit te-

mizlediniz, doldurdunuz? 
Kumandan yalnız hafifçe kaş

larını kaldırdı, okadar. Yüzünün 
tek bir adelesi bile oynamadı. 

- Pek iyi bilmiyorum, dedi. 

' Biri söylUyordu: Haftada iki 
defa el tırnaklarını cilalatan bi
ri altı aydanberi ayak tırnakla· 
rını kesmeıniş. 

Fransadan avdetimden sonra hiç 
doldurmadıın. 

- Deınek bu yakınlarda dol
durmadmız? 

- Hayır böyle bir şey hatır· 
lamıyoruın . 

Markaın, Stitin raporunu eline 
aldı: 

- Müşterileriniz müessesenize 
yatırdıkları parayı geri istiyecek 
olurlarsa onları ne şekilde mem
nun etmeyi düşUnürsilnilz? 

Kumandan hiddetle dudakla
rını ısırdı: 

- Dernek dostluk maskesi 
altında benim defterlerimi bu
nun için tetkik e ttirdiniz, öyle 
mi? diye bağırdı. 

yüzü !,ulaklarına kadar kıp
kırmızı ol muşlu . 

Ismail Fuat ve şiireklsı 
Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlanna ve Baaka 

memurlarına 

TAKSiT i LE 

Müdüriyet: 

Kumandanın cevabı Markamın 
canını sıkmıştı. Daha sert, de· 
vam etti: 

- Bu sabah ıizin ikametıA
hınıza gittim. 

- Demek arbk kapuları da 
zorluyorsunuz r 

Yüzü kırmızı iken yeıil bir 
renk alıyor, alnının damarları 
tiıiyordu. 

- Orada ne buldum, biliyor 
musunuz ? Madam Banningin 
mücevherlerini. Size bu kıymet
li taşların oraya nasıl aittikle· 
rini sorabilir miyim? 

- Bu sizin Uzerini.ze vazife 
değil. 

- Mis Hof mana mücevher
lerden bahsetmemeyi niçin sıkı 
sıkı tenbih ettiniz? 

- Fakat biraderinizi öldOreD 
kurşunun sizin tabancanızdan 
çıkıp çıkmadığını öğı enmek ba
na lazımdır, kumandan! 

- Yeni bir sual, haf demek 
beni teTkif etmek için buraya 
çağırdınız. Boı bulunmamdan 
bilistifade beni hapıe atbracak 
suaUer soruyor1unuz. Doğrusu ya 
dürilıt, dostça bir hareketi 

V anı atıldı. Bir kamçı gibi 
ıaklıyan seıle: 

- Budala, diye haykırdı. Gör
müyor musun ki sana bu sualle
ri soran bir dostundur. Senin 
masum olduiunu anlamak için 
çırpın•n ve bütiln ümitleri mah
volan bir dostun. 

Kumandan yUzünü Vansa 
döndü, bağırdı : 

Markam yavaş, fakat vazıh 
bir ifade ile: 

_ Kumandan müsaade eder· Birkaç kere temizledim. Fakat 
- Yok hayır, bunun için de

ğil. 
- Buna da karııamazsınız ! 

Nenize lazım. 

- Sen kanşma oradan, kara 
yılan! 

(Bitmedi) 
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Darülbedayide ilk temsil t - -
[ 

"Top11~,d11n bir sahne: L<lalfp"To1111z", Salt "Ptıniko,,B.ler 
Darülbedayi dlln akıamdan itibaren. kıı mevsimi temsillerine 

baılamııtır. 

Bu ·mevsimin ilk piyesi "Topaz,, dır. T-opaz, Franaız muharriri 
" Marcel P anyol ,, un en muvaffak eıeridir. Pariıte blltün iki 
tiyatro meYsiminde mütemedi surette oynanmış, 650 defa birbiri 

arkasına temsil edilmiı ve çok rağbet görmüıtür. Topaz için mec
mualar hususi nusbalar neşr~tmiıler ve bütün dünya tiyatrolarında 
nasıl oynandıgından, oynıyan aktörlerden bahsetmiılerdir. Çince ve 
Yunancadan ba9ka her lisana çevrilmiş olan bu eseri Türkçeye 

Hasan Ra1im ve Saa'atkar L Galip beyler çeYirmiılerdir. 
------·-- ını•mmtntAUıııııımm--• ımıaamııınıaan'l'ıWWW....,.www•aı•n••~~ıııw-ı""'"'---=-•m-ı 

Evelki geceki yangın 

' 

Evelki gec&. saat 21 de Galatada Arap camii civannda fıçıcı Mı

h alin dükkinından yangın çıkmıttır. Yangın etfaiye yetitinceye ka
dar yandaki hırdavatçı Hiileyin efendinin dükkinına da siray'!t 
etmiştir. Bu iki dnkkan tamamen ve yelkenci Emin efendinin dük
kanı da kısmen yanmıştır. Yangının nasıl çıktıiı henilz anlaşılma
mıştır. Mibalin dükkanı ıigortalı olduiu için polis tahkikab tamik 

etmektedir. 
ı m nnn11mnı11111111ttnuı11nm mnnmmnm,.....unmnınmmmmnm1111nımıau1111nmnnı•tmırmnrmmnınıHn111ın1111uu111n11•ulUVt1&1.......a.u1111&1111n..-ı• 

1 Memleket haberlerı 1 Şın1cndifer inşaatı 
Hat ferfiyatının bu bir kaç 

gUn içinde Viranşehire kadar 
temdidi ameliyatının hitamı me
mul olup şimendiferin vürudu 

anında yeni nahiye merkezinin de 
küşadı merasimle yapılacaktır. 

Mücadele 
Şark vilayetlerimizin bazıla

rında baş gösteren srğir vebası 

baatalığile mUcadele baılamışhr. 
Baytar umum müdUrlüğü bu 
mıntakadaki fen me1Iaurlarının tez
yidine karar verdiğinden diğer 

vilayetlerden alınarak buralara 
gönderilecek baytarları tesbit 
etmiılir. Bunlara yeni tesbit 
edilen vazife yerlerine ıilmeleri 
tebliğ edilmiştir. Yeni bay
tarlar yakında hastalık mın
takasında teksif edilmit olacaktır. 

Yeni bir tröst 
Burs.ada fotoğrafçılar ara-

ımda noterde tasdik edilen bir 
mukaYele yapılmııtır. Bu muka
veleye göre fotoğrafçılar, arasında 
tekarrllr ettirdikleri fiatı daima 
muhafazaya mecbur olacaklar 
ve mukarrer fiattan fazla veya 
eksik para almayacaklar. Muka
veleye riayetsizliği görülen fo
toğrafçı, diğer atelyelere yetmiı 
beıer lira vermeğe mocbur tu
tulmaktadır. 

Malatya'ya otomobi1le 2 aaat 

mesafede bulunan Viranşehir 

istasyonundan, 
bin ile bilecektir. 

bacloma, trene 

(Yeni Mal.tya) 

H. Fırkası kazandı 
Aksaray vilayetinin Kuluköy 

Eskil ve Gerveri nahiyelerinde 
yapılan belediye intihabatında 

C H. Fırkası namzetl~ri kazan
mıflardır. 

Tekke açmış 
Karsintı nahiyesine tabi Göy

lekli köyUnden hatip Ahmet 
efendinin kendi evinde tekke 

açtığı haber alınması llzerine 
tekkeıi kapanmıt ve adliyeye 

Yerilmit olduğu vilayete bildiril
miştir. 

( Yeni Adana ) 

Zaro ağa 

Zavallı ihtiyar... Türkiyenin 
yüz elli bu kadar ıene ya-

ıattığı bu tarihi adamı Ameril! a 

öldUrecek mi? 
Zaro ağanın Brodveyde bir 

otomobil kazasına uiı adığını o
kuyunca mütee~sir oldum ve 
böyle düıündüm. Zaro ağa ora
da ölecek olursa, bir kaç tane 
Selim Sırrı B. yaıında olan bu 
ihtiyar için "gençliğine doyma

dan gitti!.. diye dizimi döYecek 
değilim. Fakat, şurada belediye 
mecliıinin kapısının başında otu
ran Zaro ağa, bizim gibi fani

lerin hayat sefineleri için bir 
şamandıra gibi idi. Aramızdan 

eksilmeıini iatemeyiı. 

Yalnı7., hayret ediyorum, Zaro 
ağayı bizim şoförler bile çiğne
memi§tİ. Amerikalı ıoför nasıl 

çiğnedi. 

Yanlış isim 

S iyaset hastalığına müptela 
zevattan birisinin refikası-

nın ismi yanlıt olarak gazetel~rde 
belediye azalığına namzet ·· göı

terilmiıtır. 

Hanım bu yanhı ismi, koca

aının karısı olarak okuyunca 
kOplere binmiı ve kocasile kav

gaya koyulmuf, hem de: 
- Senin benden baıka karın 

da varmış haberim yokmuı diye .• 

Xop/.u J.qtU. 

ı Teşr.Jnievel 930 

Borsalar 
Kan hyo 

1 lngilfz lira11 Kr. 
"T l. mukabili Dolar .. • .. • ... 
• • .. • ... 
• • .. ... ... ... 

frank 
Liret 
Belı:a 

Drıhm 

Is. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
~llln~ 
Pezetı 

Mark 
.. • Zloti 
" • Pengö 

2o Lev Kuruş 
ı Türk lirası Dinar 

" Çcrvoneç Kuruş 

Nukut 

ı !sterlin (lnglllı) 
ı Dolar (Amerika) 

20 FrMk [fransuı 
20 Liret [ ltalyı , 

O Frank P.elçlka] 
20 Drahmi [Yunan] 
~o Frank Llsvlçre) 

Adıçıl 

103Cl 
0,4'1 23 

12 ll2, 

9 02 
:tl3f!,4(1 

:>t 140 
~ ~3,75 

(~ :ıo 

ı 11,:;o 

1~~5 

:ıl33,So 
4Kıo,25 
t CJ7,SO 

4!20,2!! 
t69,:>0 

;930 
2f 6~ 

f•>8f' 

I0'.37 
211 so 
167 25 
219 
I 16 
SH!ı 

ıı;o Leva ' Bulgarj :iı 

ı Florin [Felemenk ) s~ ~o 
o Kuron [Çekoslovak] ll!4 
ı Şlllng , A~·usturya] 3<' 
1 Pezeta tlspanyı] 2~ı50 
ı Rayşmark !Almanya :ır ~5 

ı Zloti !Lehlstan 1 ~7 
ı Pengö :Macaristan 24 ~O 

o Ley [Romanya] 
20 Dinar Yngoslovyal 

ı Çevoneç Scvyet 

Altın 

l\lecldlye 
2Bankno 

Borsa 
harici 

--" 
914 

:ı;ı; 50 

241 

T03o 
0,4· rıs 

12 1' 2 
9~2 
:ı 38,51) 

:'f f;o 
s .f3,75 

(,~ '° 11'150 
l~l'l!S 

f 35 :<o 
4,.fi,l5 
1 ')7,50 
~ 20.25 
~ lı9,5cı 

;0130 

2f 55 
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[1)37 
211 !i() 

16~ 25 
21S 
IlE 
!5475 

82( 
31 
~~ 

15!4 
3o 
24 ~o 

'" 24 
36Sı 
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7fo ?5 
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400 doktor ihtisas vesikası 
istiyor 

Sıhhiye Vekaleti müste§an Hü
samettin Bey §ehrimize gelmi§tİr. 
Bir hafta kalacak, teftişle uğraşa~ 
caktır. ihtisas vesikaaı almak üze
re lstanbuldan Vekalete 400 dok
t2! müracaat etmiştir. 

-

KIZIL YAZAN t Omer Ruuı 1 
--

•• 
( - 25-

1 GOMLEK l 
-

• • Ben mı senı w d -, h ' çagır ım . asa ..• 
- O halde dinleyiniz. Hı 

Peygamber bu s6ylediğinit me•
kilere inecek olanlann mtl'un 
olduklarını ıöylemlttir. Siı Hz. 
Peygıımberin ihbarı veçhJle bu 
lanete mUstahal<br.] 

Hz. Alinin bu söıderi heyetin 
bütün azasını korkutmu:,tu. Fa
kat bunların içinden biri şu suali 
sorabildi! 

- O halde ıfı blıi neye da· 
vet ettinlt .• 

- Ben ırıi ıiıi daYet ettlm, 
haşa. 

- Ya mektupl.annız .• 
- Ne mektupları .• 
- Bize yazdığınıı ve ha-

rekete geçmek için teıvik elti· 
ğiniz mektuplarınız. 

- Kasem ederim ki ben 
öyle bir tey yaımadım 12] 

Hz. Alinin bu cevabı karşısın
da M111rlılar birbirleriae baka 
kalmıtlar ve kalkıp d&nmüılerdl. 

Bu heyetler böyle kapı kapı 
dola,ıyorken Kfıfeden gelen A· 
sam oğlu ile Naclir oğlu Zeyyat 
Medineye gelerek vaıiyeti tah
kik etmek istemitlerdi. 

Bunlar Medinede aahaptan 
baıı zevat ve peygamberin bazı 

zevcelerile konuımuılar, bun
ların hepsi onların hareketleri
ni muvafık iörmemi9ler, Hz. 
Zübeyr onlara sa YUfUp gltmeği 
tavsiye etmişti. 

Müfsitlerin bütün bu muka
beleler karşısında maneviyetleri 
kırılmıfh. 

Çnnkü onlara hiç klms~ mn
zaheret etmiyt-cekti. Fakat bun
lar geri d6ner dönme! Sebe 
oğlu bunlan kartılamıf ve an
lan bir kimse ile temas etmeden 
bir tarafa çekmişti. 

Sebe oğlu bunlardan, aldıkla-
rı cevapları dinlemif, ondan 
sonra onlara cevap vermişti: 

- Ben sizin bu cevapları 
alacaiımzı zaten biliyordum. Bun
ların hepsi sizi hUkumd:n casu
su aanmıılar ve size bu cevapları 
vermiılerdlr. Yoksa onlar size 
emniyet etmit olsalardı başka 
türlü idarei kelim ederlerdi. 
Onun için siz zerre kadar meyus 
olmayınıı ve neticeyi bekleyiniz. 

Basralılardan biri Scbe oğlu
nun bu sözlerine inanmak iste
medi: 

- Fakat bu zevat aleyhimiz
de hareket edecek olurlarsa bü
tün Medine halkı bizi kıhçlarile 
karşılar. ve bizim canımızı ya
karlar. 

Sebe otlu bu ihtimali varit 
görmek istemedi : 

- Hayır, dedi, biz şehre gir
dikten sonra bize karşı bir el 
kalkmaz. Bugün size karşı tid
det gösteren reisler ya bize il
tihak ederler, yahut bizi teyit 
ederler. Yalnız siz bugün Ali, 
Talha Ye Zübeyrden aldığmı.z 
cevapları saklayınız, bunları 

adamlanmıza bildirmeyiniz. Size 
ıorulacak suallere en muvafık 
cevapları veriniz. Herkesin bize 

tun. Muhamnıet bana istediğimiz 
cevabı getirdi. Bili~·orsunuı ki 
Muhammet Hz. Alinin en mah
rem adamıdır. 

Sebe oğlunun bu söderi mllf· 
Aitlerin manev:) etlerini b!r az 
kuv\l'etlendirmlırti. ÇünkU Mu
hammedin Hz. Ali nczdindeki 
mevkiini hepsi de biliyorlardı. 

Sebe oğlunun Basralılar tara
fındaki gizli adamları da ayn 
şekilde hareket etmişler, onlar 

da T alba ve Zübeyrden gizli 
talimat aldıklaı mı, bunların ken
dilerile birlikte olduklarını, fakat 

hunu şimdilik saklı tutmağa mec· 
bur olduklarını söylemiıler ve 
bu suretle işlerini yola koymuş-

lardı. Stbe oğlu ile arkadnşlart 
vaıiyeti elden kaçıracakları anda 
ona tekrar hakim olmağı bilmiı
lerdi. 

Hz. Ali, T alba ve Zübeyr va· 
kayii derhal ilan ettikleıinden 
Medine halkı birikmiJ, uzaJ.ıJer

da kalan kafileler namma şehre 
gelen adamları takip etmişler, 

yolda bunlarla konu9mu~lar ve 
onlara dönüp gitmeği tavsiye 

elmiılcrdi. Bunlar döneceklerini 
bildirdiklerinden Medine halkı da 
geri dönmüş ve herkes dağıl

mııtı. 

f ;ıkat bu gailenin tam bertaraf 
olduğu sanılırken müf sitler ansıznı 
Medineyi baımışlar, bunlara ni
çin geldikleri sorulduiu zaman: 

- Bir takım şikayetlerimiı: 

var, onları arzetmeğe geldik 
demiılerdi. 

Herkes bunlara soruy<Jrdu : 
- Şik~rctlenniı nedir? .• 
Sebe oğlu bütün taraftarlarına 

ve adamlarına talimat vermişti. 

ŞikAyetiniı: nedir diye sorulduğu 
zaman türlü türlö uydur.malarla 
herkesi kendilerine acındıracak· 
lardı. 

Onun için Medine halkı bun
lara şikAyetiniz nedir... diye 
sormağa başladıkları zaman 
bunlar a2'1ayıp ıızlamağa baıh

yarak hükiime!İn zulmünden çek
medikleri kalmadığını söylemişler 
ktmi valilerin yolsuz hareketle
rinden, kimi muhkemelP.rin suı 

istimalinden, kimi de devlet reisi 
olan zatın biltiin devlet işlerini 

akrabasına •ermesinden, hazinenin 
bütün var:datmı onlara dağıtma
sından şiklyet etmiş, ortalık nale 
•e feryat içinde kalmıştı. 

(Bitmedi) 

Defterdar Sefık B. Ankaraya 
gitti 

Defterdar Şefik Bey, dün Anka
raya gitmi§tir. Şefik Bey Maliye 
Vekaletinde vergilerin tenzili için 
toplanan komisyona i§tİrak e 
decektir. 

Eczanelere verilecek ispirto 
Müskirat inhisarı idaresi Ma 

liye Vekaletinin aon karan üzerine 
badema kiloıu 150 kuruıtan ecza· 
nelere İspirto verecektir. 

1 

müzahir olduğunu bildiriniz. Ben 
İlandan istitade demin Ebubekrin oğlu Muham- . "v AKIT" e abo-

ediniz medi Hz. Aliye gönderdim. Ona \ ne olunuz 
1ımm-------------- naııl ve niçin geldiğimizi anlat- ... ____________ _ 



Gayri mübadiller cemiyeti 
reisi Ankarada ne yaptı? 
Gayri m&badiller cemiyeti 

reisi lstanbul meb'usu Hüseyin 
Bey,• don bir muharririmize şu 
inhatı vermittir : 

- Gayri mDbadiller cemiyeti 
takdiri kıymetin bir an evvel 
yapılması için maliye vekAleti 
nezdinde teıebbüaatta bulunmuı· 
tu. Bu talebi teyit ettim ve Ma
liy t: Vekli beyefendi beı komis· 
yonun teıkilile takdiri kıymetin 
işe başlandıktan nihayet iki ay 
zarfında emlikin takdir edilmiı 
olacağını bildirdL Bu komiayon
lar Garbt Tarakya, Şarki ve garbi 
Makedonya, Tesalya ve Epir ile 
Adalarda çabpcaklar. Her ko-
misyonda Maliye veklletinin iki 
ve gayri mnbadillerin bq min
taka halkından bir kiti olmak 
llzere Uç kiti bulunacakbr. 

Tak diri kıymet iti bittikten 
sonra derhal bono tevziatına 

baılancakbr. Bu muamelenin, 
heyetlerin teşekkill ve işe mil· 
baıertinden nibat Uç ay sonra 
biteceği tahmin edilebilir. Bono
lar hamiliDe ait olacaktır. Hey• 
etleri, Heyeti vekileden karar al
dıktan aonra Maliye vekili teıkil 
edecektir. 

Adllyede; 

"Reıimll AJ., devı11 
''Resimli Ay,, mecmuası aley

hine 11Savulua, ben geliyorum,, 
yazııından dolayı açılan davaya 
dün ağır cezada devam edile
cektir. imtiyaz sahibi Sabiha Ze
k~riya H rahatsız bulunduğunu 
bıJdirmif, rapor göndermif, mu
bal§eme kalmıştır. 

Üç katil davesı 
. ~nbuJ ağır ceza mahkeme

sın e dan, Saraçane batında 
Arap Kadriyi öldürmekle maz

.nun. Celep ~amdinia kavga ne-
ticeamde katılden tecziyesi istenil· 
miı, muhakeme müdafaaya, Pan
galbda tanıtdığı ŞekU..e H. 1 
öldftrmekle maznun bqkamarot 
İzzet Ef • nin muhakemesi bir ra
porun celbine, s.ıtanahmette 
kamı Ayte H. ı 6ld8rmelde mu· 
nun sucu Osman Nurinfn muha
kemesi de, maznunun Tıbbıad
llde muayeneaiııe kalmlfbr, 

Teofanın 610m0 
Bajlarbaımda bakkal Teofanı 

&ldOrmekle mamun Aılamn Tem· 
Jizden muhakemesinde, ağır ce
za mahkeQJMİ, dllıı nakza ittiba 
etmif, Yak'a mahallinde ketif 
yapılmak llzere muhakemeyi 
batka ailne bırakmııtu. 

Ucl ,;.pon mirs layı 
Şebriaüze iki Japon miralayı 

plmiıtir. 

Kolonel Nokoma ve Numata 
iaimlerini tqıyan bu iki zat, ı.
tanbulda Japon Ataıe Militeri 
ile gezmifler, tehri pek beyea· 
mişlerdir. Japon ••kert akademi
si profeslSrlerinden olan miralay
lar huuai bir tetkik ıe7ahab 
yapıyorlar. Bu'p Kolonel 
Nokoma Polonyaya m&teTeccihen 
hareket ediyor. Kolonel Numata 
iae yann Belgrada gidecektir. 

ııaret gemisi 
Boğazm on bet mil açıfuıda 

bulunan ipret gemisi tamir edil
mek Dsere Halice getirilmif, ye· 
rine muvakkaten bqka bir remi 
konulmqh. 

Karşı fırka 
Dün bir beyanname 

neıretti 
Serbest Comhuriyet fll'kası 

belediye intihabab için hazırlık
lannı tamamlamakla meıpldür. 

Fırkanın latanbul ıehir meclı
ai i~in göstereceği namzetlerin 
isimleri cuma alqamı gazetelere 
verilecektir. Fukanm lıtınbul 
teıkillb cuma gtinil tamamlan
mıı olacaktir. 

Diba Emin6n0 ocağı açılmııbr. 
Bu,On de Galata ocağı açılacak· 
tır. 

Serbest Comhurlyet fırkuı 
latanbul vilAyet ocaj'ı dOn bir 
propaganda beyannamesi neı
retmİftİr. Bu beyannamede yeni 
fırka, latanbul halkını kanaat ve 
hürriyete uygun bir tekilde rey 
vermete davet etmektedir. Şu 
halde bu beyannameyi okuyan· 
lana da Halk fırkasına rey ver
meleri icap edecektir. 

Rus filosu 
Bugün geJmesi 

bekleniyor 
Bir hafif knavazör ve ikf tor

pidodan mOrekkep Sovyet filo
sunu• buıiln gelmesi bekleniyor. 

Hariciye Vekilimizin bu filo 
ile gelmesi de muhtemeldir. 

Hangi gemiler gelecek 
lstanbul, 3o. (A.A) - Tcher· 

vooaya, Oukaraioa namındaki 

hafif kru•aıöt'letle Chaumın ve 
Nksamojnik torpitolanndan mü
rekkep Sovyet filoau 3 T. evvelde 
buraya gelecektir. Burada ne 
kadar kalacaklan ve ıonra 

nereye gidecekleri meçhuldür. 
4 T. Evvelde iki tahtelbahirinde 
geleceği tahmin edilmektedir, 
Filoyu tqkil eden bütnn gemiler 
ıon seneler zarfında Sovyet hD-
k~meti tarafmdan İDfa edilmittir. 
Gemilerin latıdiği i9imler Rus 
ıOralar ittihadım teıkil eden 
muhtelif Cümhuriyetlerin liıanın
dandır. 

Cemiyetlerde, 

Kahveoilerln intihabı 

Kahveci nnafı cemiyetiabı 
idare heyeti intihabab hftmOz
deki hafta içinde yapılacakbr. 

Bezberlerfn intihabı 
Berberler cemiyeti intihabab 

da Tef'İDİevelin on birinde ya
pılacaktır. 

s..- Jorj haıtaneılnde 
Sıhhiye veklleti milfettitleri 

yaptıldan teftit neticesinde Ga
latada Sen Jorj ha•taneainin 928 
.. enesinde emanetten alınan bir 
mnaaade ile tevsi ve 90 
yata~~ . 110 yatağa ibllt 
eclildıjinı glrmOşlerdir. Ba ıtbi 
pyri Tnrlr mUesaeHlerin ancak 
Sıhhiye veklletinden tevai mllaa
adeai aldıktan sonra it• baılama
lan icap etmektedir. Sıhhiye ve-
kileti Sıhhiye mOdftrG VHıtaılle 
belediyeye, badema Sıhhiye yeJıA. 
letinden m&saade alınmadan m. 
ıaat ruhaatiyHi verilmem..ıaı 
bildirmiftir. 

Teıakkür ediliJOr 
!taret gemisinin tamirab Sey

riıefain fabrikasında bitirilmiftir. 
Bug&n romorkörle Karadeniz 
boğazı haricine çekil~k 1erine 
konacakbr. 

Muteber tficcarlanmızdan Hac. Tah
sin B. tarafından doldurulmuş 18 kusu 
havi zarif bir camekAn (Darüşşafakı) li
sesine teberrü edilmittir, mektep mildü
ril tarafından reşekkUr olunmaktadır. 

Rıhbm ıirketile tlccar ara
aaıda ki lblllaf 

Rıhbm tirketile tOccar ara· 
sına firketia nbbld ollllayan ,.,. 
lere çıkan mallardan resim ol
mayan yerlere pk• mallardan 
reaim aldığından dolayı lteden· 
beri bir ihtilaf v...... S. ilatila· 
fın halledilmek etere nafta ,. .. 

klletine arzedildifiai de yumıfb)c. 
Rıhtım tirketi erklıuDdaa biri 
bu mesele hıkknıda din hfr 
mahuririmize ....... .a,lemiftir. 

- Şirket htk118ttle kırk ,.. 
ne eyeJ yapbjı mukavel•1• 
barfiyy- riayet etmelde6'· 

Ejer mukayeJemiscle taocann 
zarannı macip bir P1 .,.. lllk6-

metJn tadil etmell Jaımdır .. Şlr· 
ketin baza baklanadaa na Pf
mesi bilhal8a bw ilCWadİ bab
raa esnasında mOmkGD defildlr .. 

Şirket geçen .... iki milJoe 
franka yakın bir ..,.rla Mltçe
ahai kal*Dlfbr. ı.t.arifi kon
mak içJn herrOn iki m.ln Ura .... 
ridat olmua lazımk• ,aacle a
cak bet albyb Jirôk Tariclat 
oluyor. Buna rajm• firket 
nbbm olmayb yer&erd• nlabm 
inp etmelr ftlrrindeclb'· h mak-
aatla Gç aene eYel aafıa Teki-
letine bir proje takti• ettik. 
Fakat mftteaddit meraeutlanmı 
ıa halA bir ceYap yerilmedL 

F8k1P .. 
Maarif enıini maaftıl Fakir 

8. bir ay meawaiyet almafbr. 

j KCıçQJc haberler 

Beledi7enin kam 110 ca -
Belediye btrp Jtlen ili ll•hl,., ... 
sele.ı için Vekile• •Gncuc ecmlfd. Ve• 
kiler verdlfl bir eevıpta. 1ııJr tene •
lındakı kambiyo lhdyacının nad olarak 
te&biti ve miilaldealn birden ._.ma1nı 
tcblil e&mitdr· 

Kadık&yllle lra111Y8J - Otti
dar tramvaylaıuun Kec:lıtaJIDe ısaıdidJ 
münakasuıada •klif edi1la fladu fula 
göriilmUş ve mttnıkı• fttbedllmft*. 
Yeni hadann lnflA p uarbkJa ihale edl· 
lecektir. 

Renkli tifıl• - S. • ..
Iann renkli tifelerde satdilWI meaedll
miştir. Bu pbi iPJecck feJlatD ~ 
şifelude ........... .. ..... .,....,. 
tallmatn ..... bir ....._ dhe Nllmlf-
dr. 

Muhtelit mahkemelerde -
Tark·lcalJlll ..-bkemm .,_ il .... 
açılacak Ye Uç dlnya büllıCllhr. lngt. 
liz mahkemesi relll M. Hımmedlı dan 
evrakların tctk1kJne haflımlftır. Y&kuı· 
da lngihz maJakcmellnde ele fullyec blf
hyacakur. Yaııan ,,. ,,...... maltlreme
lerJ relıled de bit b' gtlne tadar şeb· 
rimiZe aetecctl«dir· 

Cemiyeti Belecllye -ı Cemlfect 
belediye buglln toplanacak. cacflmeiıJer
den ıclen cvraklan tetkik edecektir. 

Maarifte· 

Ücret mese'esi 
Kadık&yUndc !Senjözef Fran-

911 JMktebiöde muallimlerin 
dera ücretleri 150 kuruştan 75 
kunftt indirilmiıtir. Bu hal mek· 
tebha muallimlerinin şikAyetlerini 
mucip olmuıtur. 

Bu mesele hakkında maarif 
mOdDr muaviıai ıunları ıöylemiş
ttr. 

Den ilcretlerinin indirildiii 
doirudur. Bundan birkaç sene 
evel mektep idare heyeti mu
allimlere 150 kurut verilmesini 
kabul etmiıti. iki sene evel 
ile •ekllet ilk kısım muaUimle
rİIM der• saati başına 75 kuruı 
ftrilmeaini tebliğ etmiıti. O sı· 
rada 150 kurupa 75e indirilmesi 
icap ederken mektep idare hey· 
eti bu tenkisi y•pmamıı. bu se
D•J• kadar ilk kasım muallimle
rine. de 150 kurut vermiştir. 
Halbuki bu HDe mektebin mali 
nmyeti bozulduğu için 150 ka
tuf den ücreti 75 e fndirilmiı· 
tlr. Bu itte gayri kanuni bir 
ıekil yoktur. 

Tayin 
lttabul yedinci mektep mft· 

dDrll Sadettin bey Eskiıehir li· 
.- cuırafiye malimliği ile mü· 
d8r muavinliğine tayin edilmiıdir. 

Aakere çağırı· 
lanlar 

lataahul viJAyetinden: Fatih 

CJ& 
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VAKiT 1 
2Teırinevel Per~enbe 9-'0 1 
V' " 1 Dahıldc Harıçte 

1 aylı~ Kurut 150 

3 .. 401 
6 • 
12 

• 
.. 

75'ı 

1400 

80 
145 ı 

l70f 

Cemazlyelevel 

1349 
Su geoekı Ay 

Musoa /um (orap / aınm 
Gan~şın a~ulfl 'J,57 - batr7 1.5 

Ayın dotu§u 16,10 batıp : 2 20 

Namu vakitleri 
Sabah Ötla İldnd• 

4 36 12,04 15,22 

Hava ı 

41ı ..... Ya•• 
1753 1924 

fmaa'c 
420 

Dun azııml hararel 23dercce olmuş 
tur. Bugün m utıvıısıl şlddeıle pO) raz 
esecek, hava bulutlu olacaktır 

R11dvo: 

Bu akıam lıtanbulda 
Saat fekizden ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinemaları 

Alkuar - Tarzan 
Alemdar - Elem yolculan 
Asri - Kırmızı dudnklar 
Ekler - Beyaz rahibe 
Elhamra - Atk valsi 
Opera - Şefkar 
Betiktat HiJaJ - SefaJer zambağı 

Etuv.J - Seher vakti 
Fran11z - Allalwı bahçeleri 
Melek - Yeşil ha~al 
Şık - Mujık kalbi 
Süre1J'aKadık8y· Cız muıınnf5i 

ukerlik dairesi mıntakasında 

bulunan ıubelerde teıri•ievvel (_9elenler, gldenle~f 
930 tarihinde yapılacak celp -Viyanada tedan altında bulunmakta 
için atide teYellDt ve sınıfları olan Antalya meb'usu uleyman Şe\'ket 
.Werilea aa,uılkıu•uM•e6uaa.. .• .....aamıeıa...ı 8. düıı tebriınfze dönm ftilr. 
.,. ..keriyeleriai jfa lçill , ... ~~-~ ..... ----...· 
celp Ye •evkolunacaklardır. B. Darlilbeclayi te....Weri 

Daire mıntakuaadaki tubeler- BU AKŞAM SAAT 9,30 DA 
de mukayyet bulunan milkelle- TOP AZ 
ffDiD 15 teırinievvel 930 tari-
llİlld• fllbelerine milracaatlan 4 PERDE 

Terce~e edenler: L Galip Hasan Rasim 
ft celp Ye dıYet edilip te 28 
tepiDienel 930 tarihinden soa· 
n,. kalacaklar baklanda aıker· 
Jlk mlkellefiyeti kanununun ahkl
• ea&IJesİDİD tatbik olunacağı 
UAn olmnır. 

Geçen ıeneki glb§ ..ı. 
aktamlan muallim ve talebe
lere, ~artamba akpmlan 
lbıiformah zabitana, ve cumar
tesi alqamlan umuma tenri1it 

1 - 322 clojumlulann baki-
~ ldmilen ı ... ---------~ 

2 - 323 dofumlalann ba-

vardır. 

ld1uiaclen iki Ye daha ziyade 
lllllflara tefrik eclilmif bulanan· 
lar k&mllen 

S - 324 dofamlulardan yal· 
am Jandarma, Deniz, muhabere 
iltibklm, hava amıflanaa aynl
Blll olanlar ihtiyaca gire aevko· 
hmacaldardır. 

Maaı verildi 
TefİDİenel maaflDln dllıı te'· 
~ bqlanmıfbr. 

Belediye memurlarınm barem 
cewell laenllz ıelmemittir. Dün 
l>elecHye memurlannın maaşları 
avall8 olarak verilmiıtir. 

TahHaiye müdürü 

1 
Taksim Bahçeıi 

Yarmki cama gtlnll hava 

1 mOsait olduğa takdirde ftr
yete programı ile 

1 BÜYÜK MATiNE ··====== 
Zayller 1 

latanbul Zaraat bankuıadan 
aldığım 10-7-930ttarih ve 645060 
numaralı dipozito makbummı 

zayi ettim yenisini alacatımdan ea· 
kisinin hilkmn yoktur . 

Çengelkoy : Mühendi Ferit 

lstanbul mahkemel asliye ı bırincı 

Ticaret duiresinden: Sirkecide Aynıye 
hanında Iştokel deposunda merhunen 

Manel ffabe - Mefhar FflllllS 
doktorlarından ,Minel Habe felıılmbıe pi· 
mlşdr. Mumalle)'h dtln Tıp fatalıalııl 
ziyaret etmlfdı'· M. Mu.el Habe Y.ton
fl da zlyareı edarek bplıcaJer baklnllda 
tekikatta 1*1DD_.,.· TuU.lye umum mOdilril Nec

medclia B. Kilyosa gitmiştir. 
Nec:meddin B. Kilyosta yeniden 
yapbnlacak olan tahliıiye efra
dma mahsus bina için tetkikat
ta bahmacakhr. 

me\cut ipekli Kayseri, Manç· rer nebati 
seccadeleri ve muhrelıf Anadolu secca 

de 'e yaatıklannın mahkemece au • 
masına karar verilmiş oldugundan tal p 
olanlann 7·10 930 rıribıne musadı u 
giınü ıaar 10 da mahallınde hazır hu· 
lunmalan ilAn olunur. 

s~n;;nı-~~kAtiP --
Dk n orta kı11mlara leyli, nehari kız Te erkQk t ı b k 
d d 

_,___ a e e ay-
ma evam wuumakta ve her gün kayıt mu ı · 
maktaclar. Tedrisata teşrinevvelin birinde ah eİı yapıl-

BllBBll~mın~•nnnn:! amyor. 12 
•uu~m""Qi,1maaaaa 
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Mecliste Neler Konuşuldu ? 
B . .M. .Meclisinde geçen hararetli mfinakaşaların zaptını 

neşre devam ediyoruz 
[Didl •ld.....,_ ••t•J slnllWrA Bq.U. ......- Wuk olmadan iMi rapor kendileri· JMb'• '"lklle 10rabillr n bu kanuni midir. 

11a ••'-' ft kat1 Rretıe mitnula .ı ... lbundır. (Dol· ne slnderilmemlf midir? Bir de Udnd naJ .ardu ld, herhansf bir meee1enln ta.-. 
,. ...ıenJ burada ehemm17etle sirtlftlk, bqımndan latik1'· 11.u,,e Yeillt ,..,,_ Şlltrl Be11 (l..V) - Glnderll· nha içindir. Bu suali müsakere esnasmda herkes digcrine 
Jba1si tehdit edea belllan defettikten 10nra ilk kuvvetle •· qtir ft beai• .,. ... ...,. .... rceı.ede oltaa•Uftar. 10rabllir n ba meyanda vekil de meb'utan sorabilir. Bu da 
rd4ılnam .. , btl• m....-Mldlr efendiler. Ve basla bW10- N,,,., •• (IClt..,,.) - Tlfllddlr ederim efendim, bana IUpYI •tlaldfr ld, bu 911aJe. ce.ap nrmek meebariyetl yoktur. 
ru ki btlqenm mtlteftdadlr. Ve htlktmetln tediJab, pnk anlamak latb'ordam. Mapleta :yap1lmum bu nokta taftDUh etmelidir n teuatll· 
daldJt n pnk J'IDi llarld ~lara kup olan tediJ'atı ••• Affı oll• AbNC & (ICcn) - Bir •al •racatr•; Mtlller lerlmldn arasına ıtrmelldir. 
tuamdır. latikrarm Udad .. raltlnden biri de, dahili bo~ann rapornU, bltp ..... , ....... bldkl ol .. dıtmı. ••• (Glril· A,_,,. A,.,,,., IH11 (Kan) - Efendiler; Muhteı-em Ma-
o1 .. -dır. Franmlarm (deUlotaat) dedikleri· ld bla iN aolt· tllw). Bela BeJl llkhet 18terlm. liye Vekili blru enel bendelerlne Ttlrkçe ljrenmeml taftfye 
tal usardaa da mu.alt Wr 'fUiyetteylz. ve mltehumalann .,_ _ J>mm .tta ümet Jle)o, * 817lerken ıtlrilltl ke- bU)"Qrdtalar, tefekktlr ederim. Şi•dl benim bir sualime eeftP 
ittifak ettikleri bir aokta ftl'dır ki. lizin .. ba (detflotaat) stHr. verirken beni Ye mensup oldaja• fırkayı Miillerle, Ria~~le 
ula aadbl eadife bir 191 delildir. Yani dtan udır. Ala o1fıı ~ s .. (,,_,.) - Bfaclla, Miller n.· kal'lftlrank *lerlade muammalı. ima ile onlann flldrle.-...

Cçlnel __,ele efadiler, ticaret muvazenemizln teklmfll ponuacla bltp maft__,nl• hakiki olmadıtnu .,. MI~ (ŞlllüUC tlirlltllln). Daranaz efendiler durana! dialerl
.... J'&Di wlteYula oı .... keyfiyetidir. Ticari.,. tediye aft llaU7e Velliletllllll nrııltll l'llbmlana .ıaatelff oldafmaa nis, burası fikir mUeadelesl yeridir. GtlrUlttl yeri delildir. 
•1"Ue8eei llaklrmda lltlktmetimiz bize mlkerreren ba kl~fl· .,. nrlla rakaalar arumda • ......_ olmadılw blaana· Buraya bb f8dr •lcadelesi için pldlk yoksa sflrültti '"kav· 
._ isallat wrmiftlr· Cidd.l)'etle tediye auvazeneei berinde- lefk R aewleketla bl~ llaklrmda arlh .,. aaa71en lıılr fi· p ipn ıetmedik. (SoUan al/Aflar). Dinleyiniz, kimseye mcm· 
dlr ve buu bls btl delillerbai de bonada aörmekteyfs. kir edlamele lmkla 0......,... arüatell )'UITOr, ba teblp leket ve millete .. rbutlyet lnlüeannı nremeyls. L6tfen dini• 

Tkarl •beS811••1• pliace efendiler ..aı...ı ,..Ue edildi .a. edllwedt .a. ...,,_ ftklletaldm Mn70ra19? Bun· ylnls. Muhterem vekil Beyefendi ikinci bahlannda beni, ma
ale71ahnfsde baluan ...ıe budar, çbktl bit: siral memleke- lar ~ birik ithaalardır ft hlr hlktlut ıpa. bllhama mail· halefet fırkuım Mtlllerl, RJatl kanftlrarak memnç bir suret. 
Us bltla t.tfWIAtmm. ...ıekete •net ptlrea, para seti· ye 1ç1a mahteHf rakamlar ftl'll.._ " 0 ...ıateılf nbmJar te bir takım .. Jler 81ylemek istediler. Çok muhterem tanıdı
:na blttlD mevach &lralJ'edlr. Sanaytt teklmll •tmit blr millet arumda alsbet ,..._, (ki .,.. .. l'-tlaal bir .....,... haiz im. selisına. irfuuna • keadDerl de bilirler • çok meftu ol· 
pw ithallt ve ihraeatı kolaylıkla h .. p edebilecek bir mevki- ola bir &Um )'UITOr) " ini t.eblp edll .. •111• clddea PJ'&- datam bir mtm • lniJ'e7el irfaniy.ıae, ne de 8"11)'ei Ü· 
• detil& lballHf blsden daha evvel lstlkramu :yapu mil· nı dildmttlr. ~ ba slbl taqrlar llyık ve PJU olmadıjuu kencli81· 
W1er u ~ ltballt ve ilaracat flaerfnde maatuam ıa .. plara Malı,,. Yeldll Stmlf:Ollll 81/ır1 •• (/.,,,,,.) - Malaterem •• anederlm. 
" a•tasaa istatletlklen iatiut edf7orlar. Çtlakil ....,.. efeadil•; Ata eli• Aıuı;t 8eYtf•dbüa • ,._ en&J ven- (Boldan brt1110 aalm). Ba slbl ldmfn neef .ana çıkar, •••IM'Ml oldaia i~ WihHl edeblleceii miktar keadilerbac:e bilmek lfla nelewlrde Ata otl• Alamet BeJe Mr nolda11 ._. apk olarak miyler ve ena1aı alır. Yoka Mtlllerler, ıu.tler, 
as farlda malhl idL Bizde ,_ efendiler, fetflaalltı slrafye 8· .......... ba7ari.... Alaolla AJawet, Fethi Be7, bular kanftıııdmu efendiler. 
_... Mr h-p ,.apmak haylıca mtlfktlldtlr. Bir .... mallR- Ala otl• A1aJHt Bey, Miller d.nea .. awm, BW denll• Bu& ma.aade etmi)'eeeila, baaa hakkmnı 7oktar. (Giril$ 
Ha u •imam ve plecek 8eDeaba maheul&tında feJI& ve ._.. adama " ,. ........,. lllr bari~ adamm kauatlerlnl 1111&- in). 
W oı ... bizim lnediltmla mavueneJ'I ih1'1 eder. itte ba bJ'd~ llara,.a aelfp aldata& etwekJe k•cltılbd •lblW Ali Bfllp S.11 (Urla) - l'etlô Beyi ne kanftınoJnD? ,.ı. 
Mktadaadır ld, ticari mavas•e=ts bbim ale7himise bir maa· mi adft4l7or, orda ilrfflderl t.•a.. k•df kanaatine am --. 817l87orlar. 
IU& ~. Hepimi& biliyoruz ld bir çok kuraklık ... m•tabık ı.. 1Ma aoldaJl a.11 ellialer. Abl takdirde Hallerlal ~ Alund Bq (ICan) - Sen ldm olayonan? 
..ıert ~fk, llepbaJs bill7oru ki mahsalltılBll be)'Delmi· blrbad mllllaua ile ~ weftllndeJhn. ,,. - B.,.ei UmamiJe'9 llltap edbds Ah .. t Bey! 
Jel Nnalarda çok bnetU rekabete maru kaldı. Fakat boa Ala o11ıı AAınd S.. (ICtıra) - Sis ldlrl& Al-il• AUld & (Kan) Deı#ıatl• - Arkadqlanmmt 
nim•~ •er saflla Jelaimbdedfr. Dahili latlhaJAtnms 11.U.. Y..,,, BllNflll• Şlllırl B. (/..,,,.) - Cevap wr- laet Ye .....,De allkadar olan ileqde imalı mflplaem kelm. 
...... stlne Pialmakta ve hatlsaw alma alıaaaktadır, " mek icia cnap bekU7oru1 .Almet Be,! len lba• slrll....Udir ba, bir alaWı weaelesldir. Bu, ah· 
.. da bizi uJa ...,... edecek bir hal detfldir. Sa halde de=ek Altı oll• AbNI a., (ICan) - .. Pqa Rs., blttla tea- Jü .... ı..ı ... leketfn W11kadderatl &U,.Mlle allkadardır • 
.._..,... ~ fiil ı.tanr ft •• takip edecek bani istikrar millere •üallf, .... ,.._... ....... m lllr ...a,.et Bter blribfrl.U. karp ba vul)'e&I alınak. •• 
..,..,.. tabi delildir. lttllau olunacak tedblrlerde tablate kar- lluıl olm11ft1ır. Vekil .. .....-. Hal MnUk bak ft aJl•l7• ııa.u. Beı ( Alllal,,a) - Slıden mi alacatız bu deni? 

llladele edlleali ~ ba; blsba 7edi ihtlJarnmsda d• tlai Mis delildir. (Glrlll,,,,.,.)· A,_,,,, Abid B. (Kan) - S.. •da alac•kma, ben 
• ancak bir u enet o 7ola sirmek Jbnndır. Beplmfs Malı,,. YMlll 6artıpllrı 8lltrl B. (/Mdr) - Mt18u41e • .. dea alacalı& 
ki onu 791• tlr.erlad.,t&" ftlphe 7ok ld •aftffa- cliais arkadatlH; Ala Olla Almet BeJ ~bir Ral RaUa B. (Aıdal,,a)- Ben eenden alamam. 

w,.tle hna temla edeceib- llaruab• budu ibaretUr .....par. Yaba .. ...U IGrarUa .... • Mnee7e laular Al-"lu Alund B. (Kan) - Efendi• llbdrlen..,..... 
(AlkıflorJ. ben1ımedlliai bil•ek......... _.., 

Budu 80ara Slvaa Meb'm Remsi ee, lk alq ve Celil Altı olla ~ "- (ICan) _ S..l •rmala lılakkmm Sinirlenmek zayıflara mahsutar. Size ne oluyor? memleket 
lleJ1a "7Wilderbd teyit eımiplr. oktu wlelerlade laaba da ola barada e67leaea lhlere htlnMI 

.,_ - Kaauu ı.,.tl --~ lıl•kkmtla Mfka lk 
1 
.,; - Ahmet Beyi Cft&I' ft.._.. aecRr delflalals. edeceblnis. 

.Jlllb• Tar mı ef•cllm'l .,,,,,,. Yeldll B.,..,,. Şlira Bq (,,__,,.) _ Ar- Simdi Maliye vekili Be7efeadlaln cevalmlm ilk "--
.,,,,,,. Yel'dll 8,,,.,.,,,, Şiiri B. (/adr) - Bfeadlw. kadıf)arJ.,. .._ badlliae ftk1 olaa ..ıu., iatlcvap .... benla Aallm ta idL Bfslm btltpmi•• tevub oJmadıtı ~ 

wa.ı 'il...-• .... , -a... -u- --a.&11 ..... --·· .... .a.. il el •-1.&Ll.I -~ ............ .a-•·- ..a.a~ ... ___._. &a..~ı bltçe tetldbtını ,.apmak Uun Htumetin setirdiii Millere 
.-vva • .. .._ ~· ._... ın -..--. ..... n • •-- .......... ..,._. -...• ••~•& .. ..,. • mtlteaıkıı rakamlar ffril r. Niller ba rakamlar a1'&8111d& ••.':ol;=:!& =.,ftnlllt lı tu,.~~- ._.. ~~i~i·~~==·=~~i~ da • ..,... btr tllir 1ımaJ& au lae;etf ama=:t mldalaa edtd etim· artık oaa lhtl~ b L aneft)t:l'U& Mt. 

11111'1 8i)1eaek ipa plmiftlm. Herkesin neJ'I bilmedijini bil· çeu mflteftsln deiftdlt b1lfllell 1..- Millerin raporunda. Efendiler! Miller ve Biati ne Pethi Bey ne de ıauk&lefet 
~ elmak aaa'atıu vaJof elaymm, belki onu da 817Jerdim. prek plecek olu l&tla raporunda ve 1oara bize muhalefet frrkuı davet etti. Hfiktlmet davet etmiştir. llmi aallhiyeti ha-
• nrılq• ....__.ece lllderha luuaun ileJ'eti ••aıaiJ'• eden fnbnm .... larmla ft _..,. ...... (Gauüien.,.,.-. izdir diye bal'&)'& davet etmiılerdlr. Hakikaten bu ada.-Jar 

~'..l::ı:ı~ Wt•n• ettlii ctbalelerdea ihanUlr. Yoba laerhaasf ..ı.nJ slrlp, lfldlp ••~ns. Ve ana edl7oram ki mite- llemıilmal bir fihretl haizdirler. Bittin dlnya banlann Ttr
ld···ıa Mlmedfti bir flJ'I behe...ıaat 817leıaek Jm•nUM vubl delildir db'• aGralar at~ ve ne ka41ar •ltevuln d• klyeye pldltlaf blll1orlar. Blalm mali)'emlai tetkik ettikleri 

..ok old ...... lddlm 7oldar. jildlr d..U.ler. Ve bua bir-•• olarak ortaya koJRDlar. nl med•I dtia:ya ltrendL Ba mtltehumelar o kadar Ml&hi)'e-'.tltl a.. (~) - Bildftiak 1UdU belli ki,.._ Çbkl kaaUa ki. k•dllerl maauuu bqtaa ....,..te kadar ti ilmlyeJ'I hab4irler ki: bittin dhanda dikkatle dinlenen fi • 

.......... iltatlıltilderl buradan tulaih ettim. bYl'&dddaa Mnra blyte bri •aalbt ....... belki &Tdet etml· kir n mltalealannı MallJe vekili Beyefendi sfbl istihfaf et-
M.U.. YddllSaıflfOlla Şlla1l Bq (,,__.J-Mtillerla yeceklenll. s..ı pdar: bltçeabı ial ... deltl•lr, Çtlnkl mek doira olamaz. Bunlana ba raporuna hiç flphe 1ekt11r ki 

nten altla Meclt.e ftrllmedf, db'or. Aklım .,... m mil1oa lira radde1'rla4e ol.Sala Mide laaldkatte 210 mfl· Anu,.... •ahtellf abamı olmaqtar. Türkiye ile alüadaı 
#. Bat.et llecllee tef8lr 81Vkeder, kaau -.keder, 7oa blr varidat al17onana• n hakikatte murafnm baaan U. her memleket okQJ'&caktır. Efendileri ba raporlardan almu 
......... bir eaaebb'e ve :ya herlaaqf bir vataadqa htlktmet- tlndedlr: Bundan Wr mD:ron ,.umla veya qatıdadrr. Niçin intiba (impresyoa), Tilkiye mall1esinln yolunda olmadıb 
p IUetl •• .._ .. JaPbnllDlf olaa J'alNtR MecJı.. llDder· llaldkaU. bltfemk m .... ,,_ delllk• ft 210 ml11on iken ba· merkezindedir. J>osradaa dotnıya blıd Od tflrlfl rakam Yer• 
ilılk slllt Tep;illtı a.a.17ede ve :ya wnaatı kaaalÜ)'ede ve J& aa 222 .07• sWenaek ......._deıdais dl7orlar. •ekle l&llrtmak istemekle zimaea itham etmektedirler. Hl
........,. ı.a,ıe blr f8J' 7oktar. Maımıfih aıbdqlardan Gerek Miller, pnk mat n prek dlier mtlteh&Mlalar pek kOmet bılna ce.ap nrmedL o ıatlar iddia ediyorlar ki; p. C:: .-ı.r, hna slrmlflerdfr. ~11flartbr. Blttalli bls &il b1H79rlar ki. Btl)ilk Mecl ... tevdi edflmit olan ..._... bt'I rtınen teTUtln an1dlr, zaJdridlr. e.;...ı'd tevuün yoktur. Ba· 

tıltldk edlıera. llatah " avapb •oktalannı ayırdıktan c:ehellerl ba memleketin ftrldat ve auarttinla yek6aa uma· nu yalaı mltalea De delil veelkalarla da teJ'lt ediyorlar. Me= aftP)ı aolda1ar llaklmlda ldad itlere aft olaalar Jcla .W aruında tam bir ....._ o14aiaa• JWermiftir. Arzed• ..ıl: nebile hatın .. kalan bir ..,ı anedeJ'lm. IUsim bo .. 
... _..._~ IUIJlu Mllecek, dil•rlerl lpa 1uua- olacak :rllD af~ kafi lwap cetnllerlmis 210 milr- ve bCltçeals 222 ile m& .... -·aınıs her sene vaku-de -r0mı .. 0 r. Bir aeneden 
...v-.aE" Bt1J1k 11ecı• takdim edllecıeldlr. ..U7oa4•r: ~- ..... ... ., 

•161 BeJefadl lflla llUkmdald alsl.n.t • - mtırap1a Bizim mıemlebt yeni taaua"f " ~tll eden bir vaziyet- ltekl ....,.e Jlakledlli1or. Bu 911retl~ bonolar imtfdat ede ede 
t6aar edlJ•aa. Ja11bf awl••lfl•Nır ft Ja)aat bea tamamea te ldL - ... ltıbtte Mltb .... r1a ve 0...let kadrolannı dalpb bonoıar (datfotant) tekerrtir edi10r. MeeU. eba .... 
~ ifade ed ...... mnldfnd.,..._ Dalek 18tedlm ki, tica- ...... dolpa elank fanetalk polffiluı .. ı badae kadar ftl'il• bl• mitevuindir. Fakat hakikatte tevazüa yoktur. a.-. lb•·- ..,._ mMl•.a, allf ftrit ,.,..ıana ala- tald• .-. Yani MaliJ'e Veklletlai• on bin ... ara vana, Baaa ha adamlar ,.azıyor. Hflktmet te IJuna kal'fl •OkGt et
- " Ymewk ....n _. edealerla Wfeelala atlam bir k oa bla ... ara ~ )1ls altluf sb hazır slbl :.r.IMık mfetir, IAka7t kalmııtır. Bu •ilkGta menafii llfyei memleketle 
...,.... ........... er1 .. illa. ..... JAam ..... ....... "banlar IPI )U'a1f da ...... koyduk. e..... ... kabili telif sirmlyorum. Bustln ben ken•hal bahtiyar ....... 
na .an~ Aa'flafma7elerle .......... Wr ,_..ar- Jetm dlter ........, f .. llariatla ~ .. .,._lain " ..af· 10n• ld; Maliye Vekili Beyefendiye bunu lsala eWnaek ltla 
._ "'dmwak lfla..a ldlll olmak deilldir. Eter illa. ti llak~ • o1 .... daa Uli ..... lerln buaa tek k•dllerlne f11at wrmlf ola7orum. Acaba Milllerl ve ıtt.ti 
....._ Jl1wwm aflımltlı umıaa oau lflls et..1 lie,... •cak Ye --. tok Nak •1••-• ~ kahal etUibm1z ra· tatmin edeblllrlcr •11 Onlar da tasdik ederlcne lebiha. ••••• 

Alt -..ıaat1er1 iktlsuldır demek ı.tedl& Kfla. kullar ller vakit .,. antl'llilne a41ar •rfeclDea paı"alanlır. hnda btlylk lmAr etmişlerdir. Maliye V eklll Beyefendi h· 
,.._. b.lma-k ~ R paralan plmlp-, lılaJD' Bbaaı....,., .... ve leret fudlarlll& kO.lnf olan meballl aarlanaı itiraf edecekler mi1 Y6ksa :yaldıllr cllmlelerle 11t-

.aılradaf1ar! .... Ntılm ilt MallJe Vekiletlne doiradan takriben~ I~-., .-ı. ••telif ftkllet ft Hm.len retmete kalkıpaak nilıayettinnlhaye bir OJ'Uadaa 11afka bir 
•lr.,. - J'& ...__. aft olu .-..Jfji bankalardan tek· amran aart•I'•••· k..a. DeYle& blqe•lu k .. q olan llY delildir. 
mlk w a.dl .._, • .._ altıaa almaktan ibarettir. wral fa.ıW..ı -..ı .... bltb ...... ., Mhemellal •• llal'1/e J'ddlC Barat;ollM ŞIJ/crll B. (/Mdr) -Ataoila Ala· =:.= .:.~::., ı:-.ıe ~mı:.== :-::-....::..~ :.:'~:.:-~ ..J:: :::ı...~v::ı-.. -.=r=. bl~-:..:=ı:;•=. ~ 

JU'&J'I mltmü ltla wrıt tarW• devletler var. BU Mlllatellf .... ı.n tmMı• Wse ....... oldata neticeler mınHnu tqımamaktaclır. Sualim. euallerlnln bakfk1 mıauı-
.. aHI ,.,....._ •·alara tevdi ettlthnbıl, kendi kua· paa ..-rmlftir ld. let bi__..de Mkis, oa mil,_ lira m 171 kaYnJ&bilmek l~dir. Bea Mülleria ve Rfatia isimleri, 
... pk•ek ..,... Mm. maıttan darlık :yaptık, k•dileria· kadar IU para aifedOmlyenk "kalmaktadır. latenek Praa- .,._ onlann nporlan hakkında sual sorulduktan sonradır 
._ illllrllalB ed...,_, 7.lnat .......... blllnçonaa tetkik mlana dedllf sitil (a.tdonlır) J'&pam. VarWat yektaaada ki ba klnlde slknttim. Verdlfim lahıta pli11ee beil ae Mil· 
.w.Jer •rada llneeldenllr ki Ziraat Baakunua •ıway..a- a balı ftrldattu •a.-haA• .. vraamak aarettle tenzil lerl, ne Rfatl ikna edeJfm diye dJ.&l Btlvük Millet Meelill ua-
1111l pil fasJur dnaa imam ~ bir fts'1ettedfı. S... ......._ Btru ..._. .ı .. - aaa&tilf• .._ .. blnaal ter. ~· J 

lıiflUba; Malb9 VeldU BeJef•df Taki olan bası tealdtlerf. 'fit ed17oras. Bt171k lüclile Mt .....m h...a. kat'Uerl Ye- .amana ettikleri malftmatı vermif olmü içiıa 8iylt17orna. 
lılru fada lluaretle, ..._lala lllftalle kaqıJUılar ••• d• rUwlftlr. Orada ...,...... ... ki Jlecllll &ibda llbe •tlaade O.•• için Alaotl• Abaet Bey arkad&flm• ıana slylemek fil. 

llliır. Ba)'ll' efendiler, iallal 1*tar, llarant ftlddlr. Banan ettlii tahll•t'" blsba -...lektte tpo1adılım varidat ta... terim ld, bltp llaklld" •titeftsin deftlmff, Malf1e Vekili 
aılıMal kellüd 11U11 bıala edlJv WlmVonm, fakat beli llJ'l• .. mltevalla lllr ~ ... - tetldkat npq olan J'&D)ıf h .. plar nrmlf ve blnnetlee tneVcat ol•ıyan bir maft• 
._. ed17oraw, ~ .._ .... lluafttle ı..s 't'Ulfelerlme Rlllt 4alal •Jai bauttedir Te ...... J11a1ek klnldea llyJe- ... yt var sllJI ,.... ....... ·atını ihdas etmemela.lf. Ba 
.... t bir adamm. (Allılflar, 6,.. • ..,.,.O. 41kleriwi Aiutl• Alıl'Mt B. salmet ederek sin.ek ........_ etlaledm dalaa btl7tlk bir hakikat .ar mıdır. O da n memle-

N,,,., Be11 (Kllalıl/11) - Mera. Bwnh• ...... Medlsi blllçolan, puajlul •ıı•.._ ... emrı•lfrt.. kette 1erH ve yabancı herkesin ita emrift iktiran ehanllf ae levkedil.-• enet R bam • ...._. ltlll Tlcada ~ mltnuiadlr. Aldliımm .arldat kadar l&l'fedi- tem,. edtlmewft bir tel matl6plan kalma"'fbr. Bu .._. 
~ afm rend bir heyet, bir n.m,.o. ftnla. Miller n- 7--. lla ......,. mat n.oLcf:h ve qık vennhllsla Mr ... h•ldbt claruken itila 1ere verilen rakamlama biriblrial tılt
,.n •..,... nrilmif midir? Uda dfier ıı•ıra fula ller' I' Wr .....ı aakltten'afma •a .. mndaa dola11 oradan bqlıyarak bir .U.Oei ........ , 

•.U.. YMIU Btll'tlfOllu Şlilai Bq <I_..) - • ...ıaa o 1au1ar ld, •••• enelM .._..na ....,...., oldaklan .,.. ne h .. wleket bl ..... de. .arülat ne •mrlf a,anu ı.. 
nnıdb"oru• ld balla aft bir .. 7 delildir. O ...,... aötlr. ,.u dald .. .,. 7A ı.a .._mat .. ..ıa ldemekte,.as. Borp ftSlll 7ekt9ı. apklan vardır, qddanm eetnt.ek 1- _ _.. 
--~ lllJJ1197im ld. ....- Miller rapon o .._... rw ..... JÜU'I lrAlllJ• ...,._ ftSfJete ....,_.. tik lerlaf aa'atlr&rue J&P17orlar ıe1ı ..... .. ..,......... ır.-.ı 
~. Tenlatta belld birer tane d ... e-lfClr. r.iraf _.......-.Ser ..... ......,_..._.................. •••r ki Mtpmls wlteftdHir. A..._.. kadar......,. ... 
............. - ...,..,......._ ma IAüal ,W. .aı• Mtldl • Altlılıwla da •ltemadl:r- bortlm ldlJ'OJ'U " ....,... 

N•n B .. '""""'""' - Salime eevap olmadL M..... ..... cetts. .. 79lda,.. YalilU hakfbtea lllllerla &nettlil .... 
m.jılıu lsala edeım: •,udalar ld me+mtı b- ıı,...., S., (..., - U..l hlrkra41a 8171'7eeetlm: eok erham da bir taa.t f-..a.b ol rak rtı-ı.ı • .___ 

~,=~ T._.tı ....,..., .. rlluıl bir ecnebi raporun Baadaa wa ilk .. _. ıh11 edınll& lllakeıaln -1l- ..._ 0 .... an: lllllJoras. llahtdt,;. • .;: a;;:;ald™; 
(11 AllJe 8"kedfl•rDe dair lllr madde bUmiJorum. ..el ..._ '* •"19• taftl8Ü .-.ı 16mm4a. Ataolla .... an 791'1ade hll' tehalll mevcattar. Yulıılnda ,.,,, .. 

al;!.!':ı:.:,.:-e.:=::.~,;.ar-:i~.~ı:;: ::=*~~= .::=:r~~: ~ Wr~:. •=:r...=:_ı::~11 :!rara1.:ua.: 
.,. 1'911 almtmıfr -Tlalda ptlrllmif olu_,.. .. mi ....... Bldıal; t s' Dttr -tb• hana.... wrnll alt taraftald defterle a.t taraftaki deftertll an=m•ıld ( ..... 
• ....._ .. ... 111'1 .,.....ıar ki ana eda ....... ola ml6' ld aetaJlel a....,. t...ılt eder w .. ...U ucat llbl _.... De •ımaoe bladtala defterleri lads 



·~!l!ll!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!l!=ı!!!!!!!!!! 7 -
taldatile wardı. Ba farkı anlatmak le&p Banka&ınoa teesstisünü ndttealdp ifba 1 

ediıord• Nitekim dalgalı ho~lar tıak cllvtiler Ye bu hapta yapıJaa muamelat 
imada M. Biat bana aynen f11 clmle,i büt'Un Yariclat ve masarifile 
9'71-..,Ur: Bunlar inolanslf §eyler- deposlter INlnka- tarafmdan Merkez 
&. Da Mtillerin dedlii sibi haJdka.. Bankaşma devredilir. 
t. atır ho~ altmda bJd•..,._... Reis - Madde hakkında i!l8z istfıren 
zannetmiyorum. Çtinkti arkaclqlar, bi· var mı efendim? 

• • : ., • 
• • : ., . ' 

: ihtiva~ luılnuJJ'm
: C41V4 lttıdar ta-r 
: 10 ti.fa) fl.tn etfd;. 
: ,,.,. •sere .nMlo 

zlm bono usultimiis Almtet Beyefendi· Ali FeUıi B. (Gimifane) - Efen
nin ipret ettiii fekllde cfalgah borç dim bub muamele Merkez Bankaama 
deiildfr. BWın bono aaulfimüz azman devrolunduktan sonra bua-Unldi mad
aman açıkları kapıyahilmek için çek· denin bq taraftaki hQQıüne riayetle 
ıttf bonolann teraldimünden paralı ol Merkez Bankası tarafmdan ayni dere
daf1ı zamu ~menin azalmuuıdan cede muamele olacajıu dair arahat 
hami olmuf bir bono değildir. Bizim görmüyorum. Eğer Maliye Vekili Be
._olanmıJ, mevzubahs olan bonolar yetendi ayni uauamelenin tamamfle 
Mdeee muayyen bir program tatbikı· kanun dairesinde Merkez Bankasınca 
nı ü"9in edebilmek için yapılmış tedi· da tedvir olunacağnu ifade buyurar
ye programıdır. Bir proğram vardır. larsa kifi göreceğim. Olmadığı takdir· 
Bu programı beş sene realize edeceğiz. de bir uf acık tadil teklifi verecetim. 
Bunu realize etmek için elli milyon Ji. Malige YekUi Saraçoğlu ŞBkrli B. -
rahk bir teahhtide giriyoruz. Bir sene- Elendim, Metka Bank111mm kaaanu 
ala taksiti olan 10 milyon liradan baş easen tamamen Fethi Beyef enlıdnin ar· 
b htltçede para yoktur. Her sene 10 zu ettifi pkildedir. Orada Merkes Ban 
milyon yerine 15 milyon verilerek beş kastnın haklarını tayin eden maddeler 
.. ede ideneeeği yerde 3,5 ve ya 3 ae- % ıeo brşılığı tam•men mahfuz .bl· 
netle verelim diye bütçede tamam kar· mak pntle aıtm olarak .,.. 1& altına 
pbjı meYCut olaa 10 milyondan maa- kabili tallTil dlris .ımak .. ı111e para -~-~-~~.;__~--:-
da Jllve eclihniyecektir. Binaenaleyh çıkaraltilir diyor. Y81,tl &1'111 ettikleri 
mevcut tahsisatın karşılığı sarfedll· nokta DeVlet Ba•kur kanununda ta
mektedir. Yoksa btitçe kanununda mil- mamen turih edilndPI~ Ye o zaman da 

lfte iYD tarifemi&: 
Soaaaca ..,.... s.... ı... 12,5 

5tnd • • • 15 
.. .. • it .. 40 
2 • • • • IOO 
• • .. • .. 200 

Reed. dlnllt. ....... ..,.... 10 Kt. ............. ,.,.. 
... bir ilADm tekit ft Be
reli içia hizmet •~e ha
lardlr. 

Arnavut 
Leylf ve nehari • 

Fegziati 
Ana ıımf, ilk 11111fJan ve ayn tefkiJ&t dalailmde kız Ye erkeJaı. 

orta Ye lise 1u .. 1annı DNhteMit • 
ı T,eplnleYelcl• .t....ı... .............. 

;+5+5ıw:>e TeL lat. 2867-Bebek 210 llC 

P.T.T. CJ.M. Levazım 
dirliğinden 

SS,OD() adet l, 2, 3. aumarah demirsiz n 15,000 adet 2 ve 
nam~ demirli porslea iıalatirle 6500 adat iki aew batml ılllılb 
ıon k&pah zarf uaalile mllnakuaya konulmuetor. 

2-Mufdr mab:emellİll 16/Te,rİllievel/930 tarihin:!e i!Jaleif 
icra kalanacaj11aılaa ialipleria ıartın.-e almı'ıc l~Q 'fimdi•en,, ta.ih 
uamedeki tarifat düilihcle imar edilecek olaa ~lrllfna:lile ri t 
mlaab ihtiva edecek mlhlıl&ı zarfbin te•cli iPıa de malriat tarih 
mlaadif peqemhe ,- mt 14- te lataaMla Yeni ,_... 
m&bayaat komm,.nUM alncaatlim. 

Emlak ve evtam Bankası umu .. ~ 
• 

müdürlüğünden; 

Satılık emla~ 

41 8etUdaf Ahbuata maWeai H.uu,111 dea'Ui 
4. 9, .8 Mo.lı boma 

70 Be1koa Tokat medii 82 clhlm •• -ba-..ı 
72 Oaldldar A1bmi atle valde ...... .w..,.._.. .. ..... 

Karaclealz ubill Yuta çiltUii ..._ 
BI~ dAA\il\ı 

ı.taitlil 4 llnell ımı 111411111tl"'8Nlan: 
Kirkor Huaro.,u efeaclillİll 

Elaiile Feride bMm zimmetin-
deki lllacatıml tı•iDI llıtlfm•., 
-.DID«;la mahcuz· b.rw... hoca 
.Mtettie eala...,. talamillatl 

«*dduiade atilt !5 cedit !8 ~ 
h kanı kaliftcl ,.tiJtacfea 
mtlnka&p JIOkkAma OD ha. Q~ 
altmlf sekiz sehim tertiblle sek& 

bba yQz rirmi reeli ,,lamba • 
rar 24 te Mldı lıiuelİ qtp,z ~ 
ı..liddetle ibalei ••elir• ..... 
yed ... 1....-. ..... •laca-
.. iW Wil .. ............. . 
dainde olup i&Weikat'iyui icra 
kalmmak- laere Ye Jllzde bet 
AwMı oo lief 81\D •ldcWtle •I• 
z....,. Mo•ufblr. HaducLi 
... tUa6 Nariye İaamm Ye 18i-
reaia cllllddnı aol ciheti yemişçi 
Koati efendi dGkklbı arkası Mı-

w -.. ... ait ••im •• cep• 
ı.~~ T•bmiı caddeaile malachd· 
-.. M ... h... kırk •m .,... 
tetl;Untledlr. lJoclun'lm ma1aadi 
zemlDI p,Dİfçe W~tp dtHdibi 
feW..ine muharrik tir •erdi· 
.enı. çakitdakta ..... tat. ıg.. 
plf tiir oda olup ........... n~ 
ftt Behv ehadf, mlatedrdlr. 
Kıymeti muhamiıleneat tamama 

..... ...-...... ~~l"ı'~---..,.l alta biP &adar. Talip olanlann 
kijmeti muhammenuiaia yibde 



---····· ................. ................ 
,....,~ • Kız ve Erice - Leyli ve Nihar· ~ ~(tl•ı 

tı!!~~~!~!m~!~~!~ir llS 
B&ton moalan mevcuttur : 

ft Erkek talebe ayn li'lnmı.tlia n ayn teşkilat dahilinde idare edilmektedi @ 

Talebe kaydına devam olunmaktadır 
T.ıe, vutm1mda tarifname ıladerilir 

Şehzadebaşı polis merkezi arkasında 
•Ef5fı ... Tel: llt. 2534 ~ fil• • 

İstatıbttl Vilayetinden: 
2-.10-938 peı11mlle ,a.ıo ... t 11 de Fatihte çUfambada iDf8 

• U."it: olu 15 iaci .ilk llektebia açılma resmi icra lalmacafmdan 
Rdim" Umbnli Yill1et ve Cemiyeti UmamiJti belediye azalan 
.-r.cılü" irin tepifleri rica olanar. 

ve Havaf ts; Nakliyatı 

Seyrisef ain 
Mer~u ıcenteıi: Galata Köprü b .. ında 
Beyotlu !362. $ube ıeestesl Sirk~ctde 

Milhnrdar zade hanı a.ltında T eUst.~7 

1skenderiye sürat 
postosı 

(
• • ) •apara 3 
ızmır T .. rini eYel 

Cmııa lOde 
Galata nhbmmdan k•lk•r•k 
camartem •babı bire 'Yatır 
Ye lzmirden aaat 12de kalkara ~ 
Puarteıi aaat1()d& İa~enderi,~Y' 
yaracak Ye Ç...-laa lakencler; 
yeden kalk•r•k ~ ai· 
rayatak lataialtala 12 de reıe
cektir. 

lakewclerlyeclea aktarma Part· 
ıait için el• 119'• bMd Olm-
nur. 

re ım 

Ticareti bahriye mektebinde 
fabrika alatı münakasası 

Adet 
1 
ı 

ı 
1 

· Cinıi. 
Fireze tezgibı. Kayışla m&tebarrik. 
Dik pilanya tezgibı. · ,, " 
Maka• ve umba tezgibı. ,, u 

Ağaç pılanya tezgihL Elcktirik motörü ile mliteharrik 
(a Cuple) 

1 Ajaç daire bıçkı• ,. " ,. .. 
1 ,. ıerit bıçkıaı. ,. ,. ,. " 
t Vantilitlr. Elektirilde mOteba...-ik. (t-2 beyrfr kunetiade) 
2 ,. ,, " ( 1 beygir kuvvetinde) 

Berveçbi bali aekiz koJe,. allt 23-10-930 Perıenbe gihıl\ •at 
oa; d&rle ihalesi icra edilmek ~zere kapalı zarf uaulile mcm.kauya 
vaz oluomuıtur. Taliplerin 9eraitini anlamak bere Ortalclyde Ça
raian 81U'ayı ittiaalinde kAin mektep mldtırltiğlne Yeya defterdar· 
hk biaaamda iktıaadi miieueaeler muhasebeclliğine Te mllnakuaya 
iftiralı edeceklerin kaııuau mahsusunda tarif edilen ıe1dlde iUar 
edil.-ril teklif mektuplannı Ye mezldir mubaıebeciliie \evdi edecek· 
leri 'te mukab linde alacaklan teminab muvakkate makbumau ~
mil• ıewm ve •ati mezldirda mektepte m&tepkkil komiayoma _______________ ... , -~ ...... tlan. 

,!!!!} !! 2 Dev+·-t_D_e_m_l~ry_o_ı_ıa_r_ı_ll_li._n_la_r_!...._.._......,.ı._~] 
efrininelP•rte•hnktamıGa- 111.._ ____ ...... _...-ıı._•

80
,.---.. ıııiıt•!ııııııı.-ıiiıiM _ _._. 

lata .. tımanclan ladll:arak Z... 
plClak, JıtebOlü,~ 

Ünye; Fataa, Orct~ CireMm, D J D )} Tr••· ..., Hopla,. ıtc1• ev et emiryo an umumi 
cek Ye d&nlift•.P•r ilk.&esile 
Rize, Of,~ Tralaali. ·d · d 
Polatbane, ~ Ordu, ) areSJO en: 
Fatsa, Sa~ SinbF, t-10.:950 tarihinden itibaren 34 numarela kaw Pendik 1çme \'• 
:.e.boluya ~~ ıelecek· 4:4 aumarah katar lçme-Peıtdik arumcla. ~·· Eb.ai ~ 

rem• ma16mab olmak Oıen ilin ol~ 
• * .. 

269 ton putrel Ye 13 ton p,varlak d-.sria kapa...,. •la· . w••==~ • 
Mtnali:aaaya itltati eaecelderin tekllf mektuplanm e muvakkat 

teminatlarını ayni giinde saaf 16 ya kadar komiıyoa kA~ 
vermeleri IAZlmdar. 

TaHpler mtiırak ... prlnaalelerini b..- Bra mukabiliade Aakara· 
da •• Haydarpapda idare ftZll~leriacl• tec:larik edebilirltr. 

* .. .. tün lehlsarı umurnı müdürlii· ı-.-__,. ...... __.~---.. d Ttabzo._ BrriDcl s>~-
D en: maa badeaıa ı.ta.buJdaa ..ıa 

r.lliee "9 ltaft6lintle MDm taliiH>a •ki edilmekte ol,n 1.81 daleri IUI; 18. -~...w.r-, 
... lthi kBo meiiıalltiil bir .e.elik "*kliyab meYcut prfoa• .dır• 
uttw.e 111&nakalaya konlaiuftar. B&d AD 

Wiplerin Teminatlarmı hamilen 111epfnievYel 930 aaat 11 de yjpalmae:akbr~ya pmtalan 
da Ttlttbl taldan lctarei ••rkuiy.U.de mlba1aat komi t) c• 

•lracaatlan. 

ALEMDAR ıs.deler 
VAPURLARI 

stn ve lüks K~cmz ~· 

Bülent C5... 
PIZBI ı:::::: 

bmmdin hareketle (lonpldalc, 
lneboht, Aynealr, 5amaun, Or
du, Giııeson, TrabiOb, Rtıe Ye 

Hopaya aıiıllet Ye a•dette 
\'akfı1'el>lr, Glrele \'e Oa1y• 
dahi utıayarak aYclet eeıe
cekllr. 

MOracut -.ıaballi : 1-abul 
M~enet Hanı .ıt,udalci J•· 
zabane. Telefon IAanbul 11 .54 

Demir levha. piıttel ye k&ıebent demirleri lmp.la urfla ....._ 
k.,.aı 17 ikiaci Teırin 930 Pazartesi ı&nl •at 15 de Aakafada 
DeTlet Demiryollan idar-..de yapdacakbr. 

Mltrakauya ittirak edeceklerin teklif mektuplan • ••ftkkat 
temiutlanaı. ,ayai pde aat 14,30 a kaclu kom;"'"'OP kltiplijiDe 
•--•led 11111-.darı. 

Talipler müaak ... pıtııamelerini 6ç lira •.wıW. A.ı-.cla 
ve H•7aarp•da tdare-' Yemelerinden tedarik edeblUflW. . .. . 

150 Adet vapn lrt&allnlin kapalı za~a aalaak.., 17·11·920 
P...-_teai pü pat 15,30 da Allkarada D•wı.t De~ ıct,ı .. 
... yapıla~- · 

.... " ~ .. teklif mektaplanm - .. akbt: temi..ılamt 
aym pde uat 1 S e kadarm~akaıa kltiplltiR ~ ltmmdlr. 

Talfplet daieaakua prlnameleriai bq lir• mubtriliaCW Aabtad• 
•• Haı4'_..,~da idaro yepeaindeD tedarik ecl•bW.-'•· 
---- , rt• 1 ıC ı , ı · ıJ 

Çanakka.le vilayeti dCl
terdarlı~ından 

Bedeli iiaUlıabunen Ctmi Me~~ 
800 lira AmUJa 't'apuni 8amfcliy• •t:.tt 
Çanaldralenha Hamidiye kaleai altmda ..ııili. babiıcle \tıl!-

hman :tre_haziaei 8'Allye7e ait Amaıya ~ •)'eti ~ _.. 
Wlincle tetlim '4lilmek patile ve ~ ~ weli ihale,i •• 
te.kip bir tP-itıe wnı..ıek ~ve maralı~~ alt c,ı.. 
malt tartile. 2/ 10/ 930 Pertembi liinii tut 15 ta ihaletl icra ~ 
-... ıa/9/930 tarihiiıden itiba*-en 2IO ~mil~ ..,leli~ ,. •--o.it elduiundao talip olanlar.'1>7.1 .... ~-~~~ 
De.ine mfılncaat eıı..J,eri ilin o~, 


