
Tek mi, çift mi ? 
Darülfünun meselesi hakkında 

6 ancı sayafanıızdn 
J 

lzmir ve Antalyada C. H. F. kazandı 
Mazbatalar ikmal ediliyor 

lzmir intihabatı Mülhakat intihabatının 
Biliyorum muhterem (Yakıt) d t• 1 

okuyucuları bmir belediye inti- a ne ıce eri alınıyor 
lntiha-p-:t:-a-.k_a_n_u_n_s_u_zl_u_k yoktur habatmın neticesini bildiren ra

kamlar karıısında ne diltllne
cekler, ne biasedecekler? Yani 
kendi hesabıma bu rakamlan 
görUnce bir taraftan memnun. 
bir taraftan da mahzun oldum. 

Memnun oldum; Çnnkn gör
düğllm 14,624 rakamı C. H. F. 
namıetlerinin kazandıiJnı göste
riyordu. Mahmn oldt.ım; Çünkft 
S. F. nın kazandığı 9,960 rakamı 
lzmirde H. F. sının bukadar va
landaı reyi kaybetmit olduğunu 
ifade ediyordu. Bizim için tesel
liyi mucip olan o kazancın ya• 
nmdaki bu zayiat memleket he
aabma sadece mahzun olacacak 
değil, ağlanacak bir feydir! 

Güzel lımirin mütareke içinde 
nasıl bedbaht macıralara sahne 
olduğu malumdur. Bu vatan par-
çasının Yunan çizmeleri altın

dan nasıl kurtaı aldığı meydanda
dır. Acaba lzmirde S. F. ya rey 
vermek suretile H.F. sının tavsi 
yesi hilefma hareket eden lzmirli 
vatandaşlar o kadar yakın bir 
maziye ait bu aca hatıraları bü-

k
lüo bütün unuttular mı? Yokse 

endilçrini o rd 
taranlaun bugDn nereJ::1 hangi 
fırkamn başmda bulunduklarını 
farketmiyorlar mı? 

ismet Pı. Sivas şimendifer is· 
bsyonuoun açılma mer aaiminde 
nutuk söylerken bize şu beşareti 
vermişti: "Şimdiye kadar Sivas· 
tan lzmire gidecek askerlerimi
zin iki hafta yol yürümeleri li· 
zımdı. Bugünden itibaren bu iki 
hafta iki güne indi!,, Demişti. 
S. F. ya rey veren bu vatan· 
daşlar Şark viliyetlerimizden 
kendilerini herhangi bir dütman 
taarruzuna kartı iki günde mu 
dafaa için kuvvet yetiştirmek 
imklnını bu ıuretle tahakkuk 
ettiren ismet Pş. hükümetmin 
C. H. F. hükumeti olduğunu 
hiç düşünmediler mi? 

Memleketin herhangi bir ta
rafında S. F., H. fırkasına karşı 
bu kadar yakın bir rey alabilir
di. Hatta Samsun gibi Gazinin 
Anadoluda ilk ayak bastığı 
bir ıehirde bile ekseriyet alabi
lirdi.Bunlardan müte~ssir ve mil
tahayyir olmazdık. Fakat biltlln 
llıilli mücahede devrinin hedefi 
•c timsali olan lımirde bugOnkn 
netice olmamalı idil O güzel ve 
llıUnevver Izmir ıehrinde Muda
faayı Hukuk Cemiytinin mevlu
dU olan C. H. fırka11 kazanmak
la beraber bukadar fazla rey 
kaybetmemeli idil 

.){elultet .A.suK 
D HÜSEYiN E 
L RAHMİ 
i Beyin gazetemiz için 
F yazdığı çok nefi• 
i roman. 
L ·oeli Filozof,. o 
ı Yakında batlıyı:cek ve 
o matbuat Aleminde bir 
F hediıe oleoektır. 

-~ - Vali muavininin beyanah 

Yılovadan intihap edilen 

Suphi B. 
lıtanbul mDlhakabnda intiha

bat devam etmektedir. pl~rıen· 
beye kadar neticeleri alınacaktır. 
Kartal intihabatı neticelenmiş 
ve C. H. fırkasının namzedı 
olan mütekait kaymakam Şera· 
et · kazanPJ br. ....Y.~va 

ı a a antta ·da gen~ e. H. fır-
kasının namzedi Darülbedayi 
müdürü Suphi B. kazanmıştır. 

lıtanl::ul maballatmdan kaza· 
nan namzetlerin mazbataları 

bele~iyeye gönderilmektedir. 
Punlar ır.ahzende hıfz olunacak
tır. Yarından itibaren de yeni 
azalara resmen tebligat yapıla
caktır. 

Belediye intibabah hakkında 
bir gazeteye bazı t6zler MSyle
yen Ziya Molla B. belediye inti
babatının gayrikanuni oldatunu 
iddia etmiı eıcOml• tek sandıkla 
rey toplanr:ıak için umanın klfi 
olmadığını bir de fatih andı
ğının, CibaH fabrika1ına gatnr&l· 
meıi dolayısile kanuna gayri muva
fık hareket edildiğini s6ylemiftlr. 
Bu buıuıta dnn vali muavini 
Fazlı beye mfiracaat ettik. Şu 
beyantta bulundu. 

- Sarahaten menedilmeyen 
husu1atta encümenlerin intihabın 
sellmetini temin edici kararlan 
nafizdir. F atib sandığının denil· 
diği gibi Cibali fabrikasıoa ut· 
ralıldığına dair ma:OmatJm yok· 
tur. Mahaza bunu intihap encll· 
meni bir teıhilAt için yapmıı ise 
bilumum intihabın sıhhatine tesir 
olacağına kani değilim. 

Bö1le bir i8cliı •aki ise lahit 
her fcl'dla .-ffii talkik ehlDllieak 
ve tttkik edilmek için mercüne 
sevkedilecektir. 

Sandıklar1n taaddüdü mesele
ıine geJir.ce bu intihapta buna 
kanuni imkan yoktur. ÇtinkU 
altı ay evelden iıinı ururi idi. 

Bundan sonraki intihaplarda 
aandıklar tabii taaddüt etttirile· 

1 cektir. 
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S. C. F. cıların yaptıkları 
-bir gazve Balık esirde 

taklidi. ve akın! 

Sabık Balıkesir meb'usu Veh
bi Beyin çok garip manzaralı 
bir nümayiıe ön ayak olduğunu 

itittik. Birtaraftan itin garabe
tini, aynizamanda fecaatini dü
ıilndilk; ihtimal vermek isteme-

dik. Fakat diğer taraftan bize 
bu haberi veren zatın şahsını, 
mevkiini dütilndOk; inanmak 
ızhrarını hissettik. 

Bakınız, iıittiğimizi anlatalım 

da, ıonra hep beraber bir hn
kOm verelim: 

Vehbi B. ile bir kaç arkadqr 
Balikeairde deveye binmifler. 
Serbea fırka namına propağan· 

da yapmak için ki>ylere gitmiı
ler. Busuretle başlanna birkaç 
bin köylü toplamqlar. Sonra 
~episi beraber Tillyet meıke
zine gelm 'şler. Balikeair hGk6-
met konağı lSnOnde nOmayİf 
yapmıılarl Bu nllmayİf emaamda 

Museviler arasında bir mesele 

Bu Hazan Ef. de kim? 
- -----· 

Yakında bir muıevi kongreıi toplanacak 
orada cemaat namına kimin aöz 

ıöyliyeceQi anlatıl•caktır 

ve 

• • A 

M. Soryano 
lstanbulda belediye intihabat. 

münasebetile bilhassa Balat ve 
Kadıköy, Yel defirmeni taref
lannda Museviler tarafından Halk 
fırkaaı ve hükümcti aleyhinde 
yapılan teıabtırat Muievi tema· 
mtı •faaledi ciddi lıir .... ı. 
halini almJfbr. Bu tezabllrat Mu
sevi cemaati itlerini idare eden 
birkaç kitinin tahriki ile bazı 

M. Ray:mer 
Musevilerin iifal edilmiı olmasın• 
atfedilmektedir.Tahrikçilerin ba1' 
Apdülbamit zamanındaki haham 
batının damadı olan Yaşua B. 
ile dOokü nüshamızda Musevi 
cemaati namına im:r:alı bir vara
W'1 neşredilen Hazan 8. oldu
iu ı6ylenmektedir. 

Malum olduğu üzere mevzu 
bahis hadiseler vukuunu mütea· 

___.... __. • ...,_.. ~·...--. llWitwıhWUU kip Musevi cemaati namına M. oratlaki halk fırkasının kökOnll 
kazıyacal<!annı bajumıtlarl Bu
nun ilzerine Vali Ozdemir Salim 
B. nUmayiıcileri dağıtmağ'a mec
bur olmuf. Bu nümayiıten mal.:· 
sat belediye intıbabatı üzerinde 
serbeı fırka lehine tesir yapmak 
imif. Bununla beraber nUmayiı
çiler dağıdıldıktan sonra yapılan 
intibabatta yıne halk fırkası 

kazanmıı. 
Belediye intihabatı sadece 

tehir hallunın alakadar olacağı 
bir şeydir. Bir tehirde yapıla
cak belediye intihabatı ile o 
ıehir haricindeki kimselerin, 
bilhassa köylDlerin hiç bir mli· 
nasebeti yoadur. Hal böyle iken 
acaba nası bir makS&t ile Veh
bi B. ile arkadatları Balikesir 
haricindeki köylüleri toplayıp 
ıehre getirmek ihtiyaç ve za
ruretini hiaetmişlerdir? Neden 
dolayı intihap hakl<ı olmıyan 
binlerce köylüden mürekkep bir 
kalabalık ile şehirHler üzerine 
teair yapmak istemişler<lir? Di
ier taraftan Balikuir gibi Ana· 
doJu ıebirleıiode deve binek 
vasıtası değil, sadece bir yük 
bay~amdır. Bununla ancak ·pala
mut ve saire gibi ağfr eı ya 
nakledilir. Hal böyle iken acaba 
Vehbi B. ile arkadaıları 
naaıl bir maksat ile at ve saire 
gibi diğer nevi binek hayva11· 
lan dururken develer üzerin~ 
binerek köyleri doJaımayı ter
cih etmiflerdir? Yolcaa hakika
ten zaunediJdiji iİbi develer 
Yaaıtaaile ntlmayif hareketine 
bir nevi g-azve manzaruı mı 

Yermek iatemiflerdir 1 

Rayzner, M. Soryano ile Sami 
Künzberg ten mllrekkep bir 
heyet Dolmabahçeye giderek 
Millet mecliıi reisi Kazım Pata 
Hazretlerini ziyaret etmiılerdi. 

intihap esnasında bir takım Mu
seviler tarafından vukua getiri
len hadiıclerin mevzii olduğunu, 
bu badiıelerle asıl Musevi cema· 

ati kitlesinin a!ik adar bulunma
dığını temin etmişlerdi. Birkaç 
gDn sonra gazetemize "Musevi 
cemaati heyet idare reisi lsak 
Hazan " imzasile bir mektur· 
geldi. Bu mektupta Kazım Paşıı 
Hazretlerine Museviler namına 
müracaat eden zevatın hiç bir 

sıfat ve salihiyetlui olmadığı 
ileriye sürülüyordu. Aynı zaman
da dünkü nüshamızda aynen 
Detrettiğimiz bu mektubun tarzı 
tahririnden Balat ve Y cldeğir
meni hadiseleri tasvip edildiği 
anlatılıyordu. 

Museviler namına Kbım Paıa 
Hazretlerine müracaat eden ze
vat ile yakından alakaıı olan 

bir ut dün bir mubarririmize 
Balat ile Yeldeğirmenindeki te-

Musevi ıahuratının mahiyetini izah 
ederek de mittir ki: 

Bahıeitiiiniz itlerde bilhaasa 
iki kitinin mesuJiyeti vardır. 
Bunlardan biri Kadıköyde otu· 

V- A- K- 1- T 
ın 

3 ilncü tertip hediye 
kuponu : No. 13 
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-'!! 2 - VAKiT 21 Teşrinevel 
rur. Eıki baham başmm dama
dıdır ki ismi Y aşua dır. Y aşua 
B. denilen bu adamm Apdülha
mit zamanında yapmadığı kal
mamıştır. istediği her işe bur
nunu sokmağa alıımııtır. Serbest 
fırka tetekkül edip te faaliyete 
baılayınca eski devirlerde yap
' ığı if leri hatırlamıf, ortalığı 
kendi keyfince karıtbrarak arada 
bir menfaat koparmağa çahtmıt· 
~ır. Balat, Kadıköy ve Y eldeğir
neni taraflarında Museviler na· 
mına yapılan itler hep bu ada
mın tahriklb neticeıidir. Gene 
bu adamın tahrilri ile aYUkat 
Hazan da ite karıımııtır. Muse
viler namına s~z aaylemek içia 
ııfat ve salahiyeti olmadığı halde 
srazeteoize . o nsaliım mektubu 
göndermittir. 

Avukat Hazan kimdir? Bunu 
ıize anlatayım : Bllfrainiz ld bir 
mtıddet evvel diğer akalliyetler 
gibi MuseYilerde akalliyet huku
kundan feraıat etmifler, bunu 
h6k0mete arıeylemiılerdir. Akal
Jiyet hukukundan Muıeviler fe
ragat edince halaamhanenin, 
Musevi mezarlıklarının idaresi 
için bir heyet intihap ettiler. 

Bu heyet •kideaberi Haqam· 
hane, hana itlerini bilen kimıe
lerdea Hçllmiftlr. Bualar ara11ıa 
icap ederae •alOmabna Ye re
yine mll'acaat edilmek illere ltir 
avukat koaulmau muvafık gl-
riilmDt, bu urada da avukat 
Hazaa ef. intihap edilmiıtir. Bi
naenaleyh anıkat Hazan denilen 
zatın kendi kendine Muse•i ce
maatı namına ıaz ıöylemeğ'e, 

gazetelere imıalı teblitler yap
mata hi, hakkı, selihiyeti yok
tur, 

BUyUk Millet Mccli•i reiıi Ki
ıım Pt- Hz. ine qOracaat eden
ler arasında bulunan (R.ymcr) 
eıkinaıim Musevilerin cemaat 
reisidir. Bu zat daima Amerika
da, Avrupada, heryerde Muıevi 
kongrelerine Museviler namma 
deleke olarak gönderilmittir. Di
fer taraftan M. Solyans ef. de 
lıtanbulda Beneberit locasının 
riyasetinde ve idaresinde bulun
mu,tur. 

Bu locanın bütün Avrupa ve 
Amerikadaki localar ile alikası 
vardır. Bu locaların maksadı ve 
esas prenıibi Muse•ilerin bulun
duklan yerlerdeki kanunlara gö
re o memleketlere sadık vatan
dat olarak yetişmelerini temitJ 
etmektir. işte bu sıfatları haiı 
olan bu iki ıat avukat Hazan 
ef. yi bugün bulund'!ku yere o
turtmuş kimselerdir. Binaenaleyh 
Haıin ef. nin kendi kendine or
taya cıkıpta bunlar kim oluyor
lar demesi hayret edilecek bir 
şeydir. 

Şimdi olacak şey ıudur: Ya
kında belkide birkaç giln i~inde 
bir Musevi kongresi toplana
caktır. Bu kongrede Museviler 
namına söz söy1iyebilecek zevatın 
bepai bulunacaktır. Burada son 
hadiseleri çıkan kimseler, bilhaa
ıa Yaıua B. ile avukat Hazan 
Ef. nin vaziyetleri koouıulacakbr. 
Hiçbir ıalibiyetleri yokken ce
maat itlerini karıştıran bu ada~
lar bu işlerin başından uz•kleı
tırılacakhr. Hlllisa bu kongre 
Musevi cemaatı naquna söylene
cek süzleri söyliyecektir. O vakit 
Muaeviler namma s6z ı6ylemek 
ıalAhiyeti kimlerde olduğu görO
lecektir. 

Bu kuponu kesip birikti· 
rini&; hir IW'a kupon ge· 
tiren V AKIT ın tilrlü türlü 

.hediyelerinden birini 
"endi seçip a!4eakbr 
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Faş tlerin gençl k 
teşk l:itı 

Roma 20 tA.A) - FaJİSt f,r
kası katibi M. Gluratt, fırka .. ın 
şube açmış olduğu verlerde 18 
ile 20 yaş arasırıdaki gençler
den mürekkep Faiıt tetki ita 
yapılması hale •rnda b'r tamin 

lzmir intihabında Halk 
fırkası kazandı. 

-
Netice: 9600 e karşı 14624 

- ---
Antılye, Akhiıar, lelihli tlehil old';'CIU hılde bir çok 

beledıyelerde de ekseriyet Halk fırt<•ıındedır .. 
--

lzmir, 20 (A.A) - belediye Akhlaarda 
intihabatı taıaif muamtllltı bit- Akaiaar, 20 (Vıktt) - Bele• 
mit, C. H. F. namzetleri kahir diye intihabatı bltmlf, C. H F. 
bir ekseriyetle intihap edil- na•zotleri ckacriyıt kazanıaıı
miılerdir. Yapılan t11nlf netice- lardtr. 
sinde, uırıumi, rtJ• ittirak eden- KırJdarelU.de 
lerin adedi 23,124 olup bunlar- Kırkl,rell, 20 (VAKiT) -
dan 14,624 do C. H. F. na ve Belediye iptiubı bitti. Cu1Dbu-
9,600 n S. F. aittir. 1'11riJ•t Hal~ f\rkqı k~qne111adı. 

AntaJyada K•ı•n•lın diOer yorler 
Antalya, 20 (Valut) - Şehri- Aak~ra, 20 (A.A) - Ke111al-

miz: belediye intihabata hitam PMI• M-.Geaıcn, AkqiıJr, Ô-
bulmuş, reyler tunif edilmiıtir. clemit. KNabı. S11libli Nijde, 
C.H.F. 11a•ıetlerinin btıyOk bir A•••Y•• A"HrJy, Bartan, Çır
ekseriyetle intihap edilmit ol- ,.mba, Elbittap, Anderin, Gö1&1D, 
dukları anlatılm•tbr. Olti. Kiai, Kemaliye, Plomer, 

Buradaki Serbut ftrka t.&raf- Rcf•hiJe, Y ıloYaç, Etme, PtJin
tarlan bu ••Iİyet kut111atla pek ler, i<MaDlaıt, Dörtyol, Oımı-
mlteellimdlrler. ıaiyc kazalarile P,rsı, Adagide, 

OaJH• Dojpjıiıar, Enia, nahiyeleriqde 
Oayı, 20 (Yakıt) - Belecliye belediye intib•bıtında COaıhuri

meclili intihakb ltlt•İf, laalk yet Halk fırka1ı naııızetleri ka-
fırkuı kaua .. fbr. zaJımıtlerdır. 

......_;------~~....--------
lzmirde bir beyanname 

''Şekeri ve petrolu ucuz alacaksınız diye halk• 
iğfale çalışanlar şuurlu İzmirlileri aldatmağa 

muvaffak olamamışlardır,, 

lımir, (Vakıt) - Halk farira11 
bu gOn intihabat nMiceıi doJa
yııile atldaki beyanaameyl • .. -
retmiıtir: Re.mi beyaname
Jerde yer tuttupnu hayretle 
16rdO(Dmilz petrol ye t~er 

aıcuzluiu ıibi haıiı propapa
dalar l• rey elde et••k J.teJen 
bir zlhqrenin 1110te•acli fuliyet 
ve tahriklhna rajmeıı bsnir Be
lediye intihaı.ata fırlram11111 ba
rir bir muwaffakıyeti ile ••ti
celendi. bizlere yenidea bly&lr 
bir aaim •• kuwyet ftl'ea Ye 
kal'fı fırka •n•na ~olıı .. ,a
nı ibret surette daha te•kiali 
bir fikir faaliyetin llm•aau 
ihtar eden bu aetice bial•ri 
tDkran weiftihara ıarketti. c&.
huriyet halk fırkaamıa hOytlk Ye 

tarihi hinıetlerl..l daha dön dGt· 
man iııali a)hnda bulnnan gü
zel lımirlmbin mtlliyetci halkı 
çok iyi takdir eder. 

Zafer Ye hizmetle dolu bir 
ı.rihimiıi ıayet yakından bilen 
muhterem lzmlr halkını ıeker 
Ye petrol ucuzluju ile idili et
mek hiç flph•iı bir hayal idi. 
milletimizin ylkaek ıeciyeai Ye 
aelim akb bu sarip ve tayanı 
dikkat tahriklta llet olamazdı. 

belediye lntihanatmı• netlceaiai i
lin eden reyler memleketin hakiki 
rwlaauaa mllhe• olan bu kana
•b•ıu kanetle teyit etti. Fır
kamız lı111irimlıiD tu•rlu ve 
vataaperYer halkına en derin 
tlkranlan ifade etmı\de bah
tiyardır. 
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Bazı Yunan gazeteleri 
M.V enizeloıun seyahatı münasebetile 
Türk gazetelerinin Rumlar aleyhindeki neşriyatı 

kesmelerini İsfiyorlar 

Atiaa, 19 ( Apo) - Menak 
hir menbadan YUka balaa iatlll
barata gire, Macar bl.tHldli 
Kont (Betlen) ia Ankanyı zi, •• 
reti, aynı tarihe t ... dıf et..•i 
mUnasebetile M. Ve•iı.ı .. ile 
Mihalakapuloeun Ankara .. ,.. 
bati 30 teırinie"ele tehir ..tll
miftir. 

M. Venlzeloa, 30 tetrinienelde 
sureti kat'iyede hareket edeeelı
tir. O zamana lıradar Aakarada 
cereyan eden mtbakerelerin ele 
hiteceti Omlt edilmektedir. 

Batta nim reıml lleftlran Nl
ma ıazetui halundöp baltle 

Atine raıeteleri M. Venlzelosun 
Anlcaraya hareketine kadar Tllrk 
ıueteleri tarafmclaa Ramlar 

aleyhine Yak• bulan nepiyabn 
keailmeei temenni edilmektedir. 

Daha ileri gidenler 
Atina 2G (Aaek) - Baa ma

laafili ıiyuiye Türk pı1eteleri 
tarafuad.n Ramlar aleyhine w
ka buJan nepiyat n10naıebetile 
M. Venizeloıun Aukaraya ıeya

laat.... telairi m6talbıı derme
yu .clilmektedir. 

Yunan hariciye nnzırı 

Od T&.k saaeteüadea 
mtlfteki 

Atiaa, 19 (A vyi) - Hariciye 
Namı M. Mihalakopuloa, lıtan
baldakl Rıım alcalliyeti aleyhinde 
buı Ttlrk ıuetelerioin yapbklan 

Fev.ı.i Pş. 
Malatyada f 

Elaziz, 20 (Vakit) - Müşür 1 
Fevzi Pş. H:ı. halkın bü 1ük te
zahüratı arasında M latyaya ha
reket etti. Umum müfettiş Tali, 
vali F~hri Beylerle erkini hüku
met ve memleket halkından bir 
çok zevat kendisini Murat suyu11a 
kadar teıyl etti. MOtür Pş. unıunı 
müfettişlik mıntıkuından pek 
memnun olarak ayrıtdığmı beyan 
ettiler. Vandan Elazize kadar 
ujradıiı ı•hir, kaıaba v~ köy
llller demir vollarmın bir gün 
evet 111emlc:ketleri11e yetiştiril
mesi ricasnula bulundular. 

Vergiler tadil 
ediliyor 

Ankara, 20 (Telefon) - Ma: 
Jiye veklleti Yerıilerin tadili için 
mOdUrU umumilerden mürekkep 
bir komisyon te,kil etmiıtir. 

Sah\hattinin n1uhal<en1esi 
Ankarı, 20 (Telefon) - Şeyh 

Saidin otlu Sallhattinin muba
kenıeai safahata bitmiı, maınu
nun 25 )'•tında olduju teıbit 
edilmiıtir. Aiır ceza mahkemesi 
gelecek celseıinde müddeiumu
minin iddia1ıle mOdaf aayı dinle
yecektir, 

Kuvvetle söylendiğine göre 
iddia makamı Salihattinin ıizli 
cemiy•t te,kili c:Urmündep ida
mını isteyecektir. 

Maliye vekili 
Ankara, 20 (Telefon) - Maliye 

vekili S•rac:oilu Okrlı "B. aıv~
kil ismet Pş. yi ziyaret ederek 
kendiaile bazı bususat hakkında 
mllzakerede bulunmuıtur. 

göndeı m ştir. Bu teıkilit ikinci 
teşrinin dördüne kadar ikmal 
edilecektir. 

Üzü nı leri 111 iz 
lımir 20 (A.A) - Hugün '21 

kuruştan 49 kuru~a kadar 1819 
çuval üıUm ve beş kuruştan 37 
kuruta kadar 831 çuval ıneır 

aatılmıfbr. 

Asiler mcall p! 
Rıo de Janero, 18. - (A. A.) 

*resmı .. J'cd "al kıtaıu i\J n:ı-~eraes tere· 
sinde llerlenii~lcr \e ıhtıl!lciler 1 Cam· 
hupuir ukınınd 1 mı~lup ctmişlrrdir. 
~ıe>paulo ~ Paran ı cephe inde i lu IAlcılcr 
bir çok noktlllardan ric'at t tmd.:tedırler 

Bir ı ıtıkra~ 
Atina, 19. - (ı\. A ) ...- ~irut han

~bı. bcyl\elm le\ tamirat han~a ı \Ut· 

mile ve 'uzdc 6 faizle ~00 bin Inıilız 
liralık: bir ıstıkraz :ıkdctmişl !' rdir. 

Tevkif edilen pilot 
i\ JoskO\ a, ı 9. - (,\. \.) - l\luıeoı· 

mim rrıa lOmata nazaran B~ kof mınttka
sına mu\asl l:\t eden han ız pilot Le· 
jerın . So\ ) et Rusya üzerinde uçmak 
için icap eden müsaadeyi haiz olmadıgı 

cihetle tevkif edilmlşılr. 

Ray9trgda 
Bcrlln. 19, - ( \ . A ) - Reic}ımg 

hüküm et bel •nnamcsi hak~ındakı noktaı 
nazannı tasrih eden muıead<lıt hatiplerin 
istirııamdan sonra borç itfası projesini 
237 rc)e karşı, :ns re\· ile kabııl erm · ~
ıir. T'rcıje, 500 milyon marklık krediye 
aittir. 

~1. Alber Flaman 
Bu haftaki 114\emizde bir mUIAkınnı 

neşrettiğimiz Fransız muharrirlerinden 
Möıyo "Albcrt Flamanr., dun şehrimiz· 
d.ft a rılm"-f ..: arl'e 'har.ket m !t1r. 

o pert FJııment;io... ~ 
kında "Se,·ilen adum" isimli yeni bir 
romanı neşredılecektir. 

Halı vergisi kalktı Kazanmak için 
Ankara 20 (Telefon) - Acem, 1 ilk şart ilandır 

Efkan, Buhara veaair cinı halıla- :ı ıı • k 
. . : an.sız azancı arıırmava 

rın ıdbal ve ıbracında muamele H k h d t 
. . b ü "k 1 savaşma , ava a a-

vergııı a neıamuı ve a mru : are.ız uçmıva .~.,_ 
tenzilitmdan istifade ettirilmesi J k ·b·dlf . . m• gı ı r 
malıye veklletınce gilmrilkJere 
tamim edilıııittir, 

Yunan sefırinin ziyareti 
Ankara, 20 (Telefon) - Yu

nan sefiri hariciye nkili Tevfik 
Rtııtü B. i ı.iyaret etmittir. 

Kihrit kimyahaneleri 
Ankara, 20 (Telefon) - Tl\r

klye kibrit kimyahaneleri tali
matnamesi heyeti vekilece tasdik 
edildi. 

Tedavi evleri 
Ankara, 20 tTelefon) - Sıh

hiye vekileti muayene ve tedavi 
evleri talimatnameaiai taadik etti. 

•• 

Ticaretin1zde, san'abnaJde 
muvaffak olmak ~ıtiyo,..mı 

• gaıete ilanına ehemmiyet ve 
riniz : Gazete ilim ilim•nr 
en kolayı, en uc:u~u. ea tı • 
ıirfüıidir. 

itte iJAn tarifemiz: 
Sonuncu sayıfada Sabn Kuruı 

5 incı .. .. .. 
4 .. .. • • 
ı .. • • • 

12,S 
2.s 
40 

100 
1 " .. .. .. 200 

Reımt ilAnlar, 10nuncu ıayıf.da 10 Kr 
ilin rqemurumuz şiz:e f•v

dah bir ilinın şekil ve üc
reti için hizmet etmeğe ha
zırdır. 

a1awu::Q111111111C1-NIA10U11••·-

Udebadan bir maymun 
Yazan: hiiseyin Rahmi 

Bu perşembe çıkacak "Haftalık Vakıt,, ta 
bu nefis vazıvı okuvun ., ., ., 

Vekıt her hafta Perıembe ~ünleri 16 sayfalık bedava bir ilAve 
verir. Haftalık Yakıt Türkiyenin en güıel, en mütekamil 

mecmuasıdır 

neşriyat üıerine beyanatta bulu
narak bu hücumların fevkalade 

mucibi menmuniyct bir hadise 
teşkil etruemekte olduitınu, bü
tlin Türk matbuatına Yunan a
Jeyhtarhğı bir mahiyet vermemek 
liıım ieldi2'ini, çünkü lstanbu
lun yalınız iki Türk gazetesi bir 

kaç gilnden heri akalllyetler• 
hücum etmekte olduklannı tir 
ledi. 

Hariciye nazırı ıözü Türk-'/U" 
nan milnasebatına intikal ettjıe" 
rek bu mOnasebatın gayet clol" 
tane olmakta berdevam oldul"' 
nu en kat'i bir sürette te..ııt 
eylemiıtir. 
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Darülfünunda - Bu tamamen şahsi bir dü- 18 ) k ı ŞIKA YETLER 
ıüncedir. Ne endişe ne kin ne· U gar ra 1 Ankcı.ra, 19 -- Çatalca belediye 

de infial hayalimizden geçme- Ayın 25 ınde evlenıyor t:~h::a;:ne ':~~~si:~~~~ba~d~~!;.: 
mittir. aile diğer mahallerden Şurayı Dev-
Bil" t:uk u\c 9u ne dütünüyor Bulgar krala Boriı' birkaç Jete mürıu:aatlar vuku bulduğu 

Hukuk fakültesinin en tanın- kitiden ınlirekkep maiy~ti ile, nıalumdur. 
mıt simalarından birsi dün inti- bundan dart bet gün e\leı ltal- Bu huauata Şurayı Devlet Batka-

Hukukçular da 18 inci maddenin sarih olmadı
ğını kabul ediyorlar, fakat ... 

habet için ıunları söylenıittir: yaya hareket et mit ve S•n Roı- tibi Saf et Bey bana dedi ki: 
...... Teıekküllerde bir niıabı •ore oatoıupda ltalya krala tara- "..,......Şurayı Devlete S. C, Fırka-

ekaeriyct birde niıabı karar fından kabul edilmiıtir. Bu mU· aı namına hareket ettiklerini beyan 
vardır. Böyle bir şeklin içtimaı Jlkatta 1arayı krall erkim da eden bazı kimseler tarafmdı!ln be-

Dır&lfünün intihabatı meselesi 
hltln bararetile devam etmek~ 
tedir. DUR DarülfOnun Emin 
vekili gazetemize bir tevzibname 
tandermit ve kendi riyaset et
tiği intihap celıesinde Hnınn 
Hamit Beye hiç bir müderriı ve 
muallim tarafından « yuha • de
ailmediiini bildirmiıtir. 
Hllınu Hamit B. n• diyen"? 
Dün HllınU Hamit B. kencli

ıUe 16r69en bir muharririmiıe 
hq meıele etrafında ıunlan 
slylemiıtir : 

- Mademki yulıa denilmemiı 
o ulde mesele lıalmamıf de
••ktir. Bence bu bir ıibap de
lildir. Bence ıöyle bir kelime 
&Jylenmiıtir. Fakat dediğim gibi · 
mademki söyleamemif olduğu 
16yJ9niyor. Şu halde mesele 
yokt•r.Sonra iıtifam meselesi de 
Y•1'İı ve Htlııı bir ıayıadın 
iltarettir. 

HlınU Hamit 8. bundan sonra 
aaıl meseleden bahsetmit ve 
ekalliyet denilen tarafın bastır· 
dıtJ t•ıi 16ıtermiıtir. "Bu tez ,, 
tt1dur: 

"Darülfünun ıırf ilmi ve ıaes
l~kt hir taaııidir. Darülfünun 
vkinı aıliyui ilme vakfı ba~at 
4:desı kimıelerc;lir. Heyeti ilmi ye· 
nin bilcllmle hukuku nıahfuıdur. 
Oarolfilnun tekamül gayeai ni ta· 
kip edecektir ve ıırf ilmt ve 
tekilik olan bu tekamnl es\>abının 
l~ini d•hiJiair: Zaman ile • 

" rt'ıtktl gayrı d•hnl ~Oder,iı ·~ 
1Jıuallimleriıı daimi ve aaUl_,re 
iqkd6bı her vakıt §ayanı temen• 
nidir. Bu suretle Darülfünun ai" 
le.miP il~e v1tkf1 hayat edeg 
~imı~lerderı terekklip ederek 
Avrupa DarülfOnunJıril~ muvaıi 
•urctte yDrtimeşi vaıife•ini yap
'-"••ı m•tlOptur, 

Şark ve Cerp 
HGınD H•mit B. bu teze ait 

i~ahat vermiı Ye hu•uıi dütün
celerioi de ıu ıuretle iı•h et
"1iftir: 

- ltt• bizim tezimiz. Bgnu 
ilci fakUlte mtıttefikan kararJttı
lırch. Bu, eaaı olunca İf ad•m
lan Darülfununda t•lf v'ziyette 
elc.tr, ordiner veya konferaoşçı 
rt•ınleril• kalacaklardır. Bunlar 
ordiııer profeılSr deiJldirler. Be
nim fikrim tudur: 

1923 Seneaindenberi yapi yedi 
•eııedir DarDlftınunun ilmi Ye 
idar1 itlerile pek yakıadan meı-
1\11 oldum. Bu yedi aene içinde 
ha,d ettijiqı kanaat §U: 

DartUfdnunda prkın kCSbne 
tihnlyetlle Gart>ın yarabcı ıibni
Yeti mQcadele etmektedir. 

Bir tar4f herıeyi olduj'u Jibi 
İyi buluyor ye nıuhafaıaıını is
tiyer. Y-ni Statik bir darO!fü· 
11\ln arzu ediyor. Bunun için de 
~uarızlanna, Şarkın köhne Ye 
.. ldaı uıullerile ıalebe ç•lma
h •iraııyor. 
Diğer taraf iıe Dinamik bir 

tl•rGlftnua iıtiyor. 
Mldenial•rin İf ve siyaset a· 

d._. ol111aktan ziyade ilme me· 
laiıiai "ren garp uıullerlle ça
~lt•aaıaı bilea ze•at olmasını 
1atl:ror. Meıelenin e1a•ı bu ol
.._lrla beraber ekHrfyetin nam· 
ı~ aaıterditi 1ah11lann hu fi .. 
kirde olduklannı katiyen iddia 

etmem. Bunların ıahsan pasifik 
ıeYat olm'alan 111uarıılarımızı 

kendilerine rey vermete mecbur 
ettirmiıtir. Her iki zat ıahaan 
çok doatunı ve hürmet ettij'im 
kimıelerdir. Ekseriyet içinde İf 
ye siyaset 1ah111nda it görme· 
ği itiyat edinmfı olan ve Şark 
zihniyetinde bulunan kimıelerin 
bulunduğu da ltlk&rdır. Bundan 
baıka cuma gUnkU ekseriyet de 
ıaiftir. Hakiki ekıeriyetin biıim
le beraber olduğunu zannediyo· 
rum. Şerif 8. arkadaıımızın 
dediği gibi dört aydan neri 
tahrik edilmit bulunan ebediyet 
ye infial hisleri bir an için 
prenıip ve mefkureye gale
be çalmıfb. istifam kat'iyyen 
mevıuubahiı değildir. 

Biz ıenelerce ilme Hkfi ha. 
yat ettik. llmt eıerler 'fllcude 
getirdik. Hi~bir İf yapıuak iıte· 
miyen ve biıden kurtulmak iıte· 
mi1enlerin manevreainede aldan· 
mıya niyetim yoktur. lıJahat iıi 
aenelcere diYanda mevıuu bahıe· 
dildi. Hukulccular bu ite tema• 
yül g6ıtermedil,r. 

Tıhir 8. ı oıvıp 
KöprOlü zade Fuat beyde 

hukuk reiıi Fahri beye atfe .. 
dilen ıözler icin sorulan ıu· 
alltre ıu cenpları verftlitlir: 

için eaath hukuk kaidelerine hazır bulunmuflardır. lediye intihabatı münasebetile pro-
d teato teklinde bazı tikayetler geli-

içtimada ikisi de ziyadesile var ır. Kral Boris ile Prenıeı Gie· 
· yor. Bunlar Ştlrayı Devlete müraca 

Bunlar Haa hukuk kaidelerıne vannanın iıdivacı bu ayın 25inde at tekli değildir. Şurayı Devletin 
görf) hiç ıaımaz ve intihabın yapılacaktır. intihaba vaziyet etmesi için hüku-
şekli için baıka kayıt .da yoktur met~e bir tikayet üzerine tahkikat 

Nizamnamenin vakıa ibarcıi Bir sanat abideşi yapılma•• ve tahkikat evrakının 
alestikidir. Bunu da halletmek kayıp mı oluyor? Ştlraya gönderilmeai icap eder. 
için· umumi kaidelerden iı1tifade Y okaa bir adam hük\hnete mü-

k b ı Haber aldığımıza gtsre Attna-
cdilir. Tek '"'Y uıuJU a u rac•at etmekıi~in ~uray• müracaat 

.., d daki meıhur Akropol mabedi b b k ı N' k" b edilıe 100 kiıilik bir içtima a edeoe u ite a ı mu:. ıte ım u 
44 L l yakinında Yunan hUldimeti bir kabil evrak muameleye konulma-

.:azananlar bir rey a anın dl k · · a iye sarayı yaptırıuı ıuyetın- mıthr 
namıet olarak ilanı ve vekaletin dedir. Bu binaa111 Akropolun . 
bir rey olan namıedi kabul et- ŞOKRO KAYA PEY NE 

m41azaraaını örteceğini ve bu •u- DiYOR' 
meıi de mlimklin olabilir .. ~a~- retle medeniyet ıaheıerlerinden Dahiliy~ Vekili Şükrü Kaya Bey 
buki tek rey olanın bu intı 8 1 gilıel bir manzarıDın kaybolaca• de bu mevzua dair atideki b~ya-
doğnı olur mq? Tabif hayır. d h l"f ·ı nattıa bulundu: 
ÇihıkU buradıt n"ısabı karar ol- ğuıı tahmin e en mu te ı mı • 

l tl · n4\ 1 ti k de-i "- Bazı yerlerden ve kanuni maz. Hadı"se bo""yle olursa iki e erın » ... ze ••na ar • a ...., - l 
Ieri Yunanistan hükumeti nez- yollardan uıulü veçhile tikayet er 

isim yazmaktan başka çare dinde tqebbü1atta bulunarak bu aldık. Hük6met, mezkUr mahllerde 
kalmaz. Bir iıim yazılırsa nisaba tahkikata tevenül etmi§ bulunu-
erişmek için intihabın tekerrnrü fikirden vaz rermeıini rica ~t- yor, Tahkikat neticeleri Şurayı 
lazım gelir. mitlerdir. Devlete bildirilecektkir. Şurayı 

Şimdi diwer bir noktaya gele-- Müzıfıra müdüPü Buraıden Devletin vereceği hükme göre ya 
• tikiyeti mucip olmuf intihaplar, 

lim. Darülfünunun muhtariyeti d6nd'1 kanuni addedilecek, yahqt ta feshi 
için muhafazuına itina olunacak Yirmi gündeııberJ Bursada bulunan yoluna gidilecek ve İqlp ediyoraa 
bir f~ydir. • A11n Atika nıuzeleri müdürü Halil allkadarlar ve mea'uller, tahtı mu-
B 'k" Etem ,8.. Istanbula dönmüştür. inaenaleyh hükOıuete ı ı nam- hakemeye alınacaktır. 

ı;et göndermemek i"in daima tek Halil B., Bursayı ted.vi için gitm~. 
• k uplıcıludın isdfıde .ctmlşdr.Bursada bu-

isim yazmak ve ittifak etme lunduğu müddet zarfında fırsat bulduk-

lqzımdır. Halbuki hiikümet ken- ca oradaki uan ıdka ftzerlndı tetkihtla 
dine bir bak te'min etmif ~e dı ın~şg\11 olmaıtur. 
iki namzedi tercih etmiıtir. Ma
dem ki biıdon iki namzet iıte- G6kıu k6pruaQ 

Amerika seflt 
Amerika sefiri Mr. Gov 

dlln akıam Ankaraya gitmiştir. 

1 ÖIUm 1 
- Bir rey meaelesinde ne kadar 

mıbıur varaa ayni mahzurlar 
çif trey ~çin yok mudur?ÇUnkU tek 
it i lı •• ,, •• cift re,,Ge ae 
iıterlene ayal iaimcle ittlf ak 

miıtir bu netice taba11ül etmiı 
ve bu gline kadar daima bu 
uıul kabul edilmiftir. Şimdi ise 
bir hakim ıözOyle bakalım. Ha
~ipı J?~~le •lasta • ... ~I! ~ıu~dfl_e 
karıısında ne ~bi es11Jardan 

G6ksu dcrw üzerinde yapılmakta 

olan yeni klSprüniln inşaatı durmuftur. 
Beton arma olan.k Jıpılan köprü lçlJ\ 

ılmdlye kadar 90000 lira nrfedilmiştlr. 
Orta kısnttnln inşııua de91m tdflebJI· 
!Jld'>;jçfrr 10000 '!....,..J .1flti.ff~ YAiflf 

Milli müdaf u vektleti erkAnl di\'arlı 
harp reisi Ferik Galip Paşanın, Jandar
ma binba~ıltğtndan miltckait lzzct Beyin. 
ve Amiye Hanımın valideleri Ade\'İ) e 
ilanım kısa bir hasteliği müteakip vefat 
etmiştir. 8upin saat 11 de Galip Paşa· 
nın l!:renköyfinde Kadıaskerdcld köşkün· 
den kaldırılarak Sahr.ayıeeditteki mek
beresfnt defnedilecektir. Allah rahmet 
eylesin. ı\.ilel~ini tı:lye edeıiz. 

~debiJfrler. Bu kadar buit 
bir ıeyin Tahir bey Ef. 
tarıf ınd•n ınJaıılmamHı İ111· 
kAnıııdır. Binaen..leyh ifadeainin 
ııphncla belki bir yanhıhk ol
dtıjuııu zınnediyorum.Sonr• Tahir 
beyin pek all bilmeai lizımgelir 
ki hiı muayyen bir prensiple 
ortaya ~ıktık. Oreda parti iti 
bahis harici bile olp iki ıtlmre· 
'isin mevcudiyetini bütiln dünya 
bilir: Herkeııe malOm olan ve 
ZOhtO 8. tarafıBdan da itiraf 
edilen bu haki katı Tahir Bf. 
ni,in inkAr ediyor. O gün biı 
iki fakOltenin kararına istinat 
ettik, Mevıuubab• olan bu i1'i fa
külteoiu ittifak• yakın büyük 
ek•eriyeti fikrini T •hir beyin 
inklrı için hiçbir ıtebep ıörDJiyo
rum madde sarihtir. Hakkımız
dan eminiz. 

Hüanü Hemit 8, meıele•ine 
emin vekili ne diyor? 

MOderriılerdeıı bir kı,mı E
ıııiıı vekiline müracaat ederek 
HUınll Hamit beyin Hrfettiği 
bir cümle dol,yisile D1trUlfünun
dın çekihııe•i lazım geldiğiqi 
iıaret ettikleri söyleniyordu. Oiln 
emin vekili Muıtafa B. : 

- Böyle bir müracaat ve Qle
sele yoktur. Bir HGınll Hamit 
Bey meselesi olduğuaa kani dc
ğiliqı. Bu .Jı:lcr intihap asa!,i
yetinin bir tecelliai olabilir. 

Yuıuf Şerif bıye cevıp 
Garp ede'biyeh tarihi naüder

riıi Şerif bey dün beyanatta bu
lunmuı ve ekıeriyetin menfaat, 
endite ve infialile birletdiğini, lri
zt mOderrislerin daimi milderria
lere muvakkat bir fl lebe çal
dıklarını ftylcnıiıtt. Onn bazı 
huhuk mlideıriıleri ıunu ıöyle
ınitlerdir. 

iıtiane eder? AııJ hubk kaid~ 
lerini ve ruhu nazan dikkate 
alır. Asli kaideler dediğim fibi 
çift rey uıulünü kabul eder. Ruh 
nokteeında da 111llntehipler içİJI 
esas muhtariyet oldufuna g6re 
buna yalrın ıelril alınır. O mtip
hem bu suretle tavıih edilir. 

Tıltm mı? 

Hukukçulardan bazılanna da 
göre ekalliyetin bu harekih ta
lik arıuıqdur. T •likin gayeıi 
kurtuluı Umidi~ir. Araplann 
.. direkt.,n dircje kyrtuluı im
~lnı 

11 
vardır, ıeklinde bir darbı 

nıeseUeri var111ıı. 

HenOi tek6mül? 
Diter bir bukukcu diyor ki: 
- Onların nıaks•tları Oarül

fununa Fraoıız 1J1Uderri11J~ri ge· 
tirmek tedriaatın yarıımı tercU
ID~ye lıısr•trnek ve neticede 
üç ıenelik tahsili altı a•neye 
çıkarmaktir. Bumu tekamül Jlr· 
zusu? 

Oıılar ticaret yapmadıklarını 
hariçte nıeıllJl olmadık l•rını 
söyleyorJar Pek alikabul, edelim. 

Fakat fakUltelerin de nedeğiJikJik 
ne tekamül gösterdiler bu süale 
cevap iıteriz. 

ft1eerif rektllnin beyanatı 
M,ırif Yekili Eeat bey intiha· 

bat işi hakkında ıu beyan•tta 
hulunmuıtur: 

.. _ intihabatın neticesi veka
lete telgrafla bildirildi ayni tel· 
graflar da tafsillhn postada ol· 
duğu hissediliyor. Bugün posta
da bekledim çıkm~dı. O halde 
yarın gelecektir. Biliyorsunuz ki 
intibabatta profeslSrler iki parti 
teıkil etmiılerdir. iki tarafın bi
rer takriri Yardır. lntihabatta 
obıtrOokıiyon llihiyat ye Ede· 

BcledJ7tnia büteellnd• ba ife mub4NU 
P&r'J bitmiştir, yeni tılufsata Uıtiraç ha. 
111 olmatudır. 

S11ri9 yoldıt § M•nu~r eşrafından K1;mal Beyin 
R04Janın Tilrlılye 11firi Suriç yoldaş hueml ve iş bankası memurlarından 

yalııada t•hrimlıe geltctktfr. Jrendiıfnln Cel!l Beyin validesi H. vefat etmiş, 
deıfftlrilecegi bakkandıki hallerin dotru Sahraylceditteld aile kabristanına go-
olmadığı anlatılmıştır. mOlmtiştfir . .AilelerJne taziyet edcrız. 
t"'""" .... ''"'"""""" .... '''""" ... ...-...... ................................................ ,.,"""' .... "'"""""""'"ıtl~ 
f Zlulk kaponl1ırınızı ~lmdld.,, V.llKlT id•r•h•ne· \ - = ~ sinden i~dMlk edlnl~ 5 
i ~ 
~ ikinci tertip kuponlanmızın kur'aıııı iıtirak edecekl•r ( 

( 31 T eırinie•el 1930 tArihine kadar : 
E § 
~ isimlerini vaııh adretleri Ue beraber V AKIT Mü1abaka j 
~ memurluğuna IJilditmelldirler ~ = ~ 
~ i 
E l•mini Ye adreaini kaydettirmemiı olanlar kur'aya : 
( ittirak edell)iyeceklerdir ~ 
= G f Taıra karilerlmizden lstanbulda bUdiği olmayanlar kuponlarına ) 
ğ muvazzah adreslerini ve on beş kunııluk posta pulu leffederek i 
~ V AKIT mOaabaka memurlufu adretine g6nd~rmelidirler. j 
~11ııı1111111ıııııı111111111nı11111ııınııı11nıııırııı11ıtı••"ıı1111ıııım11111ııı1111111111ıııın111111ııuı1111111ıııılftı111tt1ıııııı1111ı1111111 1111 ıııı1111 1111ıınıııı~ 
biy•t profeıörleri ayn bir takrir sıfable beyan ederim ki hiç bir 
veriyorlar. intihabat~ ~tira~ . e~ mü~erris ve muallim tarafından 
den diğer faktlltclerın takrırı kı kat iyen bu yolda bir söz sar-
yapılmış olpn intihabat~ ~·~r dir. fediJmemittir. Hadise şundan 
Darülfünun emanet vekılhj'ınden ibarettir\ Edebiyat Fakültesi mll-
gelmektedir. denfılerlnden bir kısmı celseyi 

Bu takrirler geldikten sonra- terkederken kendisinin de ayni 
dır ki, intihabat hakkında yapı- fikirde bulunduğunu ve reye 
lan itiraıJarin muhakkak olup iıtirak etmiyerek salondan çıka
olmadıiı ve nisabın kafi görU" caaını tehevvür ve tiddetlc ıöy
lop görUlmiyeceği hakkında bir Jiyeq mqmaileyh HUınü HAmit 
fikir ~asıl edebileceğim. beye bazı mllderrisler "uğurlar 

Emanetin tebliOi olsun" demltler ve bazıları da 
Darlllfünun Eıninliği \ ekafetin- bu tehe"tVüre gülmekle muka-

den tebliğ 0Junmu9tur: bele et111itlerdir. Bunun üzerine 
Darlllfünun emininin intihabı Hüınli HAmit Bey geriye döne 

için aktedilen hafi içtima eına- rek içti111ada bulunanlara karşı 
sın da Fen faknltesi milderriıle · gene tehevvürle bazı ı6zler aar
rinden Hüınll Himit beyin cel- fetmittir, H•kikah hal bundan 
ıeyi terkeder~eo arkaıından ibarettir efendim. 
yuha diye bagmldı bazı gazete- D•rülfünun Emin vekili ve 
lerde olcunmuştur. Fen hkülteai reisi 

lçtimaQ riyaset etmiı olmak Musta; a Hgk~ı 
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Fransız nazırı 
M. Fl11ndın ve mi.i.5te~11rı 

bugün gelivor 
Fransa ticaret ve sanayi na

z ırı M. Flandin ve müsteşar M. 
;armcyl bugün saat üçte Kös

nceden şehirimize gelecektir. 
M. FJandin nhtımda Fransa 

'.!firi Kont dö Şam broo, sefaret 
rkanı, hükümetimiz namına vali 
ı . ve bir polis müfrezesi tara
ndan karşılanacaktır. 
Balkan memleketlerindeki Fran

;a ataşe kommersiyallerini teftiş 
:tmek maksadile scyabata bat· 
amış olan M. Flandin Yugoslav-

ya, Bulgaristan ve Romanyadan 
sonra memleketimize gelmekte
dir. Istanbulda bir gün kalacak 
ve yarın Fransa sefirile birlikte 
Ankaraya gidecektir. Fransa ıe
firi M. Flandenin seyahatinin 
kuponlar meselesile alakadar ol
duğu hakkındaki şayiaların aslı 
olmadığını söylemiştir. 

M. Flandine refikası refakat 
etmektedir . 

Nobeı mükafatını kim 
alacak? 

Teırinevvelde verilecek olan 
Nobel edebiyat mükafatı için 
bu sene namzetlerinin kim ola
cağı henüz belli değildir. 

Hu mllkifatı geçen sene Ber
gson almışb. Onun için bu ıene 
de bir F ransıza verileceği tahmin 
olunmuyor. 

ismi en ıiyade geçen Ameri-
kalı muharrır "Teodor Dreİlc,, 
dir. Fakat bir çok kimseler Yu-
nan ıairi Kosti Palamas, Dani
markalı Y obanes Yunsen Ye lz
landalı Gunnarsondan da bah-
sediyorlar. Bakalım Nobel mil
kifabnı kim alacak. 

G. 38. 
Alman t.yyı:reıi bugün gidecek 

Makinesindeki bir sakatlıktan 
dolayı Atinaya hareketini tehir 
etmiş olan G. 38 Yunkcrs tay
yaresinin tamiratı bitmiş, Al
manyadan getirilen yedek parça 
yerine takılmıştır. 

Tayyarede yeni bir sakatlık 
çıkmazsa bu sabah Atinaya 
hareket edecektir. 

20 Teşrlnleveı 930 

Borsalar 
Adı eti "-apandl 

Kan.byo 

1 lnıflfz lirası Kr. 103 
• T.L. mutablll Dolar 
" - Frank 

Liret 
Belgı 

- . Orıhm 
la. Frank 

l.evı 

Florin . . 
Kuron 
Slllng 
Pe:ı:etı 

Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Kunı, 
ı Tflrt liras ı Dinar 

Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı !sterlin (logtıııı 
ı Dolar ( Amerika) 

20 FrRnk ( 1-'raosız 

lO Liret i ftalya 
O Frank Pelçlh) i l 

Drahmi [ Yunan ) 
Frank [ lsvlçrel 

O Leva Bulgarj 
ı Florin [rcıcmeot] 
Koron ( Çelı:oslovaliJ 

ı Şlllog A \'Usturya) 
ı Pe:ı:eta ! ispanya) 
ı Rıyşmart IAlmaD}'a] 
ı Zloti lehlstıo 
ı Pengli J\lacul.stıo 

O Ley [ Rom anya) 2.~ o 
20 Dinar Yugoslovyal -· 7 15 .. 

ı Çevooeç Sevyet 

Altın 9 14 ~ 14 lıl 

Meddi ye norsa sr u ~ harici 
2P.antno '14 1 24] 

Çamur silah değildir! 

Son zamanlarda gazeteleri
mizde fena bir adet sıörül-

miye baıladı. Her eline kalemi alan 
aklina geleni yazıyor, itittiklcri· 
ni yazıyor, gördüklerini yazıyor . 
Ve buun hürriyet gibi mukad
des haklar saymaktan çekinmi
yor. 

Dnn Recep beyin Vakıtteki 
sözlerini okuduktan sonra itiraf 
edeyım ki meslek namına yü
züm kızardı. Hele satıt uğrun

da tahıslarını fahsiyetleaini na· 
musunu pazara çıkanyorlar, di
yen satırlarda hakikaten keskin 

bir görüt satırı kuvveti vardı. 
Recep Bey, kendisini efkarı 

umumiyeye arzetmit bir adam
dır. Gazeteler, bu gibi şahsiyet· 
lerle uğratabilir. Onları sert, 
acı tenkitlerle hırpalamaktan 

çekinmeleri için biç bir ıebep 
yoktur. Fakat açık olmak, bula-
nık imalara, yapııkan, kirli İp· 

hamlara sapmamak şartile. Na
muıa kıymet verenler başka tür
lü hareket edemezler. 

Hürriyeti, insanhğm en kıy
metli haıinesi bildiğim için bu 
tnrlü kirli yazılardan nefret edi
yorum. Hilrriyet hiçbir zaman 
kirli bir bayrakla tcmıil edile
mez. Recep B. yio günahı 
varsa, bunlar · gösterilmeli idi 

bir arteziycne "altın kuyusu,, 
bir çiftçi evine "kuleli şato,, de-

nilmemelidir. 
Kendi hayatımızda hangimiz 

bugün bu zatın uğradığı hücu
ma tahammül edebiJiriz? Kendi 
namularından b!Şka hükumetin 
ıerefini de taflyanlardan nasıl 
en ıiıilte~aıi ır ,.Avatan<laş ki1'::' 
kını kııkanabiliriz ? Muhalefet 

bu mudur ve muhaliflerin silahı 

çamur mudur ? Namus kam ile 
kızarmıs kalemlerin haydut bı

çaklarından ne farkı var ? 
Bu yazılanlar, kullanılan tabi

yelere, hücumlann karanl,k he
deflerine, bir de bütün kuvveti 
ellerinde tutanlann mukabelele
rine bakıyor ve tatıyorum. ilk 
gilnlerde bu yazılardan kendi 
hürriyetim için endişelenmiştim. 
Geçirilen bu imtihan devresin

den ıonra onlardaki •iar baılı
lığa imreniyor ve memlekette 
hakiki hürriyetin bu ellerle yer
leıcbileceğine ina0tyorum. 

Gazetecilik namına işlenen gU
nahlar, sade bunlardan ibaret te 
değildir. Karıı tarafın her tara
fını bozuk ıöstermek gayreti 
ile yapılan hakıızlıkların yanı 

batında daha baıka kusurlan
mız da var. Bir aile facıasını, 
bir ırz felaketini bütün tafsilatı 

ile yazanlar görülilyor. 

Buna ne hakkımız var? Feli
kete uğrıyan tahliaizi, adı ile 
sanı ile hatta biltiln aile ıece" 
reıi ile, adresi ile sütunlara ge
çirmekte mana nedir? Gazeteci
lik bumudur? ister gafletine, 
ister zora kurban olmuı olsun, 
bir zaYallıyı bir kerre de teıhir 
insafsızhğma niçin ve nasıl bak
lanıyoruz? Gazeteci görür, işidir, 
fakat bunların ancak lazım ola
nım, bilinmesinden fayda umu
Jamnı yazar. Heyecan, esrar 
sipekülisyonu, belki muvakkat 
bir kazanç doğrurur; Fakat bu, 
altın yumurtlıyan tavuğun tamala 
kesilmesine benziyen bir hareket 
gibidir. 

i:: ,_:r,G·fi· L:. ı · ~·ı~-. :-!· '.. .. ·.~. 
.... ı\ ' • • ~ .f ., ' 
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Voyvo 

Beyoğlunda veyahut Galata
nın Voyvoda caddcs'nde 

elinde ve sırtmda kağlttan ya
pılmış bal raklar)a dolaşan bir 

-- - -
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GOMLEK 
yabudi meczubuna tesadüf eder- y . L " kl k · • d 
siniz. Bu adam, ekseriya koşar ezıt eylayı UZa aştırma JStlyOr \l 
vaziyette görülUr. Çünkü mahalle ._. ~~-----
kopilleri arkasından: Mehmet gittikten Gonra, Yezit, bir senden beri teselli bekliyorum. 

_ Voyvo! diye bagwırırlar ve onun kızını ziyaret etmesinden ~üp Beni seviyorsan gel benimle be· 
helendi. Belki bu adam kızını kan- b o da fitiii alip onlan kovalar. ra " otur. 
drrmak ve almak istiyordu. Buna L l h k Jk 

«Voyvo» kelimesi bı'r zaman- A • ı k d y k ey a emen a ti Ye ona manı o ma icap e erdi. ezit ı-
lar, memleketin en uzak köşesine zma döndü ve Mehmedi onun aö- refakat etti. 
kadar yayılmıştı. zünden düşürmek istedi: ikis i, karşı karşıya geldikleri 

Ne dersiniz bu kelimeye.· Ni- - Kızım, bu Mehmedi ıen tanı- zaman Naile ona MerYamn ar-
hayet, günün birinde Darülfünu- mazım. Kendisi gerçi en büyük a· zusunu açmak istedi : 

l . l h l k d damlardan birinin oğludur, fakat - Kızım, dedi, bizim ailemiz-
na girmek, i mi ısti a 0 ma a kendini hırsa o kadar kaptırm&"ötır 

k dd · ı ~ den bir adam ıana taliptir.Ger-mu a ermış. ki Hz. Osman aleyhinde kıyam ~· 
* denlerle birl§miş, kendisine bir va- çi vakti değil, fakat bana rica 

İnen ve çıkan fiatlar lilik verilmediği için her yerde hü- etti, onun için sana haber ven-

Kahve fiatları fırlıyor, Darül
bedayi ücretleri iniyormuş. 

Eh, artık, birinden mahrum 
kalacak keyferababı ötekine 
alışır. 

• 
Bir meczup 

Celali Nuri Beyin Malkarada 
halkı tehdit ettiğine dair 

lstanbul gazetelerinden birisine 
telgraf çeken adamın .meczup 
olduğu anlaşı lıyor. 

Bir meczup hlrafından çekilen 
bu telgraf, Pazarola Hasan Be
yin rica ve iltimasile o gazeteye 
dercolunmuştur. 

1otJlu J,q,u 

Beşik taşta 
Bir Beieaiye teıkil 

edilecek 
Beıildaıta bi~ belediye teşkiU 

• ne dair balkın reyine müracaat 
edildiği malümdur. Henüz kili 
rey toplabmadığı anlatıldığından 
rey verme müddeti ayın 27 sine 
kadar uzahlmııtır. Mahaıa Yeri
len reylere göre balkın Betik· 
taşta bir belediye teıkiline ta
raftar oldukları anlaşılmAktadır. 

Tevziat 
EtabJi run1Jara nasıl 

yapılacak? 
Istanbuldaki et•bli rumlara 

Anadoluda bıraktıkları emJike 
mukabil verilecek olan yliz elli 
bin lngiliz lirsaının tevzii için 
yapılan hazırlıklara devam edil
mektedir. 

Etabli rum'ar bir aydanbcri 
komiayon tarafından tevzi edil
mekte olan beyannameleri alarak 
dolourmakta ve Anadoluda mal 
bıraktıklarını müsbit evrak ve 
tapu senetlerile birlikte komis
yona tevdi etmektedir. 

Bir ay sonra beyanaı .. e tcziine 
nihayet verilecek ve enakın 
tetkikine bqlanacaktır. 

T cvziat baılanmadan evvel bu 
emlike kıymet taktir edilecek 
ve mecmuu kıymet yüz elli bin 
lngiUz lirasını geçerse bir nisbet 
tayin ulunacak, alakadarlınn iı
tihkakı bu nisbet üzerinden tcs-
bit edilecektir. 

Taktiri kıymet vergi esası üze
rine yapılacaktır. 

Bütün bu itler altı ayda biti
rilecek tevziata ancak o zaman 
haılana bilecek tir. 

~yasada 

Şeker düfuyor 
Şeker piyasasında rekabet artmış ve 

fla tlar yine dü~müttür. Bu yü1,dcn Sovi· 
yet malı toz t e k erin tonu 7 lngilizc 
inmiştir. 

k\imet aleyhinde çalışmııtır. yorum. Sana talip olan zat Emir 
Leyli, bu sözleri dinlen ı if, Mervandır. Bilmem ne dcn'n?. 

fakat cevap vermişti. Çünl<ü Bu genç seni ısrar He iıtiyor. 
o da içinde Mebmede karşı bir Leyli tereddüt etmeden cevap 
inc'zap duyuyordu. Medinede ilk verdi : 
tesadüf ettiği adam, ilk yardımını - istemem, efendim. 
gördüğü adam, kendisine hiımet - Niçin kızım?. 
eden, kolaylık gösteren an- -Bir kere vakti değil; bu ka-
nesini son arıusunu yerine dar mühim meseleler yeniler 
getirmek için koıan, çalışan, karşısında böyle bir şeye nasıl 
onun kederine iştirak eden, ona akla gelebilir? Sonra ben bu 
teıelli vermek isteyen, nihayet zat ile geçinebileceğimi zanİıet
onu emniyet aelametile alakadar miyorum. 
olarak onu emin bir yere gö- Hatta beni ona karşı himaye 
türmek isteyen adam o idi. Bü- buyurmanızı rica edeceğim. 
ton bunlar Lcylinın kalbinde Naile genç kızın baıka bir 
ona karşı bir sevgi uyandırmış adamla evlenmek istediğine ıa· 
tı. Yezit, Mehmet aleyhindeki hip olarak bu mesele ile uzun 
sözlcrlerle iktifa etmiyerek bqka uzadıya m~ıgul olmak istemedi. 
bir tedbir dütilndü. Mehmedin Yalnız Leylinın ricasına muka
tekrar gelmesi Ye Leylayı gö- vemet edemedi: 
türmek için ısrar etmesi çok - Peki dedi, ben senin is-
muhtemeldi. Onun iç.in baıka tediğini yaparım. 
bir yere g~ürmek, onu Hz. Leyli o ıünüo ıürO sürll me-
0ımamn zeYcesi ailenin yanın- a~lcleri tcahlil i le mcıxul "lcJu. 
da l>ulundurmak daha iyi. Esasen Mervanın onu istemesi, Meh-
Naile de onu istiyor ve seviyordu. medin onu ıötürmek için gel· 

Yezit, buradan çıkmıı, Osma- mesi, ikisi arasında ıiddetli 
nın karııı ile görüşmek istemiş, münakaıalar wku bulması ne
Naile onu kabul ederek ne iı- den ileri geliyordu? Acaba 
tediğini sormuf, o da onun ayak- bu iki genç arasında kendi yll· 
larına kapanarak rica etmişti: znndcn rekabet mi ba9lamıştı? 

- Efendimizden bir istirba- Bu iki gençten birini ıeçmek-
mım var. Kıum cariyeniz yalnız icap etse hangiıi üzerinde 
başıoa kaldığı zamn mateminden durmak icapederdi. Mehmet mi? 
başka bir şey dütUnmiyor, mü- Mervan Leylanın kalbinde hiçte 
temadiyen ağlamakla vakit ge- yer etmemitti. Fakat Mehmedi 
çiriyor. Yalmz başına kalacak sevilebilirdi. Onun h•linde bir 
olursa onun delirmeıinden kor- başkalık vardı. Onun kendisine 
kuyorum. Onu himayenjz albna g6stcrdiği alaka, onu her tebJi-
alırıınız o da bu dertten kurtu- keden korumak, onu memnun 
lur. etmek, onun rızasını kazanmak 

Naile bu tekliften memnun için gösterdiği samimi iştiyaku 
oldu. ÇUnkU o da Leyliyi sev- tehaliik çok başka idi. Acaba 
mit ve onu yanına almağa ka· babası ne düşünüyordu? .• Leyli 
rar vermiıti. Naile: babasının Mervanı tercih edece· 

- Pek ali, onu buraya getir, ğine şüphe etmedi. Çünkü Mer· 
benimle beraber bulunsun ve van ikbal mevkiinde idi. ÇUnkU 
bana arkadaı olsun, dedi. onun vasıtasile o da kendine bir 

Yezit illvt etti: iş bulur, belki de servet sahibi 
- Ben onu gönderecek olur- olurdu. Leyla babasının bu zaaf· 

sam, belki beni dinlemez Ye ya- Jarıoı iyiden iyiye biliyordu. Fa
lınız batına kalmak ister. Hal- kat kendisi karar vermişti. Mer· 
buki, efendimiz onu davet ede- vanı kabul etmesi üzerine ısrar 
cek olursa size hemen itaat edecek olurlarsa &111 babasının 
eder. hüviyetini ifıa edecek, babasının 

Naile kabul etti. en aziz dostu olan Hz. Aliye gi· 
Yezit iti bir az daha sağlam· decek, ona iltica edecek ve bi· 

laştırmak istedi: mayesini isteyecekti. 
- Efendimizden bir istirha-

mım daha var, onun dışarı çık- Akıam yemek sofrasında her· 
kesin yüzünde derin bir keder masına müsaade etmeyiniz. Çün-

kü 0 dı;arı çıkar çıkmaz hemen okunuyordu. Naile Leyli birlikte 
validesinin mezarına gider ve yemek yemişler, kalktıkları z•"' 
onun üzerine atılır. man Naile evin kayyimini çağır 

Naile bunu da kabul etti mış, ona vaziyeti sormuştu. KaY"' 
yezit bunu temin ettikten yim evveli birşey ıöylemek i•· 

sonra memnun oldu, Nailenin tememİf, fakat Naile ısrar etti-
ömrüne, afiyetine dua etti. ğinden o da vaziyeti bildirrrıifti: 

Naile, bizzat, Leylinın yanına - Hz. Osman bugün ağzıll~ 
giderek onu çağırdi ve: bit lokma koymadı!... Kenditl 

- Kızım dedi başımızda do- son derece müteus'rdir. 
lqan tehlikeleri görüyor~un. Ben - Sebep? •• 

[Bitmedi] 



Münür B. 
Paria büyük elçimiz 

ıehrimizde 
Yeni Paria büyUk elçimiz MU

nür B. dün sabahki ekspresle 
Ankaradan ıehrimize gelmiıtir. 

Münilr 8. bir muharririmize 
Jemiıtir ki: 

- Yeni memuriyet mahallim 
oJan Parise gitmek üzere itimat
namemi hamilen geldim. Bir 
hafta içinde hususi bazı işlerimi 
bitirdikten sonra Fransaya hare· 
ket edeceğim. 

Dost memleket Fransaya tayin 
edildiğime çok memnunum. Yeni 
fazifemde iki memleket arasında· 
mevcut olan samimi ve dostane 
münaaebatın hUınU idamesi için 
çalııacağım. 
Fransa ile aramızda muallak h·ç 
bir mesele yoktur. 

Scyrısefaındn -- ... __. 
Yenı gemiler 

Bir Hollanda şirketi ~e}•risefaine mü· 
rıcaatla sanlık üç gemi teklif etmiştir. 

Jdare bunlardan birini muvafık gör· 
müşve tetkikata başlamıştır. 

Pire seferleri 
Seyriscfain idaresi 29 teşrinevvelden 

itibaren vapurlarının Pireye uğramasına 

karar 'ermiştir. ilk seferi (Ege) vapuru 
yapacaktır. 

Cemiyetlerde: -
Dabağlar cemiyeti 

Dabağlar cemiyeti heyeti idaresi 
dün toplanmış ve Yedi kule fabrikası 
etrafındaki fabrikalara muntazam yol 
yapılmasilc cemiyetin diğer bazı metali· 
binin kitap hıılinde l"tisat velı:Aletine 

bildirllme5ine ar~ ı \'erml~tir. 

Borsada; 

Konsorsıyom ıçtlmai 
Bankalar konsorsiyomu heyeti umu

rniyesinin dün yapılacak o•an içtimai 
Yarını tehir ed ilmişti". 

Ç.a&,..eoe ad • " r de 111.acader 
olanı ar 

Evvelki gün çingenelerle kol
cular arasında Büyükçekmccede 
olan kavgada alakadar çinge
neler yakalanarak adliyeye Yeril
rniştir. 

Türk · ltelysn n.f:hkeme•ınde 
iki dava 

Türk 1talyan hakem mahkemesinde 
Yırın saat onblrde iki dava rü'yet edi
lecektir. Bunlar şu dıl\·alardır. 

1 - Anjelo Gallerini Türk hilkQmeti. 
2 - Rikıırdıı, Edmonda ve Amire· 

ina Rossi • Türk hiıktlmeti. 

c VUKUAT 

lki kişi kayıp! 
Bir talebe ı > P.ecep Be1ın 
k,yın birader ı meydanda 

yok 
Kadıköy frerier mektebi tale

besinden Fehmi ef. iki gUnden
beri ortada yoktur. Fehmi ef. 
rnektep taksiti olmak üzere ba· 
basından 125 lira almıı ve ne 
mektebe nede eve uğramııtır. 
Ailesinin müracaata üzerine poliı 
tahkikat-ı baılamıştır. Bu~dan 
başka ıabık Nafia vekili Recep 

beyin kain biraderi okturuva 
hlernurlarından lımail Hakkı 8. 
de iki gündenberi meydanda 
Yoktur.• Pek sinirli bir zat olan 
lanıail Hakkı beyin intihar etti· 
i'ine ihtimal verilmektedir. 

Kim taf ltyor 
Bakırköyde bir evi mllkerre

ten taşlamaya cüret edenler 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Bu evin metruk emllktan ol· 
duğu tallaklcuk etmiş ve ait 
0lduğu yere metrukiyeti bildiri
l~n komıu evlerden birinin aa· 
~ınleri tarafından taşlandığı ıup
b eıj hasıl olmuşbı:-. Tahkikat 

u cebheden ilerlemektedir• 
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Yeni lsveç sefirı geldi K;;;;d;e cinaye 

~ - ------ - - - __, 

VAKiT 
Z1 1 e~rınevel .Salı Y30 

,.. 
Dahilde l lariçte , 

M. Kari Haydeston muharririmize 
beyanatta bulunuyor --------tıveç hlik6metinin yeni 'fürkı· memnunum. iki memleket a~aam· 

ye sefiri M. Karl Haydeston daki münasebat tamamile doıta-
dünkü Semplon ekspreaile şeb- nedir. Esasen bu dostluk tarihin 
rimize gelmi•, istasyonda sefaret k k' ı d b · de Y pe es ı zaman arın an erı • 
müsteşarı, ıehrimizdeki lsveç Je- vam etmektedir. 
neral konıulosu Ye sefaret me- Üç gün ıonra Ankaraya ıide· 
murları tarafından karıılanmııtır. cej'im. ltimatnamemi Gazi Hz. ne 

Sefir cenaplan bir muharriri- ne zaman takdim edeceiirn benUz 
miıe ıu beyanatta bulunmuştur: kararlaştırılmadı. 

- Dost Tiirkiyeye memleke- Sefir cenaplarına zeyce•İ ve 
timi temsilen geldiğime çok çocuğu refakat etmektedir. 

·- W ec.. ,,..._,...,H ............ ._,_,,,..._.....,.,. ..... JHMllffftfflt~---~..:.;;;;;;;;.;.... ..... --...., 

Eilt~Sllt81tfAld .. 
ihtilaf etrafında 

Yeni heyeti me~keziye dün ilk 
içtimaını akdetti 

Mıntakadan ayrılan kulüp.erm 
teşkil ettiği heyeti merkeziye 
dün ilk içtimaıoı akdederek mü-

zakeratta bulunmuş ve bazı hu
ıusat hakkında kararlar ittihaz-

etmiıtir. MOzakere esnasında 
bilhassa evvelki gün fikstüril 
yapmak için toplanan mıntaka 

futbol heyetinin - ki yeni te
ıekkül şimdi bu heyete sabık 
diyor - aldığı bir karar mevzuu 
babsolmuştur. 

Mıntaka futbol heyeti, mınta
kadan çekilmiş olan kulüplere 
mensup azanın mıntakaya mer· 
6üt olan liulDplv IDti-ba tak· 

---· il , 1 , t 7 

c.itrinde bunların mOttefik bir 
kulüpb:n alınacak aza gibi mu
amele görmiyecekJerine, ayni 
hariçten gelen bir aza ~bi 
yalnız bir ay beklem•k prtile 
resmi muaabakalarll" dahil ola
bileceğine dair bir karar ittihaz 
etmiıtir. 

Heyeti Merkeziye mBzakere 
ncticeıinde mevcut nizamname
ye riayetle böyl~ bir karara mu· 
kabele etmemeğe karar ver
miştir. 

Keyfiyet ve hadisenin mahiye-
ti matbuata verilecek bir beyan
name ile efkln umumiyeye bil-
diritec~ktir 

t 0 'Jhf''f rs-..... -. .................... ~ ..... 

Hayvan sergisi açılıyor 
~-:-~~~----------~~--

En iyi yetiıtirilmiı hayvanlara 5 bin lira 
mükafat verilecek 

VilAyet baytar müdürlüğütara
fından her ıene Dolmabahçede 
açılan hayvan sergisinin kOıat 
resmi bugün 14 buçkuta yapılacak
tır. 

Bu mü naaebetle serginin bu-

lunduiu eaki haa ahırlarda son 
tertibat ikmal edilmif, 250 bay
•an kaydolunmuttur. Sersi &çılln 
açık duracak ve en iyi yetiıtirilmit 
hayvanlara 5000 lira m&klfat 
verilecektir. ----------------Leblebiciler cemiyetinden 

Leblebiciler cemiyetinin yeni idare hey'etl intihahab dDn yapıl
mıı ve ıu zevat ıeçilmiıtir : 

Ali uıtı, Haıan, lbrahim, T emk. Mu•tafa, Mehmet efenclJler. 
Resmimiz leblebiciler cemiyetindeki intihapta• bir inbbaı te•bit 

etmektedir. 

------------------------------..------------------------Tıcaret. odaalnc:!_a 

Çimento tüc~r1arı 
Çimento tüccarları dün oda erkAnUe 

bir içtima yapmışlar ve çimento fiatları· 
nın pahalılık sebeplerini aramışlardır. 

Bu gün de çimento fabrikatörleri odada 
toplanacakur. 

a 

vıı6yet• 

Şefik B. Merdfvenk6Jünde 
Defterdar Şefik B. dfbı Mer

di'f'en kay&n• giderek milli em
llke ait arazi baldmada tetkikat 
yapmııtır. Bu topratın bir kı•mı 
aablacakbr. 

Ağır cezada bir dava 
Jıtanbul ağır ceza mahkeme-

ıinde dün bir katil davaaı 
ril 'yet ediJmiftir. 

Maznun, kahveci Hüsnü, m•k 
tul Mahmut isminde biridir. Bir 
glln, Hüınil bir evkaf memuruna 
knmıı' döğmeğe kalmış, Mah
mut araya girmiş, Hüınü ile 
aralannda ağız kavkası olmuş. 

Ertesi gOn tekrar karıılaşmışlar, 
bu karıılaıma üzerine gene bır 
gün evelki kavgadan bahs
açılmıı kavga, gürültü. Bir silah 
patlamlf, Mahmut vurulmuş! 

Dünkü muhakemede bazı şahit
ler dinlenilmİf, muhakeme ıahit 
celbine kalmıfbr. 
Hıyder Rifıt 8. in affı i9in 

verilen tekrir 
Haydar Rifat B. in affı için 

tqebbU.te bulunulmak ilzere 
awka'lar tarafından baroya ve
rilen 150 imzalı takrir, henüz 
baro inzibat mecli•ince tetkik 
edilmektedir. 

Bu huauau mhakere etmek 
Ozere bOtfbı avukatların baroda 
içtimaa çağınlmalan mevzuu
bahis olmadığını yazmııtık. 

Ak•ini tesbit eden bazı nq
riyata rağmen, vaziyet bu mer
kezdedir. 

TebeddülAt rlvıyetl 
Don bir ıaıetede adliyede 

bazı tebeddülat olacağına dair 
bir telıraf vardı. lıtanbul adli
yeainde bu huıuıta bir mal6mat 

yoktur. 
Dün yalnız iki tayin teblii 

edilmiftir. Bunlar de taıraya 
aittir. Silini mahkemesi bqkl· 
tibi Ztıhta 8., Palo miistantik· 
litfae. Dlrlk bakimi Hilmi 8., 
Çimi ceza hakimliğine tayin 
olunmutlardır. 

Ticaret alemlnde 

Rusyanın ihracatı 
Ru5ya ile ar1mızdaki ticaret mu

ameleleri gün geçtikce artmaktadır. Son 
gümrük lstatiıtilderine göre yalnız geçen 
A&ustos içinde memleketimize I 84 bin 
liralık Sovyet mıL gelmiş buna mukabil 
Ruıya1a I 10 bin lira kıymetinde mal 

1
hraç Olunmuş_tu_r._..,. __ 

Hakkı Şın••I Pf. 
c. H. fırkHı mnfettiti Hakkı 

Şiaui P1- hlmUzdeki Cumarte-
8İ glnG Ankaraya gidecektir. 
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Dün azami h3rareı 23dcrcce olmuş. 
tur. Bugün muta,•asıt şiddetle poyraz 

1 esecek, ha\'& bulutlu olacuırnr · 
~· ,. 

RiJdVO I 

Bu akıam lstanbulda 
Saat ~eklzden ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinem1Jl1Jr ı 

Alkuar - ı-·ahişenin hayab 
A•emdar - Çarın elması 
A1ri - Kanlı sevda 
Ekler - Cınbazane kızı 

Elbamra - Aşk resmi geçidi 
Opera - iki hlp birleşince , 
Betiktaı Hilll - Sefalet zambağı 
Etuval - Nuhun gemisi 
Franıaz - Kartiye Loten 
MaJik - H:ıcı Murat 
Melek - Aşk resmi geçidi 
Şık - Bir an için 

1~~ 
SüreyyaKadıköy • Demonya 
Hale ( Oıküdar) - Cızblnt 
delbi _ 

Tiy•tro nerede yıpılıoık? 
Belediye yeni yapılacak tiyatro bina

sı için arsa aramaktadır. Sultan Ahmet· 
teki meydan muvafık görülmüşse de 
mUzeler mUdürlyed buna itiraz etmiş· 
tir. Yeni teşkilat dolıyısile şehir içindeki 
mezarlıklar belediyeye intikal etmektedir. 
Yeni teşkil olunacak mezarlıklar müdü· 
rlyetinln emrine geçecek Sürp Agoptaki 
Ermeni mezarlığından istifade edilecek 
ve yapılacak tetkikat neticesinde tiyatro 
binasının burada inşast hakkında bir kı 
rar verilecektir, 

G:LORIA 
Zafer, teref ve muvaffakıyet 

linemuı olacaktır. 

G:LORIA 
Yalnız büyük "H pheter uf atına 

Jlyak flllmler ,.öıterecelctir. 

6:LORIA 
Mütterilerlne huzur ve iıtirabaU 

mutlaka temin edecektir Seyriaefaİll - Pire acenteliğine 

vapur mücehhlzlerinBen M Con intihap llı•lll•••••••••• .. 
edil mittir. 

Haliç tirketi - Bu sene içinde 
ikJ vapur sabn almalı karar vermiştir. 

Şirketi bayriye - Idaresi gtçen sene 
Bolaz içine IO milyon 835 bin yolcu 
tqımış ve J milyon 257 bin lira huıl!t 
yıpmışur. 

Pattia vapurile - Dün Istanbul 
Rumlarından mühim bir kafile Yuna· 
nlstana gitc:ılttir, 

S.baacada - Büyük bir mey
vecilik enıtiriisü açılacaktır. 

Sabak Tahran sefiri - Mem· 
dub Şevket B. ilk münhal meb'usluklar
dın birine tayin edilecektir. Darülfünun 
talim taburunda, derslere bu ay başındı 
blflanacaktır 

Bir Haceri semavi - Evvelki 
aktım lstınbul semasından geçerek Şark 
tarıfma dlifmüştür. 

lktiaat veklleti - Her şehirde 
btok: bulunan malların miktannı sormuş· 
tur. Mısıra peynir ihraç için Jstenderiye 
konsolosumuz bir rapor göndermiştir 

lat. B. D•rülbed•yi tr · sıllerl 

Salı gilnü 
akıımı saat 

2 l ,SOda yalnız 
muallim ve 

talebelere 

Deli 
4 Perde 

Yazan: 
J. Sarment 

Nakleden: 
Bedrettin 

ISTlftBUL BELEDiYESi 

~~ m ~ij 1 

1111 1 

11111111 

Geçen seneki gibi salı akşamlan mu· 
allim ve talebelere, çarşamba akşam· 
lan üniformalı 7.abitana ve cumaıt .. si 
akşamlan umuma tenzilat ,·ardır 

Ferah sinen1asında 
Bu akıam Fahri bey temsilleri 

ainema •aryete V. S. Perşembe 
.. hir opereti 

ANSIZLIK 
N6rasteı:~ 

zafiyet ~ 
Chloroat 
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mi çift mi? 
mes' ele medreseye düştü 
Darülfünun emininin intihabı 

nasıl yapıhr ? 

Suriyede Türk emliki 
Suriyede bulu1ıan vatandaşlar 
mallarına sahip olamıyorlar 

Türklerin Suriyede ikameti - Bakır çelebi 
Halep mevlevi tekkesi ne it görür? 

Tek 

parilfhua emiDiniai intihap nı iıtiyenler bir ıey söylemiş 
Bir kaç sene Suriyede kaldıktan mu~t~lit mahkemelere müracaat ~ edecek olan mllderria ve mual· olurlar ama bu ıöyledikleri hak 

onra ana vatana dönen bir vatan- debıhyordu. Bu mahkemelerde ıt limler, rey puaulalanua tek iıim olmaz l 
atımızla ıörüttük. Bu zat, bize ç~~uk görülüyor •e it çabuk çıka- mi yazacak, çift mi? diln hu- bakınız, bu mutlak ekseriyet 
uriyede Türkleri alakadar edecek bıhyordu. kak fak&lteai muhterem reisinin mecburiyetile, mutlaka veki.letin 
ese lelere ve şahıalara dair kıy- 1928 de fe•kalide komieer bir yeni beyanabnı g&rdtlkten ıonra ihtiyarına iki isim arzetmek mec-
etli malumat verdi. Bu malfunatı karar neşretti -.e bu kararla h~ anladık ki hail tereddlttten kur- buriyeti niçin yoktur diyoruz : 
ercediyoruz: ten eVYel kapitülasyonlardan iıti- tulmamııbr. tahir beyin dayandıtı 1) bu talimatnamenin her ye-

TÜRK EMLAKi MES~LESI fade etmiyenlerin bu mahkemele!'9 bir tek nokta ftr: rey toplama· rinde reylerin nerelerde üçte 
Suriyedeki Türk emlaki mahcuz- müracaat hakkı olmadıimı teblıi larda ekıeriyet, bir kayıt konul- iki, nerelerde mutlak olacaiı 

ur ve bunun halli cihetine gidil- etti. Bu karar netredilir edilmez mamlf oluraa mutlak sayılır; yazılmııtır; buradaki itlak istis
iyor. (Hük.u~etin n~zarı dikkati- Türkler. ye~li mahkemelere ı!tmek biz ıe vekllet; ıki ilim yazmıya naya dclilet eder. 
i celbetmelıyız.) Bılhaaaa Arap mecburıyetınde kaldılar. Yerlı mah mecburua· orada 0 mutlak ek· 2) bu kabul olunmuyor mu? 
emurlar Türklere kar,ı mütkülat k~melerde itlerin Jil.rüm~in~. i~- ıeriyet, burada bu mecburiyet burada en çok rey kazananlardan 

österiyorlar. kan yoktur. Sonra hır Turkun bır olmaca iki iaim yazılacatı mey- ikiıi denilmesinden maksat ne? 
Emlak müzakeresi için bir Fran· Arap hakimden idili~ karar al- dana ~kar di1or. niçin ekaeriyet kazanan deme-

ız heyeti Ankaraya gitmişti. Bir ~~~na i~~n ~oktur. s.~naenaleyh evet, o .;..ddeye böyle ruhun- mitler de böyle yazmıılar? .. en 
netice alınmadan avdet olundu. hukumetımız bır teıebbuste ~ulu- da ve manaamda olmıyan bir çok rey,, ler "ekseriyet,, lerdir 
Fransızlar Suriyedeki Ermeni mu- narak oradaki tebeamızın akı te· b . t ..ı 1 b d dı"yebı'lacek bir hu'-uk mu"'derrı'sı· 

· l s · l'l · T ·· k' k"ld ht l't hk 1 ·· mec uraye ano unur, u a ay- ~ 111 hacır arın ve urıye ı erın ur ıye- ı e mu e ı ma eme ere ~u- dd . L • L l h . l 
deki emlakinin iadesini istemitler- racaat hakkım iktisap etmeeıne nı ma enın a11:ıı na ura atine tasavvur 0 unmaz. 
dir -.e buna mukabil Suriyede Türk çahtmalıdır. rajmen yapılına, böyle olma•ı· ekaeriyet denmeyip de «ençok 
emlakini vermemektedirler. Halbu- BAKIR ÇELEBİ • rey• denilmeıi niıbi ekseriyeti de 
ki Türklerin oradaki emlaki ile Ben Ha.leple bulunduiwn zaman ramnın Franıızlarla araları çok şllmulüne alan bir geniıliktir. 
Ermenilerin buradaki emlaki ayni lıtanbul gazetelerinde Halep Me-.- iyidir. aksi muhakemede hukukculara 
vaziyette değildir. levi feyhi Bakır Çelebinin yüz elli- Bundan dört ay ev..el Suriye ıoranz: 

Türklerin Suriyedeki emlaki liklerden Rıza Te-.fik Ye hempa- istihbarat müdiri umumiıi mirally Yekllete yazılacak iki iıim bir 
mühim bir miktara baliğ olduiu i- lanna ziyafet •erdili yuıldı. Daha (Mortiye) ıeldi. Bu da eıyuile bir- ittifak mahsulO oluna intihap 
çin bu vaziyet devam ettiği takdir- sonra Çelebinin hu haheri tebip likte tekkede miıafir edildi. Türk bozulur. zira madde de en çok 
de gördükleri zarar günden aiine için göoderdiji mektup da İDtİf&r tebeasından birisinin bu hareketle- rey kazananlardan ikiıi denilmif; 
artacaktır. etti. rini hayrete f&Y&n tellkki etmemek buna bakarak intihabın usule 

TÜRKLERiN SURIYEDEKl Bakır Çelebinin bu memleket mümkün delildir. uypn olmaıı için ne yapıp ya-
1KAMET1 dütmanları arasında aUnlerce do- Çelebini~barada mevkiini tut- pıp bir OçUncllye de rey kazan-

Türklerin Suriyede ikameti gün laştığı ve tekkesinde verditi ziya- nıuı Franus evkaf müdürü ile ara- dırmak lazım mı denecek? 
:eçtikçe müşkül ve berbat bir va- fette bir takı mimalı nutuklar aöy- sının ıayet iyi olması eayesindedir. 3) naaıl hiç kaydolmıyan yerler-
~iyet alıyor. Fransızlar en ufak bir lediii muhakkakbr. Bu ıuretle tekkenin e-.kafı çarçur de mutlak ekaeriyet aranmak bir 
bahane ile ikamet vizesini temdit Eaaaen ortada mana verihai1en edilmektedir. Halepte Bikır Çele· kaide olarak yeraiz batırlatılıyor
etmiyerek Türkleri memleketten bir ziyafet Tar. Bu Bakır Çelebi bi aleyhinde büyük bir cereyan sa, bir kiplik bir intihapta bir 
çıkarmaktadırlar. Türk tabiiyetindedir. Öyle olduiu -.ardır. isim yazmanın da bir kaide oldu-

Mesela orada ticaret ve emlak ve 1\irkiyede tekkeler kapabldıiı KIZ BABAi.ARi DiKKAT ğu hatırlanmalıdır. bu maddede 
itile metgul olmak üzere oturan bir halde bu efendi orada hail naaıl ETSiNLER ise iki kişi veya iki namzet ıeçilir, 
Türk günün birinde emniyeti umu- poıtnitinlik eder? Suriyeden bir takım adanılar denmiyor, mutlak bırakılıyor. 
miyece çağırılır ve kendisine Türki HALEP MEVLEVi TEKKESi ıelip kendilerini çok unıin ıöste- "zarureti kendi miktarınca 
ye lehinde siyasi faaliyette bulun- Çelebinin eaitt•i (Deiııa 701) ri)'Clll'lar ••Türk kı•larile evleni- atkdir .. kıticJeM aMi. mec4:J~ila 
duğu ihtar olunur. Sonra itirazı na- gueteai .ahi6i 'Ceıt\ KIAlri Yti el- yorlar. Bunlana. çoeu zeuıin olma- öldll! bu Oç delil edebiyat ve nt:; 
zarı itibara almmıyarak hudut ha- liklerdendir. Türkiyede hududa dıjmdan :&aYalb kızlar orada ıefil hiyat müderrislerinden gelea 
ricine çıkarılır. yakın yrelerde cürüm iıleyip ka· oluyorlar. Kı• babalan dikkat et- itirazın yerinde ve timdiye ka
EMNIYETl UMUMiYE MEMURU çanların ilticaılhı Halep me•le..t melidirler. dar darUlfenuna ıllphesiz veki-

ERMENlLER tekkesidir Geçenlerde Antep Zi- DOCRU YOL •• KORT ISY ANI Ietin malümatı olmadan sokulan 
Bilhassa emniyeti umumiyenin raat Bankası kuadarı (20) bin li- Halepte Celil kadrinin çıkardığı bu teemOIOn devam etmeıneıi 

hemen bütün memurları Ermeni~ ra ihtilaı edip kaçmıftı. Tekkeye Dojru Yol paetMİ Kürt iıyam et· fikri lehindedir. 
dir. Bunları Türklere karşı ne his! iltica etti. Bnu evnll tekkede sak· nuıncla Kürtlerin lehinde netriya- -.alna, bizim ötrendij'imize 
besledikleri de malfimdur. Bunların ladılar. Onadn sonra (Dirsor) ata bafladı •e bunun için her nüıha göre, evelce gene bu madde 
tezviratı oradaki Türklerin rahatı- kaçırdılar. Orada bir puaport al- bqma (Hub,on) cemiyetinden 5 bu suretle tatbiki itiraza uğra-
nı kaçırıyor. Hükumetimiz orada mağa çalıttılar. Bir aralık Türk kon l~liz lirau aldıiı aöyleni70rdu. mıı fakat divan, hiç olmaua 
bulundurduiu memurları vuıtuile solosu Fransızların nazan dikkati- CEMiL Pı. ZADE KiM? neticede ıurayı devlete ıevke-
bu vaziyete bir çare bulmalıdır. ni celbetti, pasaport almala mu- Halepte ölen Cemil Pı. zade dilmesi lizimgelen bu itiraza 
MUHTELiT MAHKEMELERDEN va.fak olamadılar. Bu eınada Cel&I Kürt Cemil zado dojildir. Türk te-

ISTlF ADE Kadri ve ahbaplarının bu yirmi bi beumdan eabak Halep valisi Ce- kartı ''ekseriyetin kabul ettiği 

aymyormuf gibi olur ama haki· 
katta müderris ve muallimler 
ekseriyetinin arzusundan dışarı 
çıkmamıf, bu ıuretle darülfünun 
ekseriyeti daima vaziyeti elinde 
bulundurmuı olur; bu tarzda bir 
tatbik darUlfünunun lehinedir,. 
diye düşUnmüştUr. 

bu tatbik filvaki darUlfOnun 
ekıeriyetini hakim kılabilir, fa
kat vekaletin akalliyetle ekseri
yet arasında hakemlik yapmak 
hak ve salahiyeti ortadan, bugün 
olduğu gibi kalkmıt olur. buna 
vekalet müsaade etmemelidir bu 
akalliyetin ve veklletin hakkıdır. 

mOderriıler dikkat ederlerse 
görürler ki bu darülf Ununun da bir 
hakkıdır: 90, 100 müderris ve 
muallim eminlik için bir zat uh
deainde ittifak ederse vekllet 
artık tatbik yeri kalmıyacak o
lan iki isim yazma lüzumunu 
manasız olarak ileriye ıürecek 
midir? yoksa behemehal bir i· 
kincisi Uz erinde ittifak etmeseniz 
bile gene reyinizi kullanacaksı
nıı diye icbarmı edecektir? 

vekalete o madde ile bayle bir 
icbar salihiyeti •erilemez ve ve-
rilmemelidir. darülfünuna yakı
ıan budur. 

tabir bf. 96 rey yanında 1 rey 
alan kimsenin emin yapılmasına 
mllsaade edelim mi ? demek İl· 
tiyorlar ; bu telikkiy~ ev.-ell 
cOmhuriyetin bir icra makamına 
her ıeyden evvel hakim olacak 
aklı ıelim müıaade etmez , 96 
reye kar ıı 1 reyin hakimiyeti 
ileri ıl\rülemez. 

ilkin, insaf buyursunlar 97 mOn· 
tehihten 49 unun iki ki~iden birini 
emin yapmak için ayak diredikleri 
bir yerde 48 müntehibiD arzusu, 
resmen vekiletin itbllına ve 
icabmda hakemliiine arzedilme· 
ıin mi? * * 

bazı beyanattan anlıyoruz ki 
akai fikd ilt~am edemer~ 
na ntsap meıelesini il~riye aü-
rüp burada haklı çıkmakla işi 
kapatmak istiyor görUnOyorlar. 
muhakkak ki rey vermek hakkı 
mliderriılerle muallimlerdedir ve 
eğer birer iıim yazılıp ta reyler, 
meseli bu auretle muammer ra· 
ıit beyle yusuf ziya hey araaıa
da kazanılmış olsaydı intihap 
naaap noktasından tamamile ka· 
nuni usule uygun olurdu. bizilD 
itirazimız intihap nıaabına değil. 

Şimdiye kadar ecnebiler ilci lirayı deve yaptıldkarmı, bittabi,,mil Pı.nin oğlu Himit Beydir. Ai- iki İllDİ bildirirsek, vekilet 

Fransız ve bir Araptan mürekkep söylen· t:'!' ~Hı~· :ınun;!Eylİomktumr~.mTlle&kkeeeByiia~·ele;s!ıi ~l;•t;a;n;bual;d;a;d;ırlİ. --~----~z~a~hiiii!ilrd111e~ı!li' k~i~i~ı~im8d~en~b~iErı=· n=i=k=e=n=d=i~~~~~~=.=:=~~7=~h~.7t.~~5 
" 

1 
klra karp olan vaziyetini izah ı~ın din dolunur. Artiköl'ler artık onun yeme· miş, fakat seyircilerin kuz~ gibi otur· 

intihap usulünedir. 

VAKi r ın tefrlkaaı ı 7 

Artiköller adasına seyahat 
ve dla adam tabirlerini lnıllanmıya· iiai yemeje gelmezler; diier Beo'lar duklarını görünce vaz_a'eçmı~. 
ym. ondan nefret eder. Sonunda kansı o- Perdenin bitmesini beklemit- Perd• 

Yazan ı Aaclre Moruva 
Artlllrlerla, Jtl,.Uldert, ha,.Jleri- nu, hiuetmedlfi bir hürmeti &'Ö8terme· müthiş alkışlar arasında inerken Beo'· 

nta llül tlbliade 18f11U ulslerdlr. te lebar eder. Jar, biribirlerlne, Sanzoni'nin bu kad•f 
O.lana, •tk-mel .. •at ... rleri .. a. GUıel aan'u f· ı·ın earan, diler mem· güzel bir eseri o vakte kadar yazın•: 

C•vtren 1 Memet ~•h• eade ptlrmektea 1'qka. ba dUayade leketlerde dinin earanaa söaterilen dığını ve ondan sonra da yazamıya~ 
undı.M Fakat, tabii herk• Ruçko'nun geçirilmiş bir zaman olacaktı. hiç bir , .. ı ve arzulan yoktar. Hın- hürmet ve korkuyu ıörür. Mayana\ ğını söylüyorlarmıt-
kabiliyet \'e istidadında olamaz. lşte TabH 111aa:aaPa pyet gilel, iklim lan, Ma,..a'da kendllerlae adeta ta- nın en fazla ratbet ıören f aela mUelli· Artiköl'lerin samıörö, ıaı.etenln bO 
böyle mevzu ,.e karakterlere muhtas mükemmeldi, -.e •Ji •ua .. ıe prüyor· pdaa daha enılkl bHylk Ye ıfa.nevl fi Pedro Sanzoni'dir. Piy•lerl o ka· piyesi tefrika etmesini menediyor. I* 
Artiköl'ler için, on sene evvel ölen em· duk. Kendi.aile ark&dq olcha*'1•H .. Artllll"lıria 1aa7atlannı taklit ıtmlk· dar mufliktır ki, Beo'lardan ~otu bir yes, oynandığı gibi, asıl metnin bal' 
lak sahibi zengin bir Beo bu enstitüyü tam Aleksandr, ıölün kenanada aöael ı.. IMrettlr. J'loblr ba mabatlardaıt teY anlıyamıyor, fakat bundan dolayı kısımlan Noemi'nin tulüatile değiştıri· 
yaptırmıştı. Bir kelimeyle bu enstiUI, bir banyo kabinesi ftrmittt. Sudan bindir ki, Beo'lardu çotuaaa mnde Sanzoni daha fazla 11vlllyor. Beo'la· Jerek tabettiriliyor. Sanzoni, l~minl el~ 
be~r ruhlarının bir kolleksiyonundan başka bir şeyde saadtt bulanuyan An· bir blatU ftNır. Şellfye, mer•erd111 nn vaziyeti hakkında blu bu fikri, değiştlre~k "Öteki dünyadan bir fil 
ibarettir. Enstitünun Avrupa \'e Ame- na için bilhassa b11 cöle dalnsak, bulun- çıplak bir IM1'kılllllll Jtalaadufu, ma- Mayana'da bulundufumuz zaman zar- san,, adını veriyor. Bu aralık bir Ma1' 
rikada bulunan azaları arasıra entert- maz bir eğlence idi. Gölün dık suyun- bMı -... Mr lıılaa J'&•aıtlardır. fında phidi oldufumus bir tiyatro na klasiği olmu§tur. Hikayenin aal•"~ 
san şahsiyetler gönderirler. Baıan da da yüzmek nefis oluyordu. Sa o kadar Mantl P ...... a utwunn yad için, nrdi... Madam Aleksandr'dan işittik. Doitt' 
bunları Beo'ların ara ında buluru1-. berraktı ki, dibinde parlak renkli n a· her ............... t17atroda eaer· Sanzoni'nin tercih ettltt aktris, No· sunu eöylemek lazrmgelirse, piyes hO" 
Eski romantik cemiyetlerde mevcut o- caip bahklann dolaştık! glrlnlyorda. ıerta4ea Mr Dd ..,.ıa elnaaar. tıal, olur flY defildt. Her rolU yapar şumuza gitmedi diyemem. 
lan duyguların miihlmlerini temsil • Yanımıza bir çonk alarak kırlarcla H.,.tta elu Artillll'lerden ell faz- .. e yaparken d•, kendinden geçerek oy· Madam AlekkMndr biz•, bir iki " 
den keyfiyet ve ahslyetlerin mümkün dolaşmak ta pek hoşta. S•adrfımız la hlnaet .... Albertf'dlr. Hayatını nadrğı karakteri yaprdı. Muvaffakı- nedenheri gen~ Beo'ların arasında J.t" 
olduğu kadar toplanmasına ~ahşıh· zaman çoeuiu hinflistan cmd ata~la· otas ..al* Mr tiri yuabilmek lfln yetinin bir lbımı olan bu kendinden tiköl'lerin ehemmiyetini inkar etnı•"f' 
yor. , . . . rınadn birine çrlıanrclık ft e tıiH ~ heder ıtaif. O. 1t1ı1.ıadenberi hlll 0 s~meeine yardım için oda kap1t11nrn bir moda halini aldığını da ıfnlatrnıf: 

- Madam, romantık hır cemıyettu iJtle dolu iri ee'risler yajdınrdı. J'a~ ~ri yaayor. Şimdiki halde 0 yetmişini Ustüne. elbisesini giydiren kadının Bu genç Beo·ıar Artiköl'lere tufeyli 
ınakaadınız? k~t asıl hoşumuza giden, ada aktale- !!e(llUftir. M~a'daki gttıel aan•atıa- kendi ismini değil, oyntyacafı şahsiye· muzır nazarile bakıyorlar, adayt oııl•~ 

- Her ferdi roman yaımıyan bir rınln tetkikıydL ra olan bu dini tezahürün sebeplerin· tin ismini koymasını israr ederdi. Bir dan kurtarmak istiyorlarmış. diç ~t 
eemiyet 1. ~eo'lar tarafından Artiki11ere si& d~n biri de mecburl olmaeıdır. Hafta· ~ece kapııınm üstünde ıtsıh oaln iıııim maz:M imtiyazlarından mahrum edil tf 

Anna ile biribirimize bakıştık. ve . r~len .gülü~ç hürmet llMl'Uİ•İBİ hi da bir ya tiyatro, veyahut, cesim kon· l evhasının değiştirilmesi unutulmuş. çalı§maya meebur edilmelerini, sar:,. 
Anna ~ordu: ıbıriıanıe ıostel'lMktea, hifWt saman ferans salonunda bir konser olur. Bun- ,.e Noemi sahneye o PİYtl!lle hiç alaka· görüyorlarmış. Bu genç Bee1arı. •' f' 

- Jı'akat siz. madam, siz nesiniz? ;orulmuyorduk. Bazdan, oalann ma lar claima bedavadır, ve adeta donan- ı olmıyan bir tarzda giyinmif olar41k frna, Sam Fog isminde, mürteci bır ~,. 
Artiköl mü, Beo mu? :~dts kalemlerin dokanduiu afal ma veya bir bayram ••nzanw .-erir. ~"'imi§ ve diğer aktörlerin sözlerine saç tikol toplamış ve hayatın san•atteP ,. 

- . Be~ l~ir Bco olara~ d?idum .. f~· t«Yıt parçal~nnı. topla~o~d•. Beo'I~ Ön •ralar daima Artiköl'lerindir, Bu- ; a sapan cevaplar . nrmefe b~lamış ha kıymetli olduğunu ileri sUril1;.. 
kat tımdı 25 ııeneden~rı. hır. Artık< nn ~n zengınlerınd• binnia, Racko · nu tatbik edecek bir kanun yoktur, fa. ~ aptıjı Jıatayı tamır etmesi içın çok muş. BlofiJ ismi verilen bu ge11~1 ... 
kar191yım. Oıılıı ı·. ' •ıı ını eyı tanınm ya art ve ~ok yükllk bir flatle Maya- kat an'ane her teYe hakimdir. Ne mü- :·ı lı şmışlar, ellerinden geldiği kadar halk. hakir n ahHiksız inMnlar ol• ,r 

• - 6- na'nın anüka m~jazal&T111dan .. btllap ztk n 111 de edebiyata aldırmamakla ip ucu da ,·ermişler, fakat fayda etme bakıyor n onlardan nefret ediyor• t" 
Eger Anna ve ben, Mayana'da kal· ~atın aldıiı eski ~tr ~aı..ı, ÖV\llltrek ınttttehi• olaa Beo bir Parya[*] ad- niş ; sanki Noemi onları görmüyor ve kirleri ~k az yayılıyordu: ~üaliil I' 

mamızla Yapmak istediğimiz rekorun aleme ghterdfffnı gördtlm. it;ıltmiyormuş. Bu esnada fena haldf lenetekleri zaman akıllan baılarınA 
geri kaldıiını düşünmeseydik, hi~ ol· ı Bu, onun için mukaddes bir hatıra [•] Ptırytı - Blndi3tanın aıalr ta· ·anı sıkılan Pedro Sanzoni, derhal sah lip, tabii hayata avdet ediyorlar111rt 
mazsa ikametimizin ilk gnüleri güzel idi. Mayana ahalisinin san•atıa san'at. bakquuı meMup bir ıutıl lıalk- .ıeye çık~rak oyunu durdurmak iste [BitlMdil 



Güzel ipek çoraplar 
Lüks ile yıkanchkta 
hiç bir · 
tehlikeye ·~ 
maruz 
kalmazlar 

Seyrisef ain 
Merkez acenteti: Galatı Köprü başında 
Beyoıtu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

\11fb0rdır zade hanı alunda Tel.fst2740 

İskenderiye sürat 
postası 

EGE) T~::: e;e~ 
CumalOda 

Galata nhtımından kalkarak 
cumartui ıahaln lımire vanr 
ve lzmirden ıaat 12de kalkarak 
azarteai ıaatlOda lskenderiyey 

varacak ve Çarpmba lskenderi 
yeden kalkarak lımire uğ
rayarak lstanbula 12 de gele
cektir. 

ISKENDERIYEDEN aktar
ma PORTSAIT için de qya 
kabul olunur. 

IMahkeme ve ıcra tıAnlarıl 
Sultanahmet 5 inci f Jukuk sulh ha· 

kimlıA"inden : 

Meıhedl Haaan efendi tere· 
kesine ait konsol, kanepe, san
dalya, çini soba, halı seccade, 
divar saatı ve saire şehri halin 
26 ıncı pazar günü saat ondört
te Gedikpaşa cıvarmda mi
mar Hayrettin mahallesinde Ca· 
miiıerif soLcaiında 22 numaralı 
hanede sahlacaj'ından talip o· 
lanların yevm ve saat mezkOrda 
hazır bulunacak memuruna mü· 
racaatları lüzumu illn olunur. 

Beşı/etaı birinci sulh hu~u/eundan: 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Ista n bul Bel~divc inden: . 
He~ıktaş kazası lııdndile mahdut olmak lizrc Be 

şıkıaşla bir belediye şubesi ifula~J \ ' t ! d ı ğer · belediye• 
şubeleri hudntlarıııırı belediye lıududn dalıiliude isu
bet edeıı kısmırıın da kaza huduılarıı ı a göre tadili içiu 
tayirı ve ıJ:iu ed ıleu ıuiiddet zarfım la ruiintehi pler111 
ck!'eri~· t~tiniu reye iştirak etnwdiği anlaşıldığından rey 
\'erme mfüfcfelı 21 Te.1 rıne''''el gao Sah giinuııdeıı 
itibareıı 27 Teşrinevvel 930 paz~rlesiııe kadar bir 
hafta temdit edilmiştır. f ntihaı• hakkını lıa z oları \'e 
belediye hududu dahilinde ıniiıemek kin huhmupla 
şımdiye kadar reylerini yernııyeu zevatm lm müd~el 
zarfında 9,30 dau ı 2 ye "e 13 teu 16 ya kadar nıeu uı ı 
bulundukları kaza merkezlerine giderek reyleriui ver· 
meleri idare lıe~·eti kar:.riJe ilfm olurmr. 

---------------------------

Mllddei Fatma hanımm müd
dei aleyhler Beşiktaıta Kaptan 
lmam ağa mahallesinde Yeni 
sokakta 1 numaralı hanede mu
kiman Apostol ve Vabilya efen
diler aleyhlerine ikame eylediği 
mezkur hane 96 ıchim itibarile 
94 sehmi kendi uhdesinde bu-
lunduğundan fuyµuııua izalesi 
davaıında müddei aleyblerin 
mahalli mezkftru terkederek ika-

Zonguldak Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdirliğinden: 

-··--~--................ .. --~ - - - -----

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve cfreaci butılıklu tedavihane5i. 

Karaköy TOl>ÇUla eaddsfer 34 

M. M. V. ıatrn, ıllm heyeti 
ilanlırı 

Ordu ihtiyacı f~Jn yerli mamulatın· 
daft l1rf bin bet yUz adet ~1 kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. ihalesi 
33-10-930 Perteınbe siinü saat 15 te .An· 
kara merkez Mtın alma komiayonunda 

Jramı ~iriıel Plltlı 
(MabmutŞevketPata) vapunı21 

~~i Salı akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
Zonruldak, lnebolu, Sinop, Sam
ıun, Gireıun, Trabzon, Ri
zeye gidecek ve danUtte SOr
mene, Trabzon, Tirebolu Gire-
sun, Ordu, Ünye, Samıun 
Sinop, lnebolu , Zonguldağa 
uğnyarak ıelecektir. 

Yapılacaktır. Talip]erin şartname al· -------------·---------.. 
ntak ve tekliflerini vermek üzere temi· 
ftatlarite mezk6r komisyona miiracaat
Jan. 

• • • 
Meuifondaki krtaatrn ihtiyacı olan 

arpa kapalı ıarfla münakasaya kon· 
'fttuftur, lha1esi 27/10930 ve saat 10 da 
~e!,zffon ukerf satın almıt komfsyo
-'~nda r.apılacaktır. Taliplerin tar•&•• 
aımak Ye tekliflerini nrmek Ozere te-
minattarile mezkur komisyona müra
cu tlan. 

• • • 
Ordu htlyaet olan 70,000 gi~m 

beygir \~ e!tcr nalı kapalı zarfla münı· 
kassya konmuştur. Thale!İ ~ • ı 1 - 930 
Çarşamba günil saat I.C.,30 da Ankara 
merkez satın alma komisyonunda yapı

hc ktır. Taliplerin şartname almak ve 
tcklifltrini \'crme-k üure tcminatlarile 
mezkOr komisyona mlir1teaatları 

• • • 
Merkez ihtiyacı i~ln dakik kapalı 

•rlla mtinakaaaya konmuştur. lha1'9i 
J8..10-9.10 Sah güna aaat 15 te Ankara· 
ela Merkez Satın Alma komisyonunda 
Yapılaeaktrr. TaliplerJn prtname al· 
lltak n tekliflerini vermek tize.re temi· 
ftatJarile mezldlr komhıyona müracaat
lar. 

oğum Ye :"adın astalı lan 
mOtebauısı 
Doktor 

Hüseyin Naıit 
'l'Orbe, eski HUAJiahmer binası 

No. 1 O Telefon: lst. 2622 

ICöınlrciyan 8. arasından 
Aa.cıt hesabı tic.rf ı~o 
A111elt usulü dcfteı1 ' kısım 150 
~\melt \•e tatbiki kambiyo 50 
Anıtrikın usulü: Ye,·m O . .Kebir <5 

\'enf muhl!cbe usulü ı 7s 
Ticart mal~mıt ve bankıetlık 150 
flttuaı ilmi 1 jS 

8A YRON MARSJL YA EKSPRESi 
Marsllva Pire ,.e 5e1Anlkten bek-

1•11rnekte ~!~11 : 
.. ANDROS,. 

lllkı Potta vapuru 20 tcşrinlevelde 
linı111ımıza ıelecek ve 23 teş
l"infcYVeJ perfembe günü um saat ıo 
da dofraea Pire ve Marsllyaya hare· 
ket edecekdr. Her sınıf yolcu n cm· 
tla~ ticcariye kabul eder. 

Dçüneü sınıf ,·okulan için yataklı 
,,. Yorıanh hus~sr iomparumanlın 
"Udır. Umtımf acentesi : o. Anır· 
"Ostopulos ve K. Sislrld;.. 

...., Galata Çinili nhom han. 
1% 

Mersin postası 
(ANAF ARTA)vapuru22T et· 

rinievel çartamba 11 de Galata 
Rıhtımından kalkarak Çanak
kale, lzmir, KUllillr, Bodrum, 

Rıdos, F etbfye, Finike, • An
~,... ~AIX!1~ uttvarakMer· 
sine gidecek ve daonıte ayni 
iskelelerle beraber T afUCu, 
AnamurKuıadasınau ğnyacaktır 

Andifli Kalkan yolcu 
ve yilkti gidit Ye geliıte F et
hiyed e aktarma suretile alınıp 
verilir. 

Çanakkale için yük alınmaz. 

Aytı~k sürır postası 
( M E R S 1 N) vapuru 21 

T eırini evvel Salı 17 de Sirkeci 
r1htımındaıa kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
ve d6nDfte muk6r iakelelerle 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 

relec ektir. 
Azimette Gelibolu için yük 

alınmaz. 

J rımı itinci oıstnı 
(REŞITPAŞA) vapuru 23 

teırinievel Pertembe akıamı 
Galata nhtımından kalkarak 
lnebolu , Samıun , Ünye, 
F atıa, Ordu, Giresun 

1 

Trabzon, Rize, Hopaya gide-
cek ye danOıte Pazar iskelesile 
Rize, Of, Trabzon, Polathane 

' Gireıun, Ordu, Fatsa, Sam-
ıun, lneboluya uirmyarak ge
lecektir. 

Doktor 

Hafiz Cemal 
Cumadan maada her gün ağ

leden sonra nat (14--16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı husuat kabinesinde hu
talerını kabul eder. 

latubul: Tel 2398 

metgihları meçhul olduğu mü· 
baıir ve heyeti ibtiyariyeden 
mubtarin tevsiıikilc bili teblit 
iade edilen davetiyeler meıru-

habndan anlaıılmıf ve mahke-
mece bir ay müddetle ilAnen 
tebligat ifa11na karar verilmif 
Ye icrayı muhakeme 24* 11-930 
pazartesi saat ona talik kıhnmıt 

olduğunu müt'ir davetiye vara
kaaı mahkememiz divanhanesi
ne talik kılındığı ve ıaat ve 
vakti muayyende mahkemede 
hazır bulunulmaaı hukuk uıulll 
mahkemeleri kanununun 141 ve 
142 inci maddelerine teTfikan 
tebliğ makamına kaim olmak n
ıere ilin olunur. 

lslanbul 1'•lı~ ma'hlt~"'eıi 6 ına 
ıı.Jt.u'f{ dttıre$/naen : 

Halide hanımın kocaıı EyOpte 
Camiikebir karıısında Sl No. b 
Helvacı dükkinında mukiıa hel· 
vacı Mustafa efendi aleyhine 
ikame eylediği boıanma dava
sından dolayı verilen iıtid'a su
retinin ikametıihınızın meçbuli
yeti hasebiyle teblii edilmediii 
mObaıirin tahfiyesinden anlatıl
mıı ve iJAnen tebligat terası ka
rargir olmuf olduğundan mah· 
keme divanhanesjne talik edilen 
istid' a suretinin tarihi iJAndan 
itibaren bir ay zarfında cevap 
ita edllmediti ve yevmi tahki
kat olarak tayin olunan 15 KA
nunuenel 930 tarihinde pazar
tesi günO saat 14 de Istanbul 
aaliye 6 ıncı hukuk mahkeme
ıiade iıbatı vücut edilmesi aksi 
taktirde tahkikatın' gıyaben icra 
edileceği mah1m olmak Uzere 
ilin olunur. 19-10-930 

Me/c4ıibt 4/iyı mübavaat komis
yonu rıı·asetindtn: 

Mülkiye mektebi talebesi için 
yerli malından olmak üzere 
mübayaa edilecek olan 35() • 400 
metro elbiı1elik kumaı aleni su
retile münakasaya konulmuıtur. 
Taliplerin nümuneyi görmek 
Uzere yıldızdaki MOlkiye mektebi 
mOdürlüğüne ve mllnakasaya 
ittirak edeceklerin ihale gOnO 
olan 8 - 11 930 tarihine mOsadif 
cumartesi gilnü saat 15 te güzel 
ıanatlar akademisinde yüksek 
mektepler mubayaat komiıyo· 
nuna mUracat eylemeleri ve 
teminata muvakkatalarını ihale 
tarihinden evci muhasiplik vez· 
nesine yatırarak makbuz almaları 
Ye mllnakaHnın nat 15 ten 17ye 
kadar devam edeceği )Uzumu 
ilAn oluaur. ( 48 • 286) 

Ereğli, Barhn -.e Safranbolu hastanelerine muktezi tesisat eı
yaaı 29-10-930 Çartamba gGnO Yillyet encDmeninde ihale edilmek 
üzre 21 gün mUddetle münakasaya vazedilmiıtir. Taliplerin % 7,S 
teminatlarile teklif mektuplarını göndermeleri ve bu huıuıta tafıilit 
almak iıtiyenlerin Zonguldak Sıhhat Ye lçUmai Muayenet mlidllr
llljtıne mOracaat etmeleri IOıumu ilin olunur. 

Iıtanbul Ticaret müdürlüğünden: 
fıtanbul Umum manifaturacılar ve tuhafiyeciler ve mustahteml

ni cemiyetinin idare heyeti intihabı 24-10-930 cuma günü saat 10 
dan 12 ye kadar C.H.F. Beyoğlu kaza merkezi binası dahilindeki 
cemiyet merkezınde yap~~cağı alikadarana illn olunur. 

-Şirketi Hayriyeden: 
7 55 de Yeni mahalleden, Mesarburnu, Büyükdere doğru köprll 

ve t9 da k&prüden dotru BOyükdere, Mesarbumu ve Yeni mahal
leye Cuma ve Pazardan maada günler için illve edilmiş olan pos
taların Teırinievvelin 23 Oncü Perşembe akıammdan itibaren baz-

f edileceği ilin Olunur. 
A ı .-..~ ... ' - 'Evliat umum muuur-

lüğünden: 
Be yoğlunda Fatma hatun mahal-

leainde Ayaıpaıa vakfı arazı
ıınden 30 harita numaralı 44 
metre 2SO santimetre murabbaı 
mahal bilmUzayede funıht edile
ceğinden taliplerin teıriniaaninin 
beıinci çarıamba günü ıaat 
14 de kadar lstanbul Evkaf mü
diriyetinde orman ve arazi ida
resine müracaat etmeleri. 

SuUanahmtt 3 lnei Sullı Hulı:.uk 
11111(.ımli/lnden : 

GedikpafA civarında mimar 
Hayrettin maballeıinde Camiiıe
rif ıokağında 22 numaralı hane· 
de sakin iken vefat eden ve te 
rekeaine mahkemece vaziyet edil
mit olan Meıbedi Hasan ef. 
varislerinin tarihi ilandan itiba
ren 3 ay alacak ve borçlu~ 
ların dahi 1 ay içinde mahke
meye mOrac:aatla kay~ı keyfiye~ 
ettirmeleri aksi takdırde vakı 
olacak zararların kendilerine ait 
bulunacağı kanunu medeninin 
maddei mahsusuna tenikan ilin 
olunur. 286-79 

Jstanbul mahlttm11 aılirt üç/J11cli 
hukuk daırts ndtn 

Kadıköy Elektrik 
Abonelerine 

HAN 
IatanbuJda Hanga11 ve elek

trik ve teıebbasatı sınaiye Türk 
Anonim tirketi ( Satgaıel ) 21 
T etriaievvel Salı ve 22 T eırini
enel çarıamba günleri Cafer 
Ata, Rıhtım caddesi, Mısırlı oğ
lu ve civmn mahallelerini taj'di
ye eden ta.ettUrUn (Safha ile 
bitaraf araaı) 11 O dan 220 Yol ta 
tehvil edileceğini muhterem abo
nelerine ihbar eyler. 

Bu münasebetle, mezkür ma
hallelerdeki bilcümle tesisatın 
ampul ve muhtelif elektrik cihaı
lan, bir defaya mahıus olmak 
üzere, meccanen tebdil edilecek
tir. 

Yeni tevettOrle cereyan it11m
dan itibaren Hki ampul, cibaz
lan ve saire istimal edilmiyecek 
ve badema kullanılacak bilcüm
le yeni elektrik malzemesi 220 
volta mahsus olacaktır. 

Yukarda zikredilen hususlara 
riayet ve bir cereyan inkıtama 
mahal vumemek için memurla
rımıza ifayı vazife cınasmda teı
hilAt ibraz buyurmaları muhte
rem ahaliden rica olunur. 

V ckAletten azil 
Adananın Bllıafaç. n•mı diğeri 

Yahşiler köyDnde arazimi ida
resi için evelce avukat AbdUl
kadir Kemali Beye vermiş oldu
jum veklletin hOkmli olmayup 
araıhnln idarui ıçm vekilim 
Adana Paramyok zade Mahmut 
Efendi. 

l\llitekılt is tihkAm binbnŞJıı 
Ahmet J Iarndi 

Mm. Lakiyonm Tatavlade Si
nem k8yUnde Kozeti ıokaimda 
mukim Y ordan Efendi aleyhine 
ikame eylediği boıanma davası 
üzerine kendiıine !>crayı tebliğ 

gönderilen dava arzuhali ikamet
glhının meçhul olduğu beyanile 
bili tebliğ iade olunmuf •• 
bittalep ilanen tebliğat ifası lca
rargir olarak tahkikat 27-11-930 
perıembe saat ona bırakılmıt 
olduğundan yevmi 111e~k6rda 
gelmediği takdirde ğıyaben tet
kikata devam olunıcaj'ı iJjn 
olunur. 

Üsküdıdı HAie sinemaıınde 
Yeni 1'a rıan ı Harika ve heyecan l fill&Dl. 
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Gaetne göo1dertlectk mektupların i:zerlne idare içln5e 1 idare ) y&&t)·a 
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Zayıf Ve 
iştahsız 
olaı1Jara 

Fosfatlı Şark Mal 

- S.'\VISI liER VCR:OC b KURUŞ - =1 
- t\IA I'l3A,\ VE DAREHAi'Jl~ -

ISTANBl"I~ Babıali Anlı:ara caddes odc •\fAl\11 Yl!RDl1, 

• • ıt7.> UARI l~LU~ı ı'71 ,,_zı l~ LER• ••••ra• VAKii t'oıta ~-·:~ı 

fI ii la sası kullanınız. 

1-Ier eczaııede satılır· 

----------------------------------------------------------------------------! ' •~Adapazarı bezFabrikası ::::::•rv AK ı T 1 3• 
~~~ Takıim /:a~~~~~~.::!~Şfa~~~:!:~:kezi ile ~~~ ,•Kü:,?.! .. ~~-~!arı 

~Hkmektep muaUimlerine _.... . 
Maar! müdüriyetinin tertibine göre 

Şema ve plfın defteri 
• 

.; =-~ Sultanhamamındıki mıQazısındadır. S: Be=::.. : ........ Tlakrlfe ........ ,. : 
- ' • 1 Defa ı tura$ SO ' 

800 çeki odun münakasası 
Yiiksek orma11 mektebi 

rektörliiğunden: 
Mektebimize lüzumu olan ıekiz yilz çeki odun aleni münakasaya 

konulmuıtur. Taliplerin 9artnamelerini görmek üzere hergtin mü
nakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 22 te,rinievvel 930 ta
rihine milsadif çarıamba gUnn saat 14 te defterdarlık binası da
hilinde mllesaeıah iktıaadiye mllbayaat ' komiıyonuna gelmeleri 
ilan olunur. 

Malatya vilayetinden: 
Malatya'da orta mektep ittisalinde kiin natamam ilk mektep 

binasının ikmali ioıaab 25-9-930 tarihinden itibaren bir 
ay miiddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 
Mezkür inşaatın bedeli keıfi 35375 lira 69 kuruştur. inşa· 
nt 931 senesi ağustos nihayetinde kimilen bitmif bulunacaktır. 
Şeraiti lizimeyi havi zarfların 25-10-930 cumarteıi a-ünü saat 15 şe 
kadar Malatya vilAyeti daimi enciimenine teTdii ıartbr. Fazla ma
lün::at almak ısteyenlerin Malatya Te lıtanbul daimi encümenlerine 
müracaatları i!nn olunur. 

Muhtelif erzak., Gaz, Benzin 
münakasası ve arpa, saman. 

lstanbul Ziraat ıııektebi 
ıniid lirliğinden: 

931 Senesi Mayıs, gayesine kadar mektebe muktazi (22) 
kalem erzak ve mekfı ,ih hayvaniye gaz, benzin ve saire 5 Teşri
nis2ni 930 tarihine mUsadif ç.arıanba günü saat 14 de ihaleleri icra 
kJlınmak, üzre kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Talip
Jerin şeraiti münakasayı anlamak için her gün Defterdarlık bina
sında Müessesah lktısadiye mllbayaat komisyonuna ve r •i' naY.asaya 
iştirak etmek için de yevmi ihalede mezkur komisyona müracaatları. 

125 kuruş · K • • •• k 
yüzU ile U~tlJYU yastı 

Galatasaray sergisinde b, rlere muhar olan lıtanbul'da 
ÇakmakçılarJa Çeşme ıoka... ı ttüyll fabrikasmda kiloıu 125 
kuruştan baılar ku9Uiylcrinin ki.osu hazır yastık şilte yorgan kuı

tny lerine mahıuz kumaşların envaı cümlesi ucuz: fiatla aatılmaktadır. 

Mahrukat münakasası 
lstanbul Zıraal nıek tebi 

ın iid ii rl iğidt,.n 
Mektebe muktaıi 300 çeki odun ( 2000) kilo meıe kömürü 

5 te9rinisani 930 tarihine müaadif çarşamba günü saat 14 te ihafe
leri icra edilmek üzere kc:ıpalı ıarf usulile ayrı, ayrı münakasaya 
vaz edilmiştir. Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak için her gün 
defterdarlık binasında mUessesah iktisadiye m':ibayaat komisyo
nuna ve mUnakasaya iştirak etmek için de yevmi ihalede mezkur 
komisyona müracaatları. 

·~~H~IB~&~ııw
1 

l~Mll]lllll~~ 
Büyük 1 ayyare Pıyangosu 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiYANGOSU BILETiNi 
ALiNiZ. 

4 üncü keşide 11 Teşrinisani 1930 dadır. 

Büyük ikramiye 45,000 liradır. 

• • 2 • • ~o : 
65 • • : ,, • • 

: 4 ,. • 25 
• 
: ihtivaç kalmavın .. 
: cava kadar (azam' 
: 10 defa) il.in edll.- ıoo 
: mek flzere maklu 
• • , Abonelerlmlz.in her Uç ayhğı için : 
; bir defa11 meccanen! : 
: ı satırı geçen ll&nların f.ulı •atın ! 
' lçlo S er luru$ zammolanar. • : ......................... : 
Satılık arsa - Beyazıtta Tav~an· 

taşında Eminbey mahallesinde bir arsa 
.saulıktır. Talip olanlar Yeni postahanede 
tefrik memuru Ziya beye müracaat 
etsinler. (8) 

Müracaat evi - Fabrika ve her 
hangi bir depoya elvirişli ..,.e 'mükemmel 
rihumı bulunan arsayı satıyor. Tel 474 
Bo. 

Zayi av köpeği - Bir av köpeği 
bulunmuştur. Sahibinin Beşiktaş'ta Hüsnü 
tabiat lokantaSlna mOracaan. (I) ----

ı, arıyorum - Hesabım ve kale-
mim kuvvetli, çıılışmaktan yılmam, mü
nasip iş arıyorum. Adresim: Usküdar 
post restant L C (2l 

Zabitana, HUkfımet, Banka, 
Şirket memurlarına - T•k"it ile 
yalnız 15 gün için h r gün ö le ·e kadar 

elbiselik yünlü lr'e ipekli kumaşlar ~rkek, 
kadın için hazır, ı marlama elbi5eler, 
paltolar, mantolar, muşambalar, gramo· 
fonlar : lstanbul dördüncü vakıfhan içinde 
Unionkoltesriat (5) 

Daktilo isteniyor - Frans ız.ca · 
dan türkçe türkçeden fransızcaya tercü· 
meye muktedır fazla olarak jngilizce ve 
almanc:ty:ı vakıf bir daktilo hanım 
aranıyor. Talıplerin gazetemizde vasfı 

adresine mür:: caatları vazife Ankaradıdır 

mür;caat - evi -=- Cu~ada.-;;;a . 
da her gün müracaat kabul eder. 

Galata Aleksiyadi han 
(6) Telefon 474 Beyoğlu 

Kadm veya erkekle-;;:_ Ko· 
!ay bir İŞ-. işiniz olmadığı zamanlarda 
pa•a kazanmak istermi~ niz 2·4 arassında 
müracaat 

1 tanbul dördüncil Vakıfban içinde 
Unionkolıerit (9) 

~~~~~~~~~ 

Bir daktilo hanım - gayet seri 
ve dürüst ya7.•~ilen bir daktilo hanım 
iş ıramak tadır. 

Galata Arup c:ımi bakır sokak 23 No. 
boneye mürac:ıat (10) -----

Satılık fotoğrEf maklr:e ı eri 
ve durbun: 

Objektif: Tessar ı :4.5 f = 7,5 cm 
Objektif: Tessar ı 4,5 r = 7.5 Cm· 

Iea . Bebe pek az kullanılmış 12 cam 
I filim pak ş ,sisil e. 

Objektij: Erneman Anastigmat 
"Eruar .. 1,63 bir filim ı ak ş:ı~isile 45X 6 
boyunda makine. 
(Ernemanın çok kollanılmı,tır.) 

Objektif: Compur Zeiss ikon 
Tessar: 1:4,5 f = ro,5 cm. iki körüklil 
65X9 makine üç Bam şasisi ve bir 

filim pak şasisile hiç kullanılmamış. 

Objektif: Compur. Teı Tassar 
1.4,5 f = 16.5 cm iki L:örüklü ıoxı 2 
makine pek az kullanılmış, 

Objektif: Tessnr. 1 .4,5. mentor 
Refleks üç dubl cam şasi bil filim 
şosisL Kullanılmış 

Bundan başka birde pek nı ~ ullanıl-
mış Zeiss düı büıı satıllktır. 

idaremizde n remzine tahriren mÜ· 

Heroün 
•""> 

• Bugün 
~. ., . : . t, 

~ ııı....-............ 0 .. e•v•ı•e•t ... D•e ... rn .. ır•y .. o•ı•ıa .. r.• ... ll•a•n••ıa .. r.• .......... --~ 
Memurin ve müstahdemin resmi elbise palto ve ıairesi kapalı 

zarfla münakasaya konmuttur. 
Münakasa 3 Tetrinisani Pazartesi günü saat 17 de Anknrada Dev

let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde ıaat 16,30 a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa tartnamelcrini 5 lira mukabilinde Anli:aradc 
ve Haydarpatadaki veznelerden tedarik edebilirler • 

* * 
100 ton sür§oför yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 10/ 11/ 930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 

Demiryolları binasında yapılacaktır. 
Münakasaya ittirak edecekler in teklif mektuplarını ve muvak· 

kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa katipliği
ne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa fartnamelerini on lira mukabilinde Ankara 
da ve Haydarpafada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * 
150 Adet vagon örtüsünün kapalı zarfla münakasası 17-11-920 

Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiryollan idare· 
sinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerm teklif mektuplarını ve muvakkat temioatlann 
aynı günde saat 15 e kadarmünakasa katipliğine vermeleri lazımdır 

Talipler münaki\ea .§artnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
Hydarpaşad id re vezne i den edarik edebilirler.,~~-~~~ 

Tamirat münakasası: 
lstanbul Ziraat mektebi 

müdiriyetinden: 
Bedeli ketfi (9085) lira 15 kuruıtan ibaret bulunan Halkalıda 

kain lıtanbul Ziraat mektebi binasının tamiratı olbaptaki kcıif ve 
ıarlnameai mucibince 19 Teşrinisani 930 tarihine müsndif Çar9an:ba 
gtınü saat 14 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münükasaya 
vaz edilmiştir. Taliplerin ıeraiti anlamak için hergün Defterdarlık 
binasında müesıesatı iktisadiye mllbayaat komisyonu kitabetine ve 
mUnikasaya iştirak için de yevmi ihalede mezkur komisyona mü· 
racaatları. 

(Leva marin) maden 
kömürü mübayaası 

Deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
Altmış ton leva marin cinsinden maden kömürü 23-10-930 tarİ'" 

hine mfisadif perşembe gUnü saat on beşte pazarlıkla mübayaa 
edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Ortüköyde kain mek
tep müdür.üğüne ve ı .... :· r akasaya ittirak edeceklerin lstanbul ikW 
aadi müesseıeler muhaaebeciliğine tevdi edece~leri teminatı mu" 

vakkata makbuzunu hamilen yevm ve saati mezkfırda mektepte 
müteıekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. 

Amasya vilayetinden: 
1 - Amasya-Hana yolunun 100+ 527-102+922 kilometreleri 

arasında 7447 lira 69 kuruş bedeli keşifli 1580,53 metre şose ts· 
miratı esasiyesi ve dört adet kapaklı menfez inşası 20-10·930 tB' 

rihinden 10-11-930 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve inşaııt 
beş ayda ikmal olunmak üzere kapalı zarf usulüne tevfikan mün3 ' 

kasaya vaz olunmuştur. 
2 - ihale: müzayede ve' münakasa kanunlarına muvafık bir şe' 

kilde icra olunacaktır. 

11 rm~~-
Daha fazla iıabat ve şeraiti ögrenmek isteyenler vilayet nafi" 

baı mühendisliğine, ihale için de vilayet encümen kalemine nıür•' 
caat eyl..-me'eri ilan olunur. 
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· · Mes'ul müdür: Refik Anıtı 


