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Balk fırkıuında d-flnkll içtimadan bir intiba 
-----~--------------------------- ~--------------------------------

REISICÜMHUR 
HAZRETLERi 

Neler konuıuldu, Ali EFGAN KIRALI 
8. ne söylüyor? İLE MOLAKA T 

lienüz Samsunda bu· 
lunmaktadırlar 

l>tııı meb'ua Hasan ve Fuat 
Beyleri kabul ettiler 

/ 

Halk fırkasının lstanbul teş
kilatını ıslah ve takviyeye memur 
heyet mesaiıine kemali hararetle 
devam etmektedir. Dnn kaza 
reislerini fırka merkezine çağır
mışlar ve dört · saa~ aüren bir 
içtima yapılmıştır. içtimada 
yalnıı kaza reisleri bulunmuş vi
llyet idare heyeti içtimada ha
zır bulunmaştır. Bugün de nahiye 
reisleri sa'at ikide toplanacaklar
dır. içtimadan sonra Ali Bey 
bir muharririmixe şu beyanatta 
bulunmuştur : 

"BIDrl\n aı. rei \er.ini topla 
dık vazife ve salihiyetlf!r etra
fında görüştük. Yaran da nahiye 
reislerini tophyarak bir içtima 
yapacağız. Bu görllşmelerden 
sonra nizamnameye göre yapı
lacak yeni teşkilat meseleıi 
harita üzerinde tesbit edilecektir. 

Samsun beledlyeııi [Alt taralı 5 inci sayıfada] 

Samsan, 23 (A.A) - Reiıi- ·i;;-a doğru dairelerinden çıkarak 
CG11ıhur Hazretleri Samıuna mu· otomobille şehri dolaşmış, sahili 
~ll&alatlannı müt~akip burada takiben yarım saatlik bir gezinti 

ulunan Trabzon meb'usu Ha- yapmışlardır. Caddeleri dolduran 
~•n, Rize meb'usu Fuat Beyler- binlerce halk Gazi Hazretlerini 
t V•li Kbım paıayı kabul bu- aklışlarlarla selamlamıılardır. 

lhırarak uzun uzadıya görütmüş- Avdetle dahiliye vekilinin mi-
t'"d' , ır. safir kaldığı cigara fabrikasına 
b vrırnsun 23 (A.A.) - Reisicüm- uğrayarak bir müddet istirahat 
Ş~r Hz. bugün dahiliye vekili etmişler, oradan dairelerine git

ktü Kaya beyle birlikte ak- mişlerdir. 

Deri -----------------------,. 
~dly0rsunuz ! 

Gazinin büyük adını uvdurma haberlere 
karıştırmayınız 

lstanbulda gayri muntazam fasılalarla intiıar eden bir 
iazete dün bir ikinci tabı yaparak ortalığa iar p bir haber 
•avurdu : Gfıya seyahate çıi<mış olan Gazi Hz. Halk fırkasın
dan ayrılıp ayrı bir fırka teşkil edeceklermiş. 

. Esl<idenberi malum olan ve son hadiselerle artıl< güneş rbi ~şikar bir hale gelen bir hakikat vardır ki o da Gazinin 
tndı elile kurduğu Halk fırkasının başından ayrılmadığı, 

'iılrnıyacağıdır. Serbes Cumhuriyet fırkasının infisahına sebep 
0 

an bu hakikat, en kısır beyinlilerin, en çipil gözlülerin bile 
ltıalflrnu olmuştur. Bu kadar aşikar bir hakikatten kimsenin 
f~flet edemiyeceğine göre bir gazetenin Gaziye böyle yeni 
bı~ fırka teşkilini isnat etm~si nihayet uçurulmuş bayaiı bir 
•i~?k ve binnetice en bllyük Türke karşı İf lenmiş bir hürmet-

' suçudur. 
b Yeni çıkan gazeteler tiraj artırma" için bir takım çarelere ;t vurabilirler. 
ı •k~t, bu çareler bllyiik Gaziye hatır ve hayalinden hiç 
'fl~Çlllıyen bir tasavvuru isnat etmek şeklinde olmamalıd11lar. 
Qı' 88Y~sıılık Te bu liübaliliğe nasıl cüret etmiılerdir. Bil-
•i~r~rla~ mı ki bllyük Gazinin adını her zaman böyle hUrmet
d~ lcnn hatta hürmetin fevkinde tutmak bir borç, bir vazife 

-g•l midir ? 

Hilaf et mcselesıni kat'iyen 
düşünme yorum 

Biz bunun yerine milliyet
ciliği ikame ediyoruz 

Etg1Jn kralı Nadir H1Jn 

"Die Vocbe,, iımindeki Alman 
mecmuasının Efganistandaki hu

suıi muhabiri M. Harald Lechen
perg, Efganiıtan hUkümdan Na
dir Hanla dikkate şayan bir 
mülakat yapmıştır. 

Alman mecmua11nın muhabiri, 
mülakatını şöyle anlatıyor: "MU_ 
lakat, pek kolay olmadı . Efgan 
hududunda haftalarca bekledik
ten, müteaddit mektuplar ve 
telgraflar gönderildikten sonra 
nihayet huduttan girmek müsa· 
adesini alabildim.,, 

Muhabir, bazı izahat daha 
verdikten sonra Nadir Hanla 

karşılaştığını kaydederek devam 
ediyor: "Şah,, bana doğıu yü
rüyerek elini sevimli bir tavırla 

uzattı: "Son hadiseden sonra 
memleketimize gelen ilk Alman 

gazetecisini aelimlamakla mem

nunum.,, Yavaf ıesle söz ıöyli
yordu. lngiJizcesi, şimdiye kadar 
tanıştığım Şarklılarıkinden daha 
yumuşak akaediyordu. Şah, sö
züne devamla, Almanyanın Ef
ganistanın iktisadi sabada inkişa
fına ait alakasıhdan ve aradaki 
samimi münasebetin devamını 

ümit ettiğinden bahsediyordu. 
{Alt tarafı 2 inci sıyıfada] 
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3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 43 

Muamele vergisi kalktı ! 

MiUi Eoanayiciler dün sevinç 
içinde idiler 

Sayısı f> Kuruı 

Şehirde günün meseiesi -
Su derdimiz nedir ? 

lstanbulda su derdini yok edebilmek 
için adam başına ne miktar su vermeli? 

-2 -
Mazide ve haldeki ıu vaziye

tini tetkik ettiğimiz Istanbulun 
iıtikbalde nekadar auya ihtiyacı 
olacağını ve ıehri tatmin için ne
kadar su vermek lizım geldiğini 
mGtalea edebiliriz. 

Asri bir ıebrin huıusi ve res· 
mt aarfiyabnın mecmuu bugtinkn 
ihtiyacata naıaran günde (100) , 
(200) litre olmalıdır. Bu rakamı 
bfiyUk tehirlerin su sarfiyabnın 
vaıatiai olmak üzre alıyoruz. Bu 
rakama göre lstanbul ıebrinin 
bir günlük umumt ve huıuıi sar· 
fiyabnın mecmuu ne olmalıdır? 

Y eıilköyden Kavağa kadar 
bütlln şehre su Terildiği takdirde 
umumi ve huıuıi sarfiyat mec
muu (175) litreye ibllğ olunabi
lirse lıtanbul ıebri ıu noktasın
dan mükemmel ve rahat bir va
ziyete getirilmiı addolunabilir. 

Bu neticeye nasıl vuıl olabi
liriz:: 

Bunu tetkik için tatmin edil
meai liı:ım gelen ibtiyacatı iki 
kısma ayıralım : 

1 - Umumi ibtiyacat (bele
diye ibtiyacab, caddeler, lliam· 
lar• yangınlara )Azım olan ıu) 

2- Husuıt ihtiyacat {evlerde 
yıkanmak, yemek pifirmek Ye 

1aire için kullanılan ıular) 
Bu tasavvur edilen (175) litre 

ıuyun yansı husuıi ibtiyacat, ya
rııı umumi ihtiyacat içindir. 

Umumi thtiye9lar 
Şehre elli kilometre uzakta 

bulunan bir menbadan filitre 
edilerek getirilmit ve bittabi pek 
pahalıya malolmuş olan ıulann, 
yolları sulamak, liğamları temiz
lemek için kullanılmaıı pek mu
vafık ve mantıki birıey olmasa 
gerektir. Binaenaleyh aabilde ki
in olan Istanbul ıebrinin umumi 
ihtiyacatını meoba, bent ve g61 
su)arile defil, deniz ıularile te
min etmek ve bunun için tesisat 
vlkuda getirmek doğru olur. 

Şimdi bile denize yakın yer
lerde çıkan yangınlarda itfaiyenin 
deniz suyundan istifade etmeıl 
yaıın tozlu gönlerde bazı cadde
lerin deniz suyile yıkanma11 ıöy
lediğimiz noktanın imkanını ·gös
terir. Buna daha muntazam bir 
ıekil verebilmek için biriai lstan
bul tarafında , biriıi Galatada 
tesis edilecek tulumba tertibatı 

ve su depolarile ıchre iünde 
(52500) metre mik'abı deniz suyu 
temin etmek hem basit, hem de 
makuldllr. 

Bu miktar ile istikbalde ta-
mamlanacak olan kanaliza1yonun, 
yıkanacak caddelerin, yangınların 
su ibtiyacatı tamamile temin o
lunabilecektir. 

Bilba11a bu tarzda vllcuda ge
tirilecek tesisat ıehrin başındaki 
bllyllk bir afeti, bazı yangınlarda 
ıusuz kalmak afetini ortadan 
kaldırmış olacakbr. 

Huıuıl ıu ihtiyacı 

Bu 175 litrenin yansı da ıeh
rin husust su sarfiyatı için nü
fua başına verilmek lAzım gelir. 
Yani lıtanbul su noktai nazann
dan mllsterih bir vaziyettedir 
diyebilmek için şehre ( 52500 ) 
metre mik'abı halis su temini 

[Lutfen ıayılayı çeviriniz] 

Okuyucularımıza: 

\ I 

Gazetemizi, kenarındaki ince şeridi 
kopararak okuyunuz! 

Gazetemizi müvezzilerden alanlardan bazıları zannediyor-
lar ki o müvezzi bu gaxcteyi9 idareb&neden kat'i olarak satan 

almıştır. Hakikat böyle değildir. Müvezzi alıp la satamadığı 
gaı:eteleri geri vermekte muhayyerdir. işte bunu bilenler aldık

lan gazeteleri ya bedelini tam Terdikleri halde yahut bir müta
lea ücreti vererek okuduktan sonra müvezzilerden birine geri 

veriyorlar. idarenin gazetesi böylece bir kaç elden geçiyor. Bu 

işe teşebbüs eden ve zararını üzerine alan bir mllessesenin 
kendi leşebbUsllnden istifade hakkını bu yoldaki hareketlerin 

ne kadar müteessir edeceği meydandadır. Okunmuş bir gaıe· 
tenin biç bir sıbht tedbir görmeden elden ele dolaşmasının 

mahz .. rlanm saymaya lüzum yoktur. Gazeteler yalnız bizim 
memleketimizde görülen bu hale bir tek çare bulmuştur. 

O da gazeteyi ağız tarafından yapıştırıp zımbalamışhr. Kari
lerimiz bu ıımbadan gazetenin kendi mutat hacmine halel 
vermeden ince bir ıeridi koparıp atarlar ve bu suretle gazeteyi 

&Çlp temiz oldupna kani olarak mütalea edebilirler. 

Gazetemiz bu yolda ihtiyar ettiği külfeti bu noktadan 

karileri için de bir hizmet te)Akki ediyor. 



Cenevre konferansında 

Tevfik Rüştü Beyin 
mühim beyanatı 

Hariciye vekilimiz yeni bir meseleyi 
ortaya atmış, fikirleri büyük bir alaka 

ile karşılanmıştır 
Cenevre 22 (A.A.) Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Terki teılihat ihzari komisyonu 
muka•elename projesinin daimi 
terki teslihat komisyonu teıkiline 
dair olan beıinci faslmm müzake
resine baılanmıştır. Hariciye ve
kili Tevfik ROştü bey beıinci 
faaıl hakkında söz alarak komis
yonun teıkiJit ve salahiyeti 
meselesini tetkik etmek lazım 
geldiğini Te bu yapılmadıkça 
bu husuıta beyanı fikir edemi
yeceğini söylemiş ve mukavele
namenin büyük bir kısmı tetkik 
edilmit olduğu cihetle faaliyet 
Ye aalihiyetJerin teapitinden ev
vel bu mUesseıenin teıekküli

tını tanımak lazım geldiğini ila
ve eylemiştir. 

Tevfik Rüştü bey bet ininci 
faslın heyeti umumiyesi Uzerinde 
um~mi bir müzakere açılmasmı 
teklif etmiştir. Müteaddit mu
rahhaslar söz söylemişler ve 
Tevfik Rüıtü bey tekrar söz a
larak aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

"Meıgul olduğumuz terki teıli
hat eıerini teminatla ihata arzusu 
ancak sempati ile karşılatabile
'Cck bir haleti ruhiyenin tezahü
rü teklinde tecelli etmektedir. 
Mahaza bu teminatın ölçülmüş 

ve müessir olması istenildiği 
takdirde tatbika kabiliyeti olma
sı liıamdır. Bizi işgal eden me
selenin muğlakiyeti hususi bir 
kaide altına alınmış hususi bir 
tarzı hal taharrisi endişesini 
haklı gösterecek.mahiyette oldu
ğu da o derece doğrudur. Bun-

... .-~tt11Ut11111•m•11miiıtltt1111ıu111 ~Ullııııtllıtlllf 11ınıınnıııınıını11 

lazım gelir. 
Dünkü yazımızda hali hazırda 

muhtelif menbalardan ( 35000) 
metre mik'abı su temin edile
bildiğini ıöylemiıtik. Şu halde 
bu miktarı ( 52 ) bine çıkarmak 
için daha (17500) m~tre mik'abı 
su bulmak lazımdır. Bu suyu 
nerede bulabiliriz. Yarınki sayı
mızda tetkik edeceğiz. 

[ Bitmedi] 

" V AKIT "ın tefrikası: 13 

dan mülhem olarak mukavele
name ahkamının hüsnü tatbikini 
temine mahsuı bir teşekkülün 
ihdası. daimi bir komiıyon şek-
linde derpiş edilmiıtir. Bu ko
misyon bu gayiyi temin edebilir 
mi? itte bir nokta ki tamika 
layıktır, ve üzerinde tevakkuf 
etmek lazım geldiğine kaniim. 

Türk heyeti murahhasası bO
yük eserin intacını teshil hak
kındaki ıiddetli arzusuna rağmen 
bu mukavelenamede sayılan mec
buriyetlerden hiç birini en ziyade 
müsaadeye mazhar o1an deylet
lerle müsavi muamele yapılma
sına temin etmedikçe memleketi 
hakkında kabul edemiyecektir.,, 

Tevfik Rüştü Beyin beyanatı 
muhtelif heyeti murahhasalar a
rasında hususi münakaşata mev
zu olmuştur. Bazı tefıirata göre 
Tevfik Rüştü Beyin konferansın 
en mühim bir meselesine cesa
retle temas ettiğini söylemekte
dir. 

Cenevre, 22 (A.A) - Tahdidi 
teılihat komisyonu bir sene 
evvel mecburi surette askeri 
talim ve terbiye görmüı olan 
gençlerin miktarınan her sene 

indirilmesini.! hükumetleri mec
bur kılan Fransız teklifini kabul 
etmiıtir. Konferans mahafili 
ltalyan gençlerinin 18 yaşından 
itibaren askerliğe hazırlanmalan
malarını mecburi kılan Italyanın 
bu kararı hakkında muhtelif 
mütaleat ve tefsiratta bulanmak
tadır. Komisyon, Fransada ihti
yari surette askere hazırlnama 

lerinin murakabeye tabi tutul
ması hakkındaki ltalyan teklifini 
reddetmiıtir. Bundan sonra, Fele
menk murahhas heyeti tarafın
dan ileri sllrülen ve hükumet-
lerin kullandıkları veya mevcut 
bulundurdukları csliba Ye mühim
mat miktarını her sene indirmeğe 
mecbur tutulmasına dair olan 
teklif askeri mütehassıslardan 
mürekkep bir komiteye havale 
edilmiştir. Komisyon, pazartesi 
gilnii tekrar toplanacaktır. 

- 9 - yüçlenerek adam TIU'Uyor... lnti-
Deli filezof, sahife, sahife ibret har ediyor. Böyle çeıit çeıit fakat 

toplamak için hastahaneleri, hapis- bazen tüyleri örpertecek vak'alar ... 
haneleri, meyhaneleri dolaşmaya Hep bu düşüncesiz hayvani ya
batladı. Her günün şüun sütunları şayı§tan çıkan fena neticeler Alla
ibret alınıcak vak'alarla dolu .. Fa- hm taktirine, talihe, bir takım uğur 
kat bu hadiselerden hisse çıkararak susuzluklara hamlolunuyor .. Ne ka
mütenebbih olmayı bilen yok di- dar yanlrf .• 
yordu. Kimisi hıfzıssıhha kaidele- Allah, tabiat herkesin itikadı-

Son ceva ımız d ·· n 
yazı dı 

Ankara, 23 (Telefon) - Ve
killer heyeti bugünkü içtimaında 
Düyunu umumiye meselesini gö-
rüşmüf, hamillere verilecek ce
vabı tesbit etmiştir. 

Hükumetin birkaç hafta evel 
verdiği cevaba hamiller menfi 
bir ıekilde mukabele etmişlerdi. 
BugünkU içtimada her iki cevap 
tetkik olunmuş, hazırlanan yeni 
cevap iki taraf için de müsait ıe· 
raiti havi bir şekilde yazılmıştır. 

Salahiyettar bir zat ceYabın 
mülayim olduğunu söylemiştir. 
Eski ihtil f tediye şekli ve Türk 
parasının lngiliz parasına tahvili 
üzerinde idi. Ayın yirmi beşinde 
tediye olunacak taksitin bamil
lerd~n gelecek cevaba tehiri 
mulıtemeldir. 

Yeni bir kanun Jnyihasi 
hazırlandı 

Ankara, 23 (Vakıt) - Millet 
Meclisi dahiliye encümeni telgraf 
ve telefon kanununa bazı mad-
deler teıyili hakkındaki kanun 
layihasını tetkik ederek bütçe 
encümenine vermiştır. 

Hazine zarar etmemiştir 
Ankara, 23 (Telefon) - Iıtan 

bulda bir sabah gazetesi, 
maliyenin 100 vağon kağıt mii· 
bayaaıı işinde hazineyi 40 bin 
lira zarara suktuğunu yazmıştı. 
Bu haber aaılsızdır. Maliye hu

kuk müşaviri bu gazeteyi dava 
edecektir. 

Ankaraya su geldi 
Ankara, 23 (Telefon) - Dört 

gündür susuz kalan şehrimize 
tekrar su gelmeye baıladı. 

San1sun tütfıncüleri 
dün toplandılar 

Ankara, 23 (Telefon) - Ma
liye mOıteşarını n riyasetin
de Samsun tütüncüler heyatı 
bir içtima yaptı. Arzuları kısmen 
kabul edildi. 

Suriyeye g iden koyunla
rımız . 

Urla, 20 - 1''ransız gümrüğü Suri
yeye giren beher k :>yundan aldığı ma
deni bir mecidiye ., :.:mrük resmini üç 
mislin. iblağ et~:ği cihetle bugünlerde 
11~ ·~ı1c giden koyun facirlerimiz l:fımi· 
len ~iayo etmişlcrd:r. Bu vaziyet Suri
yeye en çok koyun ihracatı yapan Ur
lanın iktısadi vaziyetini ı-arsmıştır. 

vurarak lüzumlularım kabul, mu
zırlarini reddetmek mUmarese
sini edinmeliyiz. lğvacı şeytan 
dinlerin uydurdukları müfsit ve 
tuhaflıkları itibarile semavi bir 
palyaçodur. O şeytan aleyhülla
ne iri Allah bile onunla başa 
çıkamaz. Ne kullarını bu asi 
meleğin tasallutundan kurtara
maz, fakat ispiritismacılar arala
rına davet edebildikleri bu mel
unla konuşmak ve hatta bazı 
mühim meseleler hakkında uzun 
uzadıya istişarede bulunmak şe
refine nail olmuılordır. 

Za~alh insanlar siı her f cye 
kolayca inanmak hamakatini 

rine son derece muhalefetle ifrat na göre her ne iae işte o kuv- Bu kuponu ke!Jip birikti-
auiistimallere atılarak genç yaşın- yet bize görmek için göz, iıit-
da ihtiyar bir malul oluyor. Kimisi mek için kulak, koklamak için riniz, i bir !fıra kponu ge• 
iktisadiyattan bihaber varmı yoğu- burun düşünmek için dımağ Ye tiren VAKiTın türlü türlü 
nu çar çabuk israf ederek dımdız- ilAahirihi uzuvler ve hisler ver- hedivclel'inden birini 
lak on parasız kalıyor .• Kimisi İpe miş .. Biz ameli hayat saha1ında 

l d h kendi Sf'Çip alacaktır sapa gelmez bir mese e en te ey- herşeyi bu hiılerimizle mehenıe l , _____________ _. 

Bize~ Yazınıı 
Vaklt, okuyucularının dert ortağıdır 

--" iki senedir verdiğim istidaların 
sayısını allah bilir ! ,, 

Fakat bütün bunlara rağmen hala baruthaneden 
alacağım hakkımı alamıyorum •• 

Bir okuyucumuz şu satırlarla 
bize müracaat ediyor : 

1307 de Zeytunburnu mekte
bine girdim : 1326 da imtihanla 
amele hayatına girdim. Iki ıene 
evveline kadar Baruthanede ça· 
lıtıyordum. Baruthane kapanınca 
ben de katro harici kaldım. O
rada hayat sigortası vardı. Bu
raya verdiğimiz parayı aldık, 
Fakat 20 senelik bir taavün 
sandığı vardı. Oradaki hissele
rimizi geri verdiler. Sonra fab
rikada yirmi sene çalışanların 
nakti mükAfatla taltifi icap eder
ken bundan da mahrum olduk 

iki senedenberi bu hak!anmı 
almak ıçın muhtelif istidalar 
vererek uğraşıyorum. Bir netice 

alamıyorum. Bütün gencliğiı:nİ 
hasrettiğim bu meslekten nasibirıt 
bumu olmalidi.? Gazetenize rnü
racaat ediyorum. Uğradığım bd 
haksızlığı yazarsanız belki hak
in mı tanırlar. 

Barut fabrikası tornaCI 
usıa lanndan 

Murat 

Bu malule acıyın1z 
Malul küçük zabit Mehmet izzet ı;. 

dün matbaamıza gelerek tütün be)'°İ)-ı 
haklanna ait ikinci listenin iki aya )11' 

kın zamandır ait olduğu vekalet tnrıı· 
fından tasdik edilmemesi dolayısile i; 
tihkaklarını henüz alamadıklarından ' 
kflyette bulundu. Mevsim dolayısile ııı
ruri ihtiyaçları gidermek için bu ıasd~ 
muamelesini beklediklerini ~ok müşl'il 
me,·kide kaldıklarını anlattı. ~ 

- -· - --- . ~ 
Efgan Kıralı ile 

Mülakat 
[Üst tartfı 1 inci sayıfada) 

Ben, ıabın yüzündeki temiz ifa
deyi, ıözlük camları arkasındaki 
munis, dostane bakışlarını tetkik 
ediyor, fısıldar gibi olan sesini 
işitiyordum. Bu, vata~u müthiş 

felaketten hurtarmak için çağı
rılan, Saki Baha ile aylarca 
mticadele eden adam mı idi? 
Şimdi Avrupa seyahatinden, gör .. 
dUğD şehirlerden, onların saıı'at 
abidelerinden, bahseden, liir 
mOddet evvel KAbili zapteden 
ve kanlı mficazatlar tertip eden 
adam mı idi? 

Hükümdar, benim ertesi gün 
icra edilecek taç giyme merasi
minde hazır bulunmak için gel
diğimi biliyordu. Bana yanlaş bir 
zehaba düşmemekliğimi söyledi 
ve izah etti: "Bilirsiniz ki biz 
Şarklıların tacımız yoktur. Binaen
aleyh, yarınki merasimi Avru
padakiler gibi olacak zannetme
yınız. Yarın Kabile girdiğimiz 
ve milletin beni hükümdar tanı
dığı günüm yıl dönümüdür.,, 

Nadir Han, eski hükümdar 
Amanullahtan bahsederken şöyle 
dedi: "Medenileşmek bizim sıt

madan mustarip bir adama ki
nin kadar lizımdır. Kinin, acıdır 
ve çocuklara şekerle karııık 

göstermiye idiniz, efsanecilerin 
cesaretleri kmlarak kafalarınıza 
bu kadar hirafe tıkıştıramazlar-

dı. Siz de çelik gibi dürüst bir 
ameli hayat adamı olurdunuz. 

Deli filosof böyle düşündük
ten sonra ıunu ilave ediyor. 

Allahın bize verdiği uzuvlar 
çabuk bozuluyor. Sonra fena iş

Jiyor .• Keyfiyetin nüktesi bizatihi 
maddiyettedir. Tabiatın bunda 
bir fenalık kasti yoktur. Kudre
tinde kifayetsizlik vardır. iyi 
yapmak istediğini fakat bazen 
muvaffak olamadığını görilyoruruz. 

Uzuvları sağlam işliyenler 
bozuk insan makinelerini 

· Ih v k . 1 
tamır ve ıs a a ugraşma vazı-

fesile kendilerini mükellef 
bilmelidirler. .. Beşeriyetin ır
kını kemiren fenalıklar ancak 
bu suretle tadil, tahfif edilebilir. 
Lakin şimdi büyük bir mesele 
karşısındayız... Hepimizde aled
derccat bozuk makin isek? Hil 

lzmirde 



Papa Eftını 
@anayiciler sevinç içinde il .. -~-D_a_r_ü_lf_u_·n_u_n_d_a __ ---J 

Dünkü i~timalar 

Nazmi Nuri B. 

Muame!e vergisi 
ilahili sanayiden kaldırıl
nıasmı sanayiciler dün 

•evinç iç.inde tes'it ettiler 
ınemnuniyctle haber aldığımızı göre 

Uzun .7.amandanberi muamele vergisi· 
nin ilgası için teşebbüs:ıtta bulunan 
61nayJ birliği teşebbüsünde mu\"affnk 
01tnuş \'c mua mele vergisinin <;-31 k:\· 
nunusanlden itibaren dahili s 'l n 3 \ iden 
k J..ı. • a '"rılacağı dun Maliye veJ.::1 lctinden 
~csınen bi r liğe bilclirilm iştir. Bunun tize· 
~:ne bütün fabnkatorlerin iştirakile blr 
·kte fevkalAde bir içtima yapılmış ve 
~ekdlctin tezkeresi alkışla r a rasında o· 
Unnıuştur. 

. Bundan sonra hükOmetin mür.ahere
~nden çok __ mütehasşis o!an fabrikatorler 
t a2.1 tezahurat yapmışlar \'e hukOmeti 

1tşekküre karar vermişlerdir. l ~unun için :p ederse birlik umum U tibl Nazmi 
Uri be\• An' :ıran ırıclecckı ir. 

A.dlıcye oe ---
Tebed<lül:h ri va ve ti 

, Adliyede tebeddülat yapıla~
~1 hakkında son zamanlarda ba-
~ı . 1 l) .. rıv~yet er kaydedilmektedir. 

un bır gazetede tekrar bir ri
\taYetten bahsediliyorqu lstanbul 
lldl' ' ıyesinde bu hususla malumat 
l'0ktur. 

l<omüniatlerin muhekemesi 
t'kGeçenlerde komünistlik tah
c~·atı ile mazouo olarak tevkif 
s· ılen dokuz kişinin mubakeme-
lfle d" t K~ lst or aounuevvel sabahı 

d anbul ağır ceza mahkemesin-
\~ başlanacaktır. 

r u maznunlardan bir 
tın· tı 1rden getirilmişlerdir. 

\> Urıfar arasında iki de 

kısmı 
Maz
kadın 

r,,~tdır. 
191 v 1' .. eı arkadaşları rr.ıhkemede 
tıa Utk parasını koruma ~anunu 
b muhalif hareketten maznun 
Orsacı M .. 

hakk ıçı ve arkadatları 
"1 •ndaki tahkikat bitmİf, 
\t a~nunfar ceza mahkemesine 
C~ifıniştir. 
l't~llah ve arkadafları 

"1ak~nıyet sandığım dolandır· 
kad a ınaznun Ayetullah ve ar
kika~şlarmm muhakemesinde tah
c,~ll safhası dün bitmişlir. Ağır 
c\t,, l nıahkemesinde iki kanunu 
l'ap~f sabahı iddia ve müdafaa 
~ktır. 

P~a~t~------------------._ 

~ular içinde ..• 
ntihar eden adam 

().. bulunamadı 
l>ott un akıam köprlldeu S 15 

•sını ' 
»tıru S . Y~pan Kınalı Ada va-
llt Rtl;.1~?1ıyedeki mezbaha 6nil
kttıd· • 121 •akit meçhul bir adam 
i uıı ·· .tıtih gıiYerteden deniıe atarak 
ı · •t etnı· ti S tıttn ış r. ukutun •esini 
~-l>ttt ~olcular istimdat etmişler 
~q~ik derhal durdurularak 20 
~ıl ._, a an fada tabnrriyat ya-

•t•ada b ceıet ulunamamııtır. 

·, 
Edebiyat ve ilahiyat mü-

derrisleri toplandılar 

Edebiyat Ye ilahiyat fakülte
leri mfiderrisler meclisleri dün 
toplanmıı ve geçen perşembe 

günkü divan içtimaı hakkında 
fakülte mümessillerinin izahatı 
dinlenmişti. 

Bu içtimada edebiyat ve ili
hiyat fakültelerini temsil eden 
zevata perşembe günkü divan 
içtimaında takip edilecek hattı 
hareket hakkında müzalreratta 
bulunulmuş ve fakülte müder
rislerine lAzımgelen izahat veril
miıti. 

Eiğer taraftan darülfünunun 
bugünkü vaziyeti ve islahat lü
zumu etrafında •on zamanlarda 
yapı lan ıiddctli hilcumlara da
rülfünun namına müdellel ve 
kuvvetli bir cevap verilmesi için 
müderrisler öayri resmi olarak 
darülfünun eminliğine müracaat 
etmişlerdir. Dün bu husu~ta Mu
ammer Raşit B. şunları söyle
miştir: 

- Son zamanlarda yapılan 
hllcumlarla cevap verilmiyeceğini 
soruyorsunuz. Hafif bir rahatsız· 
Jıktan doJayi iki gün darülfünu
na gelemedim vt. son zamanlarda 
bir muallim arkadaş tarafından 
yazılan makaleyi okudum. Bu 
hususta makaleyi ' okuduktan 
sonra lazımgelen muameleye tc
Ycssül edeceğim. Bu muamele
nin ne olabileceği hakkında ma
kaleyi okumadan bir şey söyli
yemem. 

Bir her ber Bir berberi 
Öldilrmek-iste;;';iŞti on •e
neye mahkum edildi, ceza ı 

alb sene sekiz aya indirildi 
lstanbul ıığı r ceza m'lhkemesinde d Un 

öğleden sonra, bir müd.:fet C\•vel Gala· 
tada Kemeraltında öldürm~ğe teşebbüs 
ermekle maznun berber Alinin muhake
mesi bitmiştir. 

Da\'a ya gore iki berber ayni yerde 
komşu imişl er, Ali, mutcvcrrimmı ş, lb· 
rahim, daima onun htı hastalığından 
h:ıhseder, mü~ter j gi tmemesi için propa
ganda yaparm ış. Bundan muğber olan 
Ali, Basrinin kııhvesinde iskambil oynar· 
ken tabancasını çekmiş llmıhimc ntcş 
eı miş. lbralıim ve ortada oturan şoför 
Osman yaralanmışlar. 

Dünkü celsede müddei umumf nur· 
hanettin bey Alinin katle cam tcı:ebbüs· 

l 

ten ve cerhten cecılyesinl istemiştir. 

Avukat Nuri hey nı ildafaa rııpmış, mah
J..cme heyeti karara çekilmiı. kararın 
müzakeresi onsekiz buçuıt"a kadar sür· 
müştür. 

Neticede rcia Hasıın Lutfi aza Tıı· 
hir ve Nusret beylı-r t:ırafından verilen 
karar bild irilmiştir. Bü karara göre bcr. 
bcr Ali on seneye mahkOm edilmi~ ce
zayı azaltacak tahrik dola;, silc hu :Oad 
det ala sene sekiz ny on güne indiril
miştir. 

Türkçe lisanı .. 
Mekteplerde fazla ehem

miyet verilecek 
Maarif Vekaleti talim ve ter

biye dairesi bütün maarif idare
lerine mühim bir tebliğde bu
lunmuştur. Bu tebliğe göre ta
lim ve terbiye dairesi, gerek 
teftiş neticelerinde,n gerek mu
allim kursundaki muallimlerin 

beyanatından Türkçe tedrisata 
fazla itina edilmediğini görmüş
tür. Maarif idaresi, bu hususta 

hususi bir itina gösterilmesini 
tavsiye etmekte, bu hususta takip 
edilecek yolları tavsiye eyle
mektedir. 
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Tesisat şirketi koııQ"resı 

Ortağın hilesi 

Papa Eltrrn ~f. 

Papa Eftim Ef. 
Itumca g;;;telerin kendisi
nin hudut haricine çıkarıl
maaına dair neıriyahna 

ne diyor? 
"Bunun için sebep yoktur. Bu 
bir kuru gllrültüden ibarettir. 

Ben güler, geçerim.,, 

Şehrimizde intişar eden Rum
ca « Hronika » gazetesinde Ati
nndan çekilmiş bir telgraf çık
mıştır. Gaıetenin hususi muha
biri, bu telgrafında şöyle diyor: 

''Türkiyeden hudut harici çı
karılan ve elyevn: Yunanistanda 
bulunan yüzellilikleri Yunan hü
kumeti, Türkiyeyc karşı bir ce· 
mile olmak üzere - Yunanistan
dan çıkarmağa karar vermiıtir. 
Yunan mahefili Yunanistanın 

' bu hareketine karşı Türkiyenin-
dc Rum akalliyetinin başına be
la kesilen Papa Eftimi hudut 
haricine çıkarmak suretiJe mu
kabelede bulunacağını kuvvetle 
ümit etmektedir. ,. 

Bu telgraf üzerine « Hronika» 
gazetesi bir başmakale neşret
miş, Yunan mahafilinin bu ümi
dinde haklı olduğundan ve Yu
nan hükumetinin bu fedakarlı
ğına karşı Türk hükumetinin de 
Papa Eftimi hudut haricine çı
karıp işgal ettiği kiliseleri sa
hiplerine teslim etmekte tered
düt etmiyeceğinden bahsetmiştir. 

Baıta "Hronika,, gazetesi ol
duğu halde diğer Rumca gaze
telerin bu vadideki nefriyah 
hakkında fikrini öğrenmek Uze· 
re bir muharririmiz, Papa Eftim 
Efendi ile görüşmüıtür. Papa 
Eftim Efendi bu hususta şunları 
söylemiştir: 

- Rumca gazetelerin hakkım
daki neşriyatını okudum ve gül
düm. Benim vaziyetimi, vatana 
hiyanetleri 'sabit olan ve bu fi
illerinin cezası olarak hudut ha
ricine çıkarılan yüzellilikltrin va· 
ziyetine bcnzetmeğe kalkıımala
rı hakikaten gülünecek birıcy
dir. Benim gerek hükümeti mat
buama, gerek Yunanistana karşı 
hiçbir fena hareketim yoktur. 
Türk ortodokslarının başmda bu
lunmakla memleketime ve mille
time hizmet ediyorum kanaatin
deyim. Benim bu sabadaki faa
liyetim belki bir kısım Rumlarm 
hoşuna gitmiyebili:-, fakat hudut 
haricine çıkarılmakhğımı hiçbir 
zaman icap ettirmez. Yunan hü
kümetinin böyle bir talepte bu
lunacağına kat'iyen ihtimal ver
miyorum, çünkü ben Türk teba-
asıyım . 

Kanaatimce bu neşriyat mü
retteptir ve fırsattan istifade 

Tesisatı elektrikiye Tü~k a
nonim şirketi yakında fcv
kalidc bir kongre aktedecektir. 
Kongrede tirketin iıtikbalile a
lakadar mühim bazı mukarrerat 
ittihaı edilecektir. 

Takibat 
Altınyıldız mensucat şirketi 

hakkında şirketler komiserliğin
ce takibat başlamıştır. 

Ticaret odasıııda 

Varidatı arttırmak i9in 
Ticaret odası tütün, tuz gibi 

inhisar idarelerinin ticaret oda
larına girmesi için yeni bir rapor 
hazırlamıştır. Bu takdirde odanın 
varidatı 5-6bin lira artacaktır. 

Yeni ticaret muahedeleri 
Muhtelif memleketlerle ara

mızda aktedilecek yeni ticaret 
muahedeleri müzakcrabna An
karada baflanmıştır. Bu cümle
den olarak Mısır, Çekoslovakya, 
ltalya, Avusturya muahedeleri 
yakında ikmal edilecektir. 

Maarifte 

Halk mektep muaJHmleri 

Muallimler birJiğine bir mü
racaatta bulundular 

ilk tedrisat muallimleri, mual
limler birliğine bir takrir vere-

. rek pek yakın bir zamanda ilk 
mektep muallimlerinin umumi 
bir içtimaa daYet edilmesini is
temişlerdir. Buna sebep de şu
dur: Son gelen bir emirle ilk 
mektep muallinJlerine hazirandan 
itibaren maajlarının bareme gö
re farkı verilmesi bildirilmiıtir. 
Halbuki hazirandan itibaren mu
allimlere bu barem farkı avans 
olarak verilmekte idi. Muhascbei 
busuıiye mlidüriycti son emre 
göre barem farkını : vermek için 
bordrolannı yapmış ve muallim
lere avans olarak faı:la para ve
rildiği anlaşılmıştır. Avans olarak 
Terilen paradan kazanç keıtlme
mekte idi, bu sefer gelen emirde 
kazanç Yergilerinin baremin ve
killer heyetince kabul ve tasdiki 
neticesine göre kesilmesi bildiril
miıti. Şimdi muallimler ayn ayrı 
20-25 lira borçlu çıkmaktadır 
ve bu paralar def'aten kesile
cektir. Muallimler bu vaziyetten 
çok şikayet etmektedirler ve bu
nun için muallimleri sür'atle iç
timaa çağmlacaklardır. 

T erkosa dair 
Şehir meclisinden Avni Bey 

ne diyor 1 
T erkos şirketi müdürü son 

bir beyanatında teıisabn satın 
alınması için daha iki fesih için 
de 27 sene beklemek lazım 
geldiğini söylemiıtir. 

Belediye daimi encümeninin 
azasından Avni B. dün bir mu· 
barririmize .şunları söylemiştir. 

"Biz lstanbulun en büyük bu
kukcıılarımn fikirlerini aldık, 0 • 

na göre karar verdik. Bundan 
elimizde şirketin halka ıyı su 
bile içirmediğine dair vesikalar 
raporlar, şikiyetlcr var. Biz ya
kında . verilecek karari bekliyo
ruz. Şırket m'.ldürü istedigi gi
bi düıünsün ve böyle düşünme
si de bizim lehimizdedir . ., 

........... ~IUlltıtJiıılllfllütl•trtttıQllJ""""' .................... mttttm. WllltUll Jlıımıın 

edılmek gayesi takip olunmak-
tadır. Yazsınlar bakalım. Bu ya
Zıflnrile ellerine ne geçecek? 
Hiç. Bu bir kuru gürültüden iba
rettir. Ben güler, ieçerim! 

I 

Ömer LQtfü Ef. 

İki şerik araııncİa 
bir hadise 

Komiıyonou Lütfi Ef., ııbeh
leyln dükkAn1nı a9ınoa bombof 
bulmut ve .. hayretten ha1rete 

dütmüt l 
iki ortak aruında garip bir 

hadise olmuş, vak'a zabıtaya 
ve müddei umumiliğe aksetmiş
tir. Hadise ıudur: Y emif vapur 
iskelesinde, 31 numaralı dnk
kanda komisyoncu Ömer Liltfü 
efendi, iddiasına göre.. feriki 
Muıtafa Zihni ef. tarafından hiç 
tahmin etmediği bir tarzda at
latılmıştır. Bir senedenberi kol
lektif bir tirket halinde çalııan 
bu iki arkadaıtan Zihni ef. per
ıembe gilnll akşamı Yağkapanı 
Sandalcıların dan Ardeşenli ef. 
oğlu Miktat efendiyi yanına alıp 
dtikkanmdaki eıyayı. yaııhane 
takımını ve ticarctaneyc ait eY
rakı kayığa yükletmiş, Karade
nize hareket etmek üzere olan 
Reşit Pata vapuruna naklettir
miş ve kendiıi de ayni yapurla 
hareket etmiştir. Olup bitenden 
haberi olmiyan Omer Lütfü ef. 
Cumartesi sabahı gelmiı, dükka
nı açmıı, içerde oturacak bir 
iskemle bile kalmadığ'ını hayret
le görmilştür. lütfil ef. mes'ele
yi zabıtaya haber vermiı, ayrıca 
müddei umumiliğe de müracaat 
etmiıtir. Tahkikat yapılmaktadır. 

• 
Ticaret odasında 

Vehbi Bey geldi 
Ticaret odası umumi katibi 

Vehbi B. dün Ankaradan şeb· 
rimize dönmUştnr. 

Vehbi B. kendisile görüşen 
bir muharririmize seyahati hak
kında şunları söylemiştir. 

- Ankaraya tağfİf kanunu 
hakkında bazı raporlarla borsa 
nizamnamesi projesini götürdüm 
ve lktısat vekaletine fİfabi iza
hat verdim. 

Ticaret odalarının % 10 ihtiyat 
akçesi olarak sanayi bankasın
da 35 bin lirası vardır. 

Bu paranın Devlet bankasına 
verilmesi çok faideli olacaktır. 

Oda meclisi bunun için çar
ıamba günü toplanıp bir karar 
verecektir. 

Yeni şubeler 
Belediyede yeniden tctkil olunan 

turizm, mezarlıklar ve müstah
dimin şubeleri için yapı l an tali
matnameler daimi encümene ve
rilmiştir. Bu talimatnameler en
cümence tetkik edilecektir. 

Şehir haberlerimiz bitmemişlir. 
Lutfen 5 inci Sayıfaya bakınız 
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·yanlış ölçüler 
Felaket, milletlerin hayahnda 

çok defa bir miyar Yazifesi 
görür. Büyük muharebeden son
raki itıgal faciası da bu mihek 
taılanndan biridir. O kara gün
lerde, vatan çiğnenmiş, ordu da
ğılmıı iken düşmanla emel or
hıklıiJ eden bazı alçaklar da tll-
remiıti. Yarasaların gece uçtuğu 
gibi, bazı kötü ruhlar da istila 
karanlıklarında nefes ahrlar, or
taya çıkarlar. 

Mütareke küsufunda bunlan 
gördük. Her biri bir kemik, bir 
deste bankonot, bir kinin söndn-
rUlmesi uğrunda iıgal kuvvetle
rile beraber olmaktan çekinme
diler. 

ı< ... a listedeki yüzelli isim, 
iıte bu alçaklann atlandır. Ci-
nayetlerinin hseabı mahkeme hu
zurunda görUlseydi, şimdi ancak 
mezarlarından bahsedebilirdik. 

Fakat kaçtılar. Memleket de 
kendi topraklannı bu soysuzlara 
haram etti. Sicilleri, vatandaı 

kanı ve kendi namuslarının le
kelerile bulananlar biyanetlerinin 
cezasını yabancı topraklar üstün
de çekmektedirler. 

Onlardan bahsetmek, bize ağır 
gelir. Fakat bir hadise bu aza
ba katlanmamızı emrediyor. 

Yunan bükümeti, Türklere 
karşı bir cemile olmak üzere 
hudutları içindeki yilzeUilikleri 
kovmıya karar vermiş. iki hükft
met arasında yeni baılıyan ateı
li doıtluk, bu hareketle yeni bir 
delilini göıtermit oluyor. 

Buna mukabil Yunan gazete
leri, "Umarız ki Türkiyede akal
Jiyetlerin başına bela kesilen 

"Papa Eftim,, i kovar. ,. Diyor
larmıı. "Hronika" isimli gaze
tede Istanbulda bu fikri benim
aiyerek neıriyattan çekinmiyor. 

Milletle bükümetin ne ayn 
ıeyler oldutunu gösteren bu te
zahürü kaydetmekten kendimi 
alamadım. 

Papa Eftim bu vatanm evll
dıdır. Onu Memlekete hiyanet 
etmif, bu yüzden vatandan ko
Yulmuşlarla bir tutmak, hangi 
aklın, hangi mantığın eseridir? 
Niçin bu yola d6külüyorlar? A
tina ile lstanbul arasında ki ga
zete birliğini yapan hava, aeıleri 
akort eden anahtar nedir? 

Papa Eftimi biz, milli kaYga
nın koptuğu yıllarda tanımıştık. 
O vakte kadar Anadolunun bir 
köıseinde mütevazı bir papastı. 
lstanbula geldikten sonra adı 

etrafında hayli gllrültüler oldu. 
Fakat bağıranlar, bize onun ka
dar inandırıcı görünmemişti. 

Kilise davalarına - aklımız er
mediği için - kanşmayız. Amma 
oir vatandaşı sebepsiz mahkum 
etmek için Atinadan gelen ses
:erin kulaklarımızda pek fena te
sirler bıraktığını da saklamak iı
tenıeyiz. Hele buradakilerin ayni 
nağmeyi tekrar etmelerine asla 
tahammül edemeyiz. Papas efen· 
di ile bir geçmişleri varsa, mah
kemeye gitsinler. Boş lafa hacet 
yok! .. 

"V AKIT,, e abo
ne olu1ıuz 

·.. . . . .. ··"' Hikiy~T--._,~.:·~~::.-· 
• • fllı, ' ~ .. ., .~.... • .\ 

.... • . _, - ~ • ...,_~.·.- .. -~\of• .. _.,.· •i.">." ·~ .. ... 7. "' 

YAZAN : Ömer Rıza - 68-Parisin Sırrı 
Fransızcadan : 

Çok nazlı bir çocukluk devre- arada sırada ona müsafirliğe gel
sinden sonra, Janet ilk genç- dikçe öyle acaip ve ihtiraslı bi-

Sebe oğlu ile adamları yeni 
kararlar vermişlerdi 

lik çağına haylı müsait şartlar kiyeler anlatıyorlardı ki zavallı Fakat (Ali), Osmanın tayin 
içi!lde girmiş, okumuş, yaradı- kadın günahkar rüyalarla harap ett ği bütün valileri azletmek 
l d k' h . . . k olurdu. Nihayet kocasının domuz hususunda ıırar ettı·. Bunun u··ze-
ııın a 1 asıaaıyetını artıraca tacirlerile uzunca bir seyahate 
eserlerle başbaıa yaşamıştı. çıkması bahanesile oda Parise, rine Muğnire ona tekrar nasihat 

Taıkın, istekli. vücudunun için- bir akrabasının yanına gitti. etti, ona dedi ki: istediğin kim-
de bu kadar ince bir ruhun giz- Geceleri tiyatroya gidiyorlar, selerı azlet. Yalnız Muaviyeyi 
Iendiğini tahmin etmek kolay opera dinliyorlar, zevk ve eğ- yerinde bırak. Çünkü Muaviye 
değildi. Babaaı taşra eşrafından lence yerlerinin aile ziyaretlerine nüfuzlu bir adamdır. Şamlılar 
b. b . f d kapalı olmayan kısımlarım dola- ona merbuttur. Sonra onu Os-
ır urJUVa, anesi sa urgun şıyorlardı. 

ruhlu bir kadındı. Jannet, fikren Günün birinde şairlerden bi- man değil, fakat Ömer tayin 
ailesinin hududunu afmış çocuk- rile tanıştılar. Bir fair... Oh?.. etmişti. 
ların mağrur talihsizliğine uğra- Janeti 18 yaşında iken doya Ali, bunu da kabul etmedi. 
mıştı. Onlarla çok konuımaz dıt- doya tatlı ta~lı ağlatmış olan bir - Olmaz, dedi. Ben bu vali-
ha ziyade kitapları, defterleri, şairle " Onun ne cana yakın, leri bir gün bile yerlerinde hı-

'h 1 ne yakıcı şiirleri vardı. Bir çoğu rakmam. Onlara emniyetim yok. 
ve nı ayet uzun, sonu ge mez hlla ezberden ve bir tek yanlıı · 
gezintilerle uğraşır, kendini a- yapmadan okuyabilirdi. Kaç kere dedi. Daha sonra (Ali) nin am-
vutmiya çalııırdı. bir şairin nasıl, ne biçim bir cazadesi Ibni Abbas da ona 

I.şte bu vaziyette iken, kendi erkek olduğunu düşünmez, ona nasihat etti, ona dedi ki: Sen 
malikinelerinin yanındaki şatoya bin bir itina ile çehreler, vücut- Muaviyeyi yerinde bırak. Sana 
yeni sahibler taşındı, Uğraıarak lar yapmıth· Hayır, gördüğllnüz biat etsin. Ondan sonra ben 

. 1 ·ı . k lık adam onların hiç birine benze- sana onu istedigy in zaman yerin-
zengın o muş mazı en aran miyordu, gerçi bununda mana, 
kimselerdi, Ama, altın anahtar ve vekar dolu gözleri vardı. den ıöker atarım. Böyle yap-
her kapıyı açar derler. Bu ke- Bunun da burun kanatları müte- mazsan Muaviye kalkar, sen, 
lime bir kerre daha hakikat ol- harrikti. Fakat boyu kısa ve o- devletin başına şura tarafından 
duğunu ispat ederek Janetin muzları dardı. Erkekten çok ço- intihap olunmadan, Osmanın kat
ailesine yeni komşular ıerefine cuğa benzer bir hali vardı. line iştirak ettin, der, Şamı 
bir ziyafet verdirdi. Ziyaretler siklaşınca, arada ayaklandırır ve Irakı elinden alır. 

samimiyet arttı ve genç kadın Ali, onun nasihatini kabul et-
Misafirlerio, yeni zenginlerin bir akşam şaire eski tiirlerinden 

bekar bir oğulları vardı. Kaba, birini okudu. " medi. Bunun üzerine lbni Abbas 
katı ruhlu, kapanık bir ad.ım. ıaire kendi şiirini sesle bu- vaziyeti ona daha açık anlatb. 
Hepsinden fenası kırk beşlik , kadar besleyen muhatabına Ona dedi ki: 
aiır, bağlı bir bnnyenin sahibi hayran bir hürmetle baktı. Çün- - Sen Osmanın valilerini azil 
olmasiydi. Janetin onunla karıı- kn o, adeta eseri besteliyordu. ve bunlar seni dinlemezde İfleri 

O günden sonra cıairle o, Parisi b d k ı I d ı 
l••ı•ı bayii hazin olmuıtu. Fakat Y aşın a a ır ar, sen e on ara 
-, y beraberce gezmeğe başladılar. k 

herifin kravatındaki iri inci dam- Müzelerdeki heykellerde kadim arşı burada toplanan heriflerle 
laaı, parmağındaki pırlanta nüma- medeniyetlerin giiıellik telekki- hareket edersen o zaman bun
yişi kusurları örten bir parıltı lerini tetkik ve öğleden sonra lann hepsi Osmanm kanını sana 
netrediyor •e kamatan gözler bir otelde aynı o mllcevherleri yUlıcletirler. 

kenCli Ylicutlarına tatoi'= e::ıı· • F k t -Aı· Jb • Abb .. hakikati garemiyordu. ö; u a a n ı, nı asın soz-
yorlardı. 1 · k ı k d' Misafirlikler. kib bir tarafta erıne u a Yerme ı ve onu · Bir ay böyle geçti. Janet, 

kAh öbür tarafta bütnn kışı sür- bet sene gcnçleımesi, rengine, Şam valiliğine tayin etmek iste-
dü ve beklr bu kııın serlerinde harekltına bir tazelik gelmiıti. di. lbni Abbas kabul etmedi. 
ekilen tohumlan filizlendirdi • Parise gelmeden kopanlmıı (Ali) de "Sehli,, Şama, Hanif 
"Janet" "Hanri,, yi gün geçtikçe fakat g6kü topraktan ayrılınce oğlu Osmanı Ba!ılraya tayin etti. 
daha ııcak ve ateşli buluyor, ıolmuı bir çiçeğe döomüştn Şihap oğlu Amarayı Küfeye, 

timdi Pariain vazosunda ıuya K · M d d B k lı kunetli yficudüofin tabii jbtiyaç- k k d l · aysı ısıra gön er i. a a m kanara te rar izi mıı yaprak-
lerile aralarındaki ruh farkını ları gerginleşerek renkleri birbir bunlara ne olacak, 
unutmağa başlıyordu. Nihayet belirmiıti. Kocası geldiği vakıt Biz bu vaziyet karşısında Me
glinUn birinde onları biribirleri- onu bu halde buldu. Çok ıe- dinede kalmanın bir faidesi ol
ne verdiler. vindi. Hemen her sene bir kaç ay madığını anlamış, oradan kalkmış 

Yirmi iki yaıında hiç örselen- Janeti parise yollar. Dekur ay- ve buraya gelmiş bulunuyoruz. 
nıdır yalınız şairler değişir. Res- S b 1 ı k bak 

meml'' biç iaraf etmemi• Janetin 1 h d 1 1 ize e va i an .. atb , alım ıiz ..., sam ar atta ip omat ar bile 
vUcudile, parası arttıkça sefaha- tedaviye karıştığı vaki oluyordu. ne dUtilnUyoraunuz. 
h ilerliyen Hanrinin ellisine yak- Ama netice değişmediği için hanri Ayıe, Zeyirin verdiği bu iza-
lqan bOnyesi daha ilk aylarda memnundu. bati dinledikten sonra cevap 
aralanndaki farkı ortaya koymuş- verdi: 
lardı. f Memleket haberleri 1 - Ben burada bir islah hare-

Kadın kemend gibi, arzu sar- Urla cinayeti keline teıebbüı ediyorum. Mak-
maşıkları gibi sanldıkça erkeğin sadım. llk hamlede Osmanın 

kolları gevşiyor, çeneleri esne- M a.znunlarzn tnhliyesi ka~illerini yakalayarak adalet.e 
mekten aynlacak gibi oluyordu. teslım etmek, bu suretle bu hadııe 
Beş sene sonra ise artık bahar- ta lev edildi yüzünden ümmet arasında bir 
la kıı kadar birbirlerinden ayrıl- Urla hfıkimi lhsan Ziya Beyin katli ihtilAf vukuuna meydan verme-
mıılardı. davasına İzmir ağır ceza mahkemesin- mektedir. Buna sizde iştirak e· 

Janetin ruhu gene eski kızlık de devam edilmektedir. Son celsede dermisiniz? Ben bugün (Mekke) 
devresı'ndeki rüyalara dalmıctı, müddeiumumi bey mütaleaqını söyliye- d k' il .1 B 

Y rek maznunlar hakkındaki delillerin e 1 mera ı e görüştüm. asra 
Geceleri yavaşça dirseği fistilne bu suçun sahipleri olduklannı kabul ya ve Yemene adamlar gönder
kalkar, gece kandilinin penbe ettirmeğe kıifi olmadığını bu husustaki dik. Onlarin da bize iltihak etme
karpuzundan süz.Olen tatlı ışıkla- esaslı mütaleasını evrakın tetkikatı da- lerini istedik. Yakında bunlardan 
nn bile gil.zelleıtiremediği koca- ha ziyade ilerledikten sonra söyliyece- cevap alır ve hareketimizi hazır
ıının harap vücudune bakar ve ğini ifade etmiş ve maznunların şimdi· larız. Artık sizde istirahat edi-
nefretle dolan gözlerini onun her lik tahliyesini istemiştir. . 

Maznun Tekilleri bu talebe iştirak et nız. 
tarafında ayn ayn dolaıdırırdı. mişlerdir. Hakimler heyeti meseleyi Talha ile Zübeyr kalkmı~lar, 

Hami bilmem ne akla hizmet tetkike muhtaç görmüş ve bu husustaki Ayteyi selAmlıyarak (Mekke)deki 
ederek aakal da bırakmııh. Uy- kararın tefhimi için muhakemeyi bugü- evlerine gitmişlerdi. 
ku onu olduğundanda ahmak ne bırakmıştır. -30-
göıteriyor, dağılan sakala, karma Bir kadını diri diri (Mekke) de bu vak'alar cere-
karııık saçlarile, yünleri fırla- yan ederken Medınede ki Sebe 
mıt bir yaatıia benziyordu. yak mışf ar oğlu boş durmuyordu. Sebe oğlu 

Dal gibi ince bir delikanlıyı Bahkesirde leci bir cinayet yapıl· Medine ahalisini tehdit ettirerek 
hayalinin gergin perdesinde sey- mış ve şehre yanm saat mesafede bu- onları bir halife intihabıoa zor
reden zavallı kadın mafsallarını Iunan bir kireç ocağında bir kadın di- l d kt l'" .k. . 

tJ 
.' 1 l ri diri yakılmıştır. Bu cinayetin men· a ı an sonra p anıoın ı ancı 

çatırdatan ta ı gerınme er e dün- fur b' t ü ü ··t ki . . d adımını, tahakkuk ettirmitti. Bun· . ır ecav z mu ea p ışın mey a-
yayı kucaklamak ısterken koca- na çıkmaması için yapıldığı zannedil- dan sonra onun yapacağı if, 
aı horlar, horlar horlardı. mektedir. Bu esrarengiz cinayet hak· Hazreti (Ali) ye sım sıkı sarıl-

Janenin Parisdeki arkadaıları kında tahkikat yapılmaktadır. mak ve onun siyasetinde müea-

ser olmaktı. Onun yapacağı teıi 
her ne bahasına olursa olsu 
Emeviler ile Haıimiler araaınd 
mücadeleyi körüklemek Ye d 
bili harbi açmaktı. 

(Ali) nin intihabından sonr 
Sebe oğlu adamlarını toplıyar• 
vaz'iyeti tetkik etti. 

Meymun oğlu ona ıunlan b; 
dirdi: 

- Talha ile Zübeyr mutlak 
aleyhimizde hareket edeceklerd· 
Onlar Aliye miiracaat etmiıle 
ve bizi takip etmesini istemişler 
dir. Bunlara kartı ne yapacağı 

- Bunlara bizim (Ali) ile b" 
likte olduğumuzu ihsas idini%J •• 

- Başka ne haber Yar? •• 
Cermuz oğlu ona Aytenin 

reketlerinden bahsetti. 
- Ayte, Medineye dlSnıne 

üzere yola çıkmıı, sonra ge 
dönmllştn. Onun da aleyhimi.ıd 
bir kuvvet toplamak istediği 
laşılıyor. 

- Bu da kolay, ıiz Ali 
Ayıe arasmda ki ıahai huauınet 
ten bahıediniz, onun kadı 
kini güderek Ali ye kUfı basınl 
ne hareket ettiğini 16yleyini.ı.0• 

Sebe oğlu bu talimab Yerdi 
ten ıonra aordu: 

- Alinin valileri yola çık~ 
için hazırlandmi? 

lıte uıl mUbim mesele btr 
dur. Şama tayin olunan Sebil o• 
zaman hareket edecekae 
leepit edinis. Onun la•-"'-" ~ 
rihinden bir kaç gün evvel Ol': 
yetinizden kOçük bir kafile~ 
yola çıkarınız. Bunlar Şam Y"'. 
lunda ilerlesinler ve yeni va~1' 
Hicazın ser haddinde beklesiolef'• 
Sehl oraya vardıit zaman, oooO 
yolunu kesainler ve geri dlSadOt' 
sünler. Ona bntnn Şamın kıy•dl 
ettiiini ve Aliden Oımanın 1'1' 
nını iatediğini s&ylesinler. (Ali)~ 
savaUnler, aayıınlar. iki tat 
arasındaki münafereti karn1ılr 
sinler. Buna dikkat eltiniz nıi~: 
Hepiıi de maksadı anlamJflaP"" 

Seba oğlu öteki Yalilerden b•lt
setmedi. &tekiler gidecekler : 
kendisi tarafından bir mumaoe• OS' 
uğramayacaklardı. Seba oğ'I~ 
adamlan bu talimab aldı ~ 
sonra onlan harfı harfına tatb 
etmiılerdi. 

Ertesi gil.n Medinenin at' 
sinde beriıinde Talha ile zob~ 
aleyhinde, Ayıe aleyhinde d 
kodular başlamııb. . eril' 

Talha ile Zübeyr, ka~f,lı't 
tedibini istediklerinden dejiL 'il 
Aliyi kııkandıklanndan, ·anfu~1' 
itibarlannın dfifmesinden .d~ .. 
Oamanın kanından ve 111 aJb" 
mından babı ediyorlardı. tlbtt"' 
ki Osmanın en bUyllk ale}.ff' 
lan güya onlardı. Hele rJJ" 
Alinin devlet reisliğine 1~1,sinden dolayı, kinindeıa çat 
cak hale gelmitti. d• 

Halbuki oda Osman aiaybll' Ol" 
neler söylemiyordu. H•~ f(llİ" 
manın katline bile feı.a 

yordu. d~ 
Sebe otlunun btıtOn • torl' 

n bu dedi kodular• tnrlO ,':'! 
renkler vererek Ye onları ~ 
garip ıekillere sokarak ~ 
mllbalatalandırarak bet 
ıöy liyorlardı. 
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r Harici Haberler Danimarkada kadın düşmanı bir fırka 
Amerikanın nüfusu 
Vqington, 22 (A.A) - Ge-

çenlerde yapılan tahriri nüfusun 
verdiği son neticelere nazaran 
Aaıerikanın, Filipin adaları hariç 
0lnıak üzere umumi nüfusunun 
122,n2.046 kitiden ibaret ol
dufu anlatılmııtır. 

Papulaszn o(}ullarz 
tevkif edildi 

Atina, 22 (A.A) - Pangalos 
hare"Utinde methaldar olmakla 
~aınun iki zabit tevkif edilmit· 
~· Bunlar, sabık jenerallerden 

•pul&11n oğullandır. 

Pangalos neler yu
murtluyor! 

Pangaloı, istintak hAkimine 
•erdiği ifade meyanında fU ıa
Y•111 dikkat s<Szleri söylemiştir: 

0 
Resiklrda bulunan Yunan 

hlkCımetini bugünkü vaziyet da
hilinde iıkat etmek imkAnı ol
llıadığlnı dostlarıma mnteaddit 
defalar söylemiştim. 
Anagnutopulosun evinde bulu

llaıa 20 zabit ile 6 silah ve 6 
k•t asker elbisesile taklibi bükü
llıet yapılamaz. Bugün Atinada 
10 alay asker bulunmaktadır 
l't bunların hiç biri de hali temas 
l't ittirakte değildir. ilk taklibi 
htUrCimet teşebbüsü askerin işti
~kile muvaffakıyet kazanmıştı. 
ı/lbuki şimdi askerin haberi 
de yoktur. 

~ Venizelosun politikasına ge
l\ Ct: Bu polıtika iflas etmiıtir. 
. tlgiln için henüz anlaşılamamıı 
~de anlaşılacağı gün çok ya-

>.ı:k edonyada bir çete 
. ~akedonyalılar teşkilatıqın na-r. efkin olan Svoloda ili 
lbırt • ya hüriyet ya ölüm) ga
~~lndeo: Makedonyanın istik
~· ıçin çalışanlardan mürekkep 
) it Çete Ubri kasabasına baskın 
ı;:rnııtır. Baskında jandarma· 
S 1• aıüsademe edilerek bir kaç 
ltp jandarmasını öldürüldükten 

~e llıatlup olan yerlere iki bom
t~ •taldıktan sonra çete biç bir 
~ tfat vermeden çekilmeğe mu:•k. olmuştur. Sırp matbuatı
llt bu hus~ta bir ıey yazması-

' ~l)aör mani olmuştur. 

Ç Küçük h~~erle~ 
1lı lı ıktısat mechsı -Alı ikusat 
t~Clisının altıncı içtima devresi kAnunu· 
c.ı. tlırı birinci pazartesi gilnü başlıya-

'tır. 

• Ali l'lleclis 
il tıı . 

tsaıli tetL.-ik 
ti 

1 
- 1928 • 

bu içtima devresinde 
edecektir: 

1929 tediye müvazene· 

f•fı 2 
- Türk ihracat ticaretinin inkl· 

~arelerinln taharrisi 
3 

•trıtd - Ali iktısat meclisinin son iki 
elite e~~rf tetkik etmekte olduğu te· 
~ty tııuvazcnclerile hakild bir irtibatı 
;t olan ticareti hariciye meselesidir. 

"-Pılaalovada - Bir buz fabrikası 
S cakur. 

~16~Y~~sefainin Pire seferleri -
~ b ır rağbet g6rmektedir. Bunun 
ttJnıı. ~riçten yüzlerce tebrik telgrafı 

'f v~r. 
~ agııı · •ltnıak . peynır - Jstihsalini a. 
bıt ll •çin Iktısat vektleti bazı teda· 

tııışbr. 

1' ek . 
dtılld t.kaı - KAnunuevvelin dör
ıt en hib Oto . aren piyasaya çıkanlacak tak· 
ltkil lllobıUerı belediyenin kabul ctdli-i 

\'t g e.• ln urette olacaktır. 
ıa. ton it ·ı . -"'kil çı erı - yeni bir cemiyet 

f:' ttnıfşlerdir 

~"- )(~~rikacılar birliği - Slireyya 
bı'l'" k:nıur!el, Hereke, Defttrdar fabrl· 
ti~ 

1 
... nıaş sanayiinln Jnkişaft için hir 
-rlllıflardır. 

Kadınları her yerden çıkarmak, uzak'aştırmak için 
inkılapçı ter biye var kuvvetile çalı§ıyor Danimarkada yeni bir fırka 

teşekkül et mi~ tir. Fırkanın en 
esaslı prens bi kad ı nlara milli ve 
siyasi işlerin hepsinden uzaklaş
tırmaktır. Milli sosyalist amele 
fırkası adını ta9ıyan bu yeni fır
kanın timdilik bütün azası beş 
kişid~n ibaretmiş! 

Deyli Ekspres gazetesi bu mil
nasebetle yazdığı bir başmaka· 
lede diyor ki: 

« Bu fırkanın istikbali emindir. 
Çünkü birkaç senesonra, onun 
azasının sayısı herhalde iki misli 
olur. O zaman bunlar ıo toplıya
cağı koogre, ya fırkanın feshine 
yahut programının tebdıline mec
bur olurlar. Meseli bunlar ka
dınlarla uğraşmaktansa Mon Bo
lanı, Alp dağlarından kaldırma
ğa teş•bbils ederlerse daha iyi 
edeceklerini anlarlar.• 

lnkıl!D fırkasının gurup reisi Ali B. 
diyor ki: 

.. Cümhuriyetin, demokrasinin rchbt:r· 
liğini yapmakla ve genç nesli ve çocuk· 
lanmızı cümhuriyetin \'e demokrasinin 
icap ve esasl:ırına gore yetiştirmekle 

mükellef olan muallimleri halk fırkasının 
camiası dahilinde tabir ııza~ı olar:ık te· 
l&kki 'e kabul etmekteyiz,, 

Bu satırl r inkılAp fırl.asının bir ter
bh e meselesi ile karşı karşmı bulundu· 
ğunu gayet sarih göstkrcn bir vcsikndır. 
lnkılApçının vazifesi ) eni hayat nehrinin 
yatağını çizmektir. Fakat hir nehir in ya· 
tağını ynpma5ı için ne uzun didişmeler, 

döğüşmı!ler IAzımdır. Ta.~ları aşındırarak. 

topraklan kazarak hndisine ) atak 
tak yapan nehir aıtık kendi mecrasını 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bulmuştur. lnkılAbın çizdijti yeni h:ı) atı 

olgun ve yat" P;ından akan bir nehir 
haline koyacak )'eg4ne kunet teıbi· 

yedir. Ben bu ~aurlarla pedogojır,in 

'' Vakıt,,ın şehir ve memleket haberlerı tekıiP;inden bahsedecek de8ilim, onu mü
tehassıslar pek alA bilirler. Ben terbi~ e 

Raıit R•za 
Arkadaılarile Bursaya gitti 

Dün Raşit Rıza ve arkadaş
ları Bursa ve E5kişehirde dör-
der temsil vermek Uzere hareket 
etmişlerdir. 

Raşit Rıza B. bu temsillerden 
sonra Yunanistana gidecektir. 

Muvafık görülmedi 
Tayyare piyankosu serbayile

rinin kendilerine verilen komis
syonun % 1 arttmlması için p!
yanko müdürlüğüne müracaat 
ettiklerini yazmıştık. 

Aldığımız malumata göre 
müdüriyet bu müracaatı muvafık 
görmemiştir. 

Arnavutrukta doOan rumlar 
Evvelce Türkiyeye ait olup da 

şimdi Arnavutluğa geçmiş olan 
arazide doğmuf ortodoks rum-

lara etabli vesikası •e nüfus 
teı.kresi verılmek üzere icap 
edenlere talimat verilmiitir. 

Regaip gecesi 
İstanbul müftülüğüoden: 
22 - 11- 1930 tarihine müsadif 

cumartesi günü Recebi şerifin 
iptidası olmasın~ nazaran önü
müzdeki cuma gecesi leylei 
regaip olduğu ilan oiunur. 

Ege vapuru 
Dün Semıuna gitti 

Reisicümhur Hz. inin emirleri
ne tahsis edilen Ege vapuru 
telvin ve tefriş edilerek dUn 
sabah Samsuna hareket etmiştir. 

Ayni vapurla Seyrisefain umu
mi müdürü Sadullah, işletme 
miidürü Burhan, ve doktor Şera-
fettin B. lerde Samsuna gitmiş
lerdir. 

Ağaç bayramları 
Ankarada Himayei eşçar ce

miyeti ağaçların çoğalması, di
kilmesi, muhafazası ve ağaç bay
ramları tertibi için bir talimat-
name yapmıştır. Bayramlar ma
halli ziraat, orman mUdür veya 
mütehassıslarının mütaleası alın
dıktan sonra tatile tesadüf eden 
birgünde olacaktır. T alimatna
mede fidanların dikilmesi, sulan-
malı hak~ ında maddeler vardır. 

Tek taksı 
Belediyece tadil edilen tek 

takai talimatnamesi şoförlere 
tebliğ edilmiştir. Şoförler bir ae-
ne zarfında tadilAtı yapacaklar
dır. Şoförlerin yanında muavin 
bulunmıyacaktır . . 

•• Dört saat şu ren 
içtima 

[Vata tarafı birinci sahifemide] 

Bazı yerlerde mahalle ve ocak
lar bir araya getirilecek, icabı-

na göre baıı yerlerde nahiyeler 
lağvedilerek vazifeleri kazalara 
devredılecektir. Nahiyeleri kal· 
dırılan bazı yerlerde semt teı
kilitı yapacağız, 

- Gazi Hz. nin fırkadan ay
rılarak baş~ a bir flrka teıkil 
edeceği hakkında bir gazetenin 
yazdığına cevap lUtfedermisiniz? 

- Gazi Hı. evvelce lstan
bulda bulundukları esnada mn
cadelei milliyeden itibaren daha 
doğrusu Anado!uya ayak baıb
iından beri teıckkül eden mü
dafaf hukukun meYiüdu Halk 
fırkasına tarihen merbut olduk
larını ve nihayete kadar merbut 
kalacaklarını sarahaten ve ale
nen beyan buyurmuşlardır ve 
benim şahsi kanaatimde Gazi 
Hı. nin nihayete kadar Halk fır
kası ile beraber bulunacaklardır. 
Bunun hilif ına hiç bir vaziyet 
ve ihtimalin varit olmadıtı ka
naatindeyim. 

- Terakkiperver hrkanın 
yeniden teıkili ıçın çıkan 
rivayetlere ne dersiniz? 

- Böyle bir teşebbüsten ma
lumatım yoktur ve böyle bir 
teşebbüsü varit g6rmem. 

Ali Bey kendisine müracaat 
eden bir akıam refikimizin mu
harririne Fethi Bey fırkası hak
kında da şunları söylemiıtir: 

- Cümhuriyet Halk hrkası 
kendisini murakabe etsin diye 
kendi arasından mutlaka bir fırka 
çıkarmak ihtiyacında değildir; 
esasen bunda bir zaruret te 
yoktur. 

Ancak cümhuriyntçi, liyik 
milliyetperver esasları ihtiva et
mek üzere her hangi bir teıek
kül ve taazzuv husule gelirse 
Halk fırkası bunun aleyhinde 
olmıyacaktır. kanaatindeyim. 

Cemiyetlerde: --
Şoförlerin intihabı 
Şoförler cemiyetinin feshedilen 

intihabı yerine yeni intihap ayın 
27,28,29 uncu günleri yapılacak
tır. Şoförler bunun için ticaret 
müdürlüğüne 40 kişilik bir aza 
listesi vermişlerdir. 

Garsonların nıüracaatı Eknıek a iyatı 
Narh komisyonu dlin belediyede Garsonlar lokantalarda müı-

toplanmıf, ekmek fiyatını on pa- terilerden alınan % 10 ların kimilen 
ra indirerek 9 kuru, olarak tes- kendilerine verilmesi için ticaret 
bit etmiştir. Francala 14 kuru§ta müdürlüğüne müracaatta bu-
ipka edilmiştir. lunmutlardır. 

-
Esat Bey 

Maarif vekilinin beyanah 
Maarif vekili Esat B. maarifi 

alikadar eden muhtelif mevzu
lar etrafında fU beyanatta bu. 
lunmuıtur: 

- Talebesini .muntazam ve 
mütekimil bir faaliyete, sevke
debilecek aurette içtimai baya
tını tanzim etmiş ve manevi 
havuında intizam, fazilet, milli
yet ruhunu yaıatmağa muvaffak 
lmuı bir mektepte mükafata da 
mücaıata da nadiren müracaat 
edilmelidir fikrindeyim. 

Bfiyük rehberimiz Gazi Hı. nin 
1924 te Ankara muallimler bir
liğinde irat buyurduklan nutukta: 

"Tehdit esasına müstenit ahlak 
bir fazilet olmadıktan b8.J.ka 
itimada da fayan değildir. Söz
leri mticazat hakkında takip et
tiğimiz esaslı esaslı bir prensip
tir. 

l::ntihan tarzı btıttin memle
ketlerin terbiyecilerini alikadar 
eden mnhim bir meseledir. 

Muhtelif memleketlerin bu hu
suıtaki t~crübelerini takıbediyo
ruz. lcabettikçe bu memleketle
rin tatbikinde fayda gördükleri 
imtihan tan:larını mekteplerimiz
de de tatbike çalıımak emeli· 
mizdir. 

Emin Bey 
Maarif müatepn şehrimizde 

Maarif vekileti müstetan E
min B. dün <Sğle trenile Anka
radan tehrimize gelmiş ve Hay
darpaşa istasyonunda maarif e
mini Muzaffer, talim ve terbiye 
heyeti azasından Avni beyler 
ve bazı maarif müntesipleri ta
rafından karıılanmııtır Emin B. 
busabah maarif emanetine gele
rek meşgul olacak ve akıam 
üstü konvansiyonelle Edirneye 
hareket edecektir. Milsteıar bey 
Edirnede Kız muaJIJm mektebi 
için yeni satın alınan binanın 
küıad resmini Edirnenin dütman 
iıtillsından kurtulduğu güne te-

sadüf eden yarın yapılacak ve 
iki gün sora şehrimize dönecek
tir. 

yenin tekniğinden, zarfından değil, 

muhtavasından, içinden bahsetmek isti· 
yorum. Bir neslin cumhuriyetçi ve inkı · 
IApçı olabilmesi ne demektir? işte bizim 
in~ ı!Ap terbiyemiz yeni nesillere bunu 
öğretecektir. 

Kısaca bir tabirle söyliyelim. Biz in
kıl!bın mefhumlar halinden çıkmış "'A· 
mentüsünc mühtacız. 

Yeni nesil terbiye veren her adamın 
her düşünen adamın telkin yapacağı :ıa· 

man duyduğu his budur. Bunu nereden 
bulup çıkarmalıl 

Bunun için bizim eskiden hazırlan· 
mış bir felsefeml1., edcbiyaumız yok, 
bizzat havattan alacaAız. Hayatın en 
güzel for~uluna veren inkıltp fırkasının 
~efidir . 

O bütün bu inkılAp b ·mlclerinde 
dalgalanan, hamleler y pan Türk mille· 
tinin insan şeklini alan timsalidir. Şu hal-
de cemiyetimizin çoculdıırını bu cemi
yetin yeni hayatına uyduracaıtız. 

Bunun için yannı, Tü~k Jl9ii Jetinin 
ileri hamlesini temsil eden da.hanın hıı· 

reketleri, ._özleri, bu jnkilAbın en reci 
safhasıdır. Biz çocuklarım11.a bcynefrnilcl 
bir mefhum olan demokrasinin bizdeki 
hayatlaşan şeklini telkin edeceğiz. 

Bunun için, lnkılAbın düsturlerini bul
malıyız. bu düstürlcrl biz ancak Gazinin 
sözlerinde ve hareketlerinde bulabiliri1~ 

InkılAbın düsturlannı,demokraslnin hayıtlaş· 
miş şeklini onun sözlerinden, onun nu· 
tuklarından, onun hareketlerinden topla· 
yıp çıkaracağımız bir ml·cmua ile irade 
edebiliriz. 

Şu hal de mlinevverlerin, mes'ul ter· 
biye amirlerinin, inkılAbı idare eden fır· 
kanın bir tek vazifesi 'ardır. Mürebbiye 
inkılAbın "ilimi,. halini sunmaktır. Darül· 
fünun şimdiye kadar bu işi yapabilır, bir 
Kemalizm kürsüsü açarak ona tetkik 
edebilirdi. Yapmadı. Bu vazife gene elini 
Türk mürebbiıine uzoıan inı..,ıap fırkası
na dü,üyor. 

Sadri Etem 

Darillbedayi Temsilleri 
5:!~"2~~;,·~:1 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

·:~~ô'~ir ~~~ t~ ~~ 
lnciri 

omedi 5 tab o 
Muharriri : 

N. Sbakeape re 
T~rcüme eden 
M ŞükrüBey 

1111 

11111111 

~erah si nemada 
Bu akşam birinci defa lstanbul 

dısı Sahir opereti ve sen'a.tkftr Fahri 
tarafından cambaz heyeti Sinema 

Ka-
8. 

Renkli bOyük opera filminin ilk iraeai münasebetile 

BOYOK GALA 
Hamit: Sinemada teais edilen mükemmel ve yeni bir makine 

aayesinde milkilemeler ayni zamanda Türkçe ve Fransızca 
olarak irae edilmektedir. lllveten: FOX JOURNAL 

- Paramunt filmidir 
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Türki~e iş Bankas 

Çacu9un en iyi arkadaşı 
kumbarası dır 

Jandarma imalathanesi ilanatı 
Tahmin 
kıymeti 

Lira K. . 
8750 
3200 

1400 

584-0 
1695 
l 122 
625 

ıoocıo 

400 

1520 
300 
396 
170 
390 

Miktarı 

Kilo 

125000 
80000 

56000 

73000 
1 l300 
1700 
5000 

5000 
4000 

4-000 
4000 
3300 
1700 
800 

1125 150000 

Beher 
kilosu 
Ku. S 

7 
4 

2 50 

8 
15 
66 
12 50 
20 

10 
38 

7 50 
12 
ıo 

65 
o 75 

0/o 7/5 teminatı 
muvakkate miktarı 

Lira .K. 

556 25 
340 
105 

438 
127 
44 
47 

75 
30 

ı 14 

22 50 
~o 

13 
29 
84 50 

,_ 
Cinsi erzak Ne suretle münaka-

saya vazolunduğu 

Arpa Kapalı zarf 
Ot Alent münakasa 

Saman " " 
F:kmek Kapalı zarf 
Sığır eri Alenf surede 
Sade yaJ • " Bulgur .. • 
Kuru fasulya .. • 
Nohut • • 
Ptrinç .. .. 
i\Tercimek' .. • 
Patates .. " Kuru mğan .. • 
Sabun • .. 
Odun .. " 

742,50 3000 24 75 70 Kuru ilzüm ,. ,. 
750 1000 75 56 Şeker ,. ,. 

124.1 2500 49 75 93 25 Gaz yağı ,. .. 

Cinsi merbut listede yazılı 18 kalem erzak aleni mlinakasa ile 
almacaktır. Münakasa Muşta yedinci seyyar jandarma alayında 
1O-12 - 930 tarihinde yapılacaktır. Şartname Gedik paıada jandarma 
imalathanesinde muvcuttur. 

Tahmin 
kıymeti 

Lira K. 

8750 
8200 
1400 
5890 
1695 
ı 122 
625 

10000 
400 

1520 
800 
896 
170 
390 

1125 

Miktarı 

Kilo 

125000 
80000 
56000 
73000 
11300 

1 :-oo 
5000 
5000 
4000 
4000 
4000 
3300 
l 7(JO 
600 

150000 

Beher 
kilosu 
l\u S. 
- -

7 
4 
2 50 
8 

15 
66 
12 50 
20 
10 
38 
7 50 

12 
10 
65 
o 75 

'!o 7/5 teminatı 
muvakkate miktarı 

Lira K. - - ---
556 25 
240 
105 
438 
127 
84 
4; 
75 
30 

114 
22 50 
30 
rn 
29 
84 50 

Cinsi erzak Ne suretle münaka-
saya vazolunduğu 

Arpa Kapalı zıırf 

Ot Alenr münakasa 
Saman .. ,, 
Ekmek Kapalı zarf 
Sığır eti Alenf suretle 
Sade yağı • • 
Bulgur .. • 
Kuru fısulya .. • 
Nohut • • 
Pirinç • • 
Mercimek .. .. 
Patates .. " Kuru soğan .. " Sabun .. .. 
Odun .. " 742,50 JOOO 24 :75 :-o Kuru üzüm " ,, 

750 1000 75 56 Şeker ,. ,. 
124.1 2500 41) 75 9J 25 Gaz ynjtı ,. .. 

1r edinci Sey. j. alay kumandanlzğzndan: 
Alay efrat ve hayvanatınm Kinunevvelden 31 Mayıs gaye

sine kadar altı aylık ihtiyaçları için yukarda yazıh on sekiz ka
lem erzaktan Arpa ve ekmek kapalı zarf usulile diğerleri aleni 
suretile 5-11-930 tarihinden 29-11-930 tarihine kadar yirmi dört 
gün müddet münakasaya konulmuıtur. 

ihale 29 T eşrinlsani 930 Cumartesi günü saat on dörtte Muş 
vitayetinde Alay dairesinde mliteşekkil komisyon müvacehesinde 
icra kılmacakhr. 

Şartname suretleri lıtanLu1da jandarma imalithaneıinde Muı
ta Alaydan diğer vilayet ve kazalarda vali •e Kaymakamlıklar
dan alınacaktır. 

Talip olanJarm kapalı zarflar için ihale zamanından evvel 
teklif mektuplan ve teminatlarını aleni münakasaya ittirak ede
cekler de kezalik teminat muvakkatelerile ihaleden evvel Alaya 
müracaatları diğer m2hallerden aleni münakasaya ittirak ede-

Gayrı menkul mellerın açık 
artırma ilAnı 

bt. 4 ncü icra memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayrı menkulun ne oldu
ğu B. O. Pangalh Cabi S. Atik 
21 cedit 61 No. ve 11000 L. ve 
Atik 23 cedit 63 N. h hanenin 
tamamı 10000 L. ve Boğaziçin
de küçük Bebekte ve sokağm<la 
atik 3, 5 cedit 13,15 No. maa 
bahçe köık ve arazi ve halen 
odun mağazasının tamamı 15000 
liradır. 

Artırmanın yapılacağı, yer, gün 
ıaat: lst. 4 cü icra daireıinde 
20-12-930 T. S. 13 ila 15,5 ka
dar: 

1 - işbu gayn menkulün ar
tırma şartnamesi 8-12-930 tari
hinden itibaren 930-106 No. ile 
Ist. 4 cü icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebil
mesı ıçın açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak 
isteyenler, işbu ıartnamey~ ve 
930-106 dosya numarasile memu
riyetimize müracaat etmelidir: 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterilec'!ktir. 

3 - Hakları tapu sicilile sa
bit olmıyan ipotekli alacaklılar· 
la diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evrakınmüsbitelerile birlikte me
muriyetimiıe bildirilmeleri icap 
eder aksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylafmasında hariç ka
lırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak adenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lfi:r.umlu 
malumatı aimıı l>uıJları tamamen 
kabul etmiı ad ve itibaa olu
nurlar. Üstünde bırakılan gayri 
menkulün bedeli zamanında ve
rilmezse gayri mehkul ikinci bir 
artırma ile satılır ve bedel farkı 
ve mahrun kalman yüzde beş 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memu

riyetimizce alıcıdan tahsil 'olunur. 
Beş numaralı fıkradaki şart ta
hakkuk etmek kaydile üç defa 
bağnldıktan sonra gayri menkul 
en çok arttaranın ilstünde bıra
kılır. Şart tahakkuk etmezse ar
t1rma geri bırakılıp alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat 
ta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci ve ya 
ikinci olmasına 'f'e gayri men
kule tealluk eden kanuni hakka 
ve satışın tarzına göre diğer 
ıartlar. Müterakim vergi, bele
diye, vakıf icaresi müşteriye ait
tir. Birinci artırmada B. O. cabi 
S. cedit 61,63 N. h konakların 
herbirine en ziyade dörder bin 
lira bedelle ve yine boğaz için
de Bebekteki gavri menkul en 
ziyade 2 bin liraya talip çıkmış· 
tır. Artırma ikincidir en ziyade 
artıranın üzerinde bı!"'akılacaktır. 

Yazılan gayri menkulit yuka
rıda gösterilen 20-12-930 tari· 
hinde Istanbul 4. cü icra memur
luiu odasmda işbu ilan ve gös
terilen arttırma şartnamesi da
iresinde satılacağı ilan olunur. 

Pul meraklılarına 
Türk pulları 

için çıkacak olan 
kataloğdan mec
canen edinmek 
istiyenler ıimdi

den adreslerini 
bildirsinf er. Pul 

cekler teminatı mahalli maliyesine yatırıp makbuz ihaleden evvel 
bulunmak üzere pG~a ile ala1a gönderilmek suretile telgrafla da 
pey sürmeleri şayarıı k~bul görilldüiü ilin olunur. l meşheri lstanbulSaııdal Bedesteni 

Iktısat vekaletinden: 
Baytar işleri umum müdiiriyetinin muhtelif şubelerinde kesbi 

ihtisas etmek üzere Vekalet hesabına memaliki ecnebiyeye bil· 
müsabaka 10 efendi izam edilecektir. Bu efendilerin kespi ihti· 
sas edecekleri ıubelerin tayini vekalete aittir. 

1 - Taliplerin müsabakaya dahil olabilmesi için aşağıd!lki 
şartları haiz bulunmaları Jizımdır: 

A - Türkiye Cümburiyeti tabaasmdan olmak. 
B - Yatı 30 dan fazla olmamak. 
C - Baytar mektebi Alisinden mezun olmak. 
D - Vekaletin vereceği nümune veçhile Noterlikten muıad· 

dak bir kefaletname vermek. 
E - Mtiteehhil olmamak. 
F - Vekaletçe yaptırılacak muayenei sıhhiyede tamftuıhha 

olduiu tebeyyün etmek. 
G-Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildiğine dair meD'" 

sup olduğu askerlik şubesinin vesikasmı haiz olmak. 
H - Memurivetten azledilmiş olmamak. 

2 - Yukardaki şartlar1 haiz olan talipler m(iıabakaya girmek 
llzere istida ile vekllete müracaat edecekler 'f'e vekllet talipler 
arasında müsabakaya iştirak edecek namzetleri tefrik ve intihap 
ederek kendilerine tebliğ edecektir. 

3 - Müsabaka Ankarada vekaletçe intihap edilen heyeti mil· 
meyyize huzurunda atideki gruplardan yapılacaktır. 

Zootekni grupu: 
A - Koyunculuk ve ılltçülük ıubesi (umumi Zootelmik, kim'" 

ya, koyun haıtahkları, teşrih, emrazı umumiye, eşkll imtihanı) 
B - Atçılık ıubesi (Zootekni, kimya, teşrih, emrazı umumiye. 

eşkll, hikmet) imtihanı. 
C - Sığırcdık ve siltçültık 

emrazı umumiye, eşkll, başlıca 
Bakteriyoloji grupu: 

şubesi (Zootekni, kimya, teşrib, 
sığır haatalıklan) imtihanı. 

Emrazı entaniye, Seroloji, Muafiyet, Paraı:itoloji, Teşrihi ma" 
razi derslerinden imtihan. 

4 - Lisan imtihanı F ranıııca, lngilizce, Almanca ve ltalyanca· 
dandır ve bu lisanlardan birinin intihabında talip serbestir. YtJ• 
kardaki umumi ders 2ruplarından müsabakada muvaffak olaıı• 
lardan mUsavi ıeraitte bulunanlardan liıanı kuvvetli olanlar ter• 
cih edilir. 

5 - MU1abakada ibrazı ehliyet edenlerin uhtelerinde memuri• 
yet mevcut ise Avrupaya hini izamlarında memuriyetlerini tef"' 
kedeceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanı 22 kinunuevelde icra kılınacağındaO 
ıeraiti haiz taliplerin nihayet teşrinisani gayesine kadar istida i18 

vekalete müracaat etmeleri. 
~~~-------------------...:;_-------------------~-----~------'1'--' 

lOtün in~isorı umumi mo~orlüUün~en: 
Ebadı 

756: Parça tahta: 25X2 5X4 
95: Direk: 15X1SX4 

103: Taban kiriıi 10X15 XS. 
544: Döşeme kirişi 5X15X4. 
idaremize muktazi nevi ve eb'adı yukarıda g8sterilen Kereıt• 

ve direkler pazarlıkla almacaktar. Talip olanların yüzde 7 1 t'J 
teminat açelerile beraber ( 1 Klnunuevvel 930 ) pazartesi g(iOll 
saat 11 de Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatlan. 

~----------------------~--~~----~~----~~~------......,.,/ 

fYelkenci 
1 

ııP'üiıüR7ü n Kaza.nınakiçlfJ 
. · 1 ;: ilk şart ilandır 

Karadcnız postası !~ 

Vatan vapuru 26 !i ll8n5ız k1Jzancı 1Jr/ırma"~ 
Teşrini•ani is savaşmak, havada ta" 

ÇARŞAMBA ~ J•are"z uçmıv~ .çalıı-
gnnn akıamı 18 de Sirkeci il mak gibıdır 
rıhtımından hareketle (Zongul- il Ticaretinizde, san'atınııd• 
dak, lnebolu, Samıun, Or- H muvaffak olmak istiyorsan•• 
du, Giresun,Trabzon,SUrmene B gazete iJinma ehemmiyet .,e 
ve Rize ) iakelelerine azimet P. riniz : Gazete ilam ilanl•fl" 
ve avdet edecektir. . ff e.n. ~o~ayı, en ucuzu, en te 

Tafsilat için Sirkecide Yel- § sırlısıdır. 
kenci hanında kain acentasrna ı işte ilin tarifemiz: 
müracaat. Tel. lstanbul: 1515 Sonuncu ıayıfada Satın Kurut 1~·5 

-••-- 1•. 5 ın· a .. .. •• ~ 
-- .... ,, • •;R H 40 

~M. V. satın alım• heyeti ı ı:· 1 : : : : ~~ 
,_ ilAnları ı .. .. .. .. 1'I 

.: Reımt ilAnlar, ıonuncu ıayıfadı !O 
Yozgattaki kıtaatm ihtiyacı olan ekmek ı== ilin ınemurumuz si.ıe fır 

.kapalı zarfla münakasaya konmuştur Iha- d l bı"r ı"lA k"• e ilC" 
1 • . .• .. a ı anın şe 1ı v 
~sı 6 - I 2 - 93.0 cumartesı gunu saat 1 Ste : reti için hizmet etmeğ'e b•" 

\: ozgat asken satın alma komisyonunda !; % dır 
yapılacaktır. Taliplerin ~artname almak ve il:u:::~~:1runr.11111:m::::::::::ıı::r. 
teklmerini v~rmek üzere teminatlarile Doktor 
mezkı1r lıomisyona müracaatları. 

Sultannhmct 5 inci Sulh mahkemesinden: 
Müteveffa Avni efendiye ait 

eşyayı beytiye ile demirciliğe 
ait alat edevat ve bir adet mus
lukçu torna makinesi ve saire 
26-11-930 tarihine müsadif çar
ıamba günü saat onda Bayazıtta 
Çadırcılarda No. 16 dükkanda 
sablacağmdan talip olanların 
mahallinde bulunmaları ilan olu-
our. 

Hafız CealJll H" 
Cumadan maada bergiill il" 

leden sonra saat (14-16) de od" 

tanbulda Divan yolunda 118 b,,. 
marala hususi kabinesinde 
talanırı kabul eder. 2398. 

lstanbul: Tel~:/"' .. ---- ~,.d• 
Uaküdar Hale sine!"~•1o>1 ,.. 

Talili Tot ve Vilyamın .ntık• ··ııdil' 
lecek program imdat. 1 Jergün gu İfl 1 
il te gece 9 da, cuma gt.inlcri ~ 
9_da. 



• 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~=~~~1- VAKiT 24 Teşrinsani 1930 -

iktisat Vekaletinden: 
Ziraatin muhtelif şu terinde 

kesbi ihtisas etmek üzere veka
let hesabına memaliki ecnebiye
ye bilmüsabaka 21 efendi izam 
edilecektir. Bu efendilerin kesbi 
ihtisas edecekleri şubelerin ta
yini vekalete aittir. 

ı-Taliplcrin müsabakaya dahil olabilmesi 
için aşağıdaki şartları haiz bulunma arı 
18zımdır. 

a =Türkiye cumhuriyeti tebas1ndan olmak, 
b=Yaşz 30 dan fazla olmamak, 
c=Ziraat mektebi alisinden mezun olmak, 
d= Vekaletin vereceÇ}i niimune veçlıile J\Toterlikten 

n1usaddak bir kefaletname vermek, 
e = 1\!Jiiteelıhil olmamak, 
f =Vekaletçe yaptzrzlacak muayenei sıhhiyede ta-

müsszhha olduğu tebeyyün etn1ek, 
g=Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildiğine 

dair mensup olduğu askerlik şubesinin vesika .. 
sznz haiz olmak, 

h=1W.emuriyetten azledilmiş olmamak, 
2-Yukardaki şartları haiz olan talipler mü

sabakaya girmek üzere istida ile Veka
lete müracaat edece er ve Vekalet ta
lipler arasında müsabakaya iştirak ede
cek namizetleri tefrik ve intihap ederek 
kendilerine tebliğ edecektir. 

3-Müsabalca Ankarada Vekaletçe intihap 
edilen heyeti m ·ameyyize huzurunda Ati
deki guruplardan yapılacaktır. 

I.=Ziraatz unuuniye ve hızszısiye ve ilmi turap 
gurubu, 

!!.=Zirai hikmet ve kinıya gurubu, 
Ill.=Hayvanat, nebatat ve 1nevaşi gurubu, 
ll~=Bahçıvanlzk (Bağcılzk, ıneyvacılzk, sebzecilik) 

gurubu, 
V.=lktisadz milel ve zirai gurubıı, 

Erzak 
Ve levazımı saire münakasası 

Yüksek Orman .\lcktebi HekHirHiğiin<lcn : 

Büvfıkderc Balıccköviiııdt· kaiıı Yiiksck Orman mek-. . . 
tebilc Orman Ameliyat nıcktehinin altı aylık erzak ve 
levazı ı SHiresi kapalı zarf usulile miinakasayu koıı
muştur. 

Taliplerin ~artuamelcrinı gfirmek iizcre her "tin ve 
111iinak3~aya iştirak için de ·evmi ihale olan ıo kanun
evel 930 tarihine miisadH çarşamh:t günü S:ial 14 de def
t ~rdarlık binası dah ı linde ı ı iicsst·sa tı ı ktısadiye mübayaal 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Darülfünun 
misyonundan: 

mübayaat ko-

Tıp fakültesi için: 

Fen fakfiltesi ve 

Emaye tabak ve saire.Listesinde muharrer 
olduğu üzere, patiska, tülbent, makara, 
düğme ve saire. Mevcut ve membur 
nümuneleri vcçhile • 

laboratuvarlar için: Eczayi kimyeviye. Musaddak listelerinde 
muharrer olduğu üzere : 

Tıp ve Fen fakülteleri için lüzumu olan balada gösterilen le
va%1m ve eczayi kimyeviye kapalı zarf usulile mUbayaa edilecektir. 
Mllnakaaası 10-12-930 tarihine mnsadif Çarşamba günn saat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin şartname ve memhur nümune ve listelerini 
görmek üzere her gün öğleden sonra Darülfununda mübayaa ko
misyonu kitabetine milracaatları ve teminat akçelerini mlinakasa 
igününden evvel Darülfünun muhasebe veznesine tevdi etmeleri 
lin olunur. 

Errılak ve Eytan1 bankası 
miidiirlüğiinden : 

sa·tılık arsa 

umum 

Bankamıza ait emlakten lstanbulda Ahırkapıda Seyit Hasan 
mahallesinde Meydan sokağında atik 42 cedit 28- 36 -36- 1- 30-34 
numarada oda ve dükkanı miiftemil takriben 1885 metro murabbaa
ında arsa ilk taksit pefİD alınmak tartile senevi 8müsavi taksit ile ıa
ılacaktır. ihale 1 Kinunuevvel930 tarihine mllsadif Pazarteıi gUnli aaat 
onaltıda Ankarada Bankamız idare Meclisinde icra edilecektir. Te
minat miktarı 400 liradır. Talip olanlar Istanbul Izmir Şubelerimize 
veya umum müdllrH!k emlak idarasine müracaatla mufassal ıartname
mizi mütalea edebilirler. müzayedeye iştirak halinde bu şartname
nin bir nüshasını imza edip teklif ve teminat mektuplarile birlikte
umum mUdUrlüğe gönderirler. Teklif mektupları ihale güniine ye
tişmek üzere postaya taahhütlü olarak verilmelidir. 

Kiralık bina 
Emnivet Sandıo·ı ;\Jiidirli<Tinden: 

J b ö 
Cağaloğlunda Hilaliahmer binası ittisalinde bulunan ve Emni-

yet Sandığmın malı olan bina kiraya verileceğinden talip olanla
nn sandık levazım memurluğuna müracaat eylemeleri IAzımgelir. 

4-Lisaı:ı imtihanı Fransızc~, İngilizce,A~- . sinde kesbi ihtisas için gönde
~~nc~ ~e ltalyanca~ır ve bu lıs~nlardan bı- rilecek bir efendinin de (Tech-
'!1'n ıntı~abında talıp serbesttır. yukarda- nische Hochschule) den mezun 

kı umumı ders guruplarından musabaka- Bu ub ı · _ 
da muvaffak olanlardan müsavi şeraitte <:>l~a.sı şarttır· .. ş e: erı~ ta 
bnıunanlardan lisanı kuvvetli olanlar tercih hpıerı Y.~ınız yuksek ~ıyazıyat
edilir. tan musabakaya tabı tutula-

5~Müsabakada ihrazı ehliyet edenlerin caklardır:. . 
lJhdeıerinde memuriyet mevcut ise Avru- 7 - Musabaka ımt hanı 22-
Paya hini izamlarında memuriyetlerini ter- kanuneve~-9 3 O da icra kıhna
kedeceklerdir. cağından bu şeraiti haiz talip-
. . 6-İrva ve iska şubesinde kesbi ihtisas lerin nihayet teşrinisani gaye
hÇın gönderilecek bir efendinin yüksek Mü- sine kadar baistida Vekalete 
endis mektebinden ve alatı ziraiye şube- müracaat etmeleri ilan olunur. 
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MATBAA VE DA REHAı"'E 
ISTANB UL. Babıali Ankara caddesinde •v AKIT YtJRDU. 

Binek kanıyoneti 
nıUnakasası 

1 Devlet Demir yollar1t16nıarı J 

Devlet ~enıirYDllırı Sınısun- Sivıs ~ını· 
i~letnıe nıütelli~liöin~en: 

Yüksek Orman mektebi Rektörlüğünden: t . . . • 
Sa maun istasyonunda yapılacak makine deposunun! emını ınt 

huıusu kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Bir adet binek kamyoneti kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konr:ı1uştur. 1 - Münakasanın 9-12 - 930 tarihinde salı Ktinfi Samaunda 

Taliplerin şeraitini öğrenmek üzere her gün, nıünaka~aya iştirak için de ye\'nıi 
ihale olan 3 K anunevel 930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on dörtte 
Defterdarhk binas1 dahilinde müessesatı lktısadiye Mübayaat komisJonuna mü· 
racaatları. 

işletme müfettiıliği binasında yapılacağı· . -'·lif 
2 - Tem inat para veya banka mektubunun bır zarfa, tea 

mektubunun ayn bir zarfa ve ~er ikisinin de diğir llçüncü ~ir ~r!: 
konularak nihayet mezkiir tarıhte aaat 14 de kadar mufettitli 
idari işler kalemi amirliğine behemehal tevdi edilmiş olması Jlzllll 
sıeldiği. • 

Maraş Çeltik Fabrikası 
Türk anonim Şirketinden 

1 - Meclisi idare ve murakıp raporlannın kıraati ; 
2 - Bilanço ve hesabatın tetkiki ve meclisi idarenin ibrası ; 
3 - Nizamname mucibince çıkacak nısıf aza yerine diğerle-

rinin intihabı • 
4 - Murakıp tayini ; 
5 - 21 Haziran 930 tarihinde içtimaa davet edilen heyeti 

umumiye ekseriyet hasıl edememesi Ye onu müteakip ve hisıe
daramn içtimaa gelmesine imkln olmamasına binaen bu kere 20 
Kinunuevnl 930 tarihine müsadif Cumartesi gllnü şirketin mer
kezi bulunan Maraş Çeltik fabrikasında alelade içtimama muh
terem hissedaranın teşrifleri rica olunur. 

Istanbul gümrükleri muhafaza 
müdürliğinden: 

1 - Gllmrilk muhafaza merakibf bahri mürettebat ve san
dalcıları için 140 santim enindeki yerli malı elbiselik lacivertten 

297,5 metre kumaı alınacaktır. 
2 - Kumaşm havasaı ile evsafı kimyeviyesi ve rengi mildü

riyette mahfuz membur nllmunesinin aynı olacaktır. 
3 - Pazarlık, ikinci teırinin 26 ıncı çarıamba günü saat 11 de 

muhafaza mUdürlUğünde yapılacakbr. 
4 - isteklilerin mahfuz nilmunesini vakti zamanınlia g~rerek 

ve 150 liralık muYakkat gllvenme teminattan ile belli gl1n ve 
saatte mUdilriyette bulunmalan. 

Devlet matbaası müdürluğunden: 

Yeni satışa çıkarılan kitaplar 
Maarif •eklileti mecmuası (sayı 15) (maarif Eminlilderi 
Koniresi za.bıtlarını ihtiva eder.} 25 
Anyon Katyon 90 
Fizik aleti rehberi 55 
Fizik (edebiyat şubesine) 75 
Mihanik 70 
Franıız edebiyat antolojiıl 75 
Terbiye [27] 25 

Cağaloğlunda maarif emaneti albndakt satış yerimizden 
tedarik edilebilir Taşradan vukubulacak ıipariflere %30 posta 
ücreti zammedilmelidir. 

On iki baş öküz mnakasası 
Pendik Serum Dariilistihzarı mii. 

dirliiğünden: 
Pendik Serum Darülistihzanna mukteıi on iki bq Okilz 3 Ki- I 

nunuevvel 930 tarihine milsadif Çartamba günü saat 14 de ihalesi ı 
icra kılınmak üzere aleni münakasaya konulmUJtur. Şartnamesini 
görmek için her gün ve itaya talip olanların da ye•mi ihalede Is- ' 
tanbul Defterdarhğı binasında mfiessuatı iktııadiye mübayaat ko-
misyonuna müracaat eylemeleri. 1 

1 

. ı 

3 - Bu bapta izahatı havi şartname Ye mukavelename proJr 

Seyrisef ain sinin Samsunda idaremiz Ankarada Devlet demir yollan ve limanlatl 
umumi idaresi ve lstanbulda Haydarpaşa işletme milfettifliği veS" 
nelerine müraacatla görülebileceği hususları alikadarlara ilin olunur· 

Merkez acentesi: Galata Köprü başındı 1c -tl Jf-

Beyoıı-tu 2362. $ube acentesi· Sirkecide 'd l k J f 1 ·· ak 29/ 12/ 930 ~ __ _.,. 6 Civata ve vı a arın apa ı zar a mun uuı P~ • • 
••M'""!ü~hu_r_da_r_za"'!!d•e~h·a•n•ı .at.onll!!!d_a_T_e111111I.l-sc._2_7_4(J• ıi günü ıaat 15 te Ankarada Devlet Demiryollan idaresinde yapıll 

Pi. re ı s ~ e n ~ e r ı· ye caktır. • ... t Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muv.....-
• . teminatlannı ayni günde ıaat 14,30 a kadar ko~iı!on ~tipliiine ~ 

meleri lazımdır. Talipler münakasa tartnamelerını on lıra mukabıw-p o s t H s ı de Ankarada ve Haydarp"§ad: ld~e v::nesinden tedarik edebilirler• 

2000 M3 çam tomruğun kapalı zarfla mllnakasası S:.12-950 
( l·znı·ır J Vapuru 

25 S!llı aaat pazarteai günü saat 15 te Ankarada devlet demiryollan idarr tetrinisani U 1 Oda 
ıinde yapılacaklar. 

Galata rıhtımında kalkacak Milnakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı Ye muvak-
çarıamba sabahı bmire vara- kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kl-
cak o gün 16 da lzmirden kal- tipliğine vermeleri lazımdır. . . . .. 
kacak pertembe sabahı Pire- Talipler münakasa tartnamelennı on lira mukabilinde Aakr 
ye cumartesi sabahı lıkende- rada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
riyeye varacaktır. lskenderiye- * Jf. • 
den pazartesi 15 te kalkarak Samsun poz bölüğü erzakının kapalı zarfla münakuası 9-12-930 
çarıamba günü Pireye uğrıya- Salı günü saat 15 te Samsun işletme müfettişliğinde y3pılacakbt• 
rak Perşembe gUnli Istanbula Taliplerin münakasaya iştirak etmek için muvakkat teminatlaril• 
gelecektir. birlikte Samsun iıletme müf ettişlij'i encümenine aynı giln ... t 

ISKENDERIYEDEN aktarma 14,30 a kadar müracaatları. 
PORTSAIT i~in de e•ya ka- Şartnameler üçer lira mukabilinde Samsun, Haydarpaıa .tf 

• Y Ankara veznelerinden tedarik olunur. · bul olunur. ~ Jf. 

J ro~zon ~irinci PoslBsı 
(CUMHURIYE'I) vapuru 25 

T eşriniıani S a l ı akı .... 
mı Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, görele, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samıun, Sinop, 
ine bolu, Zonguldağa uj'rıya
rak gelecektir. 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S 1 N) vapuru 25 

T eşriniıani Stılı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
•e dönüşte mezkür iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğraya

rak gelecektir. 
Azimetle Gelibolu için yük 

ahnmaz. 

Pazarhkla kereste 
mübayaaaı 

Şartnamesinde yazılı eb'at 
ve evsaf mucibince 65 adet 
muhtelif kereste pazarlık su
retile mübayaa olunacağından 
nrmek istiyenlerin 24 ikinci 
teşrin 930 pazartesi günü saat 
15 te levazım mlldilrlüğllnc 
gelmeleri. 

1460 M3 muhtelif liereıtenbı kapalı zarfla mDnakaaaıı S.12-9'0 
pazarteıi gtlnU saat 15,30 da Ankarada devlet demir yollal' 
idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif. mektuplarını Ye mu~ 
kat teminatlannı ayni günde aaat 15 e kadar komisyon kltipli" 
ğine vermeleri llzımdır. 

Ta·:.Aer münakasa ıartnamelerini on lira mukabilinde Ankaradi 
ve Haydarpqada idare Yemesinden tedarik edebilirler. ..... 

500 ton Gürgen 500 ton çam odunu kapalı zarfla mGnaka"' 
saya konmuıtur. 

Mnnakasa 15-12- 930 tarihinde Pazarteıi gllnn aaat 15,30 dl 
Ankarada Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplann1 ve mu~ 
kat teminatlannı ayni günde saat 15. şe kadar mnnakua koıoil" 
yona kitipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Aııkatl"' 
da ve Haydarpaıa idare veznesinden tedarik edebilirler. 

• • * 
750 Ton yerli çimento kapalı zarfla mtlnakaaaya konmut~ 
Münakasa 8- 12 - 30 pazartesi gilnll aaat 16,30 da Ankar• 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu•-!"" 

kat teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar mllnakua kootil" 
yonu kltipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini bet lira mukabilinde Ank"' 
rada ve Haydarpqa idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • Haydarpaşa ena tahmil ve tahliyeıi kapalı zarfla miinak.,.1' 
konulmuıtur. ' 

Münakasa 8-12- 930 pazarteıi günll saat 17 de Ankara D 
Jet demiryollan idaresinde yapılacaktır. _r 

Münakasaya iştirak edçceklerin teklif mektuP.larını ye oıu\O"' 
kat teminatlarını aynı günde saat 16,30 a kadar mllnak ... 
misyonu kltipliğine vermeleri Jlzımdır. it" 

Istanbul Ticaret ve 
Odasından: 

sanayı .1 ................... . Talipler münakasa şartnamelerini bet lira mukabilind~. lef• 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinde tedarik edebıhr 

12 Kanunuevvelde başlıyacak olan tasarruf •e yerli malları haf
tasında milli tasarruf ve iktısat cemiyeti tarafından vitrin müsa
bakJlsı tertip edilmiştir. Müsabakaya iştirak eden müesseseler 
bir hafta vitrinlerinde yerli mallar teıhir edeceklerdir. 

Bu mnsabakanın birinci ve ikincilerine mezkur cemiyetten he
diyeler verilecektir. Müsabaka hakkında mildavelei efklr edilmek 
Uzere işlek yerlerde vitrini olan ve yerli malı teıhir eden ve sa· 
tan her ticarethan~~n 2~-11-930 Pazartesi günü saat 14te oda
mızda aktedilecek içtimaa bir murahhu ile ittiraki rica olunur. . ' 

Liaeler Mubayaat Komiıyonu riy<J3e· 
tinden: 

fstanbul Erkek lisesi pansiyo
nunda yapılacak inşaatın kanun
evvelin 7 inci pazar günü saat 
dörtte kapalı zarf usulile ihalesi 
takarrür etmiştir. Talip olanların 
tekliflerini Galatasarayda komi
syonumuza vermeleri, şerait ve 
keşifleri görmek için lstanbul 
Erkek liaesiue: müracaatları.. 

. .. . --
Haydarpaşa ve civarında mukim demiryollar memurin ve 111 eJı 

tahdemininin muayene ve tedavileri zımnında her gün fi.el~~ 
doktorlara kiralanacak otomobil için yapılan münakasaya ıttl ı6"'. 
eden talipler tarafından teklif edilen fiatlar haddi itidalde ~11o 
rülmediğinden işbu münakasanın 27 - 11 - 930 perşembe »-
yeniden icrası takarrür etmiştir· iflif 

Bu işe talip olacak otomobil sahiplerinin itletme mUf~tt e~ 
kaleminden tedarik edecekleri ıartnameyi okuyarak ye•oıı JO 

1
, 

kurde saat on beşte Haydarpaşada icra edilecek mOoak~JJO 
yUz lira teminat akçasnı hamil olduklan halde ittiraklerı 1 

~~ ~ 
lılee'&il Mtidör: }lelik 


