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Reisicümhur Hazıetleri 

Kayser iden ayrıldılar 
Bu 
bir 

sabah Si vasa vasıl olacaklar, 
müddet sonra da şehrimizi 

şeref lendirecekler ..• 

Sivaıın umumi menzareaı 

t So!1 dakikada gelen telgraf ha- sa yarın sabah vaııl olunmaaı muh
~rl-erı bize, Reiaicümhur Hazretle- '"mel y:r. 
linin dün öğleden sonra Kayseri- A k . · 
den Sivaaa müteveccihen hareket n ara, 19 - Gazı Hz. Şı· 
huYUrduklarını bildirmektedir. mal vilayetlerindeki seyahatini 

Diğer taraftan Ankaradan alı- bitirdikten sonra lstanbula uğ
~~ malUınata göre, Gazi Hazretle rıyacak oradan Trakyaya geçe
~ llın_ •. seyahatlerini T rakyaya kadar ceklt-rdir. 
'° tt- uı~ etmek kaı·arında olduktan Gazi Hz. ne refakat eden ve-
~ hu münasebetle ıchrimizi de ıe-
~l~ndirecekler! . anl~~ılmaktc.dır. kal el müfettişleri arasmda adli-
,. ıı Hazretlerının seyahatlerine yeden müfettiş Ferit, Maarif ve
~:dün alınan telgrafları yazıya- kJletinden müfettiş Hasan Ali 

C:ih leayaeri, 19 (A. A.) - Reiıi
ltı ~hur Hazretleri bu gün t;ğ)e ye· 
b tlini trende yemi§lcr ve aaat 14 
~~ukta Sivnaa hru-ekct buyunnu~
~· Gccey.i trende geçirerek Siva 

B. ler vardır. 

Kayseri, 19 - Gazi Hz. 
ıcyahntlerinde yüzlerce köy ve 
kasabadan maada fam otuz şehri 
ziyaret edeceklerdir. 

Fethi B. ve arkadaş an 
Dün Ankaradan lstanbula döndüler 

İzmir gazeteleri sabık Lidere çocuğunu 
boğan bal:a diyorlar 

~ 
ttlıı \>e h. 
~ ·~aoğtu AhmetB.Ter Haydarpaşadı 

f;'tth~faub Serbest fırka lideri 
~ 1

• umumi kitibi Nuri, ve 

ltı ".:dan Kara meb'usu Ağaoğ
tka hnıet B. ler dün sabahki 
ttl~~cale Ankaraden şehrimize 

r:... lflcrdir. 
'"etb· B tat,

111 
1 • ve arkadaılarını kar-

l>'tl 1~ için iıtasyona Süreyya 
ttJ .... ılc akrabasından iki zat 

~ııti. 

f."eth· B r, Sıı 1 
• trenden indikten son-

tİSt[i reyya paıa ile bir müddet 
!tç~~~' ve vapurla lstanbula 

ı:.. lfbr. 
"c'L· B , '-QI • .... • 

lt~• • • neıeli gorunmek ıa-
~~e rağmen çok sinirlidi. 

IOnra ne yapmak tasav-

~urunda olduiunu, mecliste mlls
takil olarak mı çalııacaiJnı· soran 
gazetecilere kısaca: 

- Beni rahat bırakın! Ne ya
pacağımı ben bilirim, demiş ve 
baıka bir şey ıöylemek isteme· 
miıtir. Nuri B. de Halk fırkası
na geçip geçmiyeceği sualine 
«hayır» cevabını vermiştir. Ağa
oğlu Ahmet B. şunları söyle
miştir: 

- Serbest Cümburiyet hr1'ası 
dağılmıştır. Bundan sonra müs· 
takil kalacağız. Halk fırkasına 
geçmemiz mevzubabis değildir. 

- Meclisle müstakil kalmakla 
beraber aramızda bir grup teş
kil edecek değiliz. Belki bazı 
meselelerde birleşiriz. 

- Gelecek intihapta namzet
liğinizi müstakil olarak mı koya
caksımz? 

- Gelecek intihapta namzet
liğimi koyacağım çok şilphelidir. 
Bu .şerait altında beni meb'us 
intihap etmezler. Maamafih ba
kahm. 

- lstanbula ne için geldiniz? 
- Fırkanın hesaplarına baka-

cağız ve tasfiye işinin bir an 
evel bitirilmesine çalııacağız. Bu 
arada fırkanın bazı ufak tefek 
borçları var. Bu işi de hallede
ceğiz. 

[Alt taralı S inci ıauıladal - - . 

Fırkada 

Tcşkihit için Ali B. ve 
arkadaşları yarın 

gelİ)'Or )ar 
Ankara 19 (Vakıt) - H. F. 

teşkilat heyetinin içtimaından 
sonra Afyon meb'uıu Ali Bey 
fU beyanatta bulunmuştur : 

«lstanbul teıkilatına memur 
heyetimiz pertembe günü hare
ket edecektir. » dedi. 

Aldığım malümata göre F. 
umumi reis vekilı ismet Pı. bir 
iki gün içinde, Fırkanın teşek
kUlU tarihinden bugtlne kadar 
cereyan eden hadisatı teşrih e
decek tarzda bir beyanname 
hazırlayarak H. Fırkası teşkila-
tına tamim edecektir. 

Bu beyannamede fırkanın müs
takbel faaliyeti hakkında izahat 
verilecektir. 

Ma iye vekilinin rahabızlığı 
Ankara, 19 (T elcfon) - Dok

tor Akil Muhtar, Neşet Ömer 
Fuat Kamil B. ler geldiler, has
ta olan Maliye vekilini muayene 
ettiler. 

Oldiiriilen konsolos 
Moskova, 18 (A.A) - ırandan 

av.iet etmekte olan Afganintamn 
Taı kent konsolosu Seyyit Mir 
Kaa.m Han 14 tcşriniıanide Ak
çaabada giderken hududa 20 
kilometre mesafede soyulmuı 
ve öldürülmUştür. 

Katil yakalanmııtır. Sovyct 
hil 'ı ümeti, Afganistan sefirine 
taziyede bulunmuştur. 

Kardeş kardeşe dargın duJ mıyaca~ 

Sporcuları barıştıracağız 
Tavassut teşebbüsümüz alakadar 

kulüpler tarafından büyük bir 
memnuniyetle kareılandı 

Bir numaralı mın· 
takanın ileri 
gelenlerinden 

Sedat Rizıı, Abidin 
Dııver, Yusuf Ziyı 
Hamdi Emin Beyler 

Sı;or kulüplerimiz arasındaki 
ihtilafı bertaraf etmek için 
Vakıt, ın tavassutta bulunacağını 
dün bu sütunlarda allkadarlarla 
beraber büuın okuyucularımıza 
haber vermiıtik. Gaıetemiz mü· 
dürü ve Giresun meb'uıu Hakkı 
Tarık bey dün intiıar eden açık 
bir mektubile gençliği ıpor yo· 
lunda çahşü. aktan alakoyan iki
liğin izalesi için kulüp murah
haslarını cuma günü aaat ikide 
Matbuat cemiyeti binasına davet 
etmişti. Maksadımız iki tarafı 
karşı karşıya getirmek ve ıporun 
terakki yoluna dikilen manii ber 
taraf edecek ihzari bir toplanma 
yapmak ti. 
- lstanbul sporunun eski salim 
yoluna girmesi için daha fazla 
memleketçilik endişesils ortaya 
athğımu: tavassut teklifinin alaka
dar kulüpler tarafından büyük 
bir memnuniyet ve tasviple kar
'ılandığını dün muhtelif vesile-
lerle izhar edilen hareketlerden iki numaralı m 
anlıyoruz. Bu suretle Vakıt' ın takanın ileri 
bu samimi harekete vasıta olmak gelenlerinden 
ıuretile duyduğu baz tezayüt Burbınettin, Muvaf-
ediyor. fak. AptülkadirZiya 

Yalmz bir gazeteyi, bir l\ulübü Hayri Beyler 

-----F-ır-t-ın_a __ f_ı_r_t_ı_n_a ____ t_.-.---,----- b~ıah~~ bttiyaJnızh~~ 
us uı1e . bulu da değil de; btltün mem

Tıp fakültesi haricinde 
kalan doktorlar kimleı~dir? 

leketi alakadar eden bu ikiliğin 
iı:aleıi için Cumhuriyet-refikimi
zin de harekete geçtiğini g<Sr
mekle memnunuz:. 

Arkadaıımız da dünkü nüsha
ıında ayni diiıUnce ve makaatla 
ayni gün sabah saat onda ku
Jilp murahhaslarını matbaasana 
davet ediyordu. 

Mazhar Osman B. sarıyor .• 
Dr. Mazhar Osman beyin Da

rülfünun ve tıp fakültesi hoca
ları hakkmdaki yazısının bilhas
ıa tıp fakültesi muhitinde çol< 
derin bir teeııürle karşılandığını 
yazmııtık. Bu meyanda bp fa. 
kültesi hocalarından Etem Akif 
B. dUn bir muharririmize : 

- Mazhar Osman beyi çok 
sever ve kendisine hürmet ede
rim. Fakat o ya:ııdan maksadı 
nedir anhyamadım. Tıp fakültesi 
yirmi senedir mıtıl mışıl uyusay-
dı Mazhar Osman gibi Ateşpa
releri nasıl çıkarmış olurdu. Maz
har Osman beyi de o müessese 
yetiştirmi~tir. 

Dikkate deOer bir nokta 
Mazhar Osman B. yazısında 

iyi doktorun iyi hoca demek 

Nazım Şakir B. Neşet Osman. B. 
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3 üncü tertip hediye 
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Osm3n Şeıefertin B. Burhanettin B. 
olmadığını bir çok iyi hoca ev
safını haiz doktorların Faklllte 

haricinde kaldığını, onların yerine 
başkalarma kürsü verildiğini de 
itaret ediyordu. Bu nokta çok 
teesaürll mucib olan nokta olmuı, 
bir çok müderrisler: 

- "0 cahil hocalar kimlerdir• 
diye ıormağa başlamışlardır. Bu 
müderrislerden birisi dün fU dik
kata değer mütalaada bulunmuı
tur: 

- Darülfünuna geliJi glizel 
hücum edenler ıimdiki müder
risler ıcYiyesinde (100> kişilik 
bir heyeti ilmiye listHi yapabi
lirler mi? Evvela bunu hazırla
sınlar ondan sonra münakaşaya 
giriıebiliriz. 

M•zhar Oımen B. nediyor? 
Dün Mazhar Osman beye biı 

noktadan bahıederek DarülfUnun 
haricinde kalanların kimler ol
duğunu, ve (160) kişilik bir liıte 
yapıp yapmıyacağını sorduk. Şu 
cevabı Yerdi: 

- Ben ilmi bir makale yaz
dım. Onlar bu meseleyi dedi, 

[Alt taralı 6 inci ıa11ılada] 

iki sıazete tarafından birden 
izhar edilen Ye füphe etmiyo
ruz: ki bUtiln sporu sevenlerin 
arzusuna tercüman olan bu ha
reketin el birliğile yapılması için 
diin sporcularla glSrütilrken ar· 
kadaıımızla temas ettik ve ta-
vassutu iki gazetenin birleşerek 
yapması etrafında mutabık kaldık. 

Cumhuriyet te Vakıt ta bu 
hayırlı hareket için, bu hareketin 
muvaffakiyetle neticelenmesi ve 
kulüplerimiz arasında tam bir 
ittihat ve mulıabbetin tesisi için 
çalıımayı pek zevkli bir Yaz.ife 
telakki etmektedirler. 

Kongrenin evvelce yazdığımız 
gibi öğleden sonra saat ikide 
"14., matbaadan ve Matbuat ce
n:iyeti salonundan daha müsait 
bir yer olan Tilt k Ocağı salo-
nunda toplanması kararlaşmııbr. 
Vakıt Ye arkadaşı kulüplerden 
gelecek selihiyettar birer mu-

Serbest fırka kapanınca 

Paıanın ağzına gene k illt 
vurulduğunun re smiclir 

-
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K a b ı J o/ r mu? • erleri 1 ı 

Mekteplerden imthanları iki dairey• ~tn~=~· Biz~ yazınız 
kaldırmak fikri için Ankara,';:;~~n) __ eeıe- Vakıt okuyucularının dert ortağıdır 

diJe intihap daiteltrinden baıı- b f 
lar• hakkındaki tetkikat bitmiş, 'Tramvay kumpanyasının emri öyle ., 

Bizim mektep 
hocalarımız 

ı.tiltlil liıeai miidllrü ye latall· 
bul erkek liıeıi edebiyat mu
allimi Agih Sırn B. imtihan 
anketimize ıu ce•abı Yeriyor. 

Mesele nazari olarak konutul· 
d11kça, imtihanların faide Ye 
muarrah hakkında bir çok 
filtirler ıerdetmek mümkUndOr. 
Nitekim ı6ylenmiıtir de. Hatta 
bitin ba mOJihazalar netice.si 
olarak, Maarif Vekaleti Uç se
neclenberi imtihan ıekillerinde 
bar.il tadilat yapmıştır. 

Fllbaklka bugOn mektepltri
... de, ancak ilk orta Te lise 
lnlimlannı ikmal eden talebe 
11enniyet imtihanına tabi bulun
Dltlkta, diğer sınıflar talebesi 
İ9e den 1enesi zarfında mualll
•den almıı olduğu nctlar111 
.,...tialne gCSre terfi Ye ya ipka 
edU..ektedir. Bence bu dojru· 
..... Ba tab.il dizitamıaı biti· 
,_ talebe, daha yltk.sek bir 
t•'91H takip edebilecek bir H

.tJecle balundupnu isbat ede
Wlmek için, liyakatini, bir imti-· 
illa heyeti huzurunda g6ıterme
lidlr. Bakalorya denilen bu imti
han, artık daha evvelki ımıflar
dan geçerken, talebeyi "Jrıra 
Wr mlıakabeye tabi tubna..k 
ldUfetinden mektep idarelerini 
atlatağni bulundurabilir. 

Fakat nazari sahada bu kadar 
1.ait ye kolay görbnen bu şekil 
aeaba tatbik sahasında müsbct 
neticeler verebilmektedir? bence 
lıaywr... Bir defa meıuniyet imti
haalattnda sorulan sualler, tale
benin umumi seviye ,,. mal6ma
bm r&termeye yarayacak baka
·~~IHeti olmadığı gı bi ta
lebe de b6yle bir imtihan için 
hazarlanmıı değildir. Meseli: Bir 
den zllmreıinl te,kfl eden iki 
denin i)irfnden tam numara alan 
Mr talebenin diğer denten bir -ara ile döadOjii çok vakidir, 
Mafredat proğramlan bu vazi
,elte bulundukça, Tedrilltta, bir 
dmre tqkil eden denler ardm· 
4aki irtibat dlfünülaaedikçe ye 
IMa denter ayn ayn mücenet 
bir ilim gibi kaldıkça, maalaef . 
nbbaaı yana ocak bi;~•ında 
bekliyor ••• 

Memleket sponmun terakkisi 
lpn gazete slltunlarındaki çal11-
mamızı onlan elele vermek au

tamamlamış olaca;ız. 

müd'iirlerımlz, evrak deYJet fUrallna fCinderil-

d 

' 

? mittir. Bunlardan Uti~ne ait in-
ne iyor ar . tlba&> fesholunbHlflUt. Sıtm•bna 

Ap.th 5ırrı lJ. 
bu aetice ba1le deYam edecek 
Ye hu denleri bir aO.re addet
mek, sırf lafst •e itibari bir hal
de katacaktır . 
Şu vaziyet K6steriyor ki, baka

loryadan beklediifmiı lalde biç 
bir vakit iıtibsal edilememekte
dir: Sonra her muallim, her mek-

r 
tep, hatta ber şehir için elimiz
deki taktir miyarlan katiyen bir
birine yakl .. miyacak kadar fark
lıdır. Bu da, nisbetsizllti Yllcuda 
getiren ayn bir sebeptir. 

Dij'er sınıflana vaayetiae 
gelince : bu aaaıflarda imtilaan 
yok diyoraz. Buaa ratm-. 
tqtiniıaoi aonUDa Uclar .ek· 
tepler, ~kmll ımtihanlarile met-
pldttr. Sine arflbda aldtiı 
notların vasatiaine nazaran İk· 
mile kalan talebe, bDtlm bir 
talili azap ile tetir.ekte ft 
nihayet bin mihnet Ye atarap 
içinde, HM ~da imtllaanla
nnı Yermekhcffr • 

Neticede, munffaldyetia ancak 
yan yua,a olclup da tüaislmlt 
edfaa ı.... çok Wda .,_ 
..... , kllfete - ...... 
dutan kwll k..dlae ....,... 

ve11a...ı. lmtllaulana .. ..,. 
bu ıeldkle 1•lmila mımı•· 
den e•el, tedrfat MW .... 
rinde komatalacak Ye .... 

karar •erllmMi icap ..a.
mllalm ..,ıer v..-. ........ 
daJtı. · 

ait evrak tetkik olunuyor. 
2 ,. 

Tren kazası 
Arifiyıede Wr ~Uk vaıoau 

4•niltll 
Anlrıra, 19 (A.A.) - Arifiye 

clvattnda bir ylk .. paunun 
de'ltllmt!ai dC>lay•il• Ekıprea 
saat 1 1 /5 da Ye ı>oit• treni 15/50 
da teehhitrle ,ehtimiıe gelmlftlr. 

S. ı ırka ocakları 
Ankara, 19 (Telefon ) - Ser

best firkanın bOtOtt oc4ltlan biç 
bir hadise çıktnadah kap~nlbıfbr. 

Maliye murakıpları 
Ankan. 19 (Tel•IH)- Geten 

••• Roıaaa)'• •• Belçikava ai
taj •e tetltikata sideii Maliye 
ınurakıplan yakında d&ecek
lerdir, Y erl~nne yenileri fide
cektir. 

lzmir tetkilAt heretl 
Ankara, 19 (Telefon) - Halk 

hrkuı lzmir tetkillt heyeti bu 
sabah lsmire hareket etti. 

M. Yanaen 
Ankan, 19 ( Telefon ) - An

karlllllll plbanı 1apan M. Y anaen 
Madrit ıehıinin pl&n m1Abaka-
1111da birlnciUif kuanarak 100 
bhı peçeta mllrlfit almqhr. 

Huleuk M•ktıblnd• 
A•ktn, 19 (Telefon) - Hu

lalk --tebi profa6rler meclisi 
..-Ujine Ad&,. •ekiJi Ymaf 
K....ı, Yeklllijbıe Cemil ve mu
kayeMli lmblm eNıİJe fahri 
mlderrisllğine de Mahmut Esat 
S.yler •~•ifl•di. 

S Milyon tıaarruf 
Mbta, 19 (t.ıtı .. ) - Dev

let demlryollan 931 bltçui ha
_._da. 5 milyoa lira tuanuf 
y ..... ... 
ı ..... tGtOnoAleri Ank•r•r• 

Mf•t 96nderdilw 
Allll-. 19 - s. .... t1t1.

alleri -.,. bir laept pder
cll. 1'ltllleller lltok tltlllletla 
........... ı .. ntle baalann ... 
...__ te.m •cici çareler 
ahll•aım " ıerlyatm tahdidlai .............. 

Okuyucularımızdlii tanıdığUtllt 
bir zat matbaaya gelip fU haklı 
tik Ayette bulundu: 

• Bu •abah (dGn) lstanbul ta
rafındaki itime yetifmek için 
Bebek-Eminann arasında işliyen 
225 numarah tram•ava yetiftim. 

TramYay istasyonlarda dur
dukça 1abınızlanı1or, itimi ka· 
çıracağamdan korkuyordum. Bir 
aralık, Tophanede merkez ku
mandanhğımn 6nllnde duraklayan 
araba bir tllrlll yllrtlmek bilmi
yordu. Eneli arada sırada ol
duğu gibi cereyan kesildi zan
nettik. Sonra cereyanın kesilme· 
ditini, biletçinin bilet almam11 
bir efendi ile arabadan inerek 
merkeae fittiiini ve o orada ifa
de Yerip selmeden tramY&JID 
iıliyemiyecejini 3ğrendik. · 

Vatman: 
::,tw-.,..,.,....... ''' 

Paristeki ziyafet 

İzvestiya gazet~si 
ne diyor? 

Moıkon,18 {A.A) - lıveatiya 
gazeteai sabık Rus sanayicilerile 
beyaz Ruı cenerallerinin Pariste 
tertip ettikleri bllyllk ziyafet 
hakkında diyor ki : - Bu ziyafet 
M. Briand'ın reçen gtın mecliste 
bahıettlği Sovyet Ruıyaya kartı 
olaa dOriat Fransız hareketinin 
yeni bir nipneslcllr. 

Bu ziyafet esnasında söylenilen 
nutbklar, ıanayi •sui kaıtçılannm 
'fadeaine temamen uypndur. 
Bu nutuklarda Pariıte teı•kkOl 
etmiı olan aanayi ve ticaret 
nmite1inln aallhiyettar hllki-
met mabafilile temaalanna de
••• •derelt mukabil ibtilll 
faaliyetine germi •ereceği, Sov
yet Ruıyaya kartı mOdabalenia 
ihzanna badim olacata Ye bu 
busu• açın Fraıııanın 8eyaı 
RMllrdan m8rekkep 60 bin 
ldfllilt bir ordu ba11rlamlf olduju 
dylenmiftir. 

Anbrada bava soiuda 
Ankara , 19 (Telefon) - Bu

rada mltbit Htuklar batladı • 

- Biletçi içeride olmadıkça 
ben hareket edemem! diyordu. 
Nihayet 1128 numaralı kondük·, 
tör efendi geldi. K~ndisine: 

- Bi; efendi bilet almamışsa 
onun adresini alar, polise bildi· 
reydin. Ne ~akla itine aücOoe 
yetifmek iıtiyen bu kadar balkı 
bu kadar bekletiyorsun? 

Diye çıkıtbk. Biletçi tojuk 
kanldıkla: 

- Kumpanyanın emri b&yle
dirl dedi. 

Muntazam bir nakil Yuıta .... 
der diyerek, vaktini, zamaaaoı 
hesaplayıp tramYaya binea bit 
memur, bir amele böyle manaı ı• 
tekilde yol ortasında bekletiUne 
ouun itine gecikmesinden mDte
vellit mea'uliyeti kim alacak 1 
Tramvay ıirketine bunu l otfe• 
sorar mısımı? 

' : : : t:•:=s:z 

Roma da 
Sefirimiz mükellef 

bir ziyafet verdi. 
Roaıa, 19 (A. A.) - Atinada harf; 

ye nezaretinde en yüksek makama~ 
yln olunan Yunanltııanın Roma seıır.· 

M. Mavrudis ve refikası ~refine 'f!; 
kiye Cümhtırfyeti Roına Büyük EIP.: 
Suat Beyf endi tarafından mükellef_~ 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette Rom•'; 
süf eranın eluııerisi hazır bulundU.-. 
bi hariciye nezareti .erkinı da ha211t 1' 
lun u~lardır. 

Fransa harbiye oat~ 
Molkova, 18 (A. A.) - lsveatia re::: 

tea1 tranmz harbiye bii~hıbı 
b'ldirildiği gibi 12 milyar olma~ 
k katle 20 milyara baliğ olduğu "rlJ 
da Populaire gazettshthı ... ~ _, 
mevzuu bahsederek diyor ld: - Bd ,1 
llle de RISStei'fyor ki, Fransanın ~ J< 
rede ildsam eüiji bit~ tarikile ~ 
eli tealihat husulll bir gösterişten~ 
bir §eY delildir. Harbiye bltç ttf' 
r"8tettlmekltZfb liltlMWlt ft dala! ı' 
:re ko11•1h tabisatlarla pek Ali ıet p 
nu harbiye temini kabil olmaktad'f• 
usul sayettinde htlktmetler mu-;::;. 
siz olarak liftldlt lıarltl1t I~ V 
len &altmab btabUltler. a. ~ 
r-"Jten l'IUIUllll k t*Uftae --=~
ret etlHIE nntlle bldkl tıerkl 
tan ..,,...., •"'lbd ll;at 
Ur. 

• V AKtr ,,m tefıtlruu 9 iti .uı.a olMak Jlilleli.-• brbal· Kuru t(irGlttl •• Harıai eanafa bun· yok mat 
ilulat.. lardab bit awç a&ıtenek heırı"n - Şlmth laa,rat .....,.., 

-Efendi tabaf li1li1oman. yüzünü bunıfttuıır. Sadaka ftre- dı. Bir~ taM Yana & 
ltilradmu bo•ac•bm... cek hayırkirlar bunları dlleneller lık, inNM .. ._ cllpa~ 

- 7 - için aym1orlar •• Bir okka ekmek ppta ....... ••n•e --
- itikat .. itikat ne için iN iti· a 'mak için kaç bet patalrk birik- lar çok.. Oaetlllete ,.UD" I' 

kat elmııak adam?. ltikadea bon· tirmek llzmıgeleceiini dütününiz. iü lork paraya kügllG =· 
Yazan: HflH7bı Rahmi luna neden korkuyoraun? ine ine Dilenciye lmk paralık feda edecek diliyor kibar harca.. fi' 

clilendllle i ..... ia. ........ daha ahret adamlan enderlefti: l •elriz bet paralıiı bir bof&Dlfı-~ 
S°'da taı taııyor bir ekmek paruı· Her memlekette hüktünet teldi m alt ta ..... ı ftr mı? Serıu-ttini - Önünde bez üzerindeki mu da etmek benim ...aatuna ~ 
nr zor çıkarıyor. oluraa ol.un elektrik sibl handa dialedi& S.ul buldum. Şimdi üç onluk nedir? mı? Kazandıflmııu fınna.., .,_ 

- Rabbimin İfİ •• Kimine az kıı· :ıezinen kuvveti. Tartlar. Bunlan bana ulat. Glade bç ... t dlleni· - Dilenci mostrtuı ... Her sana ceiiz? Kenefe mi? Ey kusud' 
met vermit kimine çok.. elde etmenin •tahtım bilenler itil· Jm? N. ••m)Olıan? tın bir fdi'muı olmaz mı? na son asır diyorlar ........ 

- Süleyman Bey ben aptal İn• tün ruhi.,., h•khra, lmmetlen hl - M ille --•JllUS· Dilenc:i- - Bu rünkü ıiftahın bu kadar ·- Tua da para ~ -~ııa-
aaadan hotlanmam. Bunda raf.bin kim olurlar. Bir elde 1U111 laraftl si• lik ......... aiM çok dütldla.. mı? En.lclon bir boiam ~.,,,,..-,_ 
hiçbir iti yok.. Hali kader luemet bi bir boru, clileriade bir aihinu - N•••• MlaJ1T - Hayır.. Fazlasını cebime dük. Şimdi midemizi~ 
deyip sidiyonun. Hayat haklnnda del-ti tliüttitt tliye bor..,. üf· - Y ml ~- doları ... ıakladrm... ücrete bindi.. ı,,r 
dofra, bekin içtimai bir telikkiti leyince dallar t.tlar lıo,.a kesi ._. P-.,....la ilet ........ on pualık - Niçin? _ Haydi .. Haydi _. ~ 
olaydı sen ba kaldırıma düımez• silir •• O.iaeii havada~ pe deni paralar ...... Halbuki bun· - Moatırada çok para röriilür· 1 Ş'klyet dil k ffl1 ~ 
din ricudil iddia oluııan Allah eter ri ... eaHarnuleld .. 1ri ...,._.lu lann rafiç lır11netleri sıfırdan da ıe halk acaiptir. kenmfel. dı 'bae ecel .._..dl~~ 

ene er en ı ret o sa .,.... 
• .,.._ befas IU&Jlar, '-laııa., ... , ..... af&iı ... Cep doldurmaktan bqka cDHencl yükünü tutmup diyem yani Llki i mdeO ,,..-,.,J 

- Şüphe mi ediyonun? larla dolv ... S.. arta Alhtm ku· ir faJtl.ları JOlı. Say aay bitmez sadakaya el ıunmazlar. Hem bat·._.: y d';nd n ~ıı~ 
- Saa elinle ... Eter vana pek aç lu delil !"' aihİl'hnlarm ............. ka türlü tehlikeler de var. 8enden ,ece:li :aha :r::ı..... .....--

ılsll JV&lbiı inunlar arumtlaki Knmetlnı Allahtan helde.illha itin JJa lr81Jona kesi,, blrilctl- daha açlar kaç defa &nümden pa· _ Şimdi benim dl~,I' 
ekmek lra•ıuma kanımafa tenez· dilenci olmuııun.. ç...... .... rtni• ı bir •r• lcpona g~ r<&Dll kapıp kaçblar .. Şurada yan· öteye aklan ermes fakat 1-J ~ 
zül etmez. Bu belediye memurluiu lara açsaydm berhudar olurdun. tiren VAltl1'ın tllrlll Nfr'lll ım yerlerine defi hacete ıiden nis atannın mah,..... 0 Wel"""' 
TUif•I Allahlıla teref •etecek bir Sabahtan aqama aç blmalr teldi· lıedlrelertnden birini kaç dilebciyi aoydular... lükaü.. ... igia awl ma_,... 
metıuliyet delildir. Hep bu uygun kesine düşen niceleri almlannr hu - Niçin yangın yerlerine gidi· rum. .B"! 
•rlak •• heks1zhklar_kul iıidir.imibr~ etiiine k_!zarak aenin ıi- helldi ~Çil' alacaktır yoraunuz? Buralarda apteıaneler (Bi~J 
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ederıleıAdi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Belediyeye geçerse .. 

1 Istanbul suları 1 Şehir meclisi bugün Bir kadın gazeteci-il ... ___ s_a_n_'a_t_a_ı_e_m_i_n_d_e __ 

toplanıyor Mm. Aris Kovatı Tiyat!o meh:tebi 

[ Tarziye münakaşası 
Hikmet Beye cevap 
V~kil Kenan B., "Tavsiye- -·- b lir? 
tnı tarziye mahiyetinde an- Ne faydalar haaıl ola i 
1~ınışlaraa, bu, kendilerine 
llit bir sui telehhümdilr ! ,, 

diyor 
Sabık müstantik, .Bandırma 

ağır ceza mahkemeai reisi Hik
met B. in, lstanbul mUddeiumu
:İsi Kenan B. aleyhine açtığı 
.avadan feragatinin tarziye lize
t~ne rni, yoksa tarziyesiz mi vaki 
0 duğu hakkında alakadarların 
lııüteaddit izahatını yazmıştık. 

Hikmet B. in, bilvekAle tarzi· 
ke Verd~iini iddia ettiği avukat 

d enan Omer B., Hikmet Beyin 
ij k h b il niishamızda çıkan ceva-
ına karşı gazetemize ikinci bir 

Sektup gönderdi. Kenan Ömer 
·' mektubuna şöyle baılıyor: 

1 
" Hikmet Bf. , ıahıen vaki 

: an tavsiyemi t•rziye mahiye
}\ ilde anlamıılar ve müekkilim 
b tı:ıan Bf. ye. izafe etmiılerse, 
hu, kendiJerine ait bir sui tefeh
~ 1111adur. Tarziye filinin hududu 

1 t~llete dahil olmadıtını bilme
derı \re binaenaleyh bunu vekil
IQ en ~eğil, müekkilimden bekle-

eJerı lazım ıdi.» 
ııı·l(enan Ömer B., müddeiumu
d 1 

l<enan B. in yalnız müekkili 

• CğiJ, ayni zamanda yirmi bet 
erı l"k d ~ 1 arkadaşı olduiunu kay-
b~t~kten sonra, sözlerini ıöyle 

tıyorı 

Ilı " liadisedeki çirkinliğin deva
~~ biraz da mukabelemi mü-
1~ lt bulduğum için arbk cevap
tne~ll nihayet veriyorum. Hik
tatı Bf., hakkımdaki hOsnü na
~l' ~tında samimi iıeler, işi daha 
'iıt: e uzatmamak, feragati da
h~ •n daha müstabsen olacağı 
~ k1ındaki tavsiyeyi de kabul 
~t er.ı. 

T erkos tesisatının belediyeye 
devrinde ne gibi faideler temin 
edileceğini merak ettik ve bu 
meseleyi belediyenin sular mü
dürüne sorduk. Bize şunları söy
ledi : Şirket sermayesinin haiz 
ve amortismanını ve kazancmı 
düşünerek fiyat tesbit etmekte-
dir. Belediye iıe zararda etse 
hidematı umumiyeden olan su 
itini muntazam bir surette idare 
e!ıneğe mecburdur. Bu taktirde 
su ücretleri ucu%lıyacaktır. Bun
dan baıka belediye teni tebe
keıini tevsi edecek, halkın su 
şikayetlerinin önüne geçecektir • 

Muhtelit mahkemelerde : 

Aptulhamit vereıeıi davası 

Y ann Türk - lngiliz muhtelit 
mahkemesinde Aptülhamit vere
sesinin davalarına bakılacakbr. 

Ayni gün Türk - ltalyan mahke
mesinde de iki davaya bakıla
cakhr. 

Amerika •'1fri geldl 
Amerika sefiri Mr. Greve dOn 

Ankaradan ıehrimize gelmiştir. 
~ ıımım 

~u~mme;R;it"B~;-;;-

Şehir meclisi bugün toplana-
rak azalıktan istifa eden Haşim 
B. hakkında karar verecektir ... 
Bundan başka belediyeye ait: 
diğer itler de görüşülecektir: __ _ 

f~emiyetlerde intihaplar] 

Şoförler 
Per,embe ve cumartesi günleri 

intihap yapscrıktır 
Yolsuz cereyan ettiği Ye ba'Zı 

kimselerin fazla rey attığı tica
ret müdürlüğü tarafından yaf1ı· 
lan tahkikat neticesinde an!ru1ı
lan şoförler cemiyeti idare he.y
eti intihabatını iktısat vekall!ti 
feshetmiştir. 

intihabat önümüzdeki perşem
be ve cumartesi günleri tela-ar 
edilecektir. 

Manifaturacılaran lntıhabıı 

Istanbul manifaturacıları ce
miyeti idare heyeti intihabatı 
bugün oğleden sonra Beyoğlu 
Halk fırkası binası dahiliııde 
bulunan cemiyet merkezinde 
yapılacaktır. 

Gazimizin n1uaHimlcre 
birliğine cevapları 

Geçen cuma günü yapdan 
muallimler birliği kongresnide 
çekilen tazimat telgraflanna 
Gazi Hz. ile Meclis reisimiz ve 
Maarif vekilinden cevaplar gel
miştir. 

Gazimizin cevapları şudur: 
"Muallimler birliği kongresi 

reisi Köprülü zade Fuat Beye 
Kongre mUnasebetile· hakkımda 

izhar buyurulan hislere tqekkür 
ederim. -
Bağlarbaımdaki cinayet 
Bağlarbaşında bakkal T eofanı 

öldürmekten on seneye mahküm 
edilen Aslanın nakzen muhake
mesine dün ağır . cezada devam 
olunacaktı. Müvacehe edilecek 

Dün kadın b~rliğ.i.nde kon
ferans verdi 

'J 

Mildam Koy4fı 
Macar kadın gazetecilerinden 

Aris Koyati tarafından dün ka
dınlar birliğinde bir konferans 
verilmiştir Harbi umumide Ça
nakkalede bulunan madam kon
feransını Türkçe vermiş istilaya 
oğnyan memleketinin maruz 
kaldığı haksızlıklardan ve Macar 
kadınlığının tekAmülünden bah
setmiştir. 

A.dlly~d~ 

Karısını öldüren 
balıkçı 

rtıüddei umumi dün iddiasını 
serdetti, ceza istedi 

lstanbul ağır ceza mahkeme
sinde dün sabah birkaç ay ev· 
vel Dizdariyede karısı Ayşe H. 
dan §Üphelenerek kendisini bir
çok yerinden feci surette biçak-
lıyarak öldüren bahkcı Hikmetin 
muhakemesine devam edilmiştir. 

l>ariilfiinUD Eminine Hukuk talebesinin verdiği 
ziyafet çok g(lzel oldu • ıabitler gelmediğinden, muhake-· ı me kaldı. 

1 Küçük haberler 1 
Talim ve terbiye heyetinde -

Münhal bulunan a1.alığa sabık Yüksek 
tedrisat mUdürü Rüştü bey tııvin. edil· 

Dünkü celsede muhakemenin 
tnhkikat safhası bitmiş, müddei 
umumi Cemil B. iddianamesini 
serdederek maznunun katilden 
bir müddet evvel kansını katil 
kastile cerhten ve sonra da ta
ammüt suretile katilden tecrinini 
istemiş, ancak cürümde cezayı 
azaltacak sebebin mevcudiyetine 
işaret etmiştir. Gelecek celsede 
müdafaa yapılacak, karar veri
lecektir. 

....... ..,,....~ "'' - _,, 

ba fi D'/1nkl1 zıya/eti~ bulurıanlar 'I 
~lcb:s_lfiınun hukuk fakOltesi hilrü için Tesile addettfğimizden 
~tn 1 

Yeni Darülfünun emini dolayı müteşekkirim. 
'1tfıt1n j' Ra~it B. şerefine dlln Darlllfünun çoktanberi böyle 
)-fcti 0 kaffiyanda bir çay zi.. samimt tezahürlere muhtaçtı. 
r ~iya;ermi§lerdir. Zaten Darülfünun bir ilim mU
.. tt n J ette Emin Moammer Ra- essesesi olmak itibarile daima 
Cf ' e h k 
!ııı lılcti k u uk hocaları, fakülte samimiyet daima muhabbet o-
~ lı.ırı~ 12 veerkek Webeler catıdır. llim hiç bir zaman egoist 
ı,'? tn,u~ Edebiyat fakülteıin- olamamtıbr. Arkadaılar; bugünkii 
ti de ~ a bütün fakülte reiı- zamanla eski bal arasında ne ka
~ 't ol>lrı a\1ete icabet etmişlerdir. dar fark olduğu görülürıe bu
ll tıd, ta~ltnın hararetli bir zama- günkü Darülfünun ile eski mü
ı,· k~ b:be namına Şukrn Saim esaese arasında ayni fark sezilir. 
til~Cte t ır nutuk s&yliyerek ge- Darülfünuna taanetmek iste
ll fGı:ıurı 'fekkar etmiı buna Da- yenler bilsinler ki hakikatten 
ı,· ~tık,b:mini Muammer Raşit tamamen tazafül eden ıahsiyet-

ltlıilir. le ederek şunlan söy- lerdir.» Muammer Raıit B. bil-
• t.1\lht hassa nutkunun bu kısmında 

b bllrrH ereın arkadaılanm: ıiddetle alkışlanmış "var ol" ı 'llfu 
lll bay~ nu? emanetine intiba- sedaları arasında Cümhuriyete 

bll' aamimiyetin teza- ve Cümhuriyetin 2enç DartHfü-

miştir. 
. . 

Tıbbiye talebesi yeni bir ce
miyet kurdular - Aldığımız malö· 
mata göre tıp fakültesi talebesi ''Tıbbi
yeliler cemiyeti., namile yeni bir teşek
kfil vficuda getirmiştir. 

Cemiyetin gayesi tıbbiyeliler 
arasındaki tesanüt ve müsavatı tahak· 
kok ettirmek olacaktır. 
lm8tlllnlltm1111Uaıwuııın11u111wı ıuuıw1111ıtUıııwıa1&111HUNm1111111BD11mmm11 

nunlulanna saadet temenni ede
rek gene alkışlar arasında söz
lerini bitirmiştir. Ziyafet bundan 
sonra musiki ile karışan neş' e 
ve samimiyet arasında geç vakte 
kadar devam etıniılerdir. 

Divan bugun toplanıyor 
Darlllfünun divanı bagün ikinci 

içtimaını yapacak ve bu içtima
da bütçe müzakerelerine ve do
layisile serbest ve daimi mUder
rislik gibi hararetli bir mevzua 
başlıyacaktir. 

Bu hususta ayrı ayrı noklai 
nazarları ileriye süren Edebiyat 
ve hukuk fakültelerinin noktayi 
nazarınm birbirine takrip için 
evvelki gün iki fakülteye men· 
ıup bazı müderrislerin iştira
kile hususi bir içtima akte
dilmiı fakat itilafın haylı güç 
olacağı anlaşılmıştır. Manlıaza 
anlaşma ümidi kuvvetlidir. 

Bir dolandıncıhk iddiası 
Beyoğlunda Balıkpazarında 13 

numaralı francala fırınını işleten 
Rizeli Muhsin oğlu Ömer Ef., 
miiddei umumiliğe müracaatla 
iki kişinin kendisini dolandırmak 
istediğini iddia etmiştir. iddia-
sına göre bu iki kişi kendisini 
askerlik ıubesinin aradığını söy
lemişler, Omer Ef., terhis tez-
keresini göstermiş, şubeye 
göstermek vadile elinden 
almışlar. iki gün sonra da ,, T es-
kere sahte imiş, alıkonuldu! " 
denilerek bu işi halletmek üzere 
bu adamlar tarafından 200 lira 
istenilmiş. 

Adliye tahkikat yapıyor. 

Ticaret odaaındo : 

Veşington kongresine mur,hhas 
1931 senesi mayısında Vaşin

gtonda toplanacak olan beynel-

milel ticaret odaları kongresine 
Istanbul ticaret odası da davet 
edilmiştir. 

Oda murahhas olarak Vaşing
tonda ki ticaret mümessilimiz 
Muzaffer Beyi intihap etmiştir. 

Encümen dun nocaler• 
tayin etti 

Darülbedayi müralcabe ene 
meni dün sabah toplanmış 

tiyatro mektebinin ders saati 
rini tesbit etmiştir. Derslere sa 
onda başlanacaktır. 

Dün ayni zamanda mualli"ı 
ler de seçilmi~tir. Edebiyat m 

allimliğine Ali Ekrem, tiyat 
tatbikat~. nazariyatı, tarihi m 

allimliğine Erluğru Muhsin, B 
den harekatı ve nefes terbiye 
muallimliklerine Azade ve Sel 
Selim Sırrı hanımlar, musiki m 

allimliğine Musa Süreyya, ıskıri 
muallimliğine M. Guroteski t"'y: 
edilmiştir. Muallimler b 
gün toplanarak derse başlam 
gününii tesbit edeceklerdir. 

Yem .... l< ~, e a ~k! 
Lokantel•rda yokırıda % 1 O 

uouzhyacak 
Yemekle beraber müskirat d 

satan lokantalardan alınan husu 
si istihlak vergisinin tadil edi 
mesi için Ankarada teşebbüsa 
ta bulunmak üzere giden hey 
dün ~ehrimize dönmüştür. Hey 
reisi Apdullah B. dün teşebbüs 
lerinin neticesini şu suretle an 
!atmıştır: 

- Yaptığımız teşebbüsler mü 
bet bir netice verdi. Maliye ve 
kaleti noktai nazarımızı kab 
etti. Bulunan sureti hal şudur: 

Lokantacalardan alınan istihli 
resmi yekunu umum inhisar res 
mi yekünuna zammedilecek, müs 

kirat resmi yüzde 1,48 nisbetin 
de çoğalacaklar. 

Buna mukabil yemek ve lokan 
talarda satılan yemek ve içki fi 
atlan yüzde on ucuzlayacaktır. 

Maliye vekaJeti bu husust 
bir liyıha hazırlayarak B. M mec· 
lisine sevkedecektir. 

Bomonti biralarının pahalı ve 
bütün esnafa ayni şerait altında 
sablmadığı hakkındaki şikayeti
mizide lktısat vekili B. ehemmi
yetle dinledi ve komiserliğe la
zım gelen emirleri vereceğini 
vadetti. 

Muhtelit mübadelede -----____... -- --
Girltten gelecek muh•oirler 

i9ln 
Muhtelit mübadele Türk he

yeti murahhasası müşavirlerinden 
Menemenli zade Muvaffak B. in 
altıncı tali komisyona hyini he
nilz kat'iyetle tekarrür etmiş de
ğildir. 

Bugün komisyon namına Gi
ritli muhacirleri getirmeye memur 
edilen Rasih B. Hanyaya ~ide
cektir. 

Şehir dahilındekı nıezarlıklar 
kaldırılıyor 

Umumi mezarlıklar yakında 
belediye tarafından tesellüm edi
lecektir. Bu mezcrhklardan yer
leri müsait olanlar muhafaza edi
lecek, etraflauna muntazam du
varlar yapılacakhr. Şehir dahi
lindeki mezarlıklar arsa halinde 
satılacak ve bedelleri ile umumi 
mezarlıklar tesis edilecektir. 

Muhsin B. davtsı bugün 
görülecek 

Sinema müdürü Naci beyle 
muallim Muhsin B. arasındaki 
hakaret davası bugün saat 
birde Beyoğlu sulh ceza mahko
m,..sinde 2örUlccektir. 
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Mukabele bilmisil ! 
Ben girdiğim vakıt, herkeı 

hayretin son perdeıinde idi. 
Elinde gazeteyi tutan arkadat 
aeılendi: 

- Gel gel... bak neler olmuş! 
Sütunlara iğilen başlar, benim 

kafamda karııtı. Dostumuzun 
parmağını koyduğu yeri hep be
raber okuduk. Benim bir ıey 
söylememe Yakıt kalmadan bir 
ıes: 

- Sabihmiş yahu, ne gtınlere 
kaldık! Diye haykırdL 

Arkadaılann niçin ~lıklannı 
anlamıştım. 

Yirmi beş yaşında bir l.tanım, 
henüz mektep sıralarında yer 
alması lizım gelen bir çocuğu 
kaçırmış . Delikanlının babası 
polise müracaat ederek, iş kara
kollara dökülünce hanım : 

- Ayol, ne istiyorsunuz , o , 
benim canımdır. Şimdi alıp gö
türseniz bile, yarın yine gelecek. 
Bir birimizi seviyorsak bundan 
size ne? ... 

Demiş. Salondakiler, işte bu 
vak'ayı, bu ceYabı fevkalide bu
lup şqıyorlardı. 

içlerinden en ateılisi, benim 
kolumu sarsıp silkerek: 

- Nasıl ?.. diye bağırdı, sen 
buna ne dersin ? 

Güldüm! 
- Mukabele bilmisil 1 
Dedim. 
Hepsinin yüz.leri bana dönmlif, 

hepsinin boyunları birer sual 
işareti gibi benden tarafa iğil
mişti. 

- Evet, mukabele bilmisil, 
diye devam ettim. Ne şcışıyor
sunuz ? Her gün ayni ııazeteler
de bir adamın, bir kızı, bir ka
dını kaçırdıiını okumuyor musu
nuz? 

Gözlük camlarını eritecek ka-
dar ateşle bakan dost : 

- Amma bu kadın bu 1 •• 
Diyecek oldu. 
- Zaten kadın olmasaydı, e

serine mukabele bilmisil diyebi
lirmiydik ya? 

Cevabını verdim. Gfilüştük. 

"" Meselenin ciddi bir tahlile la-
yık olduğunu zannetmiyorum. 
Çünkfi hadise yeni bir bid'at 
değildir. Erkeklerin kız kaçır
dığı gibi, kadınlar da ötedenberi 
ayni cürmü işlemişlerdir. Yalnız 
isim bu değildi. Eskiden bu gibi 
vak'alar gazeteye geçmez. Ku
laktan kulağa : 

- Duydunuz mu, falan hanım, 
filan beyi zaptetmiş 1 

Sözleri fıııldaoıp geçilirdi • 
Zaptetmekle kaçırmak... Ay

vaz kasap hepsi bir hisaptan 
ba,ka nedir? Hem sonra kadın
ların dağlarda yol kesip kervan 
vurdukları bir devirde bir oğ· 
lan kaçırma hadisesine ehem
miyet verilir ve hale ıaıılır mı? .. 

Sev"aA 

Adtiyt-" Vekili 
Bugiln Ankaraya dönüyor 

Birkaç gün evvel lstanbula 
gelen Adliye vekili Yuıuf Ke
mal B. , bugünkü trenle Anka
raya dönecektir. 

Yusuf Kemal B. in adliyeye 
gelerek teftişatta bulunduğu. mn
fettişlik odasında meıgul oldu
ğu ıeklinde çıkan haberlerin aslı 
yoktur. Yusuf Kemal B., hususi 
itleri için lstanbulda bulundu
ğundan, adlive dairesine hiç gel
meaıittir. 

I 

Posta YAZAN ; Ömer Rıza 

Vaziyet Bugün 
- 64-

çok fecidir ! 
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MEMLEKETTE VAKiT 

Düzcede Perşembe pazarları 

Burası mahşeri andırır ve boHukla ucuzluk 
burada el ele vermiştir 

Düzce, teşrinisani (V AKIT) - Düz- hayvan alım satımı.. 
cenin pazanndan, ayn bir yazıya mev- Pazar yeri öğleye kadar dehşetli ka
zu teşkil edecek kadar mühim oldu!,rn labalıktır. Köylü, malını paraya tahvil 
için, birinci mektubumda hiç bahsetme ettikten sonra, pazarda alamadığı eş
tniştim. Şimdi de onu yazıyorum. Düz· yayı tedarik için çarşıya çıkıyor. Bu 
cede her hafta perşcnbe günleri hüyuli: sefer de çarşı kalabalıktan geçilmiyor. 
bir pazar kuruluyor. Pazann yeri, bele- Daha sonra, köylüler beşer onar, 
diye dairesinin önündeki meyd8llla bu manda arabalarına binip köylerinin yo 
tneydana açılan muhtelif yollardır. lunu tutuyorlar. Düzce tenhalaşıyor, a-

Perşcmbe günleri, bazı geceden, ba- de ta boşalıyor I
zı da sabaha karşı, daha gün iyice ağar Gök Kaya 
nıadan, civardaki köylerde~ kasaba
lardan, hatta yakın vilayet merkezle
rinden akın akın binlerce adam geli
Yor. Ve siz sabahleyin pazar yerine git
tiğiniz zaman, oranın mahşerden bir 
nüınunc oldui:'llnu görüyorsunuz. Pa
zar halkının bir kısmı satıcı, öbür kıs
nu alıcıdır. Bu yere çömelen iki kısım 
halk arasında sabahtan öğle sonuna 
kadar hararetli alış verişler devam e
diy0r. 

Bu pazarda neler, neler yok?.. Bir 
orman ve ziraat memleketinin bütün 
ınahsuıatı buradadır. Tahta kutular i
çinde. üstleri tUlbentle örtülü tereayğ
lan, okkası 120 kumş.- ! Bu yağlara 
Parmağınızı değdirip ağzınıza götürü
Yorsunuz, ne acılık var, ne de o mağ
şuş yağlann feci lezzeti! .. Bilakis çok 
güzel kokulu, çok tatlı ve çok nefis... 
Kalıp kalıp beyaz peynirler.. Sonra, 
bir cins Çerkes peyniri var ki ldremit 
gibi katı, san ve ~opur suratlıdır. Bu 

Fırtına Fırtına 
•• 
Ustüne! 

[Vsta taralı birinci sahifcmide] 

kodu ıekline soktular. Eğer bu 
müderris efendiler bugüne kadar 
yüz doktor yetiştirmedilerse, ken· 
dileri utansınlar. 

Tıp fakültesi iş haricinde 
kalan doktor isimleri mi istitiyor-
sunuz? işte size sayayım : 

Fethi B. ve ar
kadaşları 

[Üst tartrı 1 inci sayıfada] 

Fazıl Ahmet 8. hadiseyi 
tahrif mi etmit? 

Ağaoğlu Ahmet B. Fazıl Ah
met Beyle arasında geçen ha
dise hakkında şunları söylemiıtir. 

- Fazıl Ahmet Beyin bu hu
susta söyledikleri doğru değildir. 
Çok kimsenin huzurunda geçen 
bu vaka'yı nasıl tahrif edebiliyor? 
Ben kat'iyen uberif,, tabiri kul
lanmadım. «Sana hürmet sada
ka11 veriyorum» dedi. "Buna 
muhtaç değilim, çekil karşımdan 
dedim." YürUdU gitti. Mesele 
bundan ibarettir. 
Ağaoğlu Ahmet B. "fesih ka· 

rannı ne zaman verdiniz, istizah
tan evvel mi sonra mı?,, sualine 

- Fethi beyin beyanna-
mesinden fazla bir teY söyliye
mem,, demiştir. 

Ankaredaki beyanat 
Fethi bey Ankarada bir ak-

şam gazetesi muhabirine ıu be
yanatta bulunmuştur : 

-Mebusluktan istifa edeceğim 
doğru değildir. Müstakil meb'us 
olarak teşrii murakabeme devam 
edeceğim. 

Harici siyasetle uğrqmak ve 
Parise gitmek niyetind~ de deği
lim. 

Fırka azasının Halk fırka.tına 
iltihak edecekleri rivayeti de 
doğru değildir. 

o Teşrinisani 930 

Bor 
Ko.n~b yo 

1 lngiliz lirası K.r. 103 
•. T.L muknblll Dolar 

... 
.. . 

Franlc 
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.. . . . ... ... 
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2o T.ey Kuruş 
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20 Urct [ ltalya 
O Frank BclçUra) 
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ı PcngO Macaristan 

O Ley [Romanya] 
20 Olnar YııgoslovyaJ 
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24 1 
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24 
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2:ı Srı 

i {>75 
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alkınmabudu 

RAMON NOVARO 
Tatlı sesi ve gllzelliği ile 

GLORYA Sinemasında 
Bir çok kalpleri teshir edecek 

IMPERATORUN YAVERi 

RAMON NOV ARO 
nun MEVSiMiN iLK ŞARKILI 

filmidir 1 ________ , 
Şehzadebetınde Türk salonunda 

20 Teşrinisani perşembe günii 
akşamı 

1\1.illi Orta O)'Unu 
KASIM BABANIN KIZLARI 

Darütbedayi temsilleri 
Bu akşam aat 

21,30 dn 
Yarın l\Jatinc 
S'.\ llt 1530 da 

uynaroz 
Hodısı 

Komedi 6 tablo 
:\foharrirl: Mü

sahi p zade 
Celal B 

Cemal Sıhir 

Ferah sinen1ada 

Peynir, usulüne göre yıkanıp hazırlanır 
sa pek lezzetli oluyormuş. .. Sergi ha
linde meyveler: Köylü yumrui:'ll gibi i
ri, biçimsiz, yamn yumru armutlar ... 
Fakat gayet sulu.. Yeşil .kabuğunu dişi 
lli~ dokundurur dokundurmaz ağzını. 
ta nefis bir meyva usaresi doluyor: 

Hulusi Behçet , T evfik Salim 
Pş., Nazım Şakir, Refik Münür, 
Operatör M. Kemal, Osman Şe
rafettin, Operatör Burhanettin ve 
Ahmet Fahri, Ebe Mahmut Ata, 
göz doktoru Niya%i ismet, Neşet 
Osman, kulak boğaz mütah&ssısı 
Ahmet Ata, Ali Eşref, Fuat Ka
mil. Operatör Murat, Reşat Ri
%a, Ali ŞükrU, Bahri ismet, Şük
rü Hazım, Ahmet Şükrü, Ihsan 
Şnl,rü B. ler gibi pekala kıymet
li doktorlar da vardır. 

lZMlR GAZETELERi NE DlYOR 
Dünkü posta ile gelen İzmir gazete- Pul merı:ıklı arına 

Ieri Serbest fırkanın akıbeti hakkında 

hükümler ve mUtalealarla doludur. 

Bu akşam Allaha 'qckkUr. Aynca 
Ismet Fahri bey temsilleri, sinema var
yete. 

HIZMET1N l\IOTALEASI 
Zeynel Uesim Beyin çıkardığı (Hiz

met) Fethi Beyin fırkasını feshetmesi 
ni telehhüfle karşıladığını yazdıktan 
sonra Hizınet başmuharririnin bun
dan evvel Serbest fırkanın 'ııziyetinden 

21 2 inol tetrin 930 ouma 
2ünü aktamı 

Kadıköy Mısırlı oğlu tiyatrosunda 
Komik Şevki bey temsilleri, Sabık 

darulbedayi aktirislerinden Kınar hını· 

mın iştirakile: Sefil valide facia beş pcr· 
de, dıınslar, varyete. komedi. 

Okkası beş kuruş! .. Elmalar, Sabanca
rtınkiler kadar gösterişli değiller, fakat 
hepsi de tatlı- Okkası keza beş kuruş. 

Onlar benim fikrimi çok yan
lış anlıyorlar. Ben bu tarzda ho
calık, müderrislik olmaz diyorum. 
Müderris böyle bizler gibi hasta 
beklemez ve muayene etmez , 

kıliniğinde oturup gece, gündüz 
çalıımalıdır. 

teliişla bahsettiğini, yüksek bir ceJadet- -... 
le meydana çıkan Fethi Beyin arkasın- meşheri lstanbulSandal Bedesteni Türkspor 

Türk pulları 
için çıkacak olan 
kataloğdan mec
canen edinmek 
iıtiyenler ıimdi
den adreslerini 
bildirsinler. Pul 

Civar ormanlarda kestane ağacı çok 
0lduğu için, meyyası da o nispette meb 
tuı_ Taze kestanenin ne güzel bir ren 
gi var: Koyu kahve :rengi, ~lak bir 
ı·enkı_ Istanbulda satılan kestane de 
kahve rengindedir, ama onlarda bu ci
lalı parlaklık yok- Okkası yedi buçuk 
ilt on kuruş.. Ceviz.- parmakla lonla
bilecek kadar ince kabuklulan ,·ar: 

daki kesif kalabalığa siyasi maksatları ın•m:.m G Ü z E L -- - Türkspor bu hafta gene çok güul 
tehlikeli unsurlann da karışmakta ol- bir nlısha neşretti. Yalnız sporcuları 

Ancak haftada ilç ıaat dok
torların hastalığı anlıyamıyor ge
tireceği hastalara , bakmalıdır. 
Ben yeti§tirmiyorlar. Bu ıekilde 
yetişmiyor dedim. Fikrim bundan 
ibarettir. 

duğunu ve dikkat! diye haykırdığını, Kull rk er değil bütün düşünen ve okuyan genç-
fırka kapılarmı o kadar açmayınız! !iği alAkadar eden bu sevimli haf talı-
dediğini yazıyor. Hizmete nazaran Fet- ğm bu sarısındaki yazılardan bazılan 
hi Bey son tenkidile son vazifesini yap- YAUNIZ şunlardır: 
mış ve çekilmiştir. Hizmet ı.,ethi Beyin Beyoğlu istiklal caddesi Türkiye : Spor cenneti, Kadınlan-

Okkası 10 • 11 kuruş.. Fakat bir okkaya 
ne kadar çok ceviz düşüyorI-

( tahakkuk eden şekle göre fırkamızın 361 numarala mız ve spor, Bileğine güYenen er 
atiyen Gazi Hazretleri ile siyasi saha- E p R meydanına ( tarihi bikAye }, Paristeki 

Daha sonra, birçok meyvelerle - hat 
ta kocayemiş te var! - mevsimin bü
tün sebzeleri.. 

da karşı karşıya gelme vaziyetinde ka- futbol cambazı, :'üm ssn, Fıllz Nu-
labilcceği anlaşılmıştır) demesini çok KOrk mağazasında satılır. rullahın ikinci Paris seyahati, Mektep· 

Kambi '-70 vaziveti manidnr buluyor. h )erde spor, A\TUpa halıerleri, Haftanın 
J J l LY"'TU lK1 

1 
Fıyatlar er yerden daha müsabnkalan, Darülfünun futbol sa-

Konsorsiyom heyetinin ngiliz ANADO v~-. N F RLER ucuzdur. basındaki hadise ve saire 
"Yumurta hem çok bulunmuyor, he01 lirası mübayaatı yekt\nu dün ak- Anadolu gazetesi Serbest fırkanın •••ıı:mm&•!.lmmilll111••mi: •ıı..----------,--• 

de Pahalı .• '.ranesi 4 ila 4,5 kumş.. Bu- daha ilk adımda kendi hatalarile mu-
J\u şam bir mİIJ'On yirmi bin liraya n sebebi de, tüccarı elden toplayıp kadder akıbete gittiğini, memlekette 
hal'ice sevkediyormuş.. Madrit sefirimiz varmıştır. Bu yekun sene ıonu- şuurlu, cumhuriyetçi, makul ve dürüst 
'Yahya Kemal Beyin geçenlerde ticaret na iki milyon lngiliz lirasım bu- bir muhalefetin tesisini istiyen zevatın 
0dasına yumurta hakkında bir müraca lacaktıt. bu hazin akıbet karşısında derin bir te 

Resimli Ay matbaası T. L. şirketinin 

üh · m bir izahı: 
ati vardı. Bu mürnncat galiba Düzce es.sür duymaması kabil olmadığını ya-
l>azannda tesirini gösterdi. Lakin yu. Bankalar Tröst yepmıyacak zarak vaziyeti uzunca tahlil ediyor. Son zamanlarda Resimli Ay mecmuası neıriyabnın, memleket 
ltıurta ne kadar pahalı ise, tavuk ve pi- Memleketteki yerli ve ecne- HÜRRiYET NE DEMiŞ? ve karilerin hiç bir ihtiyacını tatmin etmeyen köhne mevzulara, 
liç o kadar ucuz.. Pilicin tanesi 15 - 20 bi bankalaran bir tröst şeklinde Hürriyet gazetesi de husu.si istihba- faidesiz yazılara hasrolunduğunu gören müessesemiz, sermuhar-
kuruş... Bedava yahu!- birleşecekleri hakkındaki haber- ratına atfen Fethi Beyin yerine başka rirlerinin Yazifelerine nihayet vermiş bu mecmuayı da kapamağı 

Burada bir kahvede, bir lokantada bir zatm Serbest Fırkanın liderliğini kararlaıtırmıştır. 
fiJ~ 1 b ler dogvrn değildir. Yalnu: mua- d k s b t f k an oturdunuz mu idi, derha aşını- deruhde e ece ve er es ır ay:ı B ... . k · · I 
t I 1 • · Ü k b" t • una rngmen, ımtiyaz aydının emniyeten ısım erinde kalma-
l ~tı tıcunda vız vız anlar uçuşuyor. Bel me e erme aıt m ştere ır arı- (karşı bir fırka) f;,eklinde yeni bir isti-
ı ki burada an "Ok.. Fakat bala pazar fe yapmak teşebbüsündedirler. kamet verilecek oludğıınu haber veri- sından istifade ederek bu mecmuayı tekrar neşre devam ede-

da h ~ ceklerini ilan etmektedirler. iç tesadüf etmedim. Artık zamanı yQr. 
~ı değil ne? .. Vakıa pazarda kaymakta lKl KOl\llSYONCUNUN iFADE· HALKIN SESi . Re_ıiml_i AyA matbaası T. L. VŞi~kAetinin bu yeni çıkacak mecmua 
fok .. Yok ama, köylülere ısmarlanmca LERl ALINDI Halkın sesi başmuharriri: Fethi B. ıle hıç hır alakası bulunmadıgı ılan olunur. 
~etıdyorlar. Okası 100 _ ;110 kuroşI. . Borsadan ~tiyaçl8:nndnn fa~la k~- lzmire geldiği z.'lman kendi~ine yeni Müessesemiz yeni ıene tebriklerile beraber ıevgili Ye güzide karilerin• 
ll\.at kat katlanmış, süt kokulu, halis b~yo nlm_a~ fçın tahn~a~ ya~tıı.rı iddıa- fırka hakkında Gazi Hazretlerinin e- RESi• MLİ ŞARK 
ka~·ınak.. sıl~ !conus~ oncu y ?1·~ ) or~ıycf ':e mu mirlerini telakki edip etmediğini sor-

a 
1 

• v . v avını Gnvn l Efendılenn adhyede ıfade- muştu Fethi B. kat'i bir lisanla. 
ait ~unlar pa~rdn YI!~ce?~' ~çecege teri nlmmı~tır. _ Evet ettim, demişti. 8 imdi Hal- İsmi altında fevkalade nefis ve müfit bir aile mecmuası takdim 

:.-ey er ... Ilır de yenılıp ıçJlmıyen kı • .. d k · H t- ı- 1 l v · · ·1 "b 1 -
•ın 'Vnl' ki onlar da gayet enteresan. MÜSTAHDEMLER SUBESl kın Sesi başmuharriri sormaktadır: e ece tır. er uru yanış ıgm ve ısım ı tı as arının onüne geç-

l\teseıa, çi~ek resimli tahta kaşıklar- MODüRLUGO -Acaba Fethi B. vaziyeti nasıl fzah mek için, mubaberat •e muamelatınızda daima: 
~llıek örnek yağlık oyalan .• Yüzü, tır Belediyenin 22 senelik memurlnrm- edecek? (Resimli Ay matbaası T. L şirketi) adresini gayet vazıh Te 

13~ları renkli, önüne gelen kısımda dan olan müfettiş Muhsin B. ali tahsil SERBEST ~~~URlYET lS~ sarih bir surette yazmanızı rica ve (Resimli Şal'k) mecmuamıza 
l"a ler, nakışlar bulunan, el işi yün ~o- görmediği için dahiliye vekaletinin tıı'ı- "S~bcs~. Cun.hunyet,, gazetesı de beklemenizi tavsiye ederiz 
g~~~~~q ~n ~~~n~e~~n~ill~il~~Dün~~cl~Rcld~~~~~da~~ ----------------------------
13.t onYalı olduğunu söyledi. Bu ndam kalctten gelen yeni bir emirle Muhsin ğı makalede diyor hi: K d il k 
~tınd~ çorap dolu heybesi, Anadolu- B. belediyede teşkil olunacak müsWı- • - Ç?cuğunu boğazlryan bir b_abanın un u , a una asası 
r şehır şehir, kasaba kasaba dolaşa- demler şubesi rnüdürlüi;-iine tayin edil- cınayetıne belki esbabı muhaffıfe bn
'Y~k Çorap satıyor ve tabü pnrn kazanı miştir. Şubenin teşkilatının yapılmas:- l~nabilir, fak~t YÜ~ binlerce. insan~n fi 
ti t'tnuş.. Bir de bizde teşebbüsü şahsf, na başlanmıstır. kir ve kannahne rıayet etmıyen hır a· 

caret filan yok derler! .. JUf 1- ~ dam için hiçbir mazeret bulunamaz ve 
ıtı l>aznnn başka bir köşesinde Avrupa KlM VURDU? kendisi affedilemez. 
ıl>~lrtıuıntı eşya: Ayna, mendil, makara Knsımpaşadn Kulaksızda oturan Mu lZ"MlRDEJ{lLER lNAT MI 

11~· iğne, renkli cam düğme ve snire...f harrem Efendi dün gece evine giderken EDECEK? 
~in 1.r Yanda demir emtia: Nal, saban, Yeniçeşme yangın yerinde önüne çıkan b:mirdeki Serbest Cümhorlyet fır-
ka cır, Çivi, anahtar ve saire.. Bir baş- meçhul bir şahsın tecavüzüne uğramış, kası teşkilatının fedh kararını dinlemi
l>at~ı:arta birçok eskiciler: pat küt.. ustura ile başından ve barn&rından ya- y~cekleri ~akkınd~ bir. riv~yet il_eri sü
~riit .. ~öyJülcrin eski ıt.yakkabılannı ralanmıştır. Yaralı Bahriye hastanesi· rulı_nekt~ .ıs: de bıttabı böyle bır şey 

edıyorlar. Daha uznk hir ye.rde ne kaldırılmıştır. vant degıldir. 

Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
53 çift yerli malı vidaladan ve 12 çift vnketeden mamul cem'an 

65 çift kundura 14 -12 - 930 tarihine mUsadif pazar gllnil 1aat 
on beşte ihalesi icra edilmek üzere münakasai a:~niyeye vaıolun
muştur. Taliplerin şartname ve nümunclerini görmek üzere Orta
köy caddesinde kain mektebe ve münakasaya İftirak edeceklerin 
lstanbul iktisadi müesseseler muhasebeciJiğine tevdi edecekeleri 
ve mukabilinde alacakları teminab muvakkata makbuzunu ha
milen ye•m ve saati metkurda mektepte müteşekkil komisyonu 
roah•usuna müracaatları. 
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Elbise ve saire müna-
kasası 

Ali deni:r: ticaret mektebi mlldürlllğünden: 53 adet kışlık 
nevresim, 53 takım harici, 53 takım dahili, 65 adet şapka 12 
adeıt hademe elbisesi ve 56 adet iş batı tulumu 14 • 12 - 930 
tarihine mUsadif pazar günü ıaat on dörtte ihaleleri icra edilmek 
llzcre mlinakasai aleniyeye vazolunmuıtur. Taliplerin şartname ve 
nlimunelerini görmek Uıere Ortak6y caddesinde kiin mektebe 
ve mUnakasaya iıtirak edeceklerin Istanbul iktısadi mllesseseler 
muhasebeciliğine tevdi cdekcekleri ve mukabilinde alacakları 
teminatı muvakkata makbuzunu hamilen yevm ve saatı mezkiirda 
mektepte milteıekkil kımisyonu mahıusuna müracaatları 

Vakıf Akarlar ve Mahlftller 
Müdürlüğünden: 

Kıymeti Verilen Bedel 
Lira Lira 
400 300 

Kandillide iakele caddesinde ( 70 ) metre murabbaında altı 
oda bir sofa bir matbab mahalli iki halayi mllştemil meşruta
hane pazarlık suretile verilen bedel haddi lAyıkında görülmediği 
cihetle fazlasına talip olanlar yevmi ihale olan 26-11-930 Çar
ıamb~ gUnü saat on altıya kadar lstanbul Evkaf müdiriyetinde 
Mahltllat kalemine gelmeleri • 

Kiralık bina 
Emniyet Sandığı Miidirliğinden: 

Cağaloğlunda Hililiahmer binası ittisalinde bulunan ve Emni· 
yet Sandığının malı olan bina kiraya verileceğinden talip olanla
rın sandık levazım memurluğuna müracaat eylemeleri lizımgelir. 

Karamürsel 
yesinden: 

beledi~ 

Karamfirsel Kasabasının Elektirik tenvirine Meclisi Belediyece 
karar verilmiş olduğundan tenvirata talip olanlann yirmi gün 
zarfında ıartnamelerile beraber Karamürsel kasabası Belediyesine 
mUracaatlan lüzumu ilin olunur. 

1 Defterdarlık Hanları ) 

K IRALlK PULCULUK ~IAHALLİ - İstanbul Tapu 
miidtirlüğü içirıde müsteciri tarafrndan baraka yapılmak 
ve mukavelenin hitamında bila bedel hazineye terko
lunmak şartile pul satıcılık mahalli müzayedeye konul
muştur. Senel ı k kirası 360 lira, kiralamak açık arttırnıa 
4 kununevvel 930 perşembe 15 defterdarlıkta . (1'1-344) 

Dsküdar malmüdürlüğünden: 
Satılık arsa - (4) hissede <2) hissesi : Numarası 23-

29 Vangınbağı caddesi Selami Ali efendi mahallesi Üs
küdar cephesi Vangınbağı caddesi ve arka ciheti mey
danhktır. Tarafeyninde haneler mevcut olup ikametgah 
inşasma elverişlidir. ~'lesahası,miktarı (200) liradır. Tah
n1iıı edilen ( 150) lira kıymet defateıı verilecektir. 

~Jüzayedeye iştirak edeceklerden ~ üzde 7 buçuk pey 
akcesi alınacaktır. Satı~ muamelesi 24 - 11 - 930 Pa-

• # 

zJı·te ·i gunu saat 14de Üsküdar ~lalmüdürlüğünde aleni 
müzayede usulile yupılacaktır. ( R. ) 

Jf * * 
Satılık ·ev - Nuıuarası 21-6 eski tiyatro ,·eni tema-.. .. 

şa sok:lğı İcadiye mahallesi Üsküdar, zemin kat hollrum 
birinci kat bir oda, bir mutbah, bir hala ikinci kat üç 
oda, bir ylikliik, bir hala, üçüncü kat iki biiyük oda 
ufak saııuık ot.lası, iki daracadır. 

Bir miktar bnlıçcsile maıbahında sahrınç ve bahçe
sinde kuyu olup odalarm cesameti takritıen (20) metre 
ebadmdadır. Etrafımu meydanlık olması hasebiJe neza
reti k.:\naileyi haizdir. Tahmin edilen ( 1500) lira kıymet 
defaten verilecektir. llüzayedeyc iştirak edeceklerden 
yüzde 7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış muamelesi 
24 - 11 - 930 pazartesi günü saat 14de Üsküdar !lalnıü
dürlüğiinde aleni müzayede usulile yapılacaktır. [R] 

SatıJak Tarla 
Kartal malmildUrlUğilnden : No: 2919-16 Kartal - Pendik cad

desinde 2062 ziradır. Muhammen kıymeti 350 lira Jhale 
bedeli def'aten alı~:nak şartiyle 24-11-930 pazartesi günü aleni 
mtiz!Yede ıwetilc Kartal_MaJmüdürlühünde icra kılınacakbr. 

ır= 

Seyrisefain • Vakıf Paralar müdürlüğünden: 
~lerkez acentesi: Galata Köprü başındı 
Beyo~lu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

\lühürdar zade hanı ıılonda T el.lst.274 

l rabzon i~in&i oosınsı 
( REŞITP AŞA) vapuru 20 

teşrinisani Perşembe akşamı 
Galata nhbmından kalkarak 
ine bolu , Samsun, Ünye 
F ataa, Ordu, Giresun 
Trabzon, Rize, Hopaya gide· 
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, F ataa, Sam
sun, lneboluya uğnyarak ge
lecektir. 

Mersin postası 
(ANAF ARTA)vapuru21 teşrin· 

sani cuma 10 da Galata rıh
bmından kalkarak Çanakkale, 
lzmir, Küllük, Bodrum, Rados, 
Fethiye, Finike, Antalya, 
Aliiye'ye uğrayarak Mersine 
gidecek ve dönüşte aynı iske
lelerle beraber T aşucu, Ana
mru Kutadasına uğrayacaktır. 

Andipli, Kalkan yolcu ve 
yllkU gidit ve geliıte Fethiye
de aktarma suretile alınıp 

verilecektir. 

lzmir sürat 
postası 

( GÜLCEMAL ) Vapuru 23 
teıriniaani pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
pazartesi sabahı lzmire vanr 
ve çarşamba 14,30 da lzmirden 
kalkarak pertembe sabahı ge· 
lir. · 

Vapurda mllkemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

VELİ ZADE vapurları 
KARADENiZ POSTASI 

8aın i :::r:.!'l Perseın~e 
günü aktamı Sirkeci nhtımıııdan ha
reketle Zonguldak. Ineboln, Gerze, 
Sam5un, Ordu, Gire$011. Trabzon , 
Of ve Rizeye azimet Ye avdette ayni 
iskelelerle Sürmene, Vakfıkebir ve 
Cöreleye uğnyarak avdet edecektir. 
Yük ve yolcu için Sirkeci gümrük 
salon 'karşısında AlUye Hanının bi
rinci katındaki ıcentalığa müracut 

Telefon: Ist 980. 

Muhtelit Hakem malılr.emelerı nez
dınde Türkiye umumt ajansu/ından. 

Türk- Yunan muhtelit Hakem 
Mahkemesinde ikamei dava et-
mit olan müddeilerden bir çok
ları gösterdikleri adreslerde 
bulunmamaktadır. 

Binaberin bu davacılardan ha-
len Türkiye dahilinde oluranla
nn vakıt geçirmeksizin hemen 
mezkOr mahkeme kalemine §ah-
ıen veya tahriren müracaarla 
ıimdiki doğru adreslerini bildir· 
meleri lüzumu ehemmiyetle ilAn 
olunur. 

Zayller 

Galata ithala Gümrüğünde 
12 - 9 - 929 tarih 16715 No be
yanname ile muamelesini ifa 
eylediğim iki sandık yün mensu· 
catın rusumu olan 435 lira 79 
kuruşa mukabil aldığım 15-9-29 
tarih 18450 No makbuz senedini 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hOkmU olmadığını ilin eylerim. 

Galata Aslan han No 9 P. 

Migirdia'aıı -,... 

ikraz No. Müzayede 
bedeli 

Merhunatın semti meşhuru 
ile cins ve evı;afı sairc5i 

20726 420 Şehzadebqında Eminnurettin mahallesinqe 
ve sokağında cedit 2, 9, 11, 13, 15 emlak 
ve 1 ada ve 3, 10, 11 harita numaralı yeni 
yüzü 72, 61 yeni sathı 1288,27 metro 

Borçlunun 
ismi 

terbiinde bir kit'a arsanın tamamı. Kıymeti 
mubammenesi 3000 liradır. Kazım ve Ali Kamiran B.ler 

21030 105 Aksarayda Çakırağa mahallesinde Sultan-

20429 

camii sokağında mükerrer 34 emlak ve 62 
ada ve 1638 harita numaralı yeni yüzü 6,80 
yeni sathı 110,65 metro terbiinde bir kıt'a 
arsanın tamamı. Kıymeti muhammenesi 
963 liradır, Müteveffa doktor Selimi Pş. veresesi: 

Şllkriye, Güldeste H. larla Cahit ve Müşfik B. ler. 
23 Üıkildarda Hacıhesnabatun mahallesinde 

Patalimanı caddesinde cedit 100 numaralı 
738 lira miktarında 229 lira kıymeti mu
hammeneli maa ahır bir kıt'a arsanın 
tamamı. Muhittin Kutsi Pş. 

20651 3000 Kumkapıda Saraçiıak mahallesinde Tav
ıantaşı caddesinde cedit 42, 45 emlak ve 
6 ada ve 72 harita numaralı yeni yüzü 
35, 60 yeni 11Bthı 875, 10 metro terbiin• 
de 4599 lira kıymeti muhammeneli bir 
kıt'a arsanın tam amile derun ünde cari nı-
aıf masura tatlı su. Sabık Zuhur gazetesi sahibi 

müteveffa Ömer Ef. 
21024 126 Kadık6ylinde Oımanağa mahallesinde Sö

tütlllçeşme çıkmazı sokağında mUkerrer 
11 numaralı ve 920 lira kıymeti mu
hammeneli 185, 75 zira terbiinde bir 
kıt'a arsanın tamamı. Mühendis Vasfi B. 

21024 105 Kadıköyünde Osmanağa mahallasinde Sö-

21094 

21123 

21125 

ğlltlUçqme çıkmazı ıokağında atik ve ce
dit 11 mükerrer numaralı 164, 25 zira 
terbünde 657 lira kıymeti muhammeoeli 
diğer bir kıt'a aısanın tamamı. Mumaileyh Vasfi B. 

84 Akaaray'da Kovacıdede mahallesinde Haz-
nedar sokağında atik mükerrer 8 emlak 
Ye 59 ada ve 1746 harita numaralı 26ı 
25 artın terbiinde 1045 lira kıymeti mu· 
hammeneli müfrez bir kıt'a arsanın ta-
mamı. Nefise H. 

79 Kadıköyün'de Osmanağa mahallesinde Ha-
sırcıbaıı sokağında atik 7 cedit 5,29 emlak 
ve 4 harita numarala 76-S lira kıymeti mu
hammeneli 765 zira miktannda bir kıt'a 
arsanın tamamL Vasıf B. 

42 Aksaray' da Oruçgazi lsmailağa mahalle-
sinde Karanlıkçeşme sokağında atik 3 em
IAk ve 25 harita numaralı ve 414 lira kıy• 
meti muhammeneli 188 zira bir kıt'a arsa-
nın tamamı. Mehmet Bahattin B. 

Yukarda ikraz numaralarile sair evaafı yazılı gayri menkul 
emva~ icra kılınan son açık arttırmaları neticesinde hizalannda 
glSıterilen bedellerle talipleri uhdesinde tekarrür etmiş ise de 
mezkur bedeller dun olduğundan 6 K. evvel 930 tarihine mllsa· 
dif cumartesi gllnüne kadar açık arttırmaları temdit edilmiş ve 
tekarrür edecek bedelleri haddi liyıkında görülürse mezkur gtin
de saat on beşte kat'iyen ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuı
tur. Taliplerin yüzde on nisbetinde pey akçesi vermeleri ve biz
zat veya muıaddak vekiletname ile müracaat etmeleri açık art· 
brma şartlarındandır. Açık arttırma Bahçekapıda dördüncü va· 
kıf hanın ikinci kabnda 14 ve 17 No. da Vakıf Paralar müdür· 
lilğünde yapılacaktır. Taliplerin vaktinde müracaat etmeleri ve 
enelce pey vazedip te ihale zamanında bulunmıyanlardan son ta· 
lipten maadaaının açık artbrmadan vazgeçmiş sayılacağı ilin 
olunur. 

lstanbul gümrükleri muhafaza 

müdürliğinden: 
1 - Gilmrük muhafaza merakibf bahri mürettebat ve san· 

dalcıları için 140 aantim enindeki yerli mah elbiselik lacivertteD 
297,S metre kumaı alınacaktır. 

2 - Kumqın havassı ile evsafı kimyeviyesi ve rengi müdü
riyette mahfuz memhur nOmunesinin aynı olacaktır. 

3 - Pazarlık, ikinci tetrinin 26 ıocı çarıamba günü saat 11 de 
muhafaza mUdürlQğünde yapılacaktır. 

4 - Isteklilerin mahfuz nümunesini vaktı zamanında görerek 
ve 150 lirahk muYakkat gllvenme teminatlan ile belli gün '/C 

saatte rnüdilriyette bulunmaları. 

Zonguldak vilayeti muhasebei 
hususiye müdirliğinden: 
Mümyedeye nzedilmiş olan merkezatelyesir.deki edevat _ '.azaJnrdn ~u· 

lu~an. kamy~n ve taş kırma makinelerim '.;_ ·yede müdd~ müdde~ te t•· 
edılmış olduKundan talip olanlann en-cümcni vilayete :- : rac:aatlan ılıin ° 
mır. --
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iktisat Vekaletinden: 
Ziraatin muhteı·ı ş beterinde 

kesbi ihtisas etmek üzere veka
let hesabına memaliki ecnebiye
ye bilmüsabaka 21 e endi izam 
edilecektilr. Bu elendi. rin kesbi 
ihtisas edecekleri şubelerin ta
yini vekalete aittir. 

ı-Taliplcrin müsabakaya dahil olabilmesi 
için aşağıdaki şartları haiz buiunmaları 
lizımdır. 

a = Tiirkiye cıın1huriyeti tebasından olmak, 
b =Yaşı 30 dan tazla olmamak, • 
c=Ziraat mektebi alisinden mezun olmak, 
d = Vekale:in vereceği niimune veçhile Noterlikten 

musaddak bir kefaletname vermek, 
e=Müteehhil olmamak, 
i =Vekaletçe yaptırılacak muayenei sıhhiyede ta

müsszhha olduğu tebeyyün etmek, 
g =Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildigine 

dair mensup oldugu askerlik şubesinin vesika
sını haiz olmak, 

h =Memuriyetten azledilmiş olmamak, 
t, - Yukardaki şartları haiz olan talipler mü

sabakaya etrmck üzere ·stida ile VekA
letc · -müracaat edecekler ve Vek&lct ta-. 
liplcr arasında ınüsabakaya iştirak ede., 
cek namizetleri tefrik ve intihap ederek 
kendilerine tebliğ edecektir. 

3 - Müsabaka Ankarada VekAletçe intihap 
edilen heyeti mümeyyize huzurunda Ati
deki guruplardan· yapılacaktır. 
!.=Ziraatı umumiye ve hususiye ve ilmi turap 

gurubu, 
!!.=Zirai hikmet ve kimya gurubu, 

lll.=Hayvanat, nebatat ve mevaşi gurubu, 
ll'.=Bahçıvanlık (Ba(Jcılık, meyvaczlzk, sebzecilik) 

gurubu, 
V.=lktisadr milel ve zirai gurubu, 

4-Lisan imtihanı Fransızca, İngilizce,Al
rnanca ve İtalyancadır ve bu lisanlardan bi
rinin intihabında talip serbesttir. Yukarda
ki umumi ders guruplarından müsabaka
da muvaffak olanlardan müsavi şeraitte 
bn unanlardan lisanı kuvvetli olanlar ter~ih 
edilir. 

5-Müsabakada ihrazı ehliyet edenlerin 
Uhdeler.nde memuriyet mevcut ise Avru
Paya hinı izamiarında memuriyetler,ni ter
kedeceklerdir. 
. 6-· rva ve iska şubesinde kesbi ihtisas 

h
çin gönderilecek bir efendinin yüksek Mü· 
endis mektebinden ve a atı ziraiye şube-

Emlak ve Eytarı bani(ası unıum 

rnüdiirlüğiind ~n: 
Mevkilerile evsafı rnahsusası afağıda yazılı iki parça emllkin 

sabşı mlizayedeye kooulmuşlur. 
1 - Müzayede kapalı zarf usul ı ledir. ihale 1 Kanunuenel 

930 tarihine müsadif pazartesi günü saat on altıda Banka idare 
Meclisi huzurile icra edilecektir. Talıp olanlar beher mülkün hi%a
ıında göaterilen mikdarda teminat iraesine mecbur olup bu te
minat varakasmı teklif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde 
biuat veya ihale n.cclisine yetişmek Uzere taahhUt\U olarak pos
taya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli berveçhi peşindir. 
3 - Talip olanların Istanbul, lzmir şubelerimize Ye yahut 

Ankarada Uınım Müdürlük Emlak idaresine müracaatla mufaı· 
sal şartnamcmizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde 
bir nUshasana alıp imza ve teklif ve teminat mektuplarına rap
tetmeleri icabeder. 
Esas No. Me,·kii Cinsi ve ne\' İ l':mUk No. Evsafı Temini! 

322 lımirde Karııya- Hane 
kadıı Alaybey 
caddeai. 

325 bmirde Karşıya- Hane 
kada Muradiye 
caddesi. 

Ura 

37-39 Rıhhm üzerinde 420 
ve 518 metre 
murabbamda ar-
sada iki katlı ve 
dört odayı havi 
hane 

23 359,50 metre 330 
murabbaı arsa 
üzerinde dört o-
da. birinci katta 
dört oda ikinci 
katta olmak Uze-
re sekiz odah 
Hane. 

Yol ve menfez ilanı 
Aksaray vilayetinden: 
1 - Aksaray - Konya yolunun Eşme kaya civannda 47 ile 

S0,000 kilometrelerarasında yapılacak tesviyci türabiye Sandık kü
§&dı, Blokaj ihzar ve ferşi yol kenarında mevcut karma taıın ma
halli ameliyata nakli ve ferşi ocaktan ihraciyle ameliyat mahalline 
nakil olunacak kırılıp serilecek şosa blokajın silindiraji şoaanın 
silindiraji maddei imtizaca ihzar ve ferşi ameliyesi bedeli keşfi 10, 
954 lira 26 kuruş ve 2050 metre tul dahilinc!e 80 metre açıkh
ğında beton arme kap-al(lr 3 adet menfez inşaatı 1013 lira 1'28 ku
rut ki ceman 11867 lira 54 kuruttan ibaret bedeli keşifli yol ve 
menfez inşaata 8-11-930 tarihinden başlayarak 29-11-930 tarihinde 
saat 13 te ihale edilmek üzere 20 gün mtıddetle kapalı ıarfJa mü
nakasaya vazedilmiştir. 

2 - münaka&aya iştirak edenler mUzayede kanunu mucibine 
teminab muvakkatesini ya naklen veya muteber bir banka mektubt 
ile temin eyleyecekleri gibi yevmi ihaleden sekiz giln evvel chHyel 
fenniye vesikalarını viliyetn nafiasına ibraı edec~klerdir. 

3 - ilan ücreti ve bilumum mesarif müteahhide ait olup isbu 
inşaata ait şerait Ye mukaveieyi görmek ve izahat almak isteyerı 
ıerin viliyct encilmeni daimisine ve mUhendisliğlne müracaatlar 
ilan olunur. 

lstanbul ticaret müdürlüğünden 
Ekseriyet olmadığı için tehlr edilen ( lst. Manifaturacı, Tuhnfiyeci ve müsı. 

demini) cemiyetinin idare heyeti intihabı 20 - ı 1 - 30 Perşembe günü C. R 
Beyoğlu kaıa merkezi binası dahilindeki cemiyet merkezinde ) ıpılacağı ve ~ 
on ilç buçuktan on beş buçuğa kadar intihaba devam edileceğinden d üviyet c 
pınlannı hamilen reye işdrakleri lüzumu cemiyet eza51na il!n olunur. 

sinde kesbi ihtisas için gönde
rilecek bir efendinin de. (Tech
nische Hochschule) den mezun 
olması şarttır. Bu şubelerin ta
lipieri yalnız yüksek riyaziyat
tan müsabakaya tabi tutula
caklardır. 

7-Müsabaka imt hanı 22-
kanunevel-930 da icra kıhna
cağından bu şeraiti haiz talip
lerin nihayet teşrinisani gayo
sine kadar baistida Vekalete 
müracaat etmeleri ilan olunur. 
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Ikiı a vekaletinden: 
1 - Ankarada şehir civarındaki teşçir sahasında 42.612 lira be

deli keşifli su deposunun inşası altı ay zarfında ikmal edilmek üze-1 
re 15/11/ 930 tarihinden 15/12/930 tarihine kadar otuz gün müddet-1 
le kapalı zarfla münakasaya konulmuftur. ihalesi 15/12/930 pazarte-l 
si günü saat on beşte yapılacaktır. 

2 - Münakasa Ziraat müsteşarlığı dairesinde heyeti mahsusası ta
rafından icra edilmekte olup şartname sureti almak ve evrakı fenni
ye ve projeyi görmek iıtiyen talipler mezkur dairede münakasa he
yetine müracaat eder. 

3 - Kapalı zarf teklifatı münakasa ve müzayede ve ihali.t kanu
nunun onuncu maddesindeki tertibat ve tarifata gT zarflara vazo
lunur. 

4 -Talipler ihale günü muayyen saatte Ziraat Müateıarhğı daire
sinde münakasa heyetine teklif zarflarını bizzat veya resmi vekille
rile verirler. 

5 - Münakasaya iştirak ~deceklerin bu ve emsali taahhüdat işle
rile aıinahğı ve ticaret odasında mukayyet bulunmak ve bunun için 
vesika ibraz etmek ve pey sürmek için verilecek o/o 7,5 teminatı mu
vakkate akçesi ihaleyi müteakıp 1 O gün içinde teminatı kat'iye ola
rak o/o 15 şe iblağ etmek metruttur. Bunun için hükUmetçe muteber 
milli bankaların kefalet mektubu kabul olunur. 

Rakıya kıymet veren yal
nız rayiha ve lezzeti değil 

kimyevi terkibinin safiyetidir. 

6 - Teklif zarfları heyet ve talipler muvacehesinde açılacak, ka
nunun onuncu madde ve burada betinci maddedeki tarifat ve şeraite 
uygun zühur etmiyenl rin teklifleri kabul edilmez. Peylerde tesavi 
zühur eder ve nakıs bulunursa hey etin tayin edeceği zamanı geçme
mek üzere peyleri müsavi olanlar arasında münakasa yapılır. 

7 - İnşaatın aksamı enva ve teferruatı ikinci maddede suretinin liYi.'rYJ. V. ıetın alım• heyetı 
alınacağı yazılı şartnamede münderiçtir. İnşaatın, hafriyatın, malze· ilAnları 
menin mukavelename ve şartname ye muvafık olmaması mukavelenin 
feshini ve teminat akçesinin irat kaydini mucip addedilir. lzmit ve civarındaki kıtaat ve mües· 

8 - Müteahhit inşaatı mezkiire için hükumetçe fenni vukuf ve sesatın ihtiyacı olan srğrr ve koyun 
kabiliyetine itimat edilecek zevat istihdam edecektir. eti kapalı zarfla münakasaya konmuş-

9 - Komisyon haddi layık görülen bedel üzerine vekalet maka- tur. }halesi 22/11/930 cumartesi günü sa 1 

mından kat'i ihale emrini alarak ihaleyi icra eder. Ve ihaleyi mütea- at 15 te Izmit askeri satın alma komis
kıp 10 gün zarfında noterlikçe musaddak mukavelename teati olu· yonunda yapılacaktır. Taliplerin şart
nur. nnmcyi görmek üzere Fmdılfüda heyeti 

' ) - lnşa~ıtın ~.:tununda hafriyattan • .J inşaattan biriken toz, top- mize ve şartname almak ve tekliflerini 
rak ve molozlar köşkün hududu haricine atılacaktır. üzere teminatlarile mezkur komisyona 

müracaatlnn. 

lstanbul ithalat gümrüğü müdir
liğinden: 

I<. 
5 s. 206 
1 s. 16 
7 Fıçı 1415 
1 

" 
62 

ı Çuval 75 
5 s. 751 

201 Adet 6570 

14 
" 

496 
8 ., 194 
9 s. 27 
1 s. 10 

Tuzlu balık 
Balık konservası 
Tuzlu palamut balıfı 

Transit 

Tuzlu hamsi " Kabuksuz badem 

ipekli pamuklu mensucat 
Kereste, biçiJmiı, rendelenmiı çam tahtası 
Tıhi agaç fıçı 
Tehi demir fıçı 
Tehi teneke } 

23 Çuval 1652 Fındık içi 
37 Adet 1,440 ipek mendil ve örtil 

1 Paket 2,91 O devekuşu ve hindi kanadından saplı süpDrge 
Müfredata yukarda yazılı on dört kalem eşya 22-11-930 tarihinde 

saat ikide bilmüzayede lıtanbul Ithalit Gümrllğü satış komisyo
nunda satılacağı illin olunur. 

Elbise münakasası 
Nafıa fen mektebi 

nıisvontından: 
ol 

mübayaat ko-

Talebe için yaptırılması muktazi 127 takım elbise 4 kanunuevvel 
930 tarihine müıadif perşenbe günü saat 13 te ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Şartnamesini 
görmek için hero gün münakasaya iştirak edeceklerin de yevmi 
ihalede Gümtişsuyunda kain mektepimizde müteıekkil komisynu
muza teminatı muvakkate makbuzu ve ticaret odası vesikalariyle 
gelmeleri. 

800 
Çeki odun münakasası 
Yük ek orn1aı1 ınektebi Rel{törlü

ğüı1d~n: 
Mektebimiıe lüzumu olan sekiz yüz çeki odun aleni milnakasaya 

konulmuştur. T alİplerin şartnamelerini görmek· üzere her gün mü
nakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 26-11-930 tarihine müsadif 
Çarıamba günü sat:.! 14 te Defterdarlık binası dahilinde müessesatı 
iktisadiye mUbayaat komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

• • • 
Hastaneler için on iki kalem sır-

lı ve cam edevat kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 22/11 
930 cumartesi günü saat 14 te Fın
dıklıda heyetimizde yapılacaktır. 
Taliplerin yirmi kuru!luk pul muka 
bilinde ~artname almak ve nümune 
lerini görmek üzere her gün ve tek 
liflerini vermek üzere de iahle sa
atinden evvel teminatlarile heyeti
mize müracaatları. 

ı 

• • • 
275 ton çimento ka,,alı 7arfla mü

nakasaya konmuştur. ihalesi 22· 11-930 

cum:ırtesi günü saat 15 te Izmirde müs
tahkem mevki satın alına komisionunda 

yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini gör

mek üzere Fındıklıda heyetimizde şart-

name almak ve tekliflerini vermek üze-
1 re Izmirde mczkOr komisyona müracatlan 

• • • 
Sade yağı 22- ll-930 saat l 5 cumar

tesi kuru ot 24· I 1 -930 saat l 5 pazartesi. 

Merkez ihtiyacı için sade yağı ve 

kuru ot kapalı zarfla ve ayn ayrı şart

namelerle münakasaya lçonmuştur. Iha-

lelcri balada hiznl:ırında yazılı gün ve 
saatte Ankarada merkez satın alma ko

mlslyonunda yapılacaktır, Taliplerin şart· 

name almak ve tekliflerini vermek üzere 

ccminntlariyle mezkOr komisyiona müra
catatlan 

• * * 
Jsmt Jhele tanhı Thale saati 
Yerlibalıkyağıl4-l2930 13, 20 

lngiliz bezir yağı 14-12 930 14 
Süliye 14-12 930 14 
Arap sabunu 14-12-930 14, 30 

Harbiye dairesi için dört kalem 
malzeme aleni münakasaya konmuıtur, 
ihaleleri hizalarında yazılı tarihlerde fın· 
dıklıda heyetim1zde yapılacakur. Talip
lerin yirmi kuruşluk pul mukabilinde 
şartnameleri almaları ve ihale saatinden 
evvel teminatlarile heyetimizde hazır 

bulunmaları. 

Liseler Mubayaat Komisyonu riyase· 
tinden: 

İstanbul Erkek lisesi pansiyo
nunda yapılacak inşaatın kanun
evvelin 7 inci pazar günü saat 

dörtte kapalı zarf usulile ihalesi 
takarrür etmiştir. Talip olan1arm 

tekliflerini Galatasarayda komi

syonumuza vermeleri, şerait ve 
keşifleri görmek için lstanbul 
Erkek lisesine müracaatları. 

r ı 
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• 

kası 
l 

Coc un en iyi arkadaşı 
kumbarası dır 

, 

__________________________ .......;. ___ 
1 Devlet Demir yolları llAnıarı J 

Oeulet Denıiryollorı ue linıonlorı umum mı· 
~irliüin~en; 

Hareket ve hasılat reisliğinin hasılat kısmında mllnhal bet 
memurluk için 27-11-930 tarihine müsadif perıembe günü Ha1' 
darpaşada hareket ve münakalat mektebinde aaat 14 te müsıt' 
baka yapılacaktır. • 

1 - Müsabakaya iştirak edeceklerin Türkiye cilmburiyetİ 
tabaasından olmaları Ye 19 yaşmdan dun •e 30 yaımdan faılt 
bulunmamalan meıruttur. 

2 - Müsabalcaya talip olanlar 26 11-930 brıhine kadar A~ 
karada devlet demiryolları idarei umumiyeıine ve Haydarpaıad~ 
işletme müfettişliğine polisçe musaddak hüınnhal ıahadetnaıne~ 
hUviyet cüzdanı, askerlik vesikası, memuriyeti sabıkası, derece• 
tahsilin} müş'ivresaiki raptedilerek iıtida ile müracaat eyleıoe' 
leri lilzumu ilan olunur. 

* .. * 
750 Ton yerli çimento kapalı zarfla mlln•kasaya konmuştudt• 
Münakasa 8-12-30 pazartesi günü saat 16,30 da Ankara 1 

Devlet demiryolları idaresinde yapılncakbr. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu••W 

kat teminatJannı aynı günde saat 16 ya kadar münakasa kon>İf'" 
yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beı lira mukabilinde Ank•'" 
rada ve Haydarpaıa idare veznelerinden tedarik edebilirler. .. .. .. 

Haydarpaşa eşya tahmil ve tahliyeıi kapalı zarfla münakas•>" 
konulmuştur. f' 

Münakasa 8-12- 930 pazartesi günü saat 17 de Ankara De 
let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 1'' 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını •e nıu"' 
0

, 

kat teminatlarını aynı günde saat 16,30 a kadar münakasa I< 
misyonu katiplii'ine vermeleri lazımdır. AO' 

Talipler münakasa şartnamelerini beı lira mukabilind~. Jet• 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinde tedarik ed~ 

Emlak ve Eytam bankas~-;nıtJ 111 

müdiirliiğiinden : 
Satılık arsa 

• J.fafl" 
Bankamıza ait emlakten fstanbulda Aharkapıda Seyıt 

3
0,34 

mahallesinde Meydan sokağında atik 42 cedit 28- 36 .36- 1- bb•'' 
numarada oda ve dükkanı müıtemil takriben 1885 metro ı:ıı~r•.ıe ,,. 
mda arsa ilk taksit peşin alınmak ınrtile senevi 8müsavi takııt 1

0 ,,,t 
tılacaktır. ihale 1 Kanunuevvel930 tarihine müsadif Pazarteıi gli~ 1e' 
onaltıda Ankarada Bankamız idare Meclisinde icra edilecektır:aııile 
minat miktarı 400 liradır. Talip olanlar Is tan bul lzmir Şubel;rı,fl'e' 
veya umum miidürli.!k emlak idarasine müracaatla mufassal şar 11 ,..,e' 
mizi miltalea edebilirler. müzayedeye iştirak halinde bu şa~~fllil'ıe' 
nin bir nüshasını imza edip teklif ve teminat mektuplarile ıre 1' 
umum müdürlüğe gönderir!er. Teklif mektuplan ihaie günliP A 
tişmek üzere postaya t.aahhütlü olarak verilmelidir. --~ 

Mes'ul Müdür: ~ 


