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Aris Takımile 

FenerlJahce : 2 

ilk Maç 

Aris .. 2 
Aris bu pazar günif G:alatasarayla oynıyecaldır • 
Fenerin ikinci bir müsabaka yapması muhtemeldir 

M.M. reisi 
KaLım P$. Hz. dün 
akşam Ankaraya 
hareket ettiler 
B. M. M. Reisi Kizım Paıa 

Hı. dün akşam Ankaraya hare: 
ket ettiler ve büyük samimi bir 
teşyi meras'mi içinde istasyon
dan ayrıldılar. 

Vali Muhatin B. Paıa Hazret
lerinin refikalarına bir buket 
takdim etti. 

Muharr'rimizin vak: sudllerine 
karşı Paşa H3ıretleri şu cevabı 
verm · şlerdir: 

- r.leclis 1 teırinisrınide açı
lacaktır. Meclisin açı'acağı gün 
benim Reislik müddetim bitmiı 
olacaktır. Binaenaleyh M. Mec
Ji,ini Gazi Hazretleri küşat bu
yuracaklardır. 

M. Ffandin 
Dün AnK:ll auan oeldi ,..., 
Frans:ı ticaret ve sanayı nazı· 

rı • EL:tndin, refikası ~e kızı 
n. ftcuct mO.tll.aa M. ş.-,., 
Fransa ıefiri kont dö Şambron 
dün s:ıbah A.nkaradnn ıehirinıize 
geldiler. M. Flandin, dün şebiri 
gezmiş, lfo~azda da bir cevelan 
Yapmıştır. Nazır bugün matbua
ta beyanatla bulunacak ve Sof
yaya hareket edecektir. 

T. Rüstü 8. 
Tehdidı tcs ı. tt ~torıferEnsına 

gıdecek 

Ankara 24 (Telefonla) - Ha· 
riciye YekHi Tevfik Rüştü B. 
Cenevrede toplanacak o'.an tah
didi teslihat konferansında mem
leketimizi temsil için Cenevreye 
gidecektir. 

---~---lslahiye kayn1akan11 
te,·kif ediJdi 

. lslihiyeden bildirildiğine g&re 
ırtikap ve irtiıadan maznun 
kaymakam Latif B. müddeiumu· 
lllili!cce tevkif edilmittir. 

Türk-Yunan doatluQ'u 
Yunan başvekili Venizelos 

cenaplarının Ankara ıeyaheti 
takarrür ettiği gündenberi 
Türkiye ile Yunanistan araaın· 
claki münasebahn her safha
sında derhal göze çarpan bir 
değişiklik batlamııtar. Geçim: 
sizlikten dostluğa, fenalıktan 
eyiliğe, husumetten sulhe 
doğru giden bu değişikliği 
anlamak için Türk sporcula· 
rının Atina ziyareti, Yunan 
sporcularmın Istanbul ıeyaheti 
esnaaıada her iki tarafın bir· 
birlerine karşı hüsnn kabul teza· 
hüratına biraz dikkat etmek ki
f idir. Filhakika Türk gençleri 
bir iki hafta e.vel Yunanistana 
gittikleri ıaman Atinahlar ta
rafmdan o kadar samimi bir 
muhabbet havası içinde kar· 
şılanmışlardır ki bu tarzda bir 
h6ınü kabuli hiç bir vakit 

. hahr ve bayallarmdan geçir
memiş olan sporcularımız bu 
manzara karşısındaki hislerini 
ifadeden aciz kalmıılardır. 
Binaen .. leyh evvelki gün lstan
bula gelmif olan Yunan Aris 
talmnma karşı şehrimizin Turk 
nıuhiti tarafmdan sıösterilen 
samimi alaka ve tazahUrn 
Atinada sporculaı ımızm söz 
ile ıfade edilemeyen tükran 
biaebtata ... 
8intr& fel?ırt etmer.'lb.• ..... 
· Ta ~ozan . konferanSJnd~ 
~l<en ~un~niıtanı0n · Türkiye 
ıle yenı bır dostruk siya1eti 
takip etmeıine karar veren 
Venizelos cenaplan bu kara
rmdaki samimiyete Tfirkleri 
inandırmak için belki binbir 
türlü delil bulabilirdi. Fakat 
bunların hiç birisi ve hepi•i 
bu zatın Yunan baıvekili sıfa· 
tanı haiz olduğu halde Atina
dan kalkarak Ankaraya bir 
seyahat yapması kadar kanaat 
verici bir kuvYeti haiz olamaz• 
dı. Binaenaleyh Yunan bq
vekiJi Ankaraya seyabet kara-
nnı vermekle yalınız Ymuinia· 
tanın artık yeni Tiirkiyeye 
kartı tutmak istediji yeni 
dostluk •iyaıetindeki hosnn 
niyetini anlatmıt olmuyor, ayni 
zamanda kendiıinin ıiyut 
kudreti, •İyui dirayeti hak
kında bütnn lleme çok kiy
metli bir delil gattermiı oluyor. 

~.A&UK 

Top Arla lre'w'=ll 

Od takım kaptJlnlan 
Dün çok heyecanh bir maç 

seyrettik. Son seneler içinde ec
nebi futbol takımlarina ka111 

oynadıiımız mOıabakalann en 
heyecanh•ı. latanbul f&IDPİyonu 
F enerbabçe, Şimalt y unaniatan 

tampiyonu, SelAnik birinciıi Aria 
takımile btıyOk bir kalabalık 6-
nünde kuplaıtı. 

Bnynk bir kalabalık. Hemen 
hemen ıtadyomun metbur Slavya 
maçl•nndanberi glrlllmemit bir 
• ...... tı 7~ bellli 8000 ... 
yirci tribilnleri, balkonu, sahama 
etrafını doldurmUf. Tıldım bkhm 

Bu kal~bahk pek 'yerinde. Maç 
çok mUhimdir. Yunanlılarla fut
bolda ilk defa olar~k karf1 ker
fıya geliyoruz. Bizden Feaer, 
onlardan Aris. Bu ilk temu pek 
dostane oldu. Neticede iki ta
rafı da memnun eden bir bera
berlik: iki ikiye. 

Aria takımı bizim için ihmal 
edilmiyecek bir kunettir. Seri 
kombine, seyyal, canla bir o~n 
oynuyor. Her zaman ·için pi 
yapahilecek, gol çıkaracak bir 
t'akım. 86yle olmakla bera r 
F enerbahçemis du lca~ete kar
tı G•tOn gelecek çok oJllDlar 
oynamıtbr. Meıell daha on bet 
yirmi a&n eYel IU Kere kartı 
galip gelirken, bilbaua birinci 
denede oyaadıjl oyun. 

[Alt 'taralı ı uıcı •Ol/llaınutla) 
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K t a 
Pazartesi günü şehri

mize gelecek 
Bu kimin mu
vaffakiyetidir? 
.DOnkn Son Poıta refikimiz 

ilk sahifesine en iri harflerle · 
flyle bir manıet koymuş: 
"Venizeloıun ıeyaheti ıon se

neler zarfında bntnn cihanda 
kaydedilen ıiyut badiıelerin 
en mtlhimmi olacaktır.,, 

Hakikaten 6yledir. Yakın 
Şark tarihinde •İyaıi vaziye· 
tin on •ene zarfında geçirdiği 
bOyOk inlullbm dereceıini 

temsil etmek için bu hadiae· 
den daba mObim bir delil 
bulmak mOmkUn değildir. 
Ayni zamanda itiraf etmek 
llzlmdır ki bu badi.le yeni Tür
kiyenin cihan siyaaetinde haiz 
olduj'U maddi ve manevi nll· 

Kont Bctlen kim
dir ,siy asi haya
hnda neQlbi mu

vaifa kıyetler 
kazanını t·ır ? 

fusun on sene zarfında ne :kont Betlen 
derecede yükaelmit olduğunu Macar bqvekili Kont Bet-
da g&terir. len puarteai gUnll ıehrimize 

Fakat arkadaşımız hadiseye gelecek Ye aynı aktam Ankara ya 
bu kadar bOyOk bir ehemmiyet hareket edecektir. 
verdiği halde bunun mahiye- Muhterem miaafirimiz Anka-
tinden biç bahis bile etmeyor • rada iki glbı kalık tan sonra 
T abil ba seyahetin memleke- tqrinievelin otuzunda lstanbula 
timia itıia ha& olduju aiyai Jaarelret edip erteai ,en latanbu-
kıymetia haarlanmua ,ereR de la aelecek Te memleketine mi-
kime, hanai tarafa ait oldu- tevecciben hareket edecektir. 
juna hiç tema• eclilmeyor. Kont :&etlen kimdir? 

Halbuki bitarafhk denilen Sırbi•tanın eaki ve a.U hane-
pyin tezablr edeceji yer danına menıup olan ve ecdadı 
bilhaua bu aibi mavzularda- araaında macar kıralı intihap e-
clar. Acaba bu noktai nazardan dilmit bulunan Erdil prensi Gab-
Son p09ıa refikimiz ne fikir- riyel Betlen kont Etyen BetJen 
dedir? Acaba Venizelm ce- 1874 de doğmuı v~ 1901 de 
naplannm aeyabei karan ver- mebus olarak hayatı siyaai1e7e 

atılmıtbr. HOrriyetperver proı-
meainde Amil olan embap ara- ramını kabul etmit oldu~ 
11nda lımet Pt- hOkameti le- Habıbura hanedamnm merkai· 
llİDe kaydedilecek bir muvaf- yetçi emperyali1:mile mncadele-
falriyet hiueai yok mudur? ye girifen ve mOıtakil milli bir 
Bitarafbk perdeai altmda Macar ordmu tesiıile Macaria-
lsmet Pt- hlk6illetine inaaf- tanın iıtildili tamının temini için 
•zca hlcomler yapan bu ar- uj'raıan siyaıl fırk•ya dahil ol-
kadq 80D aeneler zarfında muttu. Siyasi cidaller arasında 
bOtDn cih4nda kaydedilen ha· faabyeti ile kendine az zamanda 
diselerin en mllbimmi addetti- mühim bir mevki temin etti.Maca-
ii bu ıeyabeti yalınız Yunan ri•tanı ibtillle ıUrükliyen "Miıel 
batYekili Venizeloı cenaplan Karoli» nin ıerıüzeıtçi siyaseti 
heaabına kaydedilecek bir Kont Betleni endiıelendiriyordu. 

ıeıef tellkki ettiii içindir mi ki O bu harekete iıtirak etmemek
bu noktaya hiç temas etme- ı~ beraber vekayii takip edi· 
mittir? yordu. 

"-=============!.._:R:,:o:m:a:,,:nya istiklali ile Erdil 
- lllHUfllUllU tUlllHUMIUldtdlltlllDUıımHltllllllftllUtl* .... 
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.:c-""! 2 - VAKiT 24 Teşrinevel l }~0 
kıtası ana vatcndan ayrılınca 
Kont Betlen Macar milli muka
bil ihtilali kuvvetlerinin teşkiJi 
için $ekedin hükumetinin mü
messili olarak Viyanaya gitti. 
Bundan başka Macaristanın Bol
şevik tahribatından gördüğü ha

~ ~KITın TILCllAl!veTILIFO .. 1 
~l~~~~~~~~~~§H.A.lallaLm:Rl§Ü 

Istanbulun derdi 
Terkos meselesi hf.lledlliyor mu 

Verilen malumata nazaran ye
ni Nafia vekili Zekai B, lstanbu
lun su meselesi ile ya~ından 
meşgul olmaktadır. 

M. V enizelos Yahudiler 
saratı telafi edebilmesi için bü- İtilaf husu ünden emin 
yük devletlerin mümessilleri ile 

Kendilerine verilen vait
lerin acı bir iatihzaya in
kılap ettiğini söylüyorJar temasa girdi. 

1919 da Belakonun sukntU li
zerive bir temerküz kabinesi teı
kili icap edince kont Betlene 
müracaat edildi. Kont Beılen 
riyaseti hükumete geçmeden 
Kont Alber Abuni ile Nuyi mü· 
zakeratında bulundu ve bu su
retle memleketine mlihim hiz
metler icra etti. 

Daha sonralan muhafazakar 
köylü anasır ile milli temayülde 
Hristiyan Burjuva cemiyetini 
mezcederek memleketin dahilin
de düşlüğü mübhemiyelten liur
tardı. ilk meclisi milli Nikola 
Hortiyi Macaristanm naibi hü
kumeti ilan edince Horti idarei 
umuru Betlene tevdi etti. Fakat 
Kral dördüncü Şarlm Iniçreden 
avdeti vaziyeti altUst etti. 

Betlenin siyasi sahada ilk mu
vaffakiyeti Venedik konferansın
da olmuştur. Avuıturya ile Ma. 
caristan arasında verilen karar 
mucibince garbi · Macaristanm 
mukadderatı arayı ammeye bı
rakılmıştı. Neticede Sopron Neh
ri Ye civarı Macaristana iade 
edildi. 

Bilyük devletlerin talebi ile 
Halisburg hanedanının tahttan 

· sukutü kanunu imza edildikten
sonra Kont Betl~n kabinesini 
tadil etti. Bir mliddet sonra 

Ziy•r•tinin bir iki gün gecık
meıine ihtimal verıliı or 

Atina, 25 - Yunan hariciye, 
maliye ve ticaret narırları dün 
M. Venizelosun riyasetinde top
lanarak ticaret mukavelesindeki 
Türkiye tarafından gümrük ta· 
rifelerinde icrası talep edilen 
tadilib tetkik etmiıler ve Yunan 
sefirine talimat göndermişlerdir. 

Yunan muhafili Yunaniıtan 

birçok noktalarda Türk teklifa
tını kabul etmiş olduğu cihetle 
Türkiyenin iÜmrük tarifelerinde
ki tadilitte ısrar etmiyeceği zan
nında bulunuyor. Şayet cumar-
teıi gününe kadar ticaret muka
velesinin ikmali müesser olmaz
sa M. Venizelos Ankara ıeyabatı 
bir iki gün tehir edilecektir. Ma· 
amafiyh Türkiye sefiri Enis Bey 
hariciye nazırını ziyaretle bu te'-
hirin ve bu bir iki gün için bile 
evel vukuu doğru olmadığım 
izah edecektir. 
Mösyö V enizelos hu ticare mua-
hedesi meselesinde iki taraf ara
sında inhilaf busuUinden emin 
olduğunu söylemiştir. 

Mösyö Venizelosun Yunanis
tandan hareketi tarihi hakkında 
bu gün de şehrimiz resmi maka
matına malumat gelmemiıtir. 
Nim resmi Yunan mehafili de 
bu hususta ademi malQmat be· 

Kudüı, 23 (A. A) - Milli ya
hudi meclisi, bir beyanname 
neşretmiıtir. Bu beyannamede 
yahudilerin hukukunun temini 
için lngiliz milletine ve bütün 
medeni aleme hitap edilmekte 
Ye bir yahudi yurdu teıisi hak
kındaki vaitlerin timdi acı bir 
istihzaya inkilap etmit olduğu 
beyan edilmektedir. Meclis yahu-
dileri memleketlerini vücuda 
getirmeğe mani olacak her hangi 
bir parlamento tqkillbnı tanı
maktan ve buna ittirak eylemek
ten imtina etmekte ve biz, va
zifemizin ikmali bahsinde kat'iyen 
ricat etmiyeceğiz neticesine vasıl 
olmaktadır. 

Dönüyor! 
lzmirdeki aerbeaçiler 

H. fırkatt,na kur 
yapıvorlar 

Zeynel Beılm 8 . ne anlatıyor 
lzmir 23 - "Hizmet gazeteıi 

başmuharriri Zeynel Besim Bey, 
gazetesine çektiği bir telgrafta 

müprülileyhin talebi ile Maca- yan etmişlerdir. 

«Yeni Asır» ba9muharriri lsmail 
Hakkı beyin nsi bir çevirme 
bareketile tekrar Halk fırkasına 
riicu edeceğini lzmir palasta 
meb'us Vuıf beye ıöylediğiııi 
ve Serbea fırka lzmir ocak ret
ıinin istifa için Vasıf beye mil
racaatla bir yol aradığı, lıtan
bulda bulunan V aaıf beyden al
dıj'ı maliimat [berine bildirmek· 
tedir." 

ristan cemiyeti akTama girdi ve - ----------

cemiyeti akvamın tensibi ile Ma- M. yamada 
caristan bir istikraz aktederek 
bütçe muvazenesini iade etti. 

Mılli bankanın teıkiJi ile pa· 
ranın kıymeti istikrar buJuncft 
Ayni zamanda muhtelif devl< 
lerle ticaret mukaveleleri aktc
diJiyordu. 1927 de kont Belten 
ile M. Musolini arasındaki bir 
mülakat neticesinde ltalya ile 
Macaristan arasında mubadcnet 
teessüs ederek Macaristan vah· 
deti ıiyasiyeden kurtuldu. 

Macariıtanın ilk akdettiği mu
hadenet mukaveleıi 1923 de 
Turkiye ile ektedilmiıtir. Ayni 
sene Bulgaristan ile bir hüküm 
ve barışma muahedesi imza e
dilmiştir. 

Kont Betlenin siyaseti harici
yesi usül dairesinde ve mUsterib 
bir tarzda faaliyeti biltün Avru
panın nazarı dikkatini evelden 
unutulmuş olan Macar meseleıi 
lizerine celbetti. 

Siyaseti dahiliyede de Kon· 
tun büyük muvaffakiyeti vardır. 
Bir milyondan fazla danum ka
bili zer araziyi toprağı olmiyan
lara tevzi etmiş içtimai sigorita
lar tesis ederek Macar çabıkan 
sunufunun terakkisi temelini at
mıştır. 

1826 intihabatında kont Bel
len mütecanis bir ekseriyet ka
zandı. ÜYakittenberi iktisadi ve 
içtimai mühim ıslahat vücuda 
getirdi ve 1929 ile 1930 da La
hey ve Pariı müzakereleri ile 
T eryanun muahedesinin en ağır 
şartlarından biri olan sali vesa· 
yetten Macariıtanı kurtardı. 

Kont Bellen deierli bir mu
harrirdir. Memleketinin mazisini 
hakkında güzel parçalar yazmış· 
tır. Roma Cinevre, Paris ve ba
husus Londraya geçen haziran 
da yaptığı seyahatler, beynelmi-
lel ıiyaaet hayatı ve matbuat i
le revabıtını ziyadeleştirmiş ve 
Macar vaziyeti hariciyesinin ya
vaş yavaş ıelihını t~in eylemiş
tir. 

Gazetecilere beya natmda 
onyada bir Türk •ergisi 

açmaktan bah•ediyor 
Don bu telgraf Ozerine şehri· 

• mizde bulunan Zeynel Besim B. 
' !~ görftşttık. Besim B. bunun 
doğru olduğunu s6yleyerek şu 
tahilltı Yerdi: 

- Yeni Asır başmuharriri fs .. 
mail Hakkı B. Serbes fırkadan 
çekilmek için genit bir kavis 
yapacağını lzmir Palasta Vasıf 
B. e s5ylemiştir. 

Bu mnllkat esnasında Serbest 
farka lmıir ocağı reisi Ekrem 
Hayri ve Faik, Muhittin B. lerle 
aair 20 kitide bulunmuı fahit 
olmuttur. 

O gün tesadüfen lzmir Palasa 
~ren Vasıf 8. lsmail Hakkı 8. 
ve arkadaşlarile karşılatmış 
Hakkı B. V aaıf B. in bu daf' a 
benimle görilşmesine İfaret ede
rek: 

M. Yamda - Son seyahatinizde zeynel 
TOrk - Japon ticaret cemiyeti Besim B. den baıka beni bile 

reisi M. Yamada dün akşam Pe- aramadınız, alakadar olmadınn:. 
rapalasta bir çay ziyafeti ver- diye serzeniş etmit ve sonra 
miştir. Şehrimizin taninmıı ve Serbes fırkadan çekilmeğe ze
ticari tahıiyetleri hep davetli min arıyorum. Ben de size ge
idiler. M. Yamada, ziyafet eına-

leceğim, demiştir. 
ıında gazetecilere şu beyanatta ! 
bulunmuştur: Bunu müteakip krem Hayri 

Japonyada da daimi bir TOrk B. kendininde istifa edeceğini 
serğisi açılması için çalışıyoruz. Vasıf B. e ıöylemif mumaileyhde: 
Bu ıergi buradaki Japon ıergi- - Zaten gtınün birinde belki 
sinin ayni olacaktır. Biz TOrkiye hep berabar bize dBnecekıiniz 

diye lltife etmiıtir. 
ile ticari münasebat teliaine çok Filhakika 0 akpm Serbeı fır-
çalışıyoruz. Bir de burada Y o- ka ocağmda umumi bir içtima 
kohoma Spesi Bankuınm ıube- yapılmıı ve Ekrem Hayri B. 
sinide teıiı arzusundayız. Bura- iıtifa etmipe de ıonra Milftak 
dan zirai me•adı iptidaiye alıp Ltıtfü B. in iarar ve ricaaile bu-
çalışhktan sonra tekrar buraya 00 tehir etmiıtir. 
getirmek niyetindeyiz. ÇUnk6 11111- -··-, ,. ", ___ 

bizde arazi a:ı, umumi hayat ve TOrkiye ile mllbim iıler yapa-
amele ücreti ucuz, makineleri- cağıL 
mizin hepsi otomatiktir. Bu ayın 28 inde Ankaraya 

Hükumet işsizliğe müsaade gideceğim. Üç senedir burada
etmeqiği için çahşacak mevadın yım. Evvelcede Türkiyeye gel-
celbine, nakil vasıtalarını tahsis miıtim. Fakat bir hayli zaman-
!uretile de yardım ediyor. dır konu1madığım için şimdi bir 

Her halde ticaret hususunda J az. ıüçlük çekiyorum. 

Nedamet 
Ankara 24 ( Telefonla ) 

Bozdağı gençleri dün Halk fır· 
kaıı umumi katipliğine bir tel
graf çekerek serbest fırkaya 
yazıldıklarına nadim olduklannı 
bildirdiler. Gençler tekrar halk 
fırkasına yazılmalarını rica et
mektedirler. 

T erkos meselesiae ait doıya· 
lar tetkik edilmektedir. Terkos 
tesisatının belediyece satın alın
ması da dütOnülmektedir. Ma
mafi bu hususta kat'i karar ve
kaletin tetkikatınm bitmesinden 
sonra verilecektir. 
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Darülfünun meselesi 
İntihabın tasdiki haberi doğru de~il 

Karar bugün verilecek 
Darülfünn eminliii intihabı- ~r=ı~--~!'-~-----

nın veklletçe henüz taıdik edil- arülf ün un 
mediğini dün yazmış Ye maarif 
v~ili Ea'at B. in beyanatını neş- Şu Darülfünun eminliği in-

'k B tibabının neşriyat Aleminde 
rctmiştı una mukabil dün ak· 
,amki Politika gazetesi intihabın aldığı şekli görUpte "itte Da-

rülfünun ıılahatı JUzumunun 
tastik edildiğine dair verdig· i 

belli batlı delilleri,, dememek 
haberde iırar etmittir. 

Halbuki vekil Beyin ıl5z:leri mümkOn mO? Hiç gOneş mağ 
gayet açıktı. Vekil B. demiş- ripten doğar mııt diyecek ka· 
tir ki; dar ehemmiyet verilen bu ih-

tilihn eıcuı dOşOnen her 
- Darülfünun intihabı hak- hangi bir bitarafı hayretlere 

kında bir karar vermedim. Akıi diişürllr. Bir taraf: 
neşriyat yanlışlar. Böyle doğru "Mademki bir kişi intihap 
olmıyan haberleri nereden alıyor- olunacak, kaide puılaya bir 
lar' bilmiyorum. Buradaki muha- kitinin adını yazmakbr. Iki i· 
birlerle her giln görllşüyoruz. ıim anetme lüzumu ittifaktan 
Kendilerine karar verildiğine da· gayn ve çok sayılacak rey al-
ir tek kelime ıöylemiı defilim. mış iki isim reyolduğu zamanlar· 

Cumartesi a-Onll tetkikime de- da olur, maksat alcaJliyet re-
vam edeceiim. Karanmı o gün, yinde de veklleti resmen ha-
olmazsa pazar günü verebilece- berdar etmektir. diyor Basit, hakh 
ğimi ümit ederim. Bu halde in- nizama uyğun bir talep.. Gü-
tihabın kabul veya reddi bak- ya bu yapılarsa kıyamet ko-
kındaki vekllet karan ya bugiln, pacak, EbOIOll bey gibi zat-
yahut y•nn verilecektir. lara g~re de Darülfnnunun 

• '.' • Aıı :9" • • • ;ısııııu _ ~ muhtariyetine halel gelecek·'H 
Ingılızlerın tazıyctı tir. Hayreti •• .şu intıbapta en ~ 

.Londu, 23 (A.A) - İngiliz tred' h-1 11
'' •'çok rey ·alan Muammer Raıir 

yonJar icra komitesi Alman amele fede- bey değil mi? intihap yenile ~ 
rasyonona bir telgraf çekerek, Alsdorf nirse gene reyini verecek ek· 
fe?Aketi dolayısile Alman işcilerine ta- seriyet değil mi? Bari DarDl-
ziyetlerini bildirmiş ve teessürlerini fe- fü • tib 1 1 b n 
lAketzedelerln ailelerine de iblağ edilme· nun ın ap an ° .•un u m • 
sini rica etmi~tir. esaeseye yakış1r bır eda alaal 
•ımt11l1111MllftlttlllllNUlnmıııttMnlmlftılallllW1nllNMMntıntılllıaftltllW!llllllllllftM91ııM ................. Ut ................... __ --
._ __ D_ü_n_y_a_d_a_o_l_u_p_b_i_te_n_ş.._e....;y-...l_e_r _ ___,f . 
Saatte 150 kilometre 
Almanlar, demiryolu müna-

kalatında ıayanı dikkat bir ye
nilik vücuda getirmişlerdir. Ya
pılan yeoı bir araba, ilk 

defa o!ank tecrübe edilmiştir. 
Yeni araba kırk yolcu almakta 

ve saatte 150 kilometre gitmek
tedir. Araba 20 metre uzunlu
ğundadır ve dört tekerlek üze

rinde yilrümektedir. Tecrübe, 
HanoYer ile Hamburg arasmda 

yapılmış, davetliler arabaya bin
miıler, araba hareket ederek 

bir dakika sonra 100 kilometre 

süratle ilerlemİf, iki dakika son

ra ıürat 150 kilometreye var· 

mı ıtır. 

Bu yeni araba saatte 150 K. 

M. suretle hareket ettiği halde 

her 100 kilometrede 60 litre 

mahrukat istiklik etmektedir. 

Bu yeni ihtiraın munakalll 

aleminde yeni inkiıaflar v•cude 

getireceği tahmin olunmaktadır. 

Japonyada arti~tler 
Japonyada artistler halk tara

fından çok hürmet g&r-

mekteClirler. Japonlarca bir im
peratorla nazır ve artist arasın-

da hiçbir fark yoktur hatta artist 
daha muhteremdir. Artistlerin 
halk üzerindeki nüfuzu ıayana 

hayrettir. Orada artistlik irsidir 
ve aaırlarca devam eder • . 

Bernard Şovun filmi 
İngiliz muharriri Bernard Şo

vun "kocasıw nasıl aldattı,, adlı 
bir eseri filme çekilmektedir. 
Fakat Şov, temıile iıtirak ede· 

cek bütün artistlerin kendi tarafın· 
dan intibabını ıart koımUf, ve 
bunları seçmeğe başlamııhr. 

Eserde erkek rolü Edmant 
vene verilmiıtir. Şimdi kadııt 

rolünü alacak aan'atkArların ta'" 
harriıi ile iıtigal edilmektedir. 

lngilterenin kadın san'atklrla
rmdan bir çokların bu retle talil' 
oldt.ıkları halde , bunlar 
Bernard Şovun hoşuna a-itmeoıif 
Bernard Şov, Mis Vera Benoktd 
intihap etmiştir. 

Bu kız, Ingilterenin Palis ti" 
yatrosunda çalışmaktadır. Bet"' 
nard Şovun ıartlarını biri d• 
eserinin yazıldığı gibi oynannı•'" 
sıdır. Hatta kendisi yazdıf
aatırlardan herhangiıinin gtırU .. 
tüye gitmemeıi için temaıa ger 
ların eseri seyrederken geh11e" 
melerini iıtemif. 

Sinemacılar buna söz veroı•" 
dikleri için bizzat kendiııni ~~ 
me alacaklar, o da halka er 
oynamrken gülmemeleriai jbt• 
edecektir. ~ 

•-ımt1Hnımı1ıa1111Mtnnm1111nmuıuıu111U11111-1""•11111 --t" 
Ankarada bir neşriys-

ko!lektif ı ,J 
Ankara, 24 (A. A.) - ilim ye f,ıt.,ıı' 

halk arasında yaymak makksadil' t' 
neşriyat kooperatifi teşkil etmek u-;,. 
bugün 21 münev\'er genç içtima•~ 
kooperatifin nizamnamesini miill •tr 
etm iştir. nu te~chlt ül neşriyat lt~., 
mızda çol\ faydalı bir rol aynıya 
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•• 
101 kişi ile - -

mülakat ... 
isterim ki çekirdekten 

yetişsin ... 
-40-

Mahmat BeyJe~eydlm. Mahmut Be· Mahmut Beyinki: - Öyle, öyle, öy. 
yle bana dostluk, arkad~Jrk babala- le. 
nınrzd&n miru kalmı~tır. Ezeli n ebe Kıı kardeşi: - Öyle, öyle. 
ar dMtlak. Ben - Öyle. 

Kendisi işinf, . hesabını bilir. Çürük Yemetin ortuında, Ml1ki bir teca-
tahtaya UsadUfen bile ayak humar.. YÜ n taarruza uiraıaış gibi, Muhsin 
Büyük adam, zengin adam olmamıştır. sinirlendi, cebinden marsık gibi bir yap 
IAkin ktiçffk adam ve fakir adam da rak sigarası çıkardı, onu nümayişle 
defildir. Hesahlnı, kitabmı bilmek ~a- yaktı, kafa111n1 üç ny.ı;ek ~at sofradan 
yeshıdt büttin buhranJan atlatmağa çevirdi. Tun ile proUtıto ediyordu. 
1nuvaf fak ol mu~ bir çok zenginler te- Mahmut Bey, devamla: - Değil rni, 
pe taklak yuvarlandık1an halde, o, Celal Bey? Sizinle hariciye tahrirat ka
hacıyatmaz gibi ayak üstü durmu~tur .• lemine devam ederdik. Fakat kulunu-

Haremi de kadın, kadıncık bir ha- zan sizden yedi yıl fazla kıdemim var
ınmdır. Mahmut Beylerin kendilerine dı. :Se nkit terli tdecefimizi, ne nkit 
aere bazı yemekleri var. Bunlann re- ne olacağımızı bilirdik. Bütün daire er
~taini herketı bilmez.. kinı çekirdekten yetişmi~tl En bada-

Ben, arada sırada kendi mi onlara Jamıı bile görgü ili idi. Adap, erkan, ay 
duet ederim. Bahçeleri büyüktür. U- gı:_ Ah, o samanlar, ah! Hiç kimse e
ıaktan denizi de görür. Geçen npur- euh bir pot kırmazdı. Mes'ele Te gaile 
lara yüksekten bakmak ne ze,·klidir. çıkarmazdık. Hayatımı,,; az çok tanzim 

Bir kameriyenin içinde 90fn. kurul- edilmişti. Her a,. bir kaç altın biriktl
muş. Ne ~rtipli adamlar- Her teY ,... rir, sonunda bir mUlk alırdık. ı,te, me-
ıinde- seli, ıu ta.kirhane-

Kuzu çeniliyor. Onun için bir saat Memur blyle olduğu libi esnaf, tüc-
kadar ~ldenilecek. Sofraya oturduk. car, a:ın'atkir da öyleydi. MahaJJe 
Modası otuz senedenberf geçen maatika b&ldı.alr l'Üntin birinde milyoner olmaz. 
n.kı• Mahmat :84!yin kav'ında daima dı. İlerleme yavaş yavaş olurdu. Geri
bulunur. Buzlu mutika. Meıai ne? leyen, dü,en, yuvarla.nan yok gibiydi. 
Bulan, bakayım- Kokor~ ! Bu, çnril· Bunun içindir ki mevkiler de, servetler 
llMkte edan kuzunan cifer n barsakla· de müstakardr. Evet. .. eveL Çekirdek
~ndan yapılan uzun bir kebaptır ki Ru ten ;retf§mek başka §eY ! Sigortalı ... 
Jl\eliye mahsaahlr; pek iyi bilmiyorum - Hansi gün filln ytikBek makıun-
•11ta anıavut Yeya nım, belki de kara- da bulunacağım? 
kaçan, yani ulah icadıdır. Her halde - Ne zaman zengin olacağnn ve ıü
n,...t lezzetlidir. P&rmaklarınm ya- itirtltikten fnlisal edeceiim; at, araba, 
larunıı. n, ayfiye, akar, anahtar aahibi olaca-

- Yemekler ft mezeler bahse mnsu itm? 

S. F. erlıanı 
Balıkeıircfe intıhıbatı kezanı
medıklırı i9in aeviniyorlerl 
S. F. nın mUhinı erklnından 

bir ut Balıkeair belediye intiha
batında C. H. F. nın kazanma· 
ıından babsedilidiği sırada şöyle 
demiı: 

- Balıkeairde S. F. nın inti
habata kaybetmiş olması bizim 
için hayırlı olmuştur. 

Zira fırkamız burada kazanmış 
olıaydı herkeı aabık meb'usu 
Vehbi B. gibi geri fikirli ~ir 
adamın müuhcretile kazandıgı
mııı zannedecekti, bu da S. F. 
için iyi olmıyacakbl,, 

Biz bu ıöıleri işidinc• birkaç 
gilo evvel Vehbi Beye birtakım 
arkadaılarının baılarına binlerce 
k&ylOyü tophyarak Bahkesirde 
yaptıklarından bahsettiğimiz de
Teli nümayiı badiı~ini hatırladık. 
Ve bu ıaderde 0 nümayif hadi
ıesinin sıhhatini teyit ye tasdik 

eden bir mana bulduk. 
Halbuki Balıkesirde develeri 

donatarak, üstlerine çoluk ço
cuklan bindirerek dolaştırmak 
suretile binbirçeşit inıanlan top
layan Ye adeta bUyilk bir isyan 
kafilesi şeklinde nüınayiı yapan 
kimıeler bütOn bunlan S. F. 
teşkilltı namına yapınışlardır. 
Bu takdirde acaba "iyi ki Balıke
sir intihabahnı kazanmadık.,, 

Diyen ze•at Balıke1irde bu 
işleri yapan teşkilat He hiçbir 
alAkalan olmadığını ilin edecek
ler midir? yoksa bu sözler sade
ce kapalı mahf ellerde ileriye sli
rülmüı itizardan ibaret ıni kala
caktır? 

defil !. Sofraya konduk: Mahmut Bey- Emin olunaı ki dirayetli Ye terakkiye 
le haremi. Oflu Muhsin (20 ya.pnda), namzet bir at, hatta bir ren~ hep bun- Beşiktaş belediyesi 
baeanafı ,. baldızı, benedniz cennet lamı hesa.plamıı yapabilirdi. Beşiktaıta bir belediye teşkili 

ta. Baeanak Bey bu fikir tizıerine Mah- için reylerin topJanmasına dünde 
L !tt •t ele ııeçmiyen .mutika, ha- mat Beyin delMk .istediklerini tamam-
VB.llm 'reta.tetf. -·ı.nzara. Y•Dn sıcakTıtı ladı: Ortaköy Camisinde devam edil-
'Ye aydmlıtı n bilhaMA kokoreç ne§'e- - Evet, birader. Şiındi ndyet büs· mİftir. 
ntizi !tttrrdıir ~bi penelerimisi de ~z.. bütÜJl deiifti. Firenkle.rin "n.rriere., de Dün akıama kadar sandığa 
dti. dikleri - meelek - artık yok- Yetiş· Beşiktaşta rnllstakil belediy~ 

Lllrırdılar enteresandı; kfms.e kim- mele, çekirdekten yetipıek lhım defil. iıteyen 8000 rey at ı t 
.. .ri tırq etmiyorda. Hanım az söylü- Meslek, bundan böyle yalnız küçük me _ __ 1 mış ır. 
"9r. Mahtum Bey - Muhsin - hayata ınur1ar, aneak uşğıhk esnaf içindir. meslekten yetişmemiş, hiç biri hukuk 
&ttlacak. Evet, o çata geldi. Bin bir ... Mahefn dfnU7or, dört kulakla din- ve siyasiyat okumamış. Yirmi milyo-
Pro,Mden bahsediliyor: liyor. ner: Filan, filan, filıln, v. s. Edison ... o 

Bir bahkçı an nim şirketi tesisi Ye Bacanak bey dnamla: dünyanın en meşhur mucidi ı llk rnek-
k~disfnin de' ona dire' tüı· olması. Ye- - İtler fena gidiyor diyoruz; piya- tepten olsun çıkmamış. Pasteur.- o 
ıu bir ıiyuf fırka kurulma.sr Ye onun sada kriı deh§etli. Neden! çii.nkü ne dünyanın en yaman muhterii! Doktor 
lid~rlifi. Y8§111ın tashihi ile meb'usluk. memuru memar, ne esnafı tAnaf ! Hep. bile def il. Siz ne söylüyorsunuz7 ln
Rilede ~Y siraati. Bir ttlrk tranatlan- Bi bfferibis. •earrt~re,, yapmak Adet sanlann tesebbüs kuvvetini krrmağa 
t~k vapur ~irketi. Yaman n kocaman değil. Bir iJmi. bir fenni nasılsa tahsil Yeltenlyorsu~nu~. beyfendller ... 
bir bonbon fabrika.cır. Eiridirden An- ed•nler bile ona bırakıp bqka işe giri. On defa milyoner, on defa da müf
t&ln:ra bir efmendi{er. Bir C{indelik fi1orlar. Doktor, banker, oluyor; bay. lis ohnasınr, ne istiyorum! Meslek. hir 
hu~ ki, ayni zamanda on §ehrimizde tar, okl açıyor; kaptan istuyon mü· miskinliktir. nen bir midye \'eya isti
çıltau.k. Daha sayay:rm mı? Muhsinin dtirü oluyor: mimar, pirlik ediyor. Es- ridye değilim ki kabuğuma yapışık ya
hanıi derya gibi engin. Projelerini de kiden yahuz doktorluktan istifa eden- §ıYaynn. 
tatJı anlatıyor. Hepsinde kAr nr. Her Jer vardı. Jşte bizim baba, bizim enişte bey h!-
t&l'den enet kazancı yerle§tirmek lpn Hanımın biri sordu: - Metıell? la bu kafada. Ben ne yapmalı imişim, 
ha.tan tedarik etmelL - Çok, ~k- Bakayım, a.khma ge- bilir misiniz? Seksen papel maaşla lş, 

Muhsin fenni romancrJan andırıyor: !enlerden bır kapnı saya11m: Zirat, Emliik, iınnr hatta esnaf bnnka-
A711a 8t)"8hat, yerin dibinde köy tefki- Mefhar sadruam K~edzade Fuat lanndan birine yerl mele, ve, yavaş ya
li. Pqa; Zaptiye num Ekselana !aman vaş, ağır ağır, tedricen yetişmek ... So-

lla... az kaldı unatacakttın: Mahsi- PB§&; rarım sb;e: bu devirde meslek kaldı 
llin ,_ .. eih 

1
. M h . ler.ı ... o- Semsi molla; mı? Piya!58 zenginlerinin kacı çekirdek 

o.ertunı a ı. u Sin nere a~ H rf ı Sa · • · · q41•• F d ok .ı Al -da 0 a c Y• nazın ft Pap, ve Dr. ten yeti~me~ Meınurların, elcılerın~ 
' ransa a uaa, manJ- • Cenap Şehabeddin Be · D · ~ · be d k' • bb" lnıd11 Bel lkad ok d t ·~ttde oka- . Y • ve r. Hüse- Ah, efendim, peder n e ı teşe us 

d • ~ a u u, SY'.I yın Suat Bey; "Dr. Riza Tevfik Bey, kuvvetini körletiyor. Anlamıyor. Söylü-
,, A~turyada olrucla. ft Dr. AMullah Cevdet Bey... Kahka- yorum dinlemiyor. Bir çok iı:;lere giri-
~ 'f!.7, haa«i i~hndeıt " haal'f atak· halula rülqilyorduk. Blı böyle hafif şecektim, mani oluyor. Elimi, ayağımı 

JMnıular. müb&huelerle oyalanırken Muhsin & 1 köstek1iyor Muhafazakarlık nn'anepc-
l - Muhsin iSyle it~ba'! tt:lere ku- oflamuı ye~i ~ir konferansa hazrr1anı- restlik ne İena şeyler! Şu köşk, bahçe. 
ak &A•u. O, her oıtYl prmuş, anla· yorm•Ş. Tütün paketinin üstündeki Ier dönümler taın 140,000 lira ediyor-

._lftrr. Mahmn projelerini fMl.y& dursan notlara bakarak hlta.besine başladı: m~ş. Bunları derhal, ama derhal sata-
~~ bfr aı ,aınm~tdf, ve: - Celil BeyfenclL hm, Cenubi Aınerikadan - guano -

- Oğlum, 88na biçilmiş kaftan l>ir - E!e~dfm. gübresi getirelim. Onu, Anadoluda, 
"'-19* bald'Om dedi. - Bır.ım peder ve hizf11t nişte bey şimendifer hattı boyunda kirahyacağı-

- Ne! zn~ BeJ. ~mit devrin adamlandır,. anlamaz- mı:ı geniş araziye dökelim, ilk sene bi-
- Ro lar. [Ben de, onlar da, yerin ta dlbint re be~ yiiz mahsul alalım. Zengin ve 
~ ~ancılık. rbi ni Mu.- pçtik. Kızardık, morardık, sarardık.] milyoner olalım. Sonra bütün garp vi-
~ •: H kaldı te. ')'Mfbi ha De'-amla: - Onlar bu denin icapla )ayetlerini ekelim. biçelim. Bu para1ar
hir fi. l4kın baburnın gıılıce k r ta ~a. nnr &Rlamazlar. anlryanulzlar. Onlar la eeksen bin yeni iş nçnlrm Kazann· 
N... ~e ona bakması vaıiyeti ·url r ı. bu aihi itlerde nsmahdır1ar. Onlar hm AJ..,me kaundırnlım. Yiı.·;lim dün-
~~ k ti köetek enen • 1ı "' • ~ • 1'1,hai açan, bellga gibi h i- ~tirahat etmelidirler. Onlar bundan yaya yedirelim, dedım. antimi santi· 
~ n sustu. Bir alınan e e:m böyle artık tekaütttirler. Onlar... mine he ap1ar yaptım. Saatlerce bu he-
~ ~ ta•ur fUpur yemek yiyo~. (Taham1nü1.- Hepimiz tahammül e~ ~plan kendisine anlattım. Dinledi, u-

"-~L rnut Bey bana salata ta.. 
1~1 

Clf•orus.) :ıun müddet dinledi. Ben, bazı noktala· 
'"•ta.at sonra giiliiın~yerek soze gı- J •• l'itti. kell . 'd'. · Gene o: - Me.lek:, ..,camere,. çok- n benden soracak sandım. Sonunda ne 

- ~ ..... ~ı ınce ı ı. tf .ı· Bı'• Tak tan mülgadır! (Cebinden bir pusula çı- dedi, bilir misiniz, efendim? Şu sözü tn aıanaın o devre ye şmeoı. ,, - . 
'a~kirdekten yeUşirclik. kardı, okaJ'Ol') BaTikın~ i 1:3!'a,.1~erle~· soyledı: 'lillta ak be • (j 1 d 1 (iyJe, c;y. de ne oluyor... mu y-.: ı ~n, fı- - BUDALA'" 
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Onümüzdeki kış! 
Nasıl geçecek diye me
rak etmİyor musunuz? 

Fatin B. fevkalade bir 
kış aıaimi yok, diyor 

Sonbahar içindeyiz. Sıklaıan 
yağmurlar kışın yaklaıtığını bil

diriyor. Gerçi son-

bahar, bir çok se

nelere göre ğüzel 

'Ye mutedil geçi

yor. Fakat kapimı

za kadar yaklaşan 

kıt acaba nasıl ge

çecek.. Bunu me· 

rak etmiyor musu

nuz? 

tı. Bu bahis Uze:-inde dün Fatin 
beyle görüştük. Fatin bey, önll
müzdeki kış nasıl geçecek sua
line gülerek : 

- Bunu Aptülfeyyaz beyden 
sorunuz, dedi • Sonra şu sözleri 
ilave etti: 

- Her vakıt söylediğim gibi, 
fen henüz bize ( 48 ) saat son
raki havanın şekli hakkında hü
kum vermeğe imkan vermiyor. 
Gerçi bazı ihtimaller ve farazi
yeleri ileriye ıürenlcr Tardır. 

Fakat bunların bir kanun şek
linde kabuline henüz imlcan 
yoktur. Fatın B. Geçen sene bu 

bahis üzerindeki hararetli muba- - Bu seneki kıı hal<kında 
hase ve münakaıalar tabii unu- hUkOm şeklinde olmasa bile bir 
tulmamııtır. l<ıfın çok ıiddetli tehmin yapılamaz mı? Fatin B. 
olacağına dair yapılan tahminler tekrar güldO : 

' Istanbul halkını hayli endiıeye - Bu senede kışın mutedil 
ıevketmif, neticede Kandilli Ra- olacaiını ümit ederim. Vaziyette 
aatanHİ mlldürü Fatin 8. hoca- fevk alide bir cihet ve alamet 
mızın itidal tahminleri ka:zanmıı- yoktur dedi. 
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Onlar havada nişanlandılar! 

Pilot ~nDndeki kAğıda yazdı: 
- 2600 metro irtifada uçu-

yoruz, Nelli... w 

Genç kızın yanaklarından dog
ru penbe bir dalğa dolaıtı. En 
yüksek irtifadan aşağı baktığı 
zaman bile i'cnç pilotun glSzil 
kararmaz, başı dönmezdi. Likin 
yanındaki genç kadmın gözleri
nin derinliğine bakınca gözleri 
karanr, baıı harekette bulunan 
tayyare pervaneleri gibi fırıl h
rıl dönerdi. bu sefer de ıene 
öyle oldu. 

Tayyareci erkek kadınını bir 
kartalın diıisine duyduğu ihtiras
la seviyordu. Gözleri genç ka
dının gözlerine iliıince 5000 
metre irtifada uçtuğunu zanne
derdi. 

Ceyms, ne zamadanheri Nel
liyi tecrübe etmek istiyordu. 
Vakıa, genç kızın kendisini sev
diğini biliyordu. Biliyordu ama 
bu kAfi mi idi? O, Nellinin aş
kından emin olmak istiyordu. 

Başının içinde kıvrım kıvrım 
kıvranan bir istifham vardı? 

Acaba Nelli kendiıile beraber 
ölmiye razı mı idi? Nellinin aıkı 
kendisini olüme sürükliyecek ka
dar kuvvetli mi? 

işte genç pilotun günlerden 
beri cevabını veremediği sual. 

Ceyms bunları düşünürken 
makinada bir çatırdı oldu. Tay
yarecinin gözleri telaşla açıldı. 

Ne oldu?. Kaza mı?. Makinada 
bir araza mı var? •• 

Penane yavaıhyordu. 
Genç kız da bir fevk•lidelik 

olduğunu anladı ve kağıda fU 
cümleyi yazdı: 

- Ne oldu Ceymı? Makina
mı bozuldu? 

Vaziyet ıaklanamıyacak kadar 
mühimdi! Motörde mühim bir 
arıza vardı. Birdenbire pilotun 
zihnine bir yddırım düştU: 

1şte Nelliyi tecrübe etmek za
manı gelmişti, onun aşkının 
ölüme kadar kuvvetli olup olma-

Amerikan hika. esi 

dığını timdi anliyabilirdi. Kale
mi acele acele kifıdın üzerinde 
oynattı! 

- Motör bira7. duracak. 
Nellinin dudakları bembeyaz 

ince parmaklan ile kağıda; 
- Peki timdi ne yapacağız? 
Diye yazdı. Aralannda kağıd· 

la muhavere cereyan etti: 
- Ne mi yapacağız, yalnız bir 

tek paraıut var. Al sen onu a
şağı in! 

- Deli misin ıen? 
-Neden?. 
- Sensiz mi ineceğim? 
- Yavrucuğum.. ikimizin bir-

den kurtulmasına imkan yok. E
ğer bir saniye daha tereddüt 
edecek olursan sen de. ben de 
öleceğiz. Benimle beraber ölüme 
koşmanın mauası yok Nelli? 

- Zaran yok seninle öleyim 
Ceyms Eğer sen istersen para
ıutu al in, ben tayyarede kalı
nm. 

Ceymis öğrenmek istediğini 
iki Uç saniye içinde öğrenmifti. 
Ahık tayyare düıse de, ikisi 
parçalansalar da ehemmiyeti 
yoktu. Böyle göğUsgöğüse ol
duktan sonra. Maamarfih hemen 
kAğıda karaladı : 

- Bir paraşut var ama ikimi
ze de yeter. Ben seni, senin aş
kını tecrübe etmek istiyordum. 

Hemen sırtındaki para~utun 

tokasını sıkıştırdı, Nelliyi iki 
koltuğunun altından yakaladı. 

kendisini boşluğa salıverdi. 
Havada dört sıcak dudak bir-

birine iliklendi. Bu dört duda
ğın kopçası bir altın alyanıtan 
çok daha güzeldi. Onlar havada 

nışanlandılar. 

1. M. 

Gayri nıübadillere tevziat 
Ankara 24 - Gayri mübadil

lere dağıtılac'ak 65 bin lngiliz 
lirasının tenii bir müddet için 
tehir edilmi§tir, 
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Bir tıamvay durağı 

Maarif dairesne. mülkiye 
Mülkiye mektebine sık sık 

yer değiştirmek mukadder olduğu 
&ibi. bazı yerlere de durmadan, 
dinlenmeden iaim değiştirmek 
mukadderdir. 

M~aell Sultan Mahmut türbe
aiodeki tramYay durağı bun'ar
daa biridir. Eskiden tramvay 

orada d111Vnca kondüktör: 
_ Türbe! diye bağırırdı. Son

radan bu ismi deği~tirmeğe lü· 
:mm gördüler. Hakikaten buna 
lk11• da yok değildi · 

Hamamda binip Türbede in
mek insana bir nevi uhrevi se

yahat gibi gelirdi. 
&.raya T~rbe denilmesinin 

.bebini merhum Nazif başka 
tirli .aylerdi: .. Maarif neureti 
arada okluğa için buraya Türbe 

dmiyorl., Derdi. Uzatmayalım: 
S. ismi deiiştirdiler; Şehrema
lleti, koydular. O giln bugünd6r. 
A1'. Şememandi oWı bu istas
Jam Talair Nadi efendiden bat
ka herke. Şehremaneti diyor. 
LAJda bagibl ne olacak? Şehre-
eeeeti b.ktıktaıı ve adı 
llelediye olduktan sonra bu du
nia mi dejitmiyecek mi? 

Glrlllyor ki. buraya ne isim 
a-ı... kalkıJOI'. Bari timdi de 
bwaya •s.F." darağı desek. 

1~·19-

J Memleket haberleri 1 
25 kuruta aza 

A•Mdekı urKa Lu suretle 
rza temin adı)· or 

G&•btJriyet ahali fırka• namı 
•llmd•~ f3çücii bir faka tqkil 
W. Aplllkadir Kemah beyin 
.25 •anqa fırkasına aza kayd
eltiiiai Adanada çıkan TtırkMSzü 
pzete.i yazmaktadır. 

H1ıtta 25 kanJt Yermiyenleri 
aza ol.ak alamıyacağını da 
lııilııliai7onmt. Adana zabduı 
..._ lb.ıeriDe tahkikata baıla
..p. 

E
belediyc reisliği 
30 azadan terekküp 
belediye heyeti ilk 

apaaif rei9liğe Mutafa 
..... Jlaiml enclmene Mutafa 
lifli, Ali Riu, Hacı Mutafa 
a,llri intihap etariftir. 

4 yeni nahi~·e 
Za.pkl•ld• yeniden d&t 

....,_.. açal•amna karar ve

..... ft karar, Ctlmhar rei9i 
ffL • 71bek tan:pleriae ererek 
911,.te teblii eclilmiftir. 

Afüeak olan nahiyeler fUD· 
--: Koda, Kilimli, Hiaaraaı 
ft Y ealee. Banludan ilk Oç6nl 
..lsae •• dlrdbeial Devrek 
•- bajhd.r. Nahiyeler, 
t.. t.fekktlll detildir ve dere· 
aa.I ._.cG 1111dbr. Vıliyetçe, 
1-' ..W,e mldtblerl taJia edil
mek •eredir. 

Bir intihar 
ta.lrde memleket butaneainde 

feel Wr letlhar nk'aaı olmuthır. 
.. ..,. tetkik memarlanndan 
HB.I &e,la mahdumu yirmi iki 
,...... Rltt1 Bey hastanenin 
llt katmün keadialnl alarak 
...tsdaki ele mlt' parmaldaldara 
..,._.., •• feel 1arette vefat 
ltmlftll'. 

ı.ttlaann sebebi; Rltttl Beyin 
....... olcl-ta •ar'a illetidir. 

t.rt111d• tıoıret mekteb· 
a.tmcla afilnıaaı kararlaı

...... olan Orta . ticaret mek

....... ite ıy lflncle :~eakbr. 
• mekteW. taU.l mtcldetl iki 

İngiltere - lrak 
Muahede tıstık edi dı mı? 
lrakta umumi intihap yapılmaktadır. 

Avın \irml birinde. hıışlıyan bu intihap 
a;ın ;irml beşinde bitecek \'C yeni in· 
tihap -olunan millet vekilleri tarihi bir 
va7.ife\'İ if oya da\'et edileceklerdir. Bu 
tarihi . vazife g< çen llaıir anda Bağdatta 
imza olunan lngilt~re - Irak muahedesi· 

nin müzakere \'e taStikidir. 
Yeni muahedcnin bıışlıca esa5lan: 

lngiliz mandasının 1932 senesinde niha· 
vet bulması lrakın müstakil bir devl~t 
~iması \'e b~ yeni müstakil devletin Mil: 
letler cemiyetine kabul edilmesidir. 

Umumi intihabata takaddüm eden 
günlerde Irakta muııhcdenln taraftarlan 
ile ale} htnları arasında şiddetli münaka· 
c:alar vuku bulmakta idi. Irak siyasileri· 
~in bir kısmı muahedenin lngiltereye bir 
çok imtiyazlar verdiğini, bir kısmı da hu 
fikrin temımile aksini ileri sürerek lngil· 
terenin bu \'eni devleti ço~ az murakabe 
eniğini iddia etme), tedir ler. Irak milli· 
yetpeı verleri muahedenin Irak istikltline 
münafi maddeler ihtiva ettiğini söyliye· 
rek onun .kabulüne imktn görmemekte, 
hatta intihabata iştirak etmemek fikrinde 
idiler. 

Diler taraftan Iraktaki Kürt. Yezidi, 
Hiıistiyan akalliyetler muabedenin onlara 
bir hak temin etmediğini ve lngilterenin 
onlara karşı 'uku bulan teahhütlerini 
ifa eylemedi~ni söylemrktedirler. 

Buna rağmen Jrakın resmi mabafili 
yeni meclisin muahede lehinde bir ek· 
seriyet toplıyacağtna kani bulvnmaktadır. 
Bu ekseriyet muahedeyi iastik edecek ve 
Irak dnlcti yeni vazi)etl ibraz için ha· 
zırlanacakar. Fakat bunun aksi de varit 
~rülmektcdlr. Çünkü ~ükOmet t3raftJn 
olarak İntihap olunan meb'uslardan bir 
çoklannm mecliste muahede aleyhinde 
Yuku bu~acalc itirazlan h kit btılarak 
muhaliflere iltihaktan da kuvvetle muh· 
temeldir. 

Muahedeyi müzakere ve imza eden 
Irak bükOmeti. ekseriyet temini için ça· 
lışmrktadır. Hatt:ı bu yüzden hükhme· 
tin intihabata müdahale TC efkArı ım· 
meyi tazyik ettiği söylenmr.kte ve onun 
bu barekederi proıesto edilmektedir. 

KUrdell.,.. cll~ak.nt~ ise, Ce· 
nevreye telgraflar yağdırarak Akvam ce· 
miyeti taraftnc!a1i o~ıiı'a temin olunan 
baklann tehlikeye düştCiğünü iddia edi· 
yorlar. Geçen ay zarfında Kürtler tara· 
fından vuku bulan kanlı nilmayişler bu 
iddianın sarih bir if adesidlr. 

Muhakkak olan bir nokta lrakın 
bugün çok mühim anlar yaşadıtıdır. 
lrakJ, ikusadl ve siyasi bir buhran için
dedir. Memlekedn malt vaziyeti çok fe· 
nadır. AkaJliyetlerin arzusunu yerine 
getirmek için Akvam Cemiyetinin lraka 
bir takım tahkik heyetleri gönderilmesi 
dU.ünülmektedir. 

Toplanacak meclisin bütün bu nok· 
talan müllhaza ederek alacağı vaziyet 

Irak tarihinde mühim bir yft işgal ede-
cektir. 

Omer Rıza 

Y ogosla vyada iktisadi 
buhran 

Sopça "Politika., elan: Sabık 
nazırlardan doktor F ranger, dok
tor Komonocli •• B. Malsaimoniç 
"Valle•,, kaı•bua ve mllbakab 
tarafından veki olan da•et &ze
rine mahalli mezk6ra siderek ikt·· 
udi buhran hakkında balkı irpt 
ye teaYir ile buhranın umumi 
olclajuau izah etmiflerdir. 
H~ bir htık6metin kendilerini 

ba glakl vaziyetten kurtarama
yacataaclan •e abaan tedbirlerin 
ihtiyaca klfi plemiyecejinclen 
bahiale mltenenl zeriyata ehem
miyet verilmeaini taniye etmiı
lerdir. Bilhaua me\'vacıbğa e
hemmiyet ••rilmeai tamyeainde 
ısrar ebaltlerclir· 

iktisat vekiletl 
TetilAtt• tadillel' yıpıııoak 
lkf ut veklletl tefkilltmda 

ba11 tadillt yapılacaktır. bilbaM& 
tlrketler mlld&rl&tone teımil 
edilecektir. Aynca ziraat mOa
te9arhfl teplllbda tevsi ve 
alıorta koml .. Wderi Uıa oluna
eelstar. 

lşareıler: 

Darülfünun ve siyaset 

f er~·at, figan aldı yürüdü. 
Da~lf ünunu sh-asetin nüfuzundan 

kurtara'ım diyenleri; gürültüleri göklere 
çıkıyor. 

1 l:ıkikaten Darülfünun yani ilim si· 
vasctlcşmcmeli, siyaset ilimleşmeli." Bu 
davayı güden kim olursa olsun en haklı 
iddiavı ileri sürmüş demektir. Fakat bu 
müce.rret fikri, biaz arzfl ·ştirin ve al~n 
bizim darülfünuna tatbik edin. Sonra da, 
ağzınızı açın bu sözü tekrar edin. Buna 
imlıln bulamazsınız. Eminlik dolayısile 
ortava atı'ın dedi kodulardan biri de 
darÜlfünunun siyast nilfuzdan aıade bu· 
lımması imiş! 

Bu günkü Emin ibtihabı ile bu me· 
selenin ne alış \'erişi vardır. Hatılamıyo· 
rum l\luarnmer Raşit B. ,·eya Yusuf 
Ziya 13., \'eyahut herhangi bir müderris 
~:minliğe intihap edilirse Darülfünun 
dethal saf ilim müessesesi mi oluvere· 
eek? Bunu ar.lamıyorum. Çünkü iş bir 
müderris meselesi değil, bir teşekkül, 
bir vazife, bir yardımcı ilim hakimiyeti 
meselesidir. Darülfünunlar ne zaman si 
yası nüfuzlardan azade olurlar? ~e za· 
man darülfünun siyaseti ilimleştirirse, 

ne zaman tam manasile ilim otoritesini 
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" s· iZ Mecusilerden ve Rumlardan 

beter misiniz ? ! 
memesi için azami tekayyüdü gösteri- Ertesi sabnh erkenden Hz. Osman. A 
niz. Ta ki bunlann resmen takibine im· basın oğlu AbduJJahı çağırttı. AbdulJa 
kan kalmasın n bu suretle bizim sır· gelmiş, fakat müfsitıer onu içeri brral 
farımız meydana çıkma&Jn. Anladınız mamış!ardı. Bunun üzerine Osman ev 
mı arkadaşlar?.. nin dışarıya bakan tarafına gittL lb 

Hepsi de can kulağile dinledikleri bu Abbas ile oradan konuştu, 'ena şu söz 
.sözleri adeta ezberlemişlerdi, onun için leri söyledi: 
hepsi de: ' - lbni Abbas, ben bu sene hacce ç 

- Anladık, dediklerinizi hadi harfi· kamıyacağım. Medine halkından hacc 
ne yapacağız, dediler. gitmek istiyenlcri topla ve hacce çı 

Bunu müteakıp içtima dağılmış, Bu vazifeyi sana tevcih ediyorum! 
bunların hepsi de yerlerine dönmüş- lbni Abbas cevap verdi: 
terdi. - Ben buradan ayrılmak istemiy 

- 21 - rum. Bu müfsitlerle mücadele dm 
Ayni gece Hz. Osman çok şayanı dik· onları buradan defetmeğe çalışma 

kat bir misafirini kabul etmişti. Gece bence bu sene hacce çıkmaktan afza 
yansına doğru gelen bu misafir arap dır. 
dahilerinden biri olakla maruf Mugire Hz. Osman ısrar etti: 

temin ederse". idi. Mağire işlerin çıkmaza saptığını - Benim yerime mutlaka sen gi 
Bu hakkı Beyazıttaki müessesede bu· görerek Osmanın ne dU§ündUğilnü anla ceksin. Bunu senden istiyorum. Bu a 

)amayız;. 

Bana iıter dlrthn. ister gücenin. Biraz 
Kör kadılık edelim. 

Işe baştan başlıyalım. Şu bizim Be· 
yazıt müessesesinin bir gün IAğvedildİ· 
ğlni farzedelim, ve diyelim ki, profesör· 
)erden d~rülfünuna talebe olab1lmek ev· 

safını haiz olanlar bir yanı aynlsın". 

Bilmem kaç düzine profesörümüz kalır." 
Bu ilk tasfiyeden sonra tekrar soralım-. 

"- Profesör efendilerden kaç tanesi 
bir lisede hocalık evsafını haizdir? 

Nasıl bir netice aJacağımıze bilmiyo
rum? F .;kat bunlara rağmen onlınn hakkı 
mükteseplerini kabul edelim. Biz gene 
otoriteli bir darüfilnuna sahip olamaya· 
calJz. 

Çünku Darülfünun hocua dersten 
derse. dershanede boy gösteren. dersini 
verdikten sonrl kaybolan insan delfldir. 
O blr Llae boc:uı degtldlr, bir Ona 
mektep hocası değildir. ~ir Ilk mektep 
hocası değildir. 

Darülfünun hocuı her feyden evvel 
bir şahsiyettir. Dersten sonra erimeyen, 
kaybolmıyan fikirlere bükmeden, fikirlere 
damga vuran adamdır. 

En aşağı mesleğinde mütahUSJstır. 
Erer sahibidir. Ve memleketin fikir 

ve ilim müşküllerine hal çaresi bulan 
insandır. 

Bizim Darülfünun dersinden sonra 
kaybolmıyan kaç şahsiyete, o terbiye, 
eser sahibi kaç insana. ve fikir sahiple· 
rinin wüşkilJerini bal için hakem intih1p 
edilet'ek ilmine, kafasını itimat edilir kaç 
profesörü vardır? 

Teker teker baza muhterem zadara . . 
rastgelebiliriz. F ata blok halinde bu 
şartlan havi bir Darülfünun kültürüne 
var diyebilmek için çok hafif olmak 
llzlmdır. Biz bu haflfli&i yapmak iste· 
miyoruz. Onun için evve~ dlriilfünıı· 
nan darulflinun olmuını lstıyoruz. 

J. B. 

mak istemiş, onun için geceleyin kim· zumu yerine getir. 
seye görünmeden Hz. Oamamn evine lbni Abbas, mukavemet edemedi. 
mülasık olan Hazım oğullanrun evine - Peki, dedi, hemen hazırlanıp yol 
gelmiş, oradan Osmana haber gönder· çıkacağım. [2] 
mit. ve onun tarafo ....... kabul olunmu;1 lbni Abbas dediğini yapmış, Medl 
tu. halkına Hz. Osmanın arzusunu bilid 

Subee oğlu Mugirc Osmana sordu: mlş ve hazırlanmıştı. Onun hacce h 
- Niçin geldiğimi biliyor musun? ... zırlandıiını haber alan Hz. A>·şe, ka 
- Hayır, anlat bakalım. deşi Mehmedi erkenden arattı, ve bu 
- Sen bu başında dolaşan buhrana du. Ayşe, Mehmetten vhayeti sordu: 

ehemmiyet vermiyorsun, fakat bu yap- - Oğlum Mehmet, neler oluyor? 
tığın doğru değildir. - Bir şey yok, Osman ile banşm 

- Niçin?.. üzereyiz. 
- ÇUnkü ·seninle beraber hUkOme- _ Senin Osmanı sevmediğini bllly 

tin heybeti, dnletln nüfuzu da km la· rum, fakat senin bu adamlarla, on 
cak. evini kuşatan bu mUfsitlerle bir mün 

- Bana karşı ne dütüntiyorsun?.. sebetin var mı?-
- Buna karşı ~ç çare vardır. _Hayır, fakat onlar bizim tavass 
- Birincbdni aoyle. tumuzu rica ettiler de ondan öyle d 
- Blrlndal buradan lpl,lkıp ,,,ı*mek· :dhfl; 

tir. Hemen fimdl hareket edelim. Ben· 
0 

h Jd b 1 h yırlı&1 ile 
. "t'" .. .. 0 d h . - a e u mese e a 

senı Mekkeye go ururum. ra a accı· . 
ni ifa eder, sonra dönenin. Bu milftis- tecek mı? .. 
ler kendilerinden defolup giderler. - Tabii, başka ne olabilir?. 

-Ya beni Mekkeye takip eder ve or· - O halde ben de hacce çıkıyoru 
ada mücadeleye girişiline?.. - Çıkınız hemşire. 

- O zaman biz de onlan kılıçtan ge- - Sen de benimle beraber gel ki 
çiririz. nin bu işle alakan olmadığına kani o 

- Demek ki Muğire, Mekke de ve yrm • 

Klbe civannda miislüman kanı dökeee- - Ben gelemem hemşire. 
&:z. Buna da müsaade etmem. Bundan N .. ., ... - ıçın .•• 
geç! ikind Ç1lreyi söyle. _Çünkü Hz. Ali bana bu sırada m 

- lkinei çare kalkıp Şama hareket 
etmek. Bana da hemen şimdi hazınm. sa.a.de vermez. 
Seni oraya götürdtikten sonra mesele - Fakat ben senin hakkında çok 
kalmaz. na şeyler duydum • 

- Muğire, bunu bana geçen sene Mu _Ne gibi? .. 
ariye de teklif etti. Ben kabul etme- _ G6ya sen de bu - lıSJrdan gelen m 
dlm. Çtinkti peyıamberimin yanmdan aitlerle berabermişsin. Doğru mu bu 
ayrılmak tstemem. _ Aslı yok hemşire! yalnız bani 

- Fakat sen muvakkat bi~. zaman i- içinde benim Mısıtdan tanıdığım a~ 
çin ctdecek, sonra yerine doneceksln. lar var. Beni onlarla görüşürken ıö 

- Gitmem Malin.. Sen UçtlneU ça- oldu ise ana benim onlarla beraber 

re)'i elyle. dulumu söylemiştir. 
- Uçündl ~re, bana bir emirname - Peki bu adamlann Hs. Oe 

yas, \u emlmame ile Medlnede eli silah . 
1 Tababeti Akliye kongresı tutanlan cihada davet et. Ben ana•- öldürmek lstbeidiklerıkidotruim~ .. ~--

d b h rifl ri b d • - Böyle r teY maea.n aaua Tilrk tababet Akliye Asabiye ceıni· hah olma an u e e ura an çı 
yed 1930 senesi kongreelni 31 tefrinl· kanp atacak bir kuvvet toplıyayım. geçmedL 
evvel cuma günü sut 2 de Balurköydc Hiç olmazsa bunu kabul et. Ben hemen - Mehmet, sen Osmarun kim ol 
Emrazı Akli ve Asabiye haataneslndc Aliyi, Talahyı, Ztlbeyri alır, adamlan- tana ltllmezıda. Ben ~.u tanıma. 1' 
k d kti ye mısla ofullamnızla hemen harekete disi Hz. Peygamberin Oll d•tu idi. 

a teM:~zul~r: Mazhar Osman e. (sene· geçerim. Göreceksin ki bu mi Uf si ti erin nin babanın en aziz arkadıP:" idL ()il 
lik icmal), Ihsan ŞükrO ve Ahmet Şükrü bir çoğu da bize iltihak edecek, &enin lslimiyet uğrundaki fedakirhldan 
8. ler (dimağda eviye afetleri). Konos e. davana hizmet etmeli cana minnet bi- makla tükenmez. Medlneye ilk 
( 1ctarjlsiz hld andefalit epidimik • Fah- lecektir. Sen bunu kabul et, bir.t; iki sa- dijiaiz saman susuz kalmıttık. Bir 
rettin Celll 8. bir katil vak'asının tab· trr yazı yaz ve gerisini bırak. Bız bu a- budlye ait kuyuyu satın alarak o 
lili), cevat Zeltll 8. (çocukta ruhi ve damlara ne yapacağımızı biliriz. ıusazluktan kurtardL Ordular 
asabt lagayyUrler) Hz. Osman bapnı lfdi ve düşündü. dı. kileler azat etti, düşmanlarla 

Ancak birkaç dakika sonra başını kal- şılaştt. Elhasıl canını, malını isll 

Mösvö Rivas geldi 
Mezune~ Meksikada bulunan Mös· 

yö Rivas diin Semplon Ekspresile fehiri
mize geldi. Kendisini istaeyonda M. 
Holftat. Foku. Tevfik Kimli, Mithat 
beyler. Komisyon umomf kldbi Möayö 
Vürfbayn kendisini tarşaladılar. M, Rivos 

aeyyabıtt h!kkında. 

- Mezuniyetim bugün bitti. bugün 
geldim. demlfdr. 

Bu gün Mubadele komisyonu topla· 
nacak ve çok büyük bir ihtimalll ihti· 
laflı mc1eleler bakkında hakem karan 
blldlril•oekdr. 

dırdı: te vakfetti. Hz. Peygamber ona iki 
_ lsllm tarihinde müslünıanlan bl· zını verdL Bin kızım olsaydı onlaı;: 

ribirine kırdıran ilk adam ben mi ~aca ribiri ardınca Osmana verirdim~ 
tıın. Mutire? Vallahi bunu yapmam, Kendisi O.mandan bu derece h.,,.-~. 
ölürüm de bu aenin tstediğin satırlan dl. Sakin bu adama bir fenalık ı,e 1 

[1] yim, bana memuriyet vermedi, d 
yazmM-:: tı Os b ilk leyhlne d6neyim, deme. Çok fen• 

Uaue f8§1rmışUt~: .. mank t~Dll riu Yb·ı • yola snpmrş olursun. ...a 
sek ferapti .en m •USt a ı e ı e H . • te · ederi-' .-
rikkate ptirecek derecede idL Fakat -d emşıred, '!:'

1
1i mın 

d b 1 nan Uşmanı eı.• m • 
kapıda toplanan hay utlar uau .an •· n- L2 1 t 1 t ne fktP 
yaeak takımdan değillerdi. - nen uvY e em na 

Mafire O.manı fikrinden döndür· mem. Bana yemin et. 

mek için ~ab§tı, fakat muvaff a!( ola· 
madı, Nihayet o da Osmana veda ede- [1] imam Ahmedin llüaMtll-
rek çıkıp ıltti. Sahlle 67. 

- 22 - [!] lbni Ealr Cilt 3. 1& 11. 
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Cümhuriyt:t merkez 
bankası 

HABERLERi ] 
VA~(IT 25 Tcşrincvel 193C

Ash yok mu? 
Dünkü sabah gazctelerinclen 

bırinde bir doktorun teftiş ba
hanesile Çemberli taş ve Sirkeci 
lokantalarından makbuz vtrme
den ceza aldığını bildiriyordu. 

Yeni bir tamim hazırladı 
Maliye vekaleti pek yakında 

teşkil edilecek olan Tnrkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasının 
faaliyet ve vazifeleri .hakkında 
bir tamim haz1rlamışbr. Banka
nm baıhca vazifesi ıuolardır: 

lakonto fiatını tesbit, para pi
yasasını tanz.im ve Türk parası 
istikrarını temin için hükumete 
m&zabir olmak. 

Bu istikrara matuf olarak hali 
tedavülde bulunan 158 milyon 
liralık evrakı naktiye banka uh
desine verilecek bu evrakl nak
tiyenin karııJığı olmak üzere hü
kumet bankaya 500 bin altm 
lira ve 116 milyon frankhk bey
nelmilel kıymetler yatıracaktır. 

Manifaturaçılar dün 
toplanamadılar 

Yeni idare heyetini seçmek 
üzere dün sabah Beyoğlu C. H. 
Fırkası kaza merkezinde topla
nan manifaturaçılar cemiyeti ka
nuni ekseriyeti bulmadı. idare 
heyeti ıeçilmesi de gelecek haf· 
taya bırakıldı. 

• 
Bütiln esnaf cemiyetleri yeni ve 

hiçbir fırka tarafından namzet gös
terilmeyen idare heyetleri seçi-

yorlar. Esnaf cemiyetlerinin hep
si bu işi bitirdilcten sonra umu
mi bir kongre halinde toplana• 
caidar Ye cemiyetlerin esnaf it
leri hakkında faal bir rol oyna
ya bilmesi için tetkikatta bulu
nup tedbirler alacaklardır. E
ve:ce esnaf cemiyetlerinin faali
yeti sadece cUzdan vererek ai
dat toplamağa, yapılan merasim
lere iştirake münhasır kalıyordu. 

Yeni yapılan teşkilat doğru
~ ~oil'US'• bimt e=r'-a ..,.. 
tıgı ıdare heyetlerine istinat 
edec_ - i için esnaf i~Icrile çok 
sıkı ve yakın bir surette alaka
dar olacaktır. 

Pire se feı ~eri baslı Yor 
Seyrisefain idaresi Pi;e ~cen

ta 
1

ığını Handrit isminde Pirenin 
en muteber tüccarlarından bir 
ıa t a tevdi etmeğe karar vermiı 
ve keyfiyeti kendisine bildir
miştir. 

Gelecek cuma lstanbuldan 
lakcnderiyeye hare!:et edecelr 
olan Ege vapuru dönüfte çar
tamba günü Pire limanına da 
uğrayacaktır. 

Mcarif cerr .. yetı p.ysnkoıu 

Ma.rograf 
Nereye konulacak? 

Denizde 1 O metrelik bir 
kanal açılacak 

Rasatanenin, denizin seviyesini 
ölçmek için Kızkulesinde baıı 
te'sisat yapmak istediğini yaz
mııtık. Haber aldığımıza göre 
Rasatane yaptiğı tetkikat neti
cesi te'ıisatı kulede yapmaktan 
vazgeçmiı daha münasip bir yer 
aramıya batlamıştır. Rasatane 

müdürü Fatin B. dün bu me
ıele hakkında gazetemize ıu 
izahatı vermiştir: 

- Evet. Denizin ıeviyeıini 
ölçmek için bir mevki anyoruz. 
Marmara ile Karadenizin kanı
tığı yerde birçok cereyanlar var
dır. iki denizin ıeYiyeıi hazan 
tehalüf eder. Onun için münasip 
bir yere bir marograf, .. MeddU 
cezir aleti" koyacağız. Kızkule
sinde tetkikat yaptık masraf çok 
oJadağı için vazgeçtik. Şimdi 
Ahırkapı ile Y enikapı arasında 
bir yer arıyoruz. Te'sisat (10) 
metrelık bir kanal açmak sure
tile yapılacaktır. Bu aletin çok 
faydaları vardır. Meseli Beyazıt 
deniz seYiyesinden ıukadar yük
sek derken hangi denize istinat 
ediyoruz, bu malumat değildir. 

Denizin sevjyesinde muhtelif 
sebepler dolayısile bazan (45) 
aanlime yakın tehalüfler olur. 
Bu alet ise mütevassıt noktayı 
tayin edecektir. 

Cem lyetıerde: -
Berberler arastnda 

intihap 
Geçenlerde berberler cemiyeti 

yeni idare heyetlerini ıeçmiıler
di. Yeni intihap henüz tasdik 
edilmemittir. Diğer taraftan bu 
intihabın kanuni suretleri haiz 
olmadığı da aöylenınektedir. 

iddia edildiğine g6ıe 3000 e 
yakın azadan ancak (1 SO) kadan 
intihaba iftirak et•iflerdir. Bun
dan mada, tenkit edilen eski 
idare heyeti bundan müteeuir 
olarak seçilıeler de yeni idare 
heyetine girmemeğe karar ver· 
mitlerdi. Halbuki bu azadan 
ikisi yeni heyete seçilenler ara
sındadır •e bir rivayete g6re 
eski heyetin karanna raim•n 
bu neticeyi kabul etıniılerdir. 
Bu nokta da hayli hararetli mll
nakaıa edilmekte ve bazı ber
berler arasındaki ibtillf bu se· 
beplerden dolayi neticelenmek
tedir. 

Haber aldığımıza g6re, yeai 
heyet hennz tasdik edilmediği 
için bugün eski ida.re heyeti 
toplanarak vazıfeye devam ede
cek, yukarıda yazdıj1mız iki A
zanın yeni idare heyetine ittiraki 
kabul edip etmedikleri anlqıla
caktır. Bunlardan dolayi içtimaın 
bayii gürllltnlil olacağı tahmin 
edilmektedir· 

lbrahim Tali 8. 
M illa te tj( . 16tındın bahsetti 
Şark vilayetleri umumi mtıfet

tiıi lbrahim Tali B. Urfada çı
kan «Milli gazete» ye beyanatta 
bulunarak ıark villyetlerinde 

ikinci faydası Meddüceziri ta
yin etmesidir. Sonra haritanın 
esasını teşkileder. Rakımlar için 
iyi bir nokl:ıHır. 

yapılmakta olan milis teşkilatın
.... ,, daö ti•liaet.a;, •6 halkımwn ba 

E'ugün Ankıraıya gidi)'Or 
S. C. fırkuı reisi Gümüşane 

mıb'usu Bethi B. ailesile birlikte 
bu akıam Ankaraya gidecektir. 

S. C. fırkası erkanı B. M. 
M. si açılm,.adan evvel Ank arada 
toplanarak müzakerat esnasında 
takip edecekleri hattı hareketi 
tespit edecektir. 

Fırka erkim Ankaraya gittik
ten ıonra merkezi Ankarada 
açılacağından şimdiye kadar 
Nazlı handa bulunmakta olan 
lstanbul viliyeti ocağı Kolmis 
apartımamna nakledilecektir. 

Fethi B. Bursa •alisi 8. aley
hine açtığı da•ayi takibetmek 
ilıere avukat Asaf Beye vekalet 
vermittir. 

Gelen meh'uslar 
lzmir meb 'usları V aaıf, Milnir , 

Rahmi, Oımanzade Hamdi, Çüm-

te9kilAta büyüle bir allka ga.ter
diğini aöylemiıtir. 

lbrahim Tali B. Urfa milisle· 
rinio asayiti ihlal ettiji iddiasile 
meçhul bir kaç imza albnda 
g6nderilen ıikayetnameden bab
setmit bu isnadın tlmamile ya· 
lan olduğunu milis tetkilAtınm 
mazbut bir halde bulunduğunU 
timdiye ka lar asayifi iblAJ eden 
hiç bir hareketi g6r0Jmediğini 
ıöylemiftir. 

c vut<UAT ) 
Arabalar da başladı 
Galatada tütün dcaretile uğraşan Tri· 

yandafilos nhtım cadeesinde bir araba
nın altıoda kalmıft biraz sonra da öl-
mü Hür. 

Polis tabkikıt• başlamıştır. 

Zavlh amele 

Falıh Rıfkı H. 
Hariciye vekili T evl.k Rüştü 

beyle birlikte Ruıyaya giden Bo

lu meb'uıu Falih Rıfkı B. dfin 

avdet etmiıtir. 

Küçük haberler 

Musakkafat - Vergisinin tenzili 
için tetkikata başlanmıştır. 

MDlkiye müfettiıleri - lşten el 
çe~tirilen memurlar için Dahliye vekA· 
Jetinden müsaade olacaklardır. 

Zabıtaı belediye memurları - 1 

Sicilleri Dıbliye vekaletinden istenmişti· . 

Radyo - Şirketi Darülbedıyie 
müracaat ederek haftada bir gece Rad· 
yoda temisiller vermesini rica etmiştir. 

Ruaya ile - Aramızda ki ticaret 
mukavelesinin müddeti dün bitmiştir. 

ıat. B. DarQlbedıyi temaillerl 

Bu akşam 
saat 21,30 da 

Deli 
4 Perde 

1 1111 1 Yaz:ın : 
J. Sarment 

11111111 Nakleden: 
Bedretrin 

Bu akşam üniformalı zabitan için 
biletlerde tenzilat vardır 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi· Sirkecide 

Mühürdar zade hanı altında T el.lst27 

lzmirı sürat 
poataaı · 

(GULCEllAL) Vapuru 27 
tetrinienel pazartesi 14,30 da 
Galata nhbmmdan kalkarak 
salı sabahı Jzmire Yanr ve 
çarpmba 14,30 da lzmirden 
kalkarak pertembe sabahı ge
lir. 

Vapurda mDkemmel bir or
keatra ve cazbant mavcuttur. 

( CUMHURiYET ) vapuru28 

~~=~•alı akşamı evel 
Galata rıbbmından kalkarak 

Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam-

sun, Gireaun, Trabzon, Ri
zeye gidecek ve d6nilfle SUr-

mene, Trabzon, Garele Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, lnebolu , Zonguldaia 
uğrayarak gelecektir. 

DJn Sirkeci ve Çemberli taı 
lokantacılarından bir kaçmasor
duk böyle bir ıeyden haberleri 
olmadığını söyledıJer. - - ---------

J7~7eT:~;·::ı 1 
Pazartesi akpmından itibaren 
en bOyük Fransız artisti olan 

GABY .MORLAYı 

elyeva Pariste (Marivaux) ıi
nemasında fevkalide muvaffa
kiyetle g6sterilmekte olanF ran
sızca .azın 

Müttehem kalkınız! 
.,arlak filminde takdim edecektiı ... 
sadık zade btrıl arıır t1purlırı 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks postası 

lnönü 
Yapuru26 Pazar gtınü 
tqrinievel akpmı 
Sirkeci nhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samaun, Ordu, Gireıqn 
Trabzon Te Rizeye azimet 
ve aTdet edecektir. 

TalailAt için Sirkecide 
Meymenet hanı altmda acen
tabğına m6racaat. 

Telf. lstanbul 2134 

ALEMDAR zadeler 
VAPURLARI 

M·ııet vpuıu 26 1 Teşrini eYel 

PftZRR 
günü akşamı saat 
18 de Sirkeci nh-

tamından hareketle (Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Or· 
du, Gireson, Trabzon,Rize Ma
pavri,Hopaya azimet ve avdetle 
Vakfakebir, Görele ve Onyeye 
dahi uğrayarak avdet ede
cektir. 

Mllracaat mahalli: lstanbul 
Meymenet Hanı altındaki ya
zıhane. Telefon lstanbul 1154 

ZekA ve ıstidatlar olduğu hal
de ilk ve tali tahsislJerini ikmale 
ınali kuddretleri kifayet etmeyen 
gençlerin ikmali tahsillerine bil
fiil yardım etmek üzere Türk 
Maarif cemiyeti bir piyanko 
tertip etmiştir. 

Piyankoya kouulan Eıyalar 
•rasında Doç markalı bir 
otomobil ve yuksek kıymetli 
bir çok hediyeler vardır. Bilet 
fıyatları bir liradir. 

huriyet Halk fırkası müfettişi 
Konya meb'usu Zühtn, Denizli 
ıoeb'uıu Haydar Rü§tü, Yusuf 
ve Aydın meb'usu Emin Fikri 
Beyler Gülcemal vapuru ile ıeh
rimize ge!mitlerdir. 

Kurtuluşta oturan amele 25 yaşında 
Sarandı dün Taksimde yeni yapılmakta 
olan Muhlis B. apartımanında . çalışırlıen 
altıncı kattan ,·ere püşmüş ve ağır su
rctt yara! nmı;tır. Amerikan hastanesine 
kıldırılan Sırandi bir saat sonra öl· 
müştür. 

~~~ ...... l!~~~~~~~~~~~~~~~lr.~.U:~ID:llUllll:lllrml:illr.lllllmllill 
- MOeaesat Te mektep müdtbil beylerin nazarı dikkatine 

Müşt~ri mi. haydut mu? 
Şoför Kemal J 990 numaralı otomo

bili ile dört kişiyi Kadıköyünden iç 
~1ıııııu1 ııı111111ınıı1111111ııııııı111 ııı••ıııanııı11•111ı11111rını111nıııtıı1t11nııılllltıı111ıııt111ı1'""'11111m .. •1111tnııı""".,"''""'ııı...-ıııı111ııı'€ crenkoyün. gödirilrken müşterilerden 
{ Bksik kuponlarınızı ıtmdiden V.llK11 idarehane. \ biri otomobilden .kendisini yere atmıştır. 
! Jinden t~darik ediniz f Bunun üzerine otomobilde kalan üç kişi 
f • şg{örü silahla tebd t etmişler ve para ts-
~ ikinci tertip kuponlanmııın kur'asma ittirak edecekler / temlşlerdir. ve bunun üzerine ilç müşteri 
{ h k d 1 meydandan kaybolmuşlardır. 
~ 31 Teırinievel 1930 tari ine a ar ( Yangın başlangıcı 
\
s · · l · · h adresleri ile beraber V AKIT Müaabaka ~ Emin önünde Izmir sok:ı ıı..nda Erzu· 1 ı11m erını vazı . . . • E r;• 
;s memurlugvuna bıldırmelıdırler i rum anbannın üst l.abnda koço ve 

1 
! = 1 1 d l I Sezai efendinin ate yes n en yangın çık-
ı Lmini ve adresini kaydettirmemit olanlar kur'aya mış, atelye kısmen yanmış ve yetişen 
( iıtirak edemiyeceklerdir J itfaiye tarafından söndürülmüştür. j 
1 b"ld•v• 1 1 k 1 i Alacak yüzünden 
\ T •ıra karilerimizden lstanbulda 1 ıgı 0 mıyan ar upon anna j Bey:ızzıtta kundura boyr cısı Hüsnü 
l ınuvazzah adreslerini ve on beş kur~şluk posta p~I~ leffederek \ ile şoför Naki ılıcak yüzünden knp 
i V AKIT müsabaka memurluğu adresıne g6ndermelıdırler. f etmişler, l liısnil bıçak'a şöforü Ud yerinden 
&... ~ll.._... .... lllllllUlllUll1WUlllllllullJJllll11i yaraJaDUftır. 

...................... Uutıllllllll1111tllllllluııtllllU1Uııı•11111111ııı - .... 

Beyaz Te ilke yayh ve zincir somycli 

KARYOLALAR 
Ucuz fiatla satılmaktadır. Karyola ve madeni etya fabrikası. 

Sirkeci Ebuuuut caddesi. Telefon, latanbul 4252 -------
Amasya vilayetinden: 

1 - 9697 lira 66 kurut bedelikcıifli Merzifon - Çorum yolu· 
nun21 + 040 - 22 + 053 kilometrolan a raaında 1Ol3 metre Şoa 
tamiratı eıaaiyesi 14 müceddet menfez bir adet iki metrelik beton 
arme k&prG ve iki adet ilç metrelik betonarme k6pril inıaatı 10, 
10, 930 tarihinden 30, 10, 930 tarilaine kadar yirmi gün mUddetle 
ve altı ayda ikmal olunmak ve kapah zarfla mnzayade ve mOna
kaaa kanununa temkan mOnakasaya çıkarılmıttlr. 

2 - ihale, mOzayede ve mDnakasa kanuna muvafık şeraitle 
yapdacakhr. 

3 - Daha fazla izahat almak isteyenlerin Amasya nafia dai-
resine ve ihale için de Amaaya encümeni viliyetine müracaat eı
lemelori ilb olwıur. 
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M. M. V. Satın alım heyeti lilinıarı VAKiT 

[Osı tarafı 1 inci sayıfanıı:da] 

Fener dün böyle bir oyun oy· 
nıyamadı. ilk devrede daha can
lı idi ama sonra bunu idame et
tiremedi bir türlü. 

• • 
Takımlar tam saat on beşe 

üç beş dakika kala alkışlar ara
sında sahaya çıktılar. Ariı kol
ağızları ve yakaları siyah, sarı 
fanile siyah pantolon giyiyorlar 
aynen bizim beşiktaş forması. 

Ortada mudat merasim yapıl
dı. Fener umumi katibi Hayrı 
Celal 8. kııa bir nutukla bu 
ilk futbol temasının iki millet 
arasındaki dostluğu takviye e
den kıymetinden bahsetti. Misa· 
firlere sarı-licivert kurdeleli bir 
buket verildi. Onlardan Angclo 
bilmukabele ayni gUzel sözler 
söyledi. Hediyeler, !karşılıklı ya
salar ve maç., Takımlar ıu ter
tipte sıralandılar: 

Kumlis 
J\lgopulos lkonomon 

Kacaunls Vikelidis 1 Vikclldis n 
Pııpls Angclnkiı l\icas Kaltekis Angilindis 

Hıza 

Kadri Ziya 
Ce,•det Sadi Reşat 

LOtfl Ala Zeki Muzaffer Fikret 

Hakem Şerefettin, yanbakem
leri Saim Turgut, BHrİ beyler. 
Oyun Fenerin hUcumile başladı, 
Arisin mukabeleleri, daha fazla 
bizim hücumlanmıı altında ge
çen dakikalar onuncu dakikayı 

bulduğu zaman nihayet Zeki 
birinci golü yapıyor. Fikretin iÜ· 
zcl bir patı ııkı bir rütle ta~ 
mamlanınca tutulmaz bir gol 
oluyor. Fenerin bu ilk say111 
müthiş alkışlandı. Hemen bir iki 
dakika sonra çekilen sıkı gollük 
bir şütu Ariıin golkiperi tuttu. 

Ümit veren bir oyun oynuyo
ruz. Onlar da mukabele ediyor
lar. Yalnız bir farkla: Bizimkiler 
Aris takımını tehlikeye dU~n

recek kadar müessir. Onlannki 
bizim müdafaada kırılıyor. Zeki 
ve Ala bugün eıki anlaşmalarını 
hatırlatacak kadar. 

şunun, bunun ve otekıoın ayağma 
takılıyor, bir türlü kaleye girip 
bize beraberlık sayısını Termiyorl 
Nihayet devrenin bitmesine beı 
dakika kala Alaettin topla ka
leye girerken iki Aris müdafii 
iki yandan makasa alıyorlar A
lanm hareketini gayrı nizami bfr 
şekilde kesiyorlar. Bu penaltılık 
bir b rekettir. işte hakem düdnk 

çaldı: Penalatı. Fikretin çi•i gibi bir 
ıütU ağlara saplandı. Bu ikinci 
golUmUz: ve aynı netice ile oyun 

bitti. 
Aris pazara Galıı tasarayla 

oyniyacak. Fen erin ikinci bir 
mOsab:ıkası da muhtemeldir. 

Hasan Çavuş fırkası! 
Belediye intihabatı sırasında 

Balya madenlerinde bulunmuı 
olan bir zat dUn oraya ait inti
balarından bahsederken bu 
madenlerde çalışan Kürt amele
nin Hasen Çavuş fırkasına rey 
verdiklerini söyledi. Biz bu s6zl\n 
manasını birdenbire anlamadık. 
Bunun Uzerinıe muhatabımız izah 
etti. Meğer reylerini vermek ü
zere gelen üçyUz kadar amele 
intihap sandığı mahalline geldik
l•ri ıa n kendilerine "hangi 
fırkaya rey verecekainiz? Halk 
fırkasına riıı, Serbest fırkaya mı?" 
denilnıit. Fa'kat amelenin hiçbi
rinden doğruca ve açıkca bir 

cevap alınamamış. Hepsi de: Riı ne 
Halk fırka1ı, ne de Serbest fırka 
biliriz. Biz bizim batımız Hasan 
Ça•u' ftrkasana rey vereceğiz. 

De miti 
"Acaba Hasan Çavuşun fırkası 

hangi fırka imiş?,, diyeceksiniz. 
Ona da biz cevap verelim: S. Fi 

Sıhhat işleri dairesi için otuz üç ka·' 
lem edevatı i pençiyariye kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. !hale.si 27110 
930 pazartesi günü saat 14,:lO da Fm· 
dıkhda heyetimizde yapılacaktır. Ta
liplerin yirmi kuru"luk pul mukabilin· 
de heyetimizden almaları ve ihale gü
nü ihale satainden evvel teminatlarilc 
heyetimize vermeleri. 

* • • 
Merkez ihti) acı ol on ~CO ton kok 

kömüril kapalı ıarfla mOnaka!aya konmuş
tur. lhalest l 0-11 ·030 paıartesi günü 
saat 15 te Ankara merkez otın alma 
komisyonunda yapuacakur. Taliplerin 
şartname almak ve tekliflerini ~rmek 
üzere teminatlarile mezkOr komi~yona 

müracaatları. 
• • • 

Merkezdeki kıtaat ihtiyacı olan yulAf 
lq~aalı zarfla ınünıkasaya konmuştur. Iha 
lesi ı-ı 1-930 cumartesi günü saat 15 te 
Vl\kara merkez satın alma komisyonun· 
da yııpılacaktır. Taliplerin şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzere tenılnatlarile 
meı'ktlr komisyona müracantlan. 

* * .. Ordu için bir adtt Tathir cihazı 
Louk dt zanfek te 26-10-930 pazar 
günU aaat t 3,5 da pazarlıkla alınacak-
ur. Ta\lplerin şartnaıııeslni Fındıklıda 
heyetimizde gormeleri ve ihale saatinden 
evvel teminularillc heyttihlizdc hazır bu· 
lunmılın. 

• il< • 

Burdurdakl kıtaat ihtiyacı olan kuru 
ot kapalı zarfla mtinakasaya konmuştur. 
ihalesi 3· 1 ı -930 pazartesi gün il saat 
I 4,30 ta Isparta askert "tın alma kom is· 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin şattna· 
meyi görmek üzere Fındıklıda heyetimi· 
ze ve şnrtname almak ve tekliflerini 
vermek üzere teminatlarile mezktır ko
misyona müracaatları. 

• • .y. 

Harita umum nıüdürlüğil için alını· 
cak yirmi kalem matbaa malzemesine 
talip çıkmadığından 28-10-930 salı gü
nU saat 14 te pahtlıkla ihalesi yapıla

caktır. Tıtıplerin fartnıo:ıeslni Fındıklıda 
heyetimizde görmeleri ve ihale aııatin· 
den evvel ttminıtlnrile heyetimize mü
rcaatlan. 

• • 
Istınbul Havı Gedikli küçilk zabit 

mııkinlst mektebi için ıltmıı beş takım 
iş elbisesi yilı: kırk ndet nevresim 

k " • 25·10·930 cumartesi günü saat on dört 
azanmcı IÇIIO buçukta pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
•ık rt •J" d 1 şartname ve numunesini f<"ındıklıda he· 
l şa 1 an ır • yetimizdc görmeleri \'e pazarlık günü 

ihale saatinden evvel teminatlarlle he· 
llansız. kaz.ancı artırmava . yctimiı:de bulunmalan. 
sava~mak, havada ta· i• * • • 

J. are.sz uçmıva çalı~- 1 Ordu ihtiyacı için elbise ve şapka-
mak gibidir Jarda kullanılmak Uzre muşamba •• 

Ticaretin1zde , san'abnı:ıda saten kapalı zarfla münakasaya kon· 
muvaffak olmak iıtiyorsanıı moıtur. !halesi 27[l.Ofo30 pazarteıi gü

nü saat 14 te Fındıklıda heyetimizde 
Yunanlılar bir oyuncularmı gazete ilimna ehemmiyet ve· İ yapılacaktır. TaJipJerin (şartname su-

değiştirmek iıtediler. Halbuki riniz : Gazete ilim ilanların ı reti Jzmirde Müstahkem Mevki ve An· 
evvelce bı5yle birıey konuşulma- en kolayı, en ucuzu, en te 2 karada merkez !!&tınahna komi"yonla· 
mıştı. Fener kaptanı kabul etti sirlisidir. nnda me\•cuttur.) yirmi kuruşluk pul 
Maç devam ediyor. Akımla- işte ilin tarifemiz: mukabilinde şartnameyi heyetimizden 

d d" lk" k rner almalıın •e nümuneleri görıneleri Te i-rımız evam e ıyor. ı o Sonuncu ıayıfada Satın Kuruı 12,5 
1 

ti .
1 

b" 
altık. En tehlikeli, engol olabi- 5 lncl • • • 25 hale saatinden evvel tem an an e ır-

4 40 lil<te teklifnamelerini vremelerL 
lecek iki korner atışını kurtar- .. • • • 

100 4 
~ ,,. 

dılar. Fakat mukabil bir hücum-
2ı ·" • • • 200 d ihtiyacı olan Mer7.ifon rki kıtaaun 

de Yunan sağıçı Angelakis 41- Reıml llAnlar, ıonun;u Nyı~ada 10 Kr1 arpa kapalı 7.ıi'fla münakasaya konmuş-
inci dakikada yandan keskin ilin memurumuz aiıe fav• ! rur. ihalesi 27. ıo -930 ve sant ıo da 
bir vuruıla ille gollerini yaptılar. dalı bir ilanın şekil Ye ii~- 1 Merzifon ıskert Mtın alma komisyonunda 
Uk devre bu beraberlikle bitti. reti için hizmet etmeğe ha- yapılacaktır. Taliplerin ~artname almak 
ikinci haftayimde iki tarafta da • zırdır. ve tekliflerini vermek üıcre teminatla.riylc 
v 1 k h ==:··• .. •••••••·ıı•• .. •••• .. ••••••••••c•••ı•••u••••...... mezkt'\r \.:omi.,·sona müraca:ı.tları. a~rı var eyecan b~amış ~bi.~---u_"_ .. _-~··_-_._~_ ... _ .. _ .. _ .. _ .. ~·--~·-~-~_··-"~-----~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mamaafib heyecanlı sahneler gör- -İspirto VC ispirtolu İçkiler inhisarı 
müyor değiliz. Meıela denenin 

10 uncu dakikasında Kiços iler- UI 1Uill n1Üdirlig~ İnden; 
ledi ilerledi ilerledi de boş ka-

lemize topu atamadı!. 1 500 000 adet boş ş'ış e 
Artık onlar Zeki-Ali kombi- , , 

nozGnunu tutmıya başladılar. Ka
lelerinin önü çok kalabalık. T o
pu sökilp geçirmek güç. Halbuki 
onlar mlldafisix kalan Fener ka
lesine ikinci gollerini yaptılar. 
Ta orta çizkisine yakın duran 
mudafiimizi geçip koşup topu 
içeri attılar. Bu golü çıkarmak 
lô:ıım. Fakat doğrusu bizde ümit 
'erici bir oyun yok. Fakat Aris 
kalesinin önünde bir karga,alık
tır gidiyor. Ve biz bu kalabalık 
içinde pas yapıyoru2i. Ve tabii 
top bütün gayrete rağmen onun, 

Kapalı zarf uaulile 8 Tetriniaani 930 tarihinde bilmünakaaa alı
nacaktır. Taliplerin tartnameyi almak üzere ticaret tubesine müra
caatları. 

V aluf akarlar ve mahlüller 
n1üdirliğinden ; 

Kıymeti lira 
400 

tlln tarihi 
4/10/930 ili 1/11/930 

Kandillide iskele caddesinde ( 70) metre murabbaında altı oda 
bir sofa bir mutfak mahalli iki bel i.yı müştemil meşruta hane ( 400) 
lira üzerinden müzayedeye vazedilmiıtir. Talip olanlar yevmi ihale o· 
lan 1 11 930 cumarteai günü caat on altıya kadar lıtanbul Evkaf 
Müdüriyetinde Mahlulaf kalemine ıelmeleri. 

Ordu için 159 kalem bo~az. kulak. 
burun alat \'e edcvno kapalı zarfla mü
n:ıka11nya konmuştur, ihnlesı 17·11-930 
pnzamsi günü saat 13,30 d1 Fındıklıda 

heyetimizde yapılacaktir. Taliplerin yirmi 
kuruşluk pul mukabiiinde şartnamesini 
heyetimizden almaları ve ihale saatinden 
evvel temlnatlarıyle teklif mektupları 
heyetimize vermeleri. 

* * "' 
l\apt\ı urfla teklif edilen fiatlat had· 

dl Jayıkındn gOtülınediğinden yüz üç 
kalem dioci atat ve edevatı 28· I0-930 
günü saat ondurt buçukta pazarlıklı 
alınacaktır, Taliplerin şartnamesini Fın· 
dıklıda heyetimizde görmeleri ve ihale 
gUhü tcrninatlarıyle hazır bulunmaları. 

* • * 
Hn!t~haneler için yedlyüz elli adet 

lake karyola kapalı zarfla mUnakasaya 
konmuştur, ihalesi 17-11-930 pazartesi 
günü saat 14 tc Fındıklıda heyetimizde 
yapılacaktır. Taliplerin yirmi kuruşluk 
pul mukabilinde şertnamesini almaları ve 
nümuneyi lıeycrlmizde gfirmelerl \'c 

ihale saatindrn evvel ttminatlarıyle tek· 
lif mektuplarını heyetimize vermeleri 

* * * 
Eskl~ehir ve Kayseri Ha\'a kıtaatı 

için altmış ton kırible meden kömürü 
28-10-930 sah günü ı:aııt ı 5 te Fındık-

lıda heretimlzdc pazarlıkla ihale edilecek
tir Taliplerin şartnamesini görmek Ozere 
hergUn ve ihale saatinden evvel temi· 
natlarile heyetlmiıe müracaatları. 

At yarışları 
ve pehlivan güreşleri 
Söğüt kasabasında belediye ve hima

yci eıfal menfatine teşrinie~·velin otuzuncu 
perşembe günU at ~arı şiarı ve otuzbirinci 
cuma gUnU cihan pehlivanı Kızılcıklı Ma-
hmut pehlivlln ile Amerikayı gidecek 
olan meşhur Dinarlı Mehmet pehlinnlar 
arasında son mU~abaka güreşleri icra 
olonacakttr. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve efrenci hastalıklar tedavihanesi. 

Karaköy Topçula caddsier 34 

Oahllde ı lari~tc 

ı aylıgı Kuruş 150 

3 • 400 80 1 

b . . • 750 1450 

12 h 1400 l70fı 

Cemaziyelihir 

1349 
Bu gecekı Ay 

Gone:m aoğuıu : 0,22 - batıf 11,16 1 

Ayın <lojuıu I0.57 - Oatııı : 19, 47 
~---.......... ----" 

Namaz vakitleri 
&hah oııe lı.ıııd "'k'""' y... lmsa\i 
15 02 11,511 14,55 17.18 1145 4.44 

Hava' 
Diln azami hararet 23dcrecc olmut• 

ıur. Bugiin muıavasıı şiddetle poyraz 
esecek, hava hulutlu öl:ıcnlrnr. 

Radvo: 

Bu akıam lıtanbulda 
Saot \'ekiıı:detı ona kadar alaturi:ı 

rasıt 

Sinemalar: 

Alkoıar - Fahişenin hayan 
Alemdar - Üç nikAh 
Aari - Milyonlar yarışı 
Ekler - Canbazane kizı 
Elhamra - Aşk resmi geçidi 
Opera - Yıldırım 
Beıiktaı Hilal - Tarzan 
Etuval - Mahpusun şarkısı 
Franaız - Kartiye Lotcn 
M~lk - Hacı Murat 
Melek - Aşk resmi ı.teçldi 
Şık - Polis hafiyesi 
Süre17a Kadıköy • Yenü~ 
Hale ( Oaküdar ) - Çılgın 
dansöz 

Cemal sahir 
Bu akşam ferah tiyatrosunda goı 

yaşlarım S perde sinama · variyate 

Amasya vilayetinden: 
1 - Amasya-Havza yolunun 1oo+s27-102+922 kilometreleri 

arasında 7447 lira 69 kuruş bedeli keşifli 1580,53 metre ıose ta· 
miratı esasiyesi ve d6rt adet kapaklı menfez inıası 20-10-930 ta
rihinden 10-11-930 tarihine kadar yirmi gün müddetle Te in9aat 
beş ayda ikmal olunmak üzere kapalı zarf usulüne tevfikan müııa
kasaya var; olunmuştur. 

2 - ihale: mllzayede ve münakasa kanunlarına muvafık bir ıe
kilde icra olunacaktır. 

Daha fazla izahat ve ıeraiti ögrcnmek isteyenler viJiyet nafia 
bat mühendisliğine, ihale için de vilayet encümen kalemine mtira· 
caat eylemeleri illn olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
Şubesinden: 

EsH No. 
20 

23 
26 

Pazarlıkla satılık Emlak 
Mevkii ve Nevi 
Nişantaıı T eıvikiye mahallesi Kağtane caddesi 100 ~~a. 

konak. 
Zincirlikuyuda 79 dönüm arazi ve muhtelif mtbani. 
Beşiktaf F atmahatun maballeıi Beyoğlu caddesi 5 •• 
5/1 numarala hane ve ahır. 

Balida yazılı emlak paı:arhkla satılacaktır. Taliplerin 5·11-930 
tarihine müsadif çarıamba gUnO aaat on altıda şubemize mOraca-

at eylem:.:e..:...le:..:r..:.:i·~-----·----------------

Amasya vilayetinden: 
1 - 11295 lira 32 kuruş bedeli keşifli Amaaya Tokat yo)uuıt 

133X928 - 142-110 kilometrel~ri arasında 2644 metre fota ta' 
miratı esasiyesi 10-10-930 tarihinden 30-10-930 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle ve alta ayda ikmal olunmak üzere Te kapah 
zarfla münakaıaya çıkarıtmıttır. 

2 - ihale müzayede ve münakasa kanunnna muvafık şeraitle 
yapılacaktır. . _ 

3 - Daha fada iıahat almmak isteyenlerinAmlllya nafia daıre 
sine ve ihale için de Amasyaeucumei vilayeetine müracaat e"/' 
lemeleri ilan olunur. ___.,, 

Deyin ilmihaberile mahsup 
muamelesi 

Balık Pa.u..? Maksudiyc ban No. 35 Derviş 
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200 top feropı1at klaclı neıatif 1,00 m 
50 • • • pozatif 0,75 • 

l D e v 1 e t D e m 1 r y o 1 1 a r 1 1 1 a n ı a r 1 
Mnnakas•I - A K • T m 3 

Ataitda yuılı mabeme pazarlıkla HhD lıııacajiıad•a taliplerin so ton llstüpll kapılı zarfla oıünokasaya konulmuştur. lK ücük ilanları 
27·10-930 paurtui ,OnD Mat 9 dan 11,30 kadar iabati ricµt et· 17-11-930 pazartesi renü saat J 6 da Ankarada Devlet demiryol- => 

etmeleri ... fiat Ye11DeJeri ilb olunur. ları idaresinde yapılacaktı. -· Her ır11n netroluour ~ 
100 Kilo madeDt kolsa J•i• Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak- : ••ec:c:-tuTarlfeoca ., ,,u•: 
100 top feroproeyat a•ptif 0,75 kıt teminatlarını aydi gtinde saat 15 30 a kadar münakasa ko· : 1 Defalık ı.:uru' 50 : 
22,SO aı yanaan tulumbam için rakorlu heı hortum 22,30 tulftn· miıyonu katipliğine vermeleri liiıı?1~ır. . . . : 2 • " 50• : 

de 50 m·m kutrunda Taliplerin münakasa şartttamelerım .beş Jıra m.ukabılın~~ Anka· : 3 • ,. 65 ! 
rada ve Haydarpaşada idare veznelerınden tedarık edebıhrler. : ıf , " 25 : 

Jf )f. >t- : ihtivaç kalmavın- : 
30 • " .. " 1,00 .. 
25 ldlo tampon rrealr 1~ pamak fitfl S c-m yerli (aıınnme 

Afyon depoauna bir sene ıa.~fında vürut edecek kömürün : cavcı kadar (azam? 100 : 
tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla munakasaya konmuştur. : 10 defa) il.!n edil- • 

Münakasa 17 ikinci teşrin 930 Pazartesi günü saat 16,30 da : mek uzere maltlu ! sibi) 
200 adet bJm daıer lılach 
250 " maraaroz lcwıun kalemi 
250 ktıo yuı mtlrekkeltl pe..Pn yerll 

Ankarada Devlet Demiryolları idareeine yapılacaktır. : Abonelerimizin her Oç ayhQı tçin : 
Münakasaya iıtirak edecek\eıia teklif mektuplarını ve muvak· : bir dcfa11 meccanen'. : 

75 " larmua yazı mllrkkehi perçin (Jerlı") 
75 " kopya mOrekkebi 
85 ıclet ıtofer yatdam No. 5 
ııo .. .. • • .c 
110 .. • • .. 5 
110 .. .. .. " 6 
110 " .. .. .. 7 

SO " makiae terkli ruYayal 
400 kilo Çelik 8 k&te 32 111-111 (kaynak fçfıa) 
ııo " rarrınb:e demir tel 2 m·m 
300 ,, perçin leYhi 4 m·m 

51 metre birinci ıımf için llclvet ~ha yerU 
51 .. ildaci " .. .. ta1•k " 62 •• birinci .. ., paltoluk kutor " 24 " ikinci " ,. kumhı ln1tnat .. 
3 " kaıket l~ln kırmı11 kumaı • 

50000 kilo çimento yerli 
200 .. adi zincir 4 m·m 5lç6 bakla çubuğu kutrunıa ,are 
200 ...... 5., " 250 ,, karbolineom 

25 adet el arabaıı tılıtadan yerli 
6 talam keten perde 2Xl,10 
1 ,. .. ,. 2X1,SS 

.. 

2 adet telıraf ~avut çantası yerli 
4 ., adi anıkat çantuı .. 

.. 

4' u mutfak ıob~ıı ,, 
4 ,, kauıacı mıD'ieDe.i 300 m·m - · 
4 ,, kollu zımpara bileme aleti (kroki veçhile) 
2 " koltuklu undalya yerli 

50 metre bez lıortum 68 m·m 
281 kilo lama demiri SX6S m-m 
613 adet altı k&,e baıh cıyata 7-8X200 eb'adında 
10 " Bakla•&b Hç 5X2000Xf000 

1000 kilo Silindir yaf1 
5000 ,. Dinamo " 
200V .. Grea .. 

ao ft Beyaz •Helin 
500 ,. Laaıı demiri S, 
150 ,. Demir levha 3 X 1000 X 2000 
ıso .. ,, ,. 4 x 1000 / 2oo0 
30 11 S.ı hortum 
27 kalem Ecıayı tıbbiye 
30 adet Karpit •l IAmbuı 

1000 ,, .. " meme1i 
200 •• ,, ., meme iğneal 

10 ,. Bir .taraflı C•blre anahtarı conta • 
73 " imdadı 11hbt sandığı (Kroki mucibince) 
28 ., T akoı badana fırçaıı 
30 " Vernik fırçuı yassı 2 1·2 puı domuz kıl 

30 ,, ff " " 3 " 
20 kilo tlnol 

300 " Mutam.ha cilAıı 
400 " Mukap tafl 
80 " Çeıik talq No 1 

l!O ,. " ,, " n 
40 ,, ,, ,. " IU 

600 ,, Kurtun tosu · 
2 adet Maroken taklidi koltuk 
1 Maroken taklidi kanape 

" S .. Iıtor perde 1 m. arzında (yerli) 
1 Istorlu dolap (3 iıtorlq) 

" 6S kilo zımpara toru No O 
•6s H ft ı •• ,. 2 
40.," "" 

3000 ,, Satkoıttk 
225 adet Goderi 

1000 Kı. Tutkal 
1000 ,, Antimuva.n 
1000 adet Pençere tampon lhtilc 
200 Ks. ırafit dik.on 

25 top Reai• mapaıba11 · 
400 adet cep defleri 
29 adet Bel klr.;i 
S adet El dal makası 

2500 Ka. llma demiri 
l adet heup makiaeai 

Saat ı t 50 daa ıonra nat kabul edilmez izalıat almak iıtiyen
ler cumart~ pazar rGiıleri mubayaa kıımına mllracaat etmelidir
ler. Paıarht; anolunan ıaalıemeden yerli. olan .aksam için. ittirak 
edeeek tali lerin nümunelerini beraber retırmelerı, ollmuneaız vuku 
b..ıacak te.!İaatm kabul edilmiyeceii illn olunur. 

kat teminatlarını ayni günde saaf 16 ya kadar Münakasa komıs· • 4 11.tın geçen ll.1nlann razıa uıtın : 
yonu kltiplitine vermeleri lazımdır. : için 5 er kuru~ ummıılunur. : 

d A k 
.......................... . 

Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilin e n ara 
ve Haydarpaıadaki idare vezneleri ile Afyon istasyonundan tedarik 
edebilirler. 

Satılık arsa - Bya zıtta T .. ·aaşn
ta~ında Emirıbey mahallesinde bir arsa 
satılıkur. Telip olanlar Yeni postahıınede 
tefrik memuru Ziya beye mürcıcant 

... 'f • 
100 ton ıürtoför yaiı kapalı zarfla münakuaya konmuıtur. 
Münakua 10/11/930 Pazartesi günü aaat 15 te Ankarada Devlet 

Demiryollan binasında yapılacaktır. 

etsinler. (5) 

Zabitana, Hükümet, Banka, 
Şirket memurlarına - Tııksit ile 
yıılnız 15 gUn lçln her gün öğleye kndar 
elbiselik ) ünlü ve ipekli kumaşlar erkek, 
kadın için hazır, ısmıırlamıı elbiseler, 
paltolar, mantolar, muşambalar, gnımo· 

fonlar: İstanbul dördüncü vakıfhıın içinde 
Unionkoltesriat (2) 

MUnakuaya ittirak edeceklerin teklif mektup~.annı ve A~uvak· 
kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar munakasa katıpliği· 
ne •ermeleri lizmıdır. . . . .. 

Talipler m·· kasa tartnaınelerını on lıra mukabılınde Ankara 
da. Ve Haydarp~::da l~are vet:nelerinden tedarik edebilirler. 

lstanbul Mıntakası Sanayi ve 
mOracaat eYİ - Cumndanmaa • 

Mesai Müdirliğinden: daber g\ln müracaat kabul eder . 
Galata Aleksiyadi han 

(S) Telefon 474 Beyoğlu 
Bakırköyde Çarşı içi camii sokak 21 numarad lımail Abdürrah· 

man ve Recep Sabri Beyler. . . Kadın veya erkeklere - Ko-
Gedikpafada Kilise caddeıınde No. 13 te Adnne H. Iay bir iş ... lşlniz olmadığı zamanlarda 
Beyazıtta Okçular caddesinde Büyük Çatal handa Ahmet Hasan para kazanmak istemıisiniz 2·4 arassında 

Bey veresesi. müracaat 
Beyazıtta Parınak kapıda No.32 de Murat Vellbi Ef. İstanbul dördilncO Vakıfhan içinde 
Süleymaniyede Ta~ odalar sokağında N~. 35 Ahmet Cemal Ef. Unlonkolterlt (3) 

Süleymaniyede Ane kadın hanım sokagında No. 27 de Mustafa Bir daktilo hanım - gayet seri 
En•er Ef. 

Beyazttta Belediye sokağında No. 16 da Mehm~t Ef. . ~e.~:~~~ttal;.zabilen bir dııktllo hanım 
Beyazıtta Hasan pata caddesinde No. 78 de Haıım Hamdı Ef. 
Aksaray Sülüklü caddesinde ? numa.rad~ Etem Ef. Galata Arap cami bakır sokak 23 No. 
Fener Cafer Tevfiki mahalleıınde Kıremıt sokağında No. 42 de hı_n_er .... c_m_ür_nc_a_at-(7_> _____ _ 

Mi hal Kaıabidis Ef. • Sıtalık fotoAr•f makineleri 
Galatada Perşea:ıbe Paıarında Ticaret ~anmtlı No 6: 1 de ~rtin 

Oiurluyan Efendi Yeşilköyde Halkalı caddeıı No. 10 da Nızamettın B. ve dürbün: 
Y eıilköyde Karakol hanında No. 6 - 1 O da Rober Nam er Ef. objektif: Tcssar I :4,5 f = i,5 cm 
Fatihte Kirmasti rnahalleainde İmam aokaiında No. 5 le Burha- Objektif: Tessar 1:4,5 f = 7.5 cm 

nettin Muharrem Ef. . Jea - Bebe pek az kullanılmış 12 cam 
Şehremininde Hacı Uyas mahalle.inde Mevle\rihane caddesınde J filim pak şasisllc. 

No. 26 da Mustafa Ef Objektij: Ernemım Anastat m 
Aksarayda Mesih Paşa mahallesinde No. 109 da ~bdu1la~ Ef. E 
Fenerde Fener caddesinde No. 304 • 302 de Çeltık fabrıkası fi. " nıar,, 1•63 bir filim rak ~asisile 4:SX6 boyunda makine. 

mitet ıirketi. (E k k il 1 Kumkapıda Tülbentçi sokağında No. 5 te Enam Boyacıyan Ef. rnemanın 90 o anı mıttır.) 
Aksar ayda Kahveci Dede ınahalleıinde 22 numarada Yaşar Ef. Objektif: Compur Zelss lkong 
Akıarayda Sofularda Ahmediye caddesinde No. 85 le Manok Tessar. 1:4,5 f = ıo 5 cm. iki kl5rükltt 

Efendi. 65X9 mııklne üç .B:ım şnsisl ve bir 
Tahtakalede Paçacı Sokağında Yeni handa No. 19 da Mehmet filim pak şaslsile hiç kollanılmamış. 

Ali Ef. . Objektif: Compur, Tea Tassar 
Unkapanında Arabacı sokağında No. 6 da Yanı Hacara Ef. 1:4,5 f ı:::: 16,5 cm iki körilklü JOX12 
Eminönünde Sebzehane sokağında No. l l de Bodos Kostantın makine pek az kullanılmış, 
Pangaltıda Bayır sokak No. 89 da Vahan B8:buyan ~f. 
Gedikpaıada Fırın sokağında No. ı.s de Artın Par~.ıhyan Ef. Objektif: Tesur. h4,5. mentor 
Cedikpatada Emin Sinan mahallesınde No. 26 Suleyman Sarnı Refleks üç dubl cam şasi bil filim 

Efendi. şasisL Kullanılmış . 

K\lmkapıda Niııanca Mehmet Pa§a sokağında No. 34 te kirkot Bundnn bıışka birde pek az kullanıl-
: mış Zciss dürbün sanllktır. 

Efendi. . Jdaremtzde R remzine tahriren mll-
Haydarpatada Yoğurthane sok.ağında No: 5 te Mehmet Emın Ef. racut edilmelidir. 
Calatada Kürk~ü kapı yelkencıler caddesınde No. 129 da Ali -----------

Ul•i B. Satılık mefruıat ve piyano 
Fatihte Saraçlar caddesinde No. 34 de Cemal Ef. Çemberli taşta tramvay caddesinde 
Beyoğlunda Hamidiye sokağında No. 58 de Simon Çirigoti Ef. Karababa sokağı köşesindeki Taş ko-
Drajmanda Tercüman Yunus mahallesinde No. 38 de Mehmet nakta milteveffa Mustafa Zeki beyin 

Efendi. mefruıatı \C bir adet piyano bu ayın 
Beyoğlunda Kumbaracı yokuşunda Tercüman sokağında No. 11 yirmi beşinci pazar günü sabah saat 

de Venıon Melcon Garaya Ef. . • dokuzdan itibarın bilmüzaycde sıınla· 
Koca Mustafa Pata Akarca sokağında No. 22 de Nızamettın caktır. 

Efendi. · -----------
Pangaltıda Taı sokak No. 19 da Ekrem Latif Bey. S 
Kumkapıda Behram Çavuı mahallesinde Kumluk sokağında No daki 

23 te Hüseyin Safer Ef. desin 
Beıiktaıta Sinanpaşa mahallesinde Mahkeıne çıkmazında Sey· tin 

fettin Ef. 
Akıarayda Ahınediye caddesinde No. 37, 54 Hasan Ef. 

mut 
fıyatl 

nund 
ilk ş 

Türbede Mahmudiye caddesinde No. 23 de Rabia H. 
Mesarburnunda Büyükdere caddesinde No. 93 te Şahin Bey. 
Beyazıtta Hasan Paşa caddesinde No. 17 de Emine H. nesin 
Şitlide Su tera2isi karş11rnda Anastasyadis Apartımanında Ne- raca 

cip 
8Adapazarında Semerciler mahallesinde Şafak sokağında No. 8 füH~ Jj 

de Oıman Şevki B. 
Gebzede Taşköprüde Çıraklı köyünde Halil İbrahim Ef. 
ikametgahı kanunileri yukarda yazılı zevat fabrikala

rına ait ve 929 senei maliyesi zarfındaki muamelatını mU
beyyin seneJik iş cetvellerini müddeti kanuniyesi zarfında 
vermemeleri üzerine kendilerine tahriren tebligat icra edil
miş ise de kanuni ikametgahlarında bulunamadıklarından 
mevzuubahis iş cetvellerinin tarihi ilfından iki ay hitamına 
kadar ita edilmesi lüzumu teb1iğ makamına kaim olmak üz
re ilan olunur. 

Ve bel gevşekti ~ine 
Karı• en mUessir deva Servoin 

haplarıdır. Deposu: lstanbul'da 
Sirkeci'de Ali Riza merkez ec
zanesidir. Taşraya 150 kuruş 
posta ile gönderilir. lzmir'de Ir
gat paıarm'daki, Trabzonda Yeni 
Ferah eczanelerinde bulunur. 
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l\lt\ TBAA VI': DAR~HA~t: 

ISTANB UL flatıııll. Ankara caddrs nde •\ " Al\11 

Emnı.yet Sandılıı Emla"' k M. M. V. satın alma heyetinden ·rr.:·;·-:::~:=~==t 
En·elce kapalı zarfla merkez satın alma komisyonunca ilin biden kurtardığı için çok iktıı d 

" i farJkı dol .:5 y11ile c!e ıpeklı lerl hara-

mu,, zayedesi edilip muayyen gllnde ihale edilmeyen harbiye m~ktebi binası inşa- o r ilıiı; tır. 
ıı yeni ıerait dahilinde kapalı zarfıa tekrar münakasaya konmuş-

Kat'i karar ilinı liplerin şartname, proje ve fenni ,~rtlarını görmek üzere her~ün 
tur. ihalesi 27-10-930 pazartesi günll saat 10 da yapılacakbr. Ta· ı- · 

Ankarada merkez aatın alma ko:nııyonuna müracaatları ve müna· 
ka1aya iıtirak edeceklerin ogUo ve aaatinden ·evvel teklif ve te 
minat mektublannı makbuz mukabilinde mezkiir komiayon riyase· 
tine vermeleri. 

Miiuyede Mubanı111ca tıy· İk!a& Merhunatın cı·ns ve OP.v'ı.Je Borçlunun 
beckll lira mctl Li ra X'\o. • L..n 1 

mevki ve müştemilatı 
180 820 1558 Eğrikapı'da Hacilyas mahalleıinde 

lbrahimağa mahallesinde eski 12 ve 
yeni 16 numaralı altmış arıın ar1a 
llzerinde ahıap üç katta biri sandık 
odası olmak üzere dört oda, bir ufak 
sofa, antre bir mutfak ve kırk ar,ın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Fatma ve 

Nimet Hanımlarla Mehmet Refik, Mehmet 
Emin, Nu1ret, Muzaffer ve Ahmet Nevza B.ler. 

321 840 2970 Eyüp'te Cezrikaaım mahallesinde 
Arpacıhayrcttin ıokağında eski 12 ve 
yeni 14 numaralı doksan arııa ana 
üzerinde abfap iki katta dört oda, 
iki sofa, bir mutfak, bir çimento tat
lık, odunluk gibi müıtamel bodrumu 
ve altmıı artın bahçeyi havi bir ha

nenin tamamı. 
6980 17930 3480 Beyoğlunda Hacımimi mahallesinde 

Kumbaraçı sokağında eski 78, 80, 82 
ve yeni 104, 106, 108 numarala üç 
yür: otuz arım arsa llzerinde klrgir 
dört katta ve aynca bodrumu havi 
o 'up bodrumda odun ve kömürlliğft, 
b r .nci katta üç oda, bir sofa, bir 
mutfaklı bir daire ve iki kapıcı o-
dası ve iki dOkkinı ve antreyi, ikinci 
katta biri dört diğeri Uç oda, birer 
a ntre, birer mutfaklı, iki daire 6çün-
c .~tta gene biri Oç diğeri dört 
oc.ı:rn birer antre birer mutfaklı ke-
za iki daire dardnncll katta bq oda, 
bir antre, bir mutfakla J»ir daire i" .-
tünde daraça çamafll'lağı ikinci katta 
bir şahniı, bir ~lak balkon ilçüncil 
katta keza ufak bir balkonu ve yllz 
kırk üç arıın bahçeyi havi bir apar-

Ali B. 

tımanın tamamı. . Samiye H. 
190 786 365 7 :~asımpaıada Piyale Pqayıaağır ma

ballesiade Tabtaköprll sokağmda eıki 
17 ve yeni 27, 29 numaralı doksan 
arşın arsa üzerinde ahfap ilç buçuk 
katta bir bölüğil dört oda iki sofa, 
bir mutfak, bir çab alb, mermer taı
bk, diğer bölliğll iki oda, bir mutfak 
o.arak kullanılan mahal bir ev alta 
(üstü diğer h~neye aittir) bahçede 
bir kuyu ve iki yOz yirmi iki arıın 
bahçeyi havi harap iki bölDkla bir 
h:menin tamamı. Mehmet Efendi. 

300 720 4050 Topanade karabaı mahallesinde bi-
rinci Dere çıkmazı ıokağında eski 
34, 36 ve y.eni 28 numaralı klrğir 
kıaım elli yedi a111n ar.. nzerinde 
iki katta iki oda, bir ıofa, bir mer
d:ven alb, bir toprak avlu, odalar 
itmam edilcniı aair mahallerin aıva 
ve tlvanlan :okun harici sıvaıızdır 
Diğer kııım ise ahıap otuz iki arpn 
arsa üzerinde birinci katta bir toprak 
avlu bir kaç merdivenle bir odaya 
çıkılır DstUndede bir çab albnı ve 
yllz on bir artın bahçeyi havi kıı
men natamam bir hanenin tamamı. 

Sıdıka ve Llltfiye Hanımlarla Hann Ef. 
370 2000 4076 Çengelk&ynnde eski BekArder1i ve 

yeni Çakaldağı sokağında eski 9 ve 
yeni 2 numarala yüz kırk arıın arsa 
üzerinde abpp iki katta biri undık 
odası olmak tlzere bq oda bir ıofa, 
bir taılak, bir mutfak, bir ahır, bah
çede tulumbalı bir kuyu ve bin dört 
yüz altmıı arım bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Derviı Avni Bey 

835 3334 4364 Sarıyerde ortaçeıme caddesinde eıki 
29 29 mtıkerrer ve yeni 55, 57 nu
maralı yilz otuz bq artın usa Oze
rinde kirlir ilci katta d6rt oda, iki 
aofa, bir ıahniı, bir antre, bir mut
~k ve altında tavan kepenkleri nok· 
1an bir dnkklnı ve yllz ıekaen iki · 

Zonguldak Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdirliğinden: 

Ereğli, Bartın ve Safraqbolu ba1tanelerine muktezi tesisat eş· 
yaıı 29· 10-930 Çarıamba gllnü villyet encümeninde ihale edilmek 
üzre 21 gün mllddetle münakasaya vazedilmiıtir. Taliplerin % 7,5 
teminatlarile teklif mektuplarını göndermeleri ve bu hususta tafailit 
almak iıtiyenlerin Zonguldak Sıhhat ve içtimai Muavenet mtidür· 
lOj'Une müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

Emlak ve Evtam bankası Istanhul 
"' şubesinden; 8 taksitle satılık emlak 

Eaaı No. 
95 Heybeliada Y ah 

MeYki ve nevi 
caddesinde 4 No. 

Teminat 
la dOkkin 60 lira 

" " " 10 " " 25 " 96 
97 
98 
99 

• • • 12 " " 25 " 
·" " 14 " " 10 " 

" " ,, 16 16-1 " " 55 " 
" 

110 Bllytikadada Rıhtım cadde.inde 15-26 odaları havi 
dükkin 120 ,, 

156 Heybeliada Manaatar sokağı 10 No. la zeytinlik 250 ,, 
Ballda yaıılı emllk sekiz takıitle ıatılmak Ozere müzayedeye 

vazedilmiı ve 6 teırioi1ani 930 tarihinde ihaleai mukarrer bulun
muıtur. Taliplerin yev~i mezkCirda 1aat on altıda ıubemize mü
racaatJan. 

arıın bahçeyi havi arka kısmının ıı
vua nokaan bir hanenin tamamı. 

14u 600 4541 Kartalda Maltepe karyeainde Baidat 
t:4tdd...... , •• 654-lı 2 ...... ,ali 
yftz sekiz arıın arsa üzerinde ahıap 
iki katta iki oda, bir sofa, bir büyilk 
ahır ve dokuz arıın arahğı havi 
(ittiaalindeki hane ile bir çatı altın-
da ıör.Blmektedir) bir hanenin 

Ali Ef. 

ta•amı. izzet Ağa. 
374 1202 4619 Haak6yde Haclf&ban maballeıinde 

.. ki Kalaycıbahçe yeni Karakol 
aokağında eaki 41 mükerrer ve yeni 
3 numaralı yüz kırk arıın araa ilze
rinde abıap üç buçuk katta zemin 
katında ayn kapılı bir ufak mutfak 
iki oda, bir çimento koridor, bir 
sofa, dolap ıek:inde bir mutfak, 

ikinci katta yllk ve dolapla b l:" ~r 
oda,birer mutfak, ilçllocll katta üç 
oda, bir mutfak, bir koridor, ve en 
fiıtte çatı altı daraça ve çatı dolap
lannı havi bir haneain tamamı. 

larail Nabimyas Efendi. 
340 795 6749 Beylerbeyinde Şemsibey elyevm 

Camiiıerif aokağıada eski 8 müker
rer ~e yeni 4, 2, numaralı biri yet
mİf iki artın araa üzerinde ahşap 
iki katta bir oda ve küçük sofa 
Ozeriade iki oda, bir toprak avlu, 
bir k6mllrlllk, bir mutfak diğeri yüz 
on bq artın araa üzerine abıap bir 

tatta kOçllk sofa üzerinde iki oda ve 
ıof anın kötesinde ocak mahalli ittiaa
linde ktıçGk bir ahır ve bin cI6rt 
yilz on Oç artın bahçeyi havi iki 
hanenin tamamı. Fatma Kao:ye ve Enzele 

ve nazire H. larla Mehmet Sabri B. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilih yazıla emlak 
aitmıı bir gün mOddetle icra kılınan alt:ni müzayede neticesinde 
hizalarında göateril~n bedellerle taliplelri llzerinde takarrür ederek 
birinci ihalesi icra ve otuz bir gün mliddetle müzayedeye vazedil
miı ve 26 t.,.riniuni tarihine m\isadif çarfamba günü saat ikiden 
itibaren miizayedeye mllbaıeret o unarak saat dörtte muhammen 
kıymetlerini geçtiği takdirde kat'i kararların çekilmesi mukarrer 
bulunmuı olduğundan talip olanların mnldir günde saat dörde 
kadar Sandık idare1ioe müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra 
vuku bulacak mllracaatJarın kabul edilemiyeceği ve mezİ\ 'ftr emlake 
evvelce talip olanlann kat'i 1 arar esnasında hazır bulumadıldarı 
ve baıka talip zuhur t- "

1 ~ '1ğı takdirde müzaye :leden çekilmiş 
addoluucakları lüzumu ilin olunur. 

Sı 1hat ve lçimal muavenet vekl· 
Jetinin müıaadeaile. Hiç bir türlü 

mahı.uru 11bhtıi yoktur. 

Her ecze ne ve ena depo) arile it· 

iL rlyat matazalanndan arayınız. f 
.._.,-'•ıı~u•ıl1llllıııuıııı111111Q......a 

uA K ıu l~ VJ Bi 
DÖŞEMELERlNIZI NASll. 

TEMiZLiYOR 
DIStemeleriDLli ltoll1ce lthlJ9 tuta
Mlirsiniz. 
T~ b9' '9C9Tft GıtnUfl bir u 
'1111 -vaıU ve O\'Ül}ı oaa. 
Bır lftDl\"'f!d" oıusanıba "' ,. 
tabtaauı ;,uzu Y'f!Dı ııbi alaır " llJt w le-lro kalmaz. 
'1:M cuıı dınıır "' buamalıtan. 
•oŞf'm~n. sofra 9'9 aıutfalı takım• 
lanoı 111e YH ıııusıımbalaqnı temıa•r. 
Ya, \ir pacnra Oztrioe serııUe• 
bır aı VUıl her 4urlıi rat lelııleriai 
cıııaıv. 

Ht1ncn••"• tı•iaı.t i~• 
... 11., ....... 
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lLAN 
Osmanlı bankaaırı, Galata, 

Yenicami ve Beyok.u devairi. 
Cllmhuriyet bayramı mllnuebe-
tile 1930 teırinievvelinin 29 neti 
çarıamba g6n0 kapalı bulun•• 
caktır. 

SIHHA TiNiZi 
iHMAL 

ETMEYiNIZ 

lmtiyHlı yeni bir 
aıullc Yflcud • gc· 
tirilcn LINIA' -ke· ı 
mcri acm'l&Jiii iı.ale ' : 
eder YC vilcudııa i 
hututqn11 inceltir. : _ 
EllrtJld w day• " 
aıldı bir trlk9d ' n 1 
maınal olan UNJA' J _.._ 
bem 1·101·• ııların ><· "'• 
hem a111elıyat görenltnn umcrl otnr 
fenni ., cucrl ıazyıkı ••ycs ıntle hh· 

lıın 111huruna nıanı olur. 
lstanbul'da yalnız BevoğlundD 
Tünel ınoydanında 1:? ıİumarada 
\'e Lti"JAI c:ıddesinde 3U~ No.d• 

J.ftouHel 
mağazalannda 8atıhr. 

ffuıasl magaıasınd• onu ıccrilbc ed lntı 
.Yeyabat balanı kulnı ve lam boy"nııııı 
bildlrmela ınret ile adrc•ln fıc göndcmıt· 

mial isteyiniz • 
J-"jatı 17 Tiırk lirası 

Posta ile gôadcrllen lıcmerlrr muvarılı ol• 
madıtJ takdirde tcbdıl V1",Y11 bcdrlı iadt 

ed ilir • 

1., ... ,_..,_.,,, ... _,,,"'"""'"'''"" ..... - -::::::::J 
Mes'ul müdür: Refik ,.. 


