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Pazartesi 

27 
lO~ay) 1930 
Te~nnevel ) 

Yunan· Başvekili 

s >A zw 

İz 111ir Iela lceti 

Ölenler 20den fazladır 
· T.ııf c:iltlt 2inc· sım fada · 

... 

Türkiyede 
'' Görüyorsunuz ki çok mütehassisim . 
emsalsiz Istanbulunuzun güzelliğine 

Billıassa gelir :en 
hayran oldum. ,, 

M. Venlzelo.. ~çek verillrken 
Yunan müverrihlerinden «He- nanistan Bqvekili 

roiote» un .. Hava orada oka- zelos geldL 

M. Venbel08 vl reflka8 trende Yunan oapeldllnl Haydarpa .. da 
Maıyl Veni- Helli kru•adnme kaqa çıklDlf tini çevirmif, Fob gazetesi, vo zeteai mOmesailleri hep bir ara· 

dar saf ve güzeldirki insan elini Saat 15, Haydarpaşa açıkla· 
uzataa karşıki dağlan tutacağım nnda Mecidiye kruvaz6r0 demir
zanneder» diye tarif ettiği lstan- lemişti. Ufukta iki siyah duman, 
bula, bpkı öyle bir günde Yu- Mösy6 Venize)oıu getirecek olan 

torpitolanllllZa ipret ediyor. arahk askeri bandonun çaldıgı da. Gene don sabah gelmiı 
Bunlann yanında daha kOçllk martı alıyor. Ra eınada bir müf- olan Atina sefirimiz Enis bey de 
iki torpidomuz ela var. reze uker gelerek ıstasyon içer- geldi : 

Haydarpafada, iıtuyon bina- sinde vaziyet alıyor. - "M6syö ~ıııi.W.ı, dedi. 
ıının girİf kapılan TOrk ve Yu- Bir deniz moUSrO, lstan~u! ... .JrJB .00 ıinae hareket edecekt~ 
nan bayraklarile aütlenmiı. Bina- Yunan Jeneral Konıoloslugu fakat şahsi baıı sebeplerden do
• ininde doı.,.'l kalabalık, ya erkinını getirdi. Meydı.n açbnldı. layı ancak bugün (dün) gelebiflaa 
,..... W• bs f 1 1111 L'lıs lllld• Gaetecil_. J• ftl'ildi. ı.taahu.I, yor. Ben de bu aabah (diln) gel· 
yere tabite çahpeak olan Fob ecnebi, ve Yanani.tandan din•- elim, Bu akpm (dtln) Ankaraya 
auli filim gazetenin kamyone- bah gelmiı olan OD Yanan ra- [Alt taralı 6 ıncı aagılanpzda] 

y 
dOndenheri memleketimizin misafiri olan m. venizeloaa 

ya~~·~ bir nezaket kaidesi olarak " boş geldiniz " diyecek 
degılı z. 

...... ıı ı• _ _.,..... --

yunan başveldii , yakın bir mazide yunaniatan1n bir lcısım 
efkarı umum:yesinde bize karşı baş kaldırmıf, sırf hiue mlis
tenit taşkın bir aleyhtarlığı teskin etmiı, tilrkiyedeki devir 
değişikliğini en evvel görerek memleketini tOrk doıtluğunun 
~aydalı olacağına inandırmıştır. bugün kendisini işte bu çehre 
ıle görüyoruz ve kendisini bizde de bu çehreyi gördlip ka
naa tile selamlıyoruz. 

zamanımızda akıl ve mantığa dayanan doıtlukların yalnız 
his!e beslenen ~ostluklardan daha ziyac!e f_,daaı vardır; 
avrupanın en zeka devlet adamlarından biri oltlujıında fllphe 
olmıyan m. venizelosun bugün memnun bir çehre ile memle
ketimi ze , - . meıi iki memleket ve yakın prk için iyi bir 
hidise dir. 

barb etmesini bilenlerin ifad': ettikleri sulla ve dostluk, 
dostlukların en emniyet verenidir. 

.,Jı•kln tank 

- - -
Yavuz boğaz ;sularında 

Kont Betlen 
Aziz misafirimiz bu 
aabah ıehrimizde 

Macar baıvekili Kont Bellen 
bu aabah .. at on kırk beıte 
ıelırimize gelmit olacakbr. 

Miaafirimise kendisini Edim~ 
de bGkOmetisniz namına istikbale 
giden Hariciye veklleti kalemi 
mahaua mOd8r muavini Kadri, 
teırifat umum mDdlr muavini 
Baari B. ler ve Macariatanin 
TGrkiye aefiri M. T ahi refakat 
etmektedir. 

Kont Betlen bu akıam sefir 
M. Tahile beraber Ankaraya 
gidecek ve orada iki gün kal· 
dıktan sonra ayın otuzunda ha
reket ederek otuz birinde ıeh
rimize gelecek ve aynı gün 
Sofyaya gidecektir. 

Kont Betlen Sofyada bir gün 
kalarak Bulıar hariciye nazırı· 
nın geçen ıene Macaristana 
yapbtı ziyareti iade edecektir. 

Macar &apekUi srazete
ellere izahat veriyor 

Budapefte, 25 (A.A) - Kont 
Betlen refakatinde Behiç Bey 

' oıC:luiu halde dlln aabab 17-45te 

Yavuzumuz y aVUZ geldı· Anmaya hareket etaıiıtir. Ken· 
diaine Hariciye nezareti matbuat 

ff angi gün ve saatlerde Yavuz zırhlımız don sabah mlldllrU ve sefaret milsteşan 
limanımıza gelmiı ve Boğaz Kont Caky da refakat etmekte-

gezilebilecek içine kadar bir cevelAndan aonra dir. • 
Vilhet makamınd:ın · Umamımıza Dolmabahçe anOnde demirle- Budapefle, 25 (A.A) - Baı-

geJen Yanız bıırp gem isİnin Pazartesi, • •ekil Kont Bellen vagona girer-
~a1lı ve Ça~amba günleri saat 10 dan miftır. k f A k 

boçuıta k:ıdar ve JS.30 dan 16 bu- y b" h ft en pzeteci er n araya sey· 
Çtıı. ı:; avuzumuz ır a 8 kadar yabatinia aaye•i hakkında be-
10ı;a kadar ve · Perşembe günü yalnız ı· d kala k b • 
1 

. ~ ı ı buçu~a kadar halkın ziyaret- ımanımJZ a ca ve alk yanatta bulunmuf ve COmburi-
~~•nc rnüs:ı;-dc cdilect'ği rım.,nd:ınlıktan tarafından ıezilıqeaine müsaade yetJerjn yedınci •enei devriyesi· 

~d-•rı .. ı._..rılftt_·r_. _..., ________ edilecektir. J ~ tca'•t cdilcceii buaüoJu de 

i. 

Galatasaray Yunan 
takımını mağliıp etti 

Hem de bir muvaffakiyet havası 
içinde oynanan bir maçtan sonra 

(5-1) gibi büyük bir farkla ... 
Galatasaray 

takımımız, dila 
Taksim Stadyo
munda 5 hin ıe
y i r c i önilnde 
Aris isimli Yunan 
takımını ( 5 -1 ) 
mağlQp etti. Ca
lataıarayı can
dan tebrik ve 
onun onbirioe 
tepkkllr •• 

aao 
Evelki akıam 

Yunanlı misafir- Galataaaraya mağlOp olan Aris takımı 
lerimiz terefine Ga · atasaray ku
IObilnde verilen çay ziyafetinde 
Nibad'a "Yarın ne yapacağız?,, 
diye sorduğum zaman şunu de
mişti: 

- Yunanlıları yenmemiz lazım. 
Herkes, maçlarla, sporla uzak-

ıt11111ıemııımııımınıMu1111111111mııtM1t11M111tatırnn11Ull mnnnenınnuı ... , ...... "11,,..11 

Tllrkiyeye giderek G. M. K Hz. 
ni selimlamakta istisnai bir baz 
duyduğunu söylemiştir. Kont iki 
memleketi alikadar eden itler 
hakkında gör üşmek ve Türk 
Macar ticaret muahedeıin"n tas· 
dikinden sonra muallikta ka'mıı 
olan bazı iktasadi meseleleri 
kat'i olarak tenvir ctmeğe fırsat 
bulucajını ümit eylemektedir. 

tan alakadar olanlar bile tekrar 
ediyorlar: 

- Yunanlıları yenmemiz liıım. 
Ecnebi takımlarına kartı ek• 

seriyetle iyi netice alan Fener
bahçenin cuma günll ( 2 • 2) e 
berabere kalmasından sonra bü

tün ümitler Galatasaraya bağ
lanmıştı. Fener o gün muv.:ıffa-

V- A- K· 1- T 
ıri 

3 Uncu tertip hediye 
kuponu: No. 18 
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kiyetli bir oyun oynıyamamışta. 
Fazla heyecan) idi. Bu iyi neti
ceyi almak için gayretJi oyna
mıştı amma, şuursuzdu. Heyeca
nın verdiği bir fUursuzluk içinde 
gayreti semere vermemişti. 

Bu ouyn cuma günn bizi ka
zandırmadı. Yunanlılara Türk fut 
bolü hakkmda bir fikir vereme
mişitk.. Ve iıte onun için botun 
ümitler Galatasarayın 87mine 
imanına bagh ;df. 

- Yunanlıları yenmemiz lizım. 
Diyerek futbolOmazOn ıerefini 
ona emanet etmiıtik .. 

Dün Sarıkırmızının gayretli 
çocukları bizi bu sevince eriıtir
diler. Zaten 5 bin seyircinin alkıt
lan arasında sarılurmızı gömlek
leri uça uça sabaya kotan gençle
rimizin yilzünde galebe azmini 
okumak kabildi. Yapacağı iti 
bilen, kuvvetine inanan, vazif~
sini nlldrik on bir gınç: 

Avni 
Burhan Vahi 

Muımm er Nihat Mitıt 
CelAI, Kemal Faruki (Rifat) Necdet 

L1tlf Rebii 
Aria takımı Fenere çıkardığı 

takım: 

Kumlis 
Kigopulos lkonomon 

Karıcaniı Vikelidis I VikeJidis JI 
Pupas Angelakis Klcas KalteJrlı Angliadis. 

Hakem Hamdi Emin B. yan 
hakemleri bir Yunanlı ile Fethi 
Tahsin Bey. 

Maç Oçü on geçe baıladı. Bir 
iki hncum adeta acele ederek 
göıterdi ki Galatasaraydan bek
liye biliriz. Takım tam bir mu

affakiyet hansı içinde oynuyor. 
Yunanlıların püıkürttllkleri her 
hüeum sanki bir geri itmenin 
verdiği ;u tesirle daha 
kuvvetli, daha ağır, daha sıkıı
tırıcı bir halde iniyor. Galata
saray çok ta seri oynuyor. Sanki 
boıuna vakit geçirmemek Ye bir 
an evel yenmek için. Aris kendi-
ni bütün gayretine r•ğmtn 
kapbrmıı. Aris mağlul:>iyete 
her geçen saniyeden ıonra bir 
az daha yakın •. 

Bir iki mukabil bUcum .. Kale
miz iki tehlike geçiriyor. Fakat 
Galataaarayla oyunile yaphğı 
hava ile bize de bir galebe imanı 
atlldı. Onlar bir yapsalar biz 
iki, biı Uç, biz dört, biz beı 
yapacağız ve her halde kazana
cağlL DOnkü maç tabii çok he· 
yecanlı oldu. Fakat herkeste 
ıaJebeye Gafatasarayın yaphiı 
hayadan dotan bir inanıı vardı. 
Gol bekliyorduk. BOttın kalpler 
Galataaarayla beraber Aris ka
leaiae iniyor. 
itte bu aatırlar bir buçuk 1aat 

oyumuı cereyanına umumi bir 
baqbr. Şimdi bu çerçiye içinde 
ıollerin yapıllflna bakın: 

6 ıncı dakikada Utif kaleye 
yakın bir mesafeden tuhalmaz 
bir ıutla ilk N)'IJı yaptı. 

Bir dakika aonra kUçllk Celil 
korner atıyor. Topu bir müdafi 
ayni istikamette iade etti. Celil 
topu tekrar kalenin önllne dü
ştlrdn. Litifin bir felllfek Kibi 
parladığını görüyoruz. Nefis, en
fes bir kafa vuruıu mıhladı to
pu kaleye ... 

18 inci dakika, bizim mildafa
ada bir tereddUt. Yunan mer· 
kez muhaciminin ıutu bizim mü
dafii sıyırarak kalemize girdi. 
2·1 olduk. 

Bu haponu he~ip blrtkti
·riniz ; bir şıra kupon ge• 
tiren VAKıTın t-IJrUJ t/Jrlil 

hedlpe/erinden birini 
kendi ~rçtp al•ctJktır 

1}~0 

Galatasarayın galebuini iman· 
la seyredenlerin göıDnde ve 
gönlünde belki bir tereddüt ra• 
şesi belirdi belirmedi. Aleyhimi· 
ze kaydedilen bu goltıen ıonra 
belki bir dakika oldu olmadı, 
Galatasaray sanki güneş g:bi 
parlıyan galebesinin bir tüpbe 
bulutu ile bir an için olaa bile 
kapanma1ına tahammül edeme
mit gibi Uçüncü ıolü yaptı. Nec
det 20 metreden nasıl oldu da 
o obüı gibi şütü attı. Necdet 
bu kadar uzak mesafeden, bu 
kadar seri ve sert ıüt çeker 
midi?!. 

Onu bugün görliyoruı. 
Bu yenmek havesi, Necdete 

hayatının en kuvvetli tütünü 
çektirecek, en ıtızel ıoltlnO 
yapbracak kadar yOksektir. 

ikinci devrede ayni baYa için
de 3 - 1 kifi görmedik. Galebe 
g_ayri kabili itiraz olaun dedik. 
Galatasaray bize Necdetin 
ayatıle bir gol daha Yerdi. 4 • 1 
olduk. Galebe daha mOeuir ve 
bu ezici tazyikini tama•en ifade 
eden bir rakam farkma Yanın 
dedik. Galatasaray, ikinci dev
rede Kemal F arukinia yerine 
oynıyan ve çok fUzel oymyan 
Rifahn ayağile bize betinci N
yıyı Yerdi. 

* Saat dısrt buçup bulmaftu, 
Oyun bitiyordu. Top bizden 
onlara onlardan bize ıeçerken 
uzaktan uzağa top sesleri duyu
yorduk. Marmaradan ta Stad
yuma kadar gelen sesler. YaYUZ 
M. Venizelosu getiren Elli isimli 
Yunan kruvaz8rUnll sellmhyor. 
O, mukabele ediyor. M. Venize
los çok dostça bir ziyaret yap
mak Uzere memleketimize ayak 
basarken iki milletin mtımtaz 

futbolculan iddiala fakat dostane 
bir maçm peıi11de Ye aamimt 
bir spor bavaaı içinde ter diki· 
yorla. Uzun dDımanlık senele
rinden ıonra -yeni baıhyan bir 
mukarenetin Siyaset ve Spor 
sabalannda glhel tezahnrleri. 
Diplomasi sahasındaki doatluğu 

takviye edecek ancak ıençliiin 
en canlı kısmına istinat eden 
spordur. Ve iki memleket genç
leri araaıada yapılacak olan ıpor 
temaslandır. 

Biz Spordaki bu yeni rakibi
mizi çok sevdik. Stadyumu dol
duran Halk yabancı takımlara 

g6atermediği bir centilmenlikle 
Yunan ıençlerinin muYaffaki
yetlerini de bizimkiler kadar alkış· 
ladı. Arisliler yabancı bir sabada 
çalıımalanna rağmen güzel oy
nadılar. Knçnk kalecilerinin 
fecleklrlatını, mildafaalannı isa
betli oyununu akınlarındaki a
beagiDi, aeylabiyetini her zaman 
takdirle yad edeceğiz. 

T. M. 

Topaz 
DırCllbedıyi bu kıymetli eaeri 

bir hıf tı deha oynuyor 
Darülbedayi kış temsillerine mılOm 

olduğu üzere Pari.ste 650 defa oynan· 
mış bütün dünya lisanlarına çe\•rilmiş 

Topaz pfyesile pışlamıştı. Bu eser bir 
hafta oynandıktan sonra yerini başka 
eseı-lrre bırakmıştı. 

Sezon başlangıcı olmak dolayısne 
bu kıymetli eseri görmlyenlerden bir 
haylisi Darülbedayi mUdürlüğüne müra· 
caat ederek Topazın tekrar temsili rica· 
sında bulunmuşlardıt Darülbedni mü· 
dürliiAu iki haftalık programının hazır 
ol~~sındın bu talebi yerine gedreme
mıştır. 

Dün memnuniyetle ötrendit!mize 
göre Darillbedayi ricalann fızlalaşmssı 
üzerine Topazı ayın 28 inden itibaren 
bir daha oy namıya karar vermiştir. 

I. Galip ve Hasın Rasim Beylerin 
lisanımızı çevirdikleri bütün dünya ti-
yatrolarında büyük bir muvaffakıyet 
kazınan bu eserin tekrar oynanmasını 
karar verilmesi görmiyenlere görmek 
fırsaunı kazandırdıtJ için kıymetli ve 
yerinde bir karar oluyor. 

_, 
V AKIT ın telgraf, telefon haberleri Şikavetier 

• Dahiliyede tetkik olunuyor 

lzmir fellikeli Ankara 26 (Telefon) - Bele
diye ıntihabı hakkında Dahiliye 
vekaletine yetmişi mlitecaviz 
ıikayct gc!miıtir. Vekalet bu ıi
kayetleri mahallinde tetkik ettir-Seller arasında boğulan

lar yirmiden fazladır 
mekte, birer birer netice almak· 
tadır. 

Vekalet tetkikini bitirdikten 
sonra neticeyi Devlet şurasına 

Yıkılan evler 200 ü Qeçmit, zarar 
Qörmiyen tek bir ev kelmamıttır -

bildirecektir. 

ımza anıyor 
Yağmurların şiddetinden dün 

yazdığımız gibi bilhassa lzmir 
çok müteessir olmuş ve seller 
afet teklinde her yeri tahrip et
mjftir. Don bu felaket hakkın~ 
da lzmirden fU tahillt ıelmiftir: 

lzmir, 26 ( A.A) - Din at· 
leye doğru aOktnet balan laaYa 
saat 14 te tekrar bosulm... ve 
r ncak tufan ile te'l'llim edilebi
lecek korkunç bir tekil almıı
tır. Ynkaek biularm kiremitleri 
hizalanna kadar inen siyah bu
lutlar memleketi karanhldara 

hmir o büyük zelzelede bile 
bu derece tahribata uğramamııtı. 
Aydın ve Kasaba şimendifer

leri ve havalisi hatları iılemiyor. 
KlprlHer tamamile yıkılmıttır. 

Zabıtaya gelen malumata giSre 
ıimdWk 20 6lü, birçok ta yaralı 
vardır. lzmir ve civarında yıkılan 
e•lerin adedi otuzu pçmiıtir. 
. Tramvay caddesi on beı ,ande 
ıılah edila iyecek derecede tab
riplenmistir. 

Sthhl imdat otomobilleri yol
larda 1aplanmıtbr. Hadisenin 
meydana ptirdiği bir facia da 
bmiria içilecek ıulannan keail
meaiclir. 

Yunıl". lılırla tiCl:l'C\ ve dostluk 
muahedeleri eyın otuzur.da 

ımzalınıork 

Ankara 26 (Telef onla) -
Türk-Yunan dostluk misakı v~ 
ticaret muahedesi 30 teıriniev· 
vel saat 11 de Hariciye velalle
tinde imza edilecektir. 

Doıtluk misakını Baıvekiller, 
ticaret muabedeaini Hariciye ve-

killeri imzalayacaktır. 

Fevzi Pı. Hz. 
boimuftur· Bir blddet aonra tele· 
fon mababerab keailmit Ye akpm 
llzeri elektrikler kimi.len a&n-
mlftllr. Şehir mlmetler icinde Şehri.mlzcı. 
kalmııbr. Boa y•lercle yalnız Evvelki ıDnkG yqmur rece 

Çonuaa hareket ettiler 
Samsun, 25 - BOyllk Erklnı 

harbiye reiai F eni P1o HL Ço· 
ruma hareket etti. 

arabalara munhuır kalan mlna- dinmit Ye dlln lstanbula ılık bir 
kalıt inkıaa maruz kalmlf ye inim- bahar ıeçirmittir. Fakat akıama 

Adapazarı belediyesinde 
Adepaıan 26 (Vaktt) - Belediye 

intihabını kazanın CilmhurfJ'et Halk 
dat ise ancak şifahi müracaatlara doğru hava kapanmış ve hafif 
Ye lbbarata munbasır kalmııtır. bir yağmur baılamıştır. 

fırkası nam7.cderi ilk içtimıını yapn ve 
reisliğe Kerim, aza.lıklare Hacı Numa.n 

Ayni zamanda baıonıetrede 
mutazamr olmadık hiçbir ma- dlltmeğe baılamış, y eıilköy raaat 
halle ve hiçbir hane kalmamıı merkezi bir farbnanın yaldaıtı-

Niyazi, Hısın Bekir beyler seçildiler. 

gibidir. Esasen tekrar yapılan ğmı hiuederek liman idaruine 
mecralardan akan ıular cezre müteyak kıı bulunulmasını bil-

"V AKIT,, e abo
ne olunuz tesadilf etmesinden denize aka- dirmiıtir. Maamafib bu fırtına 

mamıı ve aa yolları muhtelif pek hafif ve tesirsiz geşmiıtir. 
yerlerdeu. patlamııbr. Gece ya- _, ____________ '" ------ nı-------.., 

rıaına kadar devanı eden bu 
tufan memleketi bqtan bata 
bir ael deryuma ıarketmiftir. 

Sellerin tiddetli cereyanlanna 
at Ye arabalar denize aürüklen-

mektedir. En çok hasara uğnyan 
mıntakalardan biri olan memle-
ket haatanesi önünden sellerin 
sllrUldedif i kayalar Ye kumlar 
altında kalmıt otomobiller Ye 
bir iki lnaan nafı ile tramvay 
arabalarının tahlislerile uirqıl
maktadır. Dilnktı fasıladan isti
fade ile hadisab tesbit ile uğra
şan Vali pa,. tufanın içinden 

birçok fedaklrbklarla otomobil
lerinden kuitarılabilmiıtar. Henb 
elektrik tenviratı yapılamamıtbr. 
Telefon mubaberatı ela'n mun
katidir. Bucadan, Bumovadan, 
SeydiklSylinden bir malCimat ah
namamııtır. Şiınendifer mnna
kalib da durmuştur. istasyon
larda depolardaki emtialar ki-
milen seller tarafından dağıtılıp 
sürllklenmiftir. 

Ufak bOyük birçok köpriller 
uçmuıtur. Kısmı azamı Hilal 
tarafında olmak üıere yıkılan 

evlerin miktarı 200 ve haatanı-
lere getirilen aıoıerin adedi 20 yi 
mOtecaYizdir. Henüz mesken ve 
insan zayiatınm miktarı tamamile 
teabit edilmemiıtir. Çartılardald 
ticari zayiat mohim yek6nlara 
balii olacak derecededir. 36 sa
at zarfında 500 milimetre irtifa
ında yağmur ~ağmıştır. Bu mik
tar lzmire yağan yağmurun bir 
senelik miktarıdır. Barometre 
gene yaimur ıöstermektedir. 

lzmir 26 - Yağmur dur.alı 
iki saat oluyor. Sabah oldu. Me
ğer lzmirin Taziyeti tahmin ve 
taaavvurun fevkinde imİfo 

Reiıicümhur muavını tevkif, gazete idare
haneleri yağma edildi 

Rlo 25 (A.A.) - Sanpavlodın gelen bir habere göre, M. Prc~tes meçhul bir 
semte gitmek Ozere hükOmet merkezinden ıyrılmışur. 

Reisicümhur muavini tevkif edilmiştir. Askert mıntıka kumandanı idareyi elin 
ılmışttr. Folha Da l\fanhı ismindeki gazete ile ltalyanca intişar ed~n Piccolo v• 
Fanbnlla gazetelerinin idarehaneleri ahali tarahndınyığmı cdilmi~tir. 

Topı tutuldn gemi 
Rlo de Jenero 25 (A. A.) - Baden ismindeki Alman posta npuru geceleyin 

limandan çıkıceğı sırada İ!tikAmlardan \'erilen işaretlere itaat etmemiştir: Bunu 
ti7.crine atılan bir mermi gemiye isabet etmiş, birkaç kişinin ölümüne, 30 kıda 
kimsenin de yaralanmasına sebep olmuştur. 

Bir beJıınnıme . 
Rio de Janero 25 (A.A.) - Şimal hükômetleri kumandanlığına tayin edltmı 

olan Jenerıl Santa Krüog, Bahya halkın.a hitaben neşrettiği beyannamede kumand~ 
altında bulunan kuvvetlerin muhasamıta nihayet vermelerini emrettiğini bildirmlttı 

Muvakkat hükclmet 
Rio deJınero, 25 (A. A.) Teşeklıiül eden muvakkat hükQmette M. Ribeiro mi 

Uye ve M. Mello Fr:ınco hariciye nezaretlerini deruhte etmiılerdir. 

HAFTALIK VAKiT 

1 Yalnız bu halta için 1 

Cümhuriyet bayramına tesadüf eden 
Çarıamba günü tevzi edilecektir 

DELİ FİLOZOF 
Roman üstAdı Hüseyin Rahmi 
Beyiı·ı V AKIT gazetesi için yazdığı 

Heyecanlı, meraklı edebi romao 

12 Te,rinisanide Ba,lıyor 

Bu ıaheser, mevsimin en cazip ya:zıııdır 
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--101 kişi ile -
mülakat ... 

Celal Nuri ile mülakat 
Abidin Daver Bey hakkında 

\2 -
E\'el .. , · • .. 1t•ndi, kendime ur. buldum. Sabık meşhur adamlardan es-

hemmi.r,. , · ... miyorum. Şu yüz bfr ' ·i Istanbul meb'usu Numan usta. 
nin biri lwı ol marn lakin ne yapa} ım ! Onunla beraber şöyle düşünüyorlar: 
"Cümhuriyet,, in baş muharrir muui - Ey Celal! Nezaket.. Zarafet. .• tn 
ni Abidin Darer D. beni günün mesele ~lik ... Nükte .... ma:r;nun .... bunların dev 
si hı\lille koydu. Onun içindir ki, ken· ri c-oktan geçti. 
~imle bir mülakat yap~p bu ~il5ileye l\falumatrnı tazelendirmek istiyor mu 
ıthal etmek lazım geldı. sun? Yeni çıkan gazeteleri oku. 

A. Da~er. B. ~az~tesi~in ilk ı-a~ifası c. N. Bey lzmirde çıkan bir gazete
n& resmımı geçırmış.. \: ~ koca bır. ~a yi okudu. Sonra Balıkesirde intişar e
kale ya:r;mış: Celal ~un neden. Nıçın, den birini okudu. Usta söyliyor: 
ne hak ile, ne sebebe mebni gazete oku _ Aferin! Daha bir hafta bu edebi· 
yor? Bir medeni insan, bir meb'us hu· yata devam edersen diplomanı eline ve 
susile bir muharrir bu inkişaf asnnda ririm. 
gazete okumak olur mu? Görüyorsu· Onlan· biraktık. Otekiler; müracaat 
nuı: Celfıl 1''urinin gazete okumaması ettik. CelAI Nuri okuyor. Usta dinliyor 
günün me~lesidir Türk-Yunan münn· ve sonra: 
5ebatı, cenubr Ameri!ta ihtilalleri, Çin _ Aferin? Daha bir hafta bu edebi 
knrgapl~klan ye .... Kulunuzun gazete yata devam edersen imlı\ fuılGp deni-
okumadıgını. len nahoc:, boş ve itibari ıaeylerde k 

B"bii J d' · d" B 'lif ~ n ur o. r en ım ~u_nır get~.r ım. unu~ tulursun. Etrafına bir kaç bin cilt ki· 
sebebıni sormak ıçın on dort yaşındakı tap biriktirmissin de ne olmuş" D k 
"YAKIT .d. , l .. J N . ·ı ı.ı • o uz ,, namına 1t• ıp ( e " • urı 1 e doğuurak yazdığın bir ~'W!ri · ·· k 
bl "IJl.k k .f .d. n mure . 

r mu u at yapma vazı e ı ı. kep paraınna yetişecek kadar satış yapa 
Bakalım bu gazete okumiyan gazete mıyorsun; halbuki alabildi~· ktif . ··ru . h .. t k . . &•ne re-

cı u cu m n ~Una ınr or me ıçın den biri kalemi i1e anahtar sahibi olu-
neler veneler dıyecek. yor. 

Tramnya atladım, C. N. nin evine Aldı Celal Nuri: 
gitim. 135 ba amak merdh·en ! Miraç... _ Doğru? U taba§!... Şu kitaplan 
Çık btıbam ~ık; merdh-en tükenmek satar mısın? 
bilmiyor. Nihayet şakuli ~eyrek kilo- _ Satamam. Kitabm moduı g~ti. 
metre yol aldıktan sonra C. !'\. Beyin Onlara metelik vere.n yok. 
dairesine vardım. · 

• . . . . . - O halde bunlan yakar mısm? 
CelAl N~n Felemenk ~eynırlnın ıçı - O da güç l llim dumanından belki 

ne )"erle mı kurda benzıyordu: Bir. b ı · 
iki '"· ki ta 1 . d b" C 1•1 ..... . • muazzep olanlar u un ur. Onun ıçin. 

'uın P ~ın e ır e a •"un. Ui.· P k AIA O k0 t 1 d f t kl 
kin . rl tir!· bütün bütU kıl b" e ... na ı ap annı e e me e 

ga P n ma. 8 ır ne yapacabınız?? 
manzaraya şahit oldum: C. N.nın etra 
ft gazete do1u ... Her türlü gazete! Istan - Her ne olsa belki alı§kmlıklar 
bul matbuatı şöyle dursun Kayseride, onlara elim uzanır. Sonra yazacabm 
Mutta, Vanda, Kiliste çıkan gazeteler •• yaııJar yavan düşer. 
J.t~leket hnricinde çıkan türkçe gaze - Yazı mı yazacaksın! 
teler .... Alel acayip mecmua1ar, mecmu - Evetl Asıl timdi yazı yazmayı 
a 1" Ye sat re r öirtıniyorum. Su 11.zeteleri J,ir de. kita 

- Hazret, bunlar ne? dedim. ~ okar ~~I kumakla.- unmı öğren-
Gözlüklerini taktı. Okuduğu yeri işa Bdım._ ~bıdın ~nnr Beye çok teşekkür. 

retıeai, ve: enı ırşat ettı. Beş sene hukuk oku· 
- Gıııete okuyorum, dedi. dum ne cinayet i~lcmi§im ! Otuz sene· 
- H1ni iz "'8.zete okumaz im' . ye yakın edebi kıtaplar karışbnrdrm: 

o 1 Si B w d be . 1tlt? o çocuklugum an rı Avrupanın cid 
.,. . . . di bir, iki gazetesini okurum: Temps, 

- ~ e?'' başladım, Abıdın Daver Bey Tfmes. Ne aptal imicim! Bir mikta k"" 
Efendının tenk.d' ·· · d"" ·· d" " r u dü . . 1 1 uzerıne uşun um, für öğrenseydim şimdi modaya muva. 
. §Ündüm, aklımı . başıma .~opladım, fık bir baş muharrir .ılurdum. Usta ku 
k~dlslne hak verdım \'e o gundenberi zum usta ~u kitaplan bir hana gönder. 
~ürk dili ile münteşir bütün gazetele- _ Külhan da kabul etmez. Çünkü 
:rı YAinız göıden geçirmeğe değil, tet· kitabın kA.ğıdın kalorisi az. 
kik etmeğe, tahlfJ etmefe başladım. Ben kitapların cins ve nevine bakar 

... Hayret! Hem şöyle böyle okumak ken C. N. Istanbulda çıkan iki gazete 
değil. Bunlan okuyor, kenarlanna nin tetkikine devam ediyordu. 
§erhter yazıyor:, sonra bir bfr cilbentle - Doğru: Mü' · 
:re Yerle tfrlyor." Cihanın medeni cereyanlan: Bana 

Kar ıcla esmer, zayıf, ~irin biri otu-ıne? 
rıtyordu. Ben bu adamı bileceğim ... Aca - Bitaraf handis: Öyle ~Y olmu~ 
ba kfrn? Gözüm kendi ini ısınyor. Ha! 1 [Alt taralı 6 ıneı aagılamızda] 
E::s 

Muhittin Pş. 
Kahır sefirimiz Habe§ impa
ratorunun tl!tviq ,.,,erPsfmlne 

iftfrek ediyor. 
El-Abram gazetesinin verdiği 

malümata göre Türkiye Cümhu
riyeti yeni Habeı imbaratoru 
Hilli Silayeai (Ros Tafari) nin 
tetviç merasimine iştiraka karar 
vermiş ve TUrkiyeoin bir mera· 
simde Mısır elçiıi Muhittin Pş. 
tarafından tcmcilini tensip et
mittir. Muhittin Pı. 21 T eırini
evvel günü Kahireden hareket 

etmiş bulunmaktadir. 

Şehir meclisi 
Aza huzur hıklerJnt 

nasıl alaceklır 
Yeni tehir mecliıi bu ay ba

tında toplanacak ve içtima bir 
ay ıUrccektir. 

Meclis bundan aonra tekrar 
Şubat içinde 15 ıünlük bir içti
ma aktedeccktir. 

Cemiyeti belediye, azaıı şim· 
diye kadar her ceı.e için bet 
lira hakkı huzur alıyorlardı. Bu 
itibari~ bu hakkı buıurlarrn ıe
nelik yek(inu 1200 lıra kadar 
tutuyordu. 

Yeni meclis azasına verilecek 
ncretin §ekli deJi§lirilecekti!. 
Senenin ekser aylannda mech-
ıin toplanmayacağı nazan ~ik
kate alınarak her içtima ı.o }ıra
dan heaap edilerek bir ay ıçmde 
300 lira •erilecektir. Tqrinisani 
içinde bergtın toplanııanlar, top 
lanmasınlar bir ay için bu pa
rayı ahıcaklardır. 
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1 Dünyada o!up biten. eylleır 
ı-----·--

Hardingın heykeli açı lamıyor -Esbak rei~icümhur hakkında 
çıkarılan iskandeJlar 

Amerikanın esbak reisi cüm
huru M. Harding 1923 senesinde 
teıemmüm neticesinde ölmüf, 
o zaman onun namına bir abide 
dikilmesi takarrür etmişti. Abide 
160 bin İngiliz liraıma yapıldıiı 
halde onun küşat resmine itli· 
rak edecek bir kimse bulunma
mıştır. Sabık reisi cümhu Kuliç 
bu mcra1ime ittiraki reddetmiş, 
ıimdiki reisi cümhur M. Huver 
daveti sükilt ile karıılamıttır. 

Bunun sebebi, Hardingin öJU
mllnden ıonra onun namına iza· 
fe olunan sOril ıürü iıkandallar

dır. 
Son zamanlarda kuvvet bulan 

bir rivayete g6re Hardingin 
zevcesi, kocasının bayıiyet Ye 
şerefini korumak için onun ölü
münü tacil etmittir. ÇUnkü, Har
dingin bayatı bir az daha uza
mıı olsaydı kendisi Alem naza
rın da kepaze olacak ve gayri 

mqru çocuğu Nan Brutton ile 
inzivaya çekilmek mecburiyetinde 
kalacaktı. 

Hardingin gayrimeşru çocu" 
gözlerini yumdu... Kendisi yir
mi dört saat daha yaşamış ol
saydı rezil olacaktı.,, 

Bu sözlerin tarihi bir kıymeti 
yoktur. Fakat bu sırada Nan 
Harding namında bir çocuk . 
mektebe devama başlamış TC 

babasının ismi olarak «sabık 
Amerika reisi cUmhuru Harding» 
diye kaydettirmiştir. 

Bu gayri meıru çocuk, Har- Amerikpda 400000 
dingin, eskiden evinde hizmet-
çilik eden bir kadından olmot· komünist 
tur. Şikago Tribün gazetesinin 

Hardingin 1921 de terki tea- verdiği malumata göre Amerika-
libat konferansını açbğı zaman da komUni2m barehetinin ma· 
madam Harding, bu gayri meş- biyetini tetkik eden heyet, yal-
ru çocuk meselesini bertaraf et- nız müttehit bükümetler dahi-

Li ma n Şirketi mek ve bu suretle kocasmın a- linde 400000 kadar komünist 
Jeyhinde tehdit vasıtası olarak bulunduğunu teıbit etmiştir. 

İsminin deQıtmesl muvafık kullanılan bu İfe bir nihayet Bunlar bilhassa Nevyork He 

96rülmedl vermek iıtemişti. Bunun için Loaangeleste yaııyorlar. Ame-
Limam firketi sermayesinin d H di k rika mebuslarından M. Fiş bunla-çoğalması ve 1smin1n deği§tirU- Ma am ar ng, ocHının gay-

i ,._u çocu"'""n~· o•nd ... rdig'"' i nn henüz bir tehlike teşkil et · meai için diln fevkallde bir iç· r m_,.. 6 .. • •u "" 
tima aktedilmiştir. mektupları toplatmıı, bu hare- mediklerini fakat birçok sana-

Jçtimada Maliyeveklleti namına ket Hardiogi son derece mOtc- iyi tehdit ettiklerini, ıöylemiştir. 
defterdar Şefik ve iktisat vıki· easir etmiıti. Çünkü Madam Bir kehanet 
Jeti nammada ticaret mildilril Harding bütün bu mektuplan Harbi kaldırmak için çalışan 
Muhsin B. ler hazır bulunmuı- toplamak için bir takım hafiye- lngiliz cemiyetinde bir konferans 
lardır. ler kulJanmııtı. irat eden meşhur lngiliz muhar-

Evvell ıirket ıcrrnayenin 500 Bunu müteakip Harding karı· rir ve mütefekkiri Yeis, birka çsc-
bin Jiradan bir buçuk milyon ıile birlikte ıeyabale çıkm11 •e ne sonra yakın şarkta harp vu-
liraya çıkarılması hakkındaki Alaska yolunda ölmüştür. Ma- kuundan endişe ettiğini söylemiş-
teldif müzakereye konulmuf ve dam Hardingı'n, kocasının son t' 

b 1 
ır. 

ittifaka yakm ir ekseriyete dakikalan hakkında söylediği Bunu müteakip Vels, ilerde 
kabul edilmiftir. ıö.zler M. Mine .,1 tekilde zap· h b. d 0 l b·ı· d·ı · • · 

Şirket isminin değiıtirilmesine r ar m mene ı c ı ıp e ı emıyece~ı 

b tetmiıtir: meselesini mevzuubahs etmiş gelince heyeti umumiye una 1 d 
muyafakat etmemiş ve ıimdiye - Harding ile ya mı: ım. O- bunun Herde mümkün olabiJece-
kadar olduğu gi~i I~t~nbul liman na ilacını vermek zamanı gel- ğini, bunun için zihniyetlerin de-
iıleri inhisarı ısmını muhafaza mişti. ilacını verdim içti. Bir ğişmesi Jizım geldiiini ilave ct-
etmeği daha rouvafık bulmu_ştur. lihza yastığına dayandı, sonra mişlir. 

tnerke · . "o-;-- bouJtır dolar dık. Alı.silik bu ya hep ben kazanıyor· bi gözlerime b.'1.l.tı \ e: 
zıne ıner :.. · ~ .. . ~ .. 

Jarı da b k ya yatırırdık. Dört se.nc dum. Guhlşüyorduk. Sonra oyun huyu - Hnyntıma ! 
içinde ell~n abin (\1larımrz olmuştu. ln dü "sentler,, "ı?olar,,a yükseldi. Dostu· Cevabını verdi. Ben bu hayntımn ke 
sanlar tu•ra~tır. paraları arttıkça hırs mun çehresi ararmış, alın de.risi bu· limcsinin mıinasını ölünciye kadar ~n
lan da genişler. Meteliksiz günleri ruş~uştu. Cebindeki yüz yi.r~ı doları na hizmet ederim gibi bir şey 7.annc·t· 
unutmus, milyonlartı kavuşmaktan dem verdıkten sonra, çek defterını çıkardı. tim. Zaten doğrusunu isteı·seniz biı·nz 
vurmağ; ba lnmıştık. Arkadaşım, gec .? Bunu görünce: da korkmuştum. Sr ... san suratı, hem 
leri isltambil kağitlarile uzun uzun meş - Şaknyı büyütmiyelim. Artık ye· beynz dudakları ve fıldır fıld ır dönen 

Hayatla Du•• şeş '• gul olur hen viski :_ .• Jim. Bu kağıt- ter! . gözlerilc arkadaşım koı·:.unç bir mu: ı. 
larJa galiba 0 fnln fila.!' bakardı. Dedim. Kızdı. Benı ~orkakhkla, fa. IUk olmuştu. 

Fr. d Dört ., .. ne biterken aramızda bir mü mahkarlıkla ittiham ettı. Ben de kız· Pek • 1,, 
1 nuzca an """ . - a .ı , 

. nnkaşa gerti Daha ı~erlere giderek ar· dım: D . • 
Cok ~leneeli bir balo gecesi dört - On sene evnl Yirmi dört yasında t k d ~ • b'rakmal· ,...; b·r övle i e haydi oyniynlım dedim edım. zarlnn fırlath. h.az:ınırna '-• . b. • . :o ı · ere boyunu ı • \ ve zen,.,.n ı - ., • · 

1 
. .. 

"-ili danstan ~orulmu ve otelin tarasa cebı deli~ ır gençtım. Bır çok hem;;;eri damar bulmak l{ızımdı. Bu i~te. i e or· Tekrar başladık. ~ksilik. b~r k~r~ para ~rını gerı :~!aca~tı. ~u ~oı: .. ola · 
atnda "kelAmıyat,, n dnlmıştrk. Aramız Jerlm gibı ben de nlbn sıtmasına tutul takl '~k t hl'k 1 olurdu. başlamasın. Zarlar cıvalı ımıs gıbı zar O;l ununda ı; .. ~ ... ıck mum" un d 
d d b" A i d ğl d ü ü til K IK e 1 es :. • · ı ' · n t a aha o gün tanıdığımız ır mer · muş a nra şm § m. endim gibi Nih t ayı taksim ettik Fisenk hep ben kazanıyordum. Arkadaşımın gı .~ı. en n tım: 
kah zengin vardı. Alnın~~ geniş bir bi biri da~a bana arkadaş oldu. sarp, ka kovan~:~nıe ~lilştük. Ertesi ~ün Ü a:r· imzaladığı çek kngıtlnrı önümde gittik· Eğ::i~ baktı: 
tak Yarası pnrlryan bu m adam, çok yalık bır yerde ırtıı.nııda taşıdıfımız nl ağ k r verdik. Herkes istediği ce knbnnk hfr yığ·n haline girivordu. - Du:;cş ! 
11

t§eU konuc:uyor ve etrnt'~na tuhaf bir odunl:ırla bir klübe Y-Ptık. Gündüzleri Y md a ~b~81• arl':ncaktı Bı"ribirimi· frocaman bir Tiski şişesi daha ~cmıı;.:. Diye haykırdı. Sonra acı bir s~slc 
.... _. ll akta k 1 1 f. k er e nası ın ., . - !>' • • 
--«ıbe dağıtıyordu. ırm um an e er •§en kovanlıın ze · · temenni ederek ayrılacağ1· tık. Hem içiyor hem oyniyorduk ılA.vc eth: 

l\:afalanmız zaten haylı dolgundu. ile nltın zerrelerini doldurur, geceleri 1 ıyı şal's kndac:ım: l\feğer bizim arkadas.: müthiq bir ku - Hayatımı kazundın ! l . k kkl .. bed d k Bf k m z sıra Cin ar )' ı< ';I 

Çtrnizden biri o yara izine bakara sor o u e uyur u ·. r a şam çok şid - Gel yahu dedi, dahn erken. Za· mnrbazmış. Gözleri zarlardan ba ka Bunu söyler söylcm<'Z. tabancasını 
dtı: detli yağmurlar yağdı dere müthiş su ten çalrş~ak ta yok. Bari şöyle bir o- hiç bir şey görme~ olmuştu. Bunun ne k?ptr. "e bir harekette bulunmama rn-

- Bunu nerede aldınız'! rette .ta tr karşıkl aağların çıkılmaz te yun çc~;relim. korkunç bir hastalık olduğunu o nk· kıt buııkmadan nğzrna bo!';alttı. 
Amerikalının yüzU birdenbire değiş pelennden kayalar yuvarlandı. Yeni Ben kumardan ho lnnmazdım. Hem şam anlamış ve oyuna tö' be etmi tim. Şa ırmıştım. Zavallı dört cnelik mih 

tL Çelik rengindeki gözleri uzak maıi bir tufan olacak, yahut kıyamet kopa. bilmezdim de. Kağıt oyunlarına hiç ak Uzatmıyalım. Yavaş ya,·aş bankada net .e bela arkadaş· en mfma ız bir 
n baluyonnu gibi küçutdü. Sonra: cak sandım. hm ermediğini söyledim. O, yerden iki ki elJi bin dolar da benim tarafa geçti. sebeple kendine kıymıştı. Fakat bela· 
h - lla! dedi o mu? ... Du uzuqca bir l'tfeğ~r bu .bir. nimet. Bir kaç gün son tahta parçası alaıak hunlan mikap Çekleri iade edip etmemek mücadelesi ya bayın ki, bunu anlntmak, hakimle 

lklyedir. Muzika, içki, dans daha ca· ra sular çekılmış kumsalda faıla altın şekline soktu ve kurşun kalernile işli· içimde bilyiirkcn o, koca bir bardak ri buna inandırmak ta miimkün dcğiJ. 
tip htniıe lazım. çıkmağa başladı. Uzatmıyalım dört se· yerek bir çift zar yaptı. ,,i ki daha içtikten sonra: di. O ık ·am dnha abah olmadan kcn-

llerk itiraz etti: ne böylece çalıştık. Çok sıkıntı çektik. - Gel işte, dedi hunlarla oyniyn- _ Dnha oyniyalım ! di klübemden bir katil gibi kaçar ken 

1 - :Siz hik!yeyi tercih ederiz. Oteki Serserilerle \"Uru~tuk. vücudürnda gö. Jım. Dedi. serserilerin hücumuna uğradım ve bu 
.:_r_d~n bıktık. Harver hf\i)•esine böyle rülmiyen d~ha dort yara. ~r: Am?'a O kadar yah·ararak bakıyordu ki, da - Oyniyalım mı? .. Ama nesine? . gördüğünüz yarayı aldım. 
~le.dı; boşupa değıl. her hafta hırımız nahı.re yanamaC:ım. Ufaktan oynamağa başla Diyecek oldum. Durdu kudurmuş gı ••• 
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Kayseride ticari faaliyet lı:.ciler geçerken 
Dün akşam, memleket genç· 

lığini izci kıyafetinde sey· 
rettim. Boru üfiiyen şiıkin gö· 
ğfiıleri , ahenkle dökülen trambet 
doluları arasında sert adımlarla 
ne güzel geçtil~r! 

Büyük muharebenin aç, sıaka 
nes1inin harap sürünüşünü bilenler 
için bu gürbüz geçitteki aıhhat 
ve adale nümayifinin kıymeti 
çok aşikar bir ıeydi. Sert, kes
kin harekftlerde sezilen .Ocut 
imvvetini, y .izlerdeki vekarlı ma
na bu kalabalığın deruni kud
ret iııi açıkça gösteriyordu. 

Mekteplerde izci olmanın ağır 
ıartlarını bilirim. BiJirim ki, bir 
gence bu unvan verilebilmek 
için o, sürekli bir seciye imtiha
nına tabi tutulur. İzci, sade mu
vaffakıyetli bir talebe değil ayni 
zamanda dürOst bir arkadaş, 
temiz bir vatandaştır. 

O delikanlılar Ankaraya gi
diyorlar. 

Orada yarın omuzlarına ala· 
cakları Cümburiyetin bayramı
nı kutlul•yacaklar. Cümburiyet 
fikrini, kit•ptan sonra hayat 
içinde onlara iıletmek iyi bir 
harekettir. 

Yalnız, ben bugünkü gurur 
verici manzara karşısında başka 
feyler de duydum. Bu izci teı· 
kilAh vatanda ordudan sonra 
kıymetli bir iç kun·eti haline 
getirilemez mi ? 
Okumuı, fennin mutalarını 

laboratuvardaki tecrilbelerle gör
m\•c:, uyanık, sağlam alayların 
nr ·yuk kuvvet olduğunu kim 
ın ~debilir. Fakan bana 6yle 

..ı r ki biz bu kuvveti bot 
\• oruz. Tıpkı yaratıhştanberi 

eı < i lceyfine akan nmaklarımıı 
' gömülfi kalan madenlerimiz gibi 

bu kunetten istifade edemiyo
ruz. Meseli niçi bir hava izcili
ğimiz yo~tur? Neden bu zümre
den sivil pilotlar yetiştirmiyoruz? 

Almanların "Çelik miğferliJer i 
b~r buçuk milyonluk korku~

1

ç 
hır kuvv"'-t haline girdi. 

Belki ordu hürriyetsizliğinin 
bunda büyük hi1Sesi var. Amma 
biz de bu teıekküllerden cö
mertçe bat çevirecek halde de
ğiliz. Öyle sanıyorum ki izciler, 
kendilenle daha yakından Ye 
daha etraflı ujTaşılacak bir 
mevıudur. 

Pastırmacılık ve ha'ıcıhk dün ne 
vaziyette idi, bugün nasıldır? 

Biz Kayseriyi iki mllbim ib· 
raca(ı ile daha çok tanım141zdarl 

Pastırma ve halı ... 
Bu iki milbim ticaret bntün 

Kayserililerin ençok meıgul ol
dukları ve dairei ibtisaslarmda 
bulunan bir şeydir. Kayseri ha· 
lılan, Kayseri paahrmaları m~m
leketin Ye hatta birçok Anupa 
ıebirlerioin bile fazla derecede 
rağbetine mazhar olmu,tur. 

Kayaerililer pastırma için lazım 
olan hayvanları Kayseri Ye ci
varından, Erzurumdan, Adana· 
dan tedarik ederler. Bu mevsim 
artık celep mevsimincir. Fakat 
göraeniz ne müıkülitla. Doğ
rusu Kayseri celepleri çok sı
kıntı çelciyorlar ve gelen hay
Yanlar i bin tUrlu zorlukla 
se•kediyorlar. 

Paahrma için keıilen hayvanın 
miktarı ~5 bini bulur. Her 
hayvandan vasati olarak 30 ok
ka pashı ma hesabile aenelik 
istihsalit bir milyon kilo\ u bul
muı olur. Bund•n başka 250 
bin okka kadar da sucuk çıkar. 
Kayseri sucuk ve pastırmaları 
en çok cenup viliyetlerimizle 
Yunanistan ve lskenderiyeye gi
der. Pastırma itlerile meşgul 

olanların adedi 15- 20 yi bulur. 
Bunlarm aynca bir de birlikleri 
vardır. 

Halı meıeleaine gelince, bugün 
Kayseri halıcılığı eski rağbetini 
biraz kaybeder gibi olmuıtur. 
Umumi harpten evvel yalmz 
Kayseri merkezinde 11 • 12 bin 
tezgah varmış. Bu rakam harp 
içinde birden ilH bine diltmüş, 
biJAbare, 7500 e çıkmıf ve ilci 
senedir de 3000 de karar kılmış· 
tır. Tezglh adedinin düşmeıi 
ihracat yapılmamasından ve ma· 
li buhran hasebile bir çoklarının 
piyasadan çekilmesinden ileri 
gelmiftir. Bugiln her tezglh se· 
nede vasati Uç balı çıkarmak
ta olduğundan her aene 10000 
hah imali mümkün olmaktadır. 
Kayaeri halıları metre murabbaı 
20 lira hesabile ve en z ıyade 
lıtanbulla Avrupay asahlmakta 
im;4. 

Kayseride, bilhassa Pınarbaıı 
kazasında atçılık ta çok ileri 
gitmiş bir haldedir. Uzun yayll 
ırkı ıtlak olunan . bu at nesli, 
yük çekmekte, kunetli adeleli 
hayvan yetiıtirmekte kendisine 
has bir evsafa maliktir. Bilhassa 
ordu ibtiyacatı ehemmiyetli bir 
aurette buradan tedarik edil
mektedir. Bu ırk gittikçe, Macar 
Non> os aygırları ile ihtilat etti
rilerek ıslah olunmaktadır. 

Mütterek aygır depo!undan 
her sene 11 Nonyos aygırı gel
mektedir. 

Kayseri vilayeti baytarlık İş· 
lerine atfı ehemmiyet etmiştir. 
Geçen sene iki ve bu sene üç 
güzide evsafı haiz Anglo· Arap 
celbedilmiftir. ldarei huıuaiye 
her sene Başvekil ismet pap 
Hz. nin himayelerinde bulunan 
ıslah encümeni namına Uzun 
yayla hayvanları için 5000 lira 
mükafat vermektedir. 

Ayrıca bir de hayvan ıergiıi 
açılmaktadır. Bu sene bu aergi 
üçüncü defa ve muvaff akiyetle 
11 temmuzda açılmıı ve buna 
400 e yakın hayvan iıtirak et
mittir. 

Kayserinin istihsal vaziyeti 
bu sene fena değildir. Gerçi 
Kayae~i ve mlllbakatı bundan iki 
sene evvel kuraklık sahasında 

İdi ki bu hal köylüyfi ve müstahsil 
kısmı ile beraber tllccara da pek 
11k1şık bir hale getirmiıti. 

Geçen sene ve bilhassa bu 
sene cidden ıayanı memenuniyet 
bir mebzuliyettedir. Bu mebzu
liyet bittabi fiatları dütürmüttür. 

Şu kadar ki köylü Ye halk me·. 
•addı iaşeyi ve ibtiyacatını temin 
hususunda kuraklık seneleri 
gibi müşkfillt çekememektedir. 

Ta ıAt Htlmtaz 
ee 

Mısır p~tası 
Seyri aefain vapurlarile 

gelip gid~ek 

Şimdiye kadar bazı kimseler 
--...._,..., ____ ,..., _____ .s""'"~-""-··'-.... , 

11 
tarafından Kayaeri halıcılarının fe-
na boya kullandıkları söylenmiş
se de bunun aa!ı olmadığı mey· 
dana çıkanlmıttır. Gerçi evvelce 
(Alinini) namındaki boyayı kulla· 
nıyorlarmıı. Fak at bugün has 
bir mal meydana çıkaran (ali
zarin) namındaki boyayı kullanı
yorlarmış... Kayaeride cidden 
lüks halılar yapılmaktadır. Yal
nız, araya fena şekildeki reka
betler girmese ve bazı halıcılar 

şöyle bir birJeıiverseler, Kayseri 
balılarınm hali , o zaman daha 
baıka olur. 

Mısır posta idaresi, Mısırdan 
lzmir ve lstanbula gönderilecek 
posta eıyaaının ıeyrisefain 

vapurları ile nakline karar ver· 
miştir. Bunun için Seyri se
fain idaresi ile itilaf edilmittir. 
El-Abram gazetesinin v~rdiği 
malümata göre seyrisefain va
purları, postayı 1931 senesi ni· 

Hizmetçiye dair 
G e~e!1 ~ün tanıdıklardan bi

rısı hızmetçi bulamadıj'ın-
dan bebsediyor, sızlanıyordu. Bir 
baıkaaı: 

- Hizmetçi yok defil, var 
amma, dedi, her nedense, bir 
kapıda uzun müddet durmuyor
lar. .. 

Son zamanlarda hizmetçi bahai 
lstanbulun ağzında pelesenk gibi 
bir ıeydi. 
Şu fırka dedi kodulan çıktı 

da halk, bu bahsi unutur gibi 
oldu. 

Geçen gün lzmirden gelmiş 
bir Serbest fukacı ile ko011fu· 
yorduk. Bu zat, son zamanlarda 
Hizmet sahibi Zeynel Beaim Be
yin Serbest fırkadan ayrılması
na telmih ederek: 

- Bizim Hizmetl;iyi ayarttı
lar! dedi. 

Meclt.te. uzun zamandan beri 

Kayseride balı dokuyan kızlar, 
balının sırasını, daha doğrusu 
500 ilmesini 60 paraya doku
yorlarmıı... Daha doğruau en 
kabadayısının glinlllğU 50 kuruı· 
muı, fazla ya gelmiyormuf ... 

...... - --· • ta1111111111111 

hizmetçisiz kaldığı için bağrı 
yanmıf, safderun bir zat da 
vardı. Bu .CSziln ne kaadettiğini 
anlamıyarak söze kantta: 

- Ayartırlar, dedi. Zaten hiz
metçi değil mi? Bugün bu ka
pıya hizmet eder, yarın başka 
kapıya. Onlara inan olmaz. 

~J~ 

hayetine kadar meccanen 
ta4ıyacak, ondan aonra ve-
rilecek ficret Londra posta mua
hedesinin ahkimı ve istatistik 
ile tekarrUr edecektir. 

Mısır posta idar~si bu itiJAfın 
halk için müfit olduğunu illn et
miıtir. --------y ahudiler memnun! 

ŞihagoTriblln gazetesinin ver
diği maldmata göre Amerikanın 
sabık Habambaııaı Valsey, 
Filistinde siyonizmin kuvvetli bir 
darbe yemesine · çok memnun 
olduğunu Hin etmitlir. Haham 
Valsey, yirmi beş ıeneden beri, 
Yahudi milli yurdu aleyhinde 
olduj'unu bildirmit ve fU sözleri 
söylemiıtir: 

" lngilterenin ıon siyaseti 
siyonizme kahir bir darbe indir
miıtir. Bundan böyle Yahudiler, 
milli teıkilittan vaz geçerek 
dini teş~ilat ile meşgul olmalı 
ve ona kuvvet ver melidirler •• 

KIZIL [_YAZAN: Ömer Rıza I~ 
•• 
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Sebe oğlu ! Bize adam öldürünüz, 

diyen var mı ? 
- Siz bu kuzu gibi görünen 

adama aldanmayınız. O bir IAh
:ıa sonra kaplan kesilir ve to· 
punuzu lulıçlan geçirir. Kendinizi 
toplayınız ve itidalinizi muhafaza 
ediniz, yoksa akibetiniz vahim 
olur, biriniz de yurduna sağlam 
dönemez. 

Bu sözlere kıuımak istemiyen 
gibi görünt'nlere başka türlü söz 
söyleniyordu, Onlara : • 

-Hepimiz <le gicl~ceğiz. Fak at 
bir kaç gün daha sabredelim, 
hakkımızı temin edelim, bir u
mumi af alalım da öyle gidelim. 
Yoksa mısırdaki hükumet bizim 
canımızı yal<ar.! 

Diyorlardı. 
Bütün bu telkinat neticesi ola

rak müfsitler kapının önünden 
aynlmamışlardı. 

-23-
0 akşam Seb oğlu Mebmedi 

yalnız başına bekledi. Zeki ya· 
hudi, Mebmedin onunla mühim 
bir miloakaıaya gireceğini anla· 
mıt batkalarının bu münakaşayı 
~inlemesini istememişti. Y almz, 
onun btitün aırlarına vakıf olan 
Meymun oğlu, Cermuz oğlu, Ker
rua oğlu bir tarafta bekliyecek
lerdil Bunlar onun sayhasını duy
dukları zaman ansızın gelecekler 
ve Mehmedi yakalayıp öldüre

Jerdi.; J4ehla.t ke~i~ 
aynlacalC, yaliut onların sırlarını 
ıfta eelecek oloraaou fialb ha
reket takip edilecekti. Mehmet 
geldiği zaman Sebe oilunu yalnız 
bulmaktan hayret etmitti. Çünkü 
onun maksadı bütün elebaşıları 
üzerinde tesir icra etmek, onları 
sui kaatten vaz geçirmekti. O
nun bUyUk abla11 Ayşenin söz
leri, fikrini tamamile değiştirmif, 
kendiai Osmana dokunmamaktan 
baıka ona fen alık gelmemesine 
yemin etmitti. 

Sebe oğlu Mehmedi samimi-
yetle karşıladı, onu yanına o· 
turttu, halini, hatırını sordu. 
Hemıireai Hz. Ayşenin bu sıra
da hacce çıkmakla isabet etti
ğini söyledi. Sonra ilive etti: 

- Anlatılan bugünkU yapa· 
caklar1mız1 tehir ettirmenizin ıe
bebi, bacce çıliacak kafilenin 
hareketini beklemekti. Bu kafile 
gittikten sonra Medineye daha 
fazla hlkim oluyoruz. Öyle mi?. 

Mehmet: 
- Hayır dedi, maksadım o 

değil, dedi, Maksadım bir şey 
yapmadan evvel bir kere daha 
dütUnmekti. Bu bizim tuttuğu
muz yol doğru mudur?!. 

- Bundan ıUphe mi ediyor
sun? Osman, Hz. lmamın öz hak
kı olan hilafeti gasbetmiş değil 
midir?.. Hz. imam hayatta iken 
bu makamı ondan başkasının 
alması revamıdır?. Peygamberin 
asıl varisi o değ 1 mi?. Peygam· 
ber bütnn Ledün ilmini ona tel
kin etmedi mi?.. Peygamberden 
sonra masum ve liyuhti olan ye
gine adam o dejil mi? .. Yoksa 
aen bunlara ınanmıyor musun 
Mebmet?U. 

- inanmıyorum Sebe' oafo!.. 
Fakat sana soruyorum: Hz. imam 
bizden böyle birşey :stedi mi? 
Bize , Osman benim hakkımı 

gasbel miştir, onu öldürünüz, de
di mi?... Y abut bizim bu hare· 
ketimizden razı olduzuna işaret 
bile etti mi?... Ben herıün Hz. 
imamı görüyorum, onun sözlerini 
dinliyorum. Kendisi bizim bu 
ha reketimizi f eıat sayıyor, elin· 
den ge'se kılıcını Si} ı rarak bize 
karp çıkacak. Hele benim sizin· 
Je olduğumu bilse muhal<kak 
beni evinden kovar ve bir daha 
yüzüme ba~ maz. Buna sen ne 
dersin Sebe oğlu, bana cevap 
ver! ... 

- D inle beni Mehmet, sen şi 
iyice anlamam şsın. Hz. l rn am 
hakkın sahibidir. Onun hakkını 
temin etmek onun vazıfesi de-
ğildir. Ummetin vazifesidir. Bu 
hakkı sahibine vermiyen ümmet 
belfıya uğrar, cezaya layık olur. 
Yoksa Hz. imam hakkını ara· 
makla mükellef değildir. Mükel-
lef o'saydı senin benim gibi adam 
o!urdu. Biz, ümmetin ihmal et· 
tiği vazifeyi ifa etmek şerefini 
ihraz ediyoruz. Bu vazife yolun· 
da bir Osman değil, bin bir 
Osman feda edilse yeridir. Sen 
bu vazifenin lrntsivetini ar.lama· 
madisen ben seni muahaze et· 
mem. Çünkü gençsin. T eblike· 
den belki korkaraınf 

Mehmet cevap verdi : 
- Bu böyle olmakla beraber 

biz niçin Hz imam ile iıtitare 
etmiyoruz? Niçin onun irşadından 
müstefit olmıyoru:r.?. 

- Hz imam, belki zahiren 
bu hareketi tasvip etmez. Belki 
onu, dediğin gibi, fesat bile sa
yar. Fakat bunların hepsi zahiri 
hareketlerdir. Sen bu hareket· 
lerin batınına bak. Hz imam 
batman bizimle beraberdir. Bi· 
zimle beraber olmasaydı yalnız 
batına hepimizi kıhcile doğrardı 
ve biz onun karıısında eli bağlı 
dururduk. Hz imam senin bi· 
zimle birlikte olduğunu bilmiyor 
mu sanıyorsun?. Bilmez o!ur mu 
oğlum? O l er şeye vabıftır. Onun 
gtzünden kaçacak gizli işikir 

hiç bir şey yoktur. Sen sakın 
onu bilmiyormuş sanarak ona 
bir şey açmağa kalkma. Ayıp 
olur. Biz onunla yalnız ruban 
konuşabiliriz. ve konutmaktayız. 
Baıka bir diyeceiin kaldı mı? ... 

[Bitmedi] 

Irakta 
intihabatı kim kazanıyor 1 

Bağdattan umumi intihap ne" 
ticeleri hakkında verilen ilk m•"' 
lfımata göre Irak hükumeti 60 
meb'us çıkarmağı Umit etmek" 
tedir. ·ırak meclisi 90 meb'ustaP 
müteşekkil olduğunıt göre hükO· 
met 60 meb'us çıkardıfı takdit" 
de ekseriyeti kazanmıı olacaktıt· 

Muhalefetin baılıca reisi sabılı 
baıvekil Yasin paşadır. Hük nrııe! 
fırkasının lideri başvekil Nut• 
Sait paıac:kr. 

Ve~ a_i _b_a_l,.ia~r ...... -le_m_ü_cadele 
Sıhhiye vekaleti şark viIAY~ 

lerimizde son günlerde mev• . 
dolayısile tevessü eden veb•

1 

bakari hastalığına kartı liıl~ 
gelen tedbirleri almış ve 1110~ 
dele için bir heyet gönderoıe»
ka~,ar vermiştir. il" 

Ali baytar mektebi mudert Jlf 
lerınden Rıza Ye EthelD B. ,i 
aynı zamanda yeni vebai b•~:.
aşısını tatbik etmek Uzere Sı 
sa 2ideceklerdir. 



' 
.Şehir Haberleri 

' Bayrama hazırlık 
izciler gidiyor 

Cumhuriyet bayramı merasimine 

iıtirak etmek üzere dOn Anka
raya gitmitlerdir. Dij'er hususi 

mektep izcileri de bugOn gide· 
ceklerdir. Çartamba gilnli ıeh
rimizde yapılacak resmi geçide 

de bir çok izciler iıtirak ede
ceklerdir. Çarıamba gecesi 

Tnrkocağında bir de balo veri
lecektir. 

Y o!cu salonunda balo 
Cumhuriyet bayramı terefine 

çarıamba gllnü akıamı Seyrise
f ainin aeyyahin salonunda idare 

memurlanna bir balo verile
t ektir. 

Giden izcilerden bir kum, 
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Mevsimin en büyük Fraasızc..ı sö zlü 

Müttehenı 
Si 
E = Ş.ı heserinin ir ,esine başlıyor. He) eti temsı lm~si : A \ mrn HOA ~· CA:\111 .U: m:ırr. U 1 '\ Rı .E \.\:\'EL \e 
:€ HE~R Y Bl-:1{.\'STl~J~ in eserlerinin dılber \"e dchak:lr mubdın ı 
fi GABY MORLAY 
;~ lliveten: sözlü ve s .. <ıli FOX JURNAL : ·ösYö VE Nil ELOS 
• ,::ıııı::;;;:::ıııı:::;;:::ııı::::;:::ı:ıı:::::~::ıııı::::::::ııı::::::~:ııııı:::::::ııııı: ..... nutuk söylerken ~ 111m~;:::ıım.::::::ıııııı::;;::mıı:::;;::ıııı:ı:;::::ııııı:::: 1::1111m 1::::ı1 , 

!S•••d•Y•d•: ~~e~'®.SSeee:ese~e@<ZS~® 
Reyianı bitti Ö) Bu Rkşam ELHAMRA ~INEMASINDA 

Beııktaıta bir belediye yapı- DHber ve 8ehhar ANNY O NDR.A n n 
lıp yapılmaması hakkındaki ilk Almanca sözlü filmi o1an 
reyiam dOn aktam bitti. Ablan 
reylerin hepsi beyaz olduğu 
için Bctiktaıta bir belediye 
teıkili ve belediye budutlannı 
yeni teıkilib mülkiyeye göre 
tadili halle tarafından kabul 
edilmiı demektir. Reylerin sayıl
masına buglln baılanacakbr. 

JAZZ KIZI 
( DIE YON RUMMELPLATZ) 

Lüks ve ihtitam sahnelerile fevkalade eğlence . i varyete nu· 
maraları ile çok güzel bir şaheserdir 

ilaveten: sözlü ve sesli FOX JURNAL: MÖSYÖ VENIZELOS 
nutuk söylerken ve Parisli büyük artist SAINT - GRANIER 
OTOMOBiL SA TiCiSi ıon derece komik ve Fransızca skeçte 

Galatasaray ve lstanbul liseıi 
O akıam 

zaralan da 
lecektir. 

aynca Yalova man
ıinemada g~steri- Belediye Baremi 

Belediye baremi maliye veki
letince yeniden bazı tadilita 

( MAURICE CHEV ALIER) ve ( MAURICE ROST AND) ı 
taklit ediyor 

6ıE~~e~,ee>SG:~~ee~sse6~ 
izcUeri Ankarada y•pılacak ----------'"'----··-·-·-----·--•n ... www•----- ........ m uğramıttir. 

Muammer Raşit Bey 

D. Emini işe baŞladı 
• .... .. 

Köprülü zade Fuat Bey, biz aııl mücadeleye 
bundan sonra devam 'edeceğii diyor 

Darülfünun eminliğine intihabı 
milli iradeye iktiran eden huku
ku hususiyei düYel müderrisi 
Muammer R~şıt B. dün eminlik 
makamına gelerek vazifesine baı
lamışhr. 

Muammer Ratit Beyi, dlln bazı 
müderriıler ziyaret ederek emin
lite intihabı dolayısile tebrik et
mişlerdir. 

Maarif vekileiinin TIJku 
buJau iıatihabab tüdilt ' ve 
M'uammer Raıit Beyi emitı inti-
hap etmeaile intihabata iştirak 
etmiyen müderris ve muallimle
rin noktai nazarı kabul edilme
miı oluyor. 

Fuat B. ne diyor? 
Dün bu grupun başında bulu

nan edebiyat fakültesi reiıi Köp
rUlii Zade Fuat Beyin bu netice 
hakkında mUtaleaımı sorduk. Bi
ze dedi ki: 

- " Şu veya bu noktai nazarı 
kabul etmek Maarif vekiletine 
ait bir meseledir. 

Bu itibar ile tasdike iktiram 
eden eminlik intihabı hakkında 
•rtık bir şey söylenemez. Yalnız 
ben ve arkadaşlarım darülfünu· 
nun darülfünun olmasına, müder
rislerin hariçte~ i iılelre iştigal 
etmemesini ve ilme hasra nefıet
nıelerini istiyoruz. Bu fikrimizi-

gerek darülfünun divaDmda gerek 
efkarı umumiye müvacehesinde 
nılldafaada devam edeceğiz. 

Mocadelemiz asıl timdi başlamışbr, 
Bir tasdik 

Maarif vekileti kimya milder
riai Mustafa Hakkı Beyin fen 
fakültesi reisliğine intihabım 
ta.dik etmiftir. 

* "' • 
Ziya Molla 8. 

Fuat beye ne cevap veriyor? 
Darülfünundaki son ihtiJiflar 

Oıerine Ziya Mollla Bey, bir ga· 
Zetede bazı miltalealarını neır
ettirnıişti. Bunun üzerine Köp
rll}Q Zade Fuat Bey, Ziya Molla 
Bey isminde bir adam tanıma· 
dığını ve mollaların Darülfünun 
İtlerine akıl erdiremiyeceklerini 
a6ylemiıti. Evelki gün bir mu
harririmiz Ziya Molla Beye tesa
dQf etmiı ve bu mc-:a.leayı oku· 
Yup okumadığmı sormuştur. 

l'enl Oar41füaun emini it batınd .. 

Molla Bey, bu ıuale ıu ce•abı 
vermittir : 

- Evet okudum. MOnenerler 
yekdiğerini ya medre&ede, yahut 
mektepte tamı lar. Bu itibar ile 

Fuat Bey beni tanımamakta 
mazurdur. 

Şehrimize ne a ün gelecek? 
Hariciye vekilimiz T cvfık Rllftll 

Beyle birlikte Ruıyaya giden 

Sovyet aefiri Suriç yoldaı çar
famba gUnil ıehrimize gelecel tir. 

Sefir cenaplarının rAkip olduğu 

vapurun yaran limanımıza gelme
si :ihtimali de vardır. 

Hakkı ~ nasi Pş. 
Farka müfettiti Haklu Şinasi · 

Pt. bugün Ankaraya sridecek, 
An!·arada müfettitler kongresin
de hazır bulunacaktır. 

Ticaret odaslnda: - -
Vapurcuların ·çt maı 

Kömür depoları hakkında gö
rüımek Ozere deniz ticaret er

babı yarın ticaret odasında bir 
içtima aktedeceklerdir. Bu içti
ma• lstanbulun milli ve ecnebi 

vapur acentelerile Seyriıef ain ve 
L;man tirketi mOdOrleride iıtirak 
edeceklerdir. 

Plya•ada ---
Hah ahş verişi 

Son günlerde halı almak ıçın 
ecnebi piyaaalanndan mühim 
müracaatlar olmuıtur. 

Bilhaua bOyOk bir Alman fir
ması dlin bu hususta Ticaret 0 • 

daama bir mektup ıöndermiıtir. 

450 lira olarak tesbit edilen 
muavinlerin maaılan 250 ıer 
liraya indirilmiıtir. 450 lira tu
tan muhasebe mOdtırDnlln maaıı 
da indirilmiftir. KOçOk memur
lann maqlanda memurlann le
hine olarak tadil edilecektir. 

L·T·PIVER 
P.L\RIS 

.. 
--...:.__ .... - n• • 

'ıq~iffii' '"i' ıi 
Encümeni Emanet 

Encllmeni emanetin nzifesi 
bu ay nihayetinde bitecektir. 
Bunun yerine on kitiden milrek· 
kep daimi encOmen teşkil olu
nacakbr. Belediye işleri çok 
olduğu için encnınen her ıtın 
toplanacaktır. Lajvedilecek olan 
memurin encllmeninin işlerine de 
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bu encOmen bakacaktır. Porfümöri L • T. P 1 V E R A. Ş;. , lstanbul Şu~ 

Maarifte; 
Şl~ll Ahmet Bey sokak No. '56 : Tel . Beyo~lu 3044 

ilk ı~4riı;t mifettitleri 
hL ttıdrfat. ... ...J!-":-ı:a. .. . ··-&:_ .. • ~ ......... ~ _... AdıllX·~· ,.. 

hanına ait suaUer dOn maar;f M. Serranın· aldığı 
Yeklletinden gelmiftir. imtihan 
20 teıriniaanide yapılacak ve ilk tazminat 
mektep mDdilrlerinden ehli
yeti olanlar bu imtihana gire
ceklerdir. imtihan muallim mek· 
tebinde yapılacaktır. 

Muallim muavinlerinin imt heni 
Muallim muavinlerinin terfi 

imtihanları pertembe giinü saat 
ikide yapılacaktır. 250 muallim 
muavini imtihana girecektir. lın
tihanı kız ve erkek muallim 
mektepleri muallimlerinden mü· 
rekkep bir bey' et tarafından 
yapılacaktır. 

Sanay• 01rliğlnde -- - -Fabrikatörler 
Şehrimiz fabrikatörleri dün 

Sanayi birliğinde toplanmıtlar 
ve gittikçe sanayii tehlikeye dn
türen muamele vergisinin kaldı
rılması için Jktı1at vekaletine 
bir muhtıra giSodermeği karar
laıtırı&mıtlardır. 

Çorapçıların içtimaı 
Çorap ve trikotajcılar da dün 

birlikte bir içtima aktederek 
çorap imalAtanın inkitafı için 
Ankarada bir mektep açmaia 
karar vermittir. 

Cem ıyetlerde: 

Kapıcılar toplandı 
lstanbul mağazalan apartaman· 

·lan kapıcı ve oda başıları dOn 
Emin önündeki merkezlerinde 
senelık kongrelerini aktetmiıler
dir. 

lfı6a büroıu tı rafından lstan
bul belediye• aleyhine açılan 
•ulhnameyl ibtal dave•ı cün 

mahkemeye verildi 
Bir müdd~t evel Istınbul belediyesi 

ilfl sabık Yıldız müsteciri M. Serra ara· 
sındı bir sulhname tanzim edilmiş, !\1. 
Serra tazminat alarak da,·asından vaz· 
geçmiştir. 

Biraz sonra M. Serra mas edince, 
alacaklılar iflAs işlerine bakın büroya 
miiracaat ederek belediye ile M, Serra 
arasındaki sulhnamenin ibtali için dava 
açılmasını ve sulh bedeli olarak M. Scr
ranın belediyeden aldığı paranın büroya 
intikalini, a lacak lılar tı rasında müSlvi 
taksimini ist~mişlerdir. Büroda belediye 
aleyhine sulhnamenln ibtali için du·a 
açmıştır. 

Açılan davada, bilhassa sulhnamenin 
M. ~erranın ıflAsından pek az zaman 
evci tanzim edildiği, iflastan altı ay 
eveline kadar olan mukavelenin k~nu · 

nen hilkOmsüz sayılması icnp ettiği, bl· 

naenaleyh M. Serra ile bcled ye arasın · 
daki mukavelenin de muteber olmıya
cağı ve diğer ba7J cihetler ileri sürühi· 
yordu. 

Oa\'ayı tetkik f'den ve iki tarafı d'n· 
!iyen tah kikat hAkimi, dün tetkik atı nı 

bitirmiş, davanın mahkemeye verilmesi· 
ne karar verm iştir. Yakında l tanbul 
ikinci ticaret mahkemesi muhakemeye 
başlı yaca kur. 

TebeddüıAt ve ıslahat 
haberleri 

Bir akşam refikimiz, dün adlh•ede 
tebeddül4t yapılacağı şayiasını t; krar 
kaydetmiş ve bu arada icra sahacında 
ıslahat yapılacıı ğından da bahsecm i~tir. 

1'ebeddül4t hakkında ewelce d~ 
yazdığımız gibi, takarrür etmiş blrşey 
yoktur. içtima çok gürültülü olmuş 

hiç bir hrkanın namzet göster
mediği idare heyeti intihabı 
yapılmıt ve Mustafa, Mehmet 
HOsnü, Fahri, lbrah!m efendiler 
y~ai heyete ıeçilmiflerdir. 

, icra s'l hasında lslAhat yapılma5ı ht•su· 
' sunda da yeni bir \'aziyet mevcut de· 

ğildir. Adliye vekili Yusuf Kemal be· 
}İn ri)asetinde latanbuJda toplanan ko· 
mlsyonlınn içtimaında hazır] nan esas· 
lar hcnuz \ektletçe ıetkık olunmaktadır. 

• Paul Wbeiteman 4 

ile meıhur orkestrası sayesin
de pek yakanda GLORIA 
Sinemasında : 

Caz Kıralı 
Filmile 2 fi>sun, fantazi ve 
hulya saati geçirecek ve gaı

olacaksınız • 
Hamlı. Bütün melodileri münhaai· 
ren Columbia plik larında kayd . .. 

imli olunmuttur. 

Uaküdır Hale alnamaa1n~an 
Yeni Tarzan 

ıat 8. Darülbedayl tem•ıllerl 

Salı akşamı 

saat 21,30 da 
yalnız mual

lim ve talebeye 

Topaz 
4 Perde 
Yaz:ı n : 

1\1. Pagnol 
Terccme eden 

lcr: 1. Calip 
11. Rasim 

Küçük 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~ ~ ~ij 
1 illi 1 

"1111" 

haberler 

' - Ticaret odası - Bir kah,·e 
tröstü olup olmadığı crtkikc başlamışur. 

Odun ve kömfir - Bu sene çok 
bol olduğundan fi tlann ) uksclmi~ eceli 
temin olunmakıadı r. 

Tramvay şirketi - Sabah ve 
al,şam lan mektepliler için hususi araba· 
lar tahrik etm•'ğe kar:ır \'et m"ştir. 

Posta idaresinde - Açığa çıka· 
nlan memurlar kdmilcn mun haldt:ı ta) in 
olunmuştur, 

Beylerbeyi - Ahnli•iııin ora-
da bir orta mektep tesisi için Mıı~rif 
'ek Aletine rapukları nıuracaa t k ıbul e· 
dilmemiştir. 

Eczacılar - Lise )e orta mel.tep· 
lcrde muallimlik )apabıleccldcr dersleri 
h 1 ftııdn nzamt 12 saat olill'aktır 

Ali ticaret mck t eb ı" ...:_ . on 
~ınır. tnlcbesı e\, ell.f gün Al pullu şeker 
fabı ıkasını gormeğc gı tmişlcrdiı • 



101 kişi ile mülakat= 
(Vat taralı 3 üncü 8aJ1fanuzda] 

- v !~kinin izzeti nef ::.i: Aftos pi· 
ros? 

l~\· et! llir terakki var ... Kabalık Her 

Yünan 
[l)st tarafı 1 inci sayıfcdaj 

gidiyorum. Bir müddet orada 
kalacağım. Mösyö Veniıelosun 

.:yor. Doğrur.un modası geçti sü:ümü 
avdetinden sonra da. Kont Bet

~almadı. 
- Yen ileri böyle. ı:skilerine ne buy len ile Mösyö Venizelosun An-

ru l ur? diye bir sual irat ettim. C. N. karada birleşmeleri bir tesadüf 
lk . dedi: eseridir. Esasen dost olan iki 

- Efendim! ~latbu_. bir ticnrettir. milletin B&1şvekillerinin, yine dost 
Her halde iktisadiyattır çelikten bir bir memleket merkezinde bu-
düsturu olan "rekobct., bu ticarette de 1 l k b uşma arı gayri müm ün ir şey caridir. Ilir '"öyle,, gazete kendi~ine 
has üslüb\i ile mil. arlar yaparsa bir değildir. Yalnız bu telikiye 
"böyle,, gazet. ahlfık ve hamiyyet ho- hususi bir ehemmiyet vermek 
calığında de\'am edeceğim diye a ç kal doğru değildir.,, 
r.ıağa .-iza gö terehilir mi? Hayat mü· Saat 15,40. Ufuktan "Hellt,, 
<'adc: .i ! Par: eden bu. Bunda halkın gözüküyor, ortada, etrafında bi-
öyle büyük hir .. ı..s'uliyeti var ki.... . . I H 11' · )' · t 

zım torpıto ar, e mın ge ıtı op Halk intihar ediyor. Hikayeyi bilirsi· 
ı.iz? Bir pam.yırdn iki klirsü kurulmu~ seslerile ilan ediliyor. Bu aralık 
birinin üzerine sert IUf eden çatık kaş· bir ri•ayet çıkıyor. 
h biri çıkmıi- öyle bir ilaç satıyormuş Rasatane kunetli bir fırtınanın 
ki-. Her derde devn, şifa hiç bir kimse çıkacağım haber vermiı. Filba
bir kuruş ' 'erip o :lflçtan bir damla al kika hava karanyor. Yalnız bu~ 
mamrş. lutların arumdan görOnen ıuaat 

Halbuki öteki herif pek cazip ve ami çok güzel ziya oyunJan yaparak. 
yane bir dille zehir --lıyormuş. Zehir. 
zehir! Ne dersiniz? Herke! koşuşmuş. «Helli»oin gelişini çerçi•eliyor 
Pnra vererek zehiri almı~lar. lşte azi- Beş dakika sonra tekrar top 
zim, zehir satıyoruz ve müşteri minnet ıeıleri. Sellm. 
le, memnuniyetle bile bile bu ıehiri &'\· Haydarpafa da hazırlaklu. M. 
tın alıyor. Kabahatin büyük kısmı •·o,, Venizeloıun çıkacağı iskele etra
adamlarda olmakla beraber diğer bii· 

fına bütün hazır ve resmi zevat yük bir kısmı da !talkta değil midir'! 
,~ h ~ • lk d h" h" k toplanayor. Fotogwrafcılar, ve ga-..ı n u .. ~u .ıa ·ın :ı ı ç ır suçu yo 
mu? zeteciler ayrı bir gurup halinde, 

--· - Abidin Da\·er Beyefendiye mil o,.Jarda toplanıyor. Polis mOdnrn 
teşekkirim. Gözlerimi açtı. Bam1 yeni Ali Riza Bey emirler vererek, 
yeni fenlerin yollarını gö~terdi. Bun- evYelce hazarlanmı~ tertibab, 
dan böyle o ardı gelmez iftiralan kil- timdi almağa çahşıyor. Vali B.de 
türleri f:Ctinıleri, düsnamları okuyup bizzat bu hususta mesai sarfet
öğreneceğim. llmimi tazeleştireceğim. 
Yaşa Abidin DaYer Bey! Şu kü.me kil mesi icabettiğini anlıyor. Saat 
me gazeteleri bana ... kutmak suretile 16, "Helli" geldi. Öndeki iki 
engin denizin han6i arz Ye tul dairesin kruvazörümüzun biri sağa biri sola 
de bulunduğumuzu öğrettin. Ne kadar açılarak onu ortada bırakıyorlar. 
da köhne imişim! Memleketi bilmiyor· S ova hatt tecıkil edili-
d K 1

. 
1 

,. . 
1 

onra pr ı Y 
um. ana ızasyon yapı ıyor . . a erın a H il' d · I' t 

tında ve dibinde neler olduğuı . ı şimdi yor. e ı emır ıyor, Ye op 
öğreniyorum. atarak selam •eriyor. Kadıköy, 

""' Celıil Nuri H >i bunca meşguliye Selimiye sahilleri klmilen seyir
ti ara ında clah:ı fazla yorma!, isteme cilerle dolmuıtur. Haydarpa,a 
dim. kendisine teşekl,ürle ayrıldım da meydanında, .. küçüklüğilne rağ· 
ha ben odadan çıkmadan C. N. hidd .?t men, iki birr kitiden fazla insan 
le şiddetle kitaplarını yırtıyordu. Kafa vardı. • 
mı çevirdim: 

_ Btt nl? dedim. Demiryollar idaresinin. pence-
Bunlar mülga! dedi: releri, memurlar ve tanıdıklar 

Celtil Nuri ile dolu idi. Şunu da kaydede-
-------- lim ki , gazete fotoirafçılarını 

Balıkçı kık nıütehassısı içeri almak için demiryollar ida· 
Bahkçıhğımızın i~l<işafı için 

alınacak tedbirleri görütmek 
üz.ere dalyan sahipleri ve balık
çılar dün ticaret odasında balık
çılık mütehassısı M. Bermanın 
riyasetinde toplanmışlardır. 

M. Berman içtimadan sonra 
lktısat vekilt tine izahat vermek 
için dün akşam Ankaraya git
miftİr. 

e: 
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reıi çok büyük mütklilit çıkardı: 
Ellinin top sesleri bitince Me

cidiye mukabele ediyor. Bahri
yelilerimiz, geminin arka tarafın
da saffıharp nizamında. 

Tam saat 16,40 da M. Veni
zelos Yeni Sayyat m-şuna bindi. 
Yananda zevcesi, Hariciye nazın 
M. Mihalakopuloı, zevcHi, ken· 
disine hOkümet namına beyanı 

Artiköller adasına sevahat 
Yazan: Andre Moruva 

6- VAKIT21 TeırineYe1 1930 ~ 

Başvekili Türkiyede VAKiT 
hoşamediye memur edilen Hari
ciye kalemi mahsus müdürü Ke
mal Aziz, umum teırifat müdür 
muavini Nizamettin B. Jer olduğu 

halde alkışlar ve büyük bir heyecan 
içinde Haydarpaıa rıhtımına ya
nafb. Atina sefirimiz, M. Veni
zelosa Vali Muhittin, Merkez 
kumandam, Polis müdürü B. leri 
takdim etti. Vali Muhittin Bey 

il. V enizeloa Foka aeali 
filmine çekilirken 

mavi renkle sllılenmit iki buketi 
Madam Venizeloıa takdim etti. 
hnkümet Ye fehir namına beyanı 
boıamedi eder,k, M. V enizeloıu 
seli.miadı. 

Yunan Başvekili, mlltahassıs 
ve meınnun bir çehre ile muka
bele etti. Etraftan alkışlar yük
seliyo'"rdu. Bu tarihi dakikanın 

ehemmiyeti bOUln simalarda va
kur bir heyecanla aksediyordu. 

MösylS Venizelos ve bütün 
misafirler istasyon kapısına iler
lediler. Bu aralık, ıayanı tees
süftür ki, inzibatı temine memur 
olanlar Yaziyete hakim olamadı
lar. Halk, Mösyö Venizelosu 
yakandan görmek ihtiyacı 
ile ileri atıldı, ve karışıklığa se
bebiyet verildi. Mösyö V enizelos 
temiz bakıılarla, saçlarının beyaz 
lığına rağmen zinde adımlarla 
yürüyerek ~ endilerine tahsis e
dilen hususi vagona girdi. Mai-
yeti erkanı ve mihmandarları, 
gazeteciler kendisini vagona kadar 

bin müşkülitile takip edebildiler. 
Mösyö V enizeloı, vagonunda, 
vali Muhittin beyle tekrar görü
şerek teşekkür etti. Dışarda, 
rıbtamda askeri müfreze resmi 
selimı ifa ediyordu. 

M6syö Venizeloı alkıılarla 
mukabele ederken belli idi ki 
memnundu. ilerledim ve: 

- Ekselans, dedim, Vakıt 
namma sizi ıelamlanm. 

Mösyö Venizelos döndn: 
- T qekkür ederim, dedi, 

yalnız teessnf ederini ki reıim 
alamadınız, bir az kalabalıkça 
idi. Bu fırsab kaçırmadan: 

- O hale Ekselans dedim 
milnade buyurunuz da biç ol
cnazsa ihtiıaılarınızı alayım. 

Mösyö Venizelos güldü. 
- Hangi ibti!aslanmı istiyor

sunuz? 
- Memleketimize 

hakkında ••• 
teırifioiz 
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Dahilde Hariçte 
1 aylıQı Kurut 150 
3 .. .. 400 800 

6 .. • 750 ı4SO 

12 .. • 1'40() l700 

Cemaziyelihir 

1349 
Bu geoeki Ay 

GOnqm a"flulu : ô,24 - ~ 17.13 

Agın dof'llu : 12.54 - balııı : 21 48 

Namaz vakitleri 
Sabah Otte hıt.dı 
S,04 11.58 14,82 

Hava: 

A.lqe,. Yat.• 
17,tl 18, ... 

Dün azamf hararet 23derece olmuş· 

tur. Bugün muta,·asn şfddetle poyraz 
esecek, hava bulutlu olacaktır. 

Radyo ı 

Bu akşam lstanbulda 
Saat ç>ekizden ona kadar ılıturkı 

fasıl 

1 - Görüyorsunuz çok mem
>. nun ve mlltahaasısım. Bilhassa 
•1 ırelirken emsal.sız lstanbulunuzun 
~ g6zelliğine hayran oldum. Ne Sinemalar ı 
yazık ki ıadece uzaktan güre- Alkazar - Gece ekspresi 
bildim... Alemdar - Üç nlkAh 

Ekse.ilanı, aYdetinizde g6r- Asri - Milyonlar yanşı 
meniz kabil değil mi? Ekler - Canbazane kızı 

O Elh•mra - Cız kızlan 
- Tabii kabil. mit ediyo- Opera _ Yıldırım 

rum. Bana Istanbul gazetecile- Betikt&t Hilll - Tarzın 
rioin çok "indiacret ·tecessüs- Etuval - Mahpusun şarkısı 
kir,, sualler aorduklannı aöyle- Fransız - Namu~ kurbanı 

• 1 d G ki Majik - Hacı Murat 
mıt er İ. örüyorum • yanıl- Melek - Müttehem kalkınız 
mamıılar. Fakat zaran yok, Şık _ Polis hafiyesi 
avdetimde iıtediiiniz kadar ve Süreyya Kadıköy - Venü. 
istediğiniz tOrltı aualler sorunuz, Hale - ( Üsküdar ) \'elli 

size cevap vermeie çalıpca- •••T•o•r•z•'"------;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;&11 __ .,. 

ğım, ve o zaman uzun uzun g6- Şeker istihsalatı artıyor 
rilıOrüz.,, Bu sene yapılan tahminlere 

M6ay6 Venizeloeun Yagonundan U k f b 'k i 
çıkark9 rb do tfn~&ciln. • ;ı~Ie ı•~ ıe er ~ ~ı aıı 1 

P k b
. 

1 
_1• uh vagon krıstal şeker ıstıhsal e e-

e ta ıt o ar.. m terelD" ,. ı ~ _, 
B k·ı b' .1 ceK ır. 
aıve ı , ız gazetecı ere ceYap Geçen ıen 324 yagon çıkanl-

verecektir. O da bizzat gaze- dığına göre bu seneki istih1al 
teci değil midi? iki misli fazla demektir. 

Tam saat 17 de hususi tren 
alkışlar ve büyUk bir kalabalık 
tarafından teşyi edilerek kalktı. 
Ayni trenle on bir Yunan ıaze 
tesi muhabiri, M. Venizeloıun 

mihmandanları, Yunan hariciye 
nazırı M. Mihalakopolos ve mai
yetleri hueket ettiler. istasyonda 
karışıklık devam ediyordu. 

• 
Dnn akJam ki ekspresle, An-

karaya bir çok mebuslar, Muh
telit mübadele komisyonu Türk 
ve Yunan murahhas heyetleri 

azaları, Atina sefirimiz Eniı B. 
de haraket etmi,lerdir. 

M. Venizeloı, Ankaradan ayın 
30 uncu gllnü hareket edecek 
ve Istanbula dönerek ayni me
rasimle karşılanacakbr. 

Yunan Başvekilinin avdette 
lstanbulda kalması hakkında 
henüz, bugün, resmi bir mal6-
mat yoktur. Mamafih, beyanabn· 
dan, M. Venizelosun burada 
kalmak arzusunda olduğu hiur 
dilmektedir. 

fa. 
j 

·bir Artiköl kafasını, bu korkunç mah· reisiyim~. Bunu şiddetle reddettiği za- bunu kendisi söylemiş.-
IUkların koketlik ve hoppalıklarına ma man düştüğüm hayreti tahmin edersi- - 9 -
ruz bırakmak ... Hayır, Artiköl'Jer ara- niz... Ba~tan başa tekrar boyanmış ol•' 
srnda nüfuzum oldukça, bu tecrübeyi Sevinçle: gemimizin toprak rengindeki bU>-ill' 
bir daha yapmıyacağız. Size gelince; a- - Demek reddetti, dedim. yelkenleri, denizin parlak mavisi il' 
zizim siz, ve dişi arkadaşınız, sevgili· . Marten istihfafla devam etti: gü:r.el bir tezat teşkil ediyordu. 

Çeviren · Memet ~eha niz, kız karde~iniz, her ne i im veriyor- - Evet, Anna'nın sizi seYdiğinden Ruhiyat enstitüsünün kapısınd~ J11 
leı i kapalı idi. Genç Beo kızlar, gittik- görmek için öylendiğini farzediyorum. sanız, beraberce, mlimkün olduğu ka- bahıııederek reddetti. Bunu kendi!'i !'Öy dam Aleka;andr Annayi kucakladı: 
çe zayıflıyan sesinin her mırıltısını kap· Fakat bir sabah, .Marten'i hakikaten dar çabuk, istediğiniz 1..aman gidersi- lemis.. Ona, rızası olmadan malik ol- - Sizi, istemiyerek bu kadar ıa ..... 
nıı .ıa kasem ederim ki o fenalığa mani meyus bir halde gördüm. niz-. mak istemiyordu. Böyle bir ki1bus kar mahpu tuttuğum için affini:ıi rica ed' 
noktai naznrlnrınrn bütün zayıf taraf- - Zavallı Sneyk, dedi. A~biye mü· - Ciddf mi konuşuyorsunuz? Gidebi şısrnda vazifem, bir doktor ~ağırmak- rim, dedi .• 
larına mukabil, bir de büyüklüğü oldu- tchassısları tarafından yann muayene liriz öyle mi'! tı. Yapılan teşhiııı hakkında hiç şüphe Anna cevap verdi: 
ğunu anladım. edilecek. Bir kaç ay için tımarhaneye - Ummgelen emirleri, Mayana'nın kalmadı: Tehlikeli bir dimai hastalı- - Madam Aleksandr, fakat ya tf! 

Fakat felaket yalnız gelmemi~ti .. koymalarından korkuyorum. Sneyk, a· "Halk işleri şube!'li,, ne bu sabah ver- ğı ... Mütehassıslara bugün ,·a:r.iyetinin de olmasaydınız?" Bize çok hOf ~ 
Ruçko ölüm dö~eğinde çırpınırken, danın en akıllılarından biri, büyük bir dim. Geminiz elden geldiği kadar ça- daha vahim görülmesi şUphesiıdir; geçirttiniz. ~ 

Sneyk d~ çıldırmakta idi. Roman takip .,airdi. Görüyorsunuz ya, biz Artiköl'ler buk tamir edilecek ... Çok çok bir hafta çünkü, dün gecedenberi durmadan saç - Pek ho;; değil, diye Madarn >ı:,,. 
eden okuyucu, bir Artiköl'ün tabii ah· ecnebilerin ziyaretlerine bir eğlence na daha sürer, sürmez... mahyor. Şiirin, kelimelerin bir dizili- .sandr, esrarlı n yeis gösteren te 1-' 
valde ya~ıyan bir rüya nazarile, ve gü- zarile bakmakla yanılıyoruz. Bize bir ı. Onun bu değişmesinin acıklı amili- ~inden başka bir ~ey olmadığını, her sümlerinden biri ile ilhe etti. ~ ,. 
zel anatlar dünyasına da yegane ha- ki karakter verdikleri doğrudur, fakat ne zavallı güıel Sneyk'm delirmesi artistin hiç ehemmiyeti olmiyan hir ta ~onraları Mayanayı hatrrlıyacak al;,. 
kikat olarak baktığını, hatırlamalıdır. büyük bir artist modelsiz de yaratır; ne rağmen, büyük bir haz. duyduğumu kım esrar ile uğr~bğını \'e hakiki aş- sanız, bu hatıranın biraz korku fit 
Bunlara, ak~i kıymetler verilecek olur- hem bu ziyaretlerin faydaları tehlikele- itiraf etmeliyim. Fakat bu duygumdan kın bir saatini dünyanın bütün eserle· nşık olmasını isterdim. 
sa, bir Artiköl. hastalığında, hayata ha rinden azdır ... Ya, işte böyle azizim... bahsetmek kaba düşerdi. rine bedel olduğunu söyliyor.. Çıldır- Anna: 
kiki ve mühim bir şey olarak karar ,.e O"!~~uma vurarak, o 7.amana kadar - Sneyk'ten bahsetsenize. Ne oldu, mış. - Bunu \•adettiğini biliyors•tı'd"tıt 
bu ona, güzel san'atını ihmal ettirin;e. on~a ~ormedlğim bir ciddiyetle devam kuzum? Bir kriz mi? Doğrusu, Sneyk hayatında hiç bir Daha en·el, beni aralanna "arıfiftl' 
l\layana'nın doktorları kaçırdığına ettı: - Evet. Snek'm bir zamandan beri 1.aman bundan daha az deli nlmamı~tı, madan. bu bahse dair yaptıkları ~ iJ'I 
hükmederler. l\fayann'da deliliğin, sa- - Beni iyi dinle, ŞambrJan: eğer arkadaşını1 .. -. aşık olduğunu sizden fakat bunu söylemek neye yarardı! .. kaşalan ima ettikleri aşikardı. sır ti 
}ıklamanın ters bir tarzı, yani bilerek ıir daha muhaceret komisyonunda ri· saklamamıştım. Hiç ehemmiyet te ver- Artiköl kafası bizimki gibi işlemiyor adım uzaklaştım: tekrar öpU~tül•r 
sayıklama olduğunu söyliyecek olur- yaset edecek olursam, buraya dünyada miyordum. Vaktaki, işine bigane bir ha ki! 1\larten gibi bir Artiköliln deliliği Anna koşarak bana iltihak etti. Jıt' 
am fikrimi izah edebilir miyim, acaba? bir tek kadın çıkmasına müsade ede- 1i olduğunu ve şiirinden bnhserlildiği anlayışına göre Sneyk deliden başka Allahaısmarladık! Demek içiıt lf· 
işte Sneyk'e de bu olmu:.tu. Marten ba- mem .. Bizim Beo kadınlarının zararı :r.aman cevap bile vermediğini gördüm. bir şey olamazdı. men, Marten limana kadar ıellll ti 
na. bir iki günden beri Sneyk'ın çalıs- yoktur; eyi, mülayim ve muti mahluk- hemen, kendisine üç veya attı ay için Mayanaya ait hatıra defterimi açtı Ondan ayrıldığımıza samimi ol•.~ ~1 
mayı terkettiğinden endişe ile bahset- )ardır ve bir erkeğin hayatına karışmaz bu kadının, Artiköl eYlenme komisyo- ğım ıaman, son günlere dahil olan ya is duyuyordul le. hi siyatımızla bıt•ıJ1"' 
mişti. Bunlara ilk önce ~emmiyet ,·er- lnr ... I•'aknt bir Avrupalı kadın! Bir A· nu tarafından kendi<:ine ,·erilmesini :r.ılarımda, Sneyk için yalm:r. şunu görii nanuş olmasilc beraber. zelu\ ,,c ca 
miyor, ve bende hasıl olacak tesiri merikah ! Jnce ve kıymet biçil•miyecek teklif ettim. Bu komisyonun ben ikinci rnrum: ,"Anna, sizi eeviyor, Sneyke [Bitmedi) 
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.. Türkiye İş Bankasından: 
letanbul Beledlyeal U6nları s .. f • 930 Ç 

eyrıse aın Cnmhuriyet bayramı münuebetile 29 TetrinieYVel arı••-
lataabul Belecli"9iDd
Maclcle 1 - y ui a•lbant dllskhı lateyealer m~~ olclalr

latı belediye ,..bahae mt1raeaatla maayenel haytanye ıc:ra etti
rerek ra'-hlalH .ıacalrmdar. 

2 - y eai aplaeak nalbant dlkklDlan biri atelye diğeri 
ba,.aa ......... _.._ ha..-r olmak tilre llakal iki parça
dan ibaret olaealbr. 

S - (Atelye) Jaaİ ocajua buhmdutu yer ubld olmak içha 
ldfi derecede s-if ve zemini parke veya çimento ile mestur 
olacak yalnız 6rdn dikildiii mahdut bir mahal HmlDlf toprak 
olacekbr. Haasar yani bapan nallaaaa luaım ateı,. ile ~lr kapı 
...-..,ı. aynlauf olacak ve ...ı-.... •• ameı.lll'ln laarekltana 
ml1ait derecede .-if balunacakbr. Dıvarlan iki ill iki buçuk 
metre kadar bir ylbeldillte çimento ile •naacak ve zemindell 
1,25 metre meufede ve takriben 1,S metre faala ile halkalar 
teabit edilecektir. Zeminin dk, 1ert ve kolaylıkla temilleair bir 
halde olacak ve hayvanın kaymamuı lcin aralan çimento ile 
yerlqtirilmif diz parke ta11llClan yapılaeikbr. 

4 - Nalltant clllrklalan .._ .. ar te.ls twt laca elki 
mıhlar dOkklmn M•ine beriaine ahlmıyacakbr. 

5 - Y ei dlkkla apak nalbantlar un'atlanaa melekeleri 
olclutuna dllir belediye baytar mtldUrlyetl nezdtnde bir imtihan 

Merkez acentesi: Galata Köprif beşinde 
BQ0pğlu 2362. :Sube acenteli Sirkecide 

MühOrdar zade hanı alanda Teı.tsr.27 

f skenderiye süra 
postası 

• • ) npuru 31 lZmtr Tqrini eve! 
CumalOda 

Galata nhbmmdan kalkarak 
cumartui aabaln bmir• Tanr 
ve lzmirden aaat Ude k•lbrak 
azarteai qatJOda Wsenderiyey 
aracak •e Çarpmba lakenderi· 
yeden kalkarak lzmire ut
nyarak latanbula 12 de rele-
cektir. 

1$KENDERJV!"2N aktar· 
ma PORTSAIT iÇla de qya 

~rilerelc ehliyet aertifikuı alacaldardar. ~ı 
' - Nalbantlar yalmz 1aa,. ......... -...ı ~ kat'- JnUlı -lrlld r11• 

kabul olunur. 

İJell hata Ye yarah hayvanat tedavi edemezler. \ CUMHURiYET ) vapuru28 
7 - Halen mevcut bllclmle nalbantlar ithu talimatnamenin T 

tarihi nefrindea ltiMND alb a, urfmcla belecH,e baytar •lclllf "e~eil: Salı akşamı 
rl,.tiae •lracaatla ehlifet imtihanı• rirecelder ft ehliyetname " -
alaaldardar. Ehliyetnameaiı nalbantlık etmek memnudur. Galata nhbmmclo kalkarak 

8 - Nalbantlar ıerek kendileri ve ,erek çıraklara tarafın- ZonıuJdak, lneboha, Siaop, Sam· 
dan naUadıklan hayvanlar Gıerinde anh1 clampaı, aya;m ,.. 1a11, Giraan, Trabzon, Ri-
w " ain slbi anzalar 11 .. ı etmemeje ÇÜfacaldarchr. ltbu zeye ıfdeeelr ve dlelft• S6r-
~mablaae ahkamı• muhalif ı.areke~ bulananlar ~kında mene, Trabzon, Gerele Gire-
ceraimi belediyenin sureti tecziyesine dair ot.D kanunun ahkamı a,m, Ordu Onye, Samsun 
tatbik ohmacalmr. Sinop, lnebola, Zonpldaia 

~.;.wı~ta._n,.._;11~1 "'ll""'~e~i,~es~i~nr.en:'::"T.a::r:r•:ıç =a~n:'e"""":ya::n::pı=-:,::.,..::!:'::re~r ... ~ca~•llt..jn,yarak ıelec:ektir. 
aclada Kua .. n caddesiede 11,40 metro •uraltb• ana11111 met· 
ro marabbama on lira kıymet takdir oJuaarak aablmak için açık Merıin poataıi 
mlza1edeye konmuıtur. Taliplerin tartnameyi flrmek için her- (KONYA) vap..,. 29 Tet· 
sön mtlzayedeye firmek için ihale pi ol•• 17 Tepinillini 930 rinievel ÇArtamb811 de Galata 
Pazartesi g&nll levazım mUdnrlOğGne ıelmeleri. RıbbllUDCIQ kalkarak Çanak· 

k•le, İzmir, Klllllk, Bodrum, 
Sinema Paratörlerine: Radoa, Fethiye, fiaib, An-

lnanbul Belediyesinden: Sine-. aparat&rltlk ehliyet cGıclan- talya, Alllyeye ağrayarakMer-
~WNIU!eDi hurufatla Y!flınlmıı -dbdularla tebdil mu~iM ıine "decek ve d&ıUşte ayni 
Mllludltlllua aıaa:-.. tlldlaW.n ..,.,,....laf w; ._lfiR·.·~er ~ 
ralled•l•lle .a...k 1ete-..ı b.a..U,e f'ı w.1 •ld~etüa.e Anam ara uinyacaldlr. 
~atla maamelei tebcliliyeyi iera eHlı meleri ve tarihi illa- Dalyan, Marmarfl 19lcu 
claa itibaren bir •1 zarfında tehdit ettfrmlyenler ••kimda alı- ve yGkl gidlt ve gelifte F et-
Wmı cezaiye tatbik edileceji illa o!uaar. lıiyede aktarma suretile aluup 

Fatih icrasından: verilir • 
1 Zayii er 1 

1912·980 bir deylnden doları mıh· I'-----------~ 
lı Bankaıı IST. ..be.lain 

Çanakkale için y8k alm.-z. 

'"''k s8rat ... (MERS iN) qpuru 28 
eu btinik lake beri Cini om muası 

ih'ıh boyalı camekan sekiz köpli tizeri 

fini masa dö•t köteli tizeri çini mıu 

ft bir büyflk tömlnı mıhı balin otu · 
IDtıca persembe gtlnl aaat dokuzda 
Nunıoımınlye hıv1uıunda Hacı Bekir 

heytn çiııi fıbrik1111.da ıç.k UUlrma 

111redle 11tılacaıt ilu olunur. ----
Jstanbul ıluııcı Noterliline; 

Efendim: 
Mutasamfı bulunduğum Calatadı 

Arap o&l•n tokıfındı vıkf 15 numıra· 
la Ankara nanundaki bandı me•cut o
dalan "iraya verebilmek ve odılann 
llillttcfrlerf olacak zevat ile konrato 
ttıti ttdebllmek üzere memuriyed va1tlı. 

nn dan tanzim euirdilim 7'/'l9 numarah 
ve 21 ·hıllrarı ·930 tarihli vekAlttr.ıme 

19ucihiftee nlrll elan meaktr hada 1 J 
n11mtnda muJdm lahveel Hüseyin HUs· 
nü efendiyi vektletten •zlettlliml mil· 
beyytn ranzlm kdın•n işbu dört ni1'11ı 

17666 numaralı taArraf elzda
nım kayıp ettim yeniıini alaca
ğımdan mezk6r cUıdanın hUkmn 
olmacbtuu beyan eylerim. 

Arif 

ııton/Jlıl llçlindl "'" tltlin611fden: 
Bir deJIÜn t...ıai ı.tifuı zım

mnda mahcuz ve lla kerre pa
raya ~eYirilm,üne karar verilen 
muhtelifDldn1 OD alta adet hah 
aeecacle letrinianiaia betiaci 
Pl'f&mlta ıtlnl ... t 14 den 15 e 
lr•dar çarpyi kehlrde 1a11clal 
&edetteninde aahlacafa ilan olu-
9ur. 

lat Aıliye mıhkemeaJ Uç(lnc(J hukuk 
dairesinden: 

f eırini evvel Sala 17 de Sirkeci 
rıbtamın-. kalkarak Geliltolu, 

n•lcble, K~ Edremit, 
Burhaniye, AJYahp plece1r 
ve d&aa,te mezk6r iskelelerle 
birlikte AJtınolufa ujnyarak 
ıeleeektlr. 

Azimette Gelibolu için yllk 
.tmmu. 

1 TeıriniADİ Cumartuiden 
itlbuea ......... ICarabip 
poetalan ida,. nhtımındu .. at 
ı 7 de kallraeiklardır. . 

ıstanfnlt Kodı/t.IJv Sulh iera dai
'tsmdctr-

S.bri lbırahi• efeDdiaia Meliha 
b..._ zı.metindeki alacatuııa 
te 'mini ici• farubtu mukarrer 

: mahcuz bir adet ylln yatajan 
' l'-'11-930 t.rilaine mOudif eu· 

- tünlt latanbuJ ve Beyojia tubelerimiz kapalı bulunacaktır. 

Kok kömürü ve mazot münakasa 
Kilo 

20, 00 
6,500 

Kok köıniirü 
Mazot 

Pendik bakteri1olo;ibeatei baytarisine )Uzumu olup mDnaka
ıaya konulan yukanda mıktarları yazıla Kok kömüriı •e Mazot 
s tetr;niaani 930 tarihine milaadif çarpmba rı~o •••t _ı• te aJenf 
mtlaakau auretile ihaleleri icra kıhnacatından ataya tabp olanlann 
yevmi mezktrda ve ıartdamelerini ~ek iatiyenlerin d~ hergiln 
d~herdarhk binasında m8eaaeaah ikt1Adıye mObayaat komııyon"8a 
mOracaat eylemeleri. 

800 
Çeki odun mün~kas~sı_ 
Yiiksek orınan ınektebı Rektorlu

ğiind~n: 
Mektebimiıe lOzumu olan sekiz ytlı ceki odun aleni mlbıakuap 

komdmaflar. TaHP.ena ...-...-nm ı&-mek tlzere her p mil· 
ukuaya iftirak Jçin de 7evmi ihale olan 26-11-930 tarihine mllaclif 
ÇU..mba g&nl •at 14 19 Defterclarhk bia .. dahilinde mOm1uatı 
iktiaacliye mObayaat komi8yonana ıelmeleri illa olunur. 

Maarif müdürlüğünden: 
Millet denhaneleri 1 -T ... i11inni • 930 cumartesi pi alqamı 

açılarak tedriut. baflaaacübr. 27 • T epinienel - 930 tarlhlaclen 
itibaren kaydolunmak here mekteplere mlncaat edilmem illa olmmr. 

- P.T.T. Levazım ve mebani 
müdürlüğünden: 

P. T T. idareli i~tİJ•FJ ~çia 15,000 tekerlek ramlrlı HUk bandı 
ı.r;ı. wf uıulile -.. a.aJCaa_ıa vazolua•aflur· Yevmi mlnakua 
ICla~ ~ ... ~ _. pltllr. Taliplerin ..... 

......,ı almatr için laerp Ye mtialrua7a iftlrak için de t...,_ 
ume " toaüaatlamu lıaYi " uuıa dafrellnde bpabl11111 • 
•llalrleamiı urflannı yeymf mezldırcla aaat 14 de kadar ko..._ 
JOD rİJMeliae tedi eJJe•elal. 

P. T. T. Mebani ve le
vazım müdürlüğünden: 

Amhar llatipa ola~ ı,.,- •• _.,.., reMte 6800 111 8000 
a~et b• pqıta payalJarile iki IHIJcla Ye muhtelif relllde 6000 e,let 
bez torba ka.,.Jı arf uaulile m1naı...1a vaımdilmif olap 16. ikinel 
tetrfn 990 tarihinde llafe.t fe~antrr fHM!ecetfndea tallp1Mn prf
name almak ıp. p.cliclea tellW.... •• temlaatlUm ihtift edecek 
mlhUrll zarftan meli ip. 4e muktr tarihe ml•clif pazar pi 
Aat 14 te latan balda Y eaipdıltaaecle multayut bmiayonua ...,. 
ncaatı.ı. 

- Maarif müdürlüğünden: 
Oç Halik mlcldetial ikmal edea muallim mmnlerile geçen 

seneden bu .. e,e teldr edileD ildlau mullimlerİllİll imtihanlan 
30 tetrinieyel 930 pertembe ,OnQ taıu saat 14 de Darlllfanun 
konferans aalonuada icra eclilecejinden latanbul maarif mmtaka11 
dabillndelri imtfh- tabi maavin ve ihtisas muavinlerinin veyad 
mezk6rda mua17en saatte hazar bulunmaları teblii ve illa olunur. 

-Emlak ve Evtam 
bul şubesınden: 

bankası Is tan. 
PtoteıtMımelerdcn bir aiislaaanın mu· 
111ııteybe tebtllinl ve bir nillltasmm da· 
lrenlzcle hafzile bir nüshasının berayi 
lig Vikat gazetesine tevdii ve bir nüs· 
h••• Wcuasdik tartfıntı iadqfnl rica 
e41.,._ efendt111, 

Muhterem ......... kocu. Hu· 
klfd• keceeilılr '°'-lmd• 7-No.h 
hanede mukim Teftik efendi a· 
leyhine ikame eylediti b,s11111a 
da•• la.ine mumatle,be telt
lit olanmalr here a•clerilea 
dava arzuhali elyevm il&ametıı
hnaın meçlıal oldqju ıerble bUA 
teWif iade olunmut •• blttalep 
illnen teblii kararair olmut ol
dujuclaa naıi t.rihi illndan iti· 
baren on ,an zarfında ceqp 
..-mediii takdirde 111aben tah
kikata dnam olanacata ilin oJa. 

llHlrt•i ,ant Aat 14 ten itiba· ENi No. 
ren açak •rttırma •uretile Kadı

Satılık ernJtt 
Mevki ve nevı Teminat 

Saltanhamam ikinci vakıf hın 18 No. 
Hüseyin Naim 8. 

f çtimaa davet 
Uta J>u Allyei dcarfye meltebi talebe 

"-'Jettnden: Cemirerimizin senelik 
kealhll yannkl salı gtlnll saat 10 da 

deu.c ...... toplanace19nclan muhte

"'- taanıa tlfriflerl rtca omnur. 

lehi.. .,....tt -ve ismet '*' 8· 
8-a Uflm Ferah stnemda (Ap n 

') .... 1 perde liMm& V&rJI• 

•ur. 

Satdık arsa 
Baklrköyti ctftftnde Aba mevlıU.de 

çimento fabrikaa lttfaalindetı fabrite Y•· 
pdmuma fevkalade mas .. ıt tırk dönüm· 
den falla bir ana lltabtnr. SL raı.a. 
ille paeaemlM mancua. 

lrlJ pazar' mahallinde aatll•caia 100 BOyDkada Nizam caddeıi 19 numaralı bahçe 
Hin olunur. 226 Uleli Balabanağa Bozmacı han aokajı 2 numaralı arsa 
-· 227 • • Yeni sokak 12 numaralı arsa 
lıtandal 5 lna '"a mtmurlu/11ndan 228 • , 7Jacirlilcuya aokak 32-54 Ne. h ana 

lın 
65. -
12 •• 
13. -
30 .• 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 232 Kumkapı Baklalıkemaleddin mahallesi KDçOk Lanıa 
forubtu gnakarrer bir demir kua, aokaja 37.39 numarala ana 18. • 
bir yauhane, bir dolap 30 birinci 237 Laleli Balabanaja Bosmaalum aollalt 1 nummralı aru 10. • r.- ,.,...be ......... t do- 238 • • Çiliapı. • 2 • • 27. -
kuzdaa on baçaia kadar Zindan 242 Bakırk&y O.maniye k...,.. Çobanç9f111e 17 N.. lı ana 5 •• 
kapa Nalburlarda 357 numaralı 246 • Süasafaca T ...... cadde9İ 12 No. h ana 45 .• 
matua lallnde aablacajantlan ta- 247 Laleli tJalabaaai• DerlMnt •kaiı 3 No. h ana 18 •• 

lip olaalarm yem Ye Aab meskfırcla Ba1Ad8 yUlli emllk bedeli pefin teaviye edilmek şartile 
maballiacle balun~k mem..,..a biJmOuyede Nhlacatandan talip olanlann yeYmi ihaleye müaadif 
mGracaatlan ll&umu illa oluaur. , 15-11-930 cumarteai ~ilDD saat OD albda ıubemize mDracaatlan. 



G.a:t'e ~dertlectt -ı.taplınn Qunae idare içinse ( idare J ruıyı 
att ise r Yazı J iııretl konulmalıdır 

s .. .ı.-.ae mellt:wıPl•rtD fact..ıad-. k1J"81.e:I m ...... .....U --~ ..._, •• , ..,.ı.n. 

ı.aırı..ı-.-deo •• oa.ı- milnd--.l&a ı.ı.... ....... ffiil•• 

HALK 
Siyasi ••••••••Tarife••••••••• • • 

: J Def alık k-ııru, SO : 

n --
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MATBAA VE DAREHA;\'I~ J 

ISTANBUL. BabıalL Antara caddes nde ·VAKl1 YUIWl", 

e ı 1'7J DARE IŞLEF:ı 1971 YAZI IH.ERI lel~••• VA::__ t'ost~ ••t•" I 

• 
HAFIZ KEMAL BEYin 

ColUMBiA 
da okuduğu 

~~~~~~~&~~~~~~~ 
. o • • 2 • • $ • 
:. • 6$ : 

Mevltidu Şerif Emlak ve Eytanı bank~sı ll lll Ulll 

m ii d ii rl ii ğii n den: 
Mevkilerile evsafı mabsusası aıatında yaıılı iki parça emlAkin 

aatııı müzayedeye konmuştur. 
1 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir. ihale 10 teşrinisani 930 

pazartesi gOnU saat on altıda banka idare meclisi huzuru ile icra 
edilecektir. T aJip olanlar beher mUJkün hizasında gösterilen mik
darda teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif 
mektupları ile beraber makbuz muk•bilinde bizzat Ye yahut ihale 
mecliıine yetiımek ilzera taahhütlü olarak poıtaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli ilk taksit peşin alınmak ıartile sekiz senevi 
taksitle iıtifa o'unur. 

3 - Talip olanlarm lstanbul veya lz~ir şubeluirnize veya 

. ., ,. . . 
• 4 2~ • • • • • 
: ihtivaç kalmavın- : 
: cava kadar < azmnr 100 ! 
: 1 O dela ) il.tn edil- "' 
: mek ifzere maktu : 
• • , Abone!erimizİn her Uç ayhAs için : 

; bir def Hı meccanen' : 
: • satın geçen lltnlırın tulı şatın ! 
: için 5 er turuş ummolunıır. • 
........... ............... ı 
Sablık arsa - Byuıtta Tvaaşn

taşında Eminbcy mahallesinde bir arsa 
satılıktır. Talip olanlar Yeni postabanede 
tefrik memuru Ziya beye milracıat 
etsinler. (3) 

Plakları cıkm•ştır. 
Hususi bir albümde 'beş ph\klık bir seri 

Hafız Kemal Be .. ·in bir resmi ile 
beraber 1125 kuruştur. --.... -------· Istanbul Emvali Eytam 

idaresinden : 
umum müdürlti'; Emlak idaresine mfr_caatla mufassal mUtalea et- Kadın veya erkeklere - Ko
meleri ve müzayedeye iıtirak halinde birnüsbaaını alıp imza ve tek lay bir İŞ-. işiniz olmadığı zamanlarda 
lif mektuplarına raptetmeleri icap eder. pa·a kazanmak fstcrmis nlz 2·4 arassında 

-------------------~--------~~~~~~~~-; müracaat 

Htiseyıu Ziya heyin istikraz eylediği mebaliğ muka
bilinde idaremiz uhdesinde vefaeu mefruğ bulunan 
~lercanda ~lercarıağa mahallesinde Şahin sokağında 4 
numaralı ve 27 4 arşm lerb1inje l.)lr kıt'a arsa satılıktır. 
~lezktir al'S:tmn bir; tarafı Ligor ve Fatma hanım, Ziya 
ve Mehmet efendilerle diğer Fatma ve Hatice hanım ve 
Ziya bey dükkanları ve b!r tarafı Halide Hanım menzil 
ve balıcesi bir tarafı Sıdika ha111m bahçe ve menzili 

Eıaı No. Mevkii Cinsi Te No. Emlik No. Teminat lstanbul dördüncü Vakıtban içinde 

41 Betiktaı Abbasağa 
mahallesi Hasanpa
ıa deresi. 

Bostan etrafı 
duvarla mu
hat iki kuyu
su mevcut ta
kriben 2380 
metro murab-
baı arazi. 

4,6,8 

Oaküdarda Altunizade Valde bağ,ahar ve 31,33,35 
samanlık gibi me-
baniyi ve iki ku-
yuyu ihtiva eden 
tahminen 167 da-
a ··m arazi. 

::::ıııııı 1 J "" , 'l'ıiJ!'• :·ı'll'~' 'ı:ıı I'' , 1,'''', .":! ·111 • ,.. ı' ıı .:.:'J,,., ıı' ı ,, :. :' il ı' ıı ' 'ı'.. 11 .,ı 
I 1 \ \ j i J ı l i 1 1 111 i ~ • ' lj ' 1 ' 11 1 i I ' ! ' 11 ' " I ' ' ' ı . ' j " ' ' 1 1 

500 L. 

600 L. 

Unionkolterit (1) 

Bir daktilo hanım - gıyet seri 
ve dürüst yazıbilcn bir daktilo hanım 
iş aramaktadır. 

Galata Arap cami bakır sokak 23 No. 
haneye muracaat (5) 

Satılık fotoarıf m•klneıeri 
ve dürbün: 

Objektif: Tessar 1 :4,5 f =ı 1,5 cm 

Objektif: Tessar 1.4,5 f = 1.5 cm 
lea · Bebe pek az ltullanılmtş 12 cam 
1 filim pak şasisile. 

Objektij: Erneman Anast•t m 
"Eruar., 1,63 bir filim rak şasisile 4SX6 
boyunda makine. 

. ' 
ve lranh ~lehmet ağa menzıli ve bir tarafı da yol ile 
mahdut olup zeminden iki metre irtifaa kadar tuğla ve 
duvar inşaatı mevcuttur . Mercan caddesinde bulunan 
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 uumarah dükk~nların 
havaları da arsaya aittir. 

Talip olanlar her gün saat 16 ya kadar Adliye binası 
dahilinde İstanbul Emvali Eytam idareEine müracaat 
etsinler. (Ernemanın 9ok kollanılmıttır.) 

1 ayyare Pıyangosu Objektif: Compur Zeiss Jkong 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak f Tessar: l :4,5 f = 105 cm. iki körüklü r M. M. v. Satın alim heyeti llAnıarı ) 
65Xg mak~e üç &m~~~ ff bk ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-• 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 1 ku f 1 Ilarlta umum mu··du··rJu"ıHı için alına. 
fi im pak: şasisilc hiç kullanılmam1~. Jzmltteki 1'ıtaat için ru asu ya t> .. 

TAYYARE PIY ANGOSU BiLETİNİ Objektif: Compur, Teı Tassar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. cık yirmi kalem matbaa malzemesine 
(halcıi 2·11 · 930 pazar günü saat 13,30 talip çıkmadığından 28 10-930 sah gü· ı ALiNiZ 1.4,5 f = 16,5 cm iki körüklü ıoxı2 

• ta lımit Satın alma komisyonunda yapı· nü sut 14 te pazc.rlıkla ihalesi yapıla-
4 üncü ketide 11 Teşrinisani 1930 dadır. 

Büyük ikramiye 45,000 

40 ton karpit kapalı zarf mOoakasaya konulmuştur. 
Münakasa 26-11-930 tarihinde çarpmba gilnfi saat 15 te Anka· 

rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin tektif mektuplanm ve muvakkat 
teminatluını ayni günde saat 14,30 a kadar milnakasa komisyonu 
kAtipliğine vermeleri lazımdır. 

T slipler mOnalcasa tartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpqada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

... .. .. 
Afyon depoıuna bir sene zarfında vürut edecek kömfiriin 

tahmil ve tabliyesi kapalı zarfla mlinakasaya konmuştur. 
Münakasa 17 ikinci teşrin 930 Pazartesi günü saat 16,30 da 

Ankarada Devlet Demiryolları idaretine yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını ayni günde saat 16 ya kadar MUnakaaa komis
yonu kAtipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaıadak; idare vezneleri ile Afyon istasyonundan tedarik 
edebi~rl~r. 

Tahlisiye umum müdürliğinden 
Anadolu tahliıiy mıntıkasının Riva. Keliğre, Fener mevkile

rindeki mebaniden bazılarmm tam "ri •e bazılannın dahi tecdiden 
inıası mukarrer bulunma11na binaen yirmi giln miiddetle ve kapalı 
zarf uıulile münakasaya •azedilmi9tir. 

MezkGr binaların ihalesi 6 teşrinisani 930 perıembe günü saat 
14 te icra kıbnacağından taliplerin bu baptaki ketifnameleri gör· 
mek lizere Galatac\a nbbm caddesindeki idarei merkeziyeye 
milr•~atlara. 

makinc pek az kullanılmış, l 
lacaktır. Taliplerin şartname almak ,.e caktır. Talip erin şartnamesini Fındıklıda 

Objektif: Tesıar. 1.4,5. mentor tekliflerini vermek üzere teminatlarile heyetimizde görmeleri ve ihale saatin· 
Refleks üç dubl cam şasi bil filim mczkOr komisyona müracaatlan. den .wvcl tcmlnatlaril.~ heyetimize mü· 
şııslsi. Kullanılmış • • • rcaatlan. 

Bundan başka birde pek az kullanıl- Ordu için ı 500 adet katküt aleni 
mış Zciss dürbün satıilktır. münakasaya konmu~tur. ihalesi 12' 11 

idaremizde R remzine tahriren mil· 930 Çarşanba günü slaı 15 te .Fındık· 
rıcaat edilmelidir. hda hcy'ctimizde yapılacakor. Taliplerin 

Gümrilk komiayoncuıu aranı· 

yor - Gümrük tarifesinin tatbikatını 

bihakkın bilen terbiyeli gümrükçü şirket 
için arıınıyor. Taliplerin B S. riimuzu 
ile lstanbul 75 numaralı pom kutu.suna 
müracaatları mcrcudur. 

mmıııı-1111•1111 
Dr. 4. KU·r iEL 

Cilt ve efrtnci hastalıklar tedavihancsi. 
Kıraköy Topçula caddsier 34 

yirmi kuruşluk pul mukabilinde şartna
mesini heyetimizden almalan ve ihale 
ı;utinden enci tc 'minatlarile hcy'etimiıde 
hazır bulunmaları. 

• • • 
Ordu ihtiyacı ol:ın 75,000 giyim 

beygir \C ester nalı kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. Ihalcsi 5 · J I - 930 
Çarşamba günü saat 14,30 da Ankara 
merkez satın alma komisyonund:ı yapı · 

lac ı ktı r. Taliplerin şartname almak ve 
tkliflerini vermek üzere teminatlariyle 
mczkOr komisyona münıcaatları 

• 
F..skişehir ve Kayseri Hava kıtaatı 

için altmış ton kıriblc medcn kömürü 
28-10·930 salı günü saat 15 te Fındık· 
ıda hcvctimizde p'lzarlıkla ihale edilecek· 
tir Taİiplcrln şannamesinl görmek üzere 
hergün ve ihale saatinden evvel temi· 
nathnle heyetimize müracaatları. 

• • • 
Kapalı zarfla teklif edilen fiatlat had· 

di layıkında gürUlmedİltinden yüz µç 
kalem dişci alat ve ede. tı 28-10-980 
günü •aat cındört buçukta pazar~ıkl• 
alınac• ktır, Taliplerin ş:trtnamcsini fın· 
dıklıda hcvctimizdc görmeleri ve ihale 
günü tcmi~atlarıylc hazırn blunlmalafl-

Erzak ve levazılTl.ı sai-,, 
re 111.unalfasası: 

Yüksek Orman mektebile Ormari Ameliyat 

me:(tebi ilanı 
Yiiksek Orman ıııektebi rektörliğind~n · 
Hiiyiikdere Halı~ekö.' iitule k~tiu ,·iiksek Orruau mektehıle Oruı.1 11 amf'JiV:ll mrktP .. 

hinıu yedi ay l ık ~rzak \'e levazımı ~a · r~si kapah znrf usulile müıaakasay •• konruu;'l&Jr· 

Taliplerm ~arlnamelPr: ni görmek lizere lıeı giiıı ve miiuakasav.ı ı~ıırak cin de n~,·rt•' 
t. ... "I • • ~ 

ıhale olan l 2 Tesrınsarı 93<) tarihine miisactif ç ırş .ımha giinii saaı 14 de drfterJarh 
binası tfahiliıu.le uaües~ls .. lı ı~usadi.Ye uıüln •. y .. lal kornisyouuua gelmeleri ii:iıı olurı~ 

Mes'ul müdür: Refik All 


