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Istanbulun KuFtulUş Gününde ••• 
Onu ve seni kurtaran

lara rey ver ! 
Adalarda, Osldlclarcla, Beylıozda, Sanyenle, Ewba-

6niinde, Bakırk6yflnde bir gflaHllı ialihap • :tlal ıl 
C. H. Fdllll kahir bir ekseriyet k•unüinu ..... 
mlftlr.Beyoilu, Kacbk6yfl, Patlla bulanada lntlluap 
•lıpma doiru jnkipfa ba .. am•fb, b•alarda da Ya• 

· zlyet C. H. P. lehinde idi. AJnılHyetlen menaap 
olanlar karp fırkaya N7 YeWIJorlarcb. 

- 1- - - - ... t yediden ikiye kadar rey 
atdlDlfbr. Bu 1a11dıfa Hocapap 
•• Hobyar mahalleleriade oturan
ler re1 •lmıtlardır. 

Burada hamallar ve Muae
wer reylerini kiallanmıtlatchr. 

· MuseYI kaclmları rey ._tmata 
bilhusa ıitap etmitlerdir mliate
hlplerin çojunun Halk farka.. 
namıetlerine rey verdikleri s&
rlll..,llftar. Y almaz bir ut a7rı 
bir kljada mlatakil olarak buı 
iaimler yazmıı ve fetİrip •taait
br. 

Hocapaıada sabahleyln her 
iki fırka meunpları propatanda 

[Alt tarafı ! inci ıtıfll/aınvifa] 

Balkan 
olimpiyadı 

Bayrak Y•.f.RJlda Gçiin· 
eli o•duk 

Semih ıkinoiliOa uzandı 

f aliroaeoa, 5 (H...ı) - Bal
kan olimpi1adı m&ıabakaları 
b .. ladı. Semih ikinci, Habdar 
matJGr ' '''· Balkan bayrak ko-
ıusur cü olduk. 

Bugbn ~ıeİ fatanbu'un uzun ve lllna 18bfap ve e•ret aenelerinden 80ma htlrrl,.t ••• 
kavu~;r, ftttn~I uhlrlarında ea ıinde hir iıtiklAI rllsglnraın estiji slnüa yıl dGnö..WIW. 

Oierine 'titlha dOnyamn ilıtlra.la dolu ılzleri dikilen bu aziz beldenin yedi tepeli..__.. 
aziz T&rlt 1, ;tl'İımn bir ı&n oray1l telıırar Ye btlttln azametile dikilecejine ı..a ... , .. 

Sulana~• çeıit çetit yabanca pmiler demirli duran ve hamiyetli rençlerfnin 'fi._ ..,... ... 
uzun ıınealilli t..,r çevrilen esir Iatanbulaa bir glln zincir altında naıırlalİIDJI kou.tllıt 

- KqrtuJ9ılD 1 demesine muhal nuarile bakblar. 
o.....ı. ltinedanınm ç6kt0jiin8 ft O.manh saltanabnın yıkılma ahkbı oldu ... 

edeni-. Ttrk milletinin kalbindeki cevheri ıirmiyerek ve eair olmamak için dotan 
baıında an iıtikliJ mııalesini hain nefealerile üfliyerek eıir laWıbul aabillerhıde UA..-wı111 
,.aptJI •••• 

Bedlt_.t Lıla~ ~efleril.i • '8 1 elli ._ -tıa;ara I'"~ 
siyah mukaddera~ içinden , •• ede ede Ji11ar geçirdi. 

ftte bu ujur.-. ~ tieelk&t ~e: liyah flDleria •nuiada ,~uıtplUfUD! ~ 
tehrl• ufkuba ıeldı yal enel, bup clojmuftu. 

O gGn aokakluda uma bir huretia Dihayetine naml erdiP,ai (lrea pDç, ihtifar; 
erkek her latanbullu ••~ hıoJnrch. 

Buglln 9 gtınlla yıl d6ntlmlldGr. Onsuz geçen esaret Yıllarından ıon1U~ ba,ak G~niu ha 
buraya retirea Tttrlr aıkeri bu ... buraya pili .. o ı&nleri un"tmamıpmdar, o ıtınlerlD he7 
...-......, elbett~, kalbinde mukadclea bir Yeclia. gibi ulrlamıpınclar. Azis Iatanbullu; o bD~ 
gllllD& sana ptiren bu plırin matemle aisleamif ufuldannda istiklAlin feCrinl tekrar llllt*MI 
o blftlk Kabramma kufi dm:aetiai her Yeaile Be glatermek bercundur. 

Bu vazifeyi anama •• &u kurtu1111 ajrunda fani hayata gizlerini yuman m~add• 90lii
0

tlerilll 
~brdl•• b&rmetle u 1 

S.vriH ı.taab111,ı lrurtuloı g&nln kutlu olsun.. . 
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M. Meclisindeki hararetli münakaşalar nasıl geçmitti? 
Serbest Fırka Liderinin adli," mab ve iktıaadi cephelerdeki tenkitlerine karıı vekiller 

tarafından verilen cevaplar vazıh ve kuvvetlidir 
Blylk Millet Meelieinde yeni ismet Devlete karp borcunu idemfyen k~ lemek fırsatı açdmıı buJ....,,,,. &imdi· k& plen terek va..l~ §8kliade cenk gibi wqrtlerfa tedılca a.ııttııtını .,. ae 

Pata BIMı•ıtin&e ,........... tizerinde dine kaqı da fenalık etmlf olar. ye kadar itiraf edeyim ki -'>'lenen imal şeklinde UW o14Qll Yerelleri Jf· gibi t~ ft Z&l'Uetlft wd.U• dtrV· 
8erı.e.t Jl'nb Ucleri Fethi Bey ile ka· Ferdin ferde karp borea ~ hilrri· aözler arasında wnud tellldt aialılye- ne ·~ .. e bül§IMIL letlerbı Jaer 1aaNf lıir im&lkgr ~-
ltlae ~ ......U cereyan eden mü- yet tahdit edilmemeUdtr. FaJtat borç- tfaf pçeeek ttJdio tokan jf .. e eden be- MVSAIDL\F4T ~ KAZANÇ ne ctrmM meebaıf)'etbade olduiuu. bil 
••bpnna haliasıru evvelce neşretti- lular da alacakblanm tu veya bu sa- yaaata teeadlf etmlt ctelllbL VBRGIL1CR.mlN TETKtKI met lbımplir, demiftlm. İddia edfyo-
fl.-. ~bl Bafveldl ismet Paşa Hz. nin ı-etle aldatmalı mıdır? HA1U'I Buna Bilsin lalkemet p~ MQor• Alel4mum mualdr&(at kazan~ ve ara- ram ki 1nl blyhdtf. 
eftdôai da aynen ıazetemize derceyle- da müaade etmemelldlr. Onan ı.mdtr ld Bqln latlkbaet nmı, lkmaA ~ il· z1 veraflerfndekl flliyat ta bilha888 Pn VERGiLERiN YtlKSELMBSI 
...... t ba mühim müzakere hakkın· biz Prosr&•ımı• koydqWDU ft b.,; yul bir ~k mffRlara ... ..,.. 111 Be,fendtnin kaltut bayurdülai'r ftç- SÖ BJf 
da dalfta hlr fikir edinmek için bunlan rada kaydettijüaiz siW berç için hflı\. da. Flldr parfUJnhı fJldrlerlDI ye lama- Jlile 1181lllerimfzdeld bur nobanla- "' 
ahmak ta klfi değildir. Ayni zaman· riyeti tahdit etmiyeceiis- Pakat c:uüa- atlerhü bu mtlnuebetle cta,..k .meTld nn, tatblkteld lur yanhfbtların bi- Ber memleket llarpten sonra bflflln 
fa Fethi Beyin adli, mali ve iktısadf ya kaqı vaziftılinf ,apmUıtr f~in llap. içfla' hamllllllnlf n intizar tclf1or4am. ıer ldrv halla l&'aç etmeainclesı llef'et versllm tedrieen '" muntazam arffır • 
._,eleler De dahiliye işelri hakkında Mdlleeektlr. Onun lçilMlir ki; deyfia 1- Girdim ld IÜlidite bdar OlflillV afhi etnaekte olclutaati ali'd"8•h lıfa mJttlr. A•etlerl ........... .Otemadl
)aptllr talddatı ve ba tenlridata kal'fl en tailam ve en kavntlf bir nrate • badn de o lntltıanıa Wi•de elda. ld ~ ... bir ....ıtt MI' llurrlık T• tezaJlt etmlftln O Jmdar ki hl~ 'tifr 
*Mlmd&r nldllerin eevaplannı tafsf. en aaflam Ye ea kuvvetli Wr ınuıete • Müterea lider oldukta ... .ara ..Ueealade tecrtllıw ...._ ......_ hup ft b&Qle .ıtk•• ollDl)'U *•· 
ı.. llren91ek lbnndır. hamuı yelun• anyaeaim ve teada • beJ'Ulaimm • birik kı • ba6ıl Çıbrdılrm tecıee >r._aa _. ı.uo.r latle ~ pa.raam. IDJwetinln 

• • mabadı temin etmiş olmak deceğiz. ismi Senesi olan bir fulla ve putlainl Ye ....__. 91T1- amı ....... llOfı'or ld Jdlda .,..... ınahtlle aıaım. o~ -.ıemleketler 
lcla _,...,..._ •clis müzakeratı sı· borcu için hfirriTedn •IWni -1 tuı sözleri mfidafaa fpa b8J'81S pt•p. ten hlktmetl al_. ft ......... bQ• •1' altemadl jea)1lUen ~ 
-... .. cerepn eden dlfer mtlhfm mfl· vip edebilf;yor. (ŞiddMli allotlar) Be,anatlan arumda Wf J* ah e- tıemall ed• ....,... .flatb'aı't7elllf MJdm m alma..,ı•nbr. O verırflerin harbi 
...... lan badnden itlbaern neşret- BtzlM NOKTA! NAZARIMIZ sam bal•ad•. TUiyete aeçlrmekUr. Yani ~ ..... idea llP,eİ•e mlltemaclb'a art-
...... •Jai sunanda me't'Z11lar haldan· •Yasal Kemal Bey bUra4a devlete FETHi BEY BBYHVD,B OOOT takcUrlnde halk hAldm olaeütır ft 1- mamnın • lıiafh~ setiebl para~· 
.. ~ •Idatamu bazı notlar fi&· aft horçlana dbaye&f lt'a tatbik edUa VERtYOB cap edene ma,teld, . htlktmet olaeak· thdn mtftenaacll1*8 ntat ... ele 
'- ...... •••hıa edflea mes'elelert tahaill .. 'fal bnananuıa maddHlai •• Maliyeye alt olan .,.. ...-••• W· tır. Bu bclar tadlllt n teWct'-tı &1'&1Mbdrr. Bana- maacfa llarlıllr q. 
~ •I tle karar verdik. tırlatmıftır. Jlaltm oldutu bre bu ruya ve bendenlzin hamlallctılm WY- udeee ballmnm ...... ._ Hebhaet f. q el...,_ ~ 1ı1r • enertaiilr 

ll:tBt DYIN ADLI ISLAHAT madde efradm verıt boreandaa detayı zu olmak itibarile daha b11i6 ltlr dik· Pil yaptık. ~c:raat ft 11ftllmleld not- e4ebUmek ._ w ....,2 .... ........., 

llAKKINDAKI FiKRi ıaapwtilebllecelfnl kabul etml§tir. An- katle dinledim. Dediler ld: BÜNll ft1'- mlanmm tawmlamat illa JaPtlk. hcbr. Kemlik ._._ ...... bitin 0 
PeUd Bey bllrtmetln programmı ealr bu hapis uaUintta tatbiki mecburi dır, veqiler alırdır, ...... takip Diyemezler ld paı10eıt pkblrlaa IOlll'& mllletıeıta ve mllll7etcDfk _.,u. 

-..ıt ltta söz söyler iken icra '" ınas oJmamekla beraber ftl'lisini verm. ettlfi mall Ye fktludl .ıı-t: ....-a bfltla 1nul1l.n yapbt. Bimiaa iDPada ..... amme laiaaetlednla '* aa 
..... _ tadili heklrmdakl mad- mekte mlteaaerrit olanlara ....ı...tur. baJaruu :rara*""ttır " _..,.& lülm bun~ versfsi lt&ıde cN U Mr mulJe ~ daha •lkem-1 ifa .,0..., oJ. 
..,_ ..... etmif n f8 :pelda beyaDat- Yani vergi boreundan dota11 bir kfın. ~ ~ PlcmH btlik .,Utlb- maliktir. Btı kadar • bir ~.._de ... kanaatinin umumi olmallQlda..,... 
ta ....._U§tll: senin hapBOlanal>llmesi lfln borean 1- nm tadil ettllifz. BeDd de tıı olaWle- nuıl olar da yapdq olan bir •ddel mallcbr. 1fte bu kanaatler ve zaruret-

- 1-'" lflla baunuan bul diyeeek param oldafu laalde vermek cet bir 1'0~ ~~ d~ baunl;yenla her tatldti' ..... icap • Jer " bu •be Jer Tflrldyede de ajiü 
....... tadil .ıwıatm da laapie Jm. -~ mahalle h.,. llatijari- Jüyret ecliyorum. Her liUP lir ._.. de• tekemmUlltı derhal yapalım. Ar- weldl .. teeeın'ettiii için memlekethnlz 
~iade edOemb'eceti ve bu1111 bir Jeli .-Mdetile ablt oı ... fll'CW. BI· si .....ıaabe Ma•ernda ...,.. lr iddia bdqlar Jki sene tatbik ettlkUil sonra 
flltra r=sıfpl lttlllu olundalu aa18fll· nteaaleyJa hlr aduun d8'1et8 'ftl1d De kaqr lrarp)'a b.lllllf 1*1.- tdhn bnanu halkm ştklyetın• fhtlva eden de le nrrflerln adedi 'ff nispetleri ml
•kta... Hflkhaet kendi alacaJdan f• borcu var -. fabt fJa boreaa• müterem Uder Fethi BeJfeadlnin ka· kısımlar ipa b1ı iti en iyi bilen adam· tema..,_ artmıftır. Fakat daha P
......,._. llapaetmekte devam edip eek paruı yok ise yine .............. Qatl .-UUe kendfahd teıiiıdf eder ve lan bir araya topladık ft bu şiki71tfn çea aene atte&de18'9 girmiş olaa '" 
._..... boll •• llapeedllmemek me· B1I takdirde ferde -. bomaadaa 41 soa cümlenin maaa.... lliibbele et- en btiyflk Jmınmı bertaraf edelllmek parama Wikranaı IJir aa enrel Jıitilı • 
._, Mr pye olabilir mt? O llalde lal· ıa,.. bir kimse nuıl dofradaa dofra1a mek ktemezdlm lllrakırdaBi zuaetsin· için uzun boyla intlzakereden sonra b· sal edecali kaaaatial taşıyan halmet 
ktaıtla •filrelleflerl .. ,_ttllf ama., bapllttlml~r üe dnlete ait boNllll· ler ki:; kendi tesirleri ile. ftUtlJca•m zırladığımız JAyfhal kananJyeyi Blylk ayni kaııaatle birlikte vergilerde de 
1&7daııiml Wr llankette ........... daa dol"1 ,.._. dofradaa doi!'Q'& taclll •ttiiimizl ._ew.ıer. Halbuki MeeU. takdim et.it hblnduk. Bflttln bir istikrar ;yola arama.la baf)...,ı.r 
........ lrüal etaH klAwpllf'.,, b)l8edllml)'er. Bu fUbar ile aralama- bfsba bu. mevzu ti:zerlnde 41P.'d'lliUUIZ bualarm hepd aeaba aerbeet fırka [Devorna lfGJ'llll 

'YUIHD' UKAL BBYlN CBV ABI da fark hemen lalç yok d ektir 1fa. aeaeler yalnız IAkırclıdan o.et defil· teeafis etti de on• ffin nd yapıldı? 
UB;. "Tlldll 'f'aaf Kdlal Bq l'et· ple mwa.eı..ı her ild .. ,.: de ~- dir. Filiyata lstbaat etlen -~ ha· Biz na.sd bir istikamette bir çok •· 8 

111 ·~·--- klnlye Çlakrak bu suiniyet ile YUtteafnf ft taablltlcllnl f. linde tekenin .... 1eraa1m11la &ahit llUUl enel bqladıimuz m..U)'i teksif erutta 
lillllıl .. ....,, .. eenp verdi ve dedi ld: fa etmemek ctimUne k bir Ti olmaftur. etmiş ve o yolda yiiriimfiş i8ek bu sene 

- ll•terem muhalefet lideri ne I& veriliyor d•ektirı arp ne ee- TAPU HARCLA'tQııN rENZlLl de .. ziyade yapılması matlup ve mii1- ve Franıız mu-
fl ıtr-~:U-- fert~" _ ..... _ ~ • .=. .. ---~ !, .ı.a- barsıa~ .. ·.~ C~) ten Jezt11 elan bir eok mlalıatı · e hilkl· 

..,..•--••--•·•· ..... .......,.. ••n•r rn..-~ ..,..... ~•'**'~~~·.-•·•:1n~m:lmlff.iMatM1Mlln#iW •• ........ •Urt 8-lar fP. alelıt- HADINDilt ~ ~ ftfniW ;et*I ...... lflll il •Mtıııl .,._.~ llA 
lak laapJa iDi P.Palm, Yoka devlete a- Serhat ima H•eıt Pelllt Jlq ._. ftlld senenin bir~ ....... ~ Cwdf et.ette·..,... d~ ~ ıse::a1aawri":.C 
~alanldır içiıl de ntaadqlan hapis- listeld beyaaatı ~~~ Gerek bendenlsla, te1* 'blt$i iiiad- l'JITBl Ull'tH~ıcı 8D1 ~-- .._,,_•+ _..aı..- • ·:!A::•h 
._ mi brtarabm? Burası sizlerinde maU .._.. taaldt --.......,. •ea1erintn bir seae'deaherl 1Na 18• lfBDIBf. u.-. "~ ._... • ..., .,.... ""' 
_.. dtilJ. Y-. ferdin ferde boma. ıda P...,...... .,_.. •• elU. ftl'• vaki .ıa. elzler arül8cla Ja*I ~ AJ.111 --..da P fayclaJr ela da'- pe Tirk ve ,,...._ ... 
O. dnlete boreanu ayni nretle mi te- si tadllltmclaa ......... mall7e..,.. mudeket:la ...,..._ ......._ w .... melt Wi)renlu ki ....._ F•Paaakta bulan Kililte teplamnk Jna4at. 
llkkl ~r? Barunu ula·alc il· kile.._• taMMr _._ lirlauun eaale)lh verpıenle Wt ~ .,. tir ............ tadlll&m Aletra olup elma- tu uuldqbnlmalan icap ... 
..._ tefekklllad• ..- lrararlqtırq oı. tea.U&t ve bir tth .. t 1'ol1' ..ı1'f,•• dJir, dofra "7Stbi eldata. ftldrlere ethaa bakk...cla hUU'laDQ _... 
. llv ,.,..._ enet ._.... etmek lliııaı- dapa• .a,.ı...,, ..._ w teblt b- icap ettiiiaf atl_.dl defalar.,,. ur- lsU.J edip etmedtll h :rtlulek kir- ellm oa-ealt 
ilir M tenlfti ferde 'liorca ne ferdin cin· nalanada _...._... ael»'lllluta delen "7ledlk ff buau mem19"e&la sU. mital• ft tıetkik ....,., l'ıılü ile mat•wıt. t • 
.... Nre1I arumda faıi: ftnbr. -.. -'wlt .ıuıar De wkllleria ~tik· aueteleri ,....... Beytendt kat'iyyen orara JBD•fllU· m~ ha)duadakl 11Ji1ta • 
lana W bir teT ietfldlr. Pn.ıe brf1 lm ........... madtle*l telildt • Heci& 3 ~· Sadece "bltiln ini lnalar8'lı fıaklp hudutta Ye mukim olap lllllAm 
....... _... me•..ı bir bolft&. idi. MUAMBLB VERGiSiNiN • etdll,.._ malt -~ hasulı Ptfrmlt- t.-it edibnfleri icap ed,a ku-
..... anmtdald •IM•e•etludea lıfALIYB VBKILININ CBV.BI A'fl'l Ur. Aaa ilAcı bir mclır ki 8lie liyl• w.t.ıe ~ llyiha GurWf 
... twtlllttir. Fakat Wr de ferüa CMll· Malf7e Vekili Saracet~llrrii ., Kezalik yhle ~ eeaeld tcraattan· _...., demek iatifor. llallnlld his ba itQ.l.f -a-a.ı.w1: • 
.,_ ..... borcu nrdlr. Ba da fert ile bu taaldtlere 111 ll1U'eQe ~ wrdl: dır ki hulnalfat ..,..._ alınmalda o- iller dinlemek lstfyoru. v~...-
-.. •rumdald mlnı""etlerd-.. - llilJlterem ~r: Bu- I• awamele .._.ıdt .. tıı. s1bf f8J VeraDer atırdır llltllliia llaldld .,. 
lllltnelllttir. Vergi borcu gibi. l'erU slal .._ ... _.. ~ hekJVor. lerien a1uıan • ..-ıe,..... ldrD- mail bir faydw olmıyacailaı, 
....... il bir taahhilffilr. Devlete kal°" .... ~ .......... Jl)Jarclan~ aala affet-* .,.ı ............. ft maU bir fayda olaldlmek IPn eneı. 
• lıcııırs Mr ..atedir. Verct taallbtlt De r1 ~ fUdr berine IJlr tutra ••·- ...._ Aratnll teaiıl •tıO· mirde o mevzuan ...,.. &fliqa ka
~ ..- De aJmaa bir teYdlr• Eteri te11• ........... Ona kı/aıetll "im& ftla ._. _.. • .....,..,. dar mtltalea "''•8"' leap tııleeeibü n 
fert -....,., ,..m devlete ka11I homı-1.uterem 1ltlerlae Mth aaemdara te- mtlmldin olaa ....a teazil&41 ,.. ..... ne db4 teairat altliada llaUa •1117& 71-
._ ....... nizamı i~Umal bon]ar. w edenılr flldrlerhal blNr lıfıw illJ'· bbal ettMlmisl..., ettik. Buadaıı bat- l'il7fllhün vercllrti a~ "" ~ 

• VAKiT .. ın tefrtkaaı '78 

YUia: S. S. Van Dıyn 
- Hat belki badala.r. Fakat 

.. bipli bir aduaclar ....,.... • 
latir laakle aisi affetmiftlt. 
v- ıllcll: 
- Gueteleria .ttayifleri 

.... ... ,........ dedi • 

... emiai• Hat • latlrmetli 
"'-•ta atm11 .-....... rajmea 
••wtam bile .,ıetmifdr. Hat 
....... bilditi- kunetJi bir 
~ar, ama aa•l otchı da yu
~ ...,...... Herll&I· 
de ııı'""*t• olacak. Ejer ••· 
....... kak •amlf ola icli. •• 
8- ..ı unlla FilipH acıyorum. 
l1llna oldulrp baaWara lanat 
... cı'lil. 

N61eien: Gmer l"Jhem 
.::. Ddirw ,. btaaaclaacWd 

.......... ı,ı bhmm ettam, 
V....t Plikolojlk malllnatuuz 
ve hl•i ..U•iallcllr ki bı.I daima 
cfojra yollar WllDe kOJDJOI'. 

Maddei umumi yerine eturdlt. 
v ..... takdir •• lalnaetht lllai
yorclu. 

- Kam., dedi .. •lerJmi 
dda Uk dadikad• nual ot..pta 
=:.~nid bire ...._, .. 

- Cinayetin alltaeti f..rilraJia. 
nm, Hril lautatuau mı'A••• 
edelim: 

SiJAb pa*-ct.. en.el btil 
Benaon ile kenapyor ftJa ml
aabp ediyordu. Bw• oba-
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W&\~ll'lr. ~.~:,:~ ı :~ir:::.::~:~ 
Serbest fırkanın 

namzetleri 
lıtanbulda dDndenberi be

lediye intihabah baıladı. Halk 
fırkasına rakip olmak llzre Ser
best fırkacılar da intihap mn
cadelesine girişti. Fırkanın nam· 
ıetler listt-si bilyUk reklimlarla 
her tarafta propaganda edil-
mektedir. 

Fikrimizce Cümhuriyet Halk 
fırkası ile Serbeat Cumhuriyet 
fırkasının prenıiplerini ve gaye
Jerini en ameli bir surette gös
termek için her iki tarafın neı
rettikleri bu namzetler liıteleri 
kıymetli birer vesika hilkmUnde
dir. Filhakika Serbest fırkacılar 
her ne bahaıma olursa olsun 
fazla rey kazanmak için lıtan
buldald ırki akalliyetleri kendi 
taraflarına celbetmek iıtemiıler, 
bunun için Rumlardan, Ermeni· 
!erden, Musevilerden de mO.taad
dit namzet glSstermitlerdir. 

Serbest fırkacılarm liıtelerin
de bu suretle yer almış olan 
akalliyetler mümessillerinin hil
viyetleri hakkında henUz tahki
kat yapmağa imkan bulamadıiı· 
mız için bunların ıahıılara Oze
rinde buglin bir söz söylemek 
bizim için dofru değildir. Bu
nunla beraber Serbest fırkanın 
namzet intihabında çok acele 
ettiği ve hatt:ı bir takımlannın 
malüma tları olm.ıluızın isimlerini 
namzetler l iateıine kaydeylediği 

muhakkak olduğuna göre bu 
hususta ilıtiyalkir bir vaziyet 
almamızı muhterem Vakıt oku
yucularının tamamen haklı bu
!acaklarına kaniiz. 

Cümhur· yel Halk fırkası kar-
4ısında akıl ve mantık c.laire.indc 
tenkit ve murakabe yapmak id
dia.ile ortaya çıkan bir fırkanın 
lstanbul gibi büyük ve münev
ver bir !Jehirde belediye namzet
ler liste:sini ilin ederken bu lis
teye isimleri ithal edilecek ze
vattan velevki bazılarının muva
fakatleri almman.ış olmaa& belki 
hayretle talikki edilecektir. Bir
ço~c kiınsefor buna ihtimal ver
mek iıtemiyecektir. 

Fakat biz bu tarzda düşüo~n
leri temin edelim ki dediğimiz 
doğrudur. Serbest fırka böyle 
mühim bir. listeyi tanzim eder
ken oraya yazdığı iıimlerin ha· 
kikaten kendi fırkalarına taraf
tar kimseler olup olmadığını iyi
ce tetkik etmcğe lüzum görme
miftir. işte iki misal: 

1 - Hukuk Fakültesi müder
rislerinden Yusuf Ziya ·Bey. 

2 - Doktor küçUk Rifat Bey. 
Dün doktor küçük Rifat Bey 

gazetemizin heyeti tahririye mü
dürü Refik Ahmet Beye şabsao 
müracaat etmif, kendisinin Halk 
fırkasına dahil azadan olduğunu, 
hatta aidatını fırkaya daha üç 
gün eVYel verdiğini söylemiı, 
Serbe9t fırka namına belediye 
namzetliğini kabul edemiyeceği
nin ilanı ricasında bulunmuştur. 

Diier taraftan Hukuk müderrisi 
Yusuf Ziya Bey de Serbest fır
kaya dahil olmadığmı ve ilan 
edilen namzetJiği kabul etmedi
ı'rini bir mektupla matbaamıza 
bildirmiştir. 

Yalnız bu iki misal liıteye da
hil olan diğer isimJerin vaziyet
lerini fUpbede bırakm•ğa kAfi 
değil midir ? Bahusus bu kadar 
gafilAne tertip edilen bir liste 

içersine Rumlardan, Eı-menilerden 

bey de dün gazetemize ıu mek
tubu g~ndermiştir. 

Şehir meclisi için S.C. fırka-
sı tarafmdan namzet gösteril
diğimi baz:ı gaıetelerde gördüm. 
Fethi Beyefendinin ınhıslarına 
samimi hürmetkar olmakla be
raber, mesaiyi ilmiyem ıiyaset-
le işligale müsait olmadığı gibi 
fırka ile de asla temas etmedi
ğimden bu oamzetlikte behc· 
mehal bir yaıılıtlık olduğunu 
beyan ederim. 

Hukuk fa~ültesi müderrislerinden 
Yusuf Ziya 

S.C.F. namzetleri listesinde 
ismini gördllğümüz Ye Ermenice 
refiklerimizde ıabs mevzubahis 
olan Bağdasar Kazanciyan efen-
di de dlln namzetliği hakkında 
şu ıöz:leri söyledi: 

- Ben Adada idim, bir dos
tum haber verdi. Gazeteyi al
dım. 

ismimi okudum. Hoş, bir çok 
Kazanciyan var. 

Ben S. f&rkaya girmiş deği-
lim. Namzetliğim hususunda da 
hiçbir ma]ümatım yoktur. 

lzmirde 
inhilal 

ye Musevilerden girmif olan 
kimselerin hü-riyetlcri kim ve 
vaziyetleri ne olduğunu sormak 
daha fazla bir zaruret ve ihtiyat 
vazifeıi değil midir ? 

lstanbul S. Cümhuriyet fırkası 
erkanının gözleri önünde bir şc· 
hirdir. Böyle bir şehirde bu ze
vat teşkiJit yaparken bu tarzda 
bir kör dövüşü halinde it gö
rürlerse Istanbul haricinde, mem
leketin nisbetcn daha uzak yer· 
lerinde kim bilir neler yapacak
lar? ihtimal ki Serbest Cümburi
yct fırkası için kendilerine inti
sap eden zevatın şahsiyet ve 
hüviyetleri haizi ehemmiyet de-
ğildir. Fakat hakikat tamamen 
bunun aks.ne olmak lbım gelir. 
Ve hiç şüphesiz bir gün gelecek· 
tir ki vakayi ve hidisat kendi
liğinden bizim bu nol<tada ne 
kadar haklı olduğumuzu ispat 
edecektir. 

Na~ıl ve niçin? 

Memleketimizde çocuk hak
Iarmıı dokunan bir mes-

eleden bahsedeceğim. Çocuk 
hakkından, yani istikbal dava-
ımdan, en büytik haktan. 

Gönül ister ve akıl da emreder 
ki bir vatanda bUtUn çocuklar, 
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hak müsavatı içinde yaşasınlar, Mehmet ile arkadaşı hemen at• - Korkma kızım, Allahtan Ü· 

birbirlerinde!' bu noktada hiç larına binerek Kuba yolunda iler• mit kesilmez. 
ayrilmasınlar • lediler. iki atlı. da son sür'atleril.e Leyla, annesinin elini tutmuş, 

Kendi neslimize, kendi yaşı- hareket ve hır an evvel gı- onun kupkuru ve buz gibi olduğu
dilecek yere vararak işini bitir- nu görmüştü. Kadının gözlerinde 

m12:dakilere kar~ı kusurlu olmak ... · t"hd f d' d M h ... megı ıs ı a e ıyor u. u am- zerre kadar fer kalmamıştı. 
elbette fenadır; fakat çocukları, met şehirde vuku bulan hadiseleri L IA b'·t·· b··ı·· k k k 'h 

1 h d d ld d k k tt. v ·d b b ki .1 . ey a u un u un or ara ı -
on arın ayatımız a o ur u - ~;ra e ıg~~ en u e em n;ııyen tiyarı aradı. ihtiyar kadın tekrar 
ları yeri tam manaıı iJe mukad- ışı hemen bıtırmek Ave a~ıl h?"~ısele- dışarı çıkmıştı. Leyla çadı~ın kapı
des bilmeli ve onlara karıı hiç re ka'Yl;lşmak, Leyla valıdesını me- sında onu çağırıyorken annesi içini 
bir yanlııımız1n ip ucunu verme- rak edıyor, ona yardım etmek, o- k .b. ld K . d" 
meliyiz. nun baş ucunda bulunmak, onun çe ~r. gı 1 0 uk. ız 0tıtre ı .. ve ~n 

dakikalarında h. t t k • _ nesınm yanına oştu. nun uzerme 
Halbuki bizde en rok ihmal son ızme eme ıs v·1 k 1 d ·· t·· F k t 

T ı· d egı ere onu a mn an op u. a a 
edilen Yarhklardan biri de ço- ıyor u. E l d b ·b· ·d· L 

Ç k d .k. l K b smanın a nı a uz gı ı ı ı. ey 
cuktur. Köyde sefil, ıehirde ze• 0 geçme en 1 ı yo cu u a- l~ b .. ·· ·· d.. · d ' K · 

ya vardılar. Esmanın çadırı içinde a~ınk ulun v1uc~ .° Ktıtrde ı.. ıP:YY~ 
lil yaıatbğımız bu yavrulann k d Leyla~ h mın arısı ge mıstı. a m ıçen gı 

.. hı d' ? Ç k h ki ışı yanıyor u. emen oraya . . ~ . 1 h guna ne ır ocu a arını lro tu N l lerini duy k . . rer gırmez vazıyetı an amış, emen 
en evYel aeıı::en, onları tatmine k ! · ad seds n çıkarakan al yyım.m dıtan fırlamış, Esmanın kocası Ye 

ansı ça ır a on arı ıs- . . ... ~ . 
koıan maarifimizde bile bu tikbal etti. Leyla, ba§ındaki erkek zıdı çagırmıştı. Ley~a bu ~areketın 
hamle tam değildir. MeaelA şu kefiyesini, sırtındaki abayı atarak m~nasını onladı. Bırdenbıre yere 
Y'l!acağım şeye blr bakınır.: annesinin yattığı sedire yaklaştı. yıgıldı. 

Lise, orta mektep talebesi iki Annesi ayılmış ve gözlerini açmış- Yezit, uykusundan uyanmış ve 
b. Esma kızına sordu: gelmişti. Onu karısının ölümünden bakalorya geçirerek ıehadetname d 

alırlar. Memleketimizdeki huıuıi - Ali nerede yavrum? fazla kızının baygınlığı alaka ar 
mektepler de bu ıarta tabidir. - Gelecek anneciğim. etti. Kızının yüzüne su serpti. Onu 

.- Leyla ona gördüg ... ü hadiseleri çadırdan dışarı çıkardı. Leyla ayıl 
Her sene sonu onlarm da ıon F k d · d ı anlatabilirmidi. Biçare kadının bun dı. akat kızcağız e erın en Ö e 
sınıfları rcami mekteplerde, res- lan dinlemeg ... e hali mi vardı? Fakat cek gibi idi. Leyla mütemadi sar'a 
mi muallimler huzurunda, Maarif d Leyla ona muvaffak olamadığını lar ve baygınlıklar geçiriyor u 
vekaJetinin gönderdiği ıuallerden da ansızın söylemek istemedi. Böy- Annesinin ölümü onu hayatta en 
bakalorya1arını verirler. le bir haber onu çok üzer, belki de aziz mesnetten mahrum etmiş, onu 

Bundan yalnız ecnebi milesse- onu yıkardı. bahası olup olmadığını bilmediğ 
seteri müstesnadır. Nasıl ve ni- Mehmet, Leylayı takip ediyor- bir adamın eline bırakmıştı. Yezit 
çin? Oyle sanıyorum, ki ıorgu- du. Onun çadua girdikten sonra kızıne teselli vermek için uğraşı 
larıma verilecek akla yakın gelir başından kefiye~ini .~tması üzerine yor, 0 da yalandan ağlayıp sızlı 
cevap yoktur. Hükumet; nerden u~n saçlarını gormuş, onun kız ol- yor, fakat onun sözleri kızının ke 
çıkbğı pek te anlatılmayan bir dugunu anlamıştı. Mehmet bu ce- d . . tt d Çadırda matem 

d l k b k 
.. .. .. .. k . . .1 erıru ar ırıyor u. 

« mua e et,. esası a ul etmit sur . ızın yuzunu gorme ıçın ı er- tutuluyorken Mehmet Medineyc 
ve « Ecneci kolej· ve liseleri bi- lemıf, fakat yatakta yatan Esma- .d. d M h H At· . . gı ıyor u- e ınet . ının evı 
xim lisderimixe muadildir. Ora- nın manzarası onu durdurmu~tu. · d. l t• d d. d 

l b. · k ı · E b _ ne gır ı. ç ıma evam e ıyor u 
lard•n çıkanlar, ı"mtı·hansız darill- . Bu can ı ır ıs e ettı. sma ti ya- M 1 l d b" k k. . l .. b ·· d··kt ısır ı ar an ır aç ıtı onuna 
fünuna kabul edilirlerl» hükmil- ancıyı gor u en sonra ona: k kt d l M 1 l d Ovl k" . ., G. .. onuşma a i i er. ısır ı ar an 
nü veriyor. -. - g um,dsed~ ımsın · ozum biri şu sözleri söylüyordu: 

Niçin mUsHİ, neden muadil- sem ısırıyor, e ı. B d ·· ı· b d n . . - u a am umme &n aşın a 
dirler? Hele nasıl, hiç bir imti- Mehmet heme~ ~en~ın ıtanıttı: çekilmelidir. Bu iş bu şekilde hal 
hana Ubi olmadan bu muadelet - Ben Ebubekirın oglu Mehnıe· I-0lunursa olunur yoksa biz daha 
caiz görülüyor? Darülfünun sıra- dim. ... ilerisine gideriz.' 

b - Sen beni tanımadın mı, og-
ları, eğer muayyen ir kıymete Hz. Ali: 
hasrediliyorsa o kıymetin tabak- lum? · · • f - Ben bu hareketinizi doğru 
kuku ancak imtihana bağhdır. - Hayır, teyze·. • bulmuyorum. Evvela bu mektup 

K d. . f l - Oğlum, ben Oneysın karısı- l .. t hk"k d 1. Onun na-en ı yaptığımız ır an yuva a- . l d mese esmı a ı e e ım. 
rmdan kıskanıp esirgediğimiz yım, sem n~e ~efa ar taşı ını, oy- sıl ve kimin tarafından yazıldığını 

nattım, gezdırdım. Annen hayl'tta l O H O hl{ şeyi, yabancılara ihsan et- ? anlıya ım. nu yazan z. sman 
mekteki mana nedir? O yurtla- mı·_ Evet teyze, hayattadır ve Hz. ise 0 zaman sizin hakkınızı tam~a-
rıo ne biçim ticaret evleri oldu- Al. . .d. hm Yok bu mektup musanna ıse 

ının zevcesı ır. · . · ı ı ğunu bilmiyor muyur.? Kendi B d Al" . .. k • _ onu tasnı edenlerı bu a ım, ve on-
- en e ıyı gorme 1stıyor- . ı 

aralarında yapacakları imtihan d G 1 d. · vl .. lan takip edelım, onların ceza an· um. e me ı mı og um! . 
şekillerini tahmin etmek güç mü- B . .. d d. B. nı verelım. 
d ? S Ü k t f h. . _ em o gon er ı teyze. ır .. 1 d 

Ur öz" n ısası: r an mu ıtı- diyecegwin varsa bana söyle... Fakat bu m~k.ul soz er ~e ense 
mizdeki bu fena eksiai ortadan b d l gelmıyordu • Am .. 1 b b. . ·ı·k u a am arın ışıne · 
kaldırmak zamanı gelmiı, batta - an og um ana ır ıyı 1 h b. h. dd ·· t · et, Aliyi bana getir. Ona iki çift söz Onlar hep sa te ır ı et gos erı· 
geçmiştir. 

Se(l(ld söyliyeceğim. Ondna sonra n.hat yor veB:. . l h. 
---·------------------ - rahat öleceğim. - .•z~m can ~rımızı ı~e sa· 

p k. t b · d. Ar · yan hır adamı hız neden hımaye 

Listeleri ..• 

Yeni fırkanın belediye nam· 
zetJeri listesini okuyan birisı 

gülümsedi ve dedi ki: 
- Bu liste elde oldukça Pat

rikane, Sensinot ınecliıi, Pera 
rum kulübü v. ı. intihabatı için 
ayrı liıte yapmağa hacet kal
mıyacak 1 

* 
Karşl fuka 

Çoktanberi Taksimden ııeçti
ğim yoklu. Geçen gün yo-

lum oraya düştü ve gözüme iJk 
ilişen sey, lup kırmızı bir livha 
oldu: Yeni fırkanın la vhası. Bu 
lavbanın istikametine dikkat et
tim. Cümhuriyet abidesinin tam 
karşısma konu] muştu. T cnkkeli 
karıı fırka dememişler. 

~J4Ju, 

b 1
- e ı eyz.e.' . en şım ı ıy1 edelim. Onun canını neden ko-

u ur, sana getırırım. 1 d. ı d ruya ım, ıyor ar ı. 

Mehmet hemen ayağa kAlklı Al. •kA .. h 1 · haıır altı L lA ·1 k k ld. B k ı apaşı ar şup e erı 

h
ey a ~. e I ahrşı adrşıyakge b1

; ku ~z etmek isti yen bu mugalatacı ve saf· 
em guze , em e va ur ır ı ~ u. b k 

O da Mehmede rica etti. satacı adamlarla uğraşmaktan ı • 

Ali h 
. . · . mıştı. Bunlar doğru söz söylendiği 

- a rızası ıçın annemın ar- . 
zusunu yerine getir, dedi. zaman canı tehlıke~e olan ad~nı 

B · M h t ·· · d tavrını alıyor, ona şıddet ve hıd
u rıca genç e me uzer ı n e d 1 k b l d" l d Al. n· 

d · b" · t M L t et e mu a e e e ıyor ar ı. ı o 
erın ır tesır yap ı. eır.ne : .. .. .. 

H d .. v • tJ ların bu halinden btüün butün şup-
- emen onecegım ve mu a- . d B" l kAl. l 

k Al. · · .. · d d. he edıyor u. ır ara ı ı on ara a ıyı getırecegım, e ı. d · · k. . şunu emışb l: 
Mehmet dışarı çıkmış, atına bm- s· b . d ya · · 1 - ız enım namıma a zı· 

mış ve Medıne yo unu tutmu~tıı. 1 b" t kı kt ı d hah· 
D · b. k t .. ' l an ır a m me up ar an 
erın ır uvve onu sur at e s<:v- . b . k l 

k d. d setmış, enım sizi bu me tup ar-e ıyor u. •w• • •• • 

Leyla annesınin başucunda o- ı ·~ ~uraya dav~t eltıgı.mı s~.ylem•f; 
turdu. Esma sağ yanına dönmüş, tınız. Halbukı ben sıze boyle b 
göz kapakları sarkmıştı. Gözlerinin ı şe! .yazm:ıdığımı s~yle?1iştim. Bu 
içi donmuş gibi idi. Leyla annesine elını~d~ki mektubu ot~kı m~ktup· 
bakmış bakmış onun halinden lar gıbı sahte olmadıgını kım te
korkm~ş, çadırdan fırlıyarak kay- min edebilir. 
yimin karısını çağırtmıştı. İhtiyar - Fesat reisleri bu sual karşı· 
kadın içeri girdiği zaman Esmanın smda bir az tereddüt etmişler, fa· 
omuzları titriyor, nefesi sıklaşıyor- kat içlerinden biri şu cevabı ver-
du. mişti: 

- Annem ölüyor mu? (Bilmedi) 



Adlly•d•; 

Cindo lsmail ~· ŞEHI~ HA~E~LE~I 
--~----------._. __________ .... ____________________ __ 
Mfibaliğa Bir Prof. ün konferansı t & seneye mehkOm •dttlnee 

kızdı ve •••• • 
latanbuJ afu' cesa mahke•e

ıinde diln Klzım isminde birf
Iİllİ AJDrmekle maman yirmi 
iki ,.qınc1. Cindo tamail hakkmda 
karar Yerilmiftir. 

Hiç bir nıektep ifna 
edilmiyor 

Maznun ceza kanununun448inci Yapdan neldller, lataalta· 
rnadde•i mucibince 15 sene ağır lan mektep Uatiyacmı tat-
haı-e mahkam edilmittir. Aynca mine yuıyac:ak 
maktuliln varislerine 1,000 lira Dünkü abab refilderimizclen 
tazminat verecektir. birinde "bir mektep ifna edilitor,, 

lsmail karar karıııında itiraz serlevh .. ı albndaki bir beatte Ga-
1ollu bazı ı6zler a6ylem=· ve latuary liui ilk kwnmın Oıtakly 

., de Eclimeye nakledilecek olan (;aili 
burada g6türOIOrken "Alttarafı Pap kız tehir yatı mektebi....._ 
ölllm deiil mi? lsteneniz ylb: na nakli kararma hücum ecliU,., 
•eneye mabkim edinl,, demiıtir. bu kararla her ilci mektebin ele 

timcliki ehemmiyetini b,-.ıecek-
Bedia H. ın if adeai leri illYe ediliyordu. 

alındı Dün latanbul maarif •kinm-
Turne esnasında Samauncla dua biri bu _.•eı. hakk•nda bir 

•Darlllbedayı·• aan'atkArlanndan lllllharririmiu tunları ll1lemiftir: 

Prof. Dr. labe darülfünunda mühim tıbbi 
bir konferans verdi 

VAKiT 
Dahilde 

1 •Jhlı Kur.ış 1 S > 
J .. 4()(1 

(> .. • 750 

12 .. .. 1400 

1349 
Bu geoekı Ay 

Jstıınbulun kurtuluş giJ ü 
C.üne~ın aoguıu ; (),(,/ ba;ı., 

Agın dotuıu 17,10 

Namaz 
•ibal\ Ott• lldnd 
4 42 12,0I 11,17 

Bavaı 

Dün azami hararet 23derece 
ıur. Bugün mutavas1l şiddetle 
esecek, havı bulutlu Alacaktır. - "Ortaıkay tehir yab mektebi 

Bedia Muvahhit H. ın y6ztl)deri ni Edirneye nakletmek hiç bir za· 
Ratlvo I 

Bu akıam latanbu 
Saat ~ekizden ona kadar ate 

fasıl 

çahnm11b. Samsunda tahkikat ~ bu IJl•k!ebi ~~tmak. deiil- Paria ~ ;ı.ı.nt Jiu. duldan metot biyoloji1' u.ulile ko
deYam etmiftir. Bedia H ... bu ~ .!:l::,btdb- ıunihtiden ~-~ tabldar mij.(~ ~~MNcel layca t~iai uawilnü izah etmittir. 
hususta latanbuJ adliyMince a.. da ekllet"bu':8cii,· . :ı:; Ed~ La1'W tarafmcfai diftl ct&rlilriülan· Konferansta Dr. Besim Ömer, 
tiaabe IUl'etile ifadem almmlfbr. d • • b ale ınb. b" '' ~ ela bir konf~~uJ:· Tevfik Salim Pqalar Nazım Şa· 

Bedi B. in rmld•faeSI Japıldı e yem.. n ~ ır ına~ aa&· ProfWi. a teher kir, kemal Cenap, Akil Muhtar 
Gireaoa meb'uu Halda Tank :,:en= m~ım mektebinden .. _.,.,..._bir Dt1t'JiO&Nı ·~ di· Beyler, daıülfünun müderris- Slnem•lltr 1 

B.i yaralayan Bedi B. mubake· kt b. ~ :~jdf": 0.::f yatı Ji-'"' "'8-•lıiıP&kP ~ft leri ve talebelerinden bir çoiu ha· 
meaine dün am• cuada denm :~ ~ ınm nı m ıp ılr· fi-.ı~f";~ kaclar ~ aQç ~ıllw edi~ zır bulun!'[ordu. Alkmr - Demfsel 

[ I •- İ · bµld • • len Ye eİQeriya ...,. liUtablı zan DUültliiıun bp müdeniıleri ta• A'emdar - Mujik ltalbl 
• 
0 ı;;:..-.ı:u ~-:..nttin B. mil- iki = .:.,:eru~ =- ıletlllen 1* hut1it'ltn taletieii Mu· rahndq dün pc:e profeaör terefi- Atrl - Caz delisi 

vv-~· -....&: m;_ y V-:.1~ --1..&- • •· zaffer Şe.kj a.,N .,.... .... Pariate ne Tolratliyan otelinde bir ziyafet Elder - Beyaz rahibe 
daf L-.I!---= t bn°k ......... Tar~. em~~ 111f1L 1.-- • ,_-ııı.: • c1...1..ı.. __ , ·1m· m· Elh mr A k _,_. aa yapDUf, uamaRıWD a etmek L.:>.. -""""'.-. . ::...l..:... t ima ......,,. .. nelik ea!-=+= uıı::ıuı•m •l'DUI ven 1f • • • - f vıuaı 

k uu -- UUl918a o • 11' .,_ ~ IS , ,, Ope Ş fk 
aeticuinde havaya sillh atma dıiı için bbil chtlildil". Kahil olaa 2 • • • •· • 

1 Betbt-Hitlı 8: Sefalet 

mahiyetinde oldupu, kanunun bile Bclinaed~ ........... ~- fi. Jf!·ı 8 h t 8 Ebrt .1 - Cennet budur 
decliji tanct. clrlim tekemmOJ tebi binHmm bot ve i.tifaCJe eclil- nus Q osu e çe • Fnnam -Allıhın bahÇolerJ 
etmedijini, bu oldujuau ve mekaizin bırakılman hiç bir aaret· Melek - Hayat daJgıJaıı 
e•Hll kurfWlua ylze çirkinlik le tema ~i~ediii için elinde bu· Diin limanımızı terketti Suriyeden geldi, ıeya- Sık - Mujik kalbi 

v-a bir iz baalale cır-a..:--di~ ... · lunan vetaiti dfifllne diifilne ve•· bati hakkında ı"zahat SinnaKacltklJ. Demon-_., • .......-... • ... , zaml tasarrufla kullanmak mecbu- 7aldel6.Jıtr .-bUle.ıl bu- ı-
..aıJ,miftlr. riyetind b 1 aarik -1-.eı_.... • ı- L... 1.. Senayı BlrJl"'-lnde lıllddei umumi Gemil B., cUr· e u unan m v~ı gunftu ...... aım4e ba .. nacan. • 

b Ortaköy yatı mektebinin Edirne- Limaa•-··..1:,:,: b.:ı .• ;..-n Rua Trlkoteio 1 ın 1 ti -
·~ atı ut. ve. ademi ıtlbutu ci· ye naklini münasip görmüf, mek- -ı:ı-ua u....- ~ 1

" 9 m_ 
hetı halledılmıı olduğunu, nak- tepten bot kalacak olan Ortaköye- Sovyet f°"'8; d&n saat 12 de Trikotaj fabrikat&rleri 

•~Bılr- yalaız ceza cilaetiae m'Uteal· ki ibaayı ela Galatasara1 meli ~ fatub • tti. Baıta Çerne- sanayi birliğind411 ıbiaU topl 
i>ulaHupnttileri dimliftır. ~ -. -- iiM• ' Ju ·•ıllr~lttf -ftl9 ~,....llıla,.hl .. liil0,.*M ..... fl#il.9;;fi)~ij~_, ...... "°~. Jv••s•cwıa, 

12 T.-enel paw anı 14 b~a fas .. ~. ~~ ld tofpWo Pl'dta Mtia e- ,..._ dll .... .._ ~ lildl-.,-:ıl9Ge ~ ••a1iiacl* 
de klll'ar bildirilecektir. ı, ve .~·-·.--~"~rıwWmnr ha- denir, mailra .. Mrri ..... ak ~ ıly~ldifthı jaJii ..... rekabetin 

- Zil' BGtfliı :ı::Uataaf edildi- aralllllfa Hi8aiada11 ~ _,.. (ierek ,ŞuıiJe. ve prek lçia baJJ tedbirler •Jni• 
V• J A t J d ii için Ortall61 mekt~binia Uir- Filp fla~

1

SeWfe- yaJi ve l.a'aan h&kimetleri dahilinde ~ı_r .. ~-.-) a ye er e nqe aiakliae baaüncla itiltuen bolort;lq ~·~ Jlp~ ıilalkAlll.t eikm Ye bil6inum GGmrGkte 
• ... ..... ._ • • • flaterilen • ..u.a&c ~latee laalk, tOaOnlerimize, aigualan- SUl'lye li ududiiıtCfJ 

BeJedıLe namzetlerinden ~:r.ı-~ ~~-ftilk. ~n ~ teeeldıqfi • #Mlfaı, IDlza r;tJylikla intizardadırlar. Tilrkiye-Suriye budud11 . k . . un.av~ aiakli ull' .. a ıçıuue ta- .b __ .a.. d • u-L. Ra- Ba n rr aç ısım mamlanecati. •• m~ , .. ~.,... rasuet buralarda mamulA- de ~luaan Meydaaa 
Anadoladu ı*len refildeıftna. QialataMny u...tmn Ortald5ye af bef'CleD raca ettL bmma f.cwkallde revaı bulaca· Beynelmilel bir sBmr&k 

muhtelif ıelairlercle yap.tan be- yalms ilk Ye leyli ltumı MkWile- FiJo d..,.ca' if417aclln Meai- j1aa bir delildir. BQ itte inhiaar edilmiftir. 
lediye intihaplanadt c~ . ~· ·~~ kwın nehui ~·!-ai neye ıN.eıcektfr. ıs ı.,tnl.iaide ıilare.laiD ~za·~· mevQbahiı Buraya mtlrabhaa ~,_ .. 
Halk fırka11 namzetlerinin kua· ::!': .:r.%ilunda uıl bana- claa'p n..an.SDJıd• ~ o~akı.. ~eraber tlltünlerim;se aia aıBmrilkleri bq mllfet 
nacağı muhakkak addedilmekte Mahmut· Ekrr.m B Kara. et.ise aeç~ktir. mahreç bu:unmaaı faideai de fik 8. srlnderilmiftpr. 
Ye namıet lineai ........ mak- ~ k8tat · • 1 Filo,. hfldt ede...,_ itd elde edilmif olacakbr • 1!1111-••il 
tadır. PerteYlllpl .H.e.i ~· an talll:ea.ldr tiunda lalt.fttir . ..:aı. Ancak bir fabrika ile iktifa ede- ••t 8. Derulbedayt wn~ 

Adana namzetleri aruında metli ---..:L.iJerimizclen U-L~ut ...,.nl o•fu lraradr•e dinecek· Salı aqamı 
~~ &.,.~ •• memek mecburiyetinde kaldık. 

ıu iaimJer vardır: Elaeal ua7Jll tayin ol~ le• ç ı.n. S Lllb h k saat 21 89 da 
Nadire Cel•I Hanım, Kimyl· 19wmlffıke .:r......- zabfdui ha ,na On""' uriye Ye naa; 1 6-

ker Tahsin, Tilccardu Remzi, ..:.1~e1m"! Bey ahirkten,b. Ankara,.. TaklimcleJ llılubbt fiwtuhlfll metleri ayrı ayrı fabrika açma· 
• b ŞlkrO Bey •"''P 1 lf ve me e ın idareei le .-... 11111 olu mm iırarla talep ettiler. Mamu· 

m8tekait ylb: afi hakkında buı temularda Wun mlln•••1• y-.;zdl me- lbmıaa Beratta, Şamda ve Halep-
fabrikatlr Huan, Yeni Aclna muttar. • raıime dt• ...ıllliifl*clir. 

&Jf te aatmak için pek kunetli aa• 
•lıilri Ahmet Remsi, operawr 5 el'Mitne iifirak ede-
Ahmet Salih Beyler " .... Hırvatça euter ....... glln& eababı da muaklr pruplar balada. Yal-

• nız firmaJanmmo evvelce taklit 
zevat. H.,.._u ada DeDiı •ektebiDi " mahallen tettil edilmiı oldu· 

Koaya namaetleri arumda da Gazi Pş. Hz. hal<kında ZİJ~ Adecelderdir. 
.. isimlere teadlf olunmaktadır: juDU girdilk. Binaenaleyh oim-

Mlimiae Fahrettin Hanım, Ra· bir kitap nqrediliyor l!,~..!K!!d•: diki halde derhal melmulit pn· 
diye luet, Moaibe HU..mettin, &o..a Sua1daa haber alda- $mek 9 kuruş r deıwi• Ye firma meselesinin 1 

Topa 
4 Perde 

Yalnız muallim 
ve: talebelere 

Tercüme e

denler: l Ga • 
hp, Hasın Ra-
sim. 
Geçen seneki gibi sah a 

allim ve talebelere çarşati>& 
lan üniformalı 1..abitana ve Neme Ahmet, Nadp Fabaar, ~ ılre bu ,a.ıerde orada a.diJecle DU'h k.U•yonu hallinden ıonra fabrikalan eç j' 

Hama Efendilerle mllteadclit ~~ui pf. Ha:b •• bll,ak in- d .. üpİll••lf ft •la ......... mata karar •erdık. ~ ..... _____ _ 
avukatlar Ye mafatelif memlek p,, namın metlaur Hanat itfbalılll elmaejia okkalllllD on 
erbabı ve Abdullah Asmi maharrirlerinden Mabim Sftl'a· l*tıa zamla dobı lnu111 olma· 
Be•ler. mDJUclıiı kitap intipr adecek- ··- - francala fia'--- ipka-ı · ki- tir. Bu atse1 kitap batdnada -- ..... ........ 

Ueraindea ._... olarak Ze karilerimizi intiıenian aonra ... .... k~r •erilmittir • 
,. Halil •• Haflza Hikmet Ha- faıHlan laaberdar edecetiz. Mezbahada bir daire 
nunlar namzet dıterilmitlerdlr. latabm flıab po.ta ~ ile Mesbahada diri hayvan Hllf 

~laarıfte bir içtima c.SS Dinar) l90 kant ohap lfba ..ı._.. •Dfa&b bitmiftir. 
AaJmı., 5 ( Telefoa) - Ma- laet Boıina SUa1* hJaia Aao- Gelecek hafta açdma ._eruimi ı 

af yekiH E .. t B. dh akp• nim Matba .. namma atDcld ,...ıaaakbr 
üzeri bltthı maarif nklleti melldlr. ( la ) amılca Diolllclca - ..... -
etkbile talim Ye t•biye azala· Stampariya • Sarayno ) Sir Hamiia 
rllb davet ederek 16rlft& • Malachat miktarda ...ıac.k Dlhl Aıtlr •r•r• luwelt.et etli ı 
~u toplanmada vekil B. mar olu kitaba alAkadarıa ~ tn;ibnlun lralc fe~ 

arifte takip edeceıi terbiye evel aboae ~ ~n-;ı kq~ Sir ~ .._.._.~ 
......... ı•slannı iıala etmiftir. ecl.a. Ailkar.,. aftmipi.r .. 

OPERA 
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C. H. F. namzetleri ... 
ADALAR 5. Sadi B. - Sabık vilayet meclisi a-

L Emin Ali B. - Sabık cemiyeti be- zası. 
lediJ e azası. 6. lhsan Sami B. - Doktor. 

2. Hamit Naci Il. - Sabık Vilayet 7. Kemal B. - Sabık vilayet mecJisi 

Yerli mallar 
Şikayetiniz varaa Ta

sarruf cemiyetine 
bildiriniz? 

meclisi azası. 
BAKIRl{ÖY 

azası. Cemiyetimizin devamh propa-
8· - Sadettin Rıza B. - Zahire tüc- gandaaı neticesinde halkın ve 

1. Galip Bahtiyar B. carı. 
l S ı tacirlerin yerli mallarına kartı 2. Ali Rıza B. - Mii. Erkanıharp 9. Kema a ih B. - Cümhuriyet 

kay. ve sabık Ş. Demiryolları kum". gazetesi yazı işleri müdürü. ratbeti gOnden gilne artmakta-
3. Sait B. - Esbak cemiyeti belediye 10. Talat B. - Miralay mütekaidi ve dır. 

azası. sabJk belediye azası. Cemiyetimiz, yalnız yerli mal-
4. Vahbi B. 11. Refika Hulusi Behçet Hf. lannın re•acmı arttırmak için 

BEYKOZ 12. Reşat B. - Sabık vilayet meclisi 
1. Mehmet Ali B. - Sabrk cemiyeti nzası, Fabrikatör. detU, ayni zamanda onlann iyili-

belediye azası. 13. Esat B. :...... A\'ukat, eski hlkim- jiııi, ıailamlajmı •• ucuzluğunu 
2. Salih Arif B. - Sabık Galaatsa- Jerden. temin için de çabımaktadır. 

r.ıy lisesi müdürü. 14. Eczacı Ferit B. - Sabık vilayet Bu itibarla muhterem halk:ı-
3. Sadi n. - Sabık cemiyeti beledi- azası. mızdan ve tacirlerimizden, yerli 

~ azası. 15. Hilmi B. - Sabık villyet meclisi malları hakkmdaki tiklyetlerini 
4. Seni)e lsmail cenani Hf. azası. 

Ye temennilerini m6ıbet Ye mil• :>.Hulki B. - Kimyager. 16. Hasan Remzi B. - Sabık Tillyet 
6. Sahihattin B. - Sabık cemiyeti mcdisi azası. dellel bir tanda adrealerile bir-

belediye azası. 17. Avukat İbrahim B. - Sabık vill- tikte cemiyetimizin Ankara'daki 
BEYOGLU yet meclisi azası. umumi merkezine bildirmelerini 

ı. Nakiye lif. 18. - Muhiddin Pş. - Sabık vflAyet ehemmiyetle rica ederiz. 
2. Cevdet Kerim B. - Türk maarif meclisi azası. 

miyeti İstanbul mümessiJi. 19. Bürhanettin B. - Tüccar. Yaıılacak mektuplarda hangi 
3. - Nemli zade Mithat B. - Tica- 20. Nihat B. _Şoförler cemiyeti rei· mallardan •e nelerinden tikl-

rct odası reisi. si. klyet edildiji ye hangi fabrika-
4. Sadettin Ji'erit B. - Sabık cenıiye- FATiH lardan Yeya ticarethanelerden 

ti ~lediye azası. ., . . ~·. Lfltife Bekir Hf. - Kadın birliği ahndıiı taarih olunmalıdır. 
a. Cafer B. - Lsbaı~ cemıyetı bele- reısı. An k l' 1 kuU h lk 

diye azası. 2. Dr. Hikmet B. - Sabık vilayet mec- ca yer 1 ma 1 anan a ın 
6. Muammer B. - lş Bankr..sı mü- lisi azası. Ye tacirlerin bu suretle ikadan ıa-

dürü. :t Ahmet Bican B. - Sabık cemiyeti yesindedir ki, cemiyetimiı:, yerli 
7. Fortun zade Murat Il. - Zahire iıcledi)e azası. maJlanmızın iyiliğini, ıağlamlıjim 

borsası reisi. 4. Topkapılı Hakim zade Mehmet B. yucuzluiunu temin huıuıunda 
S. Hamdi B. - Rigortacı ve ticaret - Tüccar. daha ziyade faal olabilecektir. 

odası ikinci reisi. 5. Ismail Sıtkı B. - Sabık cemiyeti 
9 •• ecip B. - Sabık cemiyeti bele- belediye azası. Şiklyet yapanların Ye tiklyete 

diye azası. 6. Dr. lzzet Kamil B. - Sabık cemi- menu olan mDesae1elerin iıim· 
10. J{arn ~lustafa zade Ahmet B. - yeti belediye azası. leri ifta edilmez. 

Tüccar ve sabık vilayet meclisi azası. 7. Yasfi Raşit B. - Sabık cemiyeti Milli ı. ve T. C umuml merkesi 
11. Tevfik B. - Esbak şehremini ve belediye azası. Ankara 

sabık cemiyeti belediye azası. 8. Galip Hakkı B. - Doktor. 
1.2. Abdülkadiı· Ziya B. - Avukat ve 9. Refik Ahmet B. - Vakit yazı işle-

sabık cemiyeti belediye azası. ri. müdürü. 
13. Nazmi Nuri B. - Avukat ve ls- 10. Avni B. - Avukat sabık cemiyeti 

tanbul sanayi birliği katibi umumisi. belediye azası. 
14. Tevfik Amir B. - Esbak şehremi- 11. Sadi B. - Esbak polis müdürü ve 

ni mmn inlerinden ,.e S. C. B. aza!'lı. sabık vilayet meclisi azası. 
1;;. JJ. Ruif B. - Esbak şehremini mu- 12. ;\fanyasi zade Feridun B. - Es· 

'ınlerinclen ve C. B. azası. bak cemiyeti belediye a7.a8ı. 

1 haberler 

Liıelerde - Fransızcı okuyan ta· 

lebe bundan sonra Almanca, İngilizce 
lisanlanndan blrinide öfrenmee;e mecbur 
mtulacak"lardır. 

Devlet banka11 - Çok yakındı 

16. Mehmet Ali B. - Sabık Ankara rn. Ali Seydi B. _ Sabık vilayet mec- açilacaktır. Yeni lktısat vekili Şeref B. 
sehremini muavini ve sabık C. B. azası lisi azası. bu husustaki hazırlıkların bir ın ev~eı 

17. Mustafa B. - Eshak Maarif mü- 14. Dr. Musa Kazım B. _ Sabık vil;\- bitirilmesini emretmiştir. 
dürü ve sahık \'İlilyet meclisi azası. yet meclisi azası. 

18. Şükı ii Ali B. - Sabık şehremini 15. Furuncu Şakir B. - Sabık vill-
mua' in !erinden. yet meclisi azası. 

19. Kamil B. - Sahık vihlyet meclisi 16. Ali Mazhar B. - Doktor. 
azaıqı. 17. Nurettin Münşi B. - Esbak ce-

20. Etem lzzet B. - Milliyet gazetesi miyeti belediye azası. 
tahrir isleri müdürü. 18. Dr. İhsan Arif B. - Sabık vil!yet 

21. Ha8im B. - Elektrik ~irketi baş· meclisi azasmdan. 
mühendısi. 19. Hulusi Ertuğrul B. - Sabık ce· 

22. A.> şc Remzi lif. miyeti belediye azasından 
23. Rıfkı U. - ~igortacr ve 8abık ce- 20. Ali Karni B. - Darüşşefeka mü-

miyeti belediye azası. dürü. 

24. Hikmet Pş. - Sabık cemiyeti be- 21. Celal Feyyaz B. - Avukat. 
Jediye azası. 22. Nüzhet B. - Avukat. 
25. Yusuf Ziya H. - Sabık 'ilayet mec- 23. Tevfik B. - Ticaret odası muha-
Jisi azası. seberi~i. 

26. Ömer Faruki B. - A\·ukat. 24. Emin B. - Tüccar ve sabık cemi-
27. Rifat Müeyet B. - Sabık cemiye- yeti belediye azası. 

ti belediye azası. l{ADIKOY 
28. ·an B. - Eczacı. 1. Safiye Hüseyin Hf. 

29 • .Mühiirdar zade :Nuri B. - 1'üc- 2. Selfıh Cimcoz B. 
car. !l. Cemal B. - Esbak C. B. azası Bah-

30. Kara O ·man Zade Suat B. - riye binbaşı mütekaidi. 
Tüccar. 4. Methi B. 

Ali Ticaret mektebi - ı 1, Da-
rülfünunun muhtelif şubelerinde 15 teşri
nievvelde işe başlanacaktir. 

DarlUbedayide Belediyenin 
idaresinde bulunan Darülbedayi (1929) 
hıı.irınındım (930) mayısa sonuna kadar 
(21) bin Jira masrafa mukabil (56,467) 

lira varidat temin etmiştir. Konserlerden 
de aynca (341) lira alınmışur. Umumt 
basıllt geccu seneye nazaran (8,141) li
ra fezladır. (182) günden ibaret olan 
temsil devresinde (191) piyes oynanmış· 
tır. En çok hasılat temin eden piyes 
tAynıros kadı.sı) olmuştur. (12) temsllde 
(5521) lira temin etmiştir. 

Ticaret mektebinde - .ihracat 
mallarımızı tahlil Jçin yapılın kimyahane 
bu ay içinde işe başlıyacakur. 

lktaAt YekAleti - Topralı:lanmı-
:r.ı tahlil etmeğe başlamıştır .. 

Karadeniz boğazı· haricinde -
Bir müddertenberi tamir edilen duba 
yerine konmuştur. 

31. Dr. Emin Şükrü B. - Doktor. 5. Reşat B. - Sabık cemiyeti beledi-
32. Lokontacı Abdullah B. re azasr l_9elenler, gidenler 1 
~:J. lhsan Namı!, B. - Rabık vilayet 6. Aziz B. - Sabık cemiyeti belediye 

Afyon karahisar meb'usu Ali Huydar mecJisi aza ı. azasr. 
34 N B h · Tarık (Gireson). Ali Riza (Mardin), Na-.... azmi Il. - a rıy e miralay 7. Emin B. - Sabık cemiyeti beledi- t 

bit (Kırklareli), Münip (Van), smail ınüteknidi. ye aza8r. ( 
· Tevfik (ŞebinkarahiSar), Münir Bursa), 

35. Senihi B. - 'I'iıccar. 8. Azmi B. - ~abık cemiyeti belediye Ragıp (Zonruldak), Aptülhak: (Erzircan), 

• 

Ih sa Abidin Bey 
Avrupadakı tetkikatı hakkında gazetemize 

beyanatta bulundu 

Bu akşam Ankaraya hareket ediyor 
Bir müddettenberi Avrupanm mubte- nm en büyük tiftik piyasası olan 

J'f şehirlerinde tetkikatta bulunan Ziraat (Dratforn) da laboratuvarlar piyasa bık-
müsteşan Ihsan Abinln B, şehrimize ktnda tetkikat yaptım. 
dönmüştür. Ve bundan sonra lngilterenin en 

Mumaileyh bu seyıhıtındı ziraat ve meşhur balıkçılık şehri olan (Grimispl)· 
ticaretimize alt mühim tetkik ve te- de belıkçılık teşkil!u mektebi ile mcş-
mularda bulunmuştur !\Jacaristan ziraat gul oldum ve sonra 98 senedenberi te
nazm ve muhtelif memleket rüesası r ıckkül etmiş olan meşhur tuhum, çayır 
tıırahndan kendisine ziyafetler verilmiş. ıslahı müesseselerin den [ıideli tetkikler 
ıamlml nutuklar teati edilmiştir. Muma- aldım. 
ileyh bütün bu tetkiklerinden aldığı ne Fransada daha ziyade ziraat mektep-
ticeleri bazırlaclığt uzun bir raporla Ik- leri. meyva ve sebzecılık kursları, zirııl 
nsat vek!letine blldlrecck ve şifahi iza- kooperati[ müesseselerini tetkik ederek 
hat vermek üzere bu ı ·şım Ankaraya Mıcaristında hububat ve ihracat silolı-
gidecektlr. nnı gördüm. Butün bu temularda aldı-

Ihsan Abidin B. dün sabah Baytar ğım neticeleri uzun bir raporla tesbit 
müdüriyetine gelerek meşgul olmuş ve ediyorum. Bilhassa buğday ihracatile 
ekser ziraat baytar hocalarını nezdine bükreş vs Varşuvıı zıral kongreleri üze-
toplıyarak görüşmüştür. rine de bir kongre vercceR'm 

- EvelA Londrada tavukçuluğ ve bundan maada şimdiden tatbikata 
yumurtacılık kongresinden sonra beynel- girişilmiş ve Mıcarlstandan damızlıklar 
milel J J inci baytar kongresinde hükQ- mübayaasına başlanmışor. Yene aynca 
metimizt temsilen bulundum, Sonra. Türk [i'ransadan .ziraata elveri~li Arden aygır-
pımuklarının satış merkezi olan J .iver lan ot damızlıkları, Orlof ve montakon 
Polda pamuklann istandardize şeklini at ve boğaları sıun alınmaktadır bunlar 
\'e sonra Mancisterde kain ve Türk tif- memleketimize gelince köylere tevzi 
tiklerinin en çok kullanıldığı ve dünyı- edilecektir. 

mı uıı11•111mtıırmnım1nuuu11ım111tıııuııun111unr11uuııırmııınııu1111 ınnırrııımıı •nıuııı u11ı mımnnnnmın•t1P111_,mn,.11AllNMllUM1Hmnım4•tıuımtn111J11Rtlml,......• 

Mısırda tiyatro 
mektebi 

Yeni açılan bu mües
seseye 250 genç 

müracaat etti 
Son poıta ile gelen El-Abram 

gazetesinin Yerdiği malQ.mata 

g6re Mııır maarif nezareti bir 

tiyatro mektebi teıis etmiı, bun
d&ll ba9ka milli tiyatro heyetle-

rine yardıma karar vermiıtir. 

Tıcaret ~mınde 

Almanlarla yaptığımız 
mukavele 

Alman hlikiimetile aramızda 
aktedilen ticaret muahedesinin 

tatbikine baılanmııbr. 
Aldığımız malumata g3re 

Bulgaristanla yapılan muahede
de birkaç gilne kadar gfim· 
rUklere teblij' edilecek Ye ay 
ıonundan itibaren Macariıtanla 
l eni aktedilen ticaret muahede .. 
sinin tatbikine giriıilecektir. 

l(azanına.k içlin 
1 ilk şart ilandır 

Tiyatro mektebinin muallim

leri arasında Profes&r Tapa 

HOıeyln tiyatro edebiyatı tarihi 

okutacak; Zeki Tuleymat bey 
tezyin, tenYir, makyaj deraleri 
verecek, Mısırın eski 1an'atkir
lanndan Corç Abyad edebiyat 

deni, MUnire Sabri H. dans 

deni, binbafı Maklor ailih ta- 1 
şıma derai, Ahmet bey bedeni H 
terbiye dersi verecektir. 1 

ll&nsız kazancı artırmava 

sava~mak, h1Jvad~ ta
J are.u uçmıva ç4Jı~

m1Jk gibidir 
Ticaretinizde, san'atınızda 

muvaffak olmak istiyorsanız 

gazete ilanına ehemmiyet ve · 

riniz : Gazete ilanı ilanların 
en kolayı, en ucuzu, en te 

sirlisidir. 
Mektebe 225 erkek, 13 kadm 

talebe kaydolunmuştur. 1 •• 
işte ilin tarifemiz: 

Yıpılacak antrepoler 

Rıhtım ıirketi tarafından Sir

kecide yaptırılan yeni antrepo-

nun in,aab bu günlerde bite
cektir. 

Bu ıuretle tUccar antrepo Ye 

mallarını koyacak yer bulmakta 

Sonuncu eayıfada Sabrı Kuruş 12,5 
5 inci ,. ,. " 25 
4 .. .. .. • 40 
2 .. • • .. 100 
1 .. .. .. .. 200 

ft Reım, ilanlar, sonuncu sayıfada 10 Kr. 
U ilan memurumuz size fay· 
fi dalı bir ilanın şekil ve üc-:: il reti için hizmet etmeğe ha-
n zardır. !! ı··ı.,.···· ............................................. _ .. .. .. _..... .................................... -... güçlük çekmiyecektir. Diier ta· 

raftan aldığımız maliımata göre 
t6ccar ıirketin antrepolarında i '·ı- Uoğum ve .~adan hastalıkları 

b k. mutehassıst 
aandık &fma 240 kuruş ıra [I Doktor 
almasını çok görmekte ve te_n- H .. • N • t 
zili için ıirkete mOracaatı dütlin- 11 USeylD aŞI 
mektedir. 1 Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon: lst. 2622 
36. :\bdürrezak Sükrii B. - Beyoğ. azası. 

u Hfüılinhmer reisi. 9. Ziya Alim B. _Tüccar: Şahin (Gaziayıntap), Ali becil (Trabzon) lzmir kunduracılar 
37. Mithat Cemal B. - Noter. 10. Asım zade Nuri B. - Tüccar. Vasıf (Malatya) beyler Ankaradan şeh- lzmirde ıerbes fırkaya girmiş f(iindan istitade 

:JS. Halim B. - Tüc..:ar ve sabık vilıi- SARIYER rimize gelmişlerdir. l k d l du""n kamı'len S. fırka meb'uslarından Senih B, o an un uracı ar 
et meclisi. azası. . • . . 1. ~üsamettin Pş. - Sabık cemiyeti Olursa) dün Ankarad1n Adıpazarına. Ta· intifa etmitlerdir. 1 ediniz 
39. Kadrı B. - Sabık vıhyet meclısı lıcledıye azası. IA 8 (A k ) ı b 1 1 · tir 

•um. 2S~~R-~~k-hnm~irnu~ t. n~ ~nua~~ş. -============================== 
• • • ~- lfllilJJQJntUJUIUJntlHUlllUlmmıırn1UtnHJBMtıtmıııuruıw111111muuıtnı11unıı 1111mu11 1 m aı· ı Fuat şu·· rek a" sı 40. Alı Rıza B. - Eczacı. vmı ve sabık C: B. azası. bık cemiyeti be1ediye azası. ve 

n. Nnil B. - Bahriye kaymakam 3. ~mca TeYfık B. - Sabık cemiyeti 3. Vehbi B. _ Sabık cemiyeti bele-
mütekaidi. heJedıye azası. diye azası. 

42. Feyzi Ahmet B. - Doktor. 4. Aziz B. - Avukat. 4. Hasip B. _ A. Hisarı sabık beledi-
EMlNöNO 5. Ali B. - Eshabı eml~kten. ye müdürü. 

1. Rana Sani Ya\Cr Hf. 6. Salahattin B. - Sabık cemiyeti 5. D.r. HAzım Pş. - Sabık cemycti 
2. Tevfik Salim Pş. - Doktor. belediye azası. belediye azası. 
3. H. Adil R. - Sahık ''ilfıyet meclisi OSKODAR 6. Cemil B. - Sabık cemiyeti bele-
ası. ı. Cehil B. - Sabık cemiyeti beledi- diye azası. 
4. H. Recep B. - Sabık vfütyet ye azası. 7 - Muharrem Nail B. - Avukat. 

lisi azası. 2. Ismail Şevket B. - Avukat ve sa- 8. Yusuf Nuri B. - Avukat. 

Zabitana , Muallimlere , Devlet memurlarına ve Baaka 
memurlanna 

TAKSiT i LE 
Satıı muameleıine baılanmıştır. Tafıilabnı mOesaeıenin 

Sultanbamamındalıci manifatura mağazasından 

Müdüriyet: Tel. lat. 192 



Şark hududumuzda dolaşan ~ 1

"' Seyrisefain -
Bir Alman gazetesine göre Lavrens 

değil, V on Veyseldir 
Miralay Lavrenı namındaki İn- Yon Veysel ile arkadaıının ev 

giJiz casusunun Kürt eıkiyasını rakı müsadere oluduktan ba9ka 
tahrik ettiğine dair intitar eden ha onlara ait olan e§ya dikkatle mu
berler, bilhassa Alman gazeteleri- haf aza olunmuş, ve bunlar 20 ey
nin bu haberleri neıretmeleri in- lülde T ebrize gönderilmiıti. Daha 
giltereyi çok alakadar etmiıtir Lon sonra iki Alman Tahrana gönde- ' 
~ra ga~eteleri hala bu mea'eleye da rilmiıler, fakat orada hüviyetlerı 
ır neınyatta bulunmaktadırlar. · anlaşıldığmdan bunlar hemen aer: 

Son posta ile gelen Taymisin beat brrakılmıılardll'. 1 

Berlin muhabiri fU malumatı veri· Voıiıe Çaytung bu mal\imatı 1 

Yor: verdikten sonra Von Veyselin, 
"Voaişe Çatyung gazetesinin Lavrens masallarına kurban oldu-

Yakın fark muhabiri olan Her Volf ğunu ıöylemektdeir. 
gang Von Veyıelin Tahrandan gön 
derdiği bir telgrafnameyi neıret• Ticaret &!emlnd. 
tnektedir. V on Veysel arkadaşı o
lan Her Blum ile birlikte lran hü
kUmeti tarafından on gün ka
dar tevkif olunmuştu. Sebebi 
tevkif İranblarm Von Veyıeli, Mi
ralay Lavrem tahmin etmeleridir. 

Çimento 1eof rlerl 
Çimento fiatlannın son gün

lerde arttığını glSren çimento 

fabrikatörleri bugiln ticaret o

dasında bir içtima aktedecekler
dir. Von Veysel ile Her Blum, eylü

lün 11 inci günü bir kürt tercüman · ı b ı Diğer taraftan çimento fabri-
1 e irlikte rak hududundan İrana 
geçmitler ve kürt kabilelerini ziya- kalarındaki bu yllkıeliş emanet 
ret etmitlerdir. Yon Veysel seneler fen heyetinin nazarı dikkatini 
denberi Miralay Lavrenıin hatb celbetmiı Ye tüccann birleşip 
hareketini takip ediyordu. Alman 
tnuharriri arap kıyafetine girerek bir trlSat teıkil ettiji anlaıılmıı-
Sultan lbniuuudu, Kıral Feyıalı, br. Emanet buna mini olmak 
ve ıair arap büyüklerini ziyaret et üzere tqebbüslere batlamıtbr. 
nıiı, onadn sonra bir çok yerlere ------------
ıitınitti. Veysel, Hindistanda ko- J ı 
Pan iğtiıatlar eınuında orada bu- _ Kari mektupları 
lunmuı, bir kama ile yaral&llDll!, 
ondan ıonra kürtleri ziyaret et
:tnek iıtemişti. 

lranm hudut boyundaki memur 
la.rı, bu ııralarda Lavrenai yakala
tnak için emir almıtlar, emirname
deki evıaf Yon Veyaele inbbak et
tiğinden onu ve arakd&Jmı Urumi
)'ede tevkif etmit ve onlan hapse 
a.tınıtlardı. 

İş istiyorum 
22 yaşındayım. Ali tahsil gördüm 

Muztar vaziyetteyim. Hususı müessese-

lerden birinde münasip bir iş arıyorum. 
Adresime bir kartla haber verilmesini 
rica ederim. 

Edirnckapıda hacı MuhJtdn mahalle
sinde Burçak sokağında 18 numaralı 
evde misafir Halit 

lstanbul Liman şirketinden: 
lı~anbulun kurtuluı gilntine mUıadif olan bugllnkll Pazarteıi g0 .. 

ntı tırketimb: öğleye kadar açıktır. Öileden sonra kapalı bulunı
catı ilin olunur. 

----~~~~-----------------~---------------------~- 1 

~crL:eı ıccn tui: Gıl ıtı Köprü başındı 
rcyoıı u !3152. ~ube acentesi Sirkecide 

\ltihürdıır zade hanı a l tında Tcl.lsr.27-tC 

skenderiye sürat 
postası 

(EGE) Ti.~~ e;e~ 
Cuma lOde 

Galata rıhtımından kalkarak 
cumarteıi sabahı b:uıir• varır 

Ye lzmirden saat 12dc kalkarak 
Pazartcıi 1aatlOda Iıkenderiyey• 
varacak 'fe Çartamba Iıkendcri
yeden kalkarak bmir• ui
rayarak Iıtanbula 12 de a-ele
cektir. 
!ıkenderiyeden aktarma Port· 

1ait için de eıya kabbl olu
nur. 

Aytakk sürat postası 
( M E R S 1 N) .,.puru 7 

T etrini evvel Salı 17 de Sirkeci 
nlatuuada• kalkarak Gelibolu, 

Çaaakkale, KnçUkkuyu, Edremit, 
Blrlaaıaiye, AyYalıia iİdecek 
'H dönüt!e mHkOr i.kelelerle 
birlikte Altuaol•i• ujnyarak 
l'•lecektir. 

lrobzon ~irinci Postası 
(MAHMUTŞEVHETPAŞA) 
vapuru 7 T eırinievel 

Salı akşamı ~[~ 
bmından kalkarak Inebolu,Sioop 
Samıun, Giresun, Trabzon,Ri
zeye gidecek ve dönilıte Snr
mene, Trabzon, Tirebolu, Gire· 
•un, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 
uğrıyarak gelecektir. 

Mersin postaai 
(ÇANAKKALE)vapuru 8 Teı

rinievel çarıamba 11 de Galata 
Rıhtımından kalkarak Çanak
kale, lzmir, KüllUk, Bodrum, 
Radoı, Fethiye, Finike, An-A n kara vı· laA yetı• nden.· 1 talya, Aliiyeye uğrayarakMer-

1 sine gidecek ye dönütt• ayni 

1 iıkelerle beraber Taıucu, Ana-
- Anka'da hal civannda bir ilk mektep yapılacakhr. 

2 - Bedeli keıfi olan 45711 lira fizerinden kapala zarf usulile mor, Kuıada1ına u2'rıyacaktar. 
11tünaka1&ya konulmuıtur. AndifH ye kalkan yolcu 

ve yükU gidit ve i'•liıte F et-
3 - Zarflar 16 teırini evvel 930 perıenbe günü aaat 15 ten hiyede aktarına ıuretile alınıp 

~vvel makamı vilayete verilmek lizımdır. 
verilir. 

4 - Zarflara bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 3430 liralık Çanakkale için yUk alınmaz. 
' :- banka mektubu veya muhasebeyi hususiye veznesine verilecek ·-----------••11 

ı paraya mukabil alınacak bir makbuz aeoedi teklif zarflarına 
l:ıulmak ve yapacak mühendisin ehliyeti feaniyelerini havi veaika 

· 5yet nafia baş mühendisliğinden mü•addak olarak yine bu zarf-

·a melfuf olmak lazımdır. Şeraiti anlamak iateyenlerin maarif 
ı 1düriyetine ve iştirak edeceklerin zarflannı yevm ve saati iha
'den evvel makamı vilayete vermeleri ilin olunur. 

Ediriıe vilayetinden : 

BARTIN b:~~1p~~~s Postası 

AYDIN vapuru 6 J.> f • 
Teşrinievel azar es 1 

Sirkeciden hareketle Ereğli, 
Zonguldak , Bıtrba, Kurucatile 
ve Cidcye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat tçin: Sirkeci salonu 
karşısında Mizanoğlu Han No. 2 
Telefon : lst. 354 

Keıan - İpsala yolu silindiraj ameliyatı ihale edilmek üzere ka- ·-•-ııım------... •·-~ 
I Ol - =-==w:t ~alı zarf uaulile münakasaya çıkarılmıftır .. 8 .ı A 930 Cumartesi günü :: y • ·· 

1 ha.ıeai yapılacağından taliplerin encümenı vılayete gelmeleri ilan i~ el kenCI \ Aı'ı. . .il AHI [i 
<>luııur. KARı\DEl\'IZ l'OSTASI if 

tLAN 
Osmanlı Bankası gişeleri, Teşrinevvelin 13 üncii Paı:arteıi gü

llllnden itibaren iş'arı ahire kadar, zirde muharrer ıaatlerde açık 
bulunacaktır: 

1 - Galata idarei uıerkeziyesi: 
Saat 10 dan 16 ya kadar 

,, ıO ,, 12 1/2 a kadar 

2- Y enicami tubesi: 
Saat 10 dan 16 ya kadar 

,, 10 ,, 12 ye ,, 
3_ 

Eyyamı adiyedo 
Pazar günleri 

Eyyamı adiyedc 
Paur günleri 

S WpITTu 8 H 
aınsun Teşrinievvel il 
ÇARŞAMBA f~ 

günil akşaroı 18 de Sirkeci f: 
rıhtımından hareketle (Zongul- U 
dak, loebolu, Samsun, Ordu, !j

1 
Gireson, Trabzon Sürmene ve f~ 
Rize ) iskelele~ine azimet ve r! 
avdet cdecektır. !ı• 

Tafsilat için Sirkecide Yel- L 
kwci hanında kain acentasına fl ı 
müracaat. Tel. Istanbul: 1515 ıl 

m:a.a:c::IDlllftlmnr:ı::::::uı:m:mc::-:cı::ı i 

~,...;,;.----~~~-----------=' 

7 - V AKIT 6 Teşrinevel 1930 ~ 

Istanbul Emvali Eytam 
idaresinden : 

Hatice V~4hide Kamer hanımın istikraz eyled iği me
baliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaeıı mefruğ 
bulunan Kızıltoprakta, Zühtü paşa mahallesinde , Z::ıhit 
bey sokağında 1 numaralı maa bahçe bir bap köşk sa
tılıktır • 

3Jezkur köşk 8 oda , 2 sofö, 1 ayr1 mutfak, ı tulum
balı kuyu, 4 hala ve 4 bodrumu havi olup 426 zira lıu lı
çesi vardır. Bir tarafı şimendifer hattı, bir tarafı Zalıit 
bey sokağı. bir tarafı da Siileymun paşa çıkmaz · dır. 
Kızıltoprak istasyonu karşı~ındadır. 

Birinci ihalesi 2000 lira bedelle yapılmış ve kat'i 
ihalesi de 4- 10- 930 tarihine bırakılmıştır. Ogün y~qnlan 
müzayedede haddi Jayıkina vasıl olamadığındnn müza
yede 6-11-930 perşembe gününe kadar tem<lit edilmiş
tir. Talip olanlar o gün saat 16 ya kadar Adliye binası 
dahilinde Istanbul Emvali Eytam idaresine nıüracaaı 

etsinler. 

Dahiliye vekaletinden: 
Bir ay zarfında pazarlıkla ihaleıi icra kılınacaiı ilan edilen 

Ankara ıehrine su isalesi işinin ihalesi tCfrİnienelin 15 inci çar
ıamba gtinü saat 15 de dahiliye Yekileti mUıteıarlık makamında 
icra kıhnacakbr. Taliplerin müracaatları. 

IStanbul 
sın dan: 

Ticaret ve sa nayı oda-

lstanbulun kurtuluı bayramı mnnaıebetile 6-te,rinlevvel-930 
pazarteıi gUnli odamwn kapalı olduiu ilin olunur. 

Tütün inhisarı müdüriyeti u
mumiyesinden; 

Tntnn inbiaarmın lımir fabrikuı için pazartesi gOnn icrası ev
Yelce illa olanan kereste nillnakaHaı tetrinievvelin sekizinci çar
§anba ınınu aaat o~ birde icra edileceği ilin olunur. 

P. T. T. U. M. Levazım 
mebani müdürliğnden: 

ve 

ile Posta ve telgraf merakizi ihtiyacatı için 5000 kilo ıııicim 
100000 adet tahta etiket ve 6000 kilo anbalij kağıdı kapalı zarf 

ı usulile münskasaya vazolunmutlur. 
16-10-930 tarihine milsadif perşembe günü aaat 14 te ihalesi icra 

olunacağından taliplerin şartnameyi almak için hergün Ye müna
kasaya İftirak için yevmi mezkfirda muayyen olan saate ka 
dar usulu dair~sinde kapatılmış olanz: zarfları komisyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. 

Eı-·zak 

Ve levazımı saire münakasası 
Yiiksck Ornıan ınektebi rektörlü

ğ·iinden; . 
Mektcbimizin sekiz aylık erzak ve Jevazımı sairesi kapalı zarf 

usuliyle miinakasaya ı onu . muşturTaliplerin şartnamelerini göm.ek 
üzere her gün ve münakasaya iştirak etmel:: için de yevmi ihnle olnn 
15 teşrini evvel 930 tarihine müsadıf çarşanba günü saat 14, ~O 
da deftardarlık bi nası clahilir.de müessesatı iktisadiye mubayaat 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Tahlisiye 

den· 
' 

umum müdirhği ~ 

Beyoğlu şubesi: 

Saat 10 dan 12 112 a ve } 
,, 14 ten 16 ya kadar 

Saat 10 dii;ı 12 ye kadar 

Eyyamı adiyede 

Paıar günleri 

V AKIT tabı iş-
lerinizi yapar 

Anadolu tahlis:ye . rrınla'·asının Kara!: urun ve lıa,·alisirıdeki tah
l's iye binalarının bazıls:-ının iaruirı ve bazı1 ... rı 11n dahi tecdiden 
ınşası mukarrer bulunmasına binaen yirmi gün müddetle ve kapa 
zarf usulile müna kasaya vazedilmi,tfr. Mezkur bi naların ihalesi J 5 
teşrini evvel 930 pazar günü saat 14 de icra lulınacağından talip-

/ 
ferin bu baptaki kec;ifoame ile şeraiti ı: .. '11..,iye Ji9teleri n i ~örmek 
ü1 Galat'da rıntım caddesindeki idaıe. merİ'i:ez;yeyc mü;ucaal
lan. 
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1

:r:·~:sc m;h,::::· yazıya 
att tse [ Yazı J t1aretl konulmalıdır 

iuua•9•• cnekt•sN•rıo t•de .. adeıı. kıymeti m.ukaddeuAJa m.ektuplar• konu m .. t ou&iarm 

karbolmuuadaa .. llblana mii11dwecalmdaa ıciale meo'al deitldır 

SAVISI HER VER.DE o KURUŞ 

:\1ATBAA DAR~! IA~E 

ISTA.'.\BL'L Babıali. Anl:ara caddesındc ·v AKJ1 YCRDU, 

c. 1970 DAAE ı~l-Er.1 1971 Y AZJ l~LERI 1 eı•••' VAKJl 

.-un ... ....,. y . H 1 k k. t ı Beşiktaş ... ı.1nın1pııınmıııı11H"'"lll~rr1114lllln1ııırıı.. " na utko·· u·· nd ....rıııl"'"'lll"ııınnımıınıınmııqııııı"''"• -;ımııumnı,.,.ıı, enı a ı ap arı ):C::mıım::::'9 DiKtŞ YURDU ı~Huııt11 11 ıııu111ıııırıı1111u11ııııııııı1u.,...r~r v .. y c~ııuu ırııımııııı ıııuıııııı ıııııı~:' 

~
KURUŞ . . KURUŞ w ftl Talebe kaydı devam ediyor. Bir ı(J Leylı ve ne harı - K•z ve erkek (j 

50 Kerem .de Aıh 20 KlSroglu v senede musaddak diploma I~ veyzı·aıı· Lı·se'e~ .. ,· it 
40
50 Naıret~1m Hoca 20 MAelek Ş~bl ilze Güllü H. il ~ verir. Akaretler 62 .,.._ {J I_ T ~ ı~ ı ~§ 

Leyli ı e mecnun 20 ~u~an ı e eycan 11 1 ğğ ~ 

r 
1 

40 Billur köık hiklyesi 20 Ehf ıle Mahmut -=o ~ ~ Ana sınıf, ilk sınıfları ve ayrı teşkilat dahilinde kız ve erkek l~ 
30 S f k 2 

ıstcmbul 8 ne icra memur/uHunaan. - l k J h 'd' e = ey UJmUlk bi iyesi O Derdi yok ile Zülfüsiyah '! 5 
:: orta ve jse ısım arını mu tevı ır. ~ 

30 Yusuf ile Züleyha 15 Razinihan ile Mahifiruz i) Bir alacağın temini zımnmda gg 1 Teşrinievelde ders?~re başlanmuıbr. f fl 
25 Tahir ile ZUhre 15 Gül ile sitemkar s mahcuz Torpedo markalı yaıı lnıııı11111ıııuıııııı11ıı11ıuınıı111ııııııııı11111111"",.. T ı ı t 2867 B b k 210 ""'111111rııunı111111rtıımıııı,1ııııı111uıı,111ııın~. ''5 A4 ııkı Garı"p 

15 
~ uıııı ınırııuııır uı111111ıırı • ııırnııııu• ııııı.,. e . s · - e e "ııunıııııuıırııı ırıınııııuiı ıuıı11111ıını ıınııı 

.&. Hurşit ile Mahimihri x= makinesinin icra kılınan mUzaye· . 
15 Şahlı.mail 25 Yeni Türk kahramanları ı deyi aleniye neticesinde vaz En1lc.l.k \'{lı. E~ )' laı11 Banl\.' :ısı istc.·111uul 
25 Atık Ömer divanı 25 Ahretle nasıl konuıulur -1 ı b d l h dd l ı " 

F h ·ı ş· · o una• e e a i ayık görü -
20 er at ı e ırın . 25 Türk isimleri =I! Ş b · { I 20 Arzu ile Kamber 20 Ali Baba ~ mediğinden temdidine karar U es 1 H ( C n: 
10 Teşkilatı esasiye kanunu 25 Letaif clizdanı ~J verilmİf ve mezkür makine (l 
25 T .h. k d' D 11-10-930cumartesigünüsaat azarlıkla satılll( Enılak 

,. arı 1 .a ım ve doksan beşe doğru ( bir buçuktan itibaren· Sandal Esas No. 
8 1 d ki k t 1 1 b ı'd Mevkii ve Nevı 

iii a a a 1 ap_arın satış yeri stan u a =u==_== bcdeıteninda arttırma ile sahla- 20 ~ A k dd Nişantatı Teşviki) e mahallesi Kağtnne caddesi 100 No. 
n ara ca esınde = cağmdan talip olanların mezkur konak. 

"mı~::~mııı::>IKBAL KIT APHANESINDE .. :::mı:m:~::ınnı::::;lf gün ve saalte memuruna müra- 23 Zincirlikuyuda 79 dönilm arazi v~ muhtelif mebani. 
caatları ilan olunur. 26 Beşiktaf F atmahatun mahallesi Beyoğlu caddesi 5 ve 

[ 
Devlet Demlryolları ilanları , 

------------------------~ 3000 ton katran yaiının kapalı zarfla münakasası 3 ikinci teırin 
930 pazartesi günü saas 16,30 da Ankarada Devlet Demiryollar 
idarrsinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mek
tuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 16 ya kadar 
komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. Taliplerin münakasa şart
namelerini yirmifer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada 
idare Yeznelerinden teduik edebilirler. 

• • • 
1 - T eırinievel - 930 tarihinde icrası mukarrer Eskişehir aile 

mektebi blebeleri için lilzumu olan elbise, kasket, pelerin ve 
ayakkabı mUnakasası 12 - Teşrinievel - 1930 Pazar glinü saat 16 ya 

tehir edilmiıtir. 
Münakasaya İftİrak 

ayııi giinde saat 15,30 
vermeleri lazımdır. 

edeceklerin teklif ve teminat mektuplarını 
a kadar münakasa komjsyonu katipliğine 

Kull~nılacak kumaı, astar, düymc, ayakkaplar için deri, kösele 
v& ::aire numuncler:ni ve elbise, kasket, pelerin ve kunduraların 

bi{İm ve tarzı imalini görmek için Ankarada Malzeme dairesine 
müracaat o!unması. 

Fiatlaröa emas bu nlimunelerdir. 
Şartnameler beşu Jira mukabiıirıde Anlrnrada ve Haydarpaşada 

ida:-c veznelerinden tedarik olunabilir. 

Jt .. "' 
~69 ton putrel ve 13 lon yuvarlak demirin kapalı zarfla müna-

kasaıı 27 birinci teşrin 930 pazartesi günü saat 16,30 da Ankara· 
da Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
eteır.ioatlarını ayni günde saaf 16 ya kadar komisyon katipliğin 
vermeleri lizımdır. 

Talipler mUnakasa şartnamelerini beıer lira mukabilinde Ankara
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

--------------
lstr111b11i stk z ııcı ıcrıı daıres nden: 

Bir deynin temini istifası zım
nında mahcuz ve füruhlu mu
karrer olan yazı makinesinin 
teırinicvvel 8 inci çarşamba gDnü 
ıaat 4 de Sandal bedesteninde 
türubt edileceği ilan olunur. 

lsraubul ıktneı t cadet malıi?_emt 'itn-
(ı (fl • 

Tfirkiye ~ Banka~ının [stanlıulda 

Ki.iprülü h:ırıııı<la K. A. !\Janukyan Efen
di zimmetindeki matlubuna mukabil mer· 
hun bulunan iki balya p:ırnuk ipliğinin 

satılması h:ıkkındııki 930-982 ~o. lı ta 
lepli r11hinin ikametgahının meçhuliyctine 
lıin:ıen ilanen tebligat yapıldığı haldı· 

itiraz edilmemiş olduğundan emvali mez
ı.. Crı•nin alelusul furuhtu ve kcyfiyefi fu
rulıtun 14 tcşriniend 1930 salı saat 10 

da ht::ın bul iş llanknsında ifa edileceği 
ve rahini mumaileyh mürtebin bankayı 

mahkeme~ e cclb .. tmek suretile üç gün 
zarf nda itira7. e~ lcdigi takdirde muame· 
lei kanuııiyesinin ifa olunacağı ilan olu
nur. 

/)tnnbul ıkı nc; ticare · mahktmtsin
aen: 

Türkiye Jş Banka5-ına merhun olup 
mahkemece ~aulm:ısına karar \'erilen 

398 adet :;:ırk d"ğirm<'n!cri Türk ano· 
nim şirketi hisse senedinin iştirasına ta-

lip olanların 13·l0·9.30pazanesi ~aat 10,30 
borsadl h:ızır bulunmaları !l:ln olunur. 

ıs I , ne I careı mahkt mts n eı. : 

Tür .. iyc Iş Uankasına meıhun olup 
saolm:mna karar vı;rilcn iki balya pamuk 
ipliğinin iştirasına tal ip olanlaı ın 14- 1Q.930 

Tay ya re Piyangosu salı saat vn buçukta Türkiye iş Banka-

lll~llll~lllll~~l~~llll~~I 111111111 

Büyük 
sının dördüncü vakıf h:ınındal\i ı mtia 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak depo~ı r.d::ı 1 :ı:!ır 1 uluı malaıı ilan olunur. 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için: ,. •••••••••o•• .. u••••••H••• . 
TAYYARE PiY ANGQ BİLETİNİ - . : Gülhane seririyatı sah•k başm'!tavini l 

=== • ve • ALJNJZ • -- : Anluıra merLez ha.tanesi. cilt : 

9 uncu tertip 3 üncü keşide l l ; ve zührevi h .... taı."ıHa· ,.mütehassıu ! 
• Dr. Ahın et amjt B. : 

teşrinievvel 1930 dadır Hastaları~ı her gün ö~leden i 
Keşideler: Vilayet, Şehremaneti, Def- sonra: Ankarada Adliye aa- : 

terdarlık, '•· Ziraat ve osmanlı banka· rayı ka~~=~~ı:a~~! efendi i 
ları mürakıpleri ve haJk huzurunda ~ Kabul ve te<la vi eder : 

y APILIR ~ ······•••11
••·· ct~•· 0········: 

llüyük ikramiye 40,000 liradır. 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Emvali 
ğünden: 

ı~ı•ıııı~ 
metruke 

111~111 
müdürlü-

Gala tada Y enicami mahallesinde F ermenecilerde 53 numaralı 
dükkAn bir ıene müddet Ye hükumetçe talep vukuunda tahliye 
edilmek ıartile 36 lira ıehri icarı muhammen ve şehri 101 Jira 
mefsuh bedeli ihale ile 25-10-930 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 14 de pazarlık ıuretile bilmüzaycde icara raptedilecektir. 
Taliplerin ~o 7,50 teminat makbuzlarile lstanbul milli emlak müdüri
yeti icar komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Zayiler 

927 !'ene,inde on JCdinci il ' kız 
mektebinden nlrlıı;ım şt·h:ıdı:tnamemi 7.A· 
yi ettiğimden hü l, mü yoktur. 

49 numnrada muka)!·et 
Neriman Rüştü 

§ F:mirgan ilk mektebinden aldıil;ım 
şch::ıdetn::ımemı zayi ettim. 1 lükmü yok-
tur. Kadriye Salih 

Doktor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada ber gün og

leden sonra saat (14·16) de ls
tanbulda Divan yolunda 118 nu
marala hususi kabinesinde ha.;
talerını kabul eder. 

lstanbul: Tel. 2398 

5/l numaralı hane ve ahır. 
Balada ya:.ı:ılı emlaLı: pazarlıkla satı lacaktır. Taliplerin 5-11-930 

tarihine müsadıf çarşamba günü saat on altıda şubemize müraca
at eyleme!eri. 

NIŞA~TAŞINDA 

TERAKKi LiSESi 

Telefon: Beyoğlu 2517 
Teşkilatını tevsi ederek «Yuva» 
ve « ilk » smıf J.uı ile « KIZ 

LEYLi» dairesini 
ittisalindeki eski 15 inci mektep) binasına 
nakletmiştir - Tedriıata başlıımıştır 

Ana - ilk - orta ., lise 

LEYLi 
NEHARi 

KIZ 
ERKEK 

Sınıf,acına talebe kaydetmekte.dir. 
{ Şekayık caddesinde Halit Ritat paşa konağında) 

- miJ.diJ.rJüğe ml!racaat - ---

Karacabey harası müdüri-

yetinden: 
1-Tcşrinisani -930 tarihinden 31 - teşrini evnl -931 larihine 

kadar Kıuacabey harası merkezinde sağı acak manda ve kara
sığır sütleri 15· T.Evvel-930 tarihine müsadif çar~ıınba _günü saat 
on beşte ihale. edilmek üzere kapalı zarf usulile müzayedeye ko
nulmu~tur. Talip olanların tek-lif mckluplarmı ve ytzde yerli l uçuk 
teminat akçelcrini hamilen ihale günü vaktı muayyenede Hara 
merkezinde bulunmaları lü2umu ilan olunur. 
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Hayat ue istit~nlini tozannıa~ istlyen i\ 
= 

Bey ve Hanımların nazarı dikkatine fi 
Az fedakarhkla hayatını kazanmak istiyenler Türkiye hanm- § 

~~ daki Bankacı!ık dershanesine müracaat etsinler. Kayıt mua· ~J 
;~ melcıi bitmek üzc~edir. Teşrinicvvelin altıncı pazartesi güaü ~ 
• ,::ıııı:::: derslere b:şl~nıcaktır. Tecrübe dersleri meccanidir. :::mıı::. lf 

Arna vutköyünde 26, 53 No, hana 

" 11, 13 " tt 

" 5, 7 ,, ,, 
" 59 ,33 " " 

Balada n ulıarrer cm:aki lmsusi}'Cl'İn ica" mi'r,:ıyecle müddeti. 
8 tcşrinic•, vel ~30 çarşanba günü saat ou Lire kadar temdıt 
edilmiştir. taliplerin encümeni vilayete müracataları. 

* • • 
ldarci hususiyeye multtezi 115 ton yerh kok 95 ton kriple 

5 ton fonda kok maclen kömürü ve 3600 kilo mangal l<ömüril 
münakasa müddeti 8 teşrini evvel 930 çar~amba günü saat onbire 
kadar temdit edilmiştir. Münakasıı aleni olarak icra edilecektir. 
Taliplerin vaktı muayyene kadar encümene mUracaatları. 

Malaf ya vilayetinden: 
Malatya'da orta mel.tep ittisalinde kain natamam ilk mektep 

binasının ikmali inşaatı 25-9·930 tarihinden itibaren bir' 
ay müddetJe ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmu4tur. 
M!zl<i'ır in1ntın be-leli keşfı 35375 lira 69 kuruştur. inşa· 
at 931 seneıi ağustos nihayetinde kamilen bitmiş bulunacaktır'· 
Şeraiti lazimeyi havi zarfların 25-10-930 cumartesi günü saat 15 ~e 
kadar Malatya vilayeti daimi encümenine tcydii şarttır. Fazla rrıa

lümat almak isteyenlerin Malatya ve lstanhul daimi encümenlerine 
müracaatları ilan olunur. 

- ----. Mes'ul müdür: Refi!\ Ahflle 


