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Irr mı? amdan bunu kaldırmak tam bir ha tinde değildir. Bu kanunun tevlit arı olan gazeteler bize karşı en inccktir demek propagandadır. 

Diğer bir propaganda daha var: eket değildir. ettiği bir mecburiyettir. 8ehem- 1eni iftinları yaparken Fethi Bey Fakat vergi kalkmıştır demek 
lzrnir, Manisa, Aydın ve Balıke- Hapis cezası gayri medeni bir mehaJ istifa edılir. Adliye ve· efendi Pariste sefir bulunuyor- bir curumour. 31 mart gtz 
sirde halk kendiliğinden değil, bir ıareketse hükumetin kendi alacak ı .1. d S • I şnkrü B 

l h 1ı ı 10 en sonra ara,,.og u u ardı. Biz bir tamim yaptık. ser- önünde iken bir dahiliye vekili 
takım muhaı-ri de alkı kukla g'bi an için tatbik ettiği hapis cezur- . ": , · 
topbmışlru-dır. Bunların nıevcu- ~• da gayri medeni bir hareket 0 • kUraiye ifelerek fıkır ıfade eden beıt fırkaya şüpheli cşhasm gir- yastığına _ dayanarak karşıda se-
diyetlerinden nasıl haberdar olama arak kabul etmek lazımdır. lcra bir söze tesadüf etmediğini, fikir ;nesi ihtimalini düşünerek vali- yırci kalamaz. 
mışlar ! Haydi Başvekilin haberi e iflas kanununun buhraııı iktısa- parbsmm fikirlerini duymak için .eri uyanık bulundurmajn çabş- Intihabata müdahale yoktur. 
olmadığını farzedelim. Dahiliye ve di nazarı dikkate alınarak tadili vaki olan intizar1 beyhude çık- :ık fırkaya girecek süpheli kiınsc Her belediye dairesinin kapı· 
kili, fırka müfettişleri bu muharrik lazımdır. 

1 

bğını söyleyerek dedi ki: uMuha- 'erin ,ahıslannın tesbiti ile sında polis ve jandarma vana 
leri görmediler mi? Bu hayret olu- Ü mit ederim ki yeni adliye ve- l'f • k d lk' . oildirilmesini istedı'k. ,_lfaksat Fet- bu müdahale demeJc değildir. 
nacak bir şey değil midir? hili mahkemelerin istiklalini temin 1 parti çı ma an ev•e 1 vcrgı m Bunlar bilakis inzıbatı muhafa· 

MUHARRİKLER decek ve işlerin daha çabuk yürü tadilatından misaller ıikretti. Ve ıi beyi sui mul.carribinden za edip intihabın serbest cereya-
Ben bu muharriklerin kimler ol :ıesini nazarı dikkate alacaktır. tetkik için sadece "tenkit ediyor, kurtarmaktı. Cümbnriyetçiyiz mm temine çok çalışmaktadır-

duğunu neler olduğunu size haber Sabık adliye vekili - efendim fakat bunun illcı bir sırdır ki ayikız diyorlar içlerinde öyleleri Jaı·. 
vereyim: Bu muharrikler hükiıme· ,nahkemeler müstakil değil mi idi size ıöyleyemcm diycır. n (tiddet- ıl var ki cümhuriyetçiHkle Jayikile Dahiliye vekili çok şiddetli al-
tin bilhassa mali ve iktısadi siyase- bu ciheti tavzih etsinler. li aikıılar ) barrra k&nu llakal 11 yoktur. Mesela befik- bşlar arasında indi. 
tidir ki halk tabakalarında büyük Fethi Bey - Efendim söz alır Mahmut Bey (Siirt) kürsüye 
derin bir memnuniyetsi:dik tevlit öylersiniz: (Devamla) nunun faidesinin söyledi ·aşta serbest fırka ocağı açılır- geldi. ve hükiimetin programı · 
etmektedir. Bir muharrik daha taş HOKOMET CERl Ml i•tikrar •İz)iklerin ° r t 8 d 3 n <en profösör lsmail Hali::kı beyin nı müdafaadan sonra ls~et Pa· 
radaki fırka te~kilatıdır. Şayanı DÖNMÜŞ? kalkhğlnı anlattı: Tekatit kanu- yanında vaziyet olan doktor Şük- şanın programının sarih görül-
memnuniyettir ki fnka bu te~kila Görülüyor ki yeni ismet Pa,a nunu tenkit mahiyetindeki sözlere rü bey. ismi zabıta siciline gir- düğünü, Fethi Beyin mesela, ha· 
h ıslah için bir takım tedbirler al· abineaile eıki lımet Pata kabine- cenp verdi. Fethi Beyin mas· ıniş biridir. rici borçlar hakkında düşündük-
mıştır. ·inin takip ettiği mali ıiyuetin ba· raflarda nereden tenzilat yapı· Size daha iyi anlatayım ~e.n leri nedir Fethi Beyin eski mu-

SARFI NAZAR LAZIM - ı cihetlerini yanlı§ gördüğü icin J v r "pro . . kavelenin tatbikına taraftar ol· 
Bu tedbirlerin bu derde kat'i de .,.eri alıyor, tadil ediyor. Bunu cİa.- ac~gı IU~ ınel 1 ramımızı ıy~ konak sahibi Şükıü B. {bu söz c.luğu söyleniyor dedi. 

va olmadığı kanaatindeyim. "İnkı- 1a evvel yapsaydı çok iyi olurdu. t~kıp etmıı ö ıa~ar 1 g~r~rlerdı üzerine mecliste ya ya ya Fethi Bey yerinden seslendi: 
lap tehlikededir. Kendilerine bu Biz söylediğimiz zaman büyük lu gayet açık soylenmııtır. Bu tarzımda oğultu bir hayret iyi membadan duymamı§sınız. 
kadar itimat edilen Fethi ve arka- hücumlar karıısında kaldık. Niha· memlektin tabammül cdemiyeceği ve onu ttakiben hakaret Mahmut B.: "membaımın §&· 

daşları bu teıebbüste muvaffak o- yet hükllmet te efkan umumiye kadar ağır borç altındayız. On· amız kahkahaları duyul- yanı itimat olduğunu Fethi Bey 
lamazlarsa fırkadan sarfınazar li lıuzurunda ~eri döndü. ardan tenzilit yapacağız dedi .fo.) Doktor Şükrü Bey orada ele takdir buyuı·urlar., mukabe· 
zrmdır diyorlar. Vergiler ağırdır, demek propa• ' alk lar arasında kUraiden lesinde bulundu .. 

Cümhuriyetin ebedileşmesi için r.:anda yapmak değildir. Bunu aöy· ~ed' tk lf kT b' k f l,ugilnkü hükumetten bahseder- Bunun üzerine Fethi B. Şayi-
fırka te,ekkül edemez se, inkıla- ı~mek cümhuriyet mefhumunu an- ın ~· _tı~at. ve. 11 ır on eran.11 <en Ismetler ve mutemetler saJ· eo.nın doğru olmadığını söyledi. 
hı tehlikeye dü§ürecek ise meclis- l lmamak demektir. Yerır gıbı cıddı sesle konuıarak '.anab dedi. Karrı fırka buna Müteakıben İsmet Paşa kür· 
te muralmbeyi, tek bir fırkaya bı- Bunu diyenler malieynin mühim bir muhalif prePS;p Ye bir iktısadi 'ttirak etmiyorum• dememedi. •üye geldi. Ve şiddetli alkışlar 
rakmak lazım. Halbuki, hakikat bir sandalyesini işgal ederlerse ı stem müdafaaıı dinliyeceğimiıi zan .Şükrü Kaya B. bunları söylerken arasında kücük not defterini eli-
böyle değildir. Arkadaşlanmız mes'ele daha ziyade ehemmiyet ediyorduk bir tikiyetname din- ':>oyuna Fethi beye bitap edi- ne aldı ve bir an durup meclise 
cümhuriyetçi, laik ve milliyet:(ıdir. 1 espeder. Ulu orta aöz ıöylemek l d"k deyerelt deYlet Tk Y ve Fethi Beyin bulunduğu tarafa. 
Bunu iftihar?a söylemek isterim. zamanı geçmiştir. Söz söyliyenle- l~b 1 l' . h kk d çı 1 

.: 'ordu ve hunları hep siz yapı- baktıktan sonra söze başladı: 
Halk sıkıntıdadır. Vergiler hal- r.i.n bu sözlerin efkarı umumiyede 1 era ııım • a ın • .• uzun ma· •orsunuz gibi parmağını sallı- Muhteı·em efendiler kar§ı fır-
km tediye kabiliyeti ile mütenasip yapacağı tesiri düşünmeleri lazım,- !~.mat verdı. DeYletçibk demek rordu ve devamla dedi ki : ka lideri Fethi Beyin muhtelif 
değildir. dır. Siyasetinizin bir çok iflaslara ıfer 9eyi behemehal kendi teıki- «Menemende fesler kahplandı. vesilelerle söylediği sözlerde 

MÜRTECi YOK DEMEDiM sebep olduğunu saklayamazsınız. llb altında yapmak demek ol· çok güzel şeyler buldum. Çok 
Dedi koduJarla vakit geçirmek- Fethi B. bundan sonra traktör madığmı ahlauttı. '3alıkeıirde tekkeleri ıllpürdü- mahirane . tatbikler politika tu-

temıe asıl va~i~e b~ dertleri bul· rüsumunun ilgasın~ _geçti ve .. çift iktisat vekilinın çok iJmi he· er, Akhiıarda bayrak astılar. zakları vardır ki biz güzel tat• 
maktrr. Bu hızım vıcdan borcumuz 1-oayvanatına vergı ıhda.a edılırken F b. B fa k d h ;-ethi bey bunlara da arkada- bikleri esasen sevdiğimiz için bu 
dur. Memleketimizde mürteci kal- l:aktör rüsumunun kaldınlmuın· yanab et 1 • r asına • 8 ,ım diyebilir mi? 1 oyunları kendilerine göstererek 
madığını söylemiyorum. Böyle bir l an bahisle maliye vekilinin köy· iyi bir deri oldu. yine kendilerini zevkiyap 'ede· 
iddia hatırdan geçemez, bu muzır lüleri himaye hakkındaki aözlerile lkbaat 't'ekiletinden ıoara Fethi Beyin ismini bütün bun- ceğim. Alkışlar _ 
insanlara karşı birlikte tedbir al- bu filiyatın biribirini tutmadığını Şnkrll Kaya B gelerek cevapları !ara bayrak ve ordu yapmaktan Meclisin toplanmau ~e-
mak, ~er~ber ç~hşmak hepimizin töyledi. verdi. Fethi 8. in propagandQ· corumak isteyim. Propagandala- bebinde bir tür1ü kendilerini 
en azız hır vazıfesi olacaktır. Ankara, 3 (Vakıt _ Fethi 8. lanndan yapılan, tahrikattan inti· ·a kapıla~a~I muha~e;eler~.Y .. V: ikina edemiyorum. ·Halbuki te~-

y ÇiMi :YE ~.E~l ~.l~ b indilit b. ıonra 'adliye vekili Yu- babat milnHebetile yaki olau ti· en vatan af ar var ır. ergı tAlt tarafı 3 tlncti aagılamızda) 
tl nız §Unu aoy ıye ım L, u..aı uf v 1 B ktı F tb' b · ki 1 d b b · d d'k' -~-- ' .. - __ , 

kıntıları unutarak bununla uğrat'" a ~a.ma • • ÇI • e ı eyın yet er en a settı. e ı ı: U -. .,. . M .. 1 • ı • t • h 1 ~ 
mak yanlış bir har~kettir. Gaz"nin makıadını, kavrayamadığın1t - lntihabatta vazifemiz, ken- m Um 1 8 C 1S9 1 n 1 8 P 0 U • 
Serbest frrka ile beraber oldujfonu borç için hapsin iade edilmeıi- di fırkamın tatbikini bana em· k .,. d d • h k k d 
İ!aa ettiğimiz söyleni~o~, ne ~en ne ni mi, yok1a hükumet alacakla- retüği kanuni an hakim na C 8 a Z 8 a e 1 a 1 n a : 
de arkadatl~r~ ~azını?. azız .ıa~- caklara içiade bapıin kaldmlma- kılmakta bitarafane hareket e• 
sına kartı buyuk hır hurmetsızbk 1 d•t• • la ti d d" k b k ı·" · 

l bö. 1 b' h k tt b 1 aını mı ıte ı ının an ı ma ı- ıyor1a u anun pener ıgı-
o an y e ır are e e u unma· ~ d'k d d. k' 
dık. gını ı6yle ı ten ıonra e ı ı: miıdeudir. 

Befiktaşta iradı nutk edenin fır iımi serbest olan Ye liberalizm MUnevver olan memurlan bi· 
ka ile alakadar olmadığı izah edil- gibi vasi buıuaiyet nadeti Ya• rer makine fonetaıek kabil 
di. Artık buna inanmak lazımdır. deden bu fırkanın borç için midir? Babuaua bunlarda 

Fırka teJkili için Gazi Hz. nin bilrriyetin selbioi nasıl tuvip rey aabibi bulunuyorlar. Ne ,ga· 
cevaplarını sui tefehhiimleri men edilebilir. ( Bravo ıuleri ) biz rip teceUidir ki daima takdirle 
için neşrettim. Bu yüksek gayeyi 
küçük düşürecek dedikodulara as· ferdin ferde olan borcundan anılan telgrafçılan bile sui İl· 
la meydan vermedim ve venniye· dolayı hüriyet tebdil etmiyeceğiz. timalle itham ettiler. Fethi bey 
ceğim. Ancak balkın müsaade edecek- demokraai deni vermiye 

iCRA VE iFLAS KANUNU ı. iyi~ bayır. Cemaati igfal edene kalkıyorlar. Halbuki bunu yapan 
• HükU~e~in yeni }'rogramım .göz karıı vazifemizi yapacağız. Ala· biziz, kendileri burada bizim 
Cle1! g~çırehm: Adlı kısımda ~c~a cakların ~n kolay bir ıurelte oaerimiı olarak isbatı vticut edi-

te ıflaı kanununda borçlular ıçın .. b 
· k · d d'I · eceg"ı' ahumaıı yollarını arayacaaız fer- yorl.r. Bizde neşriyat ıer esti .. 

apıs ararmın ıa e e ı mıy . 
yazılmaktadır. Hükumetin alacak- dın devlete karşı olan borcu sini fırkalannın eseri gibi gös-
ları için hapis varken ferdin alaca· efrada karşı olan borcu mahiye• tuiyorlar. Halbuki naşiri efkir· 

VAKıT in tefrikası: 

bir nmit içinde müracaat etti
ği kapının istiıkal ile tcrsyfizü· · 
ne suratına kapanmasma ehem
miyet vermek hatınndan bile 
geçmezdi. 

Onu korkulan, onu mu.etarip 
eden, onu tehdit ve tetbiı 
eyliyen nokta, Qmit ile çaldığı 
kapının ona hi\! dir haber ver· 
memeai, yahut o kapıdan menfi 
bir cevap alması idi. 

Bu endişenin sevkile Hamam 
caddeıine çıkb. Hamamın kö
ıeaine kadar geldi. Oradan tek
rar Şişli iıtikametine kadar yü
rümiye başl dı. Ekseri dükl·füı
lar kepenklerini yıırıyn kadar 
indirmiılerdi. 

Yarım kepenklerin örtlüğU 

bu dükkinlarm ba:cl.ırını~ ca· 
makftn?arı içerlcrindc yanan 

soba veyahut mangahn derecei 
hareretine göre az veya çok 
buhulanmıft:ı. 

Hamam caddesinin kuytulu
ğuna mukabil çıktığı Şifli cad· 
desi daha ıoğuktu. Kar müte
madiyen lapa IApa yaidığı için 
filhakika sağnak Ye tipi yoktu. 
Fakat hamam caddesinden bu
raya çık19 ondan bir hamam 
halvetinden bir hamam ıouğk· 
!uğuna çıkıftaki · tesiri yap
mııtı. 

Adımlan ileri ııitmekte fiiçlök 
çekiyordu. Dlitilnüyordu ki, ileri 
doğıu atılın her batve onu acı 
olan hakikate doğru yakla9h
racak tı. Hakikate yaklaşmaktan 
hakikati görmelltenıe, onu uzak
tan seyretmek daha iyi idi. 
Eğer ıiyah sakallı ihtiyar a· 

dam karısile evlendi ise sene
lerden ıonra ka11aının bulunduğu 
bir evin hava11ııı nasıl leneffüı 
edecekti? ihtimal Semahat, ken
disi"!>in askere giditinin akabinde 
bu adamla evlenmitti, o takdirde 
bunun bir oro•puluktan ve Se
mabatin bir oro•pudan ne farkı 
vardı. lbtlmal kendisinin askerde 
5ldllğünU zannederek gayri meş
ruğ bir yola dü.şmekdense bu 
adamla evlenmeii tercih dmitti. 
Bu nokta bile Semahati affet-
!.İremezdi. Bu kadar kadınlar 
vardır ki, kocaları askerde oldu
klan \1e bir tek vasıtai maiıet-
1 eri butunmadıiı halde tahta 
ailmeği, çamaıır yıkamağı sabah
lara kadar sönük bir IAmba al
tında dikiş dikmeği, tırnağilc 
1.1ayatnıı kazanmağı, orospuluk· 
a para ka:ıanmağa mUn ccah 
bulmutlardı. Semaha tin cf e böyle 
meıruğ bir maişet yolu varken 
hunu ihtiyar etmeyip orospuluk 
etmese bile her banıi bir adam-

f gtanbul' Vilayetinden : Kaza merkezleri l>elediye hu
dudu dahilinde buluuan nahiye ve köylerde dahil olmak 
dzere f stanlıulun tesbit edilen son tahrirdeki nüfus mik-
larına nazaran Cmumi meclise (61) aza irıtilıap edilecf'k
tir. Beled:ye şubelerinin her lıirı rıi n umum belde J1 ; p 

~ uııa nazaraıı oJau nüfus nisbeti üzerinden hesap <. · •. 

l'ek Beyazıt (Eminönü) şubesine (10) Fatihe (12) l) .. ":--
luna (21) Yeniköye (Sar;yer) < 3 ) Hisar ( Heykoza) 3) 
l)sküdara [ 4) Kadıköyfüıe f 5] Ad~lara [1] Bakırköyüne 
12) fıza isaLet etrnekıedir. ller ~uhe <lahiliııdeki m.ünte
uip gösterilen aza nııklannıH bir nı·sli faz'asile rey ve
J'ecektir. Keyfiyet Belediye kanunuırnu 22 iuci maddesi 
tükmiiııe tevfik::m ilan olunur. 

a evlenmesine ne mana verile
lilirdi.? 

Maamalib, karısının siyah sa
ı:allı ihtiyar kibar adamla evlen· 
diğini mtistebat buluyordu. Zi· 
· iri karanlık bir muamma için
de yaşamakta idi. 

Bu dOşüncclerle ve şuuruna 
:{ayri sahip bir surette yürüye
? ek aparhmanın kapısına kadar 
· ~elmişti: Kö,eyi döolip bu so
kağa girdiğinin ve ihtiyar ada· 
rnın apartımam önüne kadar na
: ıl geldiğinin asla fark1na varma· 

ıştı. 

Buraya gelince tekrar bir an 
f ereddilt geçirdi. Girip girme· 
ıoemek huewunda bili karar 
' erememiıti, fakat sonra bu ka
t arsızlığından dolayı kendi ken~ 
dini tayip elti. Bukadar belila
ı a oğramıf bir adam için bayat 
1 a korkup çekinecek ne kalmış
tı? 

Bu müiAhaza ile aparlımanın 
lcapısından içeri girdi. Kapıdan 

içeri girmekle beraber bütün 
tüylerinin diken diken olduğunu 
biısetti. • 

Bu koca bina onun nazarında 
yollarım bilmediği bir çöl kadar 
meçhuldü. Siyah sakalh •dam, 
hangi katta oturuyordu? oyvell 
bunu öğrenmek icap ediyordu. 

Bunu nereden öğrenecekti? 
Dalğın dalğın etrafına bakıadı. 

Vaziyeti, denize dütmllf, kur· 
tulmak için bir ağaç parçası ara
yan bir kazazededen farlaızdı. 
Sanıyordu ki, ıu dakikada apar
tımanlarm bütün kapıları açılarak 
oradan uzanan bir sOrfl batlar, 
apartıman methalinde etrafmı 
dalgan dalgın 1eyreden kcndiaini 
gözetliyor. Ve ihtimal onlar ken
disini acı bir matem ve ııhrabm 
cehennemleri içinde yaııyan bir 
insan defil, buraya bir takrip ao
lrnlarak gece ıoymak üzere et-
1.afı hcessfüı ve tetkik eden bir 
hırsız sanıyorlarclı. 

.(Bitmedi) 
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Dün Carf&lllba ttemtinde güzel bir ilk mektep 
binN•. açıldı 

Yeni cemiyet idare heyetini ıeçU 

Hadullah ~uoh; beyin 
söylemediği cümte 

lstanbulda çıkan bir muhalefet 
gazetesi, Hamdullah suphi beyin 
fırka grupu içtimaında irat etti
ği nutukta: 

"Halk fırkası müfettiş ve mu
temetleri fırkaya para iJe bağ
lanmıtlardır. ,, yolunda bir elim
le sarfettiğini yazm•şh. Bu habe
rin asılaız olduj'u muhakkaktır. 

Hamdullah Suphi beyin nutku 
aynen intifar etmİf ve böyle bir 
elimle ıarfedilmediği görtUmUt
tilr. 

Muhalefet namı altında a11J.ız 
haberleri ortaya atmak her hal
de dürüst bir hareket değildir. 
Iıte b6yle hakikat tezahlir eder 
Ye yalan ıayia çılaranlara mah
cup olmak dftter. 

v·AKIT 
Dnhılde 

1 t.y'ıgı Kuru~ 150 

1 l:ırt\ tc: 

~ 400 80 1 

ıı 

7511 

1400 l70lı 

Cemaziyelevel 

1349 
Eu gecekı Ay 

17,5~ 

Namaz · vakitleri 
!•ba" Ôll• llııini 4lrfll-T> Ya•oı fnt•11'< 

4 36 12,04 15.22 17.53 19 24 420 

HIJVIJ: 

Oiin u:amt hararet 23derece olmuş
cur. Bugtın mutavasn şiddetle poyraz 
est>ce~. hava bulutlu olacaktır. 

Rlldvo ı 

Emanullah Han 1 
Bu akeam latanbulda 

Saıt rekizden ona kadar alaturka 
fısıl. 

Dün Romaya gitti Sinemaları 
Sabık Afgan kralı Amanullah 

Han refikalan Slireyya H. ve il 

çocukları dün kıtı ıeçirmek nze
re Setella d' ltalya vapurile 
ltalyaya gitmiştir. 

Alkazar - Taızan 
Alemdar - Elem yolcutan 
Asri - Kırmızı dudaklar 
Ekler - Beyaz rahibe 
Elh•mr• - Aşk valsi 
Opera - Şefkat 

lngiliz jeneral konsolosu 
lngilterenin Istanbul jeaeral 

konıoloıu M. W er dtin ıehrimi· 
ze gel mit tir. 

M. W er bir ay mezuniyetle 
memft-ketine gitmiştir. 

Beıiktaı Hilll - Sefalet zambağı 

Etuv.I - Seher vakti 
Franıız - Allahın bahçeleri 
Melek - Yeşil hayal 
Sık - Mu}ik kalbi 
SürenaK.adıköy- Caz murannlsi 

-0.•llt ..... lt• Bütün lstanbul halkınıp bahıettiii bir filim ............ t 
t ŞEFKAT l 
! (Henry Bataille) ın bll' pbeaerl.D.den maktebu Ye Jean Tou- f. 

ı
'I' lout ve Mme. Jeffenon Cobn tarafmdaa kemali muHffaki- & 

yetle temsil edilen tamamen Franaızca .azıo Ye prkılı filim: "! 

OPERA sinemasinın vasi salonu· f 
.6 nu hıncahınç doldur- t 
T maktadır. l 
! IJlyeten: Halihazır a6zll dilnya havadlılerl Ye Fclikı Bahri- y 
................... yeli Kedi eileoceli sesli canlı reıim ............... O 

Bugün matine 

saat ı 5.~~0 su

\are 21.30 da 

Topaz 

4 Perde 

Tercüme e

denler: L Ga
lip, Hasan Ra-
IJm. 

ISTAHBOL BELEDiYESi 

~~ ~ ij~ 
1 1111 1 

11111111 

Geçen seneki gibi sah akşamlan mn

allim ve talebelere, çarşamba akşam-

lan üniformalı zabitana ve cumartesi 

akşamlan umuma t 'lZil~t vardır. _______ _.....J 
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Şıkago haydutları arasında Balkan konferansı 
MurahhasJarımız dün 

hareket ettiler 

Gizli fuhşa karşı 
•·•ıs * # d&WS''....ıtiii!;;;ı~----------••·ıı:::::;;~a;;::zz;;::::1fi!&m:ı:::<::m>• 

-Jeo London-dan 

Şıkago zencileri 

Nakleden: M. G. 

ar,ısında 
Atinada toplanacak olan Bal· 

kan konfresında hükumetimizi 
temsil edecek olan Türk murah· 
bas heyeti dün sabah saat on· 
da Stella d'Italia vapurile Pireye 

Nasıl tedbir almalı? 

« Bir zenci kahveci işsiz kalmış fakir hemcinsle
rini kahvesinde rneccanen kabul ediyor ve onlara 
her sabah birer fi'ncan kahve ikran1 ediyordu .. » 

11 -

Dr. Hulusi Behçet Bey fikirlerini 
anlatıyor 

Hnydutlaı tarafından berhava edilen bir Şik11go lokanfa$ı 

hareket etmittir. Dahiliye vekAletinin birkaç 
Heyet sabık maliye vekili aydanberi tatbik olunan fuhuş 

Trabzon mebuıu Hasan beyin hakkındaki talimatnamesinin tatbi-
riyasetinde ol ~ak üzere Reıit kinden, vesika usulünün ilgasm· 
Saffet " Kocaeıi " Zeki Meıut dan ıonra gizli fuhıun ve zUb-
"Edirne.,' Yukup Kadri " Mar- revi hastalıklarm arttığı mevzu· 
din,,, R\lf•n Eşraf, Afyon kara- bahis olmuş, bu huıuta bazı dok-
hisar,, ve ticaret odası namına 
oda reisi Nemli zade Mitat bey- torların Sihhıye vekaletine rapor 

verdikleri yazılmıtbr. 

::~a;~~:~e.:ki~~i:~e~n 0~~ ::.~ V ekilet, umumi h!fzıssıhha ka· 
nununun Yerdiği selabiyote isti

kan konferansında Balkan itti-
hadı hakkında müdaveli efkar nalla fubtu tahdit için yeni bir 

taliD)alname hazırlamıttrr. Bu, 
edecek, Yugoslavya, Bulgaristan, 
Türkiye, Romanyayı alikadar 6 teşrinieyve1dc tatbik oluna-

eden ikhsadi ve zıraı rueıail cakbr. 
Zührevi haatalıkların ıon za

mevzuu bahiıedilecektir. 
Kongı ede balkan evletlerini manlarda artıp artmadığı, fuhuş· 

alakadar eden zirai meseleler la ne tekilde mücadele edilmesi 
arasında bilhasıa tütün ziratinin icap ettiği hakkında mütehassıs 

doktorlarımızın mütalealannı öi-
tahdidi meselesi uzun uzadıya renmek iıtedik. Dr. Hulusi Beh-
tetkik edilecektir. 

.Maamafih bazı siyast rical papazla- larından Jane Adams ve avukat Kla- · çet B. bu hususta fU mütaleada 
Kongre ruznamesinde Balkan rm ~·erini tutuyor. rans Darov ile Şikagonun iftihar etti- bulunmuştur: 

\ im Kolosino 'nun cenazesinde müs- ği şahsiyetlerdendir. memleketleri arasında bir takar- Herıeyden evvel fuhıun 
ta .. il: I~uğlin "AYe Marya,, ile meşhur Fakat acaba ceneral mesleki ve kah- rüp lemini, Balkan memleketleri bir marazı içtimai olduğunu na· 
«S~na ya!daşıyorum Yarabbi!• yi ta- lettarih devre ait kıymettar tetebbüleri arasında posta, iilmrUk ;e tica- .zan itibare almalıyız. Fahişe 
ganni etti. bırakıp haydutlarla neticesi meşkuk ret odaları münuebetini tanzim demek haatahğı baıkasma ver· 

Bir haydudun cenaze merasimi bü- bir boğazlaşmıya razı olur mu? Bura- gibi meıeleler Yardır. Kongre k l ' 
yük bir halkı celbeder. Şikagonun bü- sı o kadar inanılmaz bir şey ki.,. Maa- me sureti e yaşamağı san at it-

her ıene batka bir Balkan mem· ti'baz t · b" d kti yük bir krsmrnda ticaret durur. Halbu- mafih, çikan bir rivayete bakdırsa hay- e mıt ıçare eme r. 
ki herkes şu cenazenin sağlığında ka- dut Bugs Moran de şu bir iki gün zar- le ketinde toplanacaktır. Yani yaıamak için metaı za· 
til. haydut, hırsız olduğ·unu bilir. fında Şikag-oya gelmiştir. Bu rivayetin f ti•ini, nefsini ticarete "oymuş, 

Halk kalabalık ara..c;rnda meb'uslarla doğru olup olmadığı polis müdiriyetin- Seyrise ~ine Çinli amele sevketmiıtir. 
~ete reislerini araştırır. Haydudun dul ce tabiatile ( !) meçhuldür. Fakat ara- . t~~lı! ~diyorlar . . Herkeıe açık bulunan bir me-
kalan karısı ile arkadaşlarmrn ağla- sıra benimle dertleşmeğe tenezzül eden . Çınde~ı 1!aızlık ve ~çlık netıceaı taın telvisi kadar da tabii bir fey· 
masını seyrederler. dev yapılı Şpikezi kapıcısı Moran hak- bır çok Çınlıler ecnebı memleket· olamaz. Bu sebeple fuhuıla 

Müthis haydutlardan Dig Tin Murf; kında sorduğum suale karşı detli ki: lerde iş bulmak için uğrqmakta- kl k Uh . 
nin dul ı:arı ·ı, enela diğer bir maktul - Moranın gelmiş olması ihtimal dırlar. Bütün dünyaya Çin amele- ~en Cf?1~ ' e~raza z . revıye 
haydudun zevcesi olduğundan adeta dahilindedir. Bu sabah zenci mahalle- ai göndermek için acenteler bile ıle b dıdınm~ktır.. Fahişeletl~ 
bir kahraman halini aldı, mağrurane sinde onun avcılarından birine tesadüf teşekkül etmiştir. Bu meyanda mü areıe, zührev! hastalıklarla 
1derdi k'i: ettim. • Şanghayda bulunan bir acente Sey .. n;tllcad~te deme~ır •• 

- Her ikisine bol bolçiçek taşryo- Ve ilave etti: risefain idaresine de müracaat e· . Blitün ~ü?ya bu huıusta it· 
rum. - Zencidir •.• Fakat yaman nişan- derek gemilerde fevkalade müsait tıfak etmışbr. 

Dani Dolonun cenazesi nisbeten 0 cıdır. Kimi istemişse haklamıştır. şartlarla çalışacak ve İstenildiği Die Prostitution in EUJ opa'yı 
kadar parlak değildi. Yalnız bir büyük - Haydutlar arasmda zencisi de miktaı·da amele mevcut olduğunu okuyunuz. 
siyasi recülün getirmiş olduğu çelenk var ha! .•. Bana bunun nadiren görül· bildirmiştir. Blaschkv'ın Prostitution vom 
herkesin nazarı dikkatini cel.betti.... düğünü söyledilerdi. Standpunkt der öffentbichen ge· 

Bugün de iki kişi öldü. Şikago hay- - Filhakika çok nadiren olur. teşkil edilecek banka ıundheitspflegesi · .. ü u k _ 
d tl h d . 1 . h .. O .. k • t d. S k nı on n ze o u arının a ıse erı er gun tekrar - nu gorme · ıs er ım. anayi birliğinin teş il:ni dO- D 
ediyor. Lehimci amele sendikası katibi - Kolay değildir. Fakat dur baka- şündüğll sanayi bankası hakkında yunuz. re:vud, l ~ezh kk emdak! 
Çarles Mulkahi ile o sendikanın hakkı yım .•• Bu akşam "Glorya Suvanson" cinsiye m ca e esı a ın a ı 

Berlinde mali müesscse1erile ı ·· d • • · kudreti ismini taşıyan Bernar Ruberi un rnksmı görmek için büyük tiyatro· yazı arını goz en ~eçmmz. 
revolverle öldürüldü. Lehimci amele it- ya gideceğini bana haber vermişlerdi cereyan eden müzakerat müs- Fingerin "şehirler felaketi,, 
tihadı haydutlar tarafından idare edi- - Büyük tiyatro zenci tiyatrosu- bet bir sahaya girmiıtir. Nihai namile yadettiği emrazı zührevi· 
]en teşkilattan biridir. Son zamanlarda dur. Glorya Suvanson orada dansedi- aafhası için Pariste toplanılacak- ye mücadelesi üzerine yazılmış 
bu ittihat Alkapone çetesinin kontrolu yor mu? tır. eserini nazarı itibara almız. 
altında idi. Bugün telef olanlardan Kapıcı gülmekten katıldı: """""""""""'""'""'ıı""""'lll"'""'"'"""'""'"""""'""'"ıımıı1111111111111111111111111 En son Nancyde toplanan 
Mulkahi, Alkaponenin muamelatını i- - Göreceksiniz ... Herifi bulamasak dedir. Yalnız Şikagoda vukua gelen beynelmilel frengi ve felaketi 
dare edenlerden Talyanın resmi mü- bile gecenizi hoş geçirmiş olacaksınız. cinayetlerin kısmı azamı zencilere at- içtimaiye konferanslannı din· 
messili idi. Zenciler arasında Cediliyor. Bunu biraz haksız görüyo- leyiniz. 

Yeni zabıta müdürü Mister Con Al- Şikagonun zenci mahallesini gece rum. Ciddi istatistikçilerin iddiasına Mesele fuhuı ile mücadeleden 
kQk hakil<aten acınacak bir adamdır. polis devriyleri ile otomobil içinde bir göre zenciler şehir halkının yüzde onu-
Geçen ay başında iş başına geçtiği sıra- gece dolaştığımdan biliyordum. Ne ca- nu bile bulmadığı halde cinayetlerin ziyade zührevi hastalıklarla 
da Şikagoyu başlıca haydutlarından zip bir gece... Şikagoda ayni cesim yüzde kırkını yapmaktadırlar. Haki- mübazeredir. Fuhşun artması, 
kurtaracağına ve her bir cinayetin fai- mahallede toplanmış üç yüz bine yakın katte zenciler, küçük hırsızhklann ve sefaletin tezayildii; nerede fahişe 
lini yakalıyacağına, rüşvet yiyen polis- zenci vardır. Bunların dükkanları, si- fenalıkların faili oldukları gibi sık sık ziyadeleımit ise oranın geçinme 
Jeri hapse tıkacağına yemin etmişti. nemaları, tiyatrolan ve otelleri mev- döğüşürler. Fakat haydutlar ile müna- hayatı darla,mıştır. Alelıtlak 

Halbuki o polis müdürü oldu olalı cuttur. Bu ziyaret beni oldukça heye- sebetleri mahduttur. fuhşu tenkise uğraşmak tabiatin 
faili meçhul olan tam elli beş cinayet canlandırmıştı. Şikago halkının Jehine Ben bugün ilk defa olarak bir zen- bükülmez koluna kartı hareket· 
vukua geldi. Bundan başka Alkapone şunu söylemeli ki her ne kadar zenciler cinin cinayet mesailine karıştığını işit- tir. Bu milcadelede muvaffakiyet 
Floridada fazla sıcak olduğundan ( ı I) bütün Amerikada olduğu veçhile esir mekteyim. Zenci mahallesini ilk gezdi- içtimai, umumi tabiatin yapbğı 
Şikagoya geldi ve halk düşmanların- gibi muamele görüyorlar ve halkın di- ğim zaman Cazla heyecan duyuşum, kanunları bilmek, tetkik etmek, 
dan Şpayk Adonel belediyenin kömür ğer tabakalarından ayrılmış. sefil bir zenciler arasmda gördüğüm fevkalade 

onları yenmekle kabildir. 
müteahhitliğini yapmakta berdevam- halde yaşıyorlarsa da bir takım hak- husrandandı. 
dır. Rüş,·et alan zabıta memurlarına lan vardır. Mesela beyazlarla beraber Şikago diğer Amerika şehirleri gibi Leredd'in frengi efklrı u
gelince bir ikisinin mevkii değiştiril- tramvaya binerler ve rey verirler. Bir hali hazırda mühim bir iktısadi buhran mumiye ve mürebbileri bahsindeki 
mekle iktifa olundu. Diğerleri keyiCle- polis müfettişi bana dedi ki: geçirmektedir. Bütün sanayide durgun fJkrinden, hatırımda kaldığına 
rine bakıyorlar. - Bir değil iki defa da rey verdik- luk vardır. Her tarafta zenciler beyaz. göre bir hülasa arzedersem, 

Bir diktatör aranıyor leri oluyor. lardan evvel kapı dışarı edilmiştir. Po fuhu, mUcadeleıi talimatnamesi 
Bu sebepten dolayı şimdiden Vilyam Şikagonun iki siyah meb'usu vardır. Iis memurları bu zencilerin iskambil ne demek olduğunu anlarsınız. 

RuseJin halefine bir halef aranmakta- Bunlardan biri Siti Holde akim Mister ve bilardo oynadıldarı yerlere götür- Mumaileyh, mürebbileri terbi
dır. Darülfünün müderrisleıinden Pro- Corç, diğeri meb'us Mister Raysdır. müşlerdi. Oynıyan siyahilerin etrafın- ye meaeleıinde ısrar eder. Efkarı 
fesör Andrev Brüsün dediği gibi "Şi- Bir kaç sene evvel vukua gelen şedit da uyuklıyan halsiz zenciler vardı. Me- umumiye, fren~inin derecei 
kagoda en müstakar meslek haydut mücadelelerin hatırası yavaş yavaş U· murlar bana demişlerdi ki: 

t ı kesreti, mucip olduğu vefeyatı, 
mesleğidir.,, nu u uyor. Halbuki bir çok kimseler- _ Bunlar meskensiz ve işsiz adam- tevlit ettiği hastalıkları ve sakat· 

Her ne olursa olsun şehir halkının den şu sözleri duydum: tardır. Zenci olan patron onlara mer-
mühim bir kısmını bir diktatöre iltica - Zencilerin adedi gittikc;e çoğalı- hameten alıyor. Bütün gece burada din likları bilmelidi~. Efkarı um.umiye 
etmek ihtiyacından bahsediyorlar. Her yor. Cenupta pamuk ticareti durduğun ]enirler. Yarın sabahta onlara birer verem dereceaınde frengı hak· 
taraftan bir ses yükseliyor: dan iş bulamıyarak buraya hücum edi- fincan kahve verilir. Zencilerin biribi- kında malümattar olmalıdır. Sami· 

- Ah! .. Ceneral Davey bize yardım yorlar. Nihayet işba haline geleceğiz. rine karşı muhabbeti... miyetle gazetelerde, mccmua-
ctmeği kabul etse.... O vakit yeni kargaşalıkların vukuu Bunu söyliyen arkadaşım gülmüş- larda, parlimenlodı, salonlarda, 

Ceneral "ÇarJes Davey., eski Ameri- muhtemeldir · tü. Ben ise gülmedim, bilakis mütehas- ıiyafetlerde, konferanslarda, tram-
ka reiskümhur muavW ve şimdiki İstatistikler sis oldum. vaylarda hatta aile ocaklarında 
Londra sefiridir. Lozan sulh taraftar- Şimdilik her şey tam bir sükiin için- _, (Dahası var) frengiden, m1ra1ı ziihrevjden 

bahsedilmeli, mucibi hicap bir 
hastalık olmadığı anlatılmalı ve 
bu batıl fikri ortadan kaldırma• 
hdır. Halkın nazannda frengi 
mer'i bir hastalıktll'. Halbuki bu 
cihet ne kadar yanlış telakkiye 
uğramııtır. Bu batıl fikir neticesi 
felaketler, lrnrbanlar artmakta 
Ye namütenahi sakatlar, aJiller 
ortaya çıkmaktadır. 

Zahiren hastalıkıız gibi görü· 
nen bir gizli fahişe, layenkati 
bir intan menbaıdır. Zira, hasta-
lığı tevsie en mühim saik, gizli 
fuhuştur Ulu orta fuhşu orta· 
dan kaldırma talimatnamf"si, giz· 
li fuhşa meydan verir. Gizli fu. 
bu~ arttıkça ha_ talığın tezayüdü 
de tabii bir kanun neticcs dir. 
Tabiatın kanunlarına tiddet ha
kim olamaz. Bu ıel>epten zaru· 
ret ile fuhuf, tev'em olarak yü· 
rüyeceb:tir. Fuhşa karşı hakiki 
mücadele, ancak bu fahişeleri 
tedaviye abştırmak, bunları 
tedaviye ısındırmak ve kont· 
rollerini muntazaman yapmakra 
kabildir. Fahişelere cebir, has· 
tahğı arttırmaya ve.iledir. Bun· 
lara her milletin tekamülü nis· 
betinde derece ve şekle göre 
tedavi yollarını göıtermcli, has-
tane sistemlerini düzgün ve 
dürüıt bir hale koynıah, bu za
vallıları ikna ve hüsnü muame
le ile hastalıklarını izaleye ça · 
lışmalıdır. 

Diğer taraftan mekteplerimiz· 
de yetişec~k çocuklua D.Jarazı 
zühreviden korunma çarelerini 
göstermeli ve bu meyanda ma· 
razı zübrevide en büyUlıc amil 
olan fuhuş hakkında malumat 
vermelidir. Bunun için bütün 
dünya e:~karı umumiyesi hastaJı ~ ı 
almamakta, hıfzıssıhha sayesince 
önüne geçmeğe uğraşmakta müt· 
tehittir. Nitekim Sıhhiye Yekaleti 
hıfzıssıhha kanunlarile bu husus· 
ta pek büyük bir gayret ve ba• 
siret göstenyor. 

Son zamanda hastalığın artıp 
artmadığı meseleıine gelince, 
pek tabiidir ki mahdut bir aaha 
üzerindeki iıtatiıtikimle umuoıi 
fikir dermeyanı mümkün değildir. 
Son zamandan katınız, dört beş 
aydan ibaretse iki ay Istaabulda 
değil Avuıturyada idim. 

Hulasa, tekrar ediyorum, fu
huı zaruretle artan içtimai bir 
hastalıktır. Fuhuşla mücadele, 
emrazı zühreviye ile mübarezedir· 
Sıhhiye vekaletinin hıfzıs11hhB 
kanunları fuh~u da ihtiva etti
ğinden, önüne geçilmesi içi11 

liıım ielen tedbirleri de wubte· 
vidi:-. 



,, 
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Atletler gitti lzınirde Istanbulun kurtuluşu 
Gazetecilerin muhakemesine 

Bugün tiAnaya varıyorlar pazar günü ba1ıandı 
k •• t • • t• k d k) lzmird~n gelen haberlere göre hü-
UŞa resmıne iŞ ıra e ece er kumetin şahsiyeti maneviyesint tah-

. . . . , kirden ve enın tehyiçten maznunen 

...... 
Pazar günü büyük merasimle 

tes'it edilecek 
Balkan oyunlanna iıtirak et

mek üzere hazırlanan atlet Ye 
tenisçi kafilemiz dUn Stella Di
talya vapuru ile ıehrimiıden Pi
reye hareket etmiflerdir. Balkan 
oyunlannda bizi temıil edecek 
aporcu kafilemizin buradan ha· 
reketinden evci çıkan hadise 
hakkında bu sütunlarda kafi 
derecede malumat vermiıtik. 
Dilnkü sayımızda da kafileye 
riya1et eden Burhaneddin beyle 
atletlerin mUaabakalara ittiraki
ne müuade etmiyen lstanbul 
mıntakası reisi ar asında qağı 
yukan bir anlaşma imkanı Yere
cek mükllemeler olduğunu yaz-

Kafilemız ıçınde bulunan bı r Hizmet ve Yeni Asır davalarına Ağır-
arkadaıımız müsabakalan Vakte ceza mahkemesinde başlandL Geçit resmi Taksimde yapılacak 

mıttık. 

muntazam yazacakbr. Birinci muhakeme (Yeniasn) a ait-
GençJerimize muvaffakıyetler ti. Mes'ul müdür Abidin ve başmuhar-

temenni ederiz. rir Behzat Beyler isticvap edildiler. 

B .. k •• Sonra karaname okundu. Cemal imza-
ugun U maç lı bir yazı He Behzat imzalı iki maka-

Bu1Un btanbul p.mpiyonu le üzerinde makamı riyaset Abidin Be
F ener bahçe takımı, lıtanbulun ye sual sordu. Abidin B. fena halde ra
diğer kulOplerine mensup en iyi hatsız olduğunu ileri sürerek cevap 
oyunculardan mnrekkep lıtanbul veremiyeceğini ve itizannın kabulünü 
mubteJitile bir maç yapacak rica etti. Abidin Beyin itizan ~azan 
bundan evel Fenere kuandığı dikkate alındı. Beh:ıat Bey tevcıh e

ıilt ve kupa merasimle YeriJe- dilen sualler hakkında izahat. verer.e~ 
kt. yazıJannda Devletin mali sıyasetını ce ır. . .. 

tenk't ıı·-ı · ecnebı sermayesını 
Bılkan oyunlırana iftlrakimlz 1 e ıg nı ve . . . 

. memlekete girmemesının bu sı-
hıkkınde 1avezıh t' b. . . tabliyesi oldug-unu yese ın ır netıceı 

Oalatasarav spor lt,uliibiinden~ ve Fethi Beyin lzınire gelmesi dolayı-

1-0nümüzdeki pazar günü Js
tanbulumuzun kurtnluıu gününe 
tesadüf etmektedir. En me,'ut 
gün her sene olduğu iibi bü
yllk merasim ve tezahüratla te'sit 
edilecektir. Merasim programı 
fU suretle tesbit edilmittir: 

2 - O gün bütün resmi ve 
hususi emakin, ticarethaneler, 
vapurlar, tamvaylar gündnz bay
raklarla donablacak ve gece fe
nerlerle tenvir edilecektir. 

Dün kafilenin bir kısmı sabah· 
leyin Stella Ditalya vapurile bir 
kısmı da akıam üzeri hareket 
eden diğer bir ltalyan vapurile 
ıehrimizden ayrılmışlardır. Ka
filenin böyle ikiye ayrılarak git
mesinin sebebi şudur: 

Tamam hazırlanılmadan jıti- sile yapılan tezahüratta idari yolsuz
rak edilmek istenen Balkan o· luklar yapıldığJnı yazıların hadise:ri 
yu•ları hakkında İstanbul mınta· tavsiften ibaret bulunduğunu söyliyc
kaaının makul kararma tevfikan rek hükumetin şahsiyeti maneviyesi 
Galatasaray kulübü kendi atlet- hakkında iddia makamının izahat ver
lerinin mezkiir müaabakalara iş- mesini istedi. Mahkeme heyeti iddia 
tirak etmemeleri hususunda li- makamının izahat vermesine lüzum 

l görmiyerek Abidin Beyin hastalığını 
zım ge en tedabiri ittihaz etmiı · ı~ T · · 

3 - Bu merasim ask eri kıta
at, mektepler, cemiyetler ve 
halkın iştirakile olacaktır. 

4 - Meraaim geçidine iştirak 
edeceklerin isim ve geçiş sıra
ları berveçhiatidir: 

A - Motosikletli polisler , 
B - Askeri bando, C - Harbiye, 
Tıbbiye, Ku!eli, Halıcıoğlu, Mal
tepe ve Deniz liseleri ve deniz 
efradı cedide mektebi telebesi, 
tayyare makinist mektebi tale
besi, askeri san'atlar mektebi. 
Ç-Bir piyade alayı D·Bir ıuvari 
bölüğü E·Bir topçu taburu F-Bir 
muhabere müfrezesi G • Polis 
müfrezesi H-ltfaiye l-Şehir ban
dosu J - Mekteplerin izcileri K
Liseler talebesi L·Mehterhane 
muıikası M-Esnaf cemiyetleri. 

Malum olduğu üzere dün neş
rettiğimiz Galatasaray tebliğin
den anlaşılacağı veçbile, Galata
saray, kulübüne mensup atletle
ri seyahate iştirakten menetmiş
ti. kafile içinde bulunan yedi 
Galatasaraylı atletten Besim, 
Mehmet Ali ve Semih bu mu· 
manaatı kabul ettikleri halde 
Enis, Haydar, Nail ve Nejat 
kafıle reisine verdikleri imzayı 
tanıyarak GaJatasaraym ademi 
iştirak hakkmdaki kararım din
lememiflerdir. Bu itibarla kafile 
aabahleyin dün yazdığımız kad
rosundan bu üç atlet müstesna 
olarak hareket etmiştir. 
Fakat sonra Galatasaray kulübü 
sözünü dinliyereh kalan bu üç 
ve en kiymetli atletin gitmesini 
münas;p görerek bunların da 
ak,amki vapurla hareketlerini 
kararlaştırmıf, bu üç atlet de 
arkadan hareket etmişlerdir. 
Şu halde kafilemiz bervechi 

ati soorculardan teıekkül ediyor 
de..-· · ' l' r: 

·1: ;ı i;d, 3 tenis, 4 idareci ve 
anlt<!ı:._rden mürekkep olarak 
hareket etmiştir. Giden sporcu· 
lar şunlardır: Samih, Mehmet 
Ali, Enis, Besim, Haydar, Nejat, 
Mehmet, Ziya, Enver, Nail, Se
dat, Suat, Şirin B. ler kafileyi 
atletizm ve küresi federası onları 
birinci, ikinci reis Burhaneddin 
B. riyaset etmekte ve kendisine 
Ahmet Fitegeri B. refakat eyle
mektedir. Heyetteki diğer ida 
reciler tenis heyeti namına Ser· 
ver Ye atletizm heyeti namına 

Edip B. terdir. 
Atletizm antrenörü Her Abra

ham da gidenler meyanındadır. 
llk kafileyi görtüren vapur sa· 

bahleyin saat onda Galata rıh· 
lımından teşyie gelen sporcuların 
yafaları ve muvaffakıyyet temen· 
nileri araaında hareket etmiıtir. 
Vapur Cuma sabahı Pireye va
racak yanm .aatlik ve otomobil 
yolculuğundan sonra sporcula
rımız Atınaya varmıı olacaklardı, 
akıam hareket eden vapurda 
Cumartesi sabahı yerinde bulu-
nacaktı. 1 

1 inci Balkan oyunları Pazar 
gtlnll uat on d6rtte merasimle 
kUıad edilecektir. Oyunlara biz
den Ye Yunanfstandan maada 
llulgariıtan, Y oğuslavya ve Ro
n anya ittirak etme~~dir. 

nazara aldı ve ınuhakemeyı J eşrını
ve mıntakanın kararı11a inzimam 
eden kulllbümüz mukarre!'abnı evv;;iz~l~~ ~:~asına saat 2 de başl~n
nazarı itibara almayarak ıeyaba· dı. Suçlu başmuharrir Zeynel Besırn 
ta ittirak edeceklerin tecziye Bey ve mes'ul müdür Bedri Bey ve ve
edifecelclerini bildirmifti. Seçil- killeri hazır bulunuyorlardr. Kararna
miş atletlerden Semih, Mehmet me okunduktan sonra Zeynel Beye tev
Ali ve Besim Beyler kulübümü· cih edilen: 
zün mukarreratına riayetle ka- "Neden çekildim?,, «Beğendiniz mi 
fileye iıtirak elmiyerek spor efendiler?», «işte kürsü, işte siz!• ser
disiplinine ve kulüplerine karıı levhalı makalelerin ne maksatla yazıl-

' dığJ soruldu. 5 - Merasime iştirr.k edeck 
kıtaat ve askeri mekteplerini 
Kolordu, Sivil mektepleri ema· 

ve fırkacılık mücadelesinin doğurduğu neti, Matbua, Esnaf cemiyetlerini 

oıan merbutiyetlerini ispat et 
· l d K Zeynel ve Bedri Beyler izahat vere· 

mış er ir. ulübümUze menaup rek yazıların ne maksatla yazıldığını 
olup, karor hilafına kafileye il-
tihak etmiş olan (Enis, Haydar, 

NaiJi, Nejal) Bcylerm kulübll
müzle alakalan bu günden iti
baren kesilmiştir. 

Yapılan bütün bu tedabiri 
mania akibeti meçhul Ye spor 
ıerefımizi haleldar edebilecek 
bu seyahatı akim kılmak gaye
siJe idi. Mıntaka ve aladar klüp
lerin mUmanaatlerine rağmen 
scyabata çılcmış olan kafilenin 

' muvaffakıyetleri en ıiyadc ümit 
edilen Semih, Mehmet Ali, Be
sim gibi Uç atletten mahrumiye
ti esaaen fena şeraitte müsaba
kalara iştirak edecek olan Türk 
ekipini iyice zaafa düçar ede· 
ceğini nazarı itibara alan kulijbü
müz, lu sabah kafileye iftirak 
etmemit bulunan Uç atletine bu 
akıam Atinaya hareket etmele
rini tebliğ elmittir. Klübümtı:ıü 
bu müstacel ve son kararına sev
keden yegine ıebep, Türk eki
pinin kuvvetli elemlerindan mah
rum edilmemesinden ibaret bu
lunduğu efkin umumiyeye arzo
lunur. 

bu yazılarda hükumetin şahsiyeti ma· ... 
neviyesinin mevzu olmıyacağını ve dev· ticaret müdüriyeti, öiger kıtaatı 
Jet teşkilatının bu yazılarla münasebc- mensup olduk1 arı makamlar ih
ti bulunmadığını ve devlet teşkilatının zar edeceklerdi. 
bu yazılarla münasebeti bulunmadığı- 6 - Mera1im föyle olacaktır: 
nı sade fırka harekatına matuf yazılar A - Merasim geçidine iştirak 
olduğunu ve ayni makalelerde lsmet edecekler saat tam onda Sul
Pn:c:ıanın şerefinden bahsedildiğini söy· tauahmat meydanında içtima 
lediler. tddia makamı bir noktanın da- etmiş bulunacaklardır. Teşrini
ha sarih söylenmesini istedi. Zeynel B. enelin 6 ıncı gUnü Kolordu 
verdiği cevapta: kumandanının Sirkecide lstanbul 

Scnelerdenberi bütün neşriyat ta k 
toprağına aya bastığı tam saat 

inhisarların aleyhinde bulunduğunu ve 
devlet hazinesinin bundan zarar gör· onda Kolordu kumandanlığından 
düğünü ve Liman inhisannın 500 va- tayin edilecek mevkilerden yirmi 
tandaşın sefaletini intaç eylemiş ol~~- bir pire top atılacak ve ilk lop 
sı itibarile ezilmiş demek olduğunu soy sesi duyulduğu zaman limanda 
ledi. Muhakeme (Son Posta) miidiri bulunan büyük küçük bütün va
mes'ulüne tebligat yapılmak üzer~ 15 purlar düdüklerile merasimi tes'it 
Teşrinievvele bırakıldı. edeceklerdir. Halk ve kara nak-

Piyasaya yeni evrakı naktiye liye va11taları bir dakika olduk-
çıkarılıyor ları yerde durarak Is tan bulu bu 

k · nı' -aı·ı saadete kavuıluran şehitleri tahat· Balkanlar onsorsıyomu ye ~. • . . . . 
k ahkimı mucibince Osmanlı tür ve takdıs cylıyeceklerdır. 
e~:~::ında mahfuz Türk evrakı Bu bir dakikayi müteakip kıt
naktiyeaini alarak mevkii teda\ üle alar yürüyüş sıralanna göre Sul· 
çıkarmağa batlamı,tır .. Bunla~ mu- tanabmet meydanından hareket 
kabilinde alınan eQ11eb1 kambıyosu edeceklerdir. 
da Osmanlı Ban~aıına ~abrılma~- B - Tı amvay yolile Alemdar, 
tadır ihracat munaıebetıle kambı· S lk .. v .. t R d" kö r" 

• • "' yo ihracatından fazla olarak piya· 8 ım~ogu .' eşa ıye, p u,, 
İki pehlivanımız Amerika asaya ar:ı:edilen isterlin miktarı va· 1,(arakoy, Şış~~ne, !epebaşı,. ls -

gid. y aati 30 bin lngili zlirasını bulmak· tıkJil caddesıoı takıben Taksıme 
T" k. f IYor tadır Konıoraiyom timdilik bunun gidilecek ve kolbaşı cümburiyet 

ı ur ıye pdro eayon«:~ b~pehli· muk~bili olan tahminen 309 bin meydanında trıbünün yakininde 
van arı arasın an en muna.aıplerini . h .. O 1 B 
A 'k "t" k .. Türk hrasını er gun amanı an tevakkuf edecekt:r. 
merı aya go urme uezre ıehri- k d almaktadır 

mize gelen Amerika fam · M asın an · C - Bu sırada lstanbul Umu-
z 'b'k hl' l pıyonu • tt1111t1•"'"'"1""".......,uuırm11MHııımııc•uı1111tım111111111mııın1111ıu·ıı111111111111111mıııı • I' . b' • 

ı ı o pe ıvan arımızla yapbg"ı F b hçe spor kulübüne birincilik ve mı mec ısı azasından ır zat ta-"be .. I . . .1_ ener a 
tecru ~et e!ını taın~J etmit, bu C Halk fırkası tarafından muvzu Istan- rafından meydanda ihzar edilen 
seçme ~retljnnde. Edırneli Him- bul şildi mükfütlan ve Istanbul spor kürsüde şehir namına bir nutuk 
mi:rpa ıvan ak Dınarlı Mehmet üçüncü takımına (Milliyet) kupası mera- irat edileceklir. 
pe ıvam, gere mukavemet, gerek simle im cdilecel,tir. Bu münasebetle Ç N k 
hüner it~~ar~le ~ek takdir etmit ve ~ükAfatların mahalli itası ol:ın Taksim - u~u tan. sonr~ ~er~ez 
tahammu! cıhetın~en emıalaiz bir stad ·omundı berveçhi ati maçlar yapı - kumandanlıgımn ışaretı üzerm~ 
tefevvuk ıbraz ettıklerini aöylemiı- 1 ~tır : kıtaat ayni sıra ile tribünde bu-
t . 8 .. • b •k• acı 
ır. unun uzerıne u ı ı pehliva- Saat 14,30 ta htanbul tekaütleri ·Ga- lunacak olan ordu kumandanmm 
nım~zı~. ayda i~ ruz dolar verilmek latasaray tekaütlerl, saat J 5,45 te meras:m önünde geçi ( resmi yapacaklar· 
fart!le u.ç ı~n~ ıçın konturat akit ve saat 16 dı lstanbul muhteliti-Fcncrbahçe dır 
teatı edılmııtır. kapılar 11at 13,30 ta açılacaktır. 6 _ 

• • • Fi atlar : Balkon ön sıra 300, balkon 
T. 1. C. 1. lstanbnl mı11fo/{ası ri· ve pist 200, tribün herkese bilAtcfrik 100 

• vasetindtn: duhuJiye 50, dühuliye (asker, talebe ve 
Bug'tin mıntıkamız ftıthol şampiyonu lı:Tüp men5uplan) 25. 

Geçit reımine iştirak 
edezeklerin Sultanahmette içti
malannı, yürilyilf sıralarını, res
mi reçidin intizamını ve kıtaahn 

• tevakkuf Ye hareketini temine 
merkez kumandanı memurdur. 

7 - Yollarda ve cümburiyet 
meydanında intizam ve inzibatın 
teminine de Polis müdürü me
murdur. 

8 - Merasim alayının gUzer· 
gahında tramvay arabaları bu
lundurulmıyacaktır. 

9 - Cümbwiyct meydanında 
münasip ris'atte bir tribünü ve 
nutuk söylenecek kUraüyü bele
diye ihzar edecektir. 
10 - Tribünde lstanbulda bu

lunan Meb'uslar, Vali ve bele
diye reisi lstanbul umumi mec· 
liıi azaları, erkan ve Umerai aa
keriye, rüesayı mülkiye, adliye 
ve maliye, Darülfünun erkanı, 
maarif erkim, Siyasi fırka rlle
ıası, bayır ve meslek cemiyetleri 
rUesası, Bankalar müdürleri ve 
iınliyaılı ıirketler ve esnaf cemi· 
yetleri rüe1ası bulunacaklardır. 
11-Öğleden sonra aaat 16 da 

belediye reisi ve lstanbul umumi 
meclisi azasından, cemiyetler mU· 
me11illerinden ve fırka rileaasın
dan müntehap birer heyet Ko· 
lordu merkezine giderek kolordu 
kumandanına halkın ordumuza 
olan şükran hislerini arzedecek

tir. 
12 - Merasime davetli olan

lar için kıyafet Jaketetay ve Si

lindir ıapkadır. 
13 - Gece cumhuriyet mey· 

danında ıebir bandoau, Bayaııt 
meydanında askeri bando .. çalı· 
nacak ve bu meydanlarla Uıkü· 
darda Doğancılar parkında be· 
lediye tarafından havai fiıenkler 
attırılacaktır. 

Bari sergisinde 
Türk pavyonunun gördü3ii 

ragbet ve alaka 
EylUlUn altısında ltalyada Bari 

ıehrinda açılmıı olan beynelmi· 
Jel ıark sanayi sergisine sanayi 
birliii de iştirak etmit birlik •· 
zasmdan Mustafa Hayri B. Türk 
paviyonuna nezaret etmek üzere 
ltalyaya gitmiştir. 

Dün avdet eden Muıtafa Hay
ri 8. bir mubarririmize ıergi 

hakkında fU izahatı vermiştir: 
Italya tarafından Adriyatik 

Hhili•de yeniden teıis edilen 
Bari şehrine seyyah celbetmek 
ve ltal:·anın ticari ve iktısadl 
menafii hakkında ecnebilere bir 
fikir vermek için açılan beynel· 
milel aergi çok raibet görmUı
tür. 

Türkiye mamulatı olarak pa
viyonumuzda on dokuz muhteli· 

ficeins eşya teıhis edilmiıtir. Bun 
lar arasında esirgeme derneği
nin el işleri, Bursa ipeklileri, 
maılablar Kütahya çinileri ziya
relciler tarafmdan çok beğenil
miştir. 

Paviyonumuzu oa glin için de 
dört yüz bin kifİ gezmiştir. Ge
zenler arasında Bari valisi, ltal· 
ya nazırlarından Uçü ve bir çok 
mühim zevat bulunuyordu. 

• Sadullah B. 

Seyrisefain umum müdürü Sa
~ullah B. dün Y aloTaya gitmit
tır. Cumatteıi günü dönecektir. 
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intihap pazara başlıyor 
Pendikte C. H. F. kazandı 

( TELGRAF HABERLERi ) 

Aptülkadir B. faaiiyette 

9- V AKIT 1 Teşrinevel 

Fethi B. kürsüde 

lstanbul namzetleri yarın 
ilan edilecek 

akşam 

Pendik Ye mülhakatında dün 
belediye !ntihabah yapıJmıı ve 
akf am geç •akit reylerin tes
nifi ikmal edilmiştir. 

12 aza için yapılan intihapta 
kahir bir ekseriyetle Cümburi
yet Halk Fırkası kazanmış, 637 
reye mukabil Serbest fırka 
namzetleri ancak l 5 rey alabil
miılerdir. Pendik belediyeai i
çin ıeçilen C. H. E. namzetleri 
,unlar dır: 

Muhtar Aptullab B. Zebra 
Kemal Ye Enveriye Mehmet A
li Hanımlar, Hacı Eaat, Remzi, 
M. Ziya, Cemal, Keresteci iz
zet, M. Pqo, Eczacı Asaf, Şa
kir Aptilssamet, Kavalalı ismet, 
Sadık Paşa ,..ade Fuat, Baytar 
Ziya, Mitat Tevfik, Fınncı Ha· 
ıau, Cerrah Şevket, Hüseyin 
Rauf, Selihattin Aptullab, F eT· 
zi Pqa zade kAzım, KaYalalı 

muharrem kaptan, Bedri Sami, 
Serezli Hüınn ye Fuat Bey ve 
efendiler 

l•tanbul namzetleri 
Iıtanbul şehir meclisi azalığı 

için C.H.F. tarafından gösteri
lecek namzetler listesi tanıamen 

• 
tanzim edildikten sonra Anka-
raya gönderilmit ve fırka umu
mi merke.zi tarafından bir kere 
daha tetkik olunarak iade edil
miıtir. C H.F. namzetlerinin ka
milen muhitlerinde tanınmış, ıe
Yilmif, ıehrin menfaatini şahsi 

menfaatlerinin ilıtünde tutan, 
kıymetli zevattan olmasına bil
hassa itina olunmuştur. C,H.F. 
namzetleri arasında umumi biir
meti kazanmış maruf alta hanım 
vardır 

Çatiılcada 
intihabatın tekrar edilmesi 

muhtemeldir. 
Çatalcadaki intihabat mesele

ıi hakkıodaki rapor sureti dlln 
vilayete gelmiştir. Bunda defte
rin bulunmadığından bu itibarla 
sandığın açılmadığından bahse
dilmektedir. 

Bu hususta bir ka.rar verilmek 
için rapor vilayet umuru huku
kıye müdfirlilğilne havale edil
miıtir. Buradan alınacak müta
lea üzerine karar Yerilecektir. 
Kararın intihabatın tecdidi tek
linde olması çok muhtemel 

. görnJliyor. 
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Boşlukta asılı ! 
Bu sabah Unkapanı köprüsünde 

tuhaf bir hadise oldu 
, . Bu .abah köl?rüde tuh~f bir ha- Otomobil bu hızla açık yere ka-

ı:iıes ol.ın.uı .v~ hır .otomo~ılde bu- dar gelmit ve boıluğa yuvarlan
lun~ ıki kitı mucıze demlecek bir mıttır. Fakat burada güzel bir te-
~ekılde muhakkak bir ölümden kur d'"f 1 t b'I' .. k tulm f 1 d . sa u o mu§ ve o omo ı ın on te er 
T.~ ar Nır · 1. d kA 'b' M' h !ekleri suya battığı halde arka kıs-

uccar em ı za e atı ı ıt at d b ı akı · · d k' 
B l h d b '"lb"l Al' Ef mr u a arat ı mı§ ve ıçın e ıler eye anen e u u ı . sa- d llAkt k ) ı d 
b hı · be · I . . .. e mua a a a mış ar ır. 

a eyın şte ıt erıne gıtmek uze· .. .. .. . . 
re 2319 numaralı Enver Efendinin Bu yu):den kopru ıkı saat açık 
otomobiline binmiıler ve Unkapa- k~lmıt ve bili.~~re itfaiye gelerek 
m köprüaüne geldikleri zaman köp vınçle otomobılı kurtamuıtır. Şo
rünür .. açık bulunduğuna dair bir för ve arkadaılanna hiç bir şey 
itarc!: göremedikleri için bütün aür- olmamı§ hanende gene gazel oku
atile küprüde ilerlemeğe batlamıf- yarak otomobil ile yoluna devanı 
lardır. etmiıtir. 

._..11tJJ,.•••••••••ı1••11111n Nmn11m1ıın11Hnıtnım1Hn111ınn11" ııııtıı11ıttttıı .,..._.,,."1ıu111Kw11ı .. 111ı111tt""'ı~ ... ,.111111 .. ıı•Hı--.11A11tırwt111111111"11"0• 

Mısırda 
Bir 

Taymis 
muhabiri 

Kastomoni, 2 (Vakıt) - Ap
tulkadir Kemal B. Adanada aç
tığı Ehcrli fırkasının burada bir 
ıube aç;tnak üzere Sabık beledi
ye reisi Hacı Recep B. e beyan
name göcıderniis, fakat bu talep 
kabul ~unmamış, beyanname 
geriye iade edilmittir. 

Fransa - İtalya 
Paris, 2. (A.A.) Pecit Parisien gaze

tesi, Fransa- Itruya münasebati h:ıkkında 
serdettiği mütal~alar arasında ihti!Afı mu
cip ve nizalı hususi meselelerin hal ve 
tesviyesine salih tedbirler araqıağa bedel 
bu kabtlden meselelerin heyeti umumi· 
yesi hakkında müzakere yapılmasını tav· 
siye etmektedir. Bu gazete umumi bir 
anlaşma neticesine vasıl olmak için lh· 
tiyar edileceğ hareket 'noktasının iktısadI 
sahada elbirliğile çalışmak meselt:si hak
kmda tahkikata girişmekten ibaret oldu· 
ğunu zira Fransa ile ıtalya arasında ge
niş ve müşterek ufuklara malik. öyle bir 
saha mevcut olduğunu beyan etmektedir. 

Ziraat kor· ;resi 
Ankara, l. (A.A.) - Milli iknsat 

ve tasarruf cemiyetinin teşebbüsile 5 U
nunusani 931 da Ankarada toplanacak 
olan ziraat kongresi münase~etile a.çıla-
1acak beynelmilel ziraat teknık sergısine 
iştirak etmek için birçok ecnebi firmalar 
cemiyet merkezine ınüra.caat etmeğe 
başlamıştır. 

Adliyede; 

Kemal 8. 
Altıncı hukuk reiıi Temyiz 

ezahğına tayin olundu 
Istanbul altıncı hukuk. mahkemesı 

reisi Kemal B., Temyjz mahkemesi aza. 
lığına tayin olunmuştur. 

Kemal B., Adliyede uzun seneler 
ciddiyetle çalişmış, vukuf sahibi, değerli 
Mkimlerimizdendir. Yeni vazif eslnde de 
muvaffakıyetini temenni ederiz. 

* 
Şemsettin B. 

Yarın yeniden muhakeme 
edilecek 

Birkaç ay evvel "Yarın., gazetesin
de neşrettiğ"i "Bizi susturamazsınız!,, ser
nameli bir yazı ile hükumetin mane\'İ 

şahsiyetini tahkir ettiği nokta5ından üç 
sene hapse mahköm edilen Ertuğrul 

Şemsettin B. in temyizden nakzen mu· 
hakemesinc yarın sabah Istanbul A~ır 
ceza mab'cemesinde başlanac:ıktır. 

Ateşçinin muhakemesi 
Arap Jsmnil isminde birisini old~r

<lüğü nokrasınd:ın muhakeme kararıle 
Istanbul A~ır ceza mahkemesine verilen 
"Dumlupınar,, rnpur unda ateşçi l\Just:ıf:ı· 

nın muhakemesine Istınbı•I ı\~r ceza 
mahkemesinde başlanmı~tır. Şahit dinle· 
nilrniş, muhııkeme şahit celbine bır:ıkıl· 
mıştır. 

Garsonun ölümü 

[Üst tarafı üçüncü aahifededir] 
zim fikirlerimizi beğenmiyen a
damlar çıkabilir iktısat progra-
aıımn bedihiyat ile dolu olduğu

nu söylediler. Bu programın muh 
teviyatını müdafaa etmek benim 
için çok kolaydır . 
Başvekil Hz. programını bir ko 

bir kalay ithalinin tahdidi için 
madde okuyarak dedi ki işte bu 
bedihi meseleyi tahakkuk ettir
mek için yedi sene uğraştık. Fili 
yat ve tebligatta aemere veren 
işte böyle basit şeylerdir ki yapıl 
ması seneler sürer ve ya yapıl
ması iş görür adamlara müyes• 
serdir. Vezin yaylar üzerinde gi
den bozuk bir katann ehemiyeti 
ni ömrümde bir yaşamış adama 
nasıl anlatabilirsiniz. 

Fethi B. esas fikirler üzerinde 
söz söylemiyorlar fakat elimiz
den kaçamazlar. Hükuetin prog 
ramını ne perişan ne hazin icap
lar gösterdiler fethi Bey bizim 
politikamızı itham etmek için ta 
savvuri ne hayalleri derecesinde 
geri gitmekte mahzur görmüyor 
lar bu bizim imtiyazmuzdır. 

• * * 
Ankara , 3 ( Yakıt ) 

Biz kendidimizi bildiğimizden 
beri hecap vcrmc'c hazırız. iyi 
olarak intihap edecekleri zama
nın hesabını verecek ez adam 
bulunur ismet,. paşa nutkuna 
devamla O:ım:ınlı borçlanna geç
ti ve dedi!..i OOllımut Beyin su-
aline cevaben Msmanil borç-
larını vermemek taraf-
tarı olduklarını enladım. 

bununla şimdiye kadar kemali 
ihtiyatla dokunmak iıtemedikleri 
mevzulara nihayet eloğlunun do
kundurduğu graptan hizlmte 
mutabık olduklara neticesine 
vardılar. Kendilerini bilbasıa 
tebnk ederim. Baıvekil mutea
kiben milli iktaıat •İyaaetinden 
bahıettiler ve liman meaelesinde 

inhisar muhafaza şeklini müda
faa ederek karıı fırkanın yalınız 
inhisarJardeki cıhas vermesine 
itirazettiklerini söyledi. Amma 
liberalizm bir zildir. Serbest 
bırakmah dedi ve ilinten kapıda 

bckliyen münazalı ccneci ıirketlerin 
göstermek için biz milli iktısat

çımı ıiz Fethi B. bunun akı ni 
düşmek eleminden kendi
lerini kurtarmak için temin ede
yim ki bu inhisarları kaldırmıya

cağındandırlar ve lzmirde işle· 

rinde bahıediyorda nhhm şirke· 
tinden niçin basetmiyor diye sor
dular ıonaa kendi siyasetine 
Fet B. in siyaseti arasında fark 
iJU.zam ediyorlar niçin scrib o~
mayorlar dedi \'e tözlerinden 
nevmidi his ettiğini söylerken 
nevmit olmamalarını dilerim. Bi
zimle mücadele güçtilr vaıgöçer· 
lerse müteellim olurum zira kc
naatların\l:ı doğruluğumu iabat: 
için kendilerinden dah miinaaıp 
bir vasıta ile nerde bulabilirim. 

M. M. Reisi 
Ankara 2 (V akıt) Meclis Re

iıi Kazım Pş. öğle trenile lstan
bula gidecektir. 

Banka müdürleri 
Banka komerçiyala ltalyana 

Oımanlı, Selanik, Memaliki şar
kiye Fransız bankaları direktör
leri Maliye veklletinden aldık
lan davet üzerine dlln Ankara
ya gitmişlerdir. Banka direktör
lerile Maliye vekileti arasında 
ihracat mevsimi olmak dolayısil~ 
şubeleri bulunduğu ihracat ve 
istibaalat merkezlerimizde faali
yetlerinin ihtiyaca göre tanzimi 
etrafında müzakerat cereyan 
edecektir. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
= 

Fatih Kaymakamlığından: 436 Lira 36 k11ruı keşifli Yenikapı 
Alboyacılar sokafına adi kaldmm inşası kapalı zarfla münaka
saya konulmuştur. münakasa 25-10-930 Cumartesi günü sBRt 

14 te yapılacakbr. Taliplerin zarflarını muayyen vakla kadar 
encümene tevdi etmeleri ilan olunur. 

Istaebul Belediyesinden: Fatih yangın yerinde 103 üncü ada
da 3104, 3704 harita numarala arsalar arasında 9,76 metro mu
rabbaı yüzsüz arsanın metro murabbaına 250 kuruş kıymet tak· 
dir olunarak sablmak için alAkadarları arasında açık müzayede· 
ye konulmuıtur. Taliplerin ıartnamcyi görmetc için hergün mü
zayedeye girmek için ihale gUnU olan 25 T eşrinevvel 930 Cu
martesi günü levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Istanbul Belediyesinden: Çukurboatan istinat d1Varile Çukur-
bostan arasında Ye Edirnekapıda Haticesultan mahalleıinde tak-petrol ha vzas• 

bulundu 
Deyli telgraf gazeteıinin ver

diği mal(imata ıCSre Süveyşe 
giderek orada yapılan petrol 
bavzuınm kllıat resmine riyaset 
etmiştir. Yeni petrol havzasının 

inıaab J ,250,000 Mısır lirasına 
malolmuıtur. 

Ne mevsuk haberler alır 
Taymiıin Istanbul muhabiri 

lımet Paşanın yeni kabinesinden 

bahsederken hataya düşmektedir. 
Taymis muhabiri diyorki ,,Şaya
ni hayret bir şey, ismet paşa 
kabinesinin son günlerde istifa 

eden Mahmut Esat beyin, yeni 
kabinede vasıf bey yerine maa
rif vekilJiğini almasıdar,11 

Çamlıcada "Sefa,, gazinosunda biı 
müddet evci garson • Aleksano J<:f. yi 
öldürdüğü nokt~sından. mulıakemesi.~e 
kar:ır verilen 13ehıç Bey ın da \'a~ı. dun 
Istanbul Ağır ceza mııhkcme~inde rüyet 
edilmiştir. 

ı riben 160,00X15,00 eb'adında bostan olarak kullanılabilecek 
mahal kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Talip
lerin ,artnameyi görmek için hergüp müzayedeye girmek için 

Mısır Kıralı Jskenderlyeden 
Mahrusa yatile hareket etmiştir. 

Kendi bebaları Hidiv lsmail 
Pı. da ayni yat ile Süven ka
nahnı knıat resmine iıtirak et
miıtir. 

Bir ja pon heyeti 

Şehrimize ge,mek iJzeredir 
Meruf japon tacirlerile Tpkyo ticaret 

ve sarrayi odası reisinden mürekkep bir 

heyet bu hafta Istanbula gelecektir. He· 
yet memleketimizde tütiin, deri, üzüm 
ve incir hakkında tetkikatta bulunacaktır' 

Doktor 

Ihsan.Şükrü 
Sirıtr hııatahkları mütehuıaa 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 ! 

1 
kadar Tepebaşı 73. Tel. Beyoğlu 

_ 862, Kadıköy 49 

Bu suretle Taymis, yeni maa
rif vekili Esat bey ile sabık 
adliye vekili M. Esat beyi ayni 
zat sanmışbr. 

T aymis muhabirine bir azdaha 
dikkat etmek icap etmez mi? 

c VUKUAT 

Bolşevik Hilmi 
Bolşevik namile maruf aabika

lı Hilmi Haydarpaıa vapur is
kelesinde bilet almakta olan 

Beyoğlu kaymakamı Sedat B. in 

cfü:danım çalıpiya teıebbüs et

mİf iıede yakalanmııtır. 

Uehiç H.. isticvabında o gece bazı 

arkadaşl:ırile gazinoya giuıgini, garsonla 
aralarında bir münaferct me\ cut olmadı· 
p;ını, Aleksaııın kazaen ) aralanmış olaca
ğını söylernişdr. Şahitler dinlenilt:ccktir. 

Fransız profesörün J. onferansı 
Tıp fakültesi riyasetinden: Pa

ris Tıp Fakültesi üstatlarından 
Profesör Marsel Labbe tarafın
dan 5-14-930 pazar günü saat 
14 de Beyazıtta Darülfünün mer
kez binasında Paradiyabetlcr 
üzerine bir konfezaans verile-

1 
cektir. 

Rontgen 
ile muayene ve tedavi 

T. lf&mil 

Kadıköy ünde 
Bahariye caddesi Süreyya Pş. 
sineması sırasında No. 31. 

Cumadan başka hergün 2 den 
sonra. Telefon Kadıköy 149 -

ihale günü olan 25 T eşrinevvel 930 Cumartesi günü levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

Eminönü Kaymakamlığından: Başı boş bulunup idareye teslim 
edilen bir horozun üç gün zarfmda sahibi müracıat etmediği 

takdirde bilmilzayede satılacağı ilin olunur. 

lstanbul Belediyesinden: Pazarlıkla satılacak olan Büyükadada 
Gazojen motörü ile iki elektrik mUvellidi 1963 Jira 50 kuruş 
bedeHe talibi üzerindedir. F azlasile talip olanların 6 T eşrinc. vvel 
930 Pazartesi günü saat on bete kadar levazım müdürlüğüne 
mürae1atları. 

Istanbul Belediye ri,asetinderı: icra edilmekte olan kanalızas· 
yon ameliyatı dolayısile 4 Teşrinievvel 930 tarihinden itıbaren 
Mahmutpaşada Hacıköçek camii sokağının bilcümle vesaiti nak
liyeye kapalı bulunacağı ilan olunur. 

Istanbul ziraat mektebinden: 
Mektebe kayt ve kabul edilmek üzere vesikalarile müracaat ct

miı olan orta mektep mezunu efendilerin muayenei tıbbiyeleri icra 
olunmak için işbu teşrinievvelin 9. ncu perşembe günü sabahleyin 

saat loda Sultanahmet'de vi)ay<•t ha Vt<ır lll tJdÜ .. 
riycti dairesiı1de ispatı vücut eune1cri. .. 



Aşağıda yazılı mılume pazarlıkla aatin aJaııacağından taliplerin 
6-10-30 pazartesi günU saat 9 dan 11.30 kadar isbatı •ücut et
meleri tahriren ve fiat vermeleri Han olunur. 

200 ı.... Bakır izole tel 16 m-m Avrupa 
200 m ,. ., ,, 25 ,, ,, 

6 adet Aptesane tafı yerli mozaikten olacak 
3000 " Çimento karo 20+20 yerli 
130 ,. Çimento köşe ,, 

2700 ,. Bordur sıva dibi 10 + 20 ,. 
3000 Kg. Adi alçı " 

65 ,. Yağlama için yUn fitil ,. 
1 adet Avukar çantası " 

7000 ,, Kazma sapı yu·..arlak 
4500 11 ,, ,, bey:ıi 

5000 ti Kürek sapı 
3000 ,, ,, ,. eğri 

4000 ,, Kııılcık vuyoz &apı 
4 11 Cereyanı daimi elektirik motôrl:i 200 volt 1-2 ila 1 

beygir 
250 " Battaniye 1erlii 
80 ti Galvaııiıe ıu ko•aaı yerli 

100 lop Birinci hamur kAğıt 57 + 82 
140 ton Mete odunu 
500 Kg. Zift ıert yerli 

20 adet Dosya dolabı yerli 
5 " Y aıı makine manası yerH 

. 25 · ,, istasyon memur masa11 istajyerli yeıll 

Dahiliye vekaletinden: 
Kapalı zarf usulile ınünakasaya 

konulan Ankara şehrine isale edi
lecek su ışıne muayyen zamanda 
talip zühur etmediğinden bjr ay 
zarfında pıızarlıkla ihalesi tekarrür 
eylediği ilan olunur. 

Hariciye vekaleti levazım mü
düriyetinden: 

Mıktarı cinsi teılim mahaDi 
50 ton kok vekllet 
25 ,, Antiraıit Misafirini ecnebiye koaatı 

2000 okka mangal kömllrii ,. " " 
4000 ,, Odun ,, ., " 
Yukarıda miktarJan gliıtcrilen mahrukat teırini evvelin 23 On

cü gttnli ihale edilmek üzere ıoUzaydeye konulmuıtur. 
ltalyan talip olanların şeraitini anlamak için leY&ZUD mtıdllrliliü

ne ve ihale günU de milbayaat komisyonuna mOracatlan Ubumu 
ilan olunur. 

3 " Resim dolabı yerli 
100 Kg. Muıamba çil!sı 
400 top Ozalit 80 gr 2 m 1 O X 1.00 

10 top Saman kağıdı kalklık 10+1.00 
12 adet Helezoni burgu t6' m-m 

.. Emlak ve Eytam bankası umum 
,; müdürlüOünden: 

1000 ,, Yaba sapı yerli 
130 Kg. Katranlı kenevir yerli 

4 adet Tarihli madeni damga 
8 ,, 111 üncü mevki kanepe yeril 
1 ,, Lbtik damga 

25 Kg. Fitillik pamuk yerli 
300 adet Su tahliıiye boruıu için lbtik rondela 200 m-m 

rulc.r için 
0,36 m2 bambu caını 4 adet olacak numune gibi 

3000 Kg. Karpit 
100 adet Karpit lamba memeai 14 litre 

3 ,, Yuvarlak yemek tabağı bOyllk 
1 ,, Sllrahi ktiçtık 
2 ,, Kriatal ıu barclaiw 

3000 ,, Manilya kiremidi yerli Klltahya mala 
3000 ,, " ,, " Aralan marka 

140 Kg. Takım çeliği 45 m-m 
100 adet Türk bayrağı kilç\lk yeril 0.50 
50 ,, ,. ., orta ,, 1.00 
40 ,, :, ,, blyllk •• 1.50 

3000 Kg. Mangal kömiirii yedi 
25 adet Ştafer yağdanı 4 Na. 

100 ,, Enterptör 6 amper 
50 ,, Anahtsrlı dny ediıon normal 
7 5 " Duy edison normal 

+ 0.75 
+ 1.50 
+ 225 

500 Kg. Bakır çıplak tel 2 112 m 2-m yerli 
100 ,. " .. 6 " " 
100 ,, " " 10 
200 adet Banot izole 15 m-m 
250 ,, Bant izole 10 m-m 

bo-

Saat 11,30 dan eonra fiat kabul eclil!HK izaltat almak iıti-
7enler cumartesi pazar iilııleri m6b9yaa bmma müracaat etmeli
dirler. Pazarlıia arzolunan melzemeden yerli bu1uan aksanı için 
if tirak edecek taliplerin numunelerini beraber getirmeleri numune
ıiz vuku bulacak teklifatın kabul edilııHyeceti ilin olunur. 

3000 ton katran ya§'ının kapalı zarfla mllnakasuı 3 ikinci tetrin 
930 pazartesi günü aaaa 16,30 da Ankarada Devlet Demiryolları 
idarrsinde yapılacakbr. Mflnak~aya iftirak edeceklerin teklif mek
tuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni gtbıde saat 16 ya kadar 
komisyon kitipliğin• vermeleri 1Amnd1r. Taliplerin mlnaka.. tart
namelerini yirmiter lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpqada 
idare Yemelerinden tedarik edebililler. . . .. 

Demir levha,tr puel ve kaıebent demirleri kapalı zarfla mlkıa· 
kasası 17 ikinci Teırin 930 Pazartesi l1bt1i ıaat 15 de Ankarada 
De•let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplan ve muvakkat 
teminatlarını, ayni günde aaat 14,30 a kadar komisyon kitipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankara da 
ve Haydarpqada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

.. 
Haydarpaıa Gar binaS1nın çatı ile çab seviyesindeki klrgir 

aksamın tamiri kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. 
J\1ünaka1a 15 birinci teırin Çar,amba glhıil saat 15 de Anka

rada Devlet Demiryolları idaremnae yapılacaktır. 
Mllnakaaaya iştirak edaceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 

Satılık Emlak 
Esa1 No. Mevkii ve Nevi Teminat 

Lira 
7 S Kandilli Vanikay caddeıi 1 No. la maa bahçe hane 500 
94 Heybeliadada Yalı caddesi 2 Mo. la Gazino 700 

Balada yazılı emlak ıeraiti atiye ile mftzayedeye konuJmaıtur. 
1 - MUzayede (Kapalı zarf) uıullyledir. 
2 - !hale 20/10/930 tarjhinde Ankarada idare Mecliıimiz huzu

runda icra edilecektir. 
3 - Tali pi er teklif :ı.:arflarını Te her millldin hizasında glSıterilen 

teminat akçasını muhtevi makpuz veya kefalet mektubunu Te Şu· 
belerimizden bir lira mukabilinde alacakJan prtname De birlikte 
ihale gilnllndea evvel Ankarada Umum mndGrlDitlmllR ıande.rme
lidirler. 

4 - ihale bedeli ilki peıln ve mOtebakl yedisi yedi sene ıarfui
da ihale tarihlerine mUsadif zamanlarda istifa edilmek Dzere sekiz 
taksitte tediye olunacakbr. 

Bu husuıta daha fazla tafsilat almak iıtiyenlerin ıabelerimlze 
müracaat eylemeleri.. 

Emniyet sandığı Müdüriyetinden: 
Kadriye Hanımın 17672 ikraz numaralı deyıa Haedi aıucibiace 

emniyet sandığından istikraı eylediii meblai mukabilinde saadık 
namına merhun bulunan Beylerbeyinde Barlıaniye mahallende 
Halitbey elyem Bayır ıokağında eski, 2 mtlkener Ye yeni, 36, :J6. 1 
numaralı yilz altmıt sekiz arım a11a berinde ahfap ilri katta .,. 
iki kısımdan ibaret albo da, iki ıofa, bir matbah, bir tuhımlt_11h 
kuyu ve otm artın üzerinde bir mutbak ve beı dönOm iki yOz 
iki a11ın bahçeyi haYi bir hanenin tamamı yad•i hdammda bor· 
cun ödenmemesi haaebile mDzayedeye çıkardarak bia iki 
yüz yetmiı bir lira bedel mukabilinde m6fteriwi Mastafa Eıref 
Bey namına kat'i karan çekllmiı ise de mumaileyh mezkdr haneyi 
tcferruğdan iı;utina eylediğinden icra kaauuu mucibince tekrar 
yirmi gün mnddetle müzayedeye · çıkardarak 22 T etrini enet 930 
tarihine mtiıadif çarıamba glhlll saat on altıda kat•ı karan çekile· 
ceğinden talip olanlann yevmi mezk6Tda ıandık idaresine mlracaat 
eylemeleri lilzumu ilin olunur. 

teminatlarını aynı gOnde aaat 14,30 a kadar komisyon kltiPlitine 
vermeleri lhımdır. 

Talipler mftnakasa şatnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpqadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. .... 

20 ton kalayın kapalı zarfla mOnakuası 'n - brinci tqrin - 930 
pazartesi glluil aaat 16 da Ankarada Devlet demiryollan idaresinde 
yapılacaktır. 

Milnakaaaya iıtirak edec.eklerin teklif mektuplanm ve muvakkat 
teminatlanm ayni gOode saat 15, 30 a kadar komiıyon kltipliğine 
vermeleri lizımdu. 

Talipler münakasa şartnamelerini beter lira mukabiliade Aaka-
rada ve Haydarpapda idare •emelerinden tedarik edebilirler. 

• * .. 
360 tane lokomotif, tender ve vagon bandajının kapalı zarfla mü .. 

nakasası 3 ikinci teırin 930 pazartesi günü ıaat 1.6 da Ankarada Dev
let Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlannı ayni günde ıaat 15,30 kadar Münakasa Komisyonu kl· 
tipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini bet lira mukabilinc:le Aakarada 
ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

2 Teşrinievel 930 

Borsalar 
Karnbyo 

1 lnırfltz liruı Kr. 
" T .L mııkablli Dola 
" .. Frank .. .. Liret ... Belga 
• • Drabm 
• • ta. Frank 
• • 
• • .. ... 
• • ... .. . . . 

Leva 
Florin 
Kuron 
Şlllng 

Pezeta 
Mark 
Zlod 
Pengö 

tol.ey Ku~ 
ı Tfirk llruı DJnar 
"Çe,.oneç K~ 

Nukut 

J İııterlln (fngillz) 
ı Dolat (Amerlka) 

20 Frank [P'n.ıısız · 
20 Llret [ ltaJya 
O Fraıık J Belçlkl] 

Drahmi [Ywıan] 
20 Frank [lsviçreJ 
~oLeva !Bulgar] 
ı Florin [Felemenk] 

o Kuron [Çekoslovak 
ı Şlling IAvustorya] 
J P.r.eta llıpanya] 
ı Ranmarlı.(Almaaya 
1 Z1otJ [LebiatanJ 
l Pengö !Macaristan ı 

O Ley [Romanya] 
20 Dlııar JYugosloryıJ 

J Çevoneç 1Sevyet1 

Altın 
Mecidiye 
2Bantııo 

Borsa 
hancı 

Adıçd 

9( 
SBSO 

24( 

1 Köçfik ha.borlor 1 
Tiyatro ve hal - Şehrimizde 

d)'atro ve hal inşası için bir Alman gru· 
bile belediye arısında devam eden mf1· 
zakereler neticelenmiş ve projenin esas
lan dan belediye binasında tarafeynce 
imza edilmiştir. 

Vecihi 8. - Tayyareslle bugtın 
Ankaraya gldec.ekdr. Mumaileyh Ankara 
sanayi sergisinde teşhir ettiği kendi tıy· 
yaresi lçtn lk:tısat vek!lednden 5000 ll· 
ra istemektedir. 

Jlk mektep mOdnrleri - Dün 
Maarif emanetinde toplanarak yen! ders 
seneıi için bazı mukarrerat tttihaz emiş

lerdir. 
Çanakaleden - Blrçok çocuklar 

mektebe girmek için şehrimiza gel-
mişlerdi. 

istifa eden poliıler - Yerleri 

değiştirilen polislerden bir kısmı istifa 
e truişludir. 

Yeni neşriyat: 

TürkSpor iki yaşında 
· Türkııpor refikhnlz bu hafta ild ya

şını girdi. ikinci yaşının ilk sayısını renk-

li ve güzel bir kepak içinde 50 resimle 
pek cazip ve mütenevvi mündericade 

86 sayfa olarik neşretti. 

Türkiyenln en güzel ve en olconın 

hafWııı olan Türkspor, bn nüshasında 
de seve seve okunacak birçok yazılın 

-.ıe .alAb. ile bıkılacak ve saklanacak 

resimleri bJze bir Avrupa tabının gü· 

zellili :ve nefaseti içinde vermektedir. 
Türksporun bu sayısı spor için olduğu 
kadar Türk gazeteciliği ve matbaacılığ-ı 

içinde bir kaunçtır. Arkadaşımızın yıldö

nümünü tebrik ederiz. 

lrsiL'AN:K 22ÖA'NKASifl 

1
1888 d~ _tesıs edilmiştir 1 

SERMAYESi 30,000,000 FRANK.Ü 
Merkezi umumi. İıtanbul B 

Türkiye şubeleriİİ 
Galat~ İstanbul, İzmir, Samsu~ ft 

it.dana, mersin. 
1'u.."1anlstan şubeler 
Sellnik, Atina, Kavala . 
Her türlü banka mua;,nelltı 

itibar mektupla~ her nevi akç 
üzerinden hesıbatı cariye, çek 

il m:ıameIAn . 
Bum wm:am:··=-= 'il == 



1 ~il-. VAKiT 3 Teıriııevel 1!.30 ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Emniyet sandıslı emlak Hariciye vekaletinden: Seyrisef ain 

müzayedesi 
Kat'i karar ilinı 

Ma:..,.de Kırmeti mo- tkraz Merhunahn cinı ve nev'ile Borçlunun 
bedeli hammene~ı numarası k•· tt. t ')"b 

Lira Lira No. mev ıı ve mut emı a ıımı 

2231 2231 790 Üsknduda Selimi Ali efendi mabal-
leıinde Parmaklıbakkal sokağında 
23-1 numarala seksen üç aJ'flD aru 
üzerine kargir iki katta biri sandık 
odası olmak llzre dört oda, bir sofa, 
bir gusülhane 't'e bir mutfak iki ylU 
yirmi dokuz arşın bahçeyi havi hari-
cen sıvasız bir hanenin tamamı. Ahmet Sai B. 

14745 57444 2708 Beyoğlunda F erikay birinci kısım 
mahallesinde BOyOkdere caddesinde 
eski, 5 , 5 mllkerrer 5 mükerrer 5 
mükerrer 't'e yeni, 7, 9, 11, 9, 1 nu
maralı iki yllz otuz arıın arsa Uze-

. rinde 2, 3, 4, 5 inci katlarda yekdi
gerinin aynı bir koridor, beı•r oda, 
birer banyo odası vardır bir mutfak 
birer balkonlu dört daire üıt katta 
iıe önde bir koridor, üzerinde iki oda 
arkada bir koridor, üzerinde tiç oda 
birer mutfak birer balkonlu iki daire 
ve yüz yirmi arıın arsa üzerinde ha· 
mam 't'e camakln mahallini ve bura
da çini iki koridor, bir oda, bir 
kahveocağı, iki dıı maballı ve yüz 
dokun arıın arsa üzerinde sıcaklık 
ve su hazinesini Ye kırk üç arım ar
•• üzerinde külhan ve nstündeki a
dalan 't'e altında dükkinı ve koridor 
ve dairelerin kömürlükleri çini kori
dor, antre 't'e Uç odadan ibaret ka
pıcı dairesini havi bir apartmanın 
otuz iki hiaae itibarile yirmi llç his· 
ıeıi Ayıe Şuiyc, Müftehir hanımlar

la Orhan Mithat, Ali Rıdvan, Hay
rilnDas Ya HadimOnnat beyler, 

1235 6330 2972 Beşiktqata Teıvikiyc mahallesinde 
eaki ve yeni Kihtane caCldeıinC:fe 
eski 52, 54, 56 ve yeni 76, 78, 18-1 
80 numaralı biri seksen artın araa 

&zerinde aht•p iki katta sekiz oda, 
bir ıofa, bir mutfak, diğeri yilz yir-
mi artın a11a üzerinde ahıap Uç kat-
ta sekiz oda, bir ıofa, bir mutfak, bir 
antre ve altında bir dükkAn ve yedi 
yOz doksan dört artın bahçeyi ve 
derununa cari nısıf maarua maile
zizi ha•İ iki hanenin tamamı. 

245 145() 3016 Kartalda Babalar kariyesiode Kariye 
· · - unu meykiinde veni 59,20 numa• 

ı yüz otuz artın araa üzerinde ah
şap iki katta biri cameklnlı olmak 
Ozere bet oda, bir sofa, bir toprak 
avlu, bir mutfak ve bin üçyllz yet-
mit artın bahçeyi havi yenice bir 
hanenin tamamı 

291 1134 3127 Horhorda Sofular mahallesinde Peı· 
tamalcıbanı derunu ıokağında eıki 1 
't'e yeni, 26 numaralı seksen beş 
arım arsa üzerinde zemin katı kar-
gir dij'erleri ahıap olmak Uzere iki 
buçuk katta dört oda, iki ıofa, bir 
ocak bir methal, ve yirmi dokuz 

Halil B. 

Sabri 

arşm bahçeyi havi bir baneain tamamı. 
Cafer Ef. 

1S7 390 3477 Yedikulede Kürkçübaşı Hüseyinağa 
mahallesinde Y edikule caddesinde 
eski, 63, 63 mllkerrer Ye yeni, 93 
95 numaralı kırk arım arıa (lzerinde 
taftan bir katta bir oda bir toprak 
aralık, bir kuyu ve elli arşın bahçeyi 
ha't'İ bir hanenin tamamı. Zemci Ef. ve Fatma 

Yaıar H. 
485 3075 3762 Mevlevihane kapusu haricinde Mer

kezefendi mahallesinde Dere soka
ğında eski 6, 4, 4 mükerrer ve yeni 
dört numaralı yliz yetmit bet arıın 
arsa üzerinde zeminkab kAğir diğer
leri ahıap olm1'k U:rere iki buçuk 
katta sekiz oda, bir taşlık, bir mut· 
bak ve yediyUz yirmi beş artın 
bahçeyi ve bahçede bir ahır, bir 
kuyuyu havi brr hanenin tamamı. Ayıe Sabiha 

Hamm Şeref ettin R. 

54~ 1424 3909 Beyoilunda Feriköy ikinci kısım 

Matbuat Umum müdürlüğünce her ay neıredilmekte bulunan 
"Aym tarihi., mecmuasile Ecnebi matbuatı Hulasalarının May11 931 
nihayetine kadar olan tertibiyesi 20gün mOddetle münakasaya va
zedildiğinden talip olanların şartnameıini görmek üzere Ankarada 
Hariciye vekaleti mübayaat komisyonuna ve Istanbulda Vilayet 
Matbuaat memuru Şemseddin beye müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Mırh:r: acentesi: Galatı Kcipni b~ında 
Beyoflu !S6!. ~ube acentesi Sirkecide 

Mühtlrdnr zade hanı altında Te1.lsL274C 

Bozcaada postası 
(G E L 1 B O L U) vapuru 4 

Karacabey Harası müdiriye
tinden: 

Tetrinievvel cumartesi 17de idare 
rıhbmmdan kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönUıte 
Çanakkale, Lapseki, Geli-

1 • Teşriniıani. 930 tarihinden 31 - Teşrinievvel- 931 tarihine 
kadar Karacabev Harası merkezinde ıağılacak manda ve karasığır 
sUtleri 15 • T. e;vel • 930 tarihine müsadif çartamba günU saat on 
bette ihale edilmek ü:ıere kapalı zarf usuJile milzayedcyc konul
muıtur. Talip olanların teklif mektuplarını ve yilzde yedi buçuk 
teminat akçelerin{ hamilen ihale günü vaktı muayyenede Hara 
merkezinde bulunmaları lilzumu ilAn olunur. 

mahallesinde Hammoğlu 't'e Haıu so• 
kaiında eski, 42, 4 7 ve yeni 7 4 nu
maralı altmıt arşın arsa üzerinde 
kiiir iki katta 4 oda, bir ufak 
taşlık, bir mutfak, bir klSmürllik, bir 
ufak sofa, bir balkon, bir merdiven 
aiti, ve yirmi arım bahçeyi havi bir 
hanenin etuz iki hisse itibarile yirmi 
hilseıi. Ayşe Şaziye, Nurkadir Ye MOftehir 
Hanımlarla Hayrünnas ve hadimünnaı Beyler. 

845 4840 3913 Beyotlunda Feriköyllnde birinci 
kısım mahallesinde Kayasokağında 
eski 42, 44 mükerrer ve yeni 4, 8 
numaralı yilz elli arım arsa üzerinde 
biri kargir Oç katta dört 
oda, ikisofa bir kiler, hiş ıahniı, bir 
balkon, bir mutfak, bir antere, bir 

tathk ve diğeri keza kariİr üç katta 
beş oda, bir sofa, bir kiler bir ıah-
niş, bir antere, bir taılık, bir balkon 1 
bir mutfak ve üç yüz elli arım hah- 1 

çeyi havi iki hanenin otuz iki hisse 
1 

itibarile yirmi hissesi. Ayte Şaziye Müftehir 
Nurkadir hanımlarla Hayrlinnaı& ve Hadı

mDnnas BeyJ;r, 

1 boluya uğrayarak gelecektir. 

ızmir surat ~osatsı 
( GÜLCEMAL) vapuru 6 

T eşrinievel Pazartesi 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
Salı sabahı Izmire varır ve 
Çarıamba 14,30 da lmıirden 
kalkarak Pe11embe sabahı 
gelir. 

Vapurda mllkemmel bir or
keıtra ve cazbant mevcuttur. 

6-7 T eırini evel 1930 er-
keklere, 8 T eırinievel 1930 

1 kadınlara. Türkiye Seyriaefaba fdreal 
mütekaidin eytam ve eramf-~ 
lin eylül 9.3o maqlan ballda 
muharrer ıGnlerde Yerilece
ğinden eylill 930 yokl•ma i! 
mühaberlerini yaptırmış c· • • 
lan halde mezkfır gün!eı : _ 
gelmeleri ilin olunur. -

5 T qrinievel pazar lzmit 
poıtası yapılmıyacakbr. 

Trabzon Birinci postaları
mız badema [stanbuldan ıalı 
giloleri saat 18 de kalkacaklar
dır. 

Badema Antalya postalan 
yapılmıyacakbr. 

• 
565 1780 3914 Beyoğlunda F eriköyOnde birinci kıaım 

maballeıinde Hanımoğlu ve Hasu ıo· 
kağanda eski, 42,47 mükerrer ve yeni 
76 numaralı yetmiı iki arım arıa üze· 
rinde yarım kirgir iki katta dört oda 
bir ufak sofa, bir tatbk, bir mutfak 
bir kömürlük n yirmi sekiz artın 
bahçeyi havi bir hanenin otuz iki his· 

MIMWRIWllWWWllllWAAiiiillmmllllmft 

se itibarile yirmi hissesi Ayşe, Şaziye1 MUf· 
tehir, Nurkadir, Hanımlarla Hayrünnaa ve 

Hadimtinnas Beyle 

615 1884 13131 Üıküdarda Bulgurlu mahallesinde 
Şeyhiılam KUçilk Çamlıca Çilehane 
aokağmda eski 9, 11 't'e yeni, 2, 4, 
2, 4, 1, numarah ikiyüz altmış beJ 
arşın arsa üzerinde yarım katı kargir 
diğerleri ahfep olmak üzere ikibuçuk 
katta on oda, Oç sofa ve yUz elli 
sekiz arşın aJ'Sa üzerinde yıkılmıt ahır 
ve mutfak mahallini ve bin yllz yetmit 
yedi arım bahçeyi ve yirmi dört 
dönüm fazla bahçeyi ve bostan kuyu 
ıunu havi muhtacı tamir bir köşkün 

tamamı. 

.. Mehmet Niyazi Ef. Emine Müzeyyen H. 
527 650 16 ı43 Uskildarda A~cıba,ı mahallesinde 

Mektep ıokağmda eski, 30, 30 y~ni 
36, 36-1 numaralı yüz: altmıt arşın 
arsa Uzerinde ahfap iki buçuk katta 
biri dört oda, biri kilçUk olmak Oze
re iki sofa, bir mutbak, diğeri ilç 
oda bir antre hariçte küçük bir mut 
bağı havi bir çatı altında yeni iki 
J ' 'nin tamamı. Numan ağa 

Yukarıda cins ,. ~ . ~ mevki ve müftemilab yazılı emlak hi-

~ adık zadı btradarıer tapurıan 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks postası 

Dumlu Pınar 
vapuru 5 Pazar gOnO 
teırinievel akıamı 
Sirkeci rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, [nebolu, Ayanct.k, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene 't'e Rizcye 
azimet ve avdet edecek
tir. 

T afıilit için Sirkecide 
Meymenet ham altında acen
talığına milracaat • 

Ü..!:~ ... ~::bufl ~~'All'llll ___ I 

Kazanmak iniç 
fi ilK şart ilandır P. 

1 ~ H llan!Jız kazancı arlırmava 
1 ft 5avaşmak~ havada ta- r 

!i • aresı uçmıva çalış- Ü 1 mak gibidir H 
e Ticaretin izde ' san' atınuda H 

1
:. muvaffak olmak istiyorsanız i! 

gazete ilanına ehemmiyet ve ~ 
!I riniz : Gazete ilanı ilanların :: 
q en kolayı, en ucuzu, en te H 
Ja sirlisidir. f! 
~ işte ilan tarifemiz: H 
~ Sonuncu &ayıfada Satın Kuruı 12.5 f 
Ü Sina .. .. .. ~ ~ 
n i ·~ : : : ıoo iı 
H ı .. .. .. ., 200 U 
f: Rremi ılAnlar. •onuncu ıayıfada 10 Kr .iS 
ı: il . :: :; an memurumuz sıze fav- il 
:. d l b' ·ı· k .. i: a ı ır ı amn şe il ve üc- H 
f~ reti için hizmet etmeğe ha- ~ 

zalarında gösterilen ... c. eJlerle talipleri üzerinde olup 13 Teşrini
evvel 930 tarihine müaadıf Pazartesi güoil saat 2 den itibaren 
müzayedeye mübaşeret olunu.ık (Muhammen kıymetlerini) geçtiği 
takdirde kat'i karalarının çekilmeai mukarrer bulunduğundan talip 
vlanların mezkur günde ıaat 4 de kadar sandık idareaine milra
caat eylemeleri ve saat 4 den sonra vuku bulacak mUracaatlarm 
kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake e't'velce talip olanların kat'i 
karar esnasında hazar bulunmadıkları ve başka talip zuhur eyledi
ği takdirde evvelki taliplerin mUıayededen çekiJmit addofunacak· 
ları lüzumu ilan olunur. 

.• d •• I :: zır ır. i= 
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