
Yarın 12 sayıfa 

ÇOCUK SA YIF ALARI 

Bize Yazınız ! 
V AKIT sizin dert ortağmızclır • Şikiyet• 
lerinizi, temennilerinizi, arzularınızı bildi· 

riniz • Sesinizi iatediğiniz makama 
ufathrmk borcumuzdur 
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Bugün Mecliste Fethi Beye Cevap Verilecek 

Mecliste harp istizah günü Ufukta bulutları var ? 
• mı 

Fethi B. yazdığı ve bir 
suretini buraya gönder
diği beyanatı okuyacak 

ve Şükrü Kaya B.den oevap 
alaoak 

Serbet fırkacılarla onlara ta· 
raftarlık eden muhalefet gazete-
lerinin uzun .ıamanlardanberi 
baiırdıkları bir iddia nihayet bu
rün Millet Mec.lia;..::fllflkE ede
,Ael.--~ oradan lizım gelen ce
vabı alacaktır. Bu istizaha dair 
aldıiımız haberler ıunlardır: 

Ankara, 14 (Vakıt) Muhalefet 
lideri Fethi B. ıon belediye in
tiba pi aranda yapıldıiını iddia et-

tiği yolsuzluklar hakkında yapacağı 
istizah, bu ıuallere cevap vere· 
cek olan dahiliye vekiJinin lzmir
de bulunmaaı dolayııile yapıla· 
rnamııh. 

F etbi 8. bu istizahı yarınki 
Cumartesi günü )apacaktır. 

F etlıi B. yarmki içtimada kür
tiye çıkarak istizah takririni izah 
edecektir. Bu beyanat önceden 
• 
t••tırlanmıf •e halla tam zama-
bında matbuata verilebilmek için 

_Serbest fırkanın lstanbuldaki ---
Hararetli 

GaziHz. Hamdullah Suphi 
Beyin cevabı 

Bir (ngiliz muharriri perde arkasında 

Seyahat yakJaştığın
dan hazırlıklar 
başlamışlar. 

oynanan siyaset oyunlarına 

Binlerce kişi tarafından 
alkışlar arasında dinlendi 

hücum ediyor 

Gazi Hz. nin seyahatlerinde 
Adana ve Mersine de uğrama· "Barbar iatdfilanndan evel 
ları ihtimali pek kuTvetlidir. Bu- Roma ne halde iae pdi 
nun için bu iki vilayette hazır- Avrupa o haldedir. Milliyet-
lıklar baılamıştır. perverlik tehlike kar~lsmda 

Adana ve Merain Tiliyetleri uyanık olmalıdır • " 
valilerile belediye reisleri Adana Ankara, lb. (Yakıt). - Hamdu1lah 

Suphi Bey dün türk ocağında kesif ve 
belediye dairesinde bir içtima münevver bir kütle huzurunda konfe· 
aktetmiılerdir. İçtimada Gazi ransini ,·erdi. Hüzzar arasında Fethi 
Hz. nin teırifleri dolayısile ya- Bey, Agaoğlu ve diğer meb'uslar vardı. 
pılacak merasim konuşulmuştur. Hamdullah Suphi Bey ocağın tarihçe-

! 
Ankara, 14 (Telefon) - Reisi sini yaptı, ocağın geçirdiği müşkülat

Cümhur Hz nin seyahatları bir tan, ocağın harst hizmetlerinden ve son Frınsada toplanan bir kon-
'k" gü hb" v neşriyattan bahisle bugün de menbai grada sabık bir Franıız nazırı, 

l ı ı n tee ure ugramıştır. b. la h.. ti · b ı d v ecne ı o n usume erın u un agu- C d b' R hh ---'""'' "'"11R"""''"'.' ... .... .. ___ -"'"""-'' enevre e ır us mura ası, 

1 
ocağına Terilmiştir. nu söyledi. Ocak aleyhindeki isnatları Pariste bir gazete, Moakovada 

S b t f k h f·ı· . "dd' teşrih ederek makul delillerle reddetti. 
er es ır a ma a 1 IDID t ıa· Türklük ve türk ~ağı için yaptığı fe· başka bir gazete Sup ihtilllle-

sına göre Fethi bey belediye dakirlıklan söyledi ve dedi ki: Türk rinden bahsettiler. Bu hususta 
intihabatında yolıuzluk yapıldı- kadını ilk defa ocakta sahneye çıktı, o yazılan makalelerden birisi de 
ğını Tesikalarla iıbat edecekmiı. vakit yobazlar ayaklandı Talat Paşa "içinde yaıadığımız zaman bize 

Uzun olan bu yazının kıraatini teh1ike var dedi biz tehlikeyi göze al- 1914 senesini hatırlatıyor; etraf-
Ut k' D bT kT 'dd' dık. llk defa bir buçuk sene evnl bol· Ih l k d f k 

m ea ıp a ı ıye ve ı ı ı ıa- şevik tehlike i var diye makale yazan da terki tes i at a ır ısı a at 
ları reddedecak ve serbest fır- benim, ocak vazifesini yaparak bunu debıetli bir harp hazırlığı varl,. 
kanın intihabatta kazanmak için ilk defa haber verdi." Hatip bolşevizm diyordu. 
oaş vur UiU kaounsuzluklan teı- ve amerikanizın cereyanlarından ve teh Son poıta ile aldığımız bir ln
rih eyleyecektir. Da biliye vekili- likelerinden bahisle dedi ki: "' Barbar giliz mecmussı da Cihan Harbi 
nin cevabı vesikalara müstenit istilalardan evvel Roma ne halde ise k d k' • 1 d 

şimdi Avrupa da 0 haldedir. Milliyet- mütare esinin Un i ıncı yı ö-
olacaktır. perverlik tehlike karşısında uyanik ol- nümll miinasebetile tiddetli bir 
Münakaşa çok hararetli olacak malı memleketi kurtaran timsallere do- makala yazmııtır. Rof. Tompsoo 

gibi görDnOyor. kundurmamalfdir. " Hamdullah Saphi tarafından yazılan ve "6101eri 
Dünkü grup içtimaında Dahi- Bey daha sonra Hamit ve Mehmet E- hatırlayalım, fakat yaıayanlara 

'iye vekili ile umumi katibi din- ~inin damgalarından(?)bahsetti.Bin ki da hürmet edelim! .. ıerlavhasını 
l k 1 h ık b' 1 şıden fazla kalabalık vardr. Kısa fasıla . . . 
iyere çı can ~ . me us arı hırla kesilen nutuk alkı~larıa bitti ve taşıyan bir makalede denılıyor kı: 
memnun ve neıelıdır. samiin: "Bütün gençlik seninle bera- •Geçenlerde M. Wells bir iki 

Vels ne demiş ? 

rette intizar ettiğini ıöyliyordu. 
Bunu okuyan lngiliz karile!"İ 
«Eh, bir Balkan harbi, demek, 
bundan bize ne?• deye bilirler. 

Harbi umumiye de ilk gOnle
rinde • KOçUk bir 8.ıJkan harbi• 

denilmitti; Fak at bu küçllk Balkan 
harbi! yüzünden cihan 8,646,024 
maktill, 20,775,459 mecruh ver
miıti. Y almz lngilterede harpten 
sonra 152,000 ni dullar, 39,000 ni 
malul zabitler, 2000 ni kimilen 
kör, 6'161 i mecnun 3426 sı sa
ralı 36,584 i veremli, 2750 si ya
talak olmak üzere 1,705,000 kiti 
hükumetten tekaTDt maatı alır. 

.Ne mühim netice dej'ilmi? Ha1-
buld harp baılarken bizim ıiya
silerimiı bu isi bize ne kadar 
ebem miyetıiz tanıtıyorlardı? 

Milletlerin hafazaaı neden kısa 
oluyor. Onun için size hatırlata
yım: S.C. fu kasında faafiyet ber~ir!" diye ~aykirdi. Gençlik türkl ıene içinde y~kın ıarkta bir har-

milhyetperverlık cereyanına kanaat ve bin patlayacagına muhakkak ıu-

1 

Ankara 14(Telefon: Gece sa· imanla~dık~d~ğunu milliyetmüe~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
at 11)- s c. fırka heyeti mer- selerine kinle iftıra edenleri kendi düş- Biraz Alay: 

• • • A A manian saydığını mefk\lrenin timsali 

( Alt tarafı 6 ncı nyf•da) 

keııye~ı ~u~ece hala d.ev~m e- olan büyük sahsiyete karşı gazetelerde 

den bır ıçtıma akte\mıştır. Bu ve mct'mual:ırda re8İmle ve yazı ile ya- Beyaz t h çatladı ' 
içtimada yarın meclisteki iıtizah pılan hürmetsiz ve mütecaviz imaları 1 a vuzu • 
takririnin müzakeresine hazırla- nefretle gördüklerini ve bu yıkıcı cere
nılmakta olduğu muhtemeldir. yan i~inde çalıpnlan türk vatanına hi· 

bir içtima 
-

- ----------- ---
Sular da Ismail Hakkı B. gibi Hay
dar Beyin havut.undan çekiliyor! 

Altı senedir hareketsiz duran Istan
hul muallimler birliği dün yeniden 

canlandı 

yanet etmekle itham ettiklerini ifade e
den bir beynnaameyi müttefikan ve U· 

zun uzadiye alkışhyarak kabul · etmiş
tir. Fethi Bey konferans hakkında ba
na dedi ki: "Hamdullah Beyin nutkunu 
çok güzel buldum". 
Agaoğlu Ahmet Bey şu mütaleada bu

lundu: "Böyle işlerde firkacıhk yok
tur. Bu meselelerde sadece nasyona
lizm vardır. Milliyet meselesinde bütün 
Türkler müşterektir". 

•t= 

ı.._..b T>ttrı1rı1 muallim kongresinden iki 'lc6~e . 
1ilr ~ uı • ...ı '\lHmı .. ..r hirUii ı~ "'~'""' tongre üç buçuk saat sürdü. Kongreyı 
~~UQ d""1"-.Qadoa _.ra d!ln1yük:Bek muallim mektebi müdürü Ha
'"ttı \t .._ --.ren,.. _.., .... ~ı:la ha·! nıit Bey çoktanberi görmediğimiz şu 
!illt.\'1._ r ·~ M:tetU. l)~ :rlfd mö-' ıoııluluğun verdiği sürurla sızleri se
~ -.:""~.\. yuk~. ort.A, rtkm~k ı.\mlanm .. sözlerilc kongr~yi açtı. lion-

li11aı.rtnfn bur o.tlı&adQfo l ( Alt tarafı 6 anca aayafana ) 

Hamdullah Suphi Bey konferansın
da Zekeriya Beyden hiç bahsetmedi. 

Konferans büyük bir al!ka uyandır-

mıştır. 

Yeni kazanç kanunu 
Ankara 14 (V akıt) - Maliye 

mllfettiıleri kanunusaninin ilk 
haftasında burada toplanarak 
yeni bir kazanç kanunu hazırlı
yacaklardır. __ .., __ 

Gümrükler konferansında 
Ankara 14 (Vakıt) - Cenev

rede toplanacak olan gümrük
ler konferansına Cenevre kon· 
solosumuz Şevket Fuat bey mO
ıabit sıfatile iıtirak edecektir. 

V- A- K- 1-T 
ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 35 

S. c. Fırkası erkanı kiramından Ha, topun yeri manasız bir tümsekti. 
dar Beyin İstanbul Vali ve Şehremini Şimdi de havuz çatlamış ve sular fU 

iken yaptırdığı havuzun dibi çatladığı raya, buraya değil yine asıl yerleri o

için sular sızıyor ve büyük su deposu· lan su deposuna gidiyorlarmı~ 
na gidiyormuş. Dikkat edin! bu hldisede siyasi bir 

Gayet garipür, Beyazıt meydanının mana vardrr. Sular Haydar Beyin ha-
erasına ne yapılırsa payidar olamıyor. . .. 
B. 1 h t 1 d tah vuzundan, yanı S. fırkadan çekıhyor-
ır zaman ar, a ır arsınız, ora a · 

1 tadan bir top vardı ve şehrin hamiyetli ar. 
leri gidip bu "hatrrai celadet.. e gümü~, . Acaba ~nlara. hu arzu:ru ~ynel Be. 
altın çivi çakarlardı. sım Bey mı verdı yoksa Beyazıt meyda-

Güniin birinde bu top bir kazaya ut nına nazır yangın kulesini görüp Mü
radr bir ~Y oldu; ortadan çekildi. Hay derris İsmail Hakkı Beyi hatırlıyarak 
dar Bey bu havuzu yaptırıncaya kadar onun pbi çekilmeğe mi kalkıştılar! 
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Kabil olur mu? 

Mekteplerden imtihanları! 
kaldırmak fıkri için M. Kayn zmirde H. F. teşkilatı 

Bizim mektep 
hocalarımız 

Heyetler faanyete başlıyor 

Üd •• / Amerika ticaret n1üsleşarı iral ettiği nutukta Ankara. 13 (A. A.) _ Cüınhuriyet 
m ur erımız, milletin1i~i tak.diretti . . . . 111. ~ı.rka 1 . ~~~kil~t. !1~yeti ı tanbul ,. ~ 

d- J ? İzmir, 13. - Amerika Tıca- Şa) anı meınnunıyettır kı Amenka !.zmıı <!e .rıı k,ı t~;ık~latıle m~ş~ul ~lmak ne ıyor ar• ret müsteşarı Mr. l{lfıyn valiyi zi)nret i \tısadi) atında şimdiden tedrici bir sa uzcı·e ıkı heyet ıntıhap etmıştır. ). akın-
kı.lde tek .. rru··r etmeme·· ·ç· e g·b· c· ··dd t ·· ü ·t·· y> d. . • . • . da lzmir ve lstıınbula gidecek olan bu " :-;ı ı ın n ı ı •• ı le uzun mu e gor ~ u. >tın an sonra J ,ıh hıssedılmıyc baı-;lamıstll". Faknt hu . . . . 
reler düşünüldü? Ne gibi tedbirler a- ticaret ve sanayi oda ını ziyaret etti. salfıhın derhal 1929 • sen; i seviyesine> heyetler. tc .J<ıh~.t ı ş!erınc hak~caklar
hndı? imtihanlar e~na ında talebenin T' 1 oda .1 s·ılonundn lzmirin ileri . . . . . bul mebusu H use) ın ve abık rahrnn 

.. ıcare :s • ,.ı~ıı olması kahıl degıldıı·. Buram ·e· Al ' T k" 1 - ı · c · ı ı t 
mumkün olduğu kadar tazyik edilmesi· ırelen tüccarları ile reis ve ticaret mü- ahatim sahsi değil Amerikalılaı:ın lı- su 1• • <' ırc ~~ 1 ~c > u u emı: 5 an 
ni istemek bu derdin ) egane demsı ola· dürü bulunmakta idi. · . k · .. 

1 
d'kl . 

1
• k d .. bu mch usu H useyın ' 'e sabık 1 ahran 

bilir miydi? M. Kla .. ·n burada "U nutku :-;Ö\· ledi: l mı ı~et' arşı go er 1 · crı a a ·a an mun- büyük elçisi Memduh Şevket Beyler, 
.J :.- • J31S il", 1 ' · J J· . · 1' 1\1 h t (' İmtihanların kalkmasını münakaşa- "Anupada ziyaret ettiğim memleketler • ,.. . .•. . . . ~mı~c < e ~~~1 me ~ u u a, mu ~-

d l t l h · · t"h f k 1 h'' ·· kah le mazha ld u.,.k ıt 1 urkıycye "'cldıgım clakıkadan ıtıha lal,' asıf, l\hınır 'e Kar meh u~ u Baht an en·e a e enın ım ı an sını ana a e u nu u . r o um. r" ; • . . • . . 

d 'b' •ı t th"k d'I k •1, .. k' b'lha~.,.1 ı · d h kk d ı en <~azı h:ızretlerı ba~ta olclugu halde Be' ler gıderclderdır. ar ne gı ı usur er a ı - e ı ere ye· ur ıye ve ı ,...,. zmır e a ım a · 
tistirildiğini düşiinmek ve o usullerin gö terilen büyük aUıka bunlarm en hükumet erkiınından. büyük iş adamla· Ankara, 15 (Telefon) - H. 
k;ymetlerini arastırmak daha elzem bir mümtnzını teşkil eder. Bin yedi yiiz, ıından ,.e tüccarlar tarafından göster! fırkası teşkilatı heyeti bugün 
iş olacaktır. doksan tarihinden itibaren yani, Ameri len aliıkadan dolayı fe,·knlade mnl;zu- beşten dokuza kadar ismet Pş. 

Ben ortada halli matlup bir mes'ele- im kanunu esasisinin ilanından hir se- zum. Bunu Ti.irklerin. AnıerikaJılarn nm riyaseti altında içtima etmiş 
nin Yar olduğunu kaniim. ŞimdiliJ\ bu ne sonra hmirle Amerika ara ında ik- karsı ibraz ettikleri samimiyetin bir ni ve proıYram encümenin yaptığı 
na ynlmz işaret ediyorum. Fikrimi izah tısadi ~ün~sebat başlamış ,.e bu. m.üna şan~si olarak tel:\kki eylerim. tadilat görütüf mUştür 
etmek ,.e düşünebildiğim tedbirleri ~ı- ebat ~ımdı) e kadar devam etmıştır. Birkaç gün sonra aktedilecek 
rnlamak icap ederse derhal cevap ,·eri· MalUm olduğu üzere A"rupa \'e bü l\1aa r iı vckiJi içtimai müteakip muntıka heyet-
rim Fakat muhakkak olan şu ki irinde tün dünyada his~cdilen iktısadi sıkıntı l . t k I h k t d 

' 1'> • • d erı mun ı a arına are • e e-
bulunduğumuz vaziyet memnuniyet- \merık~dn da ~evcuttur: . A~e~ıka~.a Teftitlerine devam e iyor cek ve oralardan raporlar gön-
bahş bir hi'il değildir. Eğer şikayet e- refah zıyadcle tıkçe, bmırın ıncır, tu- Ankara, 13 (A. A.) - Maarif Vekili d ki d' B 1 u'":ıe-

.. .. c1·~ · d d h erece er ır. u rapor ar 

Tilrkdıı H. 
Mekteplerde imtihanların kal

dtnhp kaldınlmamaaı hakkında 
açbiJmıı ankete deYam ediyoruz: 

decek bir cihet yoksa bu, kemal fil rin· tün, uz~m ve ıger emtıas~n an . a a J:sat Bey, Ankara 'e civaı· mektepleri· rine umumi kongre inikat ede-

' 

den U7.akta kaldığrmıza deH11et eder. fazla mıktardn '\e daha yüksek fıatle ni teftişine devam etmektedir Vekil B le • b d t d"l~t karar . . , - ı ·· k'" 1 b tl A · · · ce ve ıc e en a ı • ı -O zaman dıyecek bır şey yoktur. hger alma< mum un o ur, u sure e merı- . .· k 

Feyziiti Kız Lisesi müdürii 
Türkiıı H. bu meıele hakkında 
noktai nazarını şu suretle iz.ah 
ediyor: 

Mekteplerden imtihanların kalkma
sını mümkün ve fnideli görmÜ) orum. 
Devre sonlarında yapılan imtihanlar 
orta tahsil talebesinin müteaddit sene
ler ı:arfında tah il ettiği miiktesabatı 
kontrol etmek itibarile manalı ve faide 
lidir. Bundan birkaç sene en-eline ka
dar tatbik edildiği gibi her ders senesi 
nihayetinde talebeyi imtihan etmek u-
ulü el'nn cari olsaydr, ondan birçok 
nahzurlan dola;> asile ikfi:> et etmek 1 
doğru olurdu. }'akat bugün yalnız ilk 
ve orta tah il talebe inin yalnız mek
tepten mezun olma sıralarında o :zama 
na. kadar kazanmağa mecbur olduğu fi 
J,ir ve malümatı yoklamak zuit biri,. ad 
dcdilemez. 
Eğer bizde mektep hayatına imtihan· 

!ar mes'e)e ine dair bir şeyler konut;'· 
mak ihtiyacı varsa mes'cleyi daha şü
mullü bir şel\ilde Ynzetmek Ye mektep
ler erkanile onları görii mek lfızrmdır. 

Son tatil zarfında yalnız J tanbulda 
yüzlerce binlerce genç zehir gihi acı ve 
ısbraph günler geçirdi. Gel'ek mezuni· 
yet sınıflarında ,.e gerek imtihana tabi 
olmıyan sınıflarda talebenin % 70 • 80 
ni muvaffak olamadı. ikinci defa imti
hana tabi tutuldu yahut bulunduğu sı
nıfta ipka edildi. 

İşte bir mes'ele- Acaba bunun sebebi 
nedir? Gelecek sene yaziyetin ayni şe· 

" V AKIT " ın tefrikası : 4 

• • . .. •. •. 1 • _ d k' h. ı· selfıhn dog·ru gitmesinin 1 eyanatında, muallimleı ın ~ayanı tak- laştıraca tır. 
vazıyet •> ı gorul muyorsa hasta ıgını e· a a ı n 'a ın . • .. 

· · · k ı· bütün dünyaya hii nü tesir icra edece· clır mesaı ar!etmekte olduklarını oy- ~-_.., ___ _ 
saslısebeplerınıhuluptedavıetme a • 1 "t' Jdpon \'eliahdı 
zımdır. ğini zannediyorum. mış ır. 

Yunan fırkaları 
Türk - Yunan itilafını 

tasvip edecekler 
Atina, 14 (Hususi) - bUyUk 

hariciye elçimiz, pazartesi günU 
içtimaa davet edilmiştir. Yu
nan Başvekili M. Venizelos ile 
hariciye nazm M. Milbalokopulos 
Ankarndnki seyahatları ve orada 
imzalnnan mukaveleler hakkında 
izahat vereceklerdir· Yunan ha
riciye nnzm, M. Mihalokopulos, 
Türk-Yunan mlsakile ticaret ve 
ikamet ve teılihat bahriyeyi 
tahdit muka\telelerini, çarşamba 

günü meclis meb'usaoa tevdi e
decek ve bu münasebetle irad 
edeceği uzun nutukta, bu mua-
hedelerin aktile Balkanlarda yeni 
bir devir başJadığmı söyliyecek
tir. Hariciye nazmndan ıonra, 
muhtelif siyasi fırkalar rüesası 
söz alarak noktni nazarlarını 

izah edecektir. 
BUtUn siyasi fırkalar rüesaıının 

hükumetin hattı hareketini ve 
mukaveleleri tasvip edecekleri 
muhakkak görülüyor. M. Veni
zelos, Selinikten avdet eden 

lf tira! 
yarın aleyhinde tıkibıt yapılıoık 

Ankara, 14 (A.A.) - Son 
günlerde l:ımit Yalisi hakkında 

Yarın gazetesinin yazdıiı iınat 
açık bir iftiradır, Müfteriler aley-

hinde kanuni lakibat yapılmak
tadır. 

Bir haydut 
Ölü olırık elde ıdildl 

Mardin, 14 (A.A.) - Nusay
bin ve bavalisioin aıılı cşkiya-

ıından ve Mahmutlu partİ5İnin 

reisi bulunan Ali Ahmet lımail 
namındaki şerir 30 ıilihh arka
daılarile birlikte takip müfreze
mi:ıin takibahndan kurtulamıya
rak bilmOsademe meyyiten elde 
edilmi~tir. 

Cumhuriyet Birliği fırkası reısı 
M. Popa Anaslasyonua şerefine 

bir ziy fet Termit ve Ankarada 
ki ıeyahati gördUkleri hUsnü 
kabulli ve itilafnamelerin muh
teyiyahnı anlatmıştır. 

M. Papa Anaıtaaiyo Yunan 
Baınkili elde edilen neticeden 
ve aktedilen itilafnamelerden 
dolayı tebrik etmittir. 

M. M'i1dtıf84 encümeninde 
Ankara, 14 (Telefon) - Milli 

Müdafaa encümeni, :ır.b itvekilin
den miralaya kadar askeri rütbe 
sahiplerinin Bey iinvanile çağınl
malıırı hakkmdalci teklifi tetkik 
etti. 

Madam Pivera 
Ankara, 14 ( Telefon) - Ko-

medi Franıeı: artistlerinden Ma
dam Piyera yakında buraya ge
lerek Türk Ocağı sahnesinde 
temsil verecektir. 

Devlet ~ur&~ı l&yihlJ•ı 
Ankara, 14 (Telefon) - Yeni 

o~vlet şurası liyihası BaşYekilet 
tarafından mecliıten geri alındı. 
Layihada esaslı hUkumler oldu
ğu için yeniden tetkik oluna
cakbr. 

Buc$tı vali$f 
Ankara, 14 (Telefon) - Bursa 

valisi Fatin B. in Yekalet emrine 
alınacağı haberi doğıu değildir. 

' Fethi B. in vali aleyhindeki da
vası taman..en -şahıt olduğu için 
vekiUeti alakadar etmez, denil
mektedir. 

Nuri B. 
Ankara, 14 (Telefon) - Kn

tahya meb' usu Nuri B. iş ban
kası idare meclisi balığına tayin 
edilmiştir. 

Ankaradn Gazi Hz. nin 
misafiri olacaf: 

1 Ankara, 14 - Kfınunuevyel nihayet 
lerinde Ankarayn Japon veliahtı gele
cektir. Veliaht Hazretleri Gazi Hazret 
leı·inin misafiri olarak bir milddet An· 
karada ka1ncaklardır. 

Sivas ha :sta nesi 
bilik yüziinden 

yandı, gitti 
Sıvas, 14 (Hususi) - Sıvas nümunt 

hastanesinde bu akşam mahpuslar ko· 
ğuşundan çıkan ateşten tamamen yan
dı. Ec;ynnın -u urtan dı, a tanır 
nakledi1miştir. Yangını hastanede bir i 
dam mahkümunun çıkardığından şiip· 

he edilmektedir. 
Yangını yesaiti bol bir itfaiye derhnl 

söndürebilirdi. Fakat hemen haber ye: 
rildiği halde geç .} etişen noksan alet1• 
itfaiye yangın lmı·şısında aciz kalnııı: 
tır. Sıvas belediyesi bu hususta mes'ul· 
dür. Bina .Amerikalılara ait olup sigol' 
tnlı idi. Tahldkata başlanmıştır. 

Üzüm ve incir piyasası · 
Izmir, 13 (A. .) - Bugün 20 kuru~· 

tan 5:; kuruşa kadar 1729 suval üzüıt' 
ve 10 kuruştan 28 kuruşa kadar 105 çtı 
val incir atılmıştır. 

Sndullah B. 
Ankara 14 (Vakıt) - Seyri 

Sefain umum müdürü Sadullah 
B. buglin Jstanbuldan buraya 
geldi. 

gasından dolayı memnun mu me- çıyordu. Bugün artık hakikati ba- - - "Kanun hazan alelgafle te~bİ~ 
yus mu olacağımı bilmiyorum?. Ba ş kaka söyler gibi oldu. Allah AI- edilmi! bir cürüm karşısında ~uc~ 
na deli filoaof derler.. Geliniz de 1 h kızını bırakıp ta anasına mı? .. ,,. miyet hükmünü verirken kendı l<C t 
bu manasız kadın rekabeti önünde ''Gördüğüm birçok objektif tec- d:ni mahkum ettiğinden haberci" 
cıldırmayınız ba~ayım .. Beni taş- r~b~_ler neticesi.nd.e dim:ı~ım her ola~ıyor .. ,,. . ıe 
kın filosof yapan ııte hayatımda te turlu fenalık ıhtımallermı kabule Ey deh fılosof hu mesele~~~.,, 
sadüf ettiğim bu ağrep derslerdir. açılmıştır. Fakat bunu aklıma geti- Lğraıa uğraşa ne vakıt hüsbotil 
Herkes hayatın bu tuhaflıkların- rememiştim. Ben bu koca karıyı çıldıracaksın?,, 
dan nefsine hisse çıkarmayı hilmi§ okşasam demek ki alt tarafını da - 4 - 1' 
olsaydı bu alemde çıldırmadık in- istiyecek ... ,, Filosof hak ile batılı a.ra~a~i' 
ııan kalmazdı. Her kimin evinde huysuzluğile muğlak müşkülatı içinde şışmı~. ,.. 

- Ha ~a-~~~ırlıyorum. saçlarını ?'3:na görenler bizi ana kız değil, Filosof Hikmetulah ~er ~ec? dö- aileyi bizar bırakan kocasız yaşlı kafa ile uykuya yattı. Karışık r0~,.i 
boyayıp yuzunu koyu koyu badana ıkı kız kardeş ıamrlardı. t:ei:~ girmezden evel gunduzkı ha- kadınlar varsa muhterem kayna- lar gördü. Bu muammalar ne za 
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lryarak gayet açık renk rop giymiş - Bana §imdiki garezin karım yat maceralarından kavradığı his- namla bilmukayese illetin üzerine ne de manevi alemde hallolun"111 

olmana rağmen Şekispirin haile ca olamamaktan münbais bir hınçtan seleri büyük bir deftere not eder i- parmak basarak hırçınlığın sebebi-Jyordu. ,.. 
dılarına benzemek felaketinden çıkıyor öyle mi? di. • ni ve binaenaleyh , ilacını keşfet- Koakadaki hanesinin Mar1'1l"1)'e 
kurtula~~mııtm... Kaynana bu suale ceva~ ~e~~z O akşamki kaydi şöyle olmuıt•ı: miş olurlar .. ,, ya nazır .Pe~ceresinden bahÇ:~i 

- ~ılın tutulsun .. O gec.e hal~- den evv~l son muhavereyı ışıtmıJ "Kadının yüzü ihtiyarladıkç<-. "Kaynanam beni cezbede bile- baktı .. Y eşıl agaçlar .. Sonra ıı: . .,. 
da benı dansa davet etmedık deh- o~~~. Fehıme H~nım ~da kapısından kalbi geçleşiyor. Kay :marn bana cek letafette bir kadın olsaydı el- deniz ... Birkaç kuş dalların ara 
kanlı kalmadı.. gorunerek mu~ber hır sesle: hayli zamandır aşkım ihsas eder bette boyumca günaha sokardı. Fa da cıvıldıyarak u~uşuyorlard•· 

- Genç kadınlarla oynamaktan w - ~.nne agzına yaraşmıyan hu saklabanlıklarda bulunuyormuş ta kat sebep beni günaha sürük!iyebi- Bu hava mahluklarma: 1' 
kabaran hislerini yatıştırmak İ~n soguk sozlere '!"e lüzum var... ben anlar.ııyor muşun.. Benim lecek kuvvette olmadığından kur·ı - Siz de bizim gibi konuşıı~e· 
sana müsekkin yerine sarılmış ol- Kaynana hır defa daha yumruk- bu vurdum duymaz halim- tuldum.,, yuva yapıyorsunuz. Evlat ,ı.ı· 
malılar ... O akşam helini saran ateş larını kalçalarına yerleştirerek. c en kadın içerledikçe içerliyerek "İşlediğimiz sevap veya günah- tiıtiriyorsunuz, rızık ar•!01 
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li kolların hararetini hala vücudiin· - ~ah hemen poyraz gibi kapı- claima ağzından etrafa zehirler sa- lnr hazan seçilmez öyle ince se- nuz. Siz de, biz de ne hengap1~ıJ 
le hiasedivor aibisin degwil mi kay- dan estın korkma ayol kocam elin- be ı b wl d k' · · k"t" düştügwümüzü bilemiyoruz. Bu 0 .. . ·... • d ı k d w•1· p ere ag 1 ır ı ıyı veya u u a- ....... .. 

w , en a aca egı ım A h · · e • .. ıanacıgım · •• "' dam olmaklığımızdan şahsı mı? mı ayatm netıcesı nereY bıJ 
- Ah damat çok defa boş söyler - Zaten niı • .Ah düşmez ki.. Bu kuponu k.eslp birikti- Yoksa tabiati mi mes'ul tutacağımı cak? .• Ebediyete diyorlar ... Bel1 .,,. 

'abt bazan da tastamam üstüne Deli filosof gülerek: rinfa : bir sıra kponu ge.. zı tayinde mütehayyir kalıyoruz., kelimede hiç te anlaşılır bır ırııı 
ıururaun .• Sen kızımı aldığın :za- - Gördünüz mü komedyayı... "insanları hayırlı ve ya şerir ya bulamıyorum ... 
man benim erkeğim ölmüş olaydı İkinizi birden almak imkanı olaydı tiren VAKITın tilrUJ. türUl pan mes'ut veya meş'um tesadüf Dedi. . ....... \j.., 
onun yerine beni alacaktın değil belki bu evde bir az rahat eder- hediııe/erinden birini a.ınillerinin nasıl işlediklerini biley- Uğur Ayşe, kısa, kalın, kutoS 
mi? O çağımda ben • kadar genç dim .. Benim gibi sakalına kır düş- hendi 5eçip alacaktır dik kimseye iyi veya kötü dcmeğe,sü vücudile kapıyı aralı}:arak.:l 
görünürdüm ki F ehime ile beni yan müş bir erkeği payla§amamak kav· cesaret edemezdik ... " [/Jıtmed• 
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Darülbedayii murakaba 
'( e~i enoalm•n ••9ileoek 
F..M.i r.em.iyeti bslediy•, intihap 

ettiii ııallrdaba endmfGi n. 
du1llb.dayi 'ft kooaenatGTar 
i~lerini tetkik ediyordu.. Bu encU· 
mu, aeçen yu, dartllbedayi 
baklanda buı kararlar Yermiı, 
dartUbedayi İfİD bir talimatname 
buırlamlf, bir de tiyatro mekte
binin tesisine karar vermişti. 

L---A-
5
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_y_o_k_m_u_?~. -- Galatasarayda nıüsanıere 

F b l 1 k l b 1 d Yavrular lzmlre yerdım huıu-
ut O ]. fınaç arJ aş a } Romanya vapurunun boş11lmo- ıunda büyüklerine ders verdiler 

dıOtndan liman 'irketı M. Galntasaray lisesi talebesi ha-
haberder dea:r aılah lzmir aeylabında zarar gö-

71Jcykoz (4-2) Topkapıyı, Anadolu Dünkü •Yaran• gaz.elc:ıi Ro- ren fakir vatandaşlarımız men-
manya vapurunun limanımıza faatine olmak üzere evelki gece 

(~ ·1) p m.saflllııı luA p c~tı• k . mektebin konfetaO!J Salonunda .- erayı .. 1 geldigvini, fakat liman tir eh 
muvaffak Lir mUsamere vermiş-

vesait temin edemediği için yü- !erdir. 
künU boşaltmadan gittiğini yazı· Kıymetli gençliğimiz.in takibe-
yordu. dilen yüksek maksat itibarile 

Bu hususta maliimatma müra- takdirde karşalanması lazımgelen 
caat eltiğimiı liman şirketi mü- müsameresi bu hayırlı davete i-Eıki mOrakabe encnmeııinhı 

fimdiki halde ııfat ve salihiyeti 
kalmamlfbr. Yeni tehir mediai 
şimdi yeni bir mtırakabe encn
meni tetkil edecektir. 

dUrü Hamdi B. kısaca: cabet eden kibar bir smıf hal-
- Böyle bir vaz'iyetten ha- km huzurile saat 22 buçukta 

l>erim yoktur, defTlİftir. başladı. 
Poliste . 

Bir gencimiz P. teavün sand•2'1 
Cumhuriyet merkez bankasına 

Tetkikat için Japonyaya if tırak ediyor 

gidiyor Polis müdürlüğü tea\'Un sandığı ida-
"Sinolji,, yani çin medeniyeti tetk:i- re heyeti evvelki gün polis müdürü Ali 

ld J~in Japonyaya, maarif vekileti Meh Rıza Beyin riyasetinde toplanarak mii· 
ınet Raif Beyi göndermeğe karar ver- Pera ve Anadolu kulQptert him bir karar vermiştir., 
mlştir. Dd aralı mmtnka dün senelik kulüplere intisaptan meneden Maarif Verilen karara göre poli teaviin 

Mehmet Raif Bey, Parise 1926 da f tb t:: maçlanna Kadıköyündeki \'ekfıletine ait talimatnamenin tadili ,.e sandığının 150 l>in lirayı bulan serma}c 
gitmi§ ve elain~t şarkiye .. mekte~inde F:n:rrn:hçe Stadyumda başladı. Hava. yahut ivil kulüplerin mektep kulübüne sinin yarısı cümhuriyet merkez ~~nka
çin Ye Japon hsanlannı oğrenmıştir. üzel olması Stadyumda bir hayli iltihakı hakkında bir tasavvur nrdır. sına yahnlacak ve İstanbul poh 1 na-
tdeh~et .~f Bey, bund.an başka sans: :e~i:Ci toplamıştı. REKOR KIRANLAR YE ASKERLiK mına 75 l>in lir~hk hi e senedi nlınn 
krtt, ıngılız ve fransız lısanlanru da hı Birinci oyun saat bir buçukta: Son Postanın aldığı mevsuk maluma- cakhr. 
lir. • Beykozla Topkapı arasında cereyan ta göre, hükumet, sporu teşvik etmek i· l\Iezba hada döğüş 

Dün, kendisile görüşen bir muharrı· etti. Beykoz tamnmile anform değil. Bu çin yakında Büyük Millet Meclisine mü Çoban A 1nn, Musa, Kerim ve Sey-
ntize, Mehmet Raif Bey, Japonyada ya na rağmen maçı genç rakibinin karsa· him bir kanun lıiyihn.sı teklif edecektir. an çavuş isimlerinde dört kisi dün Ka 
Paca~ ~tkikat hakkında şu izahatı ısında 4 _ 2 kazandı. Hakem Sahi.hat- Bu tasavvurun ana hatları şunlardır: ~aağaç mezbahasında koyun ·alıp satı 
vermıştır: tin Beydi. 1 - Türkiyede muhtelif atletizm re· mından çıkan bir kavg aneticesinde ko 

- Japonyaya gidince Tokyo darülfü ikinci maç Anadolu Ye Pera takımla- korlan tesis etmiş olanların askerlik yun tüccarı Hafız Mehmet Efendiyi 
nununn gireceğim. (Tokyo Teykoku rı arasında yapıldı. Hakem Refik Os- müddetlerinin üç aya indirilmesi. hep bir olup dövmüşler, Hafız Mehmet 
Daygaku) bu darülfünunun ismidir. man Beydi. 2 - Bütün spor seyahatlerinin yanm 1'~f endi de taarruz edenleri korkutmak 
Orada üç sene çin tarih ve edebiyatı tah Pera tnkı~ı dört O} uncusundan mah· tarife ile zam iması. için silah çekmiştir. . 
sil edeceğim. Henüz maarif vekaletin- rumdu. lhtıyatlarln oynuyordu. Oyun 3 - Spor \emaşalarının her türlU Hafız :Mehmet Efendı ka,•ga esnaı;:ın 
den bu hususta fazla talimat almadı- iki tarafın şiddetli hücumları aı:ısında vergiden affı. da 450 Jirnsının kaybolduğunu iddia et 
ğımdan daha başka ne gibi şeylerle tav müte\•azin bir tarzde c~re):an eth. Ana- Henüz tasavvur halinde bulunan bu mektedir. Zabıta tahkikata başlamış 
tif edileceğimi bilmiyorum. Çin tarihi- d~lu ~~mnnı gençleşt~r.mı~ Ye tak~mın lflyihanın Yakın bir zamanda MecJise tır. 

. . . . . . sura hm arttırmı. tı. Bmncı hafta} mde sevki beklenebı·ı · G.. .. J • "I 
ve edebıyatı, mıJli tarihl!"ıs ;İ~ - bir bire 6era0ere kaldılar. Jkfnci haf- ır. onu rızası e .. 
büyükJ>ir: -cutJarur:- e çın tarı hı e~- taymde Anadolu bir gol daha atarak lSTN DUL ST ADYUl\f Şişhanede oturan Matmazel Em o r-
en cihan medeniyetinin mühim bir ~ıs maçı 2 _ ı kazandı. Istanbulda yapılacak stadyum yeri fiynnın ailesi bir müddet en·el kızları 
mını teşkil etmektedir. Fransa, Ingıl- Pera kulübünde merkez muhacımı, de tayin edihniştir, Pangalti civarında nın Kurtuluşta oturan berber Andon 
tere, Almanya, lsveç, Amerika gibi me- sağhaf ye solbek güzel oynuyor. Bu ta- te bi~ edilen bo§ bir saha bu iş için en tarafından kaçırıldığını söyliyerck şi· 
tle~f ın ıııleketlerde "şinoloji,. lazım ol- kım daha idmanh bir hale geldiği za. münasip yer olarak kabul edilmiştir. kayette bulunmuşlardı. 
dugu mevkii kazanmış ise de, bu zama· man kuvYetli kulüplerimiz için tehlike- HükQmetin tahsis ettiği bu meblağ Zabıtn tarafından ailesine teslim c 
na kadar memleketimizde, biz buna e- li rakip olacaktır. gerçi tamamen modern bir stadyum dilen Matmazel Emorfiya Andonu 
heınmiyet ,·ermemiştik. Pakat son za- Tanzim edilen fiksturun önümüzdeki yapmağa ktfayet etmez. Fakat belediye . el·diğinden kendi nzasile kaçtığını 
rnanlarda Gazimizin milli tarihimizi hafta yapılacak maçtan Fenerbahçe ile nin koyduğu meblitğın da ilavesile bizi söylediğinden yaşının te biti Hi.zımgel 
meydana çıkarmak için gösterdiği ala- Beşiktaşı kar~ı karşıya getiriyor. Bu ma?~°.P etmiyecek bir sahaya malik o- mektedir. Eğer ynşının evlenmeğe mü: 
lca "şinoloji,, ilminin bizde de teessüs maç mevsimin hiç şüphesiz en şayanı Jabılırız. ait olduğu anlaşllırsa Andon mes'uh 
etrne ini temin edecektir. Bu ehemmi· dikkat futbol karşılaşması olacaktır. Inşa edilecek stadyum şimdilik 25,000 yetten kurtulacaktır. 
l'eti gören maarif nkaleti ile darüJfü. Ayni gün Eyüp te Kurtuluşla oynıya- kişilik olacak .. ve .pla~ı bilahare tevsi o- Polislerin mua venP.sİ 
tıun edebiyat fakültesi şinoloji tahsili caktır. lunmasına musaıt hır şekilde yapıla- d .. ., t bil 
için vaki olan ricamı kabul suretile be TALEBE FUTBOLCULAR cakbr. Bu planı mutahassıs bir ecnebi P~lisler arası~ 8 vucu ' n~e 
tıi :ıninnettar etmi tir. Ankara, 14 - Lise talebelerini sivil, mühendis yapacaktır. ve ııbbat noktaı nazarından bır 

ş ,, 111nmnm111At1mA11nn11 mıımunnımmmmllRllmlntlllUIUllUUlll-ftllı111Uım111mıuıu111aıı1ım11nn11nııuRtı llltıııumıtAnnmuumıutııımıılhBnUınılQlllH .. 1-H•I tasfiye yapılacak t lr • 
l\fehmet Raif Bey, Japonyaya git- 8 h h 1 

rnek 1• • tah · t b ki kt d" B VilAyette aylar eyeti Bu usuıta ge en emre naza-ç1n sısa e eme e ır. u . 
tahsisat pek yakında verilecektir. Bu Ecnebiler iktisat vekili ile temaı ran her kaza merkczı doktorları 
htısusta Maarif Vekaleti ile, Darülfü- edip d6ndü gerek kazalardaki, gerek nahi-
tıun ara~rnda muhaherat cereyan et- Memleketimıze ne tartlar yelerdeki bUtün poliı memurla-
rnekt d altında gelecekler? Ankaraya giden baytar he-

e ir. yetı" do""nmu··ıtUr. Heyet, Ankarada rmı muayene edecekler, bunlarm S Dahiliye vekaleti beş parasız bir~ok 
ekercilerin müracaatı ecnebilerin burada amelelik gibi ufak iktisat Vekili Bf. ile görtitmOf, arasında malul olanlar ve ya 
Şeb · • d k" I ı_ işlerde çalışmak üzere memleketimize memleketin bfiyük bir aervet sihht vaziyeti bozuk bulunanlar 

rımız e ı mamu ıe~er tesbit edilecektir. 
f•brik 1 1 t b 1 v T k geldiğini, bunlann birçoğunun iş bula- menbaı olan ye pek fazla art-

' 

.. ._ a .arı .• .an u e ra ya mıyarak memleket dahilinde serseri"cı h l 1 h 1 Malüliyeti tahakkuk edenlere 

._;I( k Al il k ı .J ması mu teme o an ay•an arı-

.. er şır etınm pu u şe •re- ne yaşamakta olduklarını nazarı itiba bir miktar ikramiye verilecek, 

h'•.rıı fazla fiatla sattığından ba- ra alarak bunun önüne germek maksa mızın, bu günlerde eksildiğini, meslekten ihraç 0Junacaklard1r. 
1•1e lkt kil t" o t ~ buna da ıebep hastahklar oldu-ısat ve e ıne m racaa dile bir talimatname hazırlamış \'e Yİ-

Mektep orkestrası tarafından 
istiklal ve lzmir marşlar1 çalm
dıktan sonra talebeden bir efen
di alkışlarla karşılanan bir hita
bede bulunarak maksatlarını i
zah etti. 

Bundan sonra talebeden Ek
rem Refet B. violonselle Suavi 
Hulusi B. kemanla muhtelif par
çalar çaldılar. 

Bundan sonra bir perdelik 
((mahçuplar» komedisi bOyük bir 
muvnffakıyetle temsil edildi. 

Galatasaray izcilerinin teıkil 
ettikleri cazbandm çaldığı dans 
havalarından ıonra on dakikalık 
bir istirahati müteakip bir per
delik .. ihtiyar lnz,, vodvili tem
sil edildi. Küçük Süreyya tara
fından oynanılan kafkas danıı, 
izcilerin oynadığı Aydın zeybe
ğinden sonra izcazın çaldığı 
latif havalar arasında müsame
re nihayet buldu ve hazır bulu
nanlar kendilerine hem hayırlı 
bir iıe yardım etmek, hem de 
güzel bir gece ğeçirmek fusatı
nı veren gençlere kalben müte
şekkir olarak ayrıldılar. 

MUsamereye bilfiil işrak eden 
her talebe ayn ayn muvaffak 
oldu. Piyesleri temail eden ta
lebeden bilhassa Bülent Nuri 
Reıit Asım ve Mehmet Şerif 
Beyler bir çok profesyonel ar
tistlerimizi kıskandıracak ~ir 
muvaffakiyet gösterdiler. Ve 
hakh olarak ıiddetle alkıtlan
dılar. 

Gençlerimizi candan tebrik 
ederiz. 

Nurı Efendi 
Kıymetli bir hoca kaybettik 
Kırk beş ıenelik eski bir 

muallim olan Türkçe hocası 
Mehmet Nuri Efendinin evvelki 
glln Bursada vefat ederek Emir 
Sultan kabristann a defnediğini 
teessürle haber aldık. Galatasa
ray lisesinde Ye muhtelif mek
teplerde memlekete bir çok 
kiymetli talebe yetiştirmiı olan 
merhum Gazi Hz. ne de hoca
hk yapmıştır. 

Kıymetli hocanm ölümll kend
disini uzaktan yakınan 
tanıaanlarla talebesi araansda 
derin ve samımı bir teeısür 
uyandırmııtır. 

' Küçôk haberler td k iunu anlatmıtlardır. Baytarların 
d •re ıiklyette bulunmutlar- lfıyetlere tebliğ etmiştir. 
ır. nu talimatnameye göre memleketi- maaılarımn azhğından meslekle
Şekerciler şirketin mamuliboı mizde oturmak üzere gelen ecnebilerin rini terkettiklerini de ıöylemiı-

011 altı kitilik bir grup vaaitaıile yanında dört yüz transit olarak gele- ler, ve vebayı bakariye kati bir 
&ttta d v cck volculann yanında iki yüz elJiser çare bulmak için bütün viliyet-

~eled iyede . 

Seyyah şubesi 
Belediyede yenir daire 
Seyyahin işerile şimdiye kadar 

belediye iktıaat müdürlüğü meı
gul oluyordu. Yeni belediye 
kanunu mucibince iktisat müdür
lüğUne merbut olarak bir sey
yahlar işi şubesi teşkil edil
mi9tir. 

* L h H Ji'ABR KASI - .Müskirat 
inhi arının Mecidiye köyündeki likör 
fabrikası inşaatı iki haftaya kadar bi
tecektir. 

1 r ıgını, aralannda anlaımıf .J ~ b" k 
o • b ti.irk lirası bulunması icap etmektedir. lerin iştirakile ır ongre aklını 
20 

11 
u tüccarların okka başına mektedir. teklif etmişlerdir. Vekil bey bu 

.. kurut ticaret yapmadan şeker 1 te'-lı"fı" kabul etmı.ttı·r. yer Birden faz a çocuğu olanlarm beher K 

.'\ rnediklerinden kendilerinin çocuk için iki yüz veya yüz yirmi beş 
b "rupa şekeri kullanmak mec- lira fazla parası bulunması lazımdu. 

llriy r d 
"- k e ın e kaldıklarını söyle- Bu kadar parası veya itibar mektubu 
~diler. olmıyan ecnebiler memleketimize girmi 

~llk.rin reçete ile alınacak yeceklerd_ir_. ------
1'ıet enı sıhhat kanunu mucibince hükiı- Tiyatro önlerinde 
tıetrtı h!i e?'lekete sakarin girmesini me· 

§tır. 
ı. 'tapıla b" . 
'\llt-i.tt n ır talımatnameye göre sa-
tıııaca~al.nız eczaneler tarafından kulJa 
tır, • ıcabında reçete ile satılacak-

Sal<aıı 
tiye daı: ~Jpariş edecek olanlar, Sıh
ıııı tter esıne nıUracaat edecekler, bu
llıat \'e~e sarfedeceklerine dair malQ. 

ll ceklerdir. 
~ tın dan t. .. _ 111cla IQ ~ka eczacılar sakarin lıak 
dır. lıtı :ntazam bir defter tutacaklar
tarı.ttdan ette~ sıhhiye müfettişleri ta. 

tetkik edilecckttr. 

Muzika 9almak yeıak 

Eminönii kaymakamı Halil 
Nihat B. Şehzadebatmda tiyatro 

ve ıinemaların önünde çalğı ça
lınmasını halkın iıtirahatini na-

zarı itibara alarak menetmiş, 

Te bu gibi tiyatro müdürlerini 

belediye dairelerine çağırarak 
bu emri kendilerine tebliğ et

mittir. Bu emri dinlemiyenler 
cezalandırılacaktır. 

Y ttğmurdan, ~oğukf ttn $On

ra btıhtJr 
iki giln fasılalarla devam 

eden yaj'murlardan sonra hava 
nihayet dün açmıştır. 

Kandilli rasatanesinin verdiği 
malumata göre dUnkU hararet 
Azami 13 aagari 7 derece idi. 
Hava busıUn yarı açık, yarı ka· 
palı olacak, rtızgar 9imıldan 
esecektir. 

lbrahim Ta1i B. 
Dün Ankarıya gitti 

Birinci umumt mnfettif ibra. 
him Tali B. dün vaki olan davet 
Uzerine Ankarava gitmiıtir. 

Seyyah iıleri kJSJm amirliğine 
vali ve belediye reisi Muhittin 
Beyin hususi katibi Ekrem B. 
tayin edilmiıtir. Seyyah ıubesi
ne lisan bilen daha iki genç te 
tayin edilmiştir. 

Bu gençler tayyare cemiyeti 
merkezi umumi sabık muhase
becisi Muzaffer Sıddık ve Vedat 
Abut Beylcrdır. 

Ekrem Besim Beyden inhilal 
eden hususi katipliğine yeni 
teşkilat iizerine vazifesinden 
aynlan Beyoğlu belediyesi sabık 
müdürü Kadri B. tayin edile
cektir. 

* J{ODJ.;Ks. - Sıhhiye vekaleti tara
fından hazırlanmakta olan türk kodek
si altı ay sonra bitecek ve tatbik edfl. 
meğe başlanacaktır. 

* BlH MÜHACAA1'. - Balva - Ka
raydın şirl\cti kendi ine mua,·~net edH
mesi için hül•umete müracaat etmiştir. 
* l\1E1'UUK MALl.,AR. - Defterdar· 

hk Emlak Bankasına devredilmek üze
re yeniden bazı metruk milli emlakin 
listcı;:inf tanzim etmektedir . 

* :FAKIR ÇOCUKLAU. - Mektep
lerdeki fakir çocuklara bugünden iti
baren Hi!Uliahmer yemek verecektir. 

* DlSPANSEULERDE. - Belediye 
dispanserlerine bir senede 16,500 hasta 
müracaat etmiştir. 

* l\EÇJ E1'1. - l\asaplarda bundan 
sonra keçi eti ayrı bir dolap içinde bu
Jundurulacakhr. 

* A 10RT1LER. - Tayyare pİyan. 
go u onuncu tertip plrımnda amortiler 
çoğaltılacaktır. 

* ZEYTINYAGLARI. - Belediye ka-

l 
rı~ık zeytin} ağı atan lan siddetle ee
zalandu-acaktır. 
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ihtilaf far Baha, daha fazla düşünmedi. Mute- bugün daha yosma, daha cici idi •. Ev-
. . . naya uzun bir mektup yazdı. Aşkını i- den çıkarken hizmetçiye: 

Haydutların kılıçlarından mı kork· 
size! tun uz? Yazık 

Genevre, (9 teşrımsam). -Tah- l ' n etti. Cuma günü buluşmak üzere n· . 'd' ! B ı· d' d' l'h 'h .. k f d a . - ışçıye gı ıyorum .. ey ge ırse . . . . .. .. _ 
. ı1 ı teshıaki~tk ı za~ı o

1
n wera._nl~hın1 a randevu verdt. Hatta adrese imzasını öyle söylersin'" diye tenbih etti. .. tıy.:ır kadın bu •. adar kulfete ha- du. Bu perde onun oturdugu yeri çadr-

ış eme aten ınsan ıgı sı a at· atmaktan çekinmedi. ) .. . .. . . . k cet görmedi. Ley laya: nn diğer kısmından ayırdı. Leyla ile ih· 
manın ağır yükünden kurtarmak Moda caddesinde • 23 r 1 k ta Mute:a_a k~~!.1 d~~~~ıiti kı k~.za ~ - Kalk kızım! dedi, beraber gide- tiyar kadın da onun yanında idiler. U-
istiycnleri memnun edecek bir saf- d a· hib'. DahnumaMa ıkt ubn- n pos cı so un eldı. uMenta oşHeyı lim. beyt, içeri girdiği zaman Hazreti Ayşe-
h b . .. 1.. . · G ura m gazası sa ı a.. e u u kıvrılırken kapıyı ça ı ve u ena a- . 

aya ır tur u gıremıyor. enevre- bitirince sıtrnda ag- b' ''k'' t .. d .1 ekt b h' etç' . - Sız müminlerin validesini tanır yi hürmetle selamlamış, onun huzurun· 
Je bu iş için toplanan devletler mu· 'b' h f:fl d' Hn ır ktırbyu u atmış nıma gon en en m u u ızm ıye mısınız? da ayakta durmuştu. Hazreti Ayşe, U· 

hh 1 d b . 'b' ı · '1 gı ı a ı e ı. em me u u pos aya bıraktı 
ı-a •as arı arasın a ırı ır erı 1 e vermek h d b' h 1 ak .. M ; 'k' . kt b h' - Tanımak ne demek? Onu çocuk- beydin hal ve hatınnı sorduktan sonra 
adeta telifi imkansız gibi görünen .. d.' Semk _ e ırkaz ava a m uzere ~ ena namına 1 ıncı me u u ız- ken kucağımda taşırdım. Senelerce ha· otuı·masmı söylemiş, ondan sonra: 

kt · "ht' l-fl h dnnda gıyın ı. o aga çı tı. metçı aldı. b no aı nazar ı ı a arı er a * * • * * * asının evinde kaldım. - Medine ne halde? diye sormuştu. 
göze çarpıyor. . .. . .. .. - O halde gidelim. Ubeyt cevap verdi: 

Acaba hunun sebebi ne dır 1 Müni~. Bey k~rar verdi. Çünkü .~aı:- Akşam .. ~uru~ ~· ~ansrnı buyük a- İkisi de gittiler. Büyük çadıra yak- - Osmam şehit ettiler. Haberiniz 
Harbı umumiden sonraki muahe- s~nd~n şuphe~~~~yo~_du. Dunu tecrube ı· ma pek buyük bır ıltıC(\tla karşıladı. laşarak müsaade istediler. Hazreti Ay- yok mu 1 _ 

deler ile bilhassa Avrupadaki muh· çın hır ça~e duşundu. Mutena ge~.ç ~o~ "-Karıcığım dedi, seni daha çok se şe ikisine de müsaade verdi. Fakat iki- - Hayır, Osmanı öldürdüler de-
telif devletlerin aldıkları askeri ve şu Baha ıJe 81~ sıkı alakadar g?runu- viyorum. Bu müthiş imtihanda muvaf- sine de bir titreme gelmişti. Çünkü Hz. mek! .. Ne yazık! ... 
ıiyasi vaziyete bir az dıkkat edilir· yordu. Onun a.g~mdan kansm~ bır mek fak oldun... peygamberin devrinden beri bütün müs - Uğradığımız felaketi sormayınız 
se bunun sebebini anlamak zor de- tup Y~~acak, ılanı aşk~decektı. Bu ~~~ Karısı hayretle sordu... lümanlann hürmet ettikleri, valide ta. efendim! bu felaket hepimizi dağıdat 
ğildir. retle ikı sene evvel sevışerek evlendıgı "- Ne imtihanı... mdıkJan islam aleminin her köşesinden etti. 

Mesela Veraaiy muahedesile Al- karısının ihanet edip, etmiyeceğini an- "- Ben seni imtihan ettim, yuvana ziyarete geldikleri ve ilminden istifa- Hazreti Ayşe oturduğu yerden;, Jk1 

manyayi silahtan tecrit eden ve bu lıyacak ve bir haftadır zihnini kurcah- sadık olduğuna kani oldum. Bilirim sen de ettikleri büyük kadınla karşılaşa- mış ve tehdit amiz bic vaziyet almış~.ı. 
memleket için ancak yüz bin ki§İ· yan bu muammayı halledecekti. Çün- o Bahayı sevmezsin... caklardı. - Osmanı nasıl öldürdüler, kimler 
lik ücretli askerle~den.... mürek- k?'. karısının bazl halleri onu .şü~hel~? Onun ağzından sana bir mektup yaz Hazreti peygamberin en aziz zevce- öldürdü? .. 
kep bir ordu tu~~rık _ _ı~kamnı ve- d.~rıyord~. Yaz~ı. Hem ~r!esı gu~ g~- dım ... Sen gelmedin ... Ve elektriği sön- si çadırının ortasında ~~r şilte üzerin· - Müfsitler evini sardıktan sonra o 
ren Fransa bugun butun Avrupa· ruşmek uzere hır yer tayırunde muşku- dürdü... de oturuyordu. Leyla, gozlerini kaldıra nu susuz bıraktılar. Sonra evinin duvar 
nın en Irun:et~i bir askeri devleti lat çekmedi. Nihayet Baha imzasını ~- Eğer elektrik açık olsaydı, muhak- rak onun yüzüne bakmak istemiş, larmı tırmanarak odasına girdiler ,.e 
haline gelmıştır. tarak mektubu zarfJadı postaya verdı. kak Münir Bey karısının bu söz üzeri· Hazreti Ayşenin heybet ve vakarı- başını yararak, vücudünü parçalıyara.IC 

Binaenaleyh Frans.a hükUmeti O gün tatil günü olmasına rağmen 11 1 1 ld - .. .. na tahammül cd -'lliyerek tekrar göz onu öldürdtiler . .. . ne yana ı;: arının a a o ugunu gorur- . . . . . . - · . 
teslıhatın durdurulmasına hatta a: Mu~ır Bey _evden .~e.~ .~rk.en çıktı, ben dü. Çünkü 0 gün kocasını ilk defa al- Ienn~ yere mdırınıştı .. Fal{at bu ani ha- - Bu cinayet irtikap olunurken siı 
zalblmasına taraftardır, fakat aynı dedı, kancıgım muduru zıyaret edece- d t tı kış bıle, ona Mehm~dın ablası karşısın- neredeydiniz, Medineliler neredeydi? 
zamanda diğer memleketlere karşı ğim. Adam epey zamandır hasta. a mış • f , da olduğunu hissettirmişti. Çünkü iki- - Kımıldıyacak halde değildik, he-
h . ld w k ,. .. f h f S t b" . k ta k Baha, Mutenayı ransız tiyatrosuna . d b' 'b' 1 , b . 1 d B . . . . aız o ugu aa erı nu uzu mu a a· aa on ırı vurur en pos cı apı- d kl b b b' 

1
. sı e ıA·ı ır erme enzıyor ar ı. udu- pımızın başında kıJıc sallanıyordu. 

tın k rt·ı ld M t k tu z f b" h avet etme e era er ır el ı vapuru .. .. Le 1,. b' t k' tt• 0 b J za e e §a ı e. yı ça ı. u ena oş . ar ı ır am- ld. _. k" üd k 
1 

d şunuş, y ayı ıraz es ın e ı. - aşınızda sallanan kılıçtan kot· 
Onun için fransız murahhasları lede açtı. ge ıgı zaman opr e arşı a ı. Evvela ihtiyar kadın koşmuş, Haz- karak haydutlara baş mı eğdiniz? t-

silahlann tahdidinden veya tenzi- Mutena mektubun genç komşusun- K~dını da?a çok cana Y~kın b~ldu: reti Ayşenin ellerini öpmek istemiş, fa. Onların saltanatını mı kabul ettiniz~ 
linden bahsedildikçe, bütün diğer dan geldiğini imzasından anlamıştı. Beynınden şımşe.kler geçtı. -~edı kı kat Ayşe buna razı olmıyarak onu yanı - Halimiz çok fena idi. Vazi.vet·ıni~ 
memleketlerin murahhasl~rı. gibi O suada zarfın içinde kalan ufak da~a konsere ;akit ~a~, Otomobille .Be- na oturtmuştu. çok tehlikeli idi. Sonra Osmanın kPnc1i· 
büyük bir tehallükle bu fıkrin ta· bir davetiye yere düştü. Bu davetiye o bege kadar bır gezıntı yapsakou Gıtti- Leyla, onu takip ederek Hazreti Ay- si yardım istemiyordu. l\füslümanıarırı 
r~ftan görün~r~er. Ancak _f!len si· gün fransız tiyatrosunda verilecek bir ler, dolaştılar ... O _ka~ar dolaştılar, 0 şenin ellerini ömpi:3, Ayşe ona da ilti- biribirini kırmasına muhalefet ediyor· 
lahlarm tahdıdı veya tenzılıne ge- konser içindi. Aynen şunları okudu: kadar dolaşt~lar ~- ınsanlarda~. uzak fat ederek oturmuş, ikisinin hal ve batı· du. Bir taraftan bizim aczimiz, bir ~
lince, derhal ortaya bir takım §art- "3 numaralı loca IUtfunuzu bekler." kalmayı tercih etiler. Konser boyJece nnı sormuş ondan sonra bu ziyaretin raftan onun kan dökülmesine muhal : fe 
lar ve kayıtlar koymağa başlarlar. Mutena giyindi, kuşandı, bir elli vapu- suya düştü. sebebini anlamak istemişti: ti müfsitleri şımarttı ve onları başrn;ıtll 
Dediğimiz gibi bu şartlardan ve runa güçle yetişti. Her zaınan{ônden * >1- - ':eyzeciğim, Mehmedi nasıl bırak- bela etti. 
kayıtlardan maksat Fransamn bu- "'"'"'"111111111111m111nımıum11nıu111mııunıımıuııııııt1ıııırı111nm .. ııuıu111Jt1Wlllllllllllllllllllmırıırııııııı11aıııı•N1•Wlllllllllllnttl'-llltlll11Jftllllllllllllllllllllllrn1111uııı1111111111 tın da yola çıktın. l\lehm~t ne alemde?. - Sen böyle söyliyebilirsin, fııkn~ 

g1in kend~ine siyaseten rakip vazi- - Mehmet, çok iyidir, Efendimiz. Talhalar, Zübeyrler, Sadler, Alil a Jlt' 

yetinde olan devletlere karşı asker- Beni size gönderen odur. Kendisi bu rede idiler. En büyük gazaların l:ı'ı ell 
likçe mütefevvik vaziyetini muhafa genç hanımı size emanet ediyor. Ve ken büyük kahramanları bir ~Y yapn• .. .ı' 
za etmektir. Şu kadar var ki bu mak disi gelinciy~ kadar ne:zdinizde ikameti- lar mı? Onlar da sizin gibi lulıçt.u-: iiı' 
aadı açıkça ifade etmek doğru ol· ni istiyor. korktular. 
madığı için kapalı şekiller ve ifade· Kıışş ! . Sağın rey toplamak Hazreti Ayşe, bu sözlerden Mehme- - Onların hepsi de muhasara aHr"; 
ler ile asıl hedef daima gizli tutu- Dün çıkan bir akşam gaze· hakkı yoktur din, genç misafiri sevdiğini anlamış, da idiler. Hepsi de bir şey y~p'l.n•ıyac!l. 
lur: "Silahların tahdidi, tenzili bi- teesinin "hava baharı an- lnt'h d "Kı 1 "ld" ve Leylayı süzmü~tü. Leyla, eriyecek halde idiler. Bir şey yapmaga ka11'~. 
zim candan istediğimiz bir şey, fa· l 1 akp so

1
nun ~yı:;M lisra k 0 udı ... derecede utanmıştı. Fakat Hazreti Ay- lar bile, Hazreti Osman mani oluyı•" 

d 1 ı d .. dırıyor, bazı yerlerde fidan ar yaşasın ıra,, yenne ec apan Le 
1
A b - . T k! 

kat bir kere ev et er arasın a mu· aldanarak çiçek açıyor" ıeklin- meclis açıldı" sözünü işiteceğimiz gün- şe, ~ ayıTeg~n~~ş~ on:: ld' H op~~na yazıd ·n arkas·nda hİ~ 
tekabil emniyet tesis edilmeli. Bir d h d' t . ğ ler için on bir ay kadar sabretmek la- f - ~vgı Aı mıs ırım, ~ş ge ın: sa- d tl'ahz~ded tl!şde pler enıd •. 
devletin diğer devlete taarüzünü e ava ıs neşre mesıne ra men ' 1 .. 1 b k a geldın ! rtık sen benım hemşırem e ı ı e ı o aşıyor u. ·tı 
imkansız kılacak beynelmilel ga- dOn sabahtan beri ha Ya hatırı zım G ~ayı~ gun e~ ça u gerrd . sayılırsın! demişti. Bütün cemaat susmuştu. Nefes bJ 
rantiler vücude getirilmeli Ondan sayılacak derecede ıoğudu. 1~ e.~e .~e~e ~ z:~n :~ .a. yenı Zavallı Leyla, dili tutulmuş gibi ce- almağa cesaret eden yoktu. d r 
sonra artık teslihatın tahdidi ve ten mec ısı omakru! nun 8 ız e ırmı yaşa vap verememişti. Hazreti Ayşe, nihayet başını kal ı 

'ld" ''1 ı·h Bu kıfa la"zım gelen ehemmi· mrş 0 ac H ti A d -· t• k ştu· ::ili i~ten bile değı ır. şte tes ı a· K.. ..1 . 1 d' 1 1 azre yşe mevzuu egış ırere mış ve sormu • a. 
:s 1 . d F ti . · ç- k" b ı. S ursu enne sene er ır a ışan ar a- ihti d k . d" d ··r ·ıı Jııı tın tahdidi mese esın e ranaa ye verınız. un u u ıoı er- d d 1 d 1 yara sor u: - Deme kı Me ıne e mu sı er de 

noktal• naz .. rımn eaası bu suretle ı' - b f k 'lk k d Y · rasm( la de)rs yı mm,eksotnun a sıklra an: - Yolculuğunuzun hedefi şüphesiz kim .•. Demek ki Peygamberin ı.:ehri11 ... . . est ır anın ı ışı ır. eoı na eve a yazan m ep çocu arı gı . :.· 
fade edilebilir. Versaıy muahedesı- aazeteler de artık çıkarlar sa- b' . 1 . 1 1 dır Onla k (Mekke) idL haydutlar dolaşıyor. Öyle mi?.. ı 
le zaten silahtan tecrit edilmi, olan • tı ıtç eikrı sız ıy:ı,.ndar_ ;at~ e.mekt r, mk e - Evet, efendim. - Hayır efendim, yeni bir hül'1iJlle 

nırım; hava soğudu. ep e en sınu egış ırm en or- H b k' d' d"' -
Almanya bugün teslihatın tahdidi karlardı, şimdi sınıf değiştirmekten - al u •.ben r.ıe meye onuy.o- kuruldu. dl 
Veya tenzilı' meselesi yoktur. Bili- * k k 1 rum. Istersemz buraya kadar gelmış- - O halde cinayetin intikamı aJIJ' . R ,. · •• .. T or uyor ar. ( d . d. . 0 d 
kia onun için teslihat meselesı, hat- eımı görunuş. Aradaki fark bu kadar. k~n Mekke). ye ~~- ~r gı ınız. ra a- mı? 

1
,.. 

ta teslihatm tezyidi meselesi vardır. Evelki gün darülfüm.mda yeni * * • ki hanemde ıstedı~ınız kadar kalınız. O halde Osmanın kanı heder otınıı.d ti 
. h d ·ı . . Beni orada bekleyiniz. !sterseniz birlik- M"' d d" · d · ti anl!l Almanlar Versaıy mua e esı e divan ilk içtimaanı ak- Yenı meclıs için fırkalar çalışıyor- . . . .. - usaa e e ınız e vazıye 

• . . .
1 

k • . . . . . . te Medıneye gıdehm. Sonra Mekkeye do 
kendılenne kabul ettırı en as erı detti. polıtikacılar dıdışıyor sıyaset erka· 1. N d . Le ır.? yım .. 

1 b 1 ·ı 1 l'h t t h · aki f · ne ım. e ersın Ya... A lat? t~~ an ey?1~ mıh~ teakı addn a • Bunda Serbestçi lsmail Hakkı ruharplerı on bir ay sonr za erın pi- - Nasıl emrederseniz efendim. - H n t· 
0 

k tr den 5oıı'* 
dıdıne, tl~nkkzı. ıne ır muş· ad' emeko- Bey bulunmamı,. Fakat bu içti- lanlarını hazırlıyor. . . Hazreti Ayşe (Medine) de neler ol- .. -r 'tlazrAel~ smTanlhın a ;\ yre s:ı· 
larak te a ı ederler. ım ıye a· Umanlar ümit edenler, şımdıden a- _ d K d' . . . . mu sı er ıye, a aya, u e ' 19r . w f esnasında al 0 d bı'zı'm ' dugunu sor u. en ısının henüz bır d lb · x ·· t tt'l 011 ..ı dar onlar dıger devletler tara ın· ma 1 ıp a vuç yalayanlar, devlet kuşunun başla- d h b . k 

1 
. e, nı vmere muracaa e 1 er. tıir> 

dan teslihatın tahdit ve tenzil edil- gazeteye basılmış olan fotoğrafa rına konacağı günü yaklaştırmak için ~Y en ~ 1erı yo .tu. hti!ar.~a~~n on~ halife yapmak istediler. Bunları111.,111ı 
. . w •w d'kk . . ? B d . .. .. hır şey soy emek ıstemedı. Çunku Medı d k b 1 t d' S M d'ne ha .. mesım daha dogrusu dıger memle- bilmem ı at ettınız mi ura a takvım yapraklarını duzunelerle kopa- h d" . H . . e a u e me 1• onra e 1 (lıııJ 

. . . . . ne ava ısı, azretı Ayşeyı son derece t ı d ı B" d b ı ta başl!.l 
ketlerın kendılcrıne benzemesını JımaH Hakkı beyin kendi değil nyorlar. .. . . op a ı ar. ır a am u up 1,w 
. . l d' F k t b'" l b' * * * muteessır ederdı. Hele ona Osmanın kat geçirmezlerse onlan katliam edece det 
ıstemış wer ır... a a . oy e. ır şe!. fakat duvara asılı resmi görü- . .. .. 

1 1 k A Jini haber vermek hiç te doğru olamaz- · · ·· 1 d"l H Ik Al' den JllC • 
yapıldı~m~hg?remı·emh ı§lerdır. Ta~u Resmi! bir görünüt diyelim mi! ~emokrası~e g~nul verenler,d.n rla- dı. Onun için ihtiyar kadın bunlardan dr~nlıd.sloy Oe dı er. 1 a ··r _ıtlerin ~rt'"ı 
böyle hır ı tıma ı atırdan geçır· ba ınananlar ınkılabı kuvvet en ırecek, . . . .. . . ı e l er. a on arc mu sı :.1 ett' 

k b·ı .. l'.nç bir h 1 - 'f- inkıJabr d · 1 t· cek kanunlar ha- hırını soylememış, yalnız, Ubeydın ken- den kurtarmak için riyaseti kabU me ı e gu u aya perver erın eş ıre ' d'l . f k t tt·-· .. t d·-· h b 
l 'kt' N ti f zırlıy l 1 k F 1 r yeni teşekkül- 1 erıne re a a e ıgını, ıs e ıgı a er· Mes'ele budur! ··tiil' 
1 oır. • • • dı' Almanı t h e mu u ona. l r .~r dar. nt.1 apkÇ[ ~ kıtaAbm hakı'ki leri ondan alabileceğini söylemişti. Hz. Hazreti Ayşenin hiddeti büsbU nun ıçın şım ar a • f e vucu e ge ır~re , ın se . . • . -

didi teslihatm bahsedilir ikekn bir narülbedayide geçen ha ta ferberliğini yapmaya çalışıyorlar. Inkı ti Ayşe, M~dınede hır takım h.a~ısel~.r artmıştı: taJll'' 
taraftan diğer devletlerin silahlan- temsil edilen "Melo,, pi- lap fırkasının (ku·klan) bunun için ze: vuku .buld~unu sez~rek Ubeyd ıçın mu- - Ben bu sözlerin birini de 8~ ıııı· 

. d' l . . d' w t ft k yesı'nı' seyreden bı'rı'sı' anlatıyordu·. kA b'l' sade ıstedt. Hazretı Ayşe bu yabancı a· N d' ., b"'tu"n bır ·• nı ın ırme erını ıger ara an en- asını ı ıyor. • . yorum. e ıyorsun sen. u oJ'I" 
d ·ı · · ·ı" h nların derecesine " ilk perdelerde temsı·ı çok damı kabulden evvel oturdugu yerın te- t • ı 'ne mukavemet ederek ,;f-ı erının sı a ça o . d b _1 d b' .. t" .. .. d'' sume a emı ıt'" 

1 l . .. •t b" usul kabul . • 'd' H b f b' y . . tih b d • ..h. h b pesın e ag ı uran ır or uyu çoz ur- -1 A d An sı h . bir ala::t' J:(• geme erıne musaı ır ıyı ı ı. atta aş tara ta ır enı ın a a aır en mu ım a er """'"'""'""""' ... - ... ~ .............. ,, .................. w ............. ft .. h.. • mag up e en sar :.e n . .., l\f" 
edilmesini isterler. tirat vardı ki bunda muvaffakı- bir dereceli intihap usulünün kabul e- "- İnkılabın yavaşlamasına sebep sidin önünde bu kadar iğildı 111} • e1' de 

Fakat b öyle bir neticeye v~~k yetsizlik kolayca beklenebilirdi. dileceğidir. olacak hiçbir sağ harekete müsaade e- sitlerin en süfli tehdidine baş d:' ,,.eıc" 
ancak Versaiy muahedesmm intihap termometresi hararet mikya dilmiyecektir. recede alçaldı mı? Katliam ne ! 01<6'. 

B Ne dersiniz, bu bile mükemmel d 1 ı ta' dili ile mümkündür. una oldu. sının aksineişler. Sayı yükseldikçe inti- -lrtica ve şark fikriyatının hiçbir siya- EJJerinizde kılıç mı kalma 1 JJiİtU11 

ise Fransa başta olduğu halde bu hap sıfıra düşer. si teşekkül içinde ajanları bulunmıya- kollarınız felce mi uğradı?... · 01<0" 
muahededen istifade eden Avru· Ondan bir tablo evel Bedia Bu itibarla bir dereceli intilıabın ma- cak, ve bu fikriyata mensup olanlar fi- Kureyşe, bütün araplara me:r_da:llııtıı' 
pa devletleri muhaliftir. muvahhit hanım ölüyor. nası çok büyüktür. Fakat, bir dereceli kirlerini bir propaganda silahı olarak yan siz değil miydiniz? .. Bedır siıdt! 
Zannediyoruz ki bu izahat tahdidi Ondan sonraki perde fena ya- intihap demek, inkılabın her kese her kullanmıyacaklardrr. mantarı, Hendek kahramanta.rı si1l fıl~ 
teslihat konferansına dahil olan pıldı. Seyrederken içimden: fikre göğsünü bağrını açması demek "-Rey verecekler ancak, laik ve başka kimseler miydi? .• Ne dıyerrıisİ'iıt 
devletlerin bazıları arasında ne ka- değildir. cümhuriyetçi olanlara rey verebilirler. alay baği karşısında bu k~~ar et r' 
dar büyük, ne kadar telif kabul et· - Ah, dedim, ne mutlu Bedia inkılap yeni bir alem, yeni bir zihni- Sağın Türkiyede rey toplamak hakkı Ieştiniz ... Onların emrile hu~drrıı vııef' 
mez fikir ve hedef ihtilaflan hu· hanıma ki bir an evel öldü de yet yaratmak için yapılmış harekettir. yoktur. mağa başladınız .. Ne diye, soY t 

lunduiunu gösterir. ŞU fena temsili görmedi! Bu hareketin hududu çizilebilir, hatta Meb'us olsaydım bunu bir kanunlalne diye?- , ·trt""'' 
.At.e/ulıeı A&mı 1apl.u. j.41ıe kanunla tesbit edilebilir. Denir ki: teklü ederdinı. ,Bı 

&E. 



( Harici Haberler 1 Saçlar 
lesımoı ~onıisyonun~H Kadın başlarına taç mıdır? 

Üç noktai nazar beliriyor 
Cenevre, 13 (A. A.) - Tahdidi tesli

hat ihzari komisyonunda muhtelif mu 
rahhaslar, hükumetlerinin noktai na
zarlarını teşrihe devam etmektedirler. 
Türkiye murahhası, bilvasıta tahdidin 
gayri sınai memleketler lehine bir ta
dil yapılmak suretile tashihi icap edece 
ğini beyan etmiştir. Bulgaristan, şaya
nı memnuniyet hiçbir sistem bulama
maktadır. Komisyon_, 3 teklifi reye ko
yacaktır: bilvasıta tal\dit, yahut büt~e 
lerde tahdidat icrası veyahut her iki 
şlkkın tevhidi. Müzakerat esnasmda 
kont Bernstorff, teslihatın ayni seviy<' 
ye getirilmemesi takdirinde tahdidi tes 
lihatın mümkün olamıyacağını beyan 

Viyananın en maruf sanatkar
larından Fröylayin Markart, mo· 

daya uyarak saçlarını keıen ka· 
dınlardan deiildir. Sanatkar ka
dın son zamanlarda uzun saçla· 

rdan nasıl istifade edileceğini 
ıösteren bir yenilik ibda etmiştir. 

Matmazel Markart saçlarını 

ayırarak bir kısmını ıümüt ren· 

gine, bir kısmını altın rengine 
boyamıf, ondan sonra saçlarını 
baıına 1ararak örmüş, ve her 

bUkllmlerden birinin gümüf, di
ğerinin altın renginde olmasına 

dikkat ' etmiştir. 

etmek suretile siyasi mahiyette bir ha ...:.~=--~-~-_.,,~.,.....,.;,...,.~~~
dise çıkarmıştır. M. Massigli, meseleye 
müdahale ederek bu hususların homis
Yonun kapanmasından en·el ari~ nmik 
tetkik edilmesini talep etmiştir. 

Bulgar .. Yunan 
Müzakereler devam 

ediyor 
Sofya, 13 (A. A.) - Hariciye nazırı 

1\1. Burof, gazetecilere vaki olan beya
natında demiştir ki; Romanya'da bu
lunan Bulgar emUlkine mevzu haczin 
tef'i için cereyan eden muzakerat mü
sait bir safhada de\'1lm etmektedir. Pek 
Yakın bir zamanda iyi bir neticeye vu
racağını ümit ediyoruz. Yunanistanla 
cereyan eden müzakerata gelince, iki 
hükumet arasında temaslar devam edi 
Yor. Bulgaristan, bilfıtazminat emlfLk 
lerini terkeden Bulgarların hukuku me 
selesinde musırdır. icap ederse hakeme 
nıüracaat edeceğiz. 

Yuvarıa·k masa 
J indistana muhtariyet? 

Londra, 13 (A. A.) - Yuvarlak :ma
sa konferansında M. Makdonald, mecli
si" Kıral - lmparatora karşı ihlas Ye 

lrlinnettarhğını beyan eden Ye lngilte
re'nin Hindistandaki faaliyetinin bu 
llıemlekete muhtariyet hahşetmektPn i
baret olduğunu ilave eyliyen bir l\arar 
suretinin reye konularak kabul edilme
sini talep etmiştir. 

ee 

lngil terede ziraat 

Fr8ylayn Markart 

Bu suretle batında albn ve 

günıüşten bir taç ören sanatkar 

takdir vebayretle karıılanmışbr. 

Şişman kedi 

Londra, 13 (A. A.) - Avam kamara 
111nda et, domuzyağı, yumurta \'e saire 
tibi gıdalı madelerin memleket dahilinl 
de istihlak edildiğinden fazla i:;tii1.sıLJ 1 
olunduğunu nazarı dikkate alan zira
at nazın, ziraate yarıyacak araziden is-1 Geçt:nlerde LondrAda yapılan 
tifade edilmesini natık bir proje teklif bir hayvanat müsabakasıada re
etnıiştir. Mezkür projede, arazinin zi- simdeld kedi ıişmanlık birincili
l'aate tahsis edilmesi ve ziraatin vasi bir 
lltikyas dahilinde icrasını teminen bir ğini kazanmıştır. Bu kedinin tiı
korporasyon vücude getirilmesi müka- mantıkta kediler arasında cihaa 
fatı · k .. ··k · b 1 le ar ve haralar ıhdası ve u~u 2ıraa rekorunu kırmıt u unuyor. 

teshiJı\t gösterilmesi derpiş edilmiş . 
tir .. Sabık ziraat nazırı l\l. Cuinnec, bu c-~·.1yakilere 'müjde! 
~0Jen.in işsizliğe çaresaz olm~ içi~ ta . ___ "'"~.~-~~ 

P edılmek istenilen gayet ganp hır u 
:aı Oldufunu ileri sürerek reddini tek

f etnıiştir. 

lJ.arp levaz1m1n1 tahdit 
lla ~nevre, 13 (A. A.) - Tahdidi te!"li· 
lltı t ihıari komisyonunda harp levazı
da nn. tahdidine ait müzakerat esnasın 
~eltj !tr.. Massigli, bilvasıta tahdidin lehin 
" 1 

1ransız tezini teşrih etmiş ve neti
'1.) 

0 
arak mütehassıslar tarafından tav 

'« ~edilen usullerin iyice tetkik edi1me R rtıretinden bahseyJemiştir. 

Amerikada Longpis'te 350 genç kızdan mOrekkep bir cemiyc. 
hersene korsa~ uıulü bir ıefer yaparlar. Bu genç kızlardan biri 

fazla podra sllrOndiiğil için ıureta ~d~~~ mabkti~. edilmi.!tir. Re
simde ıefine kaptanı bu idam taklıdını ıdare ettıgı görftluyor. 

Istanbul Tramvay Şirketi 
14 Teıriniaani 1930 tarihinden ilinı ahire kadar mute

ber olmak üzere muvakkat aakeri ücret tarifesi 
Resmi elbiseli Kara, Deniz ve Jandnrına Zabitanı ayni araba içinde 

fasıla verilmeksizin icra edilen her hangi bir sefer için tramvay ücreti: 

Birinci ikinci 
Mevki Mevki 

Tramvay Ocred 
Köprüler resmi 
Nakliyat vergisi 

5 2,50 kuruş 
ı ı 

0,25 0,25 " 
YekOn 6.25 J.75 ., --------Zabıtan Beylere malısua abonman kamel~ri 

J) - Munhaaıran birinci mevkide olm~ uzer~ fasılasız 60 sefer yapıl
m:ısı hakhını bahşeden cem'an 60 varakap havı kame er; 

Birinci mevkide 60 sefer ücreti 
Istanbul Tramvay Şirketi tarafından icrası kabul edilen yüzde 

300 knruf 

40 tenzil At • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 20 .. 
Tdiyesl icap edecek bakıye • • • • • • • • • • • • 180 • .. Iltveten: Köprüler resmi ~ 

Nakliyat vergisi ----• 
YekOn 255 .. 

2) - Munhaaıran birinci mevkide olmak üzere fasılasız 20 sefer yapıl
ması hakkını bahşeden cem'an 20 varakayı havi karneler: 

Birinci ~)ide 20 sefer 100 kuruş 
lstanbul Tmnıvay Şirketi tarafından icrası kabul edilen yi1zde 

40 tenzilAt • • • • • • • • • . . . . • • • • • · 40 • 

IlAveten : Köprüler resmi 
Nakliyat vergisi 

Tediyesi icap eden bakıye 60 
20 

• 
• __ s __ ,, 

YekOn 85 

Binaenaleyh, bi! abonman karnesi ile tediye edilen b'r seyahat ücreti tekmil 
rüsum dahil olduğu halde 6,25 kunıt iken >alnız 4,25 knruıtad ibaret olur. 

MezkOr karneler ancak resmi elbiseli Ye birinci mevk'de seyahat eden 
Zaditan tarahndı.n istimal olunabilecektir. 

Sivil elbiseli Zabitan umum sivil yolcular gibi bilet ücreti tediye ederler. 
Resmi eldiae ile seyahat eden Kara, Deniz ve Jandarma Küçük Za

bitan ve efradı Askeriyesi 
Ayni araba içinde fasıla verilmeksizin İcra edilt>n her hangi bir sefer ücreti: 

Birinci mevki ikinci mevki 
Tramvay ücreti 5 ~.::>u 1."UruŞ 

Kara, Deniz ve Jandarma KDçOk Zabitan ve Efradı Aakeri
yeıine mahıus abonman karneleri: 

Munhasıran ikinci mevkide fasıla verilmeksizin beş seyahat yapılması hak
kını bahşeden beheri Beş varakalı karneler; 

İldnci mevkide beı seyahat ücreti 12,50 kuruş 
Istındul Tramvay Şirketi tarafınd.n icrası kabul edilen yüzde 

40 tenzi!At , • • • • • • • • • • , · . . . . • 5.----- · Beher karnenin bedeli 7,50 .. 
Binaenaleyh, seyahat ücreti bir ıtbonmın karnesi ile tediye edilirse miktan 

2,50 kW'Uf olacak yerde yalnız 1,50 kuruıtan ibuet olur. 
Jşbu karneler munhasıran, reımi elbi~ i'e yalnız ikinci mevk de seyahat 

eden Kara Deniz ve Jandarma Küçük Zabitan ve efradı Askeri-
yeıi tarafından kullanılabilir. j 

Si'Yil Elbise ile sevahat eden Kara, Deniz ve Jandarma Küçük Za

bitan ve Efradı Askeriyesi bilet ücretlerini umum sivil yolcular gibi 'I 
tediye ederler. 1 

Adonman karneleri, tekmil Yramny PIAnton kulübelerinde, hatların münte-
halannda ve Tünelin Galata ve Beyoğlu 

lFLAS EDEN BANKA 

kişelerinde satılmaktadır. 
lstanbul, ı 2 Teşrinisani r 930 

Müdüriyet 

-!tr. uslar ne diyor ? 
t.eteaı OSkova, 13 (A. A.) - lzvestiya ga. 
~ili ' Londra'da toplanan İngiliz Hint 
~:ransının hiçbir neticeye varamıyP. 
Jti, ~ve lf int burjuvalarının bir ihti
tilte eydan vereceği mülahaznsile Jn. 

"Popolo Ditalya,, gazetesinin verdi
ği maltlmata göre Romadaki (Reçiyo
nale Ligore) bankası iflas etmiştir. 
16000 kişinin bankada mevduatı vardır. 

Oarülfünunlular ın 
seyahati 

Muhte-lif seyahat mevsimlerin
de tehrimize Balkan darülfünun 

talebesi gelmişti. Buna mukabil .. 1 re'11in ·· ·· .. >"aıı onunde boyun eğmiyeceği-

~· 
~~l\LENEN MEMURLAR 
'l'ıl'Jı rca (Otrov) gazetesinden: 
~~ :;a belediyesinin esnaftan mü
-~~l ip llleınurlanna tevzi ettiği ""r Zebı PeYıtfr)erfnl yemiş olan 24 m" • 
.. ..,, ~rleıııniştir. HtikGmet tabfbl mc 

ziyeı etnıı,tır, ı 
Yeni lcadolunan makine 

Ahiren lnpterede 7eni )ir 

alet icat edilmi9tir :- Bu alet 
. diğer içerisine para atılarak çu
kulata, ıeker vesaire çıkan alet-

lere benzemekten iıede daha 
mahirane tanzim edilmiıtir. 

Alt ilat tarafındaki yarıktan 
içeriye bir onluk atılacak olursa 

bq saniye sonra aıağıya yanar 

bir airara dllamektedir. 

bizim darlllfünunlularm da Y ogos

la vya ya bir seyahat yapmaları 
tasavvur edilmektedir. Bir refi

kimiz bu seyahatin yakında ola

cağını yaımışıa da bu haber 

doğru dej-iJdir. Bu seyahat ilk 

bahardan evvel yapılmı)'llcaktır. 

. . , . . . .. .. . 

Günün Siyaseti ... = 

'. ·. " . 
• l, • • ' " 

Yuvarlak mas~ kon· 
feranıı 

t'u,·arlak masa konferan:.ıı Londra
da açıldı. Konferans, Hindistana \'erile 
cek idare şekli ile meşgul olacaktır. Bu 
konferansın toplnnılmasım Hindistan 
ahvalini uzun l.iZadıya tetkik ettikten 
sonra bir rapor kaleme alan Simon he 
yeti, teklif etmiş, İngiltere ve Hindis
tan mümessillerinin konferansta knrşı 
karşıya gelerek vaziyeti müzakere et
melerini istemişti. 

Bir sene e\'Vel l\f. Makdonald bu tek 
lifi tasvip ettiğini bildirmişse de hu sı
rada Hindistan milli kongresi tam is-

'tik lal için çalıştığını ,.e bu konferansa 
:ştirak etmekten bir faide ummadığını 
ilan etmiş.Bunu müteakıp Hindistan da 
silahsız isyan ilan edilmiş ve bu suretle 
bulunmak hususunda bir kayt ile mu
kayyet bulunmaktadır. 

Fakat konferans serbest bir surette 
toplanmakta Ye istediği gibi tekliflerde 
bulunmak hususunda serbest bulun· 
maktadır. 

Konferansa Hindistan ve İngiltere 

namına 60 murahhas gösterilmiş fse de 
1 

bunlardan çekilenler olmuştur. 
1 

Konferansın i~timaından mukaddem 
Hindu murahhaslarla müslüman mu
rahhaslar birkaç kere toplanarak ve at 
ralannda bir anlaşma zemini hazrrlaı-1 
mak istemişlerdir. Hindular, 24, mttsUl 
manlar 15 murahhas tarafından temsil 
edilmektedir. Bunlardan başka Sihleı: 1 
ve Parsiler de temsil edilmiş bulun• 
yorlar. 

Hindistan prenslerinin namına bfll. 
çok mahraceler konferansa iştirak et. 
mişlerdir. 

Bu toplanmadan bir şey çıkacak 
mı? 

Bunu tetkik edelim: 
Hindistan 320 milyon insanla mes

k(iıı bir kıt'adır. Bunlann 80 milyonu 
müslüman, 200 milyondan fazlası Hin
dudur. Hindular arasında putperestli
ğin en garip şekli hakimdir. Bundan 
başka bunlar kast sistemi dairesinde 
yaşarlar. 

Hindistan bu surele iki büyjj~ kıs
ma ayrıldığı gibi siyasi noktai nazar
dan da 2 kısma aynlır.Bunlann biri in 
giliz hindistanı, diğeri yerli hüktlmetler 
dir. Yerli hükumetlerin idaresinde 
70 milyon nüfus yaşar. Bu yerli hükti
metler lngilterenin nezareti altında ya. 
n müstakil yaşarlar. 

Bunların gene ,·aziyetlerini muhafa
za edeceklerinde şüphe yoktur. 

Geride lngiıt. nin doğrudan doğruya 
hükmü altında-bulunan kısım kalıyor.in 
giltereye tabi kalmak şartile mukadde
ratı ilerletilecek olan kısım bu kısım. 
dır. Bunların içinde müne\'Ver ve milli
yetperver kütle tam bir istiklal için ça 
hşmakta ve konferansa iştirak etmekte 
dir. O halde konferansa iştirak edenle
rin bir kere bu milli gayeden uzak ka
lacakları ve onu mevzuu bahis etmiye
cekleri muhakkaktır. 

Konferansın bütün yapacalr 
gene Simon heyetinin teklif ettiği te
kilde Hindistan kanunu esasisinde • 
fak tefek tadillerden ibaret kalacaktır. 

Bu ise, Hindistan milli hareketini 
kat'iyyen tatmin etmiyeceğinden Cidal 
devam edecektir. 

O. R. 

lat. 0.0srüıbedeyi temııllerı 
Buakşam saat 

21 buçukta ISTAftBUL BELEDiYESi 

~.b~:·~=.i~ l 1111 1 
Piyes 

~lu~· hip zade Jlllllllii 
Celal 

Bu akıam l mum biletlerde ten· 
zilit vardır . 

Altı yaımdan atağı çocuk

lar tiyatroya kabul edilemez. 

Rafit Rıza ve arkı dafları 
Bu akşam 

Fransız tiyatro•unda 

Aktör r n 
Piyes 4 perde ı o 

Tercüme eden Mıhınut Yesari BcJ 
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Hararetli Hariciyede lrlandalılar 
Asılları Arap mı imiş! 

ir içtima Mahut telgraf 
[Üıt tarafı birinci ıayfada] hnkntındn filen , ·nzife gören muallim- ZeyneJ Besun tieyin çek. Yeni tay n ıer yapıldı Sunday Dipatç gazetesinin 

~· c riyasetine re) i işarı ile nöprülii lerden mütl!şekkildir 'e 'l'Urkiye mual· • • h I k } Ankara, 13 _Münhal hariciye şifre verdiği malümata göre Arabis-
d d h"Jd ' tığı ta a < u < edi 'Or ı Zade Puat Bey katipliklere Yu uf A- lim birlikleri fe era yonuna a 1 ır. memurluğunn Tahran ikinci ınıf mü t anda 40 sene yaııyan bir r-

gah. Bedri, Arif füıfet, Cemal Be) ler Birliğin mak adı a nğıdnki esn lnr Halk Fırkasından ~ekilip Serbes Fır- teşarı Vehbi, yerine Sofya ba:.k{ıtibi Ce- Iandalı, geçen hafta asıl doğdu-
scçildi, hesap tetkikine Ha n Fahri, dahilinde çalı maktır: kaya yardakçılık ettıkten sonra tekrar ıaı, --·erine müstesnr pa'-·esile 1 inci d aJ l K k h · d t "' ,..- "' g· u yer o an or şe rıne av e 
Fehmi Be) lerle Huriye Hanım intihap A) • teslektnşlar arasında tanı ıkhğı ondan da çıkan Ye 1 tanbulda bulundu- ire 2 inci su be müdürli Punt, yerine 

· · i · ı· b' k d 1 k d t · .. d d... · b' " ı etmiı ve ana dilini haylıca unut-edildikten sonra idare heyetinin geçen ~emın, a~ım Ye se\gı ı ır ar a aş 1 - .:u sıra ~ zmıre gon er ıgı gnrıp ır Amsterdnm konsolosu Kudret. Amster 
seneski faaliyet raporu okundu. ıdnme ettcrrnek. elgraf bır takım dedikodulara sebep o- cnm ikinci kon olo luğuna O küp kon· tuğu için ılk iş olarak onu tah-

Bu raporda 192:> ne indenberi mual H) lesleki 1 abiliyetlerile fikri evi· an Hizmet ba muharriri Zeynel Be- olo u :Firuz küp birinci kon oloslu- sile başlamıştır. 
!imler birliğinin mü~rnir bir faaliyet )clerini nı'litırncak faaliyetlerde bulun- im Bey gazete inin son nushaların- ğuna Herlin 'kon olosu Ali Riza, Bel'li- Gazetenin muhabirlerinden 
göste,rmediği 'e bunada munllim- mak. dan biri inde bu telgrafı çekmediğini t . 1 . . · ı " d .. .. F t . bı·rı' bu Irlandalıyı bularak onunla .. .. . . . . . • ı e za ış erın ıcı mu uru ua , yerme 
ler birliğinin bir merkezden idare edil- C) Tesanut ve tenvun hı lerının ten- unun hır suıka t oldugunu yazmı:. Ye ı· h k 1 l J • C • . . ermnnsa on o o u c rı ura, vcrı- konu,mu' ve ondan şu beyanata 
mesi i teminin ebep olduğu ,.e nihn- mıye ıne yarayacak te ebbü ve faali- bu mealde Va ıf Beye bir de telgraf :. . - .. 
)et I tanbul merkezinin müdafaa etti- )etlerde bulunmak. (Tasarruf ~andık- çekmiştir. 1 e sabık Belgrat muavın kon olosu Mu- almıştır: 
gi federatif ~i temin merkezi umumice ları t i etmek, istihlflk kooperatifleri Alınan mnl\ımata göre Jstanbula tnh- nir lbrnhim, Meı.het ikinci kon olo lu- 40 seneden beri Arabistanda 
kabul edildiğini bildirdiği )RZılıyordu. \ÜCuda getirmek). ·ikat için gelen müfetti telgraf idare- ğunn şifre müdiirHiğU başkfıtlbi lsmn· yaşıyorum. Bütün bu muddet 
Bundan onra 1929 ene i nisanında D) Halkın irsat \e temiıine çalış· indeki dosalnrı tetkik etmış ,·e mahut il Hakkı, yerine l..ondra konsolo mua- zarfında bir tek hemşehrime 
muallimler bir kongre )apmışJaı· ,.e bir- mak. (Halk de~aneleri asmak, halkn rnberi veren telgrafın aslını bul mu -1' ini Pertev Şevi i, yerine Londra kançi- rast gelmedim. Arapça ile Gae-
liğe bir az hayat \'ermi.,.lerdlr. Bu ene mah u konfcran ıar tertip etmek, ne _ tur. nu a ıl bizzat Zeynel Be im Beyin lnrı ', ffet, yerine hulmk miişaYirliği b 

:. .. ·· kA Jik arasında büyük bir müşa e-
ise birliğe alaka yeni baştan artmıştır. riyattn bulunmak, mUnasip zamanlar- lyazısı ile yazılmı tır. Yapılan tctki- i çuncu utibi Ahdülkaclir. Amsterdam 
Geçen seneki idare he,>eti )eni bir ya- da memlekette, köylerde seyahat yap- kat esnasında ikinci bir telgraf daha 1 nnçilan Ethem ·nriz B. ''ekfılet emri- bet vardır. Benim kanaatime gö· 
a hazırlamış, birlikte muhtelif toplan· pak köyliinün fr adı için temas va ıta- ulunmuştur. ı e, yerine llerJin kon olo Juk kançilan re lrlanda adasında ilk yerleşen 

tılar )aprnış muallimler mecmua mı tarı' hazırlamak)~ Bu telgraf Hizmet idarehanesine hi- l mail Galip Mübarek, yerine i tihlm- millet Araptı. 
yeniden neşretmeğe b~lamı , geçense- E) Türl~ halkıyatının tem·ir ye inki- ben şu emri muhtevi bulunmaktadır: rnt üçüncü katibi Uuhi, yerine Üsküp :eeı 
ne dört dershanede 126 ki i)c yeni harf .arına yarayacak tetkikler yapmak. "Vasif Bey hakkında gönderdiğim lnnç~ları Rifnt,.yeri~e abık Hnmbur?I Yunan gazeteleri ve 
ler öğretilmi"', kö)lerc bir aJfabe dağı- fi') Birliğe dahil muallimlerin hak ,.e telgrafı ne ... retmerlniz". 1 ançıları Hamdı, münhal Hamhurg hı· Türk kadını 
trlmı... bazı arkada lara ) ardım edil- menfatıtlnrını korumak, muallimlik Hizmet muharriri hakkında takibat ı inci kon olo luğuna b~kon olosluk . • 
mişür. Bu raporun okunma ındnn son· me Jeğini yiik eltmektir. yapılacağı tahmin olunma.'ktadır. pa) esile i tihbarat müdürü Şerif, yeri·! Ankara ey~hnt.ıncle (. ~renı~eı.~ . ~ 
ra ilkmektep muallimlerinden Arif J<'e'· -. ne 1 kenderiye konsolo u Kamil verine r fakat eden 1 atrıs gazete 1 mudUt u 
· B ·· aldı . 1 .. 1 d' n~ndan sonra ~azi H?zretıerin~ baş Yunan sefareti müstetarı . . . . f . '· . ı. Politi 'l'ürkive , .e türk kadrnlnrı 

zı e) soz • \e un an oy e ı: ,·ekalete, leclls :rıyn etme, l\faarıf ve- Berlın bınncı mı mü te arı Basn na- _ · . 
M 11 • ı -· · A . A . . .1 . Ankara 14 (Telefon) Yu t . b k 'ILf k .. t N hakkında yazdıgı hır makalede: ua ım me egının maneH nimetı o· kaletıne, tuzımat tel rrnfları rekı me ·ı - • , yerme n ı u os ova mus e arı ı u .. . k . k k d k 1 •• • 

3 "Turkıyede es ı ar ·a ını a ma-
nu yukseltmı~ fakat maddiyat ~ahasın- ılkı ... larla kabul edildi. Muallim affet nan sefereti müsteşarı Istanhu· ıettin ı.~erruh, I :.> luk işleri mUd ür t • d. • . k 1 • .. 
dl\ hiçte bö 1 1 t Ç" k'. 'lk B . t 1 d . t 1 1 l h k t . t• l"ğ" k~l .. . 1 • mı:. ır. Şım ı \enı, mn u ı goren. ça-) e o mnmış ır. un u ı · eyın op u te nsa ''e şama me e e e- a are et e mış ır. u une ,.e a et mutercım ennden Ali 1 h. t •• k.k d d E k' t" k 

Ü r• unıı· 1 . • 1 kt ld - . h lck d ·ı i k'I ak U ı· 1 . J> i b' . . ışan ır ur n ını var ır. ~ n ur z m ~ m ım ennın a rna a o ugu rı a ın a ı m tet ı tat yapm · ze- --· ..... - ..... 11.umınaııu•"-•111wtıun""'-"ııı0t1ııııııunıuıı ı \.ema, verıne ar s ırıncı kon otosu k d 
1 

b 1 h ta f d 
maa in) metli ordumu?..a kı)n ed cek re bir komi yon te ... kili teklifi kabul e- Balkan harbi daha vuku bula- Nebil, y~rine üçüncü daire ikinci şube da ınınıd stanb' ut~•nıüerb 

1 
ra ıdn a, a

5
ra· 

ı k ·h t 1. · b d . . h . h 1 d"ldl .. .. F l . 1 ım ara ım ır ur u ama ım.. o-o ursa nr a)e utr a ça' u maa ır. dılerek ıdnre eyetıne ava e e ı . caksa bunu ••cak hariciyeye mü duru unt zzet, yen ne A,.. on) a kon k ki d dd 
1 

d t .1 A . h 
Ba•ü ü h t 'kt t b h 1 .. d .. kk . . d h f H . F'·ı ·ı 'k' . J a ar a.cn e er e ama ı e H upa 

e n n a)a 'e ı · ıs:ı u ran arı- Dokuz kı:.ı en mure · ep venı ı are e· mensup birkar kitiden baıka "Olosu Rau nyrı, ı ı le ı ıncı con o· .1• . . . k 1 1 .. ü 1• 1A a k d 1 ·· ~.. • k b' . h .. · . :r • A . gı H gıyınmı acıın ar goı m. ~vve a 
na T a a~ ar gogu geremı) ece · ır ) etme er zum re ayrı ayrı aza eçtı. bı·r kı'mıe bı.lm•z. Jo u Rıfkı B. Yekalet emrine, yerme 1 1 b' t . . 1• k t 
halde b ı 1 1 1 d 1 'h . 1. lü .1 ld .. k " .. d .... 1 nın nrr ecne ı zanne mı ım. •n a u unu)or ar. aa arımız an ntı np gız ı rey u u ı e yapı ı, yu - matbuat şube mu uru Cemal, yerine t " k k t kl . •tt' A , 
mesken bedellerinin ilgası bu vaziyeti ek zümre namzetleri unlardır: Birkaç sene evvel Çemberlen ekalet terdime müdürü t mail Hakkı ur çled o,nusk,. u n1rını 1 

1 kı dım., 'e-
h. k t 1· h· t d. d k 1 .. ·· Al ·ı F d d . ' rapa ı an ar ız o an JU ·a ın :ır r ır a < ·• ,ı e ıt e ere · e eme suruk· Yük ek muallim mektebi müdürü Hfı manya ı e ranıa arasın • e· )erine Kudüs birincı konsolo u Atıf, . .. . • 
Jemi t' 1' d · · t · i t kkrl" nı tur hanımları ıdı. ır. e avı ı enz. asr e.. · ll u- mit, mektebi mülldye munllimleıinden ğer bir harp vukuu takdirinde \erine ikinci kon olosluı~ın Rumiye kon "' . t•· k k d h · h da. 
müzden imdat bekleriz" .. .. . • . . . . . .ı enı ur n ınma er ı o,: n ı ın 

. , . : ıddık • aml, Darulfunun garp edebı- lngifterenin Fransa j)e hareket solo u Sabrı, yerme Mıdıllı mua,in te adüf eder iniz. Bilha ? tilrk mual· 
. ~n~ Fe)zı Bey mualhmler ara ında- yatı müderri i Şerif Beyler a ~i azalı- etmeıini taahhüt etmiıti. Onun 1 on otosu Cemal, yerine .)fre miidürlü r . savanı gıptadır. Bu fe,•lmhide 

kı ıkflıği kaldıran merhum maarif 'eki- ğa. Fen fakülte~inden Hamit Nafiz Ye ğü mümeyyizi Ahmet N ip, Napoli mu fımedsıl ., • . b' .1 ,. . ıı·r-e 

'

. N . n . . . veya başkasmın buaa benzer ny u ı un ur )cnı ır ne • (' ı~ ... 
1 ecatı e)ın ruhu için hır dnkıkn sü- mektebi mülkiyeden J.~tem Deyler yedek nvin konsolosluğuna ticaret i leri baş· • J d'd .. 
ı.üt ed'I · · te.kl'f tt' b kt·f - . . .. · . gizli taabhUtlerde bulunup bulun- A . . . . • . ge ça ışıyor ı anıyor.,. 

ı ~esını ı e ı ~e u te · ı a7.n1ıga, tıcaret mektebı muderrıslerın- 1 atıbı Hasan Rıfat, yerıne Napolı mu- Akr lis azete i de türk kadınırı· 
abul edılerek ·üküt edildi. den Vehbi, tıp fakültesinden 'J'ev:fik Ue- madıimı bir kimse bilmez. Gerçi :nin kon olo u 1',cyzi, 'fre ba müdürü d opo g bah t . e i\ kara he· 

Üsk .. d 1 h k. ı·"' ·ı i . O t b. h d . t tb'k" . . ~ .. b . b . K h' 'k. • kA 'b' an uzun uzun e mı v ı n • u ar muallimlerinden Şe\•ket n. cep Bey er a ım tı-;e seçı m ştır. r a ır mua e enın a ı ı ıçm onun ı.u aşkıtn etme a ıre ı ·ıncı ah ı 1 d' d '1'I ki 1 N k 1•11• . . . . e ıye aza ın an ı• n ıu e amı ~ 
lıır ~k özler öyledi, idnTe heyetini zümrenin nam7.etterı: Galatasara) dan meclislerden ge,.meai llzımdır. Ekrem, Burgaz muavın konsolosu Hık- 1 b' d ··ı: k t t 1 tir BıJ 

· · • • d F ik" k 11 • UdU ti "' . nım n ır e mu .ı a neşre m ş . •kJt ve hır rneb'u meclıste ••muallim- la Hay ar. er o) ız esı m r Onun ı"çı'n Lokarno rnuahedeıı'. met Nafi B. vekllet entl'ine, yerine hı t 1 G zl h tl • • • ı 
1 . K d k" k k t kt bi . 1 d . 'k· . b Ü •. I' k ze e n rıcn. ıa n:tre en ı ın Y" leri fazla para \cremeyiz, büt ·emiz mü- :Ma ur, a ı oy er e or a me · e n- d I ıınc aıre ı ıncı şu e m meyyızı ., - d ğ 1 . k 1 d , 1 t' k d t· 

• • eo k' d k 1 .. mec ı'sten gc,.mı'şti fakat bu . . . ı '• uı· ma a e e: o, {UV\'e ın, u r 
tt delil" diye öz ··ylediği bir ırada den Mehmet Alı ~e' ı. ~ e e aza ıga, ~ ' rem, yenne Halat kon olo u tuhıttın. t' t' 1.d. d kt d ' 
d ·ı · ı b ı k t üd" ·· z k ' k k muahede kı'mıenı·n muvaffakı·yetı• · · lhb ·· · · ın ımsa 1 ır... eme e ır. <en ı erme tekaudi)e 'erilme.si talep \'e s tan ıı ız or a m uru ,c ı , er e · yerıne ı t arat mumeyyızı , en·er, 

kabal edilmi tir" dedi bunlardan ba ka muallim mektelJi muallimlerinden Hıf- alınmadan hazırlanmıı, ondan ) erine Selanik ikinci konsolosu Hayri, \Tanı voruz ! ha ,.,eri 
I tan bul muaJlimler lJirliğinin fide- zırrahman hakim he} etine, lfondilli kız ıonrıı mecliıe vermişti. Esasen ) erine ikinci daire üçüncü şube mümer Mardin, ·14 (A.A.) - Son pos· 
ta yoktan varedildiği ve bundan li e i mUdürü Akil, Üsküda r kız san•nt- mecliein de tastikinden baıka )izi Fevzi, yerine Paris ikinci katibi ta gazetesinin 8 teşriniaani nüs· 
onra yaşa~ucağı bunun için de bütün mektebi müdürü 7~1.i)e H. y•pacak bı'r 

1
.,1• '-alnıamıılı. Ce\•det, yerine Ilern ikinci katibi Faik h d p I k d k·ıen 

il . 1 . t • 1.• .. H llU . . B 1. .ki . kA t'b ' N asın a a u azasın an çe ı mua ırn erın )lr ıge muuenet etmeleri tık zumre nnmzet eri şunlardır: Is- seyın, yenne er ın ı ncı a ı ı e 
ve elele 'erilir ebaşça\'U..: knlınmıyacağı tan bul üçiincü mektep muallimlerinden ı Hali hazırda gizli taahhütler dim Necdet, yerine Prag ikinci kfitibi «Yanıyoru.z, yakıl!y.o~uzh> serlav: 
da söylendi. Uei mii1.akereyi kitfi göre- Tah in Demiray, °' klidar he inci m k- bulunduğunu herkes bilir. Fakat 1'c,fik Kfizım, yerine ikinci daire birin halı ho.berı muhbırı ıle bu haber• 
rek senelik faaliyet raporu ile varidat tep basmuallimi Hacı Tahir Be) lerle. 1914 senesi ya:ıılı muahedeler ci şube UçUncü katibi Perit, Kahire i- neşreden guete aleyhinde müd
yekun 800 lira 67 · uı·us olan bilanço- Be) oğlu ıs inci mektep bas muallimi bulunmadığı halde neler yapıla- kinci katipliğine Pnris üçüncü katibi dei umumilikc• görülen liııul11 
nun kabulünü re•:e kovdu ,-e kabul e· ·aciye H. )edek az lığa, 'C klidar birin v • • b l M Cemal • ait, Kahire üçüncü katipliğine üzerine takibata başlanılmıf~ır "' "' cagını gôstermış u unuyor. ar-
jiJdi. ci mektep baş muallim Refet, Beyoğlu 1 F d k l k Londra üçüncü katibi Sem ettin Arif, 1 • cıı 

ir şa oşi iyor i: "ge ece Sırp rf k 1 1 k . 1 . kAt•h· C .1 lstn11bal malı ·emeı as oe liçı.n 
f'undan sonra e ki idare he) etinden 2:; inci mektepten nu tü, hakemligi He- k > e ne on o os u ış en a ı ı emı l ı. ı. , ,1 C .1 f daJI 

bir cihan harbi olaca tır. Her , f' . 'll,.'d·ıı· k •1 S 1• h t ıu"'utt aa.resmaen: ıv m. amı e tara ın ;:amit Uey öz aldı \C )eni tekil edi- )oğlu ı:; ci mektep baş muallime i Şa- a ı, yerme mı ı ı ançı arı a a a · k • ıtl 

1 memleket bu harbe g irece'- ve t•ın, ... erı'ne zat ı·şıerı· tahal.kuk memuru oca ı ?tl ışon E.f. nlc)hinc ikame et<ıeı,1• len federa_yonun ga) i hakkında bazı ziye H. \"e 1 tnnbuJ birinci mektep mua 1' • - • 

i7.ahnt verdi. Bu fedenı. yon ya ası limi 'ihat B. He ap müfetti liklerinc bu harbe erkeklerden başka ka- Edi;, yerine Roma elçiliği avrnk memu boşanma da, ac:ı tahkikat 'e mu1hııkcme• • N · u·· .. ·· d ·re bı·r·ınc 'ı esnasında bilumum lepliğııt ı 4nen r müttcrik: ., kabul edildi. Buna nazaran 28 inci mektep ba muallimi Fahri ve dmlar ve çocuklar da ıştirak e- ru azım, yerme çuncu aı d 1• 

birliğin adı ''I tanbul muallimler birli- l tnnbul 1i esinden Hasan Fehmi Ue)- sobe üçüncü kıitihi Mustafn Yehbi ye. pılmış ve m.ahkemcc~ kanunu me en. 
dcceklerdir... ' J f s b' , nin 132 ıncı m:ıddcsıne tC\'fıknn tart 

ği" dir. Birlik lstanbul vfüi)eti ve mül· ler secildi ve l ongre nihayet buldu. rine Viyana kançilnn r an n ıt, le r · b 1 k ı ırı11 
·-··-- --- Acaba biz ozaman hangi ta- . . 1 . . ·ı katili N' . K e\ nın oşnnma arını arar \ er 

Ufukta harp bulutlarımı var? 
( Ült tarafı birinci HY fada ) 
1913 senesi martmm onuncu 

gUaü parlamentoda Jord Hug 
Seıil Başvekili şöyle bir sual 
ıormuştu. 

•Umumi kanaat şu merkez.de· 
dir ki lngiltere siyaıi bir mua· 
hede ile değil, fakat kabinenin 

aiyaai bazı mUkilemeler netice
ıinde verdikleri bir ı6ze müste

niden yakında Avrupaya buyuk 

bir askeri kuvvet göndermeğe 
mecbur olacakbr. Bu doğrumu
dur?ıt 

Bapekil; M. AıkUit bu istiu

ha ıu cevabı vermişti: 
- Bu kanaat, külliyen haki

kate mugayirdirf 

Birkaç gün sonra (Sir Vilyam 

Bayes) rene Başvekile ıöyle bir 
sual ıordu: 

- Bu memleket Franaaya bir 
ordu gönderip yardım etmek 
mecburiyetinde bulundu mu? Ve 
bu mecburiyetin hudutları nedir? 

hangi muahede bizi böyle bir 

mecburiyete bağlıyor? Oğrene 

bilirmiyim? Bu sualde Baıvekil
den şu cevabı almıştı: 

- Tekrar tekrar söyleyeceğim 
gibi bu devlet, her hangi bir 

harbe dahil olmak için hiçbir 
taahhüt altında değildir. 

Bir kaç dakika sonra Edvard 

Grey aynı ıözleri daha kuvvetli 

bir lisanla söylemişti. Fakat bn

tUn bu cevaplar birer yalandan 
ibaretti. Çünkü lngiltre, FranlB 
lehinde harp için en kuvvetli 

taahhüdatıl ~ermiş bulunuyordu. 
Onun için 3 Ağuıtos 1914 de 

Edvart Grey avam kamarasına 
irat ettiii bir nutukta Fransayı 
müdafaanın lngiltere için bir ıe
ref meselesi olduğunu söylemit 
ıonra 1906 dan beri Fransa ile 
devam eden mUr.akereler devam 
ettiğini ve onun için lngilterenin 
F ransadan ayrılmasına imkan 
billunmadığını ilave etmiıtir. 

Bütün bunda küçük bir "Bal

kan" harbi denilen hadisenin 

neticeleridi. O halde wells İn de

diği glbi bir iki ıene sonra bir 

ııne zat ış erı . .'cı · > • ıyazı ~c- olduğuna dair sadır ol.l 8-11 il ~O tıı· 
rafı iltizam için s6z: vermit bulu- mal, Londra bırınci sınıf müstc arlıgı- rıhli l 962 numaralı ılılm m hkemc d · 
nuyoruz:? na \ekalet mü tesar mua\ini Lütfu!- \•anhanc ine talık edılm iş oldu ıı und 1 

Biz her sene mUtareke yıl dö- lah, ) erine sabık Beyrut ba~kon oto u tebliıt makamına kaim olmRk uzr·e ilA11 

\e muhtelit mübadele komi )onu müşa olunur. ~ 
nümllnde ölüleri hatırlayarak - ıı· 'iri Sen er Cemal, yerine abık Bern sluğu 3 iincü kançilarhğınn evrnl. 111 
onları tebcil ediyoruz. Halbuki .. te ~ f'k s ı · · .. h ı B .,(ı r.tu şarı • ..,e ı e amı, mun a atum kaHidi Sadettin '-'erine AYlonyn ı,ıı•· 
yafayanlan dütünerek onlan Ö· kançilarhğına matbuat tetkik memuru la;ı- Il)rahim, mU:hal Halep kon cıl"' 
lümden korumak zamanı gelmiı- Bahri yerine Kalns kn olos rnunYini E· muavinliğine istihbarat ba~rnüdürii f' 
tir. Onun için Her ıeyi bilmek, mln V~fn, yeri.ne Bitli mua,in. koMo~ hem, )erine Hern üçüncü katibi ~!c~ 
harici siyasete müteallik bütün 10 u Hıfnt, yerme matbunt ne rıyat m{ı n et Ali, yerine ticaret i leri üçüncıı . 
tafıilattan haberdar olmak, sonra meyyizi Ferit, münhal il.inci ubc mii- tibi Abdullah Zeki. lstoldıolm ikinci"~

me) yizli ine Triye te kon olo u 1 uat tipliğine iya i mfüm\'irlik katibi ,ıı. 
teslihatı tahdit için ameli bir Nebil, J erine Pe ... te ba kiıtibi 'J'ah in, kı Rü tü, yerine t tokholm kiıtibi 1'1 ~1 
çare bulmak lizımdır. J erine müsteşar ımyeslle Basri. proto- ammcr Hamdi Me het ikinci ı ançil9 r 

Ö 
' 'Ji Jıl.I• 

lUleri tepciletmek çok doğ- ~ol müdUr muaYinliğine I..ondra ikinci ı'.;rına zat i teri memurlarından JJ:ı • .,t 
ru bir harekettir. Onlar, bu tep- mü teşarı Mehmet Ali, Peşte konsolos yerine Filibc knnçiları \hmet, } cr~,.t. 
cile Jiyıktırlar. Fakat yaıayan- muavinliğine lskenderiye kançlları Ab üçüncü daire birinci sube kfltibi . "'eri 
larında bir hakkı vardır. Oda dullah Mahmul, yerine ikinci daire 3 }erine Mar il}n knnçilan Uharnı: }tt• 

Y 
üncü kfıtibi ~e,·zat, e\ rnk ınüdiirlüğii ne Santiyngo üçüncü 1 atibi Sal{ıhı ~tıp· 

yaıamak hakkıdır. aşayanları do ya memurluğuna Varna knnçiları hl, birinci daire birinci ~uhe bac:k Jlll" 
öllimden kurtarmak için onlara leh met, yeı·ine sabık fübns kançilnn 11 ~ne Berlin ikinci k1ltlbi Mustııf:ı 111111 
her ıeyi bildirmek, onlarla iıti- Zühtü, ) erine konsolo luk i leri miidür bip. yerine Atina ikinci kfıti~i ~c tıb" 
ıare ederek reylerini anlamak l rinden Celal. yerine Kıbris kançilnrı Nejat. yerine birinci daire birınd. i11ci 
Jizımdır. Asaf, Kermun ah kançilan Fuat B. başkatibi Celftl •revfik, Hu çuk b•:.,,11, 

\ kltlet emrine alınarak )erine matbu- lmnçıl:ırlığına lernzım ı.fıtibi \ ıırı' 
Ölüleri hatırlarken dirilere at müdüt'lUgü ingilizce mütercimi Sa- yf.'rine Ihıscuk kançiları Halit. 'l) bl''" 

hürmet etmenin bir yolu vardır. lih Halit. )'erine l..ondra konsolo u Or ikinci ldltipliğine si)n i mU~~viı•! 1~ııir' 
Oda hakiki vat&nperver olmak, jh n Halit, yerine hu u i kalem mümey kiLtibi Hayrettin, yerine üçuncü eti 
bir bu§'day tarlasını bir harp )izi Halil \'efa, yerine Mo~ko\'a ikinci birinci şube başkfLtibi , affet l]rfı ieriP 
aabnesine tercih eden bir zihni- kltibi Mu t.'lfa 'eli, yerine terfian 3ün ne Viynna ikinci kiıtihi nnhir ı.l~~i ~ 
yete hareket etmek ve sulhun c · katip elim Rauf, )erine Mo kQm nakil Ye tahvilleri ile Atinıı elç• 1\ı-. fi 

k mçiları Hnydar, yerine ~ifre müdiir- l\iıtibi Vcdut Zeki Beye müste..nı esi 
imar edici faaliyetini harbin yı· hiiW kfıtiplerinden • nip. }erine Gümü- ki tip Zek:ıi B )e il inci 1 ııtiplil. p ~afi· 
kıcı faaliyetini Ostün tutmakdır. şane kançiları Abdi, Atina başkonsolo- nin it.'l ı tasdikı alhc iktiıan etJ1l 



Elbise ve kundura munakaası: • 
lstanbuJ Ziraat mektebi 

Her Daim Hatırlayınız ki 
EYinizi tezyin etmek üzere aradığınız her nevi 

tefrişat levazımını yorulmakımn bulmak için: 
ıl erl. ez acentesi: Galata Köprü başındı 
'evoğlu 2362. ..,'ube acentesi Sirkecide 

' ı hOrdnr zade hanı nlundn Tcl.lst274 

Takım 

m udiri yetinden: 
Dahili elbise 32 
Harici " 32 
Harici ayakkabı 32 
26 Teırinisani 930 tarihine müsadif Çarşamba gtınll saat 14 de 

ialeleri icra edilmek üzere yukarıda milf redatı yaz.ılı elbise ve 
ayakkapları kapah zarf usulile ayrı, ayrı milnakaaaya vaz edilmittir. 
Ayakkabı ve kumaş numunelerile şeraiti anlamak isteyenlerin her 
glln Ye münakasaya ittirak edeceklerinde yevmi ihalede Defter
darlak binasında mOessesatı iktisadiye mübayaat komisyonuna 
müracaatları . 

Beyoğlunda İstik]A) cadde~inde 
Tokatlyan karşısında • 223 No. 

LUVR Mağazalarının 
Ziyaret etmeniz cümlei 

menfaatinizdendir. 
Kuponlarda, Halı ve mefnııatta, 
0/025 0 /olO 

lzmir sürat 
.. postası 

GULCEMAL) Vapuru 16 
eşrınııani pazar 14,30 da 

Gnlata rıhtımından kalkarak 
pazartesi sabahı Jzmire varır 
ve çarşamba 14,30 da iz.mirden 
kalkarak perşembe sabahı ge
lir. 

Vapurda mükemmel bir or· 
l,eıtra ve cazbant mevcuttur. H i J ali a--::-h_m_e_r_l_s __ ta_n__,,b-u~l:----m-e-ı-=-,k-e-z-:-i n-d-=-e_n_: ı 

• Eşya piyangosu keşidesi • 
~ozcaada posiası 

(G E L 1 B O L U) vapuru 15 
T eırinisani cumartesi 17 de idar 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönüıt~ 

Hillliabmer san'at evi eşya piyangosu 15-11-930 cumartesi 
pnn Hilaliahmer İstanbul merkeı:i binasında çekilecektir. --
VEFA BOZASI ÇIKTI 

~~~ 
·ııptun 000'09 gı\~wımu wAYfl t.J 

· ııpvp 0(6 ı ıaAaunu9)1 t l ap!hlf !~U! 5 

. ZINl1V 
ıNııınıs nsonNV.kld :rnvA.xvı 

U!~! unoo ·ı!p(!q•'f •r>ı•mrv Hal!q o.8ue.<!d aıe.<..<e:ı lf8:>Ue 
'\emıo u!8uaz a.1!quap.1!q vpuemez ı!q !~!pamuuaı'\aq ~!H 

PHILIPs 
(Filips) 
lambalarını 

daima 

tercih ediniz. 

Türkiye Umumi Vekilleri: 

Helios Müessesatı 
Galata - Hazaran Han 

Çanakkale, Lapseki, Geli-
boluya uğrayarak gelecektir. 

Pi re-1 s k en~ eriye 
oostosı 

( HD~HrH )~~~~~~a~~ S 8 l liô:l~ 
Galata rıhtımında kalkacak 

nsoauotf!J a.111,(,(u .L lf!}A!}g ~ }P)IR(ILIPS RAD y o 
~ 1 il , Cihazlannın tecrObeleri ve tarifalı meccanen yapılır. 

çarşamba sabahı lzmire vara
cak o gün 16 ıia lzmirden kal· 
kacak perşembe sabahı Pire
ye cumartesi sabahı Iskende
riyeye varacakbr. lskenderiye
den pazartesi 15 de kalkacak 
çarşamba günü Pireye uğrıya
rak Perşembe günü Istanbula 
gelecektir. 

·-~ Toptan ve Perakende Sabı <111111-
I ~onya -Yen:::~::.::~~;e~;~~~;~:·:·:: Km. !erdeki L Tütün inhisarı umumi müdirliğinden 
ocagından T oroa tünellerı tamıratı ıçm çıkarılacak yonma kemer ve 

ISKENDERIYEDEN aktarma 
PORTSAIT için de eşya ka-

moloz lafı kapalı zarfla münakasaya konmuttur. 3 adet büyük kasa: 86X65X65 eb'adında. 
Münakasa 8 birinci kanun 930 pazartesi günü saat 16 da Ankara· 12 adet küçük kasa: 65X46X45 eb'adında. 

bul olunur. 

da Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 15 {yekiindur). •• 
1 

_ 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat idaremize yukarda gösterilen eb'atta yerli on bet kasa satın alma· :: 2 

teıninatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu ka- caktır. Taliplerin, teminat akçelerile beraber 22 teırinisani 930 cumar- Si adlk Z8d8 bir8d8f1Sr YIPUrllfl 
tipliğine vermeleri lazımdır. tesi günü saat 11 de Gala tada mübayaat komisyonuna müracaatları. •. K a r ad eniz 

Talipler münakasa f&rtnanıelerini beş lira mukabilinde Ankarada, 
Eıkitehirde ve Konyadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • 
Civata ve vidaların kapalı zarfla münakasası 29/12/ 930 pazarte· 

•i rünü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapıla
caktll'. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde ıaat 14,30 a kadar komisyon katipliğine ver
lneleri lazımdır. Talipler münakasa ~artnamelerini on lira mukabilin
de Ankarada ve Haydarpaşada idare veznesinden tedarik edebilirler. 
-------~-------~--------

Iktısat vekaletinden: 
d . 1 - Ankarada ıehir civarındaki tefçir sahasında 42.612 lira be
elı keıifli su deposunun inıaaı altı ay zarfında ikmal edilmek üze· 

le 15/ 11/930 tarihinden 15/ 12/ 930 tarihine kadar otuz gün müddet.: 
~kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. ihalesi 15/ 12/ 930 pazarte· 
•ı günü ıaat on beıte yapılacaktır. 
r f 2 - Münakasa Ziraat müste§arhğı dairesinde heyeti mahsusası ta
)a. 

1ndan icra edilmekte olup tartname sureti almak ve evrakı fenni
) e ye projeyi görmek iıtiyen talipler mezkôr dairede münakasa he· 
etıne müracaat eder. 

il 3 - Kapalı zarf teklifatı münakasa ve müzayede ve ihalat kanu· 
ı.~nun onuncu maddesindeki tertibat ve tarifata göre zarflara vazo· 
"nur. 

,. 4 - Talipler ihale günü muayyen saatte Ziraat Müsteıarlığı daire· 
r:jde münakasa heyetine teklif zarflannı bizzat veya resmi vekille-

e \'erirler. 
rif 5 '":"'"- Münakasaya ittirak edeceklerin bu ve emsali taahhüdat işle
.... e:.k!_ı?alığı ve ticaret odasında mukayyet bulunmak ve bunun için 
-.,~ ıbraz etmek ve pey sürmek için verilecek o/o ?•5 teminatı mu· 
r,k ate akçesi ihaleyi müteakıp 10 gün içi1!d.e te?,tı?atı kat'iye ola· 
~ilı~115 te iblağ etmek meıruttur. Bunun ıçın hukUmetçe muteber 

~ ankaların kefalet mektubu kabul olunur. 
tıun - Teklif zarfları heyet ve talipler muvacehesinde açılacak, ka
~)a un o~uncu madde ve burada beşinci maddedeki tarifat ve şeraite 
~\ih Un 2:uhur etmiyenlerin teklifleri kabul edilmez. Peylerde tesavi 
~e~~. eder ve nakıs bulunursa heyetin tayin edeceği zamanı geçme-

~2:ere peyleri müsavi olanlar arasında münakasa yapılır. 
\lı~ ":- lnıaatın abamı enva ve teferruatı ikinci maddede suretinin 
l:Qeni cagı Yazılı prtnamede münderiçtir. İnşaatın, hafriyatın, malze
f e•hi n. mukavelename ve ıartnameye muvafık olmaması mukavelenin 

8 nı -..e teminat akçesinin irat kaydini mucip addedilir. 
lt,hili- ~üteahhit inıaatı mezkUre için hükumetçe fenni vukuf ve 

9 Yetıne itimat edilecek zevat iıtihdam edecektir. 
~•ıtd; ,~oınisyon haddi layık görülen bedel üzerine vekalet maka· 
·~ ıo ~t'i ihale emrini alarak ihaleyi icra eder. Ve ihaleyi mütea

tı'U-. &tin Zarfında noterlikçe musaddak mukavelename teati olu· 
ıo 

r'lt .~n1ıaatın hitamında hafriyattan ve inşaattan biriken toz, lop-
0 °:zlar kötkün hududu haricine atılacaktır. 

ispirto ue ispirtolu i~tiler in~isorı umumi 
mü~irı iğin~en : 

• Muntazam ve Lüks postast 

Dumlupınar 
vapuru 16Pazar gtınn 
tef rinisani akıamı 

600 (altı yüz) kilo bergamot esansı .kapalı zarfla mubayaa oluna
caktır. ihale 30 kanunuevvel salı günü saat 15 tedir. Taliplerin müna
kase. şartnamesini almak üzere Ticaret ıubesine müracaatları. 1 

-- --- ı 

Sirkeci rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon Ye Rizeye azimet 
ve avdet edecektir. 

~ 
l , 

TEMiZ VB PARLAK BiR 
BANYO. 

StNHAT DEMEKTiR 
11uJODll.lll d.aiJD& JelU (i\l parlak 
•• &em.is totunas. 
Yae bir pacan& berine Mı u 
vt• ıerpiJWI Ti ~nlaJ'UllS; her 
(llllli rat .. . ıulilı: fllrl blr 
l&DiJede tubolor n b&DJOOH 
temis •• pt.rlak bir bale ıelir. 
Honıttaaılı 1ı1r dwrı.. t~mizli• 

ıfitt Vt' ... ... ,, ........ . 

~- eı..-ıu l.omlted, Pon ~71, lqılurr. 
M•ll lt•oa• ıa " • 

Kazanınakiiçin 
1 ilk şart ilandır I! 
l ll&uız kazancı artırmava g 

savaımak, havada ta· H 

Tafsilfit ıçm Sirkecide 
• Meymenet hanı altında acen-

1 

talığına müracaat • 
Telf. Istanbul 2134 ................................ -·•••••••••••••••••••: •• : ... 11 •• :1 ••• l&H~ 1•1 J are.sz uçmıva çalış.. :! 

:: 
. mak gibidir =i ::::::::::::::::::r::::r.:::::r::::::::-.:111::11nu111mı 

Ticaretinizde, san'atınızda li İİ ALEMDAR zadeler 
muvaffak olmak ıstıyorsanız ii !! v A p U R L A R ı 
gazete ilinıoa ehemmiyet ve fi H 
riniz : Gazete ilim ilanların h is 
en kolayı, en ucuzu, en te· H H .... . l. "d. • ..• 
sır ısı ır. :: ii 

:: ·' 

Bülent vapuru 16 
Teşrinisani 

PHZHR günü akşamı saat 
18 de Sirkeci rıh-

işte ilin tarifemiz: ii fi 
Sonuncu ıayıfad.a Sabn Kuru~ 12,5 ~i !! tımmdan hareketle (Zonguldak, 

5 inci • .. .. 25 :: !! lnebolu, Ayancık, Samsun, Or-
:: ı: d G M 4 •• .. .. .. 40 :: :: u, iresun, Trabzon,Rize a-

100 :: :: 

1 
2 .. .. .. .. :: !i pavri,Hopaya azimet ve avdette 1 
1 " .. .. .. lO'J :: :: V kf k b" G·· l Ü :: :; a ı e ır, ore e ve nyeye 

Ream1 tllnlar, ıonuncu aayıfada 10 Kr :: ı•: d h" .. k d d 
il . · f :: : a : ugrayara av et e e-

l an memurumuz sıze av- , :: .1 k • 
· ı ır ı anın şe ıl ve üc- :: :: • . 

1 
dal b. .1• k. ·ı .. ce tır 

reti için hizmet etmeğe ha- iilg Müracaat mah allı: lstanbul 
nrdır. i! ii Meymenet Hanı altındaki ya· 

l1111111mmau1111a:ı:ıua::::::::::::::ı::::::::::::i! ii zı hane. Telef on Ista.o bul 1154 
:• ~· .. • • •• ~~ •• •• •• •• •• • • •• •• •• fönmmun:ı:s:::::::::mım::::aa."lmaı:::an.. 
eGulhane serırıyatı aabık batmuavinı: 
: ve • Doktor 
: Ankara merkez haataneıi cilt : Hafız Cealm 
: ve zührevı hutalıkla' mütehuım : 

: Dr. Ahmet Hamit B. ! 
: Hastalarını her gün öğleden : 
: sonra : Ankarada Adliye ıa- : 
: rayı karıısında Seyit efendi : 
: apartımanında : 

i Kabul ve tedavi eder i . ............................ . 

Cumadan maada hergün og

leden sonra saat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu· 

maralı hususi kabinesinde ha.t
talanırı kabul eder. 

lstanbul: Tel. 2398 



r Caaetemfsde cılsaD Yam H r .. IJDJerin bltÜD lı.ı.ı.r. mahfwııd.. 1 .. --........ --.... 
G-9"t ~dertlectk mek:tuplano uıerlne idare içinse [ idare ] yuıya 1 

51'\VISI HER. YE:RDE b K.U°RUŞ =--,1 
ılı ise f Yazı J fıarcıf konulmalıdır 

YURDU. 

!\1ATBAA VE DAREHANE 
Babıali. Ankara caddtSlnde ·v AKIT 

0.-ı•&D ....... arıo tacSe.oden, b7911etl muadclenata -l<taplua lı.-a .............. 

~ ... d.. ,.. dblana mllDd--.-dan idare •ea'al dallWtr _JJ DARl ~ur._.ı_ 1971 YAZJ l~LERI leıpa• VAK!l t'- "-'jl 

~1üstahzaratı 
fabrikası 

Pek NEFiS olan 
ve T Ü R K eseri 
san'atı mamulA -
hm muhterem a -
haliye takdim eder. 
KR EMPERTEV 

Briyantin 

PERTE'' 
Pertev diş ma • 
cunu, Pertev ko· 
lonyaları, Pertev 

PUDRALARI 

f;; VA K 1 T ı n;J 
ı!ü~~~ .. !!.~~~~~ 

••••••••Tarife••~ •• •••• 
ı Defalık lurı.ı$ 

2 • • 
J • " 4 1t • 

ihtivaç kalmavın
cava kadar (azam? 
1 O defa) iUJn edil
mek üzere mahlu 

so 
50 
65 
'I5 

100 

• • . 
• 

• • • 
Abonelerimizin her üç aylı~ için : 

bir def a11 meccanen. • • 
< satırı geçen llAoları o fazla ~ıtırı : 

! için ~ er kuru, zammolunur • 
••••••••••••••••••••••••• ! 

FIRSATTAN iSTiFADE EDlNJZ
Bağlar başında maa arazi merhum 
Bahri Paşa haneleri Oskiirdada Sulh 
mahkemesinde 8)12)930 pazartesi on 
dörtte satılacaktır. Dosya 930)26. 

(3) 

.lı'IRSATTAN iSTİFADE EDiNiZ 
- Bağlar başında maa arazi merhum 
Bahri paşa haneleri Üsküdarda sulh 
mahkemcsidc 8)12)930 pazartesi on 
dörtte satılacaktır. Dosya 930)26 3 

SATILIK - Az mu tamel bir bibe
ret kürk manto zincap kürkünden pa. 
lantin ve Şam mamulatından fildişi ,.e 
sedefli ut Galata, Minen·a han No 35, 
her gün 12 1)2 - 2 1)2 kadar müracaat. 

(4) 
HANIMLARA. - l\_fa_ğ_a_za_m--ızda is· 

tihdam edilmek üzere makasdar ve sa
tış memuru hanımlara ihtiyaç var. Kü
tahyada Osmanlı Bankası civarında 
Hanımlar Pazarı. 

(f)) 
~Z;-:A-;:B;;l::;T:-:-A-:-N;-:A:--::V:-::E:--:l\-:-tE~M-U_R_L_A RA. -

l'aksitle satış. Hanımlar, Beyler için 
her nev:i yünlü, ipekli kumaşlar - Ha-
7.ı r, ismarJama elbiseler, mantolar, mu-
ambalar, ayakkaplar, lastikler, soşon-
1r ve saire. 
lstanbul, Dördüncü Vakıf han içinde 
ngon Koltcsriat. 

(7) 

PARA KAZANMAK İSTER MiSi
. iZ? - Hanımlara, Beylere kolay bir 
·. İşiniz olmadığı zamanlardan istifa

ıle edeceksiniz. 2 - 4 arasında müra· 
caat: 

lstanbul, Dördüncü Vakii han içinde 
Unyon Koltcsriat. 

(7) 

HALiS KANLI. - Beyaz Legorn, 
Kırmızı Rod, Siyah Bres, San Orping
ton piliç ve horozlar. 
Kızıltoprakta Papazbahçesinde M. 

Nurettin tavukhanesinde cumaları re
kabet kabul etmez fiatlerle satılmakta
dır. 

(8) 

Yeni posta pulları 
resinı nıüsabakası 

P. T. T. Umum müdür)uğünden: 
1 - Tabettirilecek posta pullarının resimleri ıçın açılan müsabakada münasip bir eser 

alınmadığından müsabaka tekrar açılmıştır. Müsabakaya yalınız memleket dahilinde veya harincide 
bulunan Türk ıan'atkarları iştirak edebilirler. 

2 - Resimler posta pulları üzerinde bulunması lbı:n yazılarla beraber hak ettirilebilecek 
şekilde olacak, yani üzerlerinde Türkiye Cümhuriyeti ve posta kelimeleri ile pulun kıymetini gösterecek 
rakkam Ye kurut veya para kelimeleri bulunacaktır. 

3 - Pullardan biri Gazi Hazretlerinin portresi etrafında ankadreman olacak ikincisi harf 
inkılabımızı ve llçlln"cllsü memlekette ziraati temsil edecektir. Pulların eb'adı - kenarlarındaki zımba 
yerleri (tırtılları) hariç olarak - boy 23 en 20 milimetre olacaktır. Yapılacak resimleri eb'adt pulların 
eb'adından on misli büyüklükte ve siyah renkte olacak ve resimlerle beraber pul eb'adında birer 
fotoğrafları raptedilecektir. 

4 - Resimlerin hiçbir yerinde sahibinin ismi ve adresi yazılmıyarak yalınız sahibi tarafından 
intihap olunacak dört rakkamdan müteıekkil bir işaret konulacaktır. Resim sahibinin iımi ve adresi 
aynı rakamları havi ve resimlerle beraber verilecek kapalı bir zarf içinde yazılı olacaktır. 

5 - Müsabakanın şon günü 20 - bhinci kanun-930 tarihidir. Resimler ve kapalı zarfla Ankarada 
posta işleri müdürlüğüne, Istanbulda P. T. levazım müdürlüğüne, diier yerlerde de P. T. baş müdür 
Yeya müdUrlnklere verilecektir. 

6 - Resimler ikisi maarif vekaletinden birisi 
mürekkep bir hey'etçe tetkik edilecektir. 

dahiliye vekiletinden tayin edilecek üç zattan 

7 - Resimlerden Reisicümbur Hazretlerinin porteresi etrafına yapılacak ankadreman için 500 
ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser için biner lira mükifat verilecektir. 

8 - intihap edilen resim sahibi mUmeyyiz hey'etçe lüzumunda göıterilecek değişikliği resim 
üzerinde yapmağa mecbur olacaktır. 

9 - Buna dair daha ziyade malumat almak istiyenler şifahen veya yazı ile P. T. T. U. M. 
posta işleri müdürlnğüne müracaat edebilirler. 

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

---~mlPI,... .. ~ .. ~---.. ~~ M. iYi. satın alım• heyeti 
ilAnlerı 

Tırabzondahi kıtaat ve müessesatın 

ihtivacı olan düz kırma un yeniden ka· 
p:ıl; urfh münakasaya konmu,tur. iha
lesi 23·11-930 pazar günü saat 14 te 
Trabzon askeri satın alma komisiyonun
da yapılacal.tır. Taliplerin şartname al
mJk ve tekliflerini vermek üzere te'mi-

uaılnrıyle mezkOr komlsiyona müracaatlan 
:t. .. 1(. 

Askeri mektepler için bin kilo pı· 
muk ve üç bin beş yüz kilo yataklık 
yün kapalı zarfla münakasaya konmuş· 
tur. Iha lesi 24 I I · 930 Pazartesi günü 
saat 14 te .Fındıklıda hey'etimizde ya
pılacaktır. Taliplerin yirmi kuru~luk pul 
mukabilinde şartnamesini almak ve nü
munelerl görmek üzere hcrgün ve ihale 
saatinden en-el teklif mektuplannı 

vermek üzere te'minatlanyle hey'ctimize 
müracaatları. 

* * ... 
Hastahaneler için yediyüz elli adet 

lake karyola kapalı zaı fla münakasaya 
konmuştur, ihalesi 17·1 I ·930 pazartesi 
günü saat 14 te Fındıklıda heyetimizde 
yapılacaknr. Taliplerin yirmi kuruşluk 

pul mukabilinde şertnamesini almalın ve 
nümuneyi ııeyerimizde görmeleri ve 
ihale saatinden evvel teminatlarıyle tek· 
lif mek tuplarını heyetimize yermeleri 

• • • 
Hastaneler için nümunesi nçbile 

yüz adet bakır tencere aleni milnakasa 
ya lonmuştur. ihalesi 24· 11 -930 pazar 
tes günü saat I 4,30 da Fındıklıda hey'· 
etimizde yapılacaktır. Taliplerin yirıni 
kuruşluk pul mukabilinde şartnameıinl 

--GA YR1 MENKUL MALLARIN almaları ve nümuneyi heyetimizde gör· 

1 Jandarma l·malaA thaneSİ ı·ıaA natl 1 AÇIK ARTIRMA iLANI meleri ve ihale saatinden evvel te'minat· 
• lstanbul dördüncü icra memurlu- Jariyle hazır bulunmaları. ................................................................ ..., ğundan: • • • 

r~u~""~ıe 1n nunı~r~ıı J• ~nd~rm~ me~ıehı• Açık artırma ile paraya çevrilecek Ankara harita matbaası için ma etek· 
~u ul\l\u U u u u Uu u 1\ U gayri menkulüıı ne olduğu: mr bap ha- tro motör bir adet teı dikiş makin~ 

nenin 32 de 30 hissesi. 19)11)930 Çarşamba günü saat 14 de P' 

modorlu .. g""u .. nden·, Gayri. menk~lün bulunduğu mevki zarhkla alınacaktır. Taliplerin şartn•· 
mahallesı, sokagı, numarası: Topkapı- mealnl Fındıklıda heyetimizde &'Örmeli' 
Fatma Sultan m. cedit cami havlu-
sunda 240. ri Ye ihaleden evvel teminatlarile he)'., 

Kilo 
5000 
5000 

20000 

Lira 
thale tarihi Bedeli muhammen 

2730 } 
2730 22-11-930 Saat 

15 7800 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

1 - Çanakk•le·Kilitbahirde on numaralı jandarma efrat mek

tebi talebe efradının 31 Ağustos 931 tarihine kadar ihtiyacı olan 

yukarda yazılan et kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmııtır. 

2 - Mahalli teslim Kilitbahirde mektep karargahıdır. 

3 - lbale 22-11-930 Cumartesi günü saat on beşte Maydoı 
hükumet dairesindeki 1< omisyonda icra edilecektir. Şartnameler 
mektep idaresinden arzu edenlere verilir. 

4 - Teminatı muvakkate bedeli muhammenin yüzde yedi buçu

ğu nisbetiade nakit veya hükümetçe muteber bir banka kefaleti 

ve kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvili ve borsa 

fiyatından yüzde on noksanile milli esham ve tahvilatıtr. 

Takdir olunan kıymet: tamamı 1500 timizde hazır bulunmalan. 
lira. • • • 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, sa- Trabzondaki kıtaat ve müessesatd 
at: Istanbul dördüncü icra dairesinde ihtiyacı olan sığır eti kapalı zarfla ıııd-
18)12)930 t. s. 13 ila 15,5 kadar. nakasaya konmuştur. ihalesi 23)11)93' 

1 - işbu gayri menkulün arttırma Pazar günü saat 15 te Trabzon asktıf 
şartnamesi 4/12,'30 tarihinden itibaren satın alma komisiyonunda yapıla~· 
930 - 319 No ile İstanbul dördüncü icra tır. Taliplerin şartname almak ve ~· 
dairesinin muayyen numarasında her- liflerini vermek üzere te'minatlarit1' 
kesin görebilmesi için açıktır. lıanda ya mezkQr komisiyona müracaatları. 
zıh olanlardan fazla malumat almak is • * • 
tiyenler, işbu şartnameye ve 930 • 319 Ordu için 159 kalem buğaz burun f' 
dosya numarasile memuriyetimize mü lat ve edevatı kapalı zarfla .'.nünaka'1 
racaat etmelidir. . . . ya konmuştur, ihalesi 17/111930 pazati' 

2 - Arttırmaya ıştırak içın yukarda si g··n·· t l3,30 da Fındıklıda heytd 
l kı t• .. d d" . t .. u u saa ...ıı 

ya~ 1 y~e ın yuz e ye 1 temına gos mizde yapılacaktır. Taliplerin yirmi "r 
terılecektır. . . ~-ı..ı 

. . ru~luk pul mukabıhnde şartnam~ 
3 - Hakları tapu sicilıle sabıt ol- h t· . d 1 I 'hale 

5
n-till' . . . • • eye ımız en a ma arr ve ı .... 

mıyan ıpotekh alacaklılarla dıger ala- d 1 t · ti ·ı t kl"f ktup1'' 
k d 1 . ·c k h" 1 . . en evve emına arı e e ı me a ar ann ve ırtı a sa ıp erının bu h t' . 

1 
• . . . . rını eye ımıze \•erme erL 5 - Talıp eri ı teklifnamelerini bir zarfa ve temıoatı muvakkate haklarım ve hususıle faız ve masrafa * * • 

ma,kbuzlarile tek .. f zarfını diğer bir zarfa vazederek ihale günll dair. ~lan iddial~.rı~ı .işbu ilan tarihin- Askeri dikim el·i için iki bin kilo ttt' 
kb k b k .. 1 ] den ıtıbaren 20 gun ıçınde evrakı müsbi· .. .. .. b .. il ,-· 

ma uz mu a ilinde omisyon riyasetine teslim etmelerı ı an o unur. telerile birlikte memuriyetimize b'ld" _ şe komuru 19;11,930 çar. m a gun 
111 

* . . . 1 ır at 13,30 da pazarlıkla alınacaktır. T• "· • °" melen ıcap eder aksı halde hakları ta- . . . F d ki d hefr' r ~~ 1 1n 1 1 d ~ı h 1 pu sicillile sabit olmıyanlar satış bede- le~ı~ şa~.tna~es~nt -~~ 1 1 
:. del1 ,,. 

~808nn8 e u nunıaru 1 JBDuHrnıo mel\ Bul 1'."~"~·~~:ı~~:~~~.~:·~.1~:::~:~ iş- ~~~:~~~~1::;7. ~:;.:;~;:~: ~ .... ~ 
.., tırak edenler artırma şartnamesini oku 

mu .. ~u .. rl~UU"' n~en 1 muş ve lüzumlu malU~atı almı~ ~unla- Lambalı tel:z ;erk:zi için çadıt ~ 
1 n tamamen kabul etmış ad ve ıtıbar o- 1 . .. k k t th•l' 

l 1 ~ .. enı muna asaya onmuş ur. ıt' 
un ur ar. "Cstunde bırakılan gayri men 

8 121930 
t • .. U t 14 te fı Bedeli muhammen 

Kilo Lira 
16500 16500 Birinei neYi elemek 

1 - Çanakkale-Kilit bahir on numaralı jandarma mektebi talebe 

efradının 31 Ağustos 931 tarihine kadar bir ıenelik ihtiyacı olan 
ekmek 1-11-930 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiıtir. 

2 - ihale 22-11-930 Cumartesi günü saat on altıda Maydoı 
hükumet dairesindeki komisyonda icra edilecel~tir. Şartnameler 
arzu edenlere mektep mUdUriyetinden verilecektir. 

3 - Mahalli teslim Kilitbahirde mektep karargahıdır. 
4 - Talip olanlar teklifnamelerini bir zarfa ve teminatı mu

vakkatelerile teklifnamelerini diğer bir zarfa koyarak ihale günü 

makbuz mukabilinde komisyon riyasetine verilecektir. 

5 - Teminatı muvaklıı:ate nakit ve hükümetmçe muteber banka 
kefaleti, istikrazı dahili tahvilitı, borıa fiyatından yllzde on noksa· 
nile sair milli esham ve tahvil.Utan ibarettir. 

6 - T aliolerin komiıyona mDracaatları ilin olunur. 

k 1.. . . pazar esı gun saa ,.... 
·u un bedeh zamanında verılmczse gay d ki d h t• · d ı ktır· r 
ri menkul ikinci bir arttırma ile satılır 

1
.' 

1
1 .a _eye. ıkmız el kyapılacnuknbillll' 

b .. ıp erın yırmı uruş u pu m ,. 
Ye edel farkı ve mahrum kalınan yuz d t . . 

1 1 
nüırıtl" 

d ı..- • • • • •• e şar namesını a ma arı ve e' e 1.1eş faız ,.e dıger zararlar ayrıca huk 
1
.
1 

b . .. 
1 

· 'h 
1 

ünden 
h t k 1 k . . . ı ' ezı gorme erı ve ı a e !ôlan bıf 

me ace a ma sızın memurıyehmızce 1 t . ti 'l h t" · d hazır . ve emına an e eye ımız e 
alıcıdan tahsıl olunur. Beş numaralı 

1 1 fıkradaki şart tahakkuk etmek kaydile unma an. 
.. d ( b ~ ld • • • d' uç e a agrı ıktan sonra gayri men- . . el'lrt 
kul en çok arttıranın üstünde bırakı- Defterdarda ıe,·azım dıkım 1ı11ıı' 

S. k .d D • k d ~ar:ıç 
hr. Şart tahakkuk etmezse arttırma ge ve hır edcı ~ emır d~:~ a ,~nde ırıe~; 
ri bırakılıp alıcı taahhiitlerinden kur- am arın a evazım ı ım e . t>e)"ıv 
tulur ve teminat ta kalkar cut tahminen 65000 ila 80000 kılo rflll 

5 - Arttırmanın birinci \·eya ikinci ve haki bez kırpıntıları kapalı .ı;0 1ı 
olmasına ve gayri menkule taalluk e- müzayedeye konmuştur. lhafcsJ d•"1ı· 
den kanuni hakka ,.e satısın tarzına gö 930 çarşamba günü saat 14 te Fı~ ıerf11 

:. d h t" • d 1 kt r TnhP ,. re diğer şartlar. Müterakim vergi. be- a eye ımız e yapı aca 1 • ul 1' 
lediye vakıf icare i müşteriye aittir. şartnamesini yirmi kuruşluk. p. t fi 

' k h' I' d 1 k .. h yetıınıı d~ Yazılan hane hissesi yukarda gö te- a 1 ın e a ma uzere e _1r4r 
k t 1 ·· k · · de me.,... ....1 rilen 1.8 12'930 tarihinde lstanbul dör- ırpın 1 arı gorme ıçın "'·el t,. 

düncü icra memurluğu odasında isim !dm evine ve ihale saatinden e 
.,, ti ·ı h ı· · ··rncn::ıtlarl•,....1 ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi na arı c eye ımıze mu •.-..-:.., 

dairesinde satılacağı ilan olunur. Mes'ul Müdür: Refik Al' 


