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iyi Rum olmak 
ne demektir? 
Rumca gazetelere cevap . 

Yaun Hakkı Tarık 

- ikinci sayımızd:ı -
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· Muhtar intihabı // M. Venizelos M. FJandin Darülfünundaki ihtilat 

Cümhuriyet bayramı 
Merasımı sesli filme alınacak 

Sesli filim almıya mahıuı kamyon 
F oks filim gazetesi Şark mü- kı bir gazete gibi teşkilltı baiz-

ı.ı.~ssili M. ı larley Matbuat cemi- dir. Şu farkla ki siz havadisi 
"ti riyasetine müracaat ederek toplar kiğıda naklederainiz, biz 
endini takdim etmiş, Ankara- fılme naklederiz. 

la yapılacak olan Cumhuriyet * 
~Yrarnı ile M. Venizelosun Tür- Foks gazetesinin sesli makine 
•yeye geliıine ait intibaları ses- tertibatını haiz olan kamyonet 

1 filim gazetesine alabilmesini cumartesi günU Istanbula gele-
.. shiıen Matbuat cemiyetinin ta- cektir. Bur.ıdan, er~esi giin, Mös-
~assutunu rica etmi~ .. Mösyö yö Venizeloa'un gelişini aldıktan 
'llrley: sonra Ankar-aya, trenle nakle-

- F o.luı filim _iuclcai de bp- dilecektir. 

,, 

Kont Betlen 
ayın 25 inde 

geliyor 

Hangi fikir kazanacak? 

Karan "hcmmiyctle beklenilen 
M•ar if vekili Esat B. 

ne düıündüğO sualine: buna ce• 
vap vermenin timdi sırası olma· 
dığım, esasen tekemmül ve te
kamül noktasında bütün müder
rislerin müttefik olduğunu, böyle 
bir noktada ayrılık olmadığını, 
yalnız tekamül noktasında belki 
birçok -müderrislerin ayn ayrı 
düıDnebilecckJerini bu işlerle 
Fakillte meclislerıle Divanın 

m :şgul olması tabii bulunduğunu 
söylemiştir. 

Fuat B. ne d.yor? 
Köprülü zade Fuat B. de ken• 

disini gören arkadaşımıza: 
- Bahsedilecek yeni bir ıey 
(Lutfen sayıfayı çeviriniz ) 

Türk maibaacıları toplandı 
Matbaacılar devlet matbaasının rekabet 

yapmasından şikayet ettiler 
Yeni idare heyeti ve inzibat meoliıi az•larım ıe9tiler .. 

Pqte, 22 ( A. A. ) - Baıvekil j 
Kont Betblen Tilrk bUktimeti ~ 

... --; 

. 1 

tarafından vaki alan davete ica-
betle 25 tqrinievvelde Ankara-
ya aıimet edecek ve orada Uç 
gün kalacaktır. Avdetinde bir 
gün Sofyada kalarak baıvekil 
Liyapçet' e iadei ziyaret edecektir. 

Zeytincilik kongresi 
Ankara, 22 ( Telefon ) - Ati

nada tetrioienelde toplanması 
mukaner zeytincilik konıreıi 

ilkbahara bırakılmıthr. 
o-----~~ 
E w-Roman Gaı..ı. J 
ı Hüseyin Rahmi 
i 
F 
i 

Beyin gazetemiz için 
,,.uıı~ı çok nefi$ 

roman 

~ ''Deli Filezof. 
z 
o 
F 

Y a!<ınd~ baılıyacak 
matbuat aleminde 

hadise olacaktır. 
b!r 

Türk matbaacıları içtima halinde 
Türk matbaacıları dün Hilal fına çalışılmasını temenni etmiı-

matbaasında bir içtima yapmış· [Alt taralı 3 üncü sayıfada] 

~ardır. Içtimaa Osman B. matba
aıindan Saim B. riyaset etmiştir. 
Bir çok matbaacılar söz alarak 
matbaalar arasındaki rekabetten, 
Devlet matbaası ile matbaalar 
arasındaki rekabetten uzun uza· 
dıya bahıetmifler ve elele vere
rek Tilrk matbaacılığınm inkişa-

V- A- K- 1- T 
ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 15 
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• 
eyı rum olmak ne 

demektir? 
akalliyetler bahsinde üç gün 

enel V AKIT te çıkan yazım, 
bir taraftan rene akalliyet un
•anlarile tetekkiir Ye iıtirak 
mektuplan retirirken, aYyi gaze
telİllİn zc•kini kaçırmtt; e•Yelki 
p, rumca •lt•rcimimima ver
diii aayıfalar, beaim llylediğim 
81derin bana tamamile zıdd1nı 
81ylettikten 80lll'a bize Mruyor: 
- mill me•C1Kliyetlerinin inklr 
edilmuiai, açalı~• murtat olup 
~kmalanm iatemekliğimiz ıerefli 
bir it midir ? 

ıarip bulmuyorum, bizim ara
muula bile, hali itillf •• hllrri
Jet zilaniyetine uplaDip kalmıt 
biçareler oldaktu 10ara, beyot
luada yedi Mkiz yıl eYvelki ruya
cl• ta• aydamamıt blr muhitin 
l~ieclea bl,le acayip .. .ıer duyul
ma..-, *k ekMriyetile rum, 
••ellİ, ,.... akalliyetlerinden 
mlnkkep ft terkiye clmhuriyeti 

- •lılmda elld •mania de•
letilli clnam ettirmek iatıyealer 
........-ı• pek de fenalldelik 

~ ...... .,.,. .. 
Y ahaız bu ıelen Hl ı umlarıo 

.. kiki fttudaı terbiyeai alma
larmı - tetekkGlh tabii icabı ola
rak- lattlne almıı bulunmaaı ar
• olman bir mıe .. eden, yani bir 

pk, Hakkımızdan emin olduju
muu e•welce alylemiftim. Bunun 
~iaclir ki Yeklletin kararının nok· 
tai nazanmızın kabaln ıeklinde 
tecelli edecejine muhakkak na
sarile baluyoruz, •eklletin ka
r•n tabii tatbik edilecektir. De
miftir. 

3 hal ıureti 

DarGlfiDun emin Tekili Muıta
fa Hakkı B. din fU 86zleri 16y
Wi: 

- Vek&let kararanı• iki llç gün 
kinde bilclirilecetini teblii et
miftir. Ba karann llç tekilde 
tecelli etmesi ihtimali vardar. 
Birincisi yapılan intihabın kabu
lldOr. 

lkincİIİ tek rey uıulUnün ka
bul edilmaidir. Bu takdirde in
tibap tecdit edilir. ÜçlincilıU cift 
rey aaultlnlla kabulO, fakat ıeçen 
intihapta iki faklltenin niumna
m..ı. tek reyi ipret ettiii ka
naatile reye ipret etmemeleri 
dolayiaile onlann da rey •erme
lerini temia için intihabahn çift 
rey UIUll ile tekranclır. 

Veklletia ce•abuam buıtın ge· 
lecejini talımiD ediyorum. 

K•er ••Plldl mi? 
Dla Aakaradu ıelea telrraf· 

ima ~kiıi •eklletla Edebiyat ve 
llllal:rat fakllteleri aoktal naza
mu kabul ettijini, Oçlactıall de 
....ı..ua buk tetkik aafbuıa· 
u olcl...,.._ bildiriyordu. Dnn 
alqua ba Abrlan yazarkea An
••ratla Murif mllte,ın Emin 
•e,te telefoala flrtlflllk. Emin B.: 

- Maeleyi vekil B. tetkik 
etmektedir. Healz hiçbir karar 
•eril•edlfiai talamia ediyorum, 
dedi. 

Vekil Eut B. Heyeti Tekile 
191 .. mda balaadatu için lrarar
lanm lfreaemeclik. 

Bu kuponu kesip blrlktl
rbüs; bir mra kupon se· 
tlna V AKIT m terli tfirlfl 

laet117elerlnclen Wrlnl 

k-•MÇlp alaca kbr 

Yeni hürriyet kah
ramanları 

Belediye intihabatından 
sonra lzmirde Serbest fır
l<acılar neırettakleri bir be
yannamede "Hürriyetimize 
musallat olanların bir m&d
det daha vaziyete hAkim 
olmaları muhakkak olan 
akıbetlerini tacilden batka 
birıeye yaramaL ,, demifler. 
Acaba burada "Hürriyetle
rine musallat olanlar,, tabi
rinden malcaatları kimlerdir? 
Ve bunlar için temenni et
tikleri akıbet nedir? Acaba 
lzmir Yunan çizmeleri altın
da inlerken buı&n hllniyet
aizlikten feryat eden kahra
manlar milli hayaİ)et ve 
şerefi müdafaa için en kü
ç "ik bir ses çıkarmLflar mı
dır? Bu b6rriyet kalıraman
lan acaba o vakit nerede 
idiler ve ne yapmıılardır? 

Türk• Japon 

Cemiyeti şeiuımlzde bir 
resmi lcabuı vapacak 

Tnrk - Japon ticaret cemiyeti 

umum mOdürü M. Yamada ıeh-

• 

\11.-_v_A_K_I_T_ın_t_e_!_tı_ra_ı-:, _ı_e....,,..le~i_o_ım._h~a~b-e~r~l~en_·_ı 
Fevzi Pş. Hz. 

f)iin Anıasvada 

• 
FACiA 

Bir nıaden i\ll\ usunun fJ70 
anıelesi enkaz a!t1nda 

153 kiı'nin cesedi 
çıkarılabilmiıtlr. 

lngilizlerin R 101 balonu fa
ciasından sonra Almanyada da 
Ekslaşapelde Alsdorf yanında 

yanında Vılhelm ismindel<i ma
den kuyusunda müthiş bi infilik 
aldu Ye birçok insanlar bu infi
llkta &ldüler. Birçok insanların 
hayatına mal olan bu fecia hak
kında gelen haberleri neşredi· 
yor uz: 

Berlin Aixlacnapel'!eden bildi-
riliyor: Yerli dinamit deposunun 
infililn neticeı:nde A:sdorf yakı
nındaki Nilhelm ocakları yıkıl· 
mattır. 

lnfı.ik kilo:retrelercc mesafe-
den duyulmuştur. işletme ve ida· 
re binaları da yıkılmıslır. 

lnfillkı müteakip ölen ame!e 
95 kişidir. 570 ameJe enkaz al
tında kalmışbr. Bundan 420 kiti
si kurtarılmıthr. 

içlerinde 76 kişi mecruhlur. 
Enkaz altında daha 150 kişi 
vardır. Bunların kurtulmasına 
çalışılıyor. Her taraftan tahl'siye 
heyetleri ge!m'ştir . 

Birçok mahaJlelerden taziye 
telgrafları alınmıştır. 

Berlin, 22 (A.A) - Aix·la
Cbap~lle civarında Alsdorf'ta 
Vilhelm maden kuyusunda bir 
dinamit deposunun ittiali netice
sinde telef olan İfçilerden 153 
ünlla ceaetlari çskaniabi!miıttit. 
120 kadar maden amelesi hala 
enkaz altında bulunmaktadır. 

Paris 21, (A. A.) - Alsdorf, 
fellketi miinasebetHe Fr~nsız 
nafia na:r.ırı, Alman nafia nazırına 
bir tazivf't f Pl<Tr~fı aöndermiştir. 

C. H. F. 

.J 

hararetle karşılandı 
Amasya, 22 {A. A.) - Büyük 

Erkim Harbiye reisi müşir F ev
zi Pş. Hz. refakatlerinde ordu 
müfettişi izzettin ve kolordu ku
mandanı Sedat P"şalar bulundu
ğu halde dl\n al<şam tehrimize 
gclm'~lcrdir. Gece belediye ta
rafından şereflerine bir ziyafet 
verilm;şlir. 

K<>111'~'·on1ar 

ay boşıiıC:.a taclf· 
yete Qeçecel~ler 

Ankara, 22 (Teiefon) - Du
yunu umumiye it'.eri ve vergıle
rin tetkiki için teşkil edilen ko
misyonlar ay başında toplana
caklar. -- --
v~kaleflerin 931 

bütçe.aeri 
Ankara, 22 (Telefon) - Heye

ti vekilenin bugünkü içtimaında 931 
bütçesi münasebetile vekaletlere 
verilecek tahsisat görüşüldü. 

Vekaletler buna göre biıtçe• 
lerini tanzim edeceklerdir. 

·su ast 
Kudüıte•:i Vehudııer lngilte· 
l"enin ıon vaziyet.ni b6y1• 

tt vılf ediyorlar 
!\udu ... 'ı2 (A . .\) - Gazetele·, ln~il

terc kut.umeti tarafı .. dan ncşredılcn rt'S· 

mf be,yannamenin ) ahu<lileri ytfdunolı 

rnrulmu~ gibi bir hıılc gctirdigiııi ~·11.· 
maktadır. l\1.ında ldarcsile B, lfour be· 
yannamcsinin hdlı\ ortadan kalkmama.ının 
araplıın da ha) ala in kıs~ rına u~attığt 

zannolunmal.tndır. llcr gün çıkan Yahu· 
di gazctclcı inden biri lngilterc huköme· 
tinin bu \C11i ~hacetini \ ahudı 'ka'mıne 
karşı bir ·<uı 1..asc olarak trnıif etmekte, 
bu siyacctin Yahudi tnrih"nin \..:P de.dehi· 
leccği en lılİ\'Ük bir aldanı~a vücut \'er· 

Yen iden birçok yerlerde diğini '''zmakıa.ıır __ .... __ 
intihabatı kazandı l\lısll"da Liberaller 

Ankara, 22 [ A.A.] - Isparta, l 
Yalovaç, Tirebolu, Aydın, Söke, toplanc 1 

Kahire • 2 {.\ ı\) - Liberaller tara· 
EIAziz ve bütün kazaları, Kula, 

fıııdan ) apılan ıçtim~do l.:abul edılen 
Arapkir, Urfa ve bütün kazala· bir korlr !:Urct.ndc, kllbincnin kanunu 
rı, Gülnar, Anamur, Muı, Geli- esa~ida tndil;lt ) apmnğ'a salılhi) t>ti ol
bolu, Germencik belediye inti- madığı lıeyan edilmrktc, çün~.u bd) le 
babatını C. H. F. namzetleri ka- bir tadil tcşcbhüı;unun parlı\mcnroya 
zaumıtlardır. ait bazı muLim 'azifdcr.n gorul01csine 

SlllVl"İde C. H. F'. kızındı mani oı~ca~ı ve lıber.llkıin hukömete 
müıahcrct ctmİ) cccklcri ka) dcdı"mckte· 

Silivri bylediye intihabatı ne· dir. 

ticelenmiı Ye C. H. F. kazan- Yeni bir Fransız fırkası 
mııtır. Parls 22 (.\ \.) - Ga:ı:rtclcr bir 

Belediye meclisi azalarına diin· çok mcb'u~ların ccşcbbusü uzcrine yeni 
den itibaren reamt tebliğat ya- bir sh asi fırkanın teşekkül etmek tizre 
pıhiuya batlanmııhr. olduP;unu yaz.mal-. tadır. Mili! sos) alist 

Ktrklıreli ıntlhabını Halk fırk-- cumhurhetpencr un\anı alanda tcşek· 
sı kazandı kül edccrk olan bu 'eni lırkanın progra· 

Karklareli, 22 (Vakıt) - Bele- mında de' Jet id ıresindc asri eıul ra 
diye intihabını Halk fırkaıı ka- göre ıslahat ) apılması, vergi us~llerinlıı 

ıslah cdılmeo;i, milli selAmctin ttminln• 
zanmıt bu zafer bir mOıamere ,e sulhun muhafazasıno matuf bir siya· 
ile teait edilmiıtir. set tııJ..ip olunması g bi maddeler vardır . 

Vıkıt - evvelki günkü nüshamızda Umumi hıfzııııhha kanunu 
intihabı Halk fırkasının kazanmadığı Ankara, 22 (Telefon) _ Hıf• 
ıyazılı idi. Maalesef bir telgraf y. nlışlığı 
haberin bu fekilde aksine sebep ol· zıssıhhai umumiye kanunu 6 ~er 
muttur. rinisanide meriyete geçecektır. 
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ikinci tertip kuponlarammn kur'asına iştirak edecekler 

31Teırinievel1930 tarihine kadar 
isimlerini vazıh adresleri ile beraber V AKIT Müsabaka 

memurluğuna bildirmelidirler 

lımini •C! adresini kaydettirmemiş olanlar kur'aya 
iıtirak edemiyeceklerdir 

Tatra karilerimizden lstanbulda bildiği olmıyanlar kuponlaruaa 
muvazzab adreslerini ve on bet kuruıluk posta pulu leffederek 
VAKiT müsabaka memurluğu adresine göndermelidirler. 



Postada veGümrükte ıslahat lazım! 

12 mendil göndermek için 
Yetmiş, seksen memur dolaşılıyor, kağıda 
17 imza atılıyor, 170 kuruı masraf alınıyor, 

bunun üzerine yine mendilleri ~önderi
yorlar zan etmeyin! 

Posta ve gUmrük idarelerind~ 
halkın ve memleketin iokiıaf 
ihtiyaçlarile taban tabana zıt 

usullerden tikiyet eden muhte· 
rem ve şahsı maruf bir zat bize 
kendi batından geçmit bir iki 
hadise nakletti. Bu hadiıeleri 
biz de dinlediğimiz gibi yazıyo
ruz. Bu yazılar hakikaten posta 
ile gümrüklerimide bugün tatbik 
edilmekte olan karııık ve mana· 
sı anlaşılmaz usullerin neka dar 
gülünç bir hale geldiğini göste· 
recektir. Muhatabımız başından 
geçmiı vakalan şu suretle hi
kaye etti : 

- Bilirsiniz ki benim Ameri· 
kada, Vaşingtonda bir oğlum 
vardır. Görülen bir ihtiyaç üze
rine buradan kendisine bir dil
züne mendil göndermek istedim. 
Mendilleri aldım. Paket yaptım. 
Postaneye gittim. Postanede ka
bul edilmedi. Eğer mendiller iki 
tane olsaydı nümune diye sev
kedilebilir di. Fakat on iki tane 
mendili buradan göndermek 
mlimkün değildir, bunun için 
paket postanesine gitmek lazım
dır, denildi. Bu işi yapmak için 
benim vaktim mfisait olmadığın 
dan mendilleri refikam aldı ve 
paket postanesine verm~k üzre 
gümrük idaresine gitti. Refikam 
gümrük idaresine sabahleyin sa
at onda Yarmıştır. Burada tam 
aaat en ikiye lradar yetmiı aelr::

ıen memur dolaşmlfbr. Evrakı 
flzerine tam on yedi imza kon
muştur. Fakat bu ıurctle imza 
koyan memurların hiçbiri de ev
raka dikkatsi% bir gözle bile 
bakmamlfbr. Sadece imza at
na)da iktifa etmiştir. Bir de yüz 
!et.mit kW'Uf kadar ücret alın
nqbr. Bunuala beraber refikam 
ba muameJenin nihayetinde . yine 
DıendiJJeri oraya verememiş, bu 
lbendillcri yeniden postaneye 
g6t6rmek Jizımgeleceği kendi
aine bildirilmiıtir. Bundan başka 
diter bir vaka daha vardır. Yi
ne bir gfin oğluma göndermek 
Cln-e bir paket CJgara aldım. Bu 
Qgara paketi bizim reji idaresi· 
1aİn yaptığı ve aatbğı paketler
den. Buna postaneye g6türdüm. 
Fakat yine almadılar. Paket 
.._, içbıe muhtelif nevilerden 
~aralardan doldurururaa n6mu· o diye r6nderileb.ilir, dediler. 

1le yaptık ve ancak ondan 
IOtara g&nderebildim. 

Bnmiyonn muhterem muba· 
1-btm1Zm s6derine bir kelime 
dala. illv• etmeie hacet var 
.. tdır? 

Bir taraftan memleketimizin 
-.ı..uı.at ve mamulAtını ba9ka 
-..ı.ketlere 16Ddermek ibti-
lae.ndaa bahsederiz. Doğrudur. 
taa.dı taL:ıpmtı için batka ça

te yolctur. Fakat posta ve gOm
t1ilc ldarelerlmlzde arzettiifmlz 
laautler tatbik edildikçe memle
"-ttn m•h•ul6bn1 ye mamulitını 
ı,•tk. meml.katlere gısndermek 
~DtktUatına kim tahammOI ede .. 
~Ur? Mc. .. ta BurHlı bir ••n'at• 
d t'ıtt )'•pt:•lı mendUlerd•tt bir 
Uttıı..aınt batlı• btr mejlltok•t• 

"'•Vt!ttt uul ye ffrlft cf alrıt•hıdo 
#6fl d.,mesl ffttintk Un 111l' dür ? 
fttJı 1dırHiniü lıtr iarıHı 11~· - - -

lan paketlerini baıka memleket
lere ücreti ile ve posta vaaıtasile 
göndermekte nasıl bir mahzur 
vardır ki poıtaneler bunu kabul 
etmiyor? Paket pastanesine veril· 
sin denecek. Birkaç paket gön
dermek için bütün bir gününü 
gümrükte kaybetmek ve ayni 
zamanda birçok masraf vermek 
mecburiyetine katlanacak mem
lekette kaç kişi bulunabilir? 

Hayvan sergisi -----
Bu akşam kapanacak 

Sergide blrinoilini elan Koç 
Salı gününden beri açık bulu

nan hayvan sergisi bu akşam 
kapanacaktır. Sergi bu sene halk 
tarafından çok rağbet görmüş
tür. Bilhassa akıam üstleri ol
dukça kalabalık olmaktadır. 

Bu seneki serıide 280 hayvan 
teıbir edilmektedir. Mükifat ka
zanan hayvanlar atlardan Hamza 
Ef. nin (Arap)ı, Hazım B. in (Ley-
li)sı, Merkeplerden Sait Halil Ef. 
nin Erkeği ineklerden Aziz Ef. · 
nin Zerrjni Koçlardan Salih Hüs
nil B. in Kıvırcığı Koyunladan 
Sa it Ef. nin Tosunu dur. 

Birinciden dördüncüye kadar 
mükafat kazanan hayvanların 

sahiplerine dağıtılan ikramiye 
mecmuu 5000 liradır. 

Türk matbaacıları 
tUst tarafı 1 inci sayıfcdaJ 

lerdir. Yeni seçilecek idare he
yetine geniş salahiyet verilmesi 
ve nizamnamenin tamamen tat
bikine çalışması, Devlet matbaası 
rekabetinin kaldırılması için icap 
ederse hükümete müracaat edil
mesi de kararlaımıştır. Bundan 
sonra yeni idare heyeti intihaba
b yapılmış, fU zevat seçilmiştir . 

Hamit B. "Hamit matbaası 
AIAeddin B. "Alieddin matbaası" 
Ratit B. "Cümhuriyet,, Saim s: 
"Osman Bey,, Ki%ım B. "Hüs
nütabiat,, Nazir B. "Hilal,. ye
dek azalıklara iktısat matbaasın
dan Mehmet Ali, Sanayii nefise 
matbaasından Abidin beyler in
tihap edilmiılcrdir. Bundan sonra 
inzibat meclisi intihabatı yapıl
mıf, gazetemiz mlidürü Hakkı 
Tank, Ebllzziya matbaasından 
Velit, Ak9am matbaasından UJ
vi, Ekspru matbaasından Abbas 
beyler seçilmiılerd:r. 

lzmir - KasaL>a hattı 
lzmir ve Kasaba ve temdidi 

demiryollan idareai Seyriıefain 
ldarulle yaptıiJ bir itiJAf lizerine 
l•tanbulda Seyri.ef ain yolcu sa
lonunda bir kf ıe açmJjbr. lzmir
KJnbı ve Temdidi demiryol· 
l•rt ldara.I mOfettf ti SOJeyman 
Bey tolırlmlH gelcrelc bu fıle 

moıpl olmuı vo avdet etmitUr, 

Seırbeat fırkaya girmedim .• 
Diyor 

Aldıi/ımız mektuptur - Willga harici
ye ne;Qı.retinin en ytiksek ve mütena 
me muıtiyeti olan tahriratı hariciye k4tibi 
ve altın para olarak ytiz yirmi beş lira 
maaş sn'blLi iken 1324 tarihinde hürriyet Deli 
il:ln olurıdu. Yani Sultan Hamldin ibti
dal cültbsund:ı millete verdiği kan unu 
estıst ıade edildi. Bunun üzerine Avrupa· 
yıı firar cerenler ve dahilde menfalarda 
bulunanlar nkın akın gelmeye .başladı: 
lar. lstanöufıtnrikile arzedeyim kı ecnebı 
memleketlerinde bulunanlann eks~risi .. P:ı
dışahın vesveslnden bilistifnde bır kuloh 
kapmak maksmdile vatanı tcrketmişlerdi 
Şimendiferlerle ve vaporlaıla Istanbul:ı 
n\•dct eden bu zevat alkışlarla istikb:ıl 
olundular. Oirgiın nezarett.:n çıkıp köprüye 
dogru giderken chibbndon Cc141 bey 
merhuma rııstgcWin. Mum:ıileyh o tarih
te mektebi mıilldye mıidiırü idi. Bildhare 
vali va • d:ıhilıye nazırı oldu. Jttihatçı 
olan Celal bey fırkaya girınckliğimde 
ısrar etti. Ben cevaben: "Bazı kimscJerin 
menfaat saikasile ve }nhut eski kabahat
lerini örtmek ümidilc ittihada dahil ol-
d~klnnnı ve çok şükür benim bekledi
ğım ve sakJa}ncağım bir şey olmadıgını 
beyan ile vaktilc tehlike \'arken girmedi
ğim bir fırkaya muvnffııkıyet hasıl olun
ca intisabı izzetinefsine yediremerece
gimi ve ha.ttn ben ittihat ri.iesasından 
olsnm işler yoluna girdikten sonra arka 
kapıdan dahil olmak isteyenleri kabul 
etmeyecegimi,, söyledim. Binaenaleyh 
jnlhada giı mediğlm gibi sonra teşekkül 
eden fırknlarln da katiyen münasebatta 
bulunmadım. Bu fikrimi ve dıişiin üşümü 
en koyu ittihatçılara va ezcümle vaktile 
Avrupada tanıdığım ri.ies:ıd ıın ~ecip bey 
Draga vasıtasile munrefe kesbettiğim 
Talıı.t be} c (Paşaya) ifade ettim. Bu ze-
' ııt beni tasvip ve takdir ettileı. Ben 
ale!Omum fırkaların hüsnü niyetine ve 
\'atanın tenli sine ça lıştıklarınn kaniim. 

Yeni teşekkül eden serbes fırka lideri 
Fethi beyef endiyl bir çok seneden beri 
tanımak şerefine nailim Pek tnkdir \'e hiir-
met eylediğim bu zatı~ ziyaretine gittim. 
.Müşnrıinile) h fırknsın:ı girmekliğimi bana 
teklif. etmediği gibi hende bö) le bir te
rnen~ıdc bulunmadım. 

Çok sevdığim bir dostuma bir ay 
ev,•cl müs:ıdıf olmuştum. 

Mumnıle)h: "yenı fırkıının belediye 
ınzalığı için senin nıımz.ediğini vazzetti
receğim., dedi. Ben bu sözü lAtifeye 
ha'.'11c~c~ck. gulmuştum. Birkaç gün san
ra ısmımı Kerbcst fırkanın J'atih dairesi 
a~ namzetleri ıırnsında görünce hayret 
ettım. 

Muzip dostum fırkanın belediye nam 
zedi olmak fııkn}a intısap demek ol-
madığnı 'e bunu Fethi Bercfendinin 
hakkımdaki te\ ccc:.:h \ e hüsnü nnzanna 
ntfe} !emek lıt1Jm geldiğini beyan etti· 
ğinden siıkOt ettim, işin dckayıkına vıı · 
kıf olmı} an chıbb:ı; "kırk ) ılda bir fır-
1.acılık yapını) a kalkıştın oııd ı da moğ
~~p oldun., diye benimle nJııy ctmi~ e 'e 
otcclcnbcri hüsnti mUnnscbctte bulun· 
duğııın 1 lain fırk:ısının bazı aza sı da 
bana ynnı nn balı m:ığıı b:ışlndılar. 

Tcrbiyei slyosiycmiz tekemmül et· 
mecliğinden n) rı nyn fırkalara mensup 
olanlar vckdiğerini düşman addediyor-
lar. • 

Bu noksanımızın ya\ aş yavıış ?..ail 
olacağını ümit cdi~orum. Herkes içtihadı
na göre hareket eder. 

Bana gelince ~imdi~ c kadar olduğu 
gibi bundan böyle de hlç bir fırkaya 
girmiyeceğimi ve ' atanın selıtmetine ça
lışanlara knlben beraber olduğumu arz 
ile hürmetlerimi takdim ederim. 

Lütrü Simavi 

Ihsan Zıya B. 
Urla hakimi Ihsan Ziya B. i 

öldUrmeğe te~vik maddesinden 
mute met H üseyin A vni B. in 
muha ke mesine lzoıir ağırcezasın
da mevkufen başlanm ıştır. 

Dava, ceza kanununun 452 in· 
ci maddesinin ikinci bendine 
göre açılmıştır. 

Topaz gibi yilksek kıymeti 
haiz ilstadane bir piyeıle kıt 

temsillerine başlıyan Darlilbedayi, 
ikinci hafta «Mektup• gibi orta 
kıymette bir esere inmiı, üçüncü 
lıafta "Cin SelAmi,, ismile adap· 
te edilen aşağılık bir piyese 
düşmüştü. Bu hafta temsil edil
mekte olan "Deli" Darülbeda
yii düştüğü yerden kaldırmak-
tadır. 

Umumi Avrupa harbinden son· 
ra yetişen genç neıle mensup 
yeni bir Fransız muharrir ve 
aktörü olan Jan Sarman bu 
eserinde bize, haıin bir dimağ 
hastalığının kızıl renkli şafağın
da açan gülleri gösteriyor. Man
zarası ve kokusu bize buruk bir 
lezzet veren bu çiçekler ruh a· 
leminin esrarlı bahçelerinden 
toplanmııtır. 

Genç Fransız muharriri bize 
seven, kahır gören, ısbrabını 
yazdığı tiirlere itliyen, ümitsiz
lik ve elem buhranı içinde hafi· 
zasmı kaybeden bir genç deliyi 
gösteriyor. Sevdiği kadının av· 
deti ve ıevgisini vermesi onu 
sıhhate kavuşturuyor. Mes'ut ... 
Evlenecekler. 

Genç hastanın erkek kardeti 
senelerce onun tedavisi ve iyi
lefmesi için uğraşmıştır, karde· 
şını seven bir adamdır; fakat 
evlerine gelen bu kadın genç 
delinin huıuruou temin için çe· 
kilmiş oldukları sakin muhitte 
bu ikinci erkeğin huzurunu boz· 
muştur. Delinin aiabeyiai deli
nin sevgilisini seviyor. 

Yaıı ilerJemiı ve yaJnı% kal
mış bir erkek rubunda yalnız· 
lığın ve muvaff akiyetsizliğin 
uyandırdığı fena hisler bu adamı 
nereye kadar götürüyor? 

A~abey, kardeıinin attık ta
hammül edememiye başladığı 
saadetine mani olmak ıçın onu 
aldatıyor: Şimdi onu sever gö
rünen kadın eski sevgilisi değil
dir, ona çok benziyen bir baı
kas:dır! 

Sinirleri henüz düzelmiye, ha
fızası yeni yeni yerine gelmiye 
başlıyan genç adamın şuurunu 

yeniden ihtilale vermek için bu 
söz çoktur bile ... 
Şüphe, kin, gayz ... Genç adam 

güç bal ile bulduiu aklını yeni
den kaybediyor: 

intihar. 
Karanlık ıuh deniıinin met 

ve cezirleri güzel, tertipli, piye
sin umumi yapilışı meharetlidir. 
Edebiyatı güzeldir. Genç F ran
sız muharririnin eserini dilimize 
çeviren Bedrettin Bey henüz 
Galatasaray lisesinin on birinci 
sınıfında talebedir; fak at şimdiye 
kadar mecmualarda intişar eden 
tercümelerindeki lisan tem: zliği 

evelce de bu genç imza Ü%erine 
dikkati celbetmiştir. 

Piyesin sahneye konulmasile 
genç san'atkar M. Kemal Bey 
meşgul olmuştu, muvaffakiyeti 
gözle görülür şekildedir. Dekor 
güzelliği de bu iyi tesiri arttırı
yordu. 

Avni B., kendisinin Ihsan Ziya 
B. i t eşvik ve tahrik etmediğini 
söylemiş, şahit Tayyare katibi 
Hasan B. , teşvikten malümatı 
olmadığım yalnız Avni B. in bir 
gUn kendisine "Git, Avukat Ek
rem B. c söyle. Zeynel zadelere 
tarz.iye versin ,, dediği ni, bunun 
da sebebi Türk ocağında Rum
ca konuşmak meselesi olduğunu 
anlatmış, Uz.Um taciri Esat B 
Tayyare kAtibinden işi ttikleri~i 
naklctmi9, diğer baıı şahitler de 
dfnlenlldikten ıonra muhakeme 
tAhlt celbine lu\lmııtır. 

Temsil zayıftır. Deliyi oynıyan 
Talat Bey, hele ilk ıki perdede 
muvaffakiyetli değildi, ıon iki 
perdede daha canla oynadı. Ağa
bey rolUnde Hüseyin Kemal Bey, 
Anne rolünde Neyyire Neyyir, 
delinin ıevgılisi rolünde Bedia 

Hanımlar fena oynamadılar. 
Programda genç kızın babası 

rolünü Zihni Heyin oynıyacağa 
yazılı idi. Sahnede bu rolde M. 
Kemal Beyi g6rdük. Ve çok 
sevindik. 

Bu küçük rol, tiyatro hayatı
mız için büyük bir kıymet ve 
mana ifade ediyor: Bir yı ldan 
fazla bir z.amandanberi küçük 
Kemali sahneden uzak bulundu
ran hastalık tamamen geçmiş ve 
M. Kemal yeniden kazanılmıştır. 
Bu kazançtan dolayı Darülbeda
yn ve seyircileri tebrik ederim. 

Refik Ahmet 

1 SPOR I --------· 
Yunan takımı 
Bu sabah şehrimize 
geliyor. İUc maç yarın 
Yunanlılarla ilk futbol tema

sını yarın yapıyoruı:. Seliinik 
ıampiyonu ve Yunanistan 
ikincisi Aris takımı cuma 
glinü lıtanbul şampiyonu Fener· 
bahçe, pazar günü de lstanbul 
ikincisi Galatasarayla karşılaşa· 
cak. Aris takımını Atinalı oyun
cularla da takviye edildiği için 
sahamıza nevama bir Yunan 
muhteliti şeklinde çıkacak. Bi
zim takımlar da sade lstanbulun 
değil, Türkiyenin en kıymetli 
futbol varlığını teşkil ettiği için 
Arisin şehrimizdeki maçları her 
iki taraf hesabına da bir imtihan 
oluyor. 

Bu itibarla futbolumuz cuina 
ve pazar gtinleri son suel rin 
en mühim karıılaşmasını yapıyor 
demektir. 

Yunan takımı bu sabah saat 
9,40 da konvansiyonelJe .Sirkeci 

istasyonduna muvasalat edecektir. 
istasyonda F enerbahçe ve Gala· 
tasaray kulüpleri erkanı, mıntaka 
rüesası ve sporcularımız tarafın
dan karıılanacaklardır. 

Beynelmilel futl>0l maçları heycri 
tertibiyeslndcn: 

1 - Şimali Yunanistan şam
piyonu (Aris) takımı bugün saat 
10,40 ta Sirkeci istasyonuna mu
vasalat edecek, merasimle kar· 
şılanacaktır. 

2 - Stadyom kişelerinde ve 
Zeki Rıza MilJi Spor mağaza· 
sında satışa arzedilmiş olan ten· 
%ilatlı bilet satışının bugi!n son 
günUdür. istifade edilmesir .. tav-
siye ederiz 

.Fintlar: Sh il tiribün 200 K. 
Kuliıp mcnsubini tırıbuıı 100 .. 

Fenerbahçenin tebliği 
Fcnerbahçe Spor kuli.ıbi.ınden · 
F enerbahçe ile dostane maç 

yapmak Ü%ere şehrimize gelecek 
olan Seliinik şampiyonu Yunan 
ikincisi Aris takımı bu sabah 
saat 9 buçukta S irkeciye muva
salat edeceğinden bütün spor
cuların istikbal merasiminde ha
zır bulunmaları hassatan rica 
olunur. 

Atinaya giden Türk ka-
filesine ve bu meyanda Fener
bahçel i tenis şanıpiyonları mıza 
Yunanlı dostlarımızın gösterdik-

leri hüsnü kabul tasavyur edilmiye 
cek derecede samimi ve candan 
olmuştur. Bu sebeple Futbolda 
ilk temasımızı teşkil edecek olan 
yarınki müsabaka esnasında 
muhterem ahalimizin karşımız-
daki oyuncuları dost bir milletin 
mümessilleri olarak telakki ede-
~~~ini v~ Türk misafirperverli
gmın yüksek derecesini aynı 
samimiyetle izhar eyliyeceğin. 
pek tabii addediyoruz. 

1 
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Karadenizde Profesyonel ıikA-
yetçiler KIZIL VıA-ZAN : 1Ömer 

Ruş tllosn hakkındA Tan 
muhabiri ne dlvor1 

Tan ır•utc.ioin I.atanbul ... 
habiri tarafından yazılmıı bir 
makalede Sovyet filosunun teh· 
rımızı ziyareti doJayisile bazı 
mütalaat yür6tülmektedir. Bu 
makalenin bqlıce noktalanaı 
karilcrimize naklediyoruz: 

Bir Ruı filosunun Baltık de
nizinden gelerek Sivaıtopol 6-
sü bahriline iltihak etmeai üze
rine hU.ule gelen heyecan he
nüz basbrılmadı. O aıralarde Ro
manya hOkOmetinin bogadar 
komiıyonundaki mUmcHili bet 
kruvazör, iki destroyer •e 1edi 
torpito ile takviye ediJmit bulu· 
nan Ruı kuvvei bahriyesinin kara 
denizde toplanmaaından hadis olan 
tehlike endiıesine karıı garan· 
tiler istemiıti. Eier bu filonun 
ehemmiyetine Ruıyanua aidatı 
tedafii tedbirleri, tersanelerin 
tahkim Ye tamiri, Novoroeısk, 

Nekolayef, SıYastopol lımanlannın 
istihkimlarla kabili mldafaa bir 
hale ıetirilmeaini ill•e edersek 
Şarkı karipte Türkiye dahil ol .. 
ıuak üzere baıı devletlerin endi
ıelerjni iayet tabii görl\rl\z. 

Rusya hükumeti komşular1nın 
endifetini izale için ıemilerinin 
daha jyi mücehhez olan Kara· 
deniz limampda tamirine IOzum 
görüldüğünü Ye Karadeniz efra· 
dıııda ki aadakabn Baltik mOret
tebatına mi1&l iÖlterilmek iıten· , 
diii ileri sürdü. 

Fakat nihayet bu meselelerin 
kabul edilmediğini ı6rünce Sov· 
yetter maakeyi attılar ve bahri 
programları mucibince Şarkı ka· 
riple bir filo teıkiline mecbur 
olduklarını bildirdiler. lngiltere bu 
aı yefte allkadardır. 

omaaya matbuatı bir lngiliı 
ÜNll bahrisinin Romanya aahilln· 
de teessüs edeceğini bildiriyor. 
Ayni endiıe Atinada görOIUyor. 
B"hriye nezareti her ihtimale 
karşı Yunan bahri programını 
tadH tasnvurunda imif. M. Ve
nizelosun Ankaraya ziyareti es
nasında Adalar denizinde bahrt 
müsavat temini hakkında müza· 
kereye girişmek ar2uıunu besli
yen Türkiye bundan hoınut ol
myacaktır. Baylece Karadeniz 
s:ıhilindeki devletlerle komşuları 
Yunanistan arzularına rağmen 
bahri kuvvetlerini takviyeye mec· 
bur kalmaktadırlar. Bu hal fÜp
heaiz hazırlıkları ile dikerlerini 
endişeye düşüren ve yeni bir 
kahir siyaset takibini icap etti· 
ren Rusyanın hofuna ııidecek 
bir şey değildir. Ayni zamanda 
Nöyyi muahedesi mucibince harp 
filosundan mahrum olan BuJga· 
ristan ticareti bahriyesinin aela· 
111etini temin kudretinde olmadı
ğından dolayı protosto ediyor. 
Şarkı karipte Sovyet bahri ıiya
selinin mucip olduğu tesirat 
bunlardır. 

iki ecnebi tiyatro heyeti 
aeliyor 

Muharrir ve aktör Jan Sarman 
ile heyeti bir haftaya kadar, tem
siller vermek tlıere şehrimize 
gelec~ktir. 

Bu heyetten baıka, başında 
Maria Aksarina isimli bir artistin 
bulunduğu bir trupun daha 
geleceği haber veriliyor. 

Jan Sarman, buiUnlerde Da
rlllbedayide oynanan .. Deli,, isim
li piyeıia mubarriridir. Burada 
oynayacaiı piyesler ara11nda bu 
eseri de temıil edecektir. "Deli,. 
nin Franıııca ismi "Gölgeler 
avçW • Pecheur d'ombrea,, dur. 

Tokat! 
Bir muallim arkaclat. bir aine

ma turnikesi önlinde tokat-
laada. Pek yakından tanıdığımız 
ba utın hakka ne derece hür
metklr olduj'uou bilmeseydik, 
belki duyduğumuz elem, bu ka
dar deria olmıyacaktı. 

EYet, Mubım Bey, hak bahsin
de pek titiz, hi, uılqmaz bir 
adamdır. Y aradıllflll ba kıymetli 
imti1azıaı ta11dıiı ipndir ki, uğ· 
racLj1 hakaretten bizzat, baklan 
kendiai.oe de bir parça ııçradı
ğına loanıyoruz ve ıabrabımız 
artıyor. 

Hadieeyi evveli "Yakıt., kay
detti. Muhainin " Cumhuriyet,. 
te ,ıkan mektubu lfJD 

acılığını büs&lltUn ortaya koydu. 
Bir ıinema ıermayedan, sırf 
kendi tamaınıa neticesi olan bir 
g-GceDİf, hatta ıUcemı te değil, 
ntm alınmıı bir hak karıısında 
6fkeleniyor. Bir muallim yüzUndc · 
hakkı tokatlamaktan çekinmiyor. 

81% TOrkler, hoca hakkını ana 
baba hakkından üst tutan bir 
mUletiz. 

SecJyemizin kıyınetli varlıklan 
ıruında aaydıiımıı bu ilim hllr· 
mcti, "Melek,, ainemaımda ne 
feei tekilde inkAr edildil ••• 

Botla 6mrilntın zehrine fera
gatini kabk ederek bu memle· 
ketin nlldına en lnymetli ıeyi, 
en geniı cömertliklerle veren bir 
muallim n•dir? Y ann kanunun 
kıracaiı o elin sahibi acaba hiç 
bunu dOıüamüt ıuOdür? Olmıyan 
yerleri satanlar, paralannı aldık
larına aldahlımtların kırgınlağını 
nHal, ne yOzle çok görebilirler? 
Hele tecavOze kadar hangi per• 
va11zhlda ileriiy«:bilirler? Muhsin, 
ve kanun, tecavüze uğrıyao bu 
iki nrhk, kendilerini müdafaa
dan aciz deiildir. Zaten bu aa
hrlar da böyle yük1ek bir dava 
için yaıılmadı. Hayır, ben fU 
tokat derdinden kurtulacağımız 
günfin naaıl olup ta daha gel
nıediiJnden davacıyım. lptidai
liiin, in,.nlığı kirleten küçük
lüklerin en baıında gelen f u 
tokat atmak illeti artık kahre
diJmelidir. Nedir bu canım, her 
öfkelenen, her gazabı şahlanan 
tokat atıyor. Iater lafla, ister 
elle, hakaretler için kanuna çok 
maddeler koyalım ve vatandaı
Jarı bu küıtah zulümden kurta
ralım. 

~o"'" et er 
L6ttn elf ebeaını kabul mu 

eaiyorler? 

Suriç Yolt~aş geliyor 
Sowyct Rusyanın Türkiye se· 

firi Suriç Yoldat bu ayın 27 
ıinde ıehrimize gelecektir. 

* .. T .. " ajansının verdiği malu-
mata g6re Rusya fen Akademisi 
Cungan denilen Çinli mOslUman· 
lara ilk olarak jitincc bir alfabe 
yapmııtır. Cunıanlar Türkiıtan
dan hicret etmit Çin mOılOman .. 
lan olup 15,000 kadar kitidirler. 
Bu alfabe ayni zamanda bir tec
rlbe mahiyetindedir. Pek yakın
da Ruıçanın litin harflerile bir 
alfabeıi yapılacağı zannediliyor. 

<:>o 

Konsorsi yom heyeti 
Bankalar koaıorsiyomu dün 

Osmanlı bankaıı mümessilinin 
de ittirakilc toplanmış, bir aylık 
vaziyet tetkik ediJmiş, şayanı 
memnuniyet g8r01m0şt0r. Gele
cek ayın birinde tekrar toplana-
cakbr. 

Serbest fırka teşekkül ettikten 
sonra timdjye kadar duyulmıyan 
yani bir meslek erbabı peyda 
olmu~tur. Bu meslek erbabına 

•profe,yonel şikayetçi»ismini ver-
mek doğru olur. .Maksadımızı 
iyice anlatabilmek için misal ol-
mak Uue profeayooel tikiyetçi· 
lerden bir tip gösterelim: Hasan 
A:ka! Hasan Aka Y enicami ta
rafından koltuk~uluk yaptığı 

ıza 

~-42-l GÖMLEK 
Oğlum burada sana kimse doku

namaz. Şayet dokunan olur-sa .. 
söyl•n•n bir adamdır. lstanbul· Cematin içinden biri bağırdı: ranlar birer birer sıvıfıyorlardı. 
da aon belediye intihabatında _ Sizin 1ıallu akit erbabı ae- Hiç lbir kimse onlara karşı böyle 
rey toplanan sandık mahallerini dikleriniz •ıra ile ıaltanat bekıliyen sözler söylemeğe ı:esaret edeme
birer birer dolaşarak intihap en- ad~lar.dır, ~i~ o~a ınüracaot mişti. Hiç rı>ir kimse hakikati bu
cümenleri müvacehesinde hak- etti~ fakat. bın .de b~ze !'ar.d~ ~- kadar parlak ifade eelememişti. 
sızlıktan, usulsüzliikten şikayet medı. Hepıı de yar. çızdiler. Sız bı· M h l .. ı · · lf r d·~ · 

le Onlara uyuyorsunuz. Hepiniz bu eç u genç 'SOZ etım 1 ır ıgı za· 
ederek yaygara koparmakla ken· A ı ı k l t 
disini tanıtmıfbr. Ayni adam adamı meiek gibi tanıyorsunuz. man 1i i e yapaya mz a mış ı. 

Halbuki onun ne gaddar o1duğunu Ali onu yanına çağırdı; bir kerede Firuzağa camiindeki · tÖ l 
aandık batına g-itmiş, iımini def· biz biliyoruz. Bize dönmek için • - Aferin oğlum. Senin i in 

mir verirken katlimizi ferman e- bu herifleri buradan -savmağa kafi 
terlerde aratmıı, bulunamam1f. d bizi huzuruna clavet ederken • 
«Efendim, Serbest fırkadan ol- ~:;vanı göndererek bizi tehdit e· geldı! ded~. . . . . 
duğum için ismimi yumamqlar. Bu den 

0 
değil mi?.. - ıBenım dılım ve sıı:ın hima-

ne hakııılıkJ Bu ne zulilmdUrl• Bu sırada odanın müntehaıın· yeniz: .. 
diye bağırmıı. Sonra Akbıyık, dan batka bir .eı yübeldh - Kimiin sen oğlum ... 
daha sonra Knçnkayasofya inli- - Siz hakikaten müfsit ve ha- Meçhul genç yüzünü açtı ve 
hap mahallerine gitmiı. Oralar- ~is adamlanmız: ~kiralığa ~ık~~- Alinin elierini öptü. ~li hayret 
da yiue iımini arattırlDJf. Tabii gın~z halde ken~~~ze ~tka bır •us etmiıti. Çünkü bu gen~, erkek 'bi· 
b 1 Bul verıyoraunuz. oJOyleyınız bakalım. _. . L l .. "d" u unamamıf. unamayınca ev· H • • . 1 f" le degıldı. Bu genç ey a ı ı. . . ! angınızın maıına, canına ıere uıe 
vellu ıekıld~ yaygara koparm!f zerre kadar bir tecavüz vuku bul- Ali sordu: 
Hnllsa ayın Ha~~n ~'ka Kadır- du da onlann intikamını almak i- - Böyle bir zamanda senin 
g~? K~mkapı kılıseııoe, Laoıa çin ha~eket ettiniz ıve buraya seldi· burada işin ne?. 
kılısesıne ugramıt. Oralarda da niz. Hangi zulme ujnulıruz da a· _ B • Naile ~önderdi. Müf
ismim yok diye gürültü -etmifl dalet istemek için :kıyam ettiniz. "tl den~ ett4;>ıg· ·ım gibi mu-

d • J • • . b" d sı er, emın arz , 
Bütün bu say ıgımız yerler e Hangınızın muayyen ır avaaı, ve h t d"t lti"l ev ·Lalkın 

bi "ki . d e· . . . d asarayı eş 1 e er, )1 Haaan Akanın tabın tanınmıı ve ya r ıı yetı var ır. ınnızın .e • . . ld _ 
t b•t d'l · ld ğu .. d' yok Hepiniz ümmetten bahsedı· su tedarık etmeler.ne manı !J u eı ı e ı mış o u na gore ı- · • . . d d" 
ğer intihap mahallerine de uğ- yoraunuz. Ümmet sizinle beraberse lar. Sızden ıstım at e ıyoru~. _ 
ramıt oJmasına kuvvetle ihtimal n~çin bul!1ndu~unu4: yerlerdeki ~ü- - Peki, kızım, ıen gerı don 
verilebilir. kiimetlerı ~e~ırerek hakkınızı ı~- Ye ona benim bu işle meıgul ola-

Bu takdirde Hasan Aka el- k~k ~tmedı~ız ~4: buralara geldı· cağımı bildir. Kendisine söyle: Biz 
bette bir tane değildir. Onun ~ız. ~~m~ın aızınle beraber oldu- bu herifleri buradan daiıtamayıZt 

'b' d' b. kl d h ._ gu bır ıftiradır. Ummet her yerde k gı ı ığer ırço arı a raacı- h .. '-~- t• d d Mem fakat Osman emrederse her es 
ı k ·1 d h k u~uıne ın en memnun ur. -
ı . gayreb e o tarz a are et nun olmuaydı, olduğu yerde kı- silaha sarılır, bunlara haddini öğ-
etmış olanlar bulunacekbr. Bil- yam ederdi. Siz bir sürü çapulcu- retir. Bunun batka bir çaresi kal· 
tün bu gUrültDcU, p~brtıcı ~dam- aunuz. Ümmetin mukaddeaatile, madı. Siz Hz. Osmam iknaa çalı· 
lara (profesyonel tıklyetçı) de- mukadderatile oynamak itaiyor ve u 1 b" la ~ki adır . . . .. f .. .. . tmız. uun ar ır a y e,. y . 
mekten daha muvafık hır unYan buna iımmetı muda aa ıusu ven· O l k . ., - t '-

. . . • nara at§ı mername" goı erme~ 
bulunabılır mı? Sonra bu mıaal- yoraunuz. d A l d l" d ? 
ler ortada iken intihabat işlerin- Müfsitlerden biri dayanamadı; manasız ır. n a m m~ ev 8 ım 
de yapılan her ıikiyete inanmak Ali ye baktı ve: w - Anladım efen~ım •. 
d - J b·ı· ·? - Susturun fU oglanı, yoksa o• Leyla tekrar yuzOnü kapadı, 

ogru o a ı ır mı k d""k · 1 d d. O O 

Bağlar batı cinayeti 
Bir müddet evvel Bağlarhaşında 

bakkal Teof anı vurmakla maznun A~lan 
Istanbul ağır ceza mahkemesinde on 
sene hapse mahkôm edilmi~, hükOm 
Temyizce bozulmuştu. 

fli'akız mucibince vak'anın olduğu 

yerde keşif yapılmıştır. Dün mahkemede 
keşif raporu okunmuş, vak'a yeri ile 
Aslanın o anda bulunduğunu iddia 
ettiği kötkün arası J ,060 metre olarak 
tesbit edildiği, bu mesafenin l 1 dakika· 
da alınacağı neticesine varıldığı, fahit· 
!erden bir kısnıının o gece l4mbalann 
yanmadığını, bir kısmının yandığını söy
ledljti ınlaşılmıştır. 

Jki taraf vekilleri ırasında uzun u· 
· zadıya münakışa olmu~. davacı taraf, 
rapor.'.\ iti:az etmiş, müddei umumi Ce· 
mil Bey aydınlık bah~inin tenevvürü i· 
çin oraca dinlenen şahitlerden b1şka bil· 
tün şahitlerin mahkemode dinlenilmesini 
istemiştir. 

Bu hususta bir karar verilecektir. 

nun anını o erım. e ı. Ali ona refakat etti. ou sma· 
Demi~ki aöz s~hibi yılmadı: nm komşuları olan evin kapısına 
- Elınden gehyoraa kalk ve de k d "tü dU Çli ko onun bir 

dediğini yap! dedi. a ar go r · n k F 
Meçhul hatibin sözlerini zevkle ıadre uğra~a~ında~ kor tu. a-

dinliyen Ali müdahle etti: kat Leyla, Alının eYınde Mehmede 
- Dinleyiniz, dedi. Burada her tesadilf. elti. Onu merak etti. 

kes fikrini açıkça söyler. Siz dece- Acaba nereye gitmişti. Fakat 
vap v~riniz. . .. .. LeylA onu Aliden sormağa cesaret 

Ah sonra meçhul hatıbe dondu: d d' 
- Oğlum s5zt1nU tekmille, e e~e·ı ı. L la sabırsızlıkla bek• 

burada sana bir kimse dokuna· 
1
. daı e ey yı 

S d 1 l . ıyor u. 
maz. ana o rnnan o ursa aenın 0 d" .. n bH ··k bir 

1 b • nun ox.uş ona uyu 
kılıcından evve enım kıhcımla 11 . d" L 1.. AJ" · d d'k· teae ı ver ı. ey u, ının e ı 
karşılatır. Jerini anlattı. 

Alinin bu ıöılcri bütün olu· Hz. Osman bu adamlarla mü· 
ranları susturdu. Çünkü Alinin cadeleyi emredene herkes on• 
kılıcile karşılaşmak onların hiç ıtaat eder ve bu adamlar dağılır· 
ıııne gelmezdi. Alinin kıhcı, bütün lardı. Buna başka çare kalmamıştı. 
Haşim oğulJannın kılıcı demekti. Naile bu tavsiyeyi dikkatle 
Müfsitlerin hepıi uslu uslu otur- dinlemi,, fakat kocuının ona itti
dular ve dinlendiler. Meçhul gtnç. ba etmiyeceğini de hissetmişti. 
devam etti: Çünkli kendiıi d.- bunu biliyor .;e 

lhtihls davası - Görüyorsunuz ki biz aiıin bu çareye baş vurmıyacağım söy-
Istanbul ağır ceza mahkemesinde mabiyetinizi anlamıı bulunuyoruz. IUyordu. Onun emeli müslümnnları 

dün Istanbul vilAveti sabık veznedarı Eş· Buna rağmen ıize iyi muamele birbirine kırdırmamaktı. Fakat Na· 
ref, Defterdarlık ~uhasebe müdürü Ham· edildi. Size hayırlı vait)erde bu- ile tekrar çalışacaktı. Ley!a da 
di, mümeyyizleri Rnşit, Gıllp. Nevzat ıunuldu. Arzularınızın yerine ge- ona yardım etmeği Yad Ui. _ 
Beylerin muhakemesine başlıınmı~tır. . tirileceği söylendi. Siz bu hare· iki kadın başbaşa konu;uyor 

Davada Eşref Bey ihtil&sla dığerlerı . . . ken Mervan geri döndü. Leyli 
vazifelerinde ihmalle mazmındurlar. Ev- ketı zafa hamlettınız ve şımardı. bili k k lb" . ·1 "d" S&J 

D . . . k 1. d h 1• so a e ısesı ı e ı ı. 
rıı k okunduktan sonra reis Nusret Bey nız. eylet reısınm at m en, a - M d" eli.-

. · d h·ıı · k • • D 1 manzara ervanı en ışeye tarafından JSUcvap yapılmış, a ı ıstl • ınden bahıe başla ... mız. ev et re- _ d. L I d .. d.. rd\l• 
rıız tahvillerinin sandıkla Ankara ya nak· isi sizi huzuruna davet ettiği haL şur ü. ey ly~ . o~ • u ve ıo • 
lindc lhtildsta bulunduğu iddiasına kar· . d . b t d. - Dıtarda mıdınız?. 
şı ne diyebileceği sorulan Eşref B. in· de sız 0 avete ıcabd•. ektme ındız. - Evet, iıim vardı, onu gör-
kAr etmiştir. Sonra en küçUk te ıt arşısın a düm ve döndüm. 

Diğer maznunlar da ihmalleri olma- kaldığınız Jaman asıl mak1adınızı _ Ben size çıkmamanızı ric• 
dığını söylemişlerdir, Muhakeme tahki· O'Österdiniz Onu muhasara altına t • t• ç·· k'" t ı kt e ... pi" . . ~ · e m'f ım. un u or a ı a ... 
katın taınıkıne kalmıştır. aldınız. Onu susuz bırakmağa yet yok. Siz beni dinlemiyere1' 

lzmirde ilk İçtİmft karar verdiniz. Hangi müslllman, çıkm~ınıı. 
lzmlr, 22 (A.A) - Yeni belediye hangi inıan btsyle bir harekette _ Sizi ne diye dinleyeceğiru?L 

azalan bugün ilk defa olarak toplan. bulunur. Bunu kafirler bile yap- - Ben sizin niıanhoızım?l 
mış, reis ve encümen Azalarını intihap ma z !!! _ Benim böyle bir ıeyden b~ 
ttmişlerdir. Riyasete. eski reis Sezai bey l 

Meçhul genç bu söz eri söy- berı'm yok. intihap olunmuştur. Yeni a.zalar meyıı · 
nında 3 hanım ,;ardır. lüyorken Alinin buz.urunda otu• [Bitmedi) 

• 



• 

( ŞEHI~ HABE~LE~I ] 

L----------------~~--~--------------------~-Tl~ct iiıeu.ılnde: 

Dünkü içtima 
Şark Şimendifer kumpan
yasile ihtilaf ve zeytinyalar 

meaclcai kouuıuldu. 
Ticaret odası medi•İ dün Ne

cip B. in riyasetinde toplanmıştır. 
içtimada ev•eii kazanç ver-

gisi itiraz komisyonuna Hacı Ne
cip B. in intihabı tanip olun
muttur. Sonra oda ile Şark de
miryolları arasındaki ihtilafın 

müzakeresine geçilmiştir. 

Birkaç ay evvel Ticaret odası 
Şark demiryolları kumpanyasına 
müracaat ederek Trakyadan ge
len dökme buğday yüklü vagon
ların sahile kadar getirilerek 
doğrudan doğruya mavnalara 
boıalblma11nı istemİftİ. Kumpan
ya o zaman bu müracaatı kabul 
ederek pek az bir masrafla ba
J:l tesisat vücuda getirmit fakat 
buğdaylan doğrudan doğruya 
mamalara verdiği ye hamal kul
lanmadığı halde tüccardan ha
mal parası almakta devam et
miştir. 

Bu vaziyet Uzerine Ticaret 
odaaa kumpanyaya yeniden mü
racaat ederek hamal parasına 
itiraz etmiş, alınan paraları geri 
istemiıti. 

Dlln kumpanyanın cevabı o-
kunmuştur. Kumpanya, vekalet
ten tasdikli tarifeyi tatbik ettiği
ni, bu parayı tahsilde hakla ol
dujunu bildirmektedir. 

Azalar buna itiraz etmiş, paranın 
ancak İf mukabili alınacağını, 
hamal parasının fiatları yükselt-
dijini söylemiştir. Neticede iktı
aat vekaletine müracaata karar 
Yerilmiıtir. 
Bundan sonra zeytinyağı komisyo-

nunun raporu okunmuıtur. Ra
tponla bu r.neki diinya fazla i11-
tibaali karıı•ıoda yaglanmızın 
ihracını temin için muamele 
Yergiainin tenzil veya tahfifi is
tenmektedir. Bu da kabul olu
narak vekalete müracaata karar 
Yerildi. 

Daha ıonra ticarethanelerin 
fllpbeli kazançları üz.erine tarho
lunan kazanç vergiainin, bu ka
zanç temin edildikten aonra tah
aili için vekalete müracaat edil-
meai kararlaıtırildı. · 

Muhtelit mahkemelerde; - ~ 

ltalyan mahkemesi 
Dün iki davaya baktı 

Türk-İtalyan M. mahkemesi diln 
açılmıı ve iki davaya bakmı§br. 

Harbi umumide Tophanedeki 
iki gayri menkul malın iıtimli
kinden dolayı Türkiye hükume
ti aleyhine ltalyan tebaasından 
Galerini tarafından açılan dava 
hakkında ajanımız Osman B. 
mlldafaatta bulunmuş, bu istim
llk iti hakkında evvelce Türk 
mahkemelerinden karar sadır 
olduğu için bu daYayı muhtelit 
mahkemenin riiyet salihiyeti 
olmadığım ıöylemiftir. Muhake
me karar 'Yerilmek üzere talike
dilmiştir. 

Merasim programı 

henüz kat'i şeklini almış 
değildir .. 

Dnn bir refikımız, 29 teşnnı
enelde yapılacak merasim prog
raaıının tanzim edildifini haber 
"•rerek bir program neıretmiş
ıe de bu program lienftz mis-
Yeddeden ibarettir YC kat'i ıek
liai henUz almamlfbr. 

Maahaza programın geçen ıe-
iaelerin programlarma mfiıabib 
olac.ğı anlaplmakta~ır. Yalnız 
merasim saatlerine ait bazı ta
dü&t JH).l&acakbr. 

Qefter.cııı~ı ı kta: 

Yen · tahrir 
y ahudilerin ~ 

koneresi 1 
Musevilerin Havra ve mezar- Her ınıntal<:a müstaki3 

lık gibi itlerini iaare 'eden lıe- bir cüziitam olacak 
")'etin •zUJndan ankat Hazan MUMltktiat "'pi İçİll .J'llP~ 
efendi Fransızca Milliyet refiki- lacak yeni tahrir için hazırlıklar 
miıe beyanatta bulunarak evel- bitmek ilzeredir. ite ilk defa 
ki iÜD toplanacağından bahse- Fatih mıntakasından başlanacak, 
dildiğini yazdığımız Musevi kon- Ol"tlsı bitince diğer mıntakalara 

geçiJeeektir. Yeni tahrir netice· 
greıini tekzip etmiş ve ilAveten ıioin bu aııeden itibaren tatbik 
demiştir ki: edilmesi ihtimali udır. Maahaza 

"- Böyle bir kongre taplan- tatbikat .ıçin bütün mıntakaların 
mıyacaktır. Çünkü MuseTUer .ken• 'tahririnia ..bitmesini beklemek 
di vaziyetlerinden memnundur." icap etmiyecektir .. 

Halbuki, haber aldığımıza gö- Her mıala'ka mUstekil bir cUzü-
re bu kongrenin toplanması fik.. tam addedilecek ve o mıntakada 
ri hala mevcuttur. Sebebi de tahririn bitmediğine dair viliye
avukat Hazan efendinin gazete- tia İlinmı .nı&teakip tatbikata 

lere gönderdiği bir tel:>liğe ~ baılanacakbr. 
koyarken arkadaılarına haber Bir iddianın tahkikine 
vermemiş olması ve hu tebliğde başlandı 
kendisinin Musevi cemaati reisi DilJlkli gazetelerden birisi A. 
olduğunu ipret etmiş bulunmasıdır. A. aj&na1 illnat şubesinin, Def

derdarlığa ait bazı ilAnlan ecnebi 
Kongre toplanırsa bu mesele mevzu· gazetelerinde aleIAde bir fiatla 
babı olacaktır. Museviler akan~ neşreltirdiği halde Defterdarlık
yetler hukukundan feragat et- tan blririci Ye ikinci sahifelerde 
tikten sonra artık Musevi cema- nqredilea ilinlar tibi i)IU'• 

ati kalmamıı olduğuna göre ce- ald..,ğmı Ve hu yn:aden büinellİD 
maat reisliği iddiası avukat Ha- aegari (15) bin Jira arar eltitfni 
zan Ef. için haiz olmadığı bir yaımı~. Dan deftei(!arLk me-

. ıeleyi tetkik ettinlleğe bqlamıı-
sıfatı takınmak mahıyetinde gö- tır ill t b '! 1 b" fdd" .. . • na 'u eaı bay e ır ı-
r ulmektedır. anın Yarİt 1---' .. alSylemİştİr. 

llltlJIJIR!Jlllm rmmm ntnmfftnannmmnnurııfllt1'nnı .............. ,.,mrn.w.ıı Ouaauıgını 
""-~--- ı - · -

Sirkecide sokak muharebesi 
Arabacı sabıkalı çolak Hayri yeni detnekçiyi 

öldürmek istedi 
Bunun üze .. Jne Sirkeçlde 25 el sllth atlldı 

Dün saat ikide Sirkecide Ara• 
ba iskelesinde bir arbede olmUf, 
bir kiti yaralanmııtır. Hadise 
hakkında aldığJmız malüınab 
yazıyoruz: 

Sirkecideki arabacılann iki 
aydanberi başlarında değnekçi 
tabir ettikleri intizam memuru 
yqktur. Bu it için muhtelif kim
aeler arabacılar cemiyetine mü
racaat etmiş Te değnekçiliğe ta
lip olduklarını bildirmişlerdir. 
Arabacılık kahyalığı yapmıı olan 
çolak Hayri iamindeki bir adam 
da bu Tıtıifenin kendisine Teril
mesini istemiıtir. Çolak Hayri 

daha on bet glln evvel hapisten 
çıktılı Ye müteaddit sabıkaları 

olduğu için değnekçiliğe tayin 
edilmemiıtir. Ba sıralarda elliye 
yakın arabacı bir mazbata ba
ZJrlıyarak arabacılar cemiyetine 
vermiılcr ve Arif efendi isminde 
bir zatın kahyalığa tayin edil-
mesini istemiılerdir. Nihayet ey
velki gln cemiyet arabacılara 
şu tebliği yapmıfbr : 

« Mükerreren vaki olan mtira
caabmı. üzerine vermiş okluğu
nuz mazbatanız tetkik olunmut
tur. Talimatnamei dahilimizin 13 
üncll maddesi mucibince intiıam 
memurluğuna Arif Ef. nin tayini 
heyeti idarece muvafık görill
müftür. KaYanini mevzuaya ve 
usultı esnafa riayet etmek ve 
biç bir münazaaya meydan ver
memek ibere yekvficut olarak 
kardetçe ça111mamz, vicdani ha
reketten aynlmamaım tavsiye 
olaaar •• 

Dnn sabahta itibaren Arif Ef. 
yeni yazifesine batlanufbr· Ce
miyetin karanDdan Ye bu tayin
den memnun olmayanlar derhal 
Arif Ef. nin etrafmda dolatm•
ia ve kencüiDI tehdide befla
mıtlardır. Arif Ef. yi iatiyenler 
kendisine yanlarından a,nlma
maamı s6ylemiflerdir. Fakat dOn 
ıaat ikiye dojra Arif Ef. aiD karnı 
acıkm11 ye arkaclqlannd• ayn· 
larak lokantaya ıitmek ı.temit
tir. Arif Ef. ala caddeye caJanası 
fizerine bir klfcde plenmif 
olan çolak Hayri hemen meyda
na çıkmıı ye tabancaama ~ke
rek Arif ef. nin nzerine ıekiz 
el atq etmittir• Çıkan lmrıun
lardan biri Arif Ef. nin bacağma 
iaabet etmit ye ağır mrette ya-
ralamıtbr. Arif Ef. de .ıllh çek
mit iae de atet etmemİftil'. Silih 
ıeılerine Arif Ef. nln arkada.
lan koımutlar ve Sirkeciye doğ
ru kaçan çolak Hayrinin berine 
bir hayli kurıun almlflardır. 
Hayrinin arkadqlan da bu arada 
bir iki el •ilih atmlflardar. Fa
kat bu silAh möaademeainde biç 
kimae yaralaumamı9, kvfunlar 
iki lokantanın camma •• duYar
lara isabet etmiftir. Çolak Hayri 
yetiıen polialer tarafındM yaka
lanm19br. Arif Ef. Cerrahpqa 
butane.ine kaldınlnufbr. Ara
bacılardan Hüaeyin, Sa1t1ı, Ah
met ve bir kaç yardımcı polisçe 
tabb isticvaba ammııbr. Bu ba
diH y&zlnclen bir çok ld .. ler 
bir ı.,1i .. .,. ... ,... • ........ 

S - VAKiT 23 Teşrineve1 ~9~ 
Oo.tc~ta konferan ı. ve ısın 1•, .....-:-------::~~~~~~'!mi~ 

derslerı VAKiT ~ T urk ocağı kışlık f alı,·rtine 1 T. 
saniden ltıb:ıren başla\ac:ıl..ur. l ler s ne 
olduğu g bi bu sene d hı per~embe .23 7 e~r.inevel Per~embegso 
gönti akşamlan memleketin ilım 'e ırfan 
sanasında ta ınmı.ş 1 t 1 ) t rı 

tarafından gcnçlıği 'e umumu al k d r 
edecek ciddi me\ ıular uıerinde o f e
ranslar ver ilecektır Kon fcrnn l:ır gece 
saat 21 de ba~ la) acak ve bilahare kon
ser verilecektir. Bu konferanslara her 
kes gelebilir. 

Bu sene Ocak·t kı 1 s n kurs a t 'si 
edilmiş tir. Fransız'ca ) a il~' eten Alm ca, 
lngnizce ve Itnl) anc dersleri ı.onm tur. 
İ3u lisan kurslarından herke ın ı de 
rdebilmesi için mesaı saatlerinden nra 

l)ahilde 

ı aylıRt Kurut 150 

3 • 400 
6 .. • 7.50 
12 ~400 

Cemaziyelevvel 

1349 
u gecekı Ay 

Haıiçte 

80(1 

\4~0 

l70tl 

verılmesı tekarrür etmıştir I.ısan drr le
ri de I T. sa ııide bJşl:ı~:ıc:ığı ıçın 
bu derslere devam etmek ı~t ) lcrın 
şeraitin i ve de\ :ım saatleııni oğr mek 
üzere şimdiden oc:ık kitabctine murn 
cat etmeleri rica olunur. 

Günqın aotuşu . ô,18 - hatı1ı rJ\20 

Ayın do~u 6,55 - batıp : 18 10 

Namaz vakitleri 

'•b"lı oıı .. '"""=' 'q•m v...... ı.-~ 
458 lt ,69 1458 17.20 1951 4.40 

Ferah Sinenıasında H ava : 
Bu akşam Aşk olmez, operet 3 per· 

de; sanatkdr Jsmct Fahri. Cemal • hır 

B. ve arknd:ışlarının iştir:ıkılc bü ük 
gala sinema varyete: 

Dun azami hararet 23derece oimuş. 
tur. Bugun muta\·a c;ıt şlddede ~ylu 
e rcck, hava bulutfo 'Olacakur. 

Radvo ı 
Dr. A. KUTiEL Bu akşam lstanbuldll 

Cilt ve efrenci hastalıklar ted:ı\ h nesi. • aa t ( ekizdcn ona kadar alamfltı 
Karnköy Topçuln caddsier 34 f q) • 

iat. B. Darülbedayi temsıUeri 
Sinemalar: 

Bn akşam 

saat 2 ı ,30da 

Alltazar - Fahişenin hayab 

ISTAHBUL BELEDiYESi l\' emdar - Çaıın elması 
l\sri - Kanlı srvda 

1rrrrr llU Elhamra - A.şk resmi geçidi 
U~~ m ~u Ekler - C.1nb:ız:ınc kı zı 

Opera - iki kalp birleşince 

1 

Beıiktat Hilal - dalet ..:ımbalt 
Etuval - C\uhun gemic;i 

1111 Fransız - Kartiye J..oten 
Yazan : Mejik - Hacı tl\]mıı 

Deli 
4 Perde 

J. Sarment 

1 

1111111 J Melek - Aşk resmi geçidi 
Nakleden : Şık - Bir an için ~I 
Bedrettin Süreyya~adıköy - Demonya 

Hale ( Usküdar ) - Cızb•nt 

l 
.. İİİİİıBu .. amkş•a•m•u•· n.lf•or•mna•lı•z•ab•i•ta•n•i•çl•n •ll•~·i··-1 __ _.__. __ __,_.__. biletlerde tenzilnt vardır. ..--..ı-

~;gm~~~~ Kendi tipinde yegAne aktör ~~W~~R 
LON ŞANEY 

Öln olmasına rağmen dün akşamdan itibaren 

Opei-a :~=1~!;:~:. Y ııl dıırı ın 
Filiminde yaşamakta ve bUynk muvaffakiyetler kazanmaktadır. 

~~~~~~~~s~~.C.U.LU&~~--

!HHHH M A XJM ... 
5 Müdürü : J. Lehmann 

111111111 
;: ;: ... ... 

; Pek yakında: 4 Alman Fratcllini :5 Büyük dünya eğlenceleri baılıyor. 

::: .. .. ... ... ... ... 
:'.: Nala DE ERRERA: meşhur lspanyol dansözn ldl glinlerde : 
S:: saat S ili 8 e kadar TE DANSAN. Cuma ve pazar günleri i! 
: ıaat 11 ilA 13 e kadar Matineler. :; ... ... 
5Fiatlar mutedildir.Konsomasyon 2Skuruıtur.;:; ... ~ = Her akşam varyete numaraları ;: 
5 Cuma Ye pazar g ünleri saat 5 ı ii Se kadar nryete programı ile .j 
illllllllHHIH "~ BUyiık m fne dansant ~:UHllUllllll 

HAFIZ KEMAL BEYin 

BiA 
da okuduğu 

evlô u erif 
Plakları çıkm,ştır. 

Hususi bir albümde beş piakJık bir 
Hafız Kemal Beyin bir resmi ile 

beraber 1 125 kuruştur. 

. 
sen 
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!M~ı;:;" ::t:h~b~·ı 
- [Üd tarafı birinci sahifemizde] i 

Herhalde zamanın ihtiyacına f 
- muvafık yeni b.ir talimatname- i 
: ye ihtiyaç vardır. Ojğer taraf
a tan muhtarlık meselesi, muh
' tarlarm aldıkları ücret nokta
) sından da tetkike muhtaç bir 
II iştir. Denildiğine göre Beyoğ
~, lunda Hüseyin ağa mahalleıi 

gibi bazı yerler vardır ki bu
raların muhtarları ayda en al şağı iki yüz, iki yUz elli lira 

N kadar mühür parası almak- ,-

) 
tadır. 

Halbuki Küçük Ayasofya 1 

l"' gibi diğer bazı mahallelerin 
muhtarları ayda bir iki lira 

1 
bile alamamaktadır. Ücr•tler 
arasındaki bu nisbetaiz fark 
nazarı dikkati celbedecek baı
lı başına bir meseledir. 

Bugünkü muhtarlık teşkilatı 
kurunu vustai bir müessesedir. 
Acaba Istanbul gibi büyük 
şehirlerde muhtarlık vazifesi 
daha salahiyetli ve daha ka
biliyetli memurlara, meseli; 
nahiye teşkilatlarına verilemez 
mi? Bu cihet ayrıca tetkik _ 

) 
ve halledilmelidir. ~ 

, ı ı • ı ı ı 11 • uıııımıııu1JJJıııımrııııuuıınınıııu111J111111UUıııwunııwı11u • , 11 ı ı 1 ı ı 1 ra 
f Küçük haberler 

Cikolata fabrikaları - Çikolata 
sanayii inkişaf etmektedir. Bir sene zar
fında şehrimizde I 2 imalAtane açılmıştır. 

OtomobiUerin sur ati - Son 
gunlerde otomomillerin 20 kilCJmetreden 
fazla gitmeye başladıkları anlaşılmiştır. 

Stir'atin kontr0lu için bütün po'US!erc 
yeniden emirler verilmiştir. 

Açık sekiz memur - Evvelce 
poı;ta ve telgraf idaresince açığa çıkan

lan sekiz memur tekrar \'azifeye alın
mıştır. 

Vali beyin teftişi - Evvel
ki gun yapıl makta olan >o il arla dispan • 
ser binası inşaatını teftişe giden vali 
Muhitdn Bey dun avdet etmiştir. 

Rauf B.-Jrak hüktlmetinin sabık 
Tiırkiye sefiri ve IAhik lran sefiri Rauf 
Be\ dıin Avrupadan şehrimize gelmiştir. 

Tahlisiye müdürll-Tahlislye ida
resi umum müdüriı Necmettin B. idare
nin baıı işlerinin halli için Ankarayı 
gitmıştir. 

Sadullah B. - Seyrisefain umum 
mudurü Sadullah B. dün akşam Yalova
dan donmüştür. 

Seyrisefain biltçeıi - Seyrise
fainin yeni bütçesi umum müdürlük ta
rafından hazırlanmış ve Ankaraya gön
derilmiştir. 

Boğazlar komisyonu - Boğaz
lar komisyonu mutat içimaını yapmıştır. 

Çatalca icra memurluiu -
14 lira maaşlı Çatalca icra memur· 

luğu mllnhal olduğundan !\leslek mek· 
tcbi icr& şubesinden mezun olanların 
evrakı müsbitlerile birlikte Istınbul mild· 
delumumiline müracaatları lilzumu bil· 
dirililemktedir. 

Cen1al Hüsnü B. gitti 
Bern ıef aretine tayin edilen 

sabık Maarif vekiü Cemal Hüs
nU Bey, birdenbire harekete 
karar vermis ve dUn ekspresle 
Berne gitmiştir. 

Evlenme 
Mukdim Osman beyle hacı Şevket 

B. kerimesi Fatma ~lüzeyyen hanımın 

bugun evlenme merasimi yapılmaktadır. 

iki tarafa saadet temenni ederiz 
.A lzmirde doktor Demir Ali beyle 

ferik merhum Jbrahim pnşa torunu ve 
Kara Osmnn zade Halide hanım kerimesi 
Husniyc hanımın bugiln Izmirdc evlenme 
merasimi olacakar saadet dileriz. 

Tefekkür 
Oezetemizin 14 yaşına basmasını 

tebrik eden Akşam, Puliı:ika, Son Posta 
refikJerimlze teşkkör ederiz. 

ttizer 
".Artikolkr adasına seyahat,, roman 

tefrikamız münderecanmı1.1n çokluğuna 

mebni bugiın dercedilemcCi. Karilerimiz
den özür dilem. 

....../ 

Istanbul Defterdarlığı ilanları 

Harita Arşm-P 
Na.lan lan 

8 Teşrinisani 

2 3239 
3 3483 
4 3996 
5 3413 
6 2960 
7 3222 
8 3135 
9 3256 

10 2838 
11 3417 
12 2995 
13 4005 
14 2978 
15 3309 
20 3587 
17 4580 
18 3056 
19 3187 
16 3413 
21 3657 
22 3448 
27 6966 
24 3413 
25 3674 
26 3936 
23 3100 
28 '232 
31 3387 
30 4510 
2Q 4180 

Satılık Arsalar 

930 

45 
29 
20 
62 
74 
3 

92 
88 
49 
57 
78 
15 
12 
79 
52 
23 
25 
62 
49 
5 

58 
66 
91 
16 
7 

24 
83 
90 

~ 
~~~ ı\. 

\ 

Mahımme.n Tediye 
Bedelleri şartlan 

CtqPartesi Aleni mU7.Vede 1 
8 taksitte ( -·-

3853 > ~'- ' > . .> 
3664 » » )) 

6307 > )) > 
2693 » > > 
2336 ,. > > 
3390 > > > 
4948 > > > 
2570 > » ıc 
2242 > J) > 
3597 » J) » 
4726 > J) » 
2160 » > » 
2352 > )) )) 

3482 » » » 
3663 > )) » 
3615 )) J) lJ 
2414 > > » 
4191 )) » )) 

4490 > )) » 
2886 )) }) )) 

2723 » )) )) 

8328 » > » 
4498 )) )) 15 
2901 » » )) 

3105 > » » 
3261 )) > )) 

5565 )) )) ' )) 

2830 )) J>;r » 
3559 » )) )) 

Mas » > 17 

'-. "5=~;::::::""' 

-· -· 

Mtızadeye günleri 

3163 2497 8 Sene ve 

» » » > 
» » » i )) 

)) » » Kapalı zarfla 
> » )) Aleni müzayede. 
> » » )) 

» » » )) 

> > » » 
)) » Pazartesi )) 

> )) )) » 
> )) » )) 

)) )) )) )) 

» » » » 
)) » )) » 
)) )) » )) 

» » )) \ Kapalı zarfla 
)) )) Salı 1 Aleni müzayede 
» » » » 
> » )) » 
)) » » » 
)) » )) » 
> » » » 
» )) )) Kapalı zarfla 
» )) Cumartesi Alenj_müzayede 
» » » )) 

» )) )) )) 

» » )) )) 

» » 'O Kapalı zarfla 
)) )) )) Aleni müzayede 
» » » » 
)) )) Pazartesi Kapalı zarfla 

Devamı 7 inci sayıfamızda 

.,..., 
taHp 

3 
lJpı, 
baz.ıı 
ht 
'ttlt 

• 
"hı 
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Adliyede 

Resimliay dAvası 
Sabiha zekır- . yı H. la Sehtet 

8. dün beraat ettiler 
Resimlı Ay mecmuası aleyhine bir' 

Istanbul Defterdarlığı ilanları 
müddeı e\Vel "Savulun ben geliyorum .. 
yuuındın dola), açılın d•\'a., bt•nbal 
ıığtr cıezı mahkemesinde uıl!ız ve mü· 
hcyyiç nefriyat maddesinden imtiyu: 
sahibi Sabiha Zetcrlya ve mes'ul mli· Satılık Arsalar 
dür Beh~t Berlerin lkiter ay hapse 
m.ıbkOmiyetlerlle netfeelenmittl 811 ka • 
rar Temyiz mahkemesince bozulmafttı. 

Agır ceza mahkeme.si diln naha ittiba 
etmiş. müdafaa yaptlmıf 'ft neticede 
berıat karan verilmiştir. 

-Altıncı sayıfadan devan1-

Haydar Rifat B. 
Meıeleıi dıhı tetkik ııf .. 

h111ndıcht-
Ilaydar R.ifat Bejin affı için teşeb

belaaa bolunnlmık flEeft b&f'03"& .mlen 
tıllı:rir üzerine baro inzib&t medlskıin 
te«tibt yaptıltaa ya~ştrk. Temtkat 
hentb; de .. m etmektedir. 

Tttebbls yaptlmaa hDIUIUlda t•· 
k.r6r can.it bftşey yoktur. &.Mela ha 
1' ~a b. hafta heyeti ınnomlyenln 
toplanıeafl da dotrtt dettıdir. 

Yınlfl' ywind9kl vek'• 
~en lfaSllOtta bir poe UWfde 

1Ugm Jerinde Saime hanımın çantumı 

kapıp kaçarkea yolanon tizerine cabn 
Arttni lrıma sıplıytp YUrmakla mu:non 

Ar.p Sabrillin muhakemealne don htan • 
bul ıtır ceza mahkemesinde başlanmış · 
tır. Sabri, ctlnntlnft lnktr ectt,Gr. Şahit 
~tmlaeakur. 
~!!'mm!ll!!!!~!!!l!!!!!l!!!!!!!!!:!!!!~i!!!!!!!~~~ 

Kutta 
No..tan 

32 
31 
3' 
35 
36 
3'I 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
46 
45 

" 47 
48 
49 
50 
51 

A'1fft-P 
lan 

3971 
4660 
3049 
3849 
3553 
3047 
3431 
3727 
3291 
3309 
3336 
3326 
3343 
2821 

3431 
2682 
2679 
3378 
1654 
1984 

Mflbammen 
Bedelleri 

3134 > 
23 3669 > 
5 2386 > 
8 3029 > 

2805 > 
81 2405 > 
8 2687 > u; 29ıi2 > 

75 34:62 > 
12 2613 > 
25 4387 > 
58 2626 > 
95 3277 > 
48 1924 4 

• 4514 
4 
8 

15 4232 > 
24 4227 > 
76 5327 > 
56 2611 > 
47 3133 > 

Tediye Müzayede günleri 

şartlan 

» » )) )) » :Aleni müzayede 
» )) » )) )) )) 

» » » » » )) 

> » )) J} )) » 
» » » )) » )) 

» » )) » )) )) 

> 18 » » Salı Aleni müzayede 
> » > » » )) 

> > )) » )) )) 

» » » > » » 
> > > > )) )) 

> > » )) » » 

> ~ > > » Kapalı zarfla 
Sene ve 

t.aksitte 22 )) )) Cumartesi Aleni müzayede 
» > > > » 

> > » > » ı 

> > > > )) » 

> » > » » Kapalı zarfla 
> » > » » Aleni müzayede 
» » » » )) )) 

\.landarma. lma1Athaneal 
llAnları 

Fenerbahçe yanmda mevkileri ve krokisi yukarda gösterilen arsalar satılıktır. Talip 
olanlann tayin olunan müzayede günlerinde muhammen bedellerinin yüzde yedi buçuk nispe-

Çanakkale 3 N. lu ef
rat mektebi müdürlü
lünden: 

tind~ki pey akçelerile (kapalı zarf olanların teklifnamelerile birlikte) defterdarlıktaki satış 
komısyonuna saat 15 te müracaatları. (M - 400) 

Kilö 
l 65000 Ekmek 

1 - Çanakkale 3. numaralı ja.ndar-
llta W talebe ef rad.uua ı-t-930 
ta • en 931 aenesl atustoe &'•Yeelae 
~dar bir aenelik iqelerine muktkezi 
113ooo kilo ekmek S-10-930 tarihinden 
itibaren 25 sin müddetle kapalı l:&lf1a 
-Uaakuaya Tazolunmuttur. 

2 - Ekmeğin ihalesi 3().1().930 per
tflllbe ~nti saat on bette Tillyet dai
l'eeiede iera kılınaeafından ihaleden 
~•l ınektep idar~ine müracaat eden 

liplere derhal prtnameler Terilir. 

11 
3 - MUnkuaya iştirak edecek ta-

Plerin nretekleri teklifnameler prt
•aaaedeld terait dahilinde nrilecek ff. 
ht 1'azr Te rakamla olnınabilmeei için 
~k 1brlacakhr-

' - Bedeli muhamminin 3 7,5 te
"haatı •uftkkateıi sandık makbuzu 
.. :ta htllremetçe maruf banka makbu
'- lanaeti muharreresi üzerinden is:"l'all dahili tahrilltile borsa fiatın· 

&il 3 10 nokanile sair e.sham n tah· 
ltlttra teklifname ile birJitke ikinci bir 
'-l'fa koyarak komisyon riyasetine bi· 
~ lltalrbuz malı:abtlinde ?eritecektir. 

• • • 

Seyrisef aiw r 

Merkez acenteli: Galıta KöprU başında 
Beyotfu !S67. Şube acentesi: Sirkecide 
Uhftrdır zade hms ılbnda T et.lst!? 

lskenderiye sürat 
postası 

EGE) ı-:ri: e;e~ 
CumalOda 

Galata nhbmmdan kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire vanr 
ve lzmirden aaat 12de kalkarak 
azarteai ıaatlOda lıkenderiyey 
aracak ve Çal'f8mba lıkenderi
yeden kalkarak lzmire uğ
nyarak lıtanbula 12 de gele
cektir. 

ISKENDERIYEDEN aktar
ma PORTSAIT için c:le ef1a 
kabul olunur. 

lıtanbul Birinci Noterliğine 
Efendim: 

Ortaee ••purun~ ~uncu se· 
ferile Anventen namnQıza vilnıt 
eden 72 numaralı poliça muhte

Yiyata K. F. marka ve 7/8 nu
maralı jki sandık pamuk menıu-

t 't 2680 t 'hl' d' ca a aı 25•6.930 an ı or ınoyu 

zayi etmif olup yeniıini alaca
ğundan mezknr zayi ordinonun 
hükmli kalmadığından keyfiyetin 

, aleluıul illnı rica olunur efen· 
dim. 

22 Teşrinie\'\·el 1930 
Sultan hamam 53 numarada Çuha 

tüccan Kaneti bıraderler. 

Üç nUıhadan ibaret ve aslına 
mut•bık olan işbu illnname be· 
rayi neırü ilin Valcıt gazetesine 
irsal kılındı. 

23 Teşriniewcl 930 

İstanbul Birinci Noteri 

Piyanko müdürlüğünden: 

Çanakkale 9 uncu ef -
rat mel<tebinden : 

Jnlalll 1 .• 1.1,1. MffHI Numuneleri veçbile 1931 seneıi 
111 1 IJRIDO için 160,000 adet el pilanı ile 

(REŞITPAŞA) vapuru 23 10,000 adet duvar pilanı tab 
~ '"':-~ Caaak.kale 9 uncu jandarma tetrinevel Perıembe akıamı ettirileceginden keza iki tertip 
,._..=-~ talebe efradının iqeei i~in yüz Galata nbtımından kalkarak · · k · · k "-- .. .,.. d •çın eıide Jiıtelennın müna asa-.._ ..., bin kilo ekmek 1-9-0NV an 
-.l lnebolu, Samıun, Ünye, ı · d'l "nden t b t ı· • .._. Aiu•to. gayeeiae kadar F O d an ıcra e ı ecegı a a a ıp 
.. 1()...... • 1..~ atıa, r u, Giresun ol ki ı e duvar p'ılanla .. ..,., tarihinden itibaren yirmı ~ ı aca ann e v n 
::- •tldedtle kapalı urfla münakasa· Trabzon, Rize, Hopaya gide- için 25 - 10- 930 cumartHİ ve 

"-dUmi§tir. cek Te dönüıte Pazn iıkeJesile ketide listeleri içinde 30-10· 930 
ı - •Lm..Jl.:n ı'hal-ı' 30-10-930 Per· Rize, Of, Trabzon, Polathane, il k I .1 ..._ r.a ..,.. ~ perşembe gUn pey a ça arı ı e 

I 
..... .,_ .-_6 ··-ti -·at ı:;: te villyettc Giresun, Ordu, Fatsa, Sam- b d d a- .._T.. ....... ., irlikte piyango mil ürlüğün e 
~ loılllaeajmdan ihaleden evvel mek sun, lntboluya uğnyarak ge- milteıekkil mubayaat komiıyo-
~•'fetdne müracaat eden taliplere lecektir. uuna milracaatları. 
--:-: :.ı~:.m•ler mektep m&diri,... - PUfllltl [--- Zayl-le_r ___ _ 

ıt.1 - MUnakuaya iştirak edecek ta· idare rıhtımından saat 9,30da -· 
-. ..... "1_11 Tereeekleri teklifnameler şart· Nüfuı teıkeremi zayi ettim 

yenisini alacağımdan eskisinin 
hllkmn yoktur. 

~tiri ,eraft dahilinde Terilecek kalkarak cuma, ça11amba Mu-
l$f" hzı ?e ya rakkamla okunabilmesi danyaya, Te pazar ,Onleri Mu- 1 

t ·~ :nzılacaktır. danyaya uinyarak Gemliğe l 
~ - Bed.lf muhammenin "/e 7,5 te· gider Ye relir)er. 
""- .,_ tı •aYakkatesi andık makbuzu • • 
ı..aı.. hUkGmetçe ınaruf banka mak· Operatör Doktor 
~ ıo,.rneti muharreresi üzerinden 
~.. dahm tahvilatile borsa ııatla· Halil Sezai 
._ ~ ~. 10 nobanile sair mitlf eshaın 'ti .. lltrn tekUf name ile birlikte 
·~., .. I' •rfa koyarak komisyon ri~
~1"-r •akbuz mukabilinde Terı· 

BASUR MEMELERi 

Ve cen"ahl hutalıklan müteha1111 .Di l 
...... JOluDektor Eın•ııpata solsakNo20 

Kayseri vilAyetl Develi kazasından 
güvez mahallesinde S24 tevellütlü 

Nuri oğlu Mehmet 

§ Kırk beıinci alaydan almıı 
olduğum terhiı tezkeremi zayi 
eyledim yeniaini çıkaracağımdan 
eılciıinin hilkmU yoktur. 

Rizenin Kale mahalle~inden fslAm 
otullarından 1\emal otlu Yakup 

lstanbd icra dairesinden: 1 
Arabacı l\.lchmet ağanın Mu5tlfı Fa· 

dıl beyden borç aldığı üçrüz liraya mu· 
kabil vefaen (erat eylediği Kadıköy~· 
de Huanp•şı mıhılleslnin Ulusuluk so· 
kağındı 33,33,33,33 mükerrer elyvm 12, 
14,16 No. yckdiğerine maklOp iki bap 
hane maa dükkAn ve bahçe kırk beş 

Beyojlu 5 inci Noterlıği 
Canibi Alisine 

Efendim, 

gün müddetle mC\ idi müzayedeye kon ı
rak alu viız lirada talibi uhdesinde olup 

1 

bedeli ~ilzay~de hadd_ı_ !Ayıkında g~rül · 
mediğinden hır ar muddetle temdıden 
münakasaya konulmuştur. 

I Iududu: Con Tosun tarlası ve Kt
mil efendi ahırı ,.e $Okak ve Mehmet 
ağa ırsa•ı ve Osman efendi ile II~ce 
Hasna hıınım menzili \"e mü~tcm!l4tı 

,.e bahçe~! ile mnhdut dokuz yüz sek· 
sen dört arşın terblindc aratiden yüz 
ar~ını iki katlı bina ve yüz kırk beş ar· 
şanı bir katlı hane ''e dükkAndır. l\1iış
temi1Att: J 2 numaralı haneye bahçeden 
girdıkte bir ev altı, iki oda bir helA, bir 

merdi\"cn alu, üst katta bir sofa, üç o· 
da, bir helA me,·cuttur, 14 numar:1lı 
hane bir katlı olup zemini el\'an çını 
döşeli bir ev altı bir kuyu, bir helt, bi
rinde ytik ve dolabı bulunar. dört oda, 
mutfağı methali bulunan kısmen taş du· 

var kısmen tel ile muhat b1hçcde cc\'İZ. 

dut, vişne gibi elli kadar mey' ı fidanı 
ve bir kU\·u vardır. 16 numır .. lı dükkAn 
bir },attan. ibaret zemini toprak keprnk· 1 

Biz zirde vaz.iUlimzalar ishak 
zade lıhak ve Snleyman efendiie
rle keza ıshalc zade lbrahimefendi 
27 Nisan 930 tarihi s irkülcrde be-

yan ettiğimiz veçhile ((Jıhnk 

zade biraderler• Unvana altında 
yalnız boya ve bahriye eclc vr: h 

alım •e satımı ile iştigal ctır.ck 
üure bir ıirket teşkil eylcmiştik. 
Bu ıirketi 1 Eylül 930 tarihinden 
itibaren fesh ve muameli!tını 
tasviye eyledik. ŞUrek2.dan Ibra
him efendi ishak ve Süleı man 
efendilerdeki matlubatını lama
miJe almıı ve z=mmetlerini ibra 
eylemiıtir. Şirketin eşhası saire
deki matliibatı şürekadnn is 
hak Te Süleyman efendi'.ere 
kabul ve teabhüt eylemiı!crdir. 
ait olduğ gibi borçlarını dahi 
keza ishak ve SUleyınan efendiler 

1 Eylül 930 tarihinden itibaren 
feriki sabık Ibrahim efendinin 
ishak zade biraderler firması ile 
bir giına hak ve alikası ve 

leri ahşaptır. l 
mezkur firma namına keza vaz'ı 
imzaya salahiyeti kalmadığı alii
kacaranın malumu o!mak üzeı e 
keyfiyetin gazetelerle ilinını ve 
birer sureti musaddakanın t.ıraf-

Hanede medyun un 7.evcesi A) şe 1 
hanım sakindir. 

l.:mumi) etle ahşap ve yek diğerine 
mıklup işbu gayri menkulatın tamamı 
iki bin beş ,-üz lira kıymeti muhamme· 

nelidir. Talip olanlar ve daha ziyade 
malOmat almak istiyenler kıymeti mu-

hammenesinin yüzde onu nisbctinde pey 
akçesini ve 928·1153~ dosya numarasını 

musıuhibrn müııyede şubesine müra· 
caaı etmeleri Ye 27 • I I ·9.lO tarihinde sa· 

at on ılm·a kad:ır ihalci kııtiyesi icra kt • 
lınacağı ildn olunur. 

lstanbul ttcaret n.üdürlli/ünatn: 
lstanbul umum mağaza, apar· 

tıman kapıcı ve odabatılan eı
nafı cemiyetinin idare bcy'eti 

intihabı 26 - 10- 930 pazar günü 
saat 10 dan 16 ya kadar Galata 

Voyvoda cadde.inde Voyvoda 
hanındaki cemiyet merkezinde 

larımıza iadesini talep ve ı ica 
ederiz efendim. 21 1 inci T e;rin930 

Gnlntad:ı Fcrmenecilcr cadde·i~de ~n. 
r 7 4 de ishak Zade I~hn '' , c lbr ııhiırı \ e 

Suleyman 13c) ler 

No.16624/30 
Dairede mahfuz nüshaya mu

tabık olan bu ilAnname berai 
neıir •e illn Vakıt gazetesine 
irsal kılındı : 21 1 inci T eşrin930 

ulğoycB 5 inci l'\ocerl 

Dahliye vekaletinden: 
15-10-1930 de pazarlıkla iha

lesi takarrur eden Ankara şeh
rine su isalesi hakkında ki mü-

• nakasa 27-10-1930 tarihine tehir 
edilmiştir. Tarihi mezkiırde ta
liplerin saat on beıte Dahliye 

yapılacağı a!Akadarana ilin 
olunur. ( 81 • 286) 

miisteşarlık makamına müraca-
J atları. 
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-- SAYISI HER YE~DE o K U RU!' --
~IATBAA VE DAREHAXl<: 

ISTA:\Bl:L Babıali i\ntara caddes nde ·vAKf1 'ıTR DU, 

., 197 J UAR~ ı~t...Er.• lil l YAZI l!LfRı ' •'ST• ' v Altll •oet• ....... jl 

Zoı1g·uldak Sıhhat ve İçtimai ·-v AK 1 T ı 071[. Devı et Demir yolları ilanları J 
M M .. d. ı ·ğ• d ı~ l{u·. cu·· k ı· la" Il] afl 1 • So ton üslüpü l.apah zarfıa münakasaya konulmuştur. Münakasa 
L ua ven et u lf l ın en: ıı :. 17-1 ~-930 yazartesi. i enü saat 16 da Ankarada Devlet demiryo'· 

ı h . • • • ... ""er ır'in neırolu ı ır ~ 4 •s• l arı ıdaresınde yapa.aca!<tr. 
Ereğli, Bartın ve Safranbo u aatanclerıne muktczı tesisat eş j T lf 1 M'" k · t" k d ki · teklı"f m~ktuplarını ve muvak-- .. .1 • . • • • c ~ - - ar e r•.. - - ' " • una asaya ış ıra e ece erm _ 

yası 29· 10-930 Çarşamba gunu vı Ayet encümeninde ıhale edilmek • 1 D fal k .. 2 0 •, J·at te · l' · ·· d t 15 30 a kadar k .. ._ , e ı .:uru; J • nıına ıarını aynı g t:n e saa müna asa O· 
üzre 21 gün mtiddetle munaK asaya vazedilmittir. Taliplerin % 7,5 ~ 2 • m"ısyo ı . t ' ı · -· • · ı · d 

k 1 - d • • • 50 .. nu rn ı p ı gıne v ~rme.erı a zım ır. 
t eminatlarile teklif me tup arını gon ermeleri ve bu hususta tafıilat ,. 2 65 • Tal" 1 . - k t 1 • b ı· k b'l' nde Anka . . . d k • .. • .;, ~ .. • ıp erın muna as ı şar name.er nı eş ıra mu a ı ı -
almak ıstıyenlerın Zong~l a Sıhhat ve içtimaı Muavenet miidur- : 4 'IS : rada ve Haydarpaşada idare vezne lerinden tedarik edebil•rler. 
llliüne müracaat etmelerı lüzumu ilin olunur. : " • ~ Jf. Jf. ., 

, ihtiı•aç halmavın- • 

Çanakkale nafıa baş mühendis
liğinden: 

9612 lira 31 kuruş bedeli keşifli Eıine - Bayramiç tarikinin 
sekizinci kilometrosunda Harhari deresi üzerjoe ina olunacak do· 
kuzar met roluk 3 gözlü kenar ayakları kirgir döşemesi ahşap 
köprti 3 teşrin isani 930 t arihinde ihale edilmek üzere 14 teşrini· 
evvel 930 tarihinden itibaran 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile tekrar münakasaya vaz olunmuıtur. 

Mür a •asaya liyakati fenniyeıi bat mühendisliklerce tasdik 
edilen fen memurunun iştiraki mesuliyeti ile çahşacak olanlar kabul 
edılecektir. 

Taliplerin 3 tnşrinisani 930 tarihine ruüsadif pazartesi günü saat 
1 S ten evvel Çanak kalede encümeni vilayete ve tafsilat a lmak 
iıtcyenlerin Nafıa baş mühendisliğine müracaatlara ilan olunur. 

~ 1~~~11,~l~ll~l' l~~~ll 1 ~~I ~1~1~~1-~~~ 

il~ Bü}ük 1ayyare Pıyangosu \~: 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zerıgin olmak t--=-·~-~ 

;_, H~~ ;~~ı:tn~~ ;~t~~~~~ab~:~~~ut~~in ' c~ 
ALiNiZ. 

4 üncü 

lstanbul Tıcaı et müdürlüğünden; 
lstanbul Umum manifaturacılar ve tuhafiyeciler ve mustahtemİ· 

ni cemiyetinin idare heyeti intihabı 24-1 O 930 cuma günü saat 1 O 
dan 12 ye kadar C.H.F. Beyoğlu kaza merkezi binası dahilindeki 
cemiyet mcrl:ezinde yapılacağı alikadarana ilin olunur. 

lstanbul vilayetinden: 
Kapalı zarfla münakasaya vaz edilip 29/ 10/930 tarihinde ihale

si icra edileceği ilan edilmekte olan Dahiliy vekaletine ait 11500 
defterin tab'ı ilıaleıi Cümhuriyet bayramı münasebetile 30/10/930 
perşenbe günü saat 15 te icra edileceği takarrür etmiş olm:ı '< I ~ 
hlipler % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçesi veya büku n_tç! 
muteber bir banka teminat mektubu ile teklifoame'erini münakasa 

ve ihalat konununun 1 O uncu maddesine tamamen munfık bir ş ekild 
ihzar ederek zarfların açılma zamanı olan 30/10/930 perşenbe gü
nü saat 15 te Dahiliye vekaledinde müteşekkil satan alma kom s
yonuna şartname ve numunelerini görmek isteyenler her gün An
karada dahiliye vekaletinin vilayetler idaresi üçüncü şube müdür

lüğüne ve Istanbulda vilayete müracaat etmeleri ilin olunur. 

Balıkesir vilayeti 
cümeninden: 

daimi en-

l.ıca-Burhaniye yo!unda birinci kısım itibar edilen 00/( 90 ile 
94 X100 üncü kilometreleri arasında ve bedeli ketfi 15222 lira 93 
kuru1 ve yine aynı yolda ikinci kııım itibar edilen 95x910 ile 
99x375 inci kilometreleri arasında bedeli keşfi 22116 lira 90 ku
ruş olan yolun tamiratı esasiycleri 30-10-930 tarihine müaadif per
şembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usuli ile 
yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Talip olanla.rın müna· 
kasa şeraiti umumiyesinde muharrer evsafı ve ehliyeti haiz olma
ları lazım geldiiinden yevmi mezk\irda buna dair vesikaları ve 
dipozito makbuz veya mektupları ile encümeni villyete ve bu hu
susta daha ziyade malumat almak isteyenlerin daha evvel encü
meni vilayete ve nafıa daireıine ilin olunur. 

Aıı deniz ticaret mektebi 
dirliğinden; 

mü-

25-10·930 Cumartesi günil tedrisata batlanılacaiandan mukayyet 
talebenin eşyayi zat:;·clcrile birlikte yevmi mezkur eabahı saat se· 

kiz. bucukta mektepte hazır bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

: cava l<aditr c cza 71 t 
100 

! Haydarpaşa garı dahi linde bu '.unun b üfe ve müştemilatının bir 
: 10 def a ) ilan edtl- , sene müdde tle icarı açık müzayed e ye konulmu~lur. 
: mek üzere mahlu : Miizayecie 1-11· 9:,0 tarı h ine müsadif cuma r tesi günU saat 15 de 
: Abone'.erimiz.in her üç ay'.ı~ ıçln ; A nkarada Malzeme daires inde yapı lacaktır. 
' bır d<'faaı meccanen ~ Taliplerin müzaye deye iştirak için 500 1ıra teminat a l<çesi veya 

' ~aıırı reçcn llAnların raztı mırı : bu miktarda milli bankalardan mu ta temina t mektuplarile Ankarada 
• için 5 er kuru~ ummolunur : malzeme dairesi reisl .• ;ine m i.! r ac nat arı lüzumu ilan olunur. ••••••••-••••o•••••••••••· o 

Satılık arsa - BeYazıtta Tavcan· . ~ 

taşında Eminbey mahallesinde bir arsa 
satılıktır. T .. Jip olanlar Yeni postahanedc 
tefrik memuru Ziya beye ınürncl R t 

ets;nler. (7) - -__,..---
ı, arıyorum - f lccahıııı ,·e kale· 

mim ku' 'etli, çalışmaktan ~ ılmam, mü
nasip iş arı) orum. AJresim : Usküdar 
po ·t rı:stant 1. C. (!J 

* • 
Afyon d eposuna bir sene za rfmd n vürut edecek kömürün 

tahmil ve tahliyesi keıpalı zarfla m ünakas a ya konmuştur. 
Münakasa 17 ik incı teşrin 930 P a zart es g ünü saat 16,30 da 

Ankarada D e v.et Denıiryolları id arenne yapı' acaktır. 
Münakas aya iştirak edeceklerin t e k lif mektup!arını ve muvak

kat te .uinaUarını ayni günd e saat 16 ya kaclar Münakasa kom.s

yonu kiitipiığıne verme!cri lazımdır. 
T alıplcr münakasa şartnamelerin i b ir lira mu kabilinde Ankara 

ve Haydarpaşadaki idare vune~eri He Afyon ı slasyonundan teciaril< 
edebilirler. ' 

Zabita na, H ükumet, Banka, 

Şirket memurl arına -- Taksit ile 
,,.alııı7. J 5 gün için her gün öıtle.ve kadar ( ,, 
J o M. M. V. ::>a tın aı ı n-\ hey eti ı ıa n ıarı ~ 
tlb~cl'k )ünlü ve iptkli kuma~~ e{kek. ~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kadın ıçin hazır, ı marlama elbiseler. 
palto ar. mantolar. muşambalar, gramo· 
fonlar · lstanbul dordüncü vakıfhan içinde 
CnionkoltesriaL (4) 

Daktılo ısteniyor - Fransızca· 
dan ıürkçe türkçeden fran~ızcaya tercü· 
me) e mukted•r fazla olarak İngilizce ve 
:ı lmenc .ya \ akıf bir daktilo hanım 
aranıyor. Talıplerin r,azetemizdc vasfı 
adresine mür c~atlan va•,ifc Ankaradac.lır 

müra caat evi - Cumadanmaa . 
da her gun nı ürncaa c k:ıbul eder. 

(5) 
(,at :ın Aleksi~ adi han 
Telefon 474 Beyoğlu - - ----- -----

Kadın veya erkeklere - Ko· 
la~ bir iş ... işiniz olmadıgı zamanlarda 
pa n kazanmak btcrmis niz 2 4 ara.:ı~ında 

müracaaL 
l•tanbul dördüncü Vakıfhan içinde 

L'nionkolterit (5) 
~--~~~~~ 

Bir dakt ilo hanım - gayet seri 
ve dürüst yazabilen bir daktilo hanım 
iş aramaktadır. 

Galata Arııp cami bakır sokık 23 No. 
haneye müracaat (9) 

S6tılık foiogrcf mskino ı eri 
ve dürbün: 

Objektif: Tessar I :4,5 f = 7,5 cm 

O bjektif: Tessar 1 4,5 f = 7.5 cm. 
lea . Bebe pl'k az kullanılmış 12 cam 
1 filim p"k ş · s·sııc. 

O bjektij: Erneman Annstigmat 
"Eru:ır., I,63 bir filim ı ak ş~sisile 45X 6 
boyunda makine. 

(Ernemanın çok kollanılmı,tır . ) 
Objektif: Compur Zelss Jkon 

Tcssar: ı :4.5 f 1 O 5 cm. iki ki:ırüklü 
65X9 makine üç Bam şasisi ve bir 

filim pak şasisilc hiç kullanılmamış. 

Objektif: Compur. Teı Tassar 
1.4,5 f = 16,5 cm iki körüklü ıoxı 2 
makine pek uz kullanıl mış, 

Objektif: Tesııar. 1.4,5. mentor 
Refleks uç dubl cam şasi bil filim 
şasisi. Kullanılmış 

Bundan baska biıde pek az kullanıl· 

mış Zelss dürbün saa l ·ktır. 

idaremizde il remzine 
rac:ıat edilmelidir. 

tahri ren nıü· 

Pansiyon aranıyor - DarüHü· 
nuna dc\'arn eden bir efendi iyi bir aile 
yanında pansiyoner olmdk istiyor. Sirke· 
ci Reşadıre oteli müdürü ,·asıcasilc Y. S. 
rumuzuna· ıahriren miiıacaaL (1) 

Oı·du için d okuz kalem bakır kazan, 
Karanava, yağ tavasr, kepc;e, kevgir, 
süzgeç, saplı tas knpa lr zafla münaka· 
aya konmus-tur. }halesi ~:> birinci teş. 

rin 930 cumartesi g ünü saat 1 t te Fın· 
dıklıda heyetimizde yapı lacaktır. 1'a· 
liplerin yirmi kuruşluk pul mukabilin· 
de şartnamesini heyetimizden a)maln n 
ve ihale saatinden evvel teminatla rile 
heyetimize vermeleri. 

* ıı: "' 
Bursa askeri lisesi ihtiyacı olan sa

de yağı lrnpah zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 2:>110 930 cuma rtes i gü
nü saat 10 da Bursada askeri satınnl· 

ma komisyonunda yapılacaktır. Talip· 
lerin şartnameyi görmek üzre Fınd rk

hda heyeti mize ve şartname a lmak n 
tekliflerini , ·ermek üzre t cmina tla rile 
mezkur komisyona müracaa tleri. 

~ ~ ,,. 
l larit ı uınum müdürluğı.l •çin alına 

cak yirmi kalem matbaa malzemesine 
talip çıkmadığından 28·10 930 salı gü· 
nü sant 14 tc paz rlıkla ihalesi yapıla· 

cakur. Taliplerin ~:ırtnaınesini l'ındıklıda 
heyetimizde görmeleri ve ihale s:ıatin· 

den evvel temlnatlarik heyetimize mü· 
racıatl~rı. 

lsınnbul l la\8 Gl'dıkli \..üçuk zab.t 
makin'st mektebi için altmıt beş t:ıkını 
iş elbisesi 'üz li:ıı k adet ııc\nSı n'l 
25 1 O 9JO ~umartcsl gı.lnıl saat on döıı 
buçukta pazarlıkla alınacaktır. Ta'iplt: r ı tı 
~artname ve numunesini Fındıklıda he' 
; etimizde görmeleri ,.e pazarlık giınil 
ihale saatinden ev\'el cemioadJrilc he· 
yetimi1.de bulunmalan. 

* c: ... 
Ordu ihtiyacı için yerli fabr! L ol:ır 

mamulAtından beş hin metre hasıa aba· 

lığı kumaş kapalı zarfla mtin kasıı>• 
kon ınuştur. lhıılcsi J 2- l t -939 ç:ırşamb 
günü saat 14 te ,\ nkarada merkez saıı ~ 

nlm ı komisyonunda yapıl:ıcal.ar. Talip 
}erin şartname almak ,.e tekliflerini ver· 
mck Ü?.ere tcıninatlarile mezkOr ı.omiS 
yona murac:ıatlan. 

* • • 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 

ınamul:lundan sekiz bin metre bakı e 
bisclik 1 uınnı lrnp:ılı nrfla münoknsıı'' 
konmuştur. ihalesi 1;l·l1 ·930 pcrşeınb' 
günü sa:ıt 14 te ı\nkarada meı kcz sa 
tı n :ılma komisyonunda yapıl:ıcakıt' 
Taliplenn ~armaıne almak ve tekliflerin' 
vcrme lı üzere temin:ıtlarile mezliQr kO' 
misyona mürııc:ı:ıtları. 

lstanbul Belediyesi ııan ıarı 
.:.=:==:"=':======-=_...,. 

Fatih şubei idariyesinden: Hüseyinağa mahallesinin 
sokağında 3 numara ı le murakknm te hi kısmen kagir ve 
ahşap olan hanenin maili inhid a m bulunmasına b inaen 
20,21-10-930 tarihinde kısmen münhedim olmuş kısmı diğeri de 
tehlikeli b ir vaziyettedir. Mezkur hanenin emv. li metruke mii· 
düriyetine a it olduğu anlaşılmasına binaen keyfiyet müdüriyeti 
mez.küreye iş'ar edilmiştir. Binaenale \ h sahibi olup olmad ığl 
katiyctle anJ~şı lamadığından ~ahibi mevcut ise tarihi ilindıP 
itibaren nihayet Uç gUn zr rf ınds t asa rruf senedile beraber Be· 
yoğlu dairesi heyeti fenniy t s ine müracaatı aksi takdirde ankaıı~ 
ziyadan muhafazası için satılarak esmanı baligasından masa rif~ 
hedmiye bittenzil mütebakisinin daire veznesine teslim edilecd'1 

tebliö- makamına kaiın o 'ma k üzre i a n o unur. ,., ~ 

Eminönii şubei idariyesinden: Hoğaz= çi vapur is feles "nde bir 
mıktar para bulunarak idaremize teslim edilm iştir. Zayi eden"" 
mür~caatı ilan o:uour. 

Kadıköy belediyes inden: ::>ahipsiz bir koyun 

Sahibi çıkmazsa satılacağı ilan olunur. 

lstanbul belediyesınden: Haseki, Cerrabpaşa, Heyoğlu ve eııı· 
razı zühre~iye hastanele ri için 3 ay zarfında lüzumu olan e~ 
pazarlıkla aimac:ıktır. Taliplerin 27 Teşrinievvel 930 pazarte5

• 

günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Gazi paşa şehir yatı 
• • kt b. il d. . t. d J1 ~:~:""!ı~:~:.:~ "~~t!k 

1

me e ı mu ırıye ın ~d" 
işleri yapar \'e her .hangi bir m~ra· 24 Teşrinievvel 930 Cuma gunu Edirneye hareket edilecefr0 ,1 
caatı k bul eder. 1eL B. O. 4 . 4 b'" .. 1 b · · k " d ··-1 d 1 kt te b• 

''::ı l:ıta Aleksi,·adi hanı utun ta e enın yevm' mez. ur a og e en evve me ep 
~ Mfü.ısisi :· Ferit buluıımalau. 


