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Tayyare Pıyankosu çekildi 
Kırkbin lirayı kazananlar 
Bu talili ~erden birisi Beşiktaşta 

Fehmi Beydedir 

Ortalığı karıştırmıya çalışanların hep 
ayni adamlar olduğu tesbit edildi 

Adalarda intihap müddetinin uzatıl
masına lüzum yok 

On bin lira bugün çekiliyor 
Dokuzuncu tertip tayyare piyankosunu üçüncü keıidesi d ·n öğ

leden sonra baş'amıştır. Dün 800 nu;nara çı'cmışhr. Bugün de 700 
nu!ll:ıra çekilecektir. Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan 400000 
Jira 3411 numaraya çıkmıştır. Bu biletin bir parça:;ı Betiktaşta pi· 
yanko bayii Selim beyden bilet alan Fehmi B. isminde bir zattadır. 
Dört bin lira 36633 numaralı bilete çıkmışhr. On bin lira dün 
çıkmamıştır. Keşideye bu sabah saat dokuzda devam edilecektir. 

Dün çekilen numralar sıraya konmuş muntazam bir liste ha
linde 5 inci sayıfamızdac;ır. 

Bugün •• gun :30:u 
lktamiyeli mUsabakamızın l ur'a keıidesine dün de saat on 

üçten Hibaren devam edilmiş ve kalabalık bir kari kitlesi kur'a
Jarını kendi ellerile çekerek hediyelerini kendi ellerile almıılardır. 
Dün çıkan hediyeler atasında kıymettar pantatifler, vazolar, 
elbiselikler, kol saatleri ve sair etya vardır. 

Bugünkü son keşide gUnüne en kıymettar hediyelerimiz kal
mıştır. 

Bugün son gün olmak dolayııile ketideye saat on Oçte baı
lanacak ve on ıeldze kadar devam edilecektir. 

Berberler cemiyetind~ 
Yeni idare heyeti 

intihap edildi 

Berberler cımılyeHnde lntllıabal 
Şehrimiz Berberler cemiyeti senelik idare intihabına don sabah 

ıaat 10 da bqlanmıt ve 17 da ikmal edilmiıtir. lntihabatta biç 
bir fırka taaahndan namzet gaıterilır.emiftir. Yeni idare heyeti 
fU suretle tetekkUI etmittir: 

Mustafa Turan (Vemeciler), lımail Hakkı (Emin6nO), Marael 
(Beyoğlu), Hilseyin Cevdet (Kadıköy), ŞUkril (Elbamra), Kemal 
(Beıiktaf ), 

-·Auw;·~i'; .... aş;;k"·mııii;~rr-~·~ı·i~r ... iJ;~~~ıy;·-
temasa başlıyor 

Şark demir yolları milatahdi
nı.ini teavün cemiyetinde bir kon
gre aktedildiğini ve bir intihap 

Yapıldığını, ıirketten bazı teyler 
istenmekte olduğunu dlln yez
rnıftık. 

Heyeti umumiyenin intihap 
ettiği yeni idare heyeti dün ken
dilerine tevdi edilen işler etra
fında tetkikata baılamıtbr. 

Diln kendisile temas eden bir 
muharrirlmize pee idare heyeti~ 

Dfln Be1#1ctaşla lnilhap hakkını knllanmıva gelen halk 1r.lf i1eJI 
intihabat dGa bitmiı, fakat e•elki gtın Kaıımpaşada Fırka fından değil bilAkiı karıı fırlr 

ablan reyleria klfi olniachfl 1uı- umuıui · kıtibi Recep beyin arka- menıupları tarafından tutulmu 
laııldığından bir hafta inaddetle sından yuha diye bağırmııtır • olduklan da anlaııldı. Hatta d 
temdit edilmittir. Bugilıiden iti- ·c. H. Fırkaaı umumi katibinin bile bazı aokaklarda toplab 
baren baıLyan temdit haftası i- · Ye evelki gOn Ye dün lstanbulda çocuklar " yatasın Fethi B. 
çinde intihap ıandıklari Beledi- olmadığını, Saffet Beyi~ v ~~kara- yaıasm serbest fırka diye bağı 
ye dairelerinde sabit kalacak dan lsta~bula ge.Jmedıgını söy- blıyor, ondan sonra d·a bağıra 
ve Qıiliıtehiplerı l>uraya gelecek leBk bu baberin ne kadar doğ- çocuklara avuç cJolusu para, ab 

.nı olduğunu anlatmış oluruz · · · ki d 
reyl~rioi verecekler, Reyler ge· B R b . • hyor, çocu ar a yerlere kapa 

h ft k. . .1 • u yazı ecep eyın oraıını k b · ı k rl d çen a a ı tertip Ye sıra ı e . t' .. 1 .
1 

d 
1 

nara u para an apışıyo ar ı 
verilecektir. zıyare ı vesı esı e uy uru muıhtr. 

Adalard' a bı.tti Halbuki bizzat muharrimiz gör· H1ıkkı S"!••i Pı:v'!e. divo 

· lıitihabat adalar kısmında bit-. 
mittir. Verilen reyler kifi mik
tarda oldujundan temClitten aza
de kalan yer yalmz bu mmtaka,.. 
dır. Burada C. H. fırkası kahir: 
bir ekseriyetle kazanmıtbr. 

Çirkin yazılar ' 
DDnkU gazetelerden birisi H. 

fırkaıının gUya gizli bir te,liilitı 
olduğu ve bu teşktilatm !'aıifesi 
de yeni fırkayı halk nazarında 
küÇük dUtürmek için bir takım 
serserileri Serbest fırkaya men
sup göstermekten ibaret bulun
duğunu yaz~ıfhr. · Bu teşkilAt 
ayni gazetenın yazdığına göre 

............ " ...... ..----·--... .................... -.T--~ • _.... ..... , 
reisi Necmettin Bey, beyanatta 
bulunmuitur. 

- Mevzuu bahs olan · mes'e
leler esas itibarile haizi ehem
miyet ıeyler değildir. · Hllsnll ni
yetinden emin bulundugumuz 
direktörümüz6n bu ebemmiyetaız 
ricalarımızı hüsnü telakki ede 
ceğinden tamamen mutmain bu
lunuyoruz. Diğer taraftan Şirket 
MtıdOrllnlln ıerhoşluk hakkında 
söylediği söziln bir ıui tefehbilm 
neticeıi olduğu ve plısa hitaben 
s6ylenilen bir sözün yanlış anla~ 
~ıldığı tezahilr etmektedir. 

Yakanda tirketle temasa ge
çilecek ve herhalde iyi bir netice 
alınacaktır. 

ınliıtür ki öyle bir terbiyesizlik Yukarda ışaret ettıgımız mah 
ve 6yle bir menfi tezahüre se~ yazı hakkında Nakkı Şinas 
bep şöyle llur.sun Recep Bey paşanın fikrini sorduk: . . 
halk arasından ıapkaları çıka- · - Kat'iyen aslı esası yolttur 
rılarak verilen selamlara muka- Hepsi yalan Halk fırkası sokağ 
b'eJe ederek geçmiştir. · · para· atmaz, dedi. 
• Farzedelim aksi olmuştu ; bu Çirkin hadııe 1ere ıebep olanı 
gazeteye bundan sevinmek mi .intihabat esnasında çirkin ha 
düşerd~, yerinm~k mi? oraya diselere sebep . olanlar, asayiş 
Re cep bey değil de arkadaşı ihlil edenler hükumet kuvvetle 
Nuru · Bey. gelseydi ve Halk rine tecavüz edenler hakkınd 
fırkasından bir gurup yuba diye tahkikat bitmek tizcredir. Neza 
bağırsaydi biz buna alkışlar mi- ret altına alınanların ifadele 
dik? Şaşkmhk bu! neler söylet- alınmıştır. 

mezf · Vali B. ne divor? 
Beyoğlu caddesinde de "Yaşa-
sın Fethi bey,, diye haykırmaı- lstanbul valisi ve .. belediy 
tardır. reisi Muhittin B. dün intiba 

Kapııılen perafarf meseleleri etrafinda ~u beyaoatl 
Dün bu garip yazılar hak1'mda buJunmuştur: 

tahkikatta bulunduk, aslı olma- _:_ Adalarda kafi miktard 
dığ!oı öğrendik. Beyoğlu cad- rey atıldığmdan burada intiha 
desinde bağıran küfeci çocukla- bat bit.miştir. Burası müsteso 
rın da H.fırkasmın uydurma gizli olmak üzere d:ğer mmhkalard 
teşkilatına mensup olanlar tara- intihabat bir hafta müddeti 

lllffllll ... flllNIUlt llllllHl .. UlfltUHttlMlttHHll"llfldltltftl lf•flttlltllaU1 .. mt"llHlllMttU temdit edilmiştir e 

--Artiköller-
adasına seyahat 
nfeıı bir bil vü(( hikaye 
Yazan: Ancı!"e Moruva 

Türkçeye çcviren:Mchmet Reha 

Salıya başlıyor 

Bir iki güodenberi intiba 
yerlerinde uaki olan hadiseler 

v .. A-K- 1-T 
ın 

3 iincü tertip hediye 
kuponu : No. 4 
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ait tahkikat evrakı tanzim olun- Iıntıhap sandıkları bas, ında Adlı.ye Vekili 
maktadır. Müsebbipleri mllddei-

umum:yl'~iii~~~N yeniden hadise çıkarmak istiyenler 
Günün mes' efesi olan belediye k l k 

intihabatı işlerini yakından gör· yer yer yapılan tahrikat semeresiz a ıyor, uyanı 
mek için dün sureti mahsusada bir h lk I . . C H f k • 
muharririmiz bir _kaç sandık ma- a rey erını . . ıa asına verıyor 
hallini gezmi§tİr. Öyle zannediyo- )"ıuıı•·•mıııınınıtmıııı......,......_..,nıınfl!l'• ııııuıınınııııııııııı(' ı rey puslası atıyor,, diye yayga· 
~z ~-i m~harriri~izi!1 . bur.alarda E~in .Bey dün bir aralık Betiktaş- j . · 1 raya baıladılar. Kaymakam Ve-
go~duklerı şeylerı, hadıselerı oldu- ta ıntıhap mahalline gelmiş ve bu- ~ Balatta hadıse çıkarmış olan ı 
ğu· gibi öğrenmek İstiyen muhte- rada bir nutuk irat etmiştir. l 1 yedi sekiz kiti dün de Samat- 1/ liyUddin, B. sandığın sokak ka-
rem (V akıt). okuyucularına yar- iNTiHAP KANUNUNDAN ( ya sandığı etrafında doJaşıyor pısı önUne herkesin görebilece-
dım edecektır. GEL O OLA T Jf d ği bir yere konmasını emretti. 

BEŞlKT AŞ SANDIK ' EN M ŞK lar ı. Sandık kapı önüne getirildi. 
MAHALLiNDE b. BeDün dliğe~htarafdlardda o!duğhubgi- ~ Elf H lk fı k ihtiyar bir hanım ismini ara• 

Owl d t ·k· ·d· M ı yoğ u cı etin e e ınti a · a- '1= ne a r asanın rey g e en sonra saa ı ı ı ı. u- . . . .. .. . . . . k · · ht ı ö n ı 
harririmiz iptida Beşiktaşa gitmiş- tın yedıncı, yanı ıon gunu ıdı. Bu- = pusulası dıye Serbest firka ma ıçın mu ar arın n ne ge -
tir. Burada Beşiktaş karakolu ile nunla beraber müntehipleri~ ~dedi İ kiğıdı tutuıturulan bir yaşlı miftİ. Elinde bulunan yeşil renk-
rey sandığının içinde bulunduğu defterlere nazaran doksan hını bul· '5 hanım aldabldığını anlayınca li pusulanın hangi fırkaya ait 
cami arasındaki sokak ortası tama ma.sına rağmen rey verenlerin mik- i kalabalığın içinde kendisini olduğunu sordu. S. C. fırkasının 
men sıkı bir kalabalık ile dolmuş- tarı dört, beş hini geçmiyordu. Bu- ~ kandıran adamı buldu, "bir ceYabını ahnca hiddetle geri 
tu. Bu kalabalık arasında yer yer nun sebebi kanuna göre bir münte- g h•t d v ld döndil ve pusulayı veren adama: 
h l k d k ı b . . . . . . s şe ı anasını ogru yo an 
eı atı a ar mas a onu muş, u hıbın rey verebılmesı ıçın evvelce = . l _ .. ihtiyar bir ıihit anasını 

l tr f Se b c-·mh . . § ayartmıya ça ıııyorsun, utan-
~asa arm e a ına r es u u- 111mleri defterde memurlar tarafın- 5 ? d" v d kandırmağa utanmıyor musun. 
nyet fırkasının prop~g~ndacıları o zımgeldiğinden rey vermek makaa· ~ mıyor muaun ,, ıye bagır ı. 
turmuı, rey vermek ıçın gelenlere d. .. d l . ~ Ben senden C. H. fırkası kağı-
lırkalarının namzet listelerini da· . ~le m~racaat e en enn ayn ayrı ~ S. C. F. adamlan demir- dı istedim" diye çıkışmış reyini 
ğıtıyorlardı. Bir taraftan da her- •51mlerı deftere. ~emurlar tarafı~- g yollan ye tabakhane amelesi- C. H. fırkası lehine iıtimal et-
kesi bu fırkaya rey verdirmek için dan aranması, ıamı deftere dahıl ~ . b ı· d k d• 1 hl - . . · · d'I • d - nı grup aın e en ı e e mıştır. 
yüksek sesler ile bağnşryorlardı. ıae ııaret e ı meaı, sonra rey san ı· ğ • • t .k tt'l Gene bu adamlardan biri elin-

- Serbest fırka efendim! ğına puslanın atılmasıdır. Bu iti- ~ ;;.ne frey. v~rmı~~ ·~'Yl 1 e ı er. I de halk fırkaaı namzet listeıile 
- Burası Serbest fırka .. Ser- bar ile bir günde bir aandık mahal-~ en aatinı ~ n .0

1
an. u~~-

l>eet fırka! linde verilebilen reylerin adedi bi· ~ aık. amelemız prenııp en ıtı- içeri giren komusyoncu Salim 
Diyorlardı. Haniya meyva ıer- ni, bin bet yüzü geçememektedir. ~ · barıle amele dGımanı olması Beyin üzerine hU.cum etmiı e· 

gilerinde yüksek sese ile karpuz ve Binaenaleyh mütkülabn mühim bir § tabii olan S. C. F. nin propa- ı ı:nden namzet listesini zoria al-
kavun satanlar vardır. Bu suretle nokwı bizzat kanundan gelmekte- ( gandaaına lnJlak aamiyarak mıf, yerine S. C. namzet li$tesi 
haykıran propagandacılar gerek dir. İ§te yine bu miifküli.t netice•İ· ~ reylerini C. H. F. namz<.tleri- vermek istemi~tir. Salim beyin 
kıyafet, gerek içtimai seviye nokta dir ki yedi gün zarfında Beyoğlu I;;; ne yerdi. 11 •iklyeti il.zerine mütecaviz mer-
amdan bunları andırıyorlardı. tarafında intihabatı neticelendir- · ( Y 

O keze sevkedilmiıtir. S. C. pro-C ROM TEŞKiL EDEN mek mümkün olamadığından bir .. ı11111ıııa•zazJF7w-w•aFl&a&11ırıuıı1. 
PROPAGANDALAR hafta daha temdit edilmittir. Emin6nünde pagandacıları akşam W.tn işle-

Bir aralık muharririmiz propa- F ATIHTE Emin 380 mmtakuına •it aan· rinden çıkan demir yollun ve 
~anda~Ia:danw biri~in yüksek ses Muharririmiz Betiktattan ıonn dık dCla Mahmut Pı, camii a~fo- tabakane amelesini toplu bir 
ıle !u soEzuf bda·gıırdıgmı bd.ulymuıturl : Fatih mıntakaama geçmi9, çarıı ba· ıunda bulunuyordu. intihap bu halde sandığın bulunduğiı ma~ 
. -: . en 1 er suyu, ı e m;m e- şmda bir camideki intihap sandık halle getirerek ve .. hep birden 

kette ınhısr.a aldılar.,, l~ıs.ann mahallı·ne varmıı, burada D--ı·kta· mmtakada çok ukin geçmiş, k d - ~ içeri girere rey veriniz ., iye 
manasını bıle anlamaktan.. ..acı~. o- •a niıpetle büyu-k bir ıükOn bulun· Mercan, ıllnıri, Mehmet Pt- ve 
ı bu d b b b - 'l' ameleyi kııkırtmak ve bir hadi-an a ama aca a u sozu agır· duğunu görmüftür. Daya hatun mahalleleri reylerini 
:ıa- kim o- w etmı· •tı·r., M h · · ıe r•karmak iıtedilersede temiz gı gr :ır • u arrımız M h • • · burad • eti serbutre Yermiılerdir. Maabaza .,... 

Dit suali kendi kendine sorarak t tkiku admnk mız5 tya taraf"t"aZIYd T ve ıuurlu amele bu entirikalara 
h tın. . e e er en ama a m a- aanc:lığa Kili miktarda rey abl-

ayret e ıştır. ki intihabat itlerinde kanflklık ol- mallllfbr. kapılmamış asil bir •akar ve 
SANDIK MAHALLERiNDEKi Cluğuna dair tiir ıayia itibnif, Bu- Burada dün Kup fırkaya rey sukun içinae rey 1iaklannı isti-

lZDlHAM nun üzerine oraya gitmiıtir. • • . mal etmiıler, hemen hemen hep-
Be.§ikta§ sandık mahallinde mu· TY 1 Ş YIA verenlerm miktara tahmıne g6re si C. H. fırka11 namzetlerini in-

llarriıimizin nazarı dikatine çar- SAMA ·AD~. B _R A ancak otuz kırk tane dir ki bun-
pan bir nokta §Udur: Fa~at muhamnmız Samatya~ lann çojunu gayri mOslimler •er- tihap etmişlerdir. 

Rey atacak sandık camim için- vardıgı zaman burada her hangi • l re:!° OriaklJ,,de 
Cledir. Biri önde diğeri arkada o- bir kantıklığa delilet eder manza- ~ e ır. F uL Beyoğlu intihap sandığı dftn 

' -
0 0 Jnti!L. ---'..L• &1U1te b b. t d•d OrtaL-Jan kapılar polialer tarafından mu ra goremmıftır. ınap aıwa:ıgı F tib . tiha d ., dGn . sa a saa ye ı e ~oy ca-

hafaza alhnda alınmıştır. Rey ver- (Sulumana.stır) elenilen ermeni ki- • ID • P AD lgl sa- miinde açılmıt, 6ğleye kadar 
mek isti.yenler sekizer, onar kişi ön lisesinin genİf aTlusuna Jtomnuı i- bah aaat sekizde Samatyada Sa- Oıtak6yde, Mecidiye mahallele
kapıdan içeri alınıyorlar, bunlar di. Burada da rey vermeli için ge- lu Manasbr denilen kilisenin aY• rinde oturanlann reyleri kabul 
reylerini verdikten sonra arka ta- len halk takım takım ieçriye alını- lusunda açdmıf, akpm aaat on olunmuftur. 
raftan çıkıyorlar, bu tedbir iyidir yordu. Kapının Cbtanmda oldukça sekize kadar açık buluadurul- S. C. F. adamlannın mDeuif 
ve zarur~~i~. Fak.at iç.~r~.ye girecek büyük kalabalık göze çarpıyordu. mUftur. Samatya poliı karakolu taıkınhklan burada da g~rlUmiiı 
kapmm onktundebkı k kub~uk mkeydakan Muhanirimiz burada bulunur- karııamda bulunan bir kahveye bazı karpplıklar olmutfnr. 
rey ve?11e en aş a ır ço m - ken yeni bir ,ayia duJ.muftur. Bu konulacaJ:.. ilin edilmifken bu- lı t. 
aatlar ıle toplanmış, karma kan- şayiaya iöre bir gün e'V"Yel Balatta A• • • Beıi taı a 
şık insanlar ile o kadar dolmuştur .. 'f h d" 1 be 1 ed. ramn hallan kolaylıkla gırıp çık- Ortak&yde bulunan sandık 
ki biribirlerile sımsıkı yumakla- muki~askiı · · 9: ısedı ere ıe Pld~klan '!' buı maaına müsait olmadığı görill- öğleden sonra Bqiktaıta Sinan 

b k 1 b ı k d b. k se z şının JanY& ge ı en, 
nan u a a a 1 arsam an ır ço d 1 b. 1 __ ki.ık _ı; ak mUş ve aandıtın iki tarafta ka- pap camiine getlrilmit akıama 
kimselerin g--erek kapıya kadar a am 8ı:ın ır .n.ı::u •ti • !t'""~ 1 M ı k k d k t tul k Abb 
"tın • d -:rb. f d kA 1 k ·d· maksadıle hareket ettıklen lll&t pısı o an anastır aY uauna on- a ar açı u ara as ağa 

gı esı a eta ır e a ar ı ı ı. .. . . . ' . . . y ld C'h s· 
Bilhassa aile kadınlarının rey ver- dortten sonra cıvardaki fabrikalar- masına karar YerilmJŞ, halk bır ı ıır:, ı annuma, ıaan paıa 
mek için geçerek içeriye nasıl gire- dan rey vermek için gelecek amele- gece evelden mahallelerde davul Dikili tq, Vipıe zade, Muradiye 
bileceğine akıl ermiyordu. yi bekledikleri söyleniyordu. Mu- çahnarak keyfiyetten haberdar Tilrk Ali Mahalleleri halkanın 

SERBESÇlLERlN PROPAGAN- harririmiz burada geç n.kte kdaar edilmiıtir. reyleri kabul olunmuıtur. 
DAYA VERDiKLERi KUVVET beklemif, fakat esaslı bir hadise ol Dnn bu aandıia Hacı kadın, S. C. F. adamlan faaliyetleri-

Muharririmiz kalabalık arasın· mamışbr. koca Mustafa pqa imrahor, Ali ne burada da de•am etmişler, 
da ftll"aya gitmiş, buraya ~İ~İf, SERBESTÇiLER iNTiHABI Fakih, Arabacı Bayazıl:. Hacı bazı kargaıahldar çıkmasına 11e-

b_eı a!tı tane S. F._n~zetlerı lıste- BOZMAK tsnYORLAR Hila · ğ H H mza, Can- bep olmuılardır. Bunlar kırk elli 
aı dagıtan masa gormuş, bunlara • . • • . • eym a a, acı • 
mukabil yalnız H. fırkası namzet Muhamnmızın tahkikabndan bazıye, Hacı Evhat, Kaı:b çe,me, kişilik bir gurup halinde sandı-
liatesi dağıtan bir masaa tesadüf et çıka nneticeye göre Serbest F. taraf Sancaktar mahallelerinde oturan· ğın bulunduğu mah•lle hncum 
mİ§tİr. Diğer taraftan bu masada tan şeklinde bir takım adamlar lar reylerini atmışlardır. etmişler, intizamın muhafazası 
propaganda için yüksek ses ile hal- grupu teıkil ederek intihabat san S. C. F. Propagandacılan bu- için jandarma tarahndan geri 
ka hitap eden bir kimse görmeyin- dığı bulunan mahallere gitmekte, rada da faaliyetten geri durmu- çevrilmişlerdir. Bu kargaşalıkt• 
ce bunun. ~ebebini so~uş, H. fır- buralar~~ intih8:bat işlerini k:u-ıı- yorlardı. Sandıfın bulunduğu reylerinini vermek için gelmİf 
kası te§kılahnı burada ıdare eden- tırmak ıçın hadıaeler çıkarmağa gld bfttO k k başlannt olan birkaç kiti de ezilmi•, elbi-
lerin sükunu bozmamak için yük- çalışmaktadırlar. yere en ° 5? a • • I 'it 

•ek aes ile propaganda edilmemesi- K h d. . b .b. tutmqlar her gelenı çevırıyor ar ıeleri yırtılmqbr. S. C. F. cılan, 
asmıpaşa a ısesı u gı ı a• • • 1 d bu-

~ adamlarına tavsiye ettiğini an- damlar tarafından çıkanldığı gibi S. C. F. lehinde hitabe er e ahaliye sOkünet tavaiJe eden 
lamıştır. bundan sonra böyle hadiselerin çı- lunmağa çahşıyorlardL Türk Ali mahallesi muhtarına da 

ŞAiR EMiN BEYiN karılmak ihtimali çoktur. Umumi· içlerinde polislikten matrut hücum etmiıler dövmeğe kalk-

SPRFOPdAGbANI DA ŞNl!TMKUh t yetle tahmin edildiğine gögre S. bazı kimseler de balunan ba mıılardır. içlerinde Emin isminde 
· · a u unan aır e me fırkacılann belediye intihabatında adamlar isimleri yanlışlıkla def- bir sabıkalı da bulunan bu adam-

------------- kendilerinin kaybedeceklerini an1a tere yazılmamış ve defterlerin lardan üçü teYkif edilmiıtir. 
Bu kuponu kesip birikti- ymca intihabatı ~zmak i~tedikleri a111ı bulunduğu bir hafta içinde Kargaphk eınaaında C. H F. 
riniz; bir sıra kupon ge- anlaşılmaktadır. Bılfarz hır kalaba itiraz etmemiş bir iki kişiyi hal- na mensup Afyonkarahisar meb'-

lık tarafından hücum edilerek rey k - t . l un.._ ı r S C. uıu Mehmet Emin B. gelmiı, tiren V AKIT m türlü türlü w ·ı · .h • goı enyor ar uun a · 
sandıgmı ~ırm~k su~eti e. mtı. a· fırkasına rey verecekleri için i- nümayiıçilere yaptıklarının doğru 

hediyelerinden birini 
, kendi seçip a1acakbr 

batın feshıne gıtmek ıstedıklenne . . . . . . l 
hükmolunmaktadır. Bu itibar ile ~ım~ennı bılıltiznm bulmıyor a~,, olmadığını söylemiş ve sukQnet 
çok müteyakkız bulunmak lazım- ıddıasında bulunuyorlardı. Bır tavsiye etmiıtir. 

-------· dır. aralık ta bir kişi birden fazla Serbe~t fırka propagandacı-

Komisyonların mesai•i hak
kında izahat veriyor. Yann 
yahut öbürgün Ankaraya 

gidecek 
Adliye vekili Yusuf Kemal B. 

dlln adliye dairesine gelmiş, bir 
miiddet tetkikatla meıgul olmuş
tur. Bugll on dörtte ceza muha
kemeleri usulü kanunu üzerinde 
tetkikatta bulunacak olan komis
yonun içtimaına riyaset edecektir 

Yusuf Kemal B. in yarın ya• 
but öbürgiln Ankaraya hareket 
etmesi, kuvvetle muhtemeldi,. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. 
komisyonların mesaisi etrafında 
dnn şu izahata vermiştir: 

- T etkikabmız ihzari mahi
yettedir. Şimdiye kadar hazırla
dığmız esasları Ankaraya götü· 
receğim ve asıl tetkikatı orada 
yapacağım. 

* Haber aldığımıza gl>re, borç 
sebebiJe hapsen tazyik usulfinün 
tekrar tatbik sahasına konulması 
mevzubahis ve mutasavver 
değildir. Ancak icra sahasında 
şikayeti mucip olan cihetlerin 
kat'iyetle halli için esaslı tedbir
ler alınacaktır. 

lltHh•t.._,W lllW .,...._..... N-MUHM.11•-

lan fırkalarına rey temin etmek 
için türlü çarelere baı vurmak· 
tadırJar. içlerinde rakı ziyafeti 
vadedenler, S. C. fırkası için rey 
Yermeyenlerden naktt ceza alı
nacağını aöyleyenler vardır. 86,. 
le kandmlmıı ihtiyar bir adam 
dün Beşiktaşta aandık kapan• 
dıktan sonra geldiği için rey 
veremeyince S. C. F. için rey 
Yerecektim ama aandık kapanmıt 
bari bana mühürlü bir k&jıt 
Yednizde ceza almaımdarl,; diye 
memurlara yalvanyordu. 

Usküdarda 
Kısıklı, Çamlıca, Bulgurlu w 

havaliıinde de don intihap ya
pılmıı halk aük6n ve tam bir 
imanla reylerini halk hrkamna 
Yermişlerdir. 

Bakırköyde 
Bakırköyde de dibı intibah.. 

ta de't'alD edilmft hiç bir hadi
se olm&mlfbr. Alınan neticeye 
g5re burada halk fırkaaı namze
zetleri ekseriyet kazanmlf)arclı. 

Adana da 
Halk fırkası kazandi 
Ankara, 11 .(V AKIT) - A.Jı&. 

ra belediye intib'abmı 22 rey faz.la
aile C. H. fırkası kazanmıfbr. 

Halk fırkası her yerde 
kazanıyor 

Ankara, 11 {A.A) - Yozgat, 
Gaziaylntap, Kayseri. Boiazhyan, 
Pulatbau, Ayana, Köyciiez, 
Taşköprn, Görele, imik, lneeau, 
Pinarbap, Yalova, KaYakh, Sille, 
Akveren, Korko, Şile belediye 
intihabatında Halk fırkan nam
zetleri kahir bir ekseriyetle ka
zanmıılardır. 

Ben deöilim 
Aldığımız mektoptıır : 
Bu seneki Şehir McdJsi lndb.abmcıa 

Serbest Cümhnrlyet fırka!t tarafından 

Beyazıt ve ci.nn mahaUltı listesinde nakli
yeci Halil namında bir zatın namzet göste· 
rildiğini öğrendim. Mezk'O.r hrka ile nis-
pet ve alakam olmadığı ve adresim An
talya nakliyan umumiye şirkd müessis
lerlnden Neblzade Halil Hilmi bulunma· 
s1 cihetile iltibasa mahal kalmamak üze. 
re keyfiyetin tavzihini rica ederim ve 
bilvesile teyidi hürmet eylerim efendim. 

Antalya nakliyan umumi
ye şirketi müessislerinden 

Nebızade Halit 



101 kişi ile -
mülakat ... 

Ah! Ne kadar züğürtüz .. 

nizinde bir seyahat ettik. Dediği 
doğru. Hiç bir şey yok. Maarif 
Vekaletinin, Türk ocaklarının 
himmetlerine rağmen kürüphane
niz kof dediği gibi yalnız bun
larla iktifa edilse insanı dört 
nala cehil hastahğıından ölür. 

Milli kütüphanemiz derbeder 
- 38- bir orduya benzer. Bu kütüphane 

taplardır. Bir zat yalnız bu ki- ile harbe tutulmaz. Bu kadar 
tapJan okusa ve batka dillerde para sarfediyoruz. Bir çok husus
yazılm~ eserleri okuyamasa val- larda toptan ısraflarımız var. 
lahil - azim, billihil - kerim zi- Şu çarcur olan milyonlardan 
fir kadar kara cahil olur. birini aymp adam akıllı bir 

Mehmet Şevket B. benim F
ransızca muallimimdi. Kendisi
nin genç olmadığını buradan 
anlayınız. 

M. Şevket B. pek ilim, fazıl, 
edip bir zat olduğu ve taburlar
la talebe yetiştirdiği halde ken
disini satmak hünerinin caheli eç-

heli oldu ğundao yanm asırdanberi 
yerinde aaymışbr. Çoluğu çocu
ğu kimsesi yok. Boğaziçinde k&
ytın birinde kitaplannın içinde 
y&IJ&J'. Kntnpane faresi. 

Ermeni dudolanndan bir hiz
metçisi veya ahçısı var, Matmaxel 
Efkine. 62 yaşında. Mehmet Şev
ket B. e mnkemmelen bakar. 

Yaz, kıı, muallimimi birer ke
re ziyaret etmek, elini öpmek 
duasını almak, kendisine dört 
bet cilt kitap, bir teneke safi 
Halep yağı, birkaç kıravat ma· 
kulesi hediye götürmek an'anevi 
borcumdur. 

Son ziyaretimde ihtiyar boca· 
mı istediğim gibi söylettim. 

Kitaplannın arkasında gecelik 
entarisi fıpıbk terlikleri takkesi ve 
knçncnk boyu, kocaman gözlük
leri ile bir tabloyu andırıyordu. 
Ziyaretimden ne memnun oldu, 
bilseniz!.. 

- İyi ki geldin.. Kütüpa
nemi cihanda misli bulunmayan 
o kadar yeni kitapla zenginleı
tirdim. Eğer kendiliğinden gel
meseydin bu gönlerde seni davet 
edecektim. 

Yatlı hocam benim ve bizim
kilerin hatırını sormadan ayağa 
kalktı. Kitaplan indirdi. Ve, 
itk ile şevk ile, zevk ile onlan 
bir bir anJatmağa koyuldu. 

Hocamın söylediklerini size 
nakletmeyeceğim. Berberlikten 
çekinirim. Evet nefis şeyler •.• 
Ukin bunlann kfirei arz ii zerin
de mnıteri veya meraklısı yirmi 
kİ§iyi bulmaz. M. Şevket Bey üç 
oda istiap eden ktıtUpanesinde 
neler toplamamış? Türkçe her 
eaer... Evet münletir ve matbu 
bntün eserler •• Eksikleri çok de
iiJ. Bizde bu kadar matbu eser 
olduğunu bilmiyordum. 

- Celil, dedi, bu eserlerin 
ylnde ıeksen sekizi saçmadır. 
Bir para etmez. Yüzde on biri 
bir ıeye benzer, fakat modası 
~ktan re~miştir: Asım efendi
llİD Kamuı tercemesi gibi. Yüz· 
de biri iıe, bizde biç kitap yok
mu? Sualine maruz kalmamak 
için rfltvet olarak ayırdığım ki-

Okyanos kadar engin bir kitap silsilesi yazdınp, basbnp 
cehil... şu oçlığa kartı gelemez mi idik, 

Cim kardmda bir çok nokta! Resmen basılan eserler de ne 
- Peki ••• Yeni çıkan eserler? bir metot var, ne bir esasi Ne 
- O, deryada birer ada... yazik oluyor .. 
- Mektep kitapları... • •• Aman, şu çeyrek saat için 
- Sorma, ecnebi dillerine boykot yapma-
- Resmi kitaplar? yalım: Sonra dilsiz kahnz. 
- Hususilerden beter. « Cehlin ol mertebesi sehlol-
- Hususi kitaplar? ı · · maz.» Efendim, bir ugatimız 
- Resmiler ayarında. k yok, müracaat kitaplanmız yo , 
- Etmeyin. yok, yok vesselam, Sonra da mil-
- Bu kadar cehle nasıl d . a- letten daha bü ük faaliyet isti-

yanıyoruz? Bılmem. lktısadi zü- N h ky"l ? Ne veriyo-
w -rtıukt f rtl . ti b' yoruz. e a ı e 
ghuO'-"' etn e er,lcemıye .. e__r, ızzat ruez ki daha fazla bir iş bekle

Kume, gazete er ve sozum ona 
1. ? z f d .. ·· oruz mecmualar her ün ne h kk ye ım ayı uşuy • 

g a 1 B' R b. B lgar yalnız ile şikAyet ediyorlar. Doğru la- ır um, ır u . 
kin, oğlum Celil, bilgi kıtlığı ke~di dillerinde münteşır eser
buhranı ne büyiik biUr misin? lerı okumakla asri ve old~kça 
Şu kütüphane ve şu kelle tam- ~ünevver bir adam oluy?r-_ Bızde 
talur, kırmızı bakır... ıse buna imkan yok. Bdgı ateş 

Ulah, Sırp , Bulgar, Yunan pahasına: Yok. Bilgi ateş paha
milletlerinin kütüphaneleri bizim- sın~: Mutlaka fran~ızca. veya 
kilerle mukayese edilecek olursa lngızce, Almanca bılmelı. Bu 
bir sarayla bir kümes... pahalılığa kim dayanabilir? Bor: 

- Etmeyin? salar, hükumet, gazeteler galayı 
- Evet. Yeni arapçada biz· es'ar cetvelleri neşrediyorlar. Ne 

den çok eser var. Hele Hintçe- noksan cetveller ... Evet, et, ek
de... mek şeker, sovan, sarmusak, 

- Doğru mu söylüyorsunuz? turp, patlıcan şalgam ... Bu nes-
- lğri söylemek adetim de- nelerin fiatlarında ne tereffü 

ğildir. işin fenası fikir ve irfan var; ogreniyoruz. Lakin bilgi 
zilğilrtlüğtımtızOn farkına varamı- kaça ? bununla kafasını kimse 
yoruz. Varsak ürkmek, korkmak yormuyor... Bunun acısını çeke-
lizım gelecekti. ceğiz. Hem nasıl? 

Mide dimağdan daha akıllı; Efendide adamlara rasgeliyor-
herhalde mide açlık üzerine is- um.Lafı bir az uzatınca anlıyorum 
yan ediyor ... Bağırıyor, çağırıyor. ki biçarelerin dünyadan haberi 

Zavallı dimağ! O, susuyor. yok. okumuyanlar. Okumak müJ-
Bizden biri mahrumiyetler için· ga. Okumanın modası yok, geç
de doğuyor. Zavallı çocuk! Öyle miş. Balkanlı komşularımızın bir 
çorak bir yerde doğuyor ki Jb- orta adamı ile bizim bir orta 
ni - Rüft, Aristo, Eflatun, Fara- adamımız azasmda ne engin bir 
bi gibi bir dehası bile olsa onu irfan farkı mevcut... Kimseye 
tenmiye vasıtalarından cüda! söylnmezsen sana bir müşahede-

Dimağı boğucu, katledici bir den behsedeceğim. 
kuraklık. Hükmediyorum: Türki- - Söylemem .. 
yede tabayyüz etmek istiyen bi- _ Vaktile ltalyanm cenubun-
ri Türkçeden başka bir dil bil- da (Calabira) cehil almış, yürü
mezse yerinde sayar. işte, Celal müş Okur yazarların miktarı 
Bey, sana mevcut -bilcümle- ki- on binde bir, iki. O zaman sivri 
taplarımızı gösteriyorum. Bunlann akıllı bir Italyan cahiller için bir 
eksiği ehemmiyetsiz... Vilayet- gündelik gazete ihtas etmiş. 
lerde basılan bazı risaleler... Bu _ " Cahiller için gazete,, ne 
kütüphaneyi haydi birlikte ka- demek? AffJnızı rica ederim, bu 
nştaralım. terkibi anlayamadım; liitfen izah 

Mehmet Şevket Bey üstadın edin. 
kolumdan tuttu. Birlikte irfan de- _ Edeyim. Bittabi cahil oku-

.. VAKiT .. ın tefrikası 82 
idim,, {olunda ortaya atılan id
diayı kökünden çürütmüştü. Ça
resiz kalan müdafaa vekilleri ni
hayet şahitlerin yalan söyledik· 
lerini ıleri sürdülerse de bittabi 
kulak asan olmadı. 

Yazan: S. S Van Dıyoe. 
Madam Blatz iki kardeıin ge

eıe gtındOz kavga ettiklerini, 

hatta cinayetten on beş gün 
kadar evel kumandan.uı Benson
dan 50000 frank borç istediğini 
alamayınca "Eğer bir gün iki
nıizden biri yok olacak olursa 
buna hiç teessüf etmiyeceğim,, 

dediğini söyledi. 
Cinayet gecesi sabaha karşı 

kumandanın apartımanma gelen 
kiracılardan Teode Montagu da 

Nakleden: Ômr Fhemi 
dinlendi. Kapının önünde iken 
otomobil fenerlerinin yardımı ile 
karşı taraftaki binalardan biri

nin köşesine gizlenmiş bir adam 

gördtlğünü, bunu kumandana 
çok benzettiğini haber verdi. 

Nihayet Pfif de ayni saatlerde 

kumandana altıncı caddeye doğ
ru giderken rastladığını bildire
rek bunu teyit etti. 

Bu son iki ifade kumandan 
tarafından "Bütün gece evimde 

Müddeiumumi Vansın nasiha
tini tuttu, kumandanın mahalli 
hadiseye nasıl girip çıktığım laf- • 
silah ile anlattı. Mücevherlerin 
evinde bulunuşu hikayesini nak
letti. Mahkeme bu hususta V ansı 
ve beni dinlemiye karar verdi. 
Biz de gördüklerimizi söyledik. 

Ha, bakm hatırama gelmişken 
şunu da haber vereyim: 

Bu arada V ans katilin boyu 
hakkında ki nazariyesini de or-

taya attı ise de bir ç-ok itiraz
ları mucip oldu, velhasıl umdu-

) - VAKJT 12 Teşrinievvel 1930 --=-
Adllyed~; 

Talaşla sarılan kırık ko· ! 
Aşçı Mehmet ağa, çıkıkçılik yaparak bahçivan Ahmet 
ağanın ölümüne ~ebep olduğundan dün sabah ağır 
ceza mahkemesinde bir sene hapse mahkum oldu 

lstanbul ağır ceza mahkeme
sinde dün sabah çıkıkçılık ya
parak ölüme sebebiyet vermekle 
maznun bir aşçı muhakeme 
edilmiştir. 

Dava evrakından anlaşı1dığı
na göre, Ortaköyde Büyükayaz
mada Dereboyunda 42 numaralı 
evde Dramalı Islam oğlu Ahmet 
ağa isminde bir bahçevan otu
ruyormuş. Bir gün tramvaydan 
düşmüş, sol kolu kırılmış. Aşçı 

Mehmet ağaya gitmiş, o da ta
laş parçalarile kolu sarmış, bağ
lamıf. Ahmet ağa, birkaç gün 

evde yatmış. Kol iyileşecek 
yerde şiştikçe şişmiş. Mosmor 
olmuş. Telaş içinde, Mehmet 
ağa eve çağınlmış, gelmiş, "Bir 
şey değil. Sargı biraz sıkı gel
miş. Gevşetelim. Doktora falan 
müracaata hacet yok. Onlar bu 

işi beceremez, kolu kesiverirler. 
Bet lira verin, ben iyi ederim,, 
demiş. Kolu tekrar sarmış, git
miş, bir saat geçmeden de hasta 
can vermiş. 

Tahkikat, tetkikat: Mecruhun 
eritici hastalıktan zebun olduğu, 
sui tedavi tesirile kolunun kan
gran olduğu anlaşılmış, Tıbbı
adli vaziyeti raporla tesbit etmiş 
" Sargı kanın deveranını keser 
derecede sarılmış, hastaya ba
kan Mehmet ağa, son görüşünde 
bile doktor çağırmak lüzumundan 

bahsetmemiş." 

Dava. birinci ceza mahkeme-

sinden vazife kararile ağtr ceza· 
ya geliyordu. OJenin karısı Fat
ma H.. şahit sıfatile dinlenildi. 
"işte bu adam geldi, kolu sar: 
dı,, dedi. Birinci cezada dinle
nilen şahitlerin de maznun veki
linin talep ve muvafakati üze· 
rine mazbut ifadeleri okundu. 
Tahkikat safhası bitti. 

Müddei umumi CemilB. vak'ayi 
hülasa ederek, maznunun cürmü 
sabit olduğunu söyledi, " kolun 
gayri fenni surette sımsıkı sa
rılması neticesinde deveranı demin 
miinkati olduğunu ,, raporlara 
istinat ederek anlatb, becerik
sizlikle ölüme sebebiyet verdiği 

için maınunun ceza kanununun 
455 inci maddesi mucibince ce
zalandınlmasını istedi. 

Maznun vekil Rami B., müda
faa yaptı. "Merhumu Melek H. 

isminde biri bir çıkıkçıya götür
milş. Fakat bakalım müekkilime• 
mi? 

Kolu bunun sardığını gören kim? 
Asal kabahat Ahmet ağanın kan• 

sandaki kocasını o halde görmüş 
de bir doktor çağırmamış!,, demiş
tir. Maznun da, ''Ben çıkıkçı-

lık etmem, aşçılk ederim. Bana 
iftira ediyorlar!,, Demiştir. 

Neticede reis Nüsret, aza Ta
hir ve Nüsret B. ler cürüm sa-

bit o1Juğundan, Mehmet ağayı 
bir sene hapse 30 lira para ce
zasına mehkum etmişlerdir. 

111"'111111111lllltf11Ud1111•ttllllHlllHl•Nlttl1HlfllHlllllUllllll•llUHtftUt'""'""IJlll11llllllRlllUJtllllll111HtUlllllflllllllttlllllHMllRllllın"ııu111111uınıııt1ttfflHMllllQl1ttllllllllllHllllltıllltlll• 

maz. Fakat havadisten, cihan Tuhaflıklar. Variyete oyunu ~bi 
ahvalinden haberdar olmak ister. anlaşılmasında güçlük çekilmiyen 

işte bu gazeteyi ahr, okuturmuş. şeyler.. • w. • • • 

Diyeceksin ki başka gazeetleri de Hoc~m, hahsı . ~egıştırdmız. 
okutabilir. Hayır öyle değil. Bu cabıller gazetesını uzun boylu 
Diger gazeteler az çok irfan bendenize anlatmaktan maksa
sahipleri içın. O sahifelerde dınız ve ~Is~ gerek? 
yükksekçe fikirler geçiyor. Ke- - Senı . hır az A ~aha anlayı~lı 
limeler de ona göre .Muharrir zannederdım, Celal. 
okuyanı pek aşağı olmayan bir - Sürati intikalime güven· 

seviyede farzedip yazısmı ona miyorum. 
göre yazıyor. - işte, azizim, bir Fıransızca 

Cahiller gazetesi ise öyle bir kitapta bo cahiller gazetesi hak
kari kültesi tasavvur ediyor ki kında bir fasıl okudum; fazla 
hiç bir şeyden haberi yok. Me- olarak o gazeteden çıkma on 
seli bir şehirden bahsedecek: sahife kadar yazıyı da gözden 

Nev Y ork. Bu ismi sadece zik- geçirdim. 
retmekle kalmıyor. Orada geçen - Tabii dikkatle. 
vak'ayı yazmadan evvel Nev Yor- - Alıcı gözü ile. 
kun ne olduğunu anlatıyor. Bun· - Ey .. Ne keşfettiniz? 

dan başka makaleler, havadisler - Allah aşkına kimseye söy-
zihin yoracak gibi değil. Hafif, leme. Emi? Yüz sene fasıla ile 
Karakulak suyu gibi hafif Hika- bizim gazetelerimizin neşriyatını, 
yeler. Acip ve garip hadiseler. Celal Nuri 

ğumuz tesiri yapmadı. 
Muhakeme üç hafta devam 

etti, son hafta zarfında Mis Sen 

Kler yüzbaşı Lökok ile evlendi. 

Muhakeme onun şöhretini bir 
kat daha fazlalaştırmış, Brodvey-

de büyük bir operetin baş şan

tözii olmuştu. 

Bizim Pfif cenaplarına gelince, 
bu zab muhakeme esnasında 

ve sonra birkaç kereler gördüm, 
hep ayni derecede şık ve zarifti. 

Madam Banning de yanında 
idi. Miicevherleri istirdat için 
10000 doları bulup verdiler. Fa
kat nasıl, ne şekilde? Burasını 

öğrenemedim. Muhakeme esna
smda elmasların kime ait olduğu 
söylenmemiş, bu suretle büyük 

bir rezaletin önü alınmıştı. 

• 
Karar gününün akşamında 

Yans, Markam ve ben kulüpte 

buluştuk. Hadiseye dair bir tek 
şey konuşmadan yemeğimizi ye-
dik, kahvelerimizi içerken Van
s'ın dudakları müstehzi bir kıv
nmla kıpırdadı: 

- Farkında mısın. Markam, 
dedi, mahkemede senin istedi-
ğin ve aradığın cinsten rlelil
ler hiç mevzubahis olmadı. Ben-

son hep faraziye, zan. psikolojik 
neticeler gibi sudan şeylerle 

hüküm giydi. Aç adalet aslan· 

!arının inine düşen masum (!) 

dostunun hemen Hak muini olsun. 

Bitti 
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W~LK\ll'lr 
İntihabat propagan

daları 
ıstanbulda belediye intihabat 
propagandaları çirkin bir ıe

kil aldı. Bunun birinci sebebi 
bilba11a Serbest fırka namına 
propaganda için ortaya atılan 
adamların ekseriyetle intihaba
tın maksat ve manasını anlaya
mıyacak seviyede bulunmasıdır. 
Biz herhangi bir fırka namına 
intihabat propagandası yapmak
tan bahsedilince o fırkanın res
mi programı ne ise onun halk 
lisanından izah edilmesi manası
nı anlarız. 

Fakat maalesef lstanbul so
kaklarında, intihabat maheUe
rinde propaganda diye cereyan 
eden şeyler bundan çok uzaktır. 
Belediye intihabatmda kanunen 
rey vermek hakkı olmayan bazı 
kimseler, batta mektep talebe
leri ile çoluk çocuk bile propa
ganda hareketine iştirak etmek
tedir. Saylenen sözler arasında 
kanunen cürüm teıkil edecek 
mahiyette olanlan da vardır. Kü
çük pazarda birisinin "Ağn da
ğındaki kardeşlerimizi öldüren
lere rey vermeyiniz" .dediğini 
ve bunun için zabıt tutularak 
mahkemeye verildiğini gazeteler 
yazdılar. 

Dün bir muharririmiz Beşik
taşta bir propagandacınm ••efen
dim, sulan bile inhisara aldılar." 
diye bağırdığmı kendi kulağı 
ile eşitmiştir. Bu vaziyet tama
mile sôzün ayağa düşmesinden 
başka bir şey değildir. Neticesi 
elim hadiselere sebebiyet vere
bilir. 

Binaenaleyh siyasi propagan
daların asayiş ve emniyet hudu
dunu aşrpaması için tetbirler al
mak, icap ederse yeniden kanu
ni usuller koymak lazımdır. 

Meseli tevatür halinde söyle
nen bir hakikat vardır: lstan
bulda intihabat mahellerinde za
bıtaca sabıkalı oldukları müsec
cel, hatta ile mahkum ol
muş kimselerin propagandacı kı
yafetinde görülmekte olmasıdır. 
Zannediyoruz ki bu vaziyette 
bulunan kimselerin siyasi propa
gandacılık faaliyetinde bulunma
larına mevcut kanunlar mini 
olmak lizım gelir. Olmadığı su
rette mutlaka böyle bir mem
nuniyeti koymalıdır. Her hangi 
bir fırka propagandacı olarak 
kullanmak istedikleri adamların 
daha evvelden zabıtaya isimle
rini bildirmelldir, fırkaları tara
fıddan bu gibi kimselerin elleri
ne birer vesika vetilmelidir, 
bunlar haricinde kendiler;ne pro
pagandacı süsU vererek ortalığı 
karıştıranlar olursa bunlar zabı
taca faaliyetten menedilmelidir. 

Sonra bazı intıhap sandığı o
lan yerlerdeki ka'abalıklar birçok 
insanları rey vermek•en sakındı
racak şekildedir. Çünkü burada 
kalabalık arasına rey vermekten 
başka maksatlar ile gelip karış-

mış her nevi adamlar vardır. Va
kıa intıhabat mahallerinde im:..An 
derecesinde inzıbat .tedbirleri alı
nl} Or. Kalabalık arasında birçok 
polis ve zabıta memurlarımn 

asayiş ve emniyeti muhafaza için 
dolaştızı görülüyor. Bunuııl a be
raber gene birçok vatandaşlar 

bu kl!labahkları yararak intihap 
sandığının bulunduğu yere git
mcğe bir türlü ~esaret edemiyor'. 

Bulgaristan ~ibi yakın Balkan 

Irakla ... işaretler: ~------------------------------------------------------. 

Aramızda iktııadi 
rabıtalar 

Şüphe etmekte haklıy12 
Lider diyor ki: 
- Cümhuriyet herkesin hakkına ri· 

ayetle mümkündür. Memleketimizde 
bulunan ekalliyetler pek ehemmiyetsiz
dir. Fırkamız bunların lstanbulda be
lediye İıilerinde temsil olunmaları hak
kım kabul temeği cümhuriyet esasları
na karşı sadakat bilmiştir. 

KIZIL 1 YAZAN : Ömer Rıuı 1 

i - 95 -1 Bağdatta çıkan El-Irak 'gaze
tesi Türkiye He Irak arasmda 
iklısadi rabıtalar serlevhalı bir 
başmakalede Türkiye ile Irak 
arasında bir muahede akti için 
Ankarada müzakerenin devam 
ettiğini söyledikten sonra şu 
sözleri söylemiştir: 

Bugün bizi bundan dolayı muahaze 
edenler teşkilatı esasiye prensiplerine 
inamamış olmakla itham altında kala
bileceklerini unutuyorlar. 

Sizi atmadan, öldürmeden geri 
dönmeyiz ! 

"Türkiye ile Irak arasında 
ticart menfaatler çok mühimdir. 
Irak, Türkiyenin Şark ile Hin· 
distan v~ uzak Şark ile ticareti
nin kapısıdır. Türkiyenin Şark 
vilayetleri Irak ticaretini kara 
denize götüren mühim bir ti
caret yoludur. 

Geçenlerde Irak Başvekilinin 
Ankarayı ziyareti Ankara siyasi 
mabafilinde çok iyi bir tesir 
yapmışbr. 

Bu ziyaret esnasında yalınız 

aiyast me.eleler konuJUlmamış, 

ikhsadi ve ticari meseleler de 
konUfUlmuştur. 

Hakikatte, Tilrkiye ile ikbsadi 
ticart meselelerin ihmali iki ta
rafın mcnfaatlarına uygun de
ğildi. Fakat iki tarafın ikbıadi 
ve ticari rabıtaları Türkiye için 
hissettikleri anu Irak demir
yolları Türkiye demiyollarile bir
leştirmek icapeder. Onun için 
Kerkilk hattını Musula ulaşbr
dıktan sonra onu mfimkiln silr' -
atle Nuseybine gôtilrmek icape
der. O zaman Türkiye-Irak mu
ahedesinden hakkile istifade 
etmek mllmkün olur. Esasen 
Baıvekil, Irak demiryollannın 
Türk hattile bitiştirilmesine ta-
raftar olduğunu söylemiştir. Bu 
hattın temdidi ile memleket çok 
istifade edecekttir. 

lngiJiz _harp gemisinden 
bir çok efrat firar ettiler 

M. Zekeriya Bey bir makalesinde: 
Ekalliyetler vatandaş değil mi? Di

yor ve bjze cevap veriyor. 
• 

Naile vaziyeti çok merak et"' 
tiğir..den Leyliyı elinden tutarak 
onu baıka bir odaya g6tilrd0. 
Burası Hz Osmanın odaıına mU· 

Bir lider ve bir başmuharrir bize in· lisık idi. lçerde konuflllan s6z· 
tihap hakkkmm fezaili babında bir hay- ler buradan duyuluyordu. Içerde 
li şeyler söylüyorlar. Fakat biz malfi- Hz Oamanla konllf&,nlar Ali, 
matı vataniye dersi müzakere etmiyo- Talha ve ZObeyr idiler. Konu• 
ruz. şulan me.ele çok ctddi idi. 

Mes'ele açıktır. Biz listeler üzerinde Hı. Oıman milfaitlerin niçin 
konuşuyoruz. Dinden, milletten bahset-
miyoruz. Ellerinde türk njifas kağıdı geldiklerini ve ne istediklerini 
olan adamların istiklal harbindeki va- sormuş, Ali ona Pi ceyabı ver-
ziyetlerinden bahsediyoru:r. mitti: 

Açık ve sarih olalım. - Biz bu adanılan defetmek 
İstiklal harbi bizim için mukaddes, için elimizden geleni 1ap ... 

fikir, ve hürriyet harbidir. bular bir takım bebaneler bulup 
Sakaryada harbedenler: dt 
1 - Türkiyenin dünya milletleri a- ııeri d&nüyor; tim de ıenin İf 

rasmda müsavi bir cemiyet olması için; baıındın çekılmeni, Yahut amin 
2 - Türkiye insanalnnın müsavi va- hal' edilmeni Jıtiyorlar. 

tandaşlar olması için. - Sebep nedir? ... 
Döğüşmüşlerd.L ... _ - Onlan çağırtmak ve bunu 
Sakarya harbı bir taraftan emper· kendilerinden sormak daha doğru 

:alistlere, bir taraftan saJtanata karşı olar?. 
ısyandı ve muasır ahlAk prensip· Ali .. kalk k 
!erinin zaferi için açılmış bir harpti. • . a!aga . . ~ ve.. apıya 
Bu harp bizim ideal harbimizdi. Biz, gıtti, bırkaç k~ıyı çaiırdı ve 
gelecek nesiller ancak bu ideal har- içeri aldı. Bunların bqında lbni 
bini nümune göstererek feragati, mua· Adiı namında biri vardL 
sır türk ahlAkını telkin edebiliriz. Eğer Oıman bunlara sordus 
İstiklal harbinin manası yoksa, İstik- _ Ne iatiyoraunuz? Neden 
lftl harbi esnasında türk nesillerini ar- "d" 1. d k 
kadna ve yandan vuranlar bir muahe- gı ıp ge ~p . uruyorsunuz; ma -
denin metni ile aramızda yaaşmak hak- aadınız ne dır? ... 
kını buldular diye onlara her şeyimizi Mtıfıitler namına lbni Adia 
emanet edeceksek bizi adam etmek i· ca•ap •erdi: 
çin bJr kaç istiklal harbini daha bekle- - Biz Mııırdan ıeni iildOrmek 
mek IA.zımgelecektir. niyetile çıktık, buraya geldik, 

Halbuki lstikldl harbinde blu lııya. 
net edenler, hangi milletten hangi senin ı&zlerini dinledik. Ye geri 
dinden, hangi mezhepten olursa olsun ı dönmek için hareket ettik, yol
ÇUnkü bunlann bizim için manası yok- da senin bir adanunı yakaladık, 
tur. Ben ne papazım, ne imam_ Ben, üzerini aradık, Bir mektup bul
bize ideal demokrasi harbinde hfyanet duk, mektupta bf zim katlimizi 

Son posta ile gelen Londra gazete- edenlere demokrasinin hakkım -vermek emrediyordun? intikamımızı al-
leri İngilterenfn Revenç namındaki te kıskanç olalım diyorum. k I • d d 
harp ı:emisinde efrat arasında isyan Ferit Paşanın nazın ile, Pançiri ma çın geri lSn tlk. 
vuku bulduğunu anlatmaktadır. Beyi ve ya beyleri kim bana namzet Osman bu ı&zleri dinledikten 

Gemi Nis sahiline yanaştığı zaman gösterirse ona söyliyeceğim şudur: sonra cesvap 'ferdi. 
efrattan yüzil gemiden çıkmışlar ve "- Bu adamlar bizi temsil edemez. - Ben ıizin katUnizi ~mreden 
dışarı çıkmamak için verilen emirleri ler ... Çünkü, onlar her şeyden evvel bir mektup yazmadım. Bu ya
dinlemedikten başka, bunlan davet i- insan o1a~a~, insanlığa h~karet ett~ıer, landır. 
çin shaile çıkan zabite de hakaret et- demokrasının zaferine hıyanet ettiler. - Na811 yalan olur, biz bu 
mişlerdir. Şimdi onlar artık demokr:ısi hakların- mektubu Aliye g6aterdik Mühtı-

s h ·ı k t ·ıı f d b" dan bahsedemezler. Gerçı kanunlar 
a ı e çı an ngı z e ra ının ır t · . riintız Ozerinde idi. Siz bizden 

k . d.. .. . . . . onları bunlardan mene memıştır. Fa. 
ısmı gerı onmuş ve gemıye gırmış ı- . 1 k l k • • b h'I 

Se de d ."" 1 1 d k k k . kat hız, rey verenler namzet er hakkın· urlu ma ıçm u J eye mura-
ıı;er er ceza an or ara gerı .. .. 

dönmemi 1 d. da bu kadarcık olsun soz soy1emekten, caat ettiniz. 
ş er ır. h . J • id 11 

G . .. onların ıyanet ettik en ea er na. lbni Adisin bu cllretklrane 
emaye donenler derhal tevkif edile- mına hicap duymaJannı istemekten 

rek hapsedilmişler, dnömiyenlerin tev· h 1 1 ! Hürriev+ hü 1 slSzleri ictimada hazır olanların . . . . ma rum mu o a ım .• J.., rr • h • • "d 
kı~ı ıç_m _Fransa HükQmetine müracaat yet diye bağıranlar niçin bizlere bu epsını rencı 9 etmiıti. Hz Oa-
edılmı~hr. kadarcık bir hürriyeti bile layık gör· man itidalini muhafaza ederek 
1111ıını111111aı111111 ""-""""-""'"''llllllıtttnı1111nır111111nııımııınmmııımmmlftt11 müyorlar? cevap verdi: 

memleketlerinde intihabat işleri Türkiyenin ideal demokrasi harbine - Ben ıizln leh Yeya leyhi-
için yapılan propagandalar hak- hiyanet edenleri tebcil eden bir fırka- nizde bir feY yazmadım, buna 
kında ç'lk iyi bir usul vardır. nnı, demokratlığından tamamile şüphe yemin ederim. Bu mektup ay-
Buralarda herkes ve her fırka lenmekte haklıyız. durmadır. 
intihabat günü l::J~lamazdan ev- Onların Türkleri ! Feaatp adam c:lretlnl ar-
vel istediği gibi propaganda ya· Bir gazete haberi: "Galip Kemali brdı. 
par. Her taraf kendisi için müm- Bey Yeşilköyde intihabat sandığı ba- - O halde alda umuma 
kün oldu_'.!u kadar fazla rey top- şında fransöızca bir nutuk söylemiş! mektuplar yazılıyor ela mizin ha· 
lamak ister. bir genç tarafından susturulmuş, ·~------iı-.-;...---·---

hunun üzerine zabıt tutu1muşutr.,. Hlzum nr demeyin. Dart ,.a.. aenedfr 
Ancak birk~re intihabat günü Gördünüz ya haberi .. Duyun da i- Ispanyolca71 unutamıyanlar hllA., dört 

geldimi, attık propaganda devri nanmayın inanın da şaşmayın. Galip Yilz senedir Tftrkçe öfrenemiyen ve se

geçmiştir. Ondan sonra sokak- I{cmali Bey Türk vatandaşlarına Ye- nin gibi, benim gibi hak laf.iyen Tiirk· 
larda çıt olmaz. Propagandalar şilköyde intihabat ba.ldanda nutku- lerdlr. 
biter. Propaganda yapmak iste- nu fransızca söylüyor. Bunlar ne bi~lm TOrk diye de s81me
yenlcre de katiyyen müsaade e- Bu dünyanın neresinde görülmüş- yiniz. Onlar tiirkkçe bllmeaeler de yi-

tür. intihabat yapılan yer Türkiye, rey ne Türktürler. 
dilmez. Artık herk~ı intihap rna- verecekler Türk konuşulan sözler farn Müntehiplerile ancak, franmz dill-
halline giderek silkfın içinde re- sızca!.. nin deH.letile anlapn ntuhalefetin 
yini verir. lşin içinde bir çatlaklık, bir acaip- Türkleri. 

Fikrimizce bizde de bu tarzda lik var. Asıl garabet burada değil, türkçe 
bir usul koymak yalınız memle- Acaiplik yok maksat aşiktır: bilmiyen vatandaşlardan birile şehir 

k 
. . . d v •

1 
b" l . Vatandaşlar siyast haklarını kulla· mecliıinde karşıl&flrsak.. ne yaparız? 

ct~n a~ayışı cgı ' ızza m ın_- . nacaklar! ve şehir meclisine namzet Tevekkeli değil Serbest fırka şehir mec 
tehıplerın serbesçte hakkı reylermı gösterilen türk vatnadaşı maksadını an- !isine Galip Kemali Beyi o? Türklerle 
kufüma bilmeleri için muvafı'c:hr. latacak. beraber namzet ı:östermiyor. 

1 .AW.me.t AsuH, Peki amma, aradaki fransızcaya nel S. E. 

beriniz olmıyor. Bu da senin 
aczineze delilet eder. Bu derece 
zaif ve aciz olan bir adamı hal'
etmek zaruridir. Onun için sen 
kendin bu işten çekil, yoksa 
biz seni atarız. Biz seni hal'et
meden, yahut öldürmeden, yahut 
bu yolda 6lmeden geri d5necek 
deiiliz. Hz Osman itidalini mu
hafaza etmekte devam etti Y• 
cevap Yerdi: 

- Bu ıenin dediklerin biri de 
dojru değildir. Biz me ıikayet-

lerinizle me~gul olacağ1mw söy-
ledik. Siz bize bir mektup bJkA· 
yeıile geri diSndllnliz. Bu mek
tubun aah olmadığım dyledik; 

bize inanmanız icap eder. Biz 
yalan ı6ylemeyiz. Diğer husus• 
lara gelince onlan mevzuu bab
ıetmek size dOımez. 

Bu iıler ıize ait değildir. 
Bunun ftzürine Hz. Ali ayağa 

kalkmıı, bu adamları öntine kat
mıı ve onlan dışan çıkararak 
geri dönmüştO. 

Osman, Ali, Talha ve Zübeyr 
vaziyeti muhakemeye başladılar. 

Sözü Hz. Oıman açtı: 

- Bunların ne dediklerini 
duydunuz, maksatlarını anladı
nız, buna karşı ne dersiniz? 

Evveli Ali cevap verdi: 

- Bunlann maksatlan çok 
fena, bunlan başınızdan def et
mek lizım. Buna bir çare bula-

lım. Yoksa bu adamlar dedik· 
lerini yapmağa kalkarlar ve o 
zaman iş berbat olur. 

Hz Oıman kendisini &lüm ile 
tehdidinden çok mfiteeuir olu
yordu, onun için Alinin sözlerine 
ıu cevabı Yermişti: 

- Bu adamlar beni ne diye 
iSldOrecekler?.. Adam öldürmek 
için bir ıe bep ister. 

- Ben dinimden irtidat etme• 
dim. Katli icap edecek hiç bP. 
cinayet lılemedim. Şerefli biı 
kadının ırzına taullut etmedim. 

O halde bu adamlar beni nasıl 
eıdnrebilirler, yahut sasıl beni 
Bldtırmekten babaederlerU .• 

Hz Osmanın biltGn bu dedik
leri doğnı idi • Ali, T alba ve 
Zilbeyr bunlan tasdik ettiler. 
Kendiainin katlini icap edecek 
hiç bir nçu yoktu. Ali ttı fikri 
ileri sClrdD. 

- Siz gene kallnım bunlara 
karp .ez s&yleyhaiz. Onlan tat
min ediniz. 

O.man: 
- Peki deaı, ben hl~ bir sr 

man bunlarla kutılaşn:ıaktan en· 
dife etmem, fakat g6rtlyor
ıunuı ki bu adamlar aBzden an· 
lamıypr, bizden söz aldıkları halde 
ı6ztımilıll ayak albna almak İS"" 

tiyor Ye beni tehdide ctıret edi
yorlar. O halde bir kere vaziyeti 
aramızda tasfiye edelim. Beniaı 
aleyhimde söylenecek bir ~öı, 
benim idaremden sorulacak bir 
hesap Yarsa omı siz a8yleyinİZ 
ve siz sorunuz. 

Ali cevap verdi: 
[Bltmcd{] 
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Dünkü keşidede kazanan numaralar 
Fatihte İtimadı milli bayii .Burhanettin Bey listemizin gtjs!.erdiği ikramiyeleri biletlerin 

ı brazında derhal tediye edecektir 

T·· k No. 
1
. ur No. 

=..!l===- ,ra11 

7 ~11950 7 18625 
12512204 5 662 
50 209 5 736 
50 233 7 801 

400 255 125 823 
50 624 50 844 

ı2s 629 1~ 882
1 125 7~5 12~ 889 

70 780 5~ 973 
70 782 7 101211 
5 871 50 308 
70 886 70 333 
50 939 125 749 
7013067 5 814 

125 77 5 926 
70 160 5 20189 

400. 340 7 203 
70 478 70 284 
50 646 5 329 
50 655 5 502 
50 1141 sq 566 
50 734 5 651 
50 784 5 657 
5 787 50 738 
5 816 5 893 
7 821 12 895 
5 880 125 899 
5 903 7 9~1 

125 916 125~1165 
125 933 5 213 
5 14035 216 
2 323 295 
5 329 377 
5 400 482 

125 402 720 
418 831 
437 ~06 
592 922 
715 947 
762 ~2052 
779 59 
870 198 
927 600 

1.5079 .622 
112 635 
212 651 
323 721 
326 854 
442l 7 g(}j 
530 50 .3073 
626 7 204 
693 7 216 
695 125 390 
742 5 408 
845 12 664 

5 955 5 686 
5 9951 7 695

1 

7 l 6J99: 7 1021 
125 130 7 779 
5 164 5 983 
5 459 125 ~4()18 

125 613 7 112 
5 618 7 308 

125 692 5 415 
70. 715 50 448 
5 760 125 527 
5 939 5 620 
s: 1763~ 7 639 
4' ô58 5 690 
12~ 668 5g 694 
su 684 5v. 917 
sO. 831 7Q 950 
1d 843 50 ~5028 

400 874 70 47 
12~18097 125 93 
10 105 400, ıoı 
50 155 401 217 

125 184 4()0 307 
70 383 70 328 
70 442 50 390 

7~ 50 

1251 

1~~~· 
50 

50 "~ 501 ~ 
50 
50 .._ 

12~ .... 
1~5 ~ 
125 ~--
50 Q 50 

3000 . 
70 

1000 
125 
125 
70 
50 

125 
50 
50 
70 
50 
70 
50 
50i 
70 

!!?_at 'laamıza ee/en ~ser/er ya rd 1 m y u rd u 
Orman ve Av Emlak ve mücevherat üzerine 

d 'I'Urkivc Ormancılar Cemiyeti carahn 1 E 1 k ltı ıpotekle para veri ir. m a alı-
llın çıkarılın Orman ve Av mecmuası· nır ve sahhr. Ve tapuda ferağ 
..._ 29-30 uncu sa\'ıl arı çıkmıştır. l · d 

U GON 

4323 400 
523 50 
634 125 
70:.! 50 
aıs so 

~ 50 
813 50 

5 919 ClO 
5 55015 70 

20 50 

1~1 ~g 
128 70 
193 50 
194 70 
2011 50 
2951 50 
306 70 
3921 50 
446 50 
6421 125 
769 70 

125 7941 70 
968~ 50 

560881 50 
128 70 
205 50 
264 70 
311 125 
444 50 
538 125 
609 50 
644 50 
6861 70 
771 50 
823 70 
895 .10 
899 50 
913 125 
965 50 

)70ô3 70 
68 125 

126 50 
269 50 
3061 70 
371 50 
415 400 
517' 50 
586 ıooo 
675 50 

50 
50 
50 

125 
125 
400 
70 
50 
70 
70 
70 
50 
50 

125 
70 
50 
70 
50 

Hoş ve latif hır PAZAR geçirmek istiyor musunuz? 

OPERA Sinemasında kemali muvaf
faklyetle 96sterilmekte olan z-=- · -- ve intikal muame esı cruhte 

, ayı : 928 senesinde Çatalca l Parasını eml.ıık rehı"n " ounur. cı HOLLIVOOD'DA BiR IZDIV AÇ 
.. •t ttıektebinden aldığım tasdik- almak suretile işletmek arzu ÖZLU d ••a.rn · Şarkılı ve S !Puhteşem filmi gi ip görünüz. Bilhassa:X 
Çık eyı zayi eyledim. Y cnisini edenlere yazıhanemiz vasıtasile OPERET ve REVU sahnelerile bir krala kartı tertip edi-
l Bracağımdan eskisinin hükmü delalet buyurulur. len isyan tablosu ve oğlu veliaht prensin delice aşk 

0 llladığını ilan ederim. Galata Ada han ikinci kat No ve ihtiras tabloları cidden şayanı temaşadır 
Meliha Abidin No ( 10) 16-18 Telefon Beyoğlu 3837 ilaveten: FLlP BOKSÖR sesli ve canlı reaimler 

cC'c :'V~....;~;..;..;.;.;.~.;.;.~.;.;.~ -- Ce;aı Sahir IHT AR: Suarelere saat 21.50 de başlamak mecburiyetinde 

AKJT,, e abo- . .. .. .· . . bulunduğumuzdan tam vaktınde gelmelerini muhterem mu,te-
- Pazarcc~ı gunu akşamı 1 crah tırnt 1 ·ı . . d ·ca edcrı·z · rı erımız en rı . 

he olunuz ı o~unda )enı e:.cr: (\llahn ıcşekkür) l ~~~~l.~ınA.~l.~~!Hi~~~~m~m~~I 
....... ._.._~.;.;.;;;;;~.;;.;;;.._...lı ::ı perde. 

VAKiT 
l>.ıhitdc Hariçte 

ı ay~ Kunıı 150 
3 • .. 400 800 
6 • 
12 .. 

.. 750 

" 1400 

Cemaziyelevvel 

1349 
Bu geoeki Ay 

1450 

2700 

GDnqln oofofu : 6.07- batı11 

Avm JoRuıu : 19,13 - baJql : 

Namaz vakitleri 

" 

::iabab Ötle ikindi Akıam Ya:oı lmıak 
4,48 12,01 15,()11 17,35 J9,05 4,30 

Hava: 
Dfin azaml hararet 2Sdcrece olmuş· 

tur. Bugün mutansıt ştddctlc poyraz 
esecek. bava bulutla olacaktır. 

Radyo : 

Bu akşam lstanbulda 
Saat Sclct7.den ona ltadar alaturka 

fasıt 

Sinemaları 

>Jkazar - Fahişenin bay8,b 
Alemdar - Çann elması 
A..t - Kanh 9C\Jda 
Ekler - Şehvet Cliyan 
Elhamr.a - Aşk nl!i 
Opera - Ebedi serseri 
Betiktaf Hilal - Scfa.lct zamba~ 
Etuval - Cennet budur 
Fraıuız - Kalp hırsızı 
Melek - Hayat dalgalan 
Şık - Zoraki korsan 
SünJTaK.adıkoy • Dcmonya 

' 

Hale ( Oıküdar ) - Bitil Dovun 
\ hususi hayatı. 

ıı Teşrınıevel 930 

Borsalar 
Adu:d Kapandı 

Kembyo 

1 lnglllz lirası Kr. 103 
.. T .L. mukabili Oolar 0,4 , '2 l 

Frank 1 "2. .... l..lret C'j 1 ... ... Bclga 
Drabm 

• • Is. Frank . . 
••• . . 
• • 

Leva 
1-"lorlo 
Kuron 
Şllln~ 
Pczetı 

Marlı: 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Kuruş 
ı l'ürt lirası Dinar 
· Çcrvoneç Kuruş 

Nukut 

ı Jsterlln (f oglllz) 
ı Dolar (Amerika 

20 Frank [Frans&.Z 
lO Liret ( ftalyı 
o Frank Bclçllıa ' 

iO Drahmi (Yunan ) 
20 Frank LlsvlçrcJ 
O Leva ,Bulgarj 
ı Florin [Felemenk ] 

O Koron [Çekoslovak 
ı Şllıng , A\•usturyı~ 

ı Peıeta (ispanya] 
ı RıyJmarklAlmanyı 
ı Zloti : Leh.Is tan 37 
ı PcngG Macaristan 24 51> 

O Ley [Romanya] 9:5 50 
ıo Dinar YugoslovraJ 7": 

ı Çevoncç Sevyet 

Alun 
l\1cddlyc 
2Bantno 

Borsa 
bari el 

aeı~ed~ : 

91 
5 50 

~·· 

9145'1 1 
59 

241 

Tek taksi tarifeıi tıdıl edilecek 
Şofürlerin tek taksi üzerinde

ki itirazlan dün Belediye encü
meninde tetkik edilmiş ve çağ
rılan şöfor murahhasları da din
lenmiştir. Neticede tarifede te
ferruata ait bazı tadilat vaoıl
masına karar verilmiştir. 
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Rey atılmak müddeti bugünden itibaren 16 T eşrinevel 

cumartesi akşamına kadar bir hafta temdit edildi 
Hdnüz reyiııi stimal etnı iyen müntehipler bu müddet zarfında hangi gün 

rey verecek· erini aşağıdaki cetvelde bulabilirler 
1 - Umumi meclis intihabı için rey atılmak müddeti nü .. Pangalb, Eskişehir, Mecidiye, M."eşrutiyet; Halaskar 

Adalar, şubesi hariç olmak iizerc diğer şubeler için heledi- Gazi, Tcşvikiye. Harbiye, Kağıthane. 
ye kanununun 41 inci maddesi hükmiinc tevfikan 12 teşri- 16 teşrinievvel perşembe 
nievcl 930 pazar sabahından itibaren 18 te~rin icvel 930 cu- Beşiktaş, Ortaköy, Mecidiye, Abbas ağa, Yıldız, Ci-
martesi akşamına kadar bir hafta temdit edilmiştir. hannüma, Sinanpaşa, Dikilitaş, Vişnezade, 1\furadiye, Türk 

2 - Rey sandığı belediye şubelerinde bul ınacak ve her Ali. 

15 teşrinievvel 930 çar-

şamba. ' 
Firusköy, Ambarlı, Mit-

ros, Amindos, Kütükçekmece 
Kalitarya. 

16 teşrinievvel giin sabah 9,30 dan 12 ye ve 14 ten 17 ye kadar rey kabul 1 17 teşrinievvel cuma 
edilecektir. $imdiye kadar reylerini istimal etmiyen münte- Fındıklı, Ömer Avni, Kıhcali, Kürt elaşhasan efendi 930 perşembe 
hiplerin aşağıdaki cetvelde gösterilen günlerde niifus tez- n1ahallesi. Zeytinlik Cevizlik Sakı-
kereleri ve va hüviyet cüzdanlarile beledive ciajreelrine gi- 18 teşrinievvel cumartesi ... y . ' h 11 ' • 
derek reyl;rini vermeleri intihap encü~enleri kararilc i-J Kasımpaşa, Süruri, Kaptanpaşa, Kadı l\fehmet Efendi, ' zagac1ı7, en~~a a 

1
e
9
. 
3 lan olunur. . .Camii l{ebir, Hacı Ahmet Bedrettin, Yenişehir, BiyaJe, Hacı t~şr~.nıevve O cuma. 

Reylerin mıntaka ve semt iti- Hüsrev, Yahyakfıhya, mahalleleri. Yeşılk~y: 

Y • k •• S 18 teşrınıevvel 930 cu-
b a ri le kabul günleri enı oy' arı yer martesi. 

6 t(E • •• •• b •) i2 teşrinievvel pazar Karta Hepe. Y eniköy. 
eyazı mınonuşu esı Rumelifeneri, Garpçe Rumeli Kavağı YP.nimahalle Kadıköy 

12 teışrinieveJ 920 pazar saat 9,30 - 12 14 - 17 Sarıyer, !\laden. 
l\fahmutpaşa, l\folla Hüsrev, Kırkçeşme, Kemalpaşa, 13 teşrinievvel pazartesi şubesi 

Babahasanalemi, Guraba Hüseyinağa, lnebey. Tarabye, Yeniköy. 
13 teşrinievel 9 30 Pazartesi 14 teşrinievvel sah 

Camcı Ali, Balaban ağa, Beyazıt l\limar Kemalettin, Büyükdere, Kirec:burnu, Bahçeköy. 
Tavşan taşı, Mimar Hayrettin, Emin Sinan. 15 teşrinievel çarşamba 

· 14 teşrinievvel 930 salı Uluköy, Rumelihisarı, Ayasağı, Uluköyde ınuvakkat-
Saraç lshak, Mercan ağa, Daya hatun, kalenderhane, hane caddesi. . 

Süruri, Yalı, Mesih Paşa. 16 teşrinievvel perşembe 
15 teşrinievel 930 çarşamba 10,12 - 14,l 7 Bebek, Arnavutköy, Kuruçe~me. 

Sehsuvar, Bayram çavuş, Çadırcı, :Muhsine hatun, Ka- 17 teşrinievvel cuma 
zani Sadi, Nişancı, Tülbentçi. Kemerburgaz, Petneher, Pirinççi İhsaniye, Çiftalan> 

· 16 teşrinievvel 930 perşembe Odayeri, Akpınar, Ağaçlı, Kısırmandıra. 
Çelebi oğlu Alaettin, Sarı demir, Demir taş, Yavuzer- 18 teşrinievvel cumartesi 

sinan, Hacı kadın, Hoca Kıyaseddin, Süleymaniye, Katip Kilyos, Zekeriyaköy, Demirci, Kısırkaya, Gümüşderc, 
Kasım. Uskumru. 

17 teşrinievvel 930 cuma Hisar (Beykoz) şubesi 

12 teşrinievel pazar. 
Osmanağa, lkbaliye. 
13 teşrinievvel pazartesi. 
Caf erağ·a, Hasan paşa. 
14 ve 15 teşrinievvel salı 

çarşamba. 

Rasimpaşa, İbrahim ağa, 
Osmaniye ve i\1ecidiye. 

16 ve 17 teşrinievvel per
~emhc cuma. 

Zühtüpaşa. Tuğlacı, Göz
tepe. l\f erdivenköy, Sahrayıcc 
dit, Suadiye. 

18 teşrinievvel cumarte-Alemdar, Binbirdirek, Sultanahmet, Can Kurtaran, 
İshak Paşa, Küçük Ayasofya, Molla Fenari. 

18 teşrinievvel 930 cumartesi 12 teşrinievvel 930 pazar qİ. 

Tahtakale, Hocapaşa, Hopyar, Şeyh l\Iehmet l;eylani, 
Rüstem Paşa, Ahı Çelebi, Zın dankapı. 

(lsteceli, Muratlı) Yahköy, Beykoz, Dereseki, Akbaba, Bostancı tcerenköy Koz• 
Poyraz (Fener Riva). . • . yatağı mahalİeİeri. · ' 

Fatih şubesi 
13 teşrınıevve 1 930 pazartesı !' 

Kuzguncuk, tcadiye, Burhaniye. · koz- uL-:y _ ______ ~ 
14 teşrinievvel 930 salı 

12 teşrinievvel 930 pazar 
l\folla Şeref, Kirmasti, Sehremini, lskenderpaşa, Ho

caviz, Sinanağa, Sofular, Muratpaşa, Hasan Halife, Hü
sam Bey, Muhtesip lskender, Keteci Karabaşö Hatice Sul
tan, Mimar Sinan, Neslişah. 

Umur yeri, Servi Burnu, Mahmut Şevket Paşa, (Ali 
Bahadır) Polonez, Cümhuriyet, Buzane, (Göllü, Örümce,) 
Paşamandıra. 

13 teşrinievvel pazartesi 
Nevbahar, Melek hatun, Ordek Kasap, Velet karabaş, 

l\lerkez efendi, Deniz aptalereyli, Araba emini; Fatma sul
tan İbrahim çavuş, Uzunyusuf, Seyit Omer, Beyazıt ağa. 

14 teşrinievvel salı 

leli. 

Hatip l\faslahaddin. Tevkii Cafer, Koğacı dede, Avcı Iı) 
BeyMolla Aşkı, Derviş Ali, Katip Maslaahttin. Karii Atik 
Ali Paşa, Tahtaminare, Hızır açvuş, Kasımı Günani, Atik 
Mustafa Paşa, Beyceğiz, Balat Karabaş. 

15 teşrinievvel çarşamba 

15 teşrinievvel 930 çarşamba 
Beylerbeyi, Abdullah ağa, (Küplüce) Çengelköy, Ku-

16 teşrinievvel 930 perşembe 
Paşabahçe, lncirköy, Çubuklu, Kanlıca, Hisar, Göksu. 

17 teşrinievvel 930 cuma 
Koçull~, Ömerli, Sıra Pınar, Hüseyinli, Kılıçlı (ishak-

18 teşrinievvel 930 cumartesi 
Vaniköy, Kandilli, Anado lukavağı (l\firşah) 

Üsküdar şubesi 
Kasap Tim ur han, Haraççı Kara Muhsin, Fadlı Ali, 

Haydar Küçük Mustafa Paşa, Abdi Su Başı. 12 - 13 teşrinievvel pazar, pazartesi günleri 
16 teşrinievvel perşembe Çakırcı Hasan Paşa, İhsaniye, Selimiye, Ayazma, Imra-

lslfım Bey, Rami Yeni mahalle, Cezri Kasım, Eyip Sul- hor, Ahmet Çelebi, Hamza Fakih, Salacak, Sinanpaşa, 
tan, Aptulvedut. Fethi ÇeJebi,Gümüşsuyu, Dökmeciler, Ni- Tavaşi Hasan ağa mahalleleri. 
şancı Mustafa Paşa, Uç şehitler, Cuma, Topçular, Ali Bey 14 teşrinievvel salı günü 
Köyü. Kara davutpaşa, Kepçe, Kepçedede, Bulgurlu l\fesçit 

17 te~rinievvel cuma Evliya, Hocatembel, Hacı Mahmut, Gülf em Hatun, Dur hali, 
Davutpaşa, Çakırağa, Kasabilyas, Ccrrahpaşa, Keçi Hayrettin, Çavuş, Toygar Hamza, Salaksinan mahalleleri. 

Hatun. 15 teşrinievvel çarşamba günü 
18 teşrinievvel cumartesi Selman ağa, camii derununda Selman ağa, Hacı Ha-

Hacı Kadın. Koca .l\fustafa Paşa, Emrihor, Ali Fakih san, Rumi l\Iehmet Paşa mahalleleri. 
rnl>acı B~yazıt, Hacı Hüsevi n ağa, Hacı Hamza Ağa, Can- 16 teşrinievvel perşembe günü 

baziye Hal!' Evhat, Kazlı Ç~ş me, Sancaktar. Validei atik camii derununda Validei atik, Arakiyeci ' B dİ b • !Hacı l\f eh met Arakiyeci hacı Cafer Tabakalar Ka askerah-
e y oe U SU eSl • met efenöi, Ahçıbaşı mahalleleri. 

> 17 teşrinievvel cuma günü 
12 teşrinievvel ı>azar Dudullu, Çekmeköy, Küçük Bakkal köyleri. 

l-Ia:;k()~·. Sütliice Piri l\lehmet Paşa. Keçeci piri. 18 teşrinievvel cumartesi 
1 :l teşrinievvel pazartesi y eni mahalle, 1\f urat Reis, Pazarbaşı Selmani Efendi, 

JstiklaL Kulolrlu. Cihangir. Gümilşsuyu. Koratep<.' " .. ltunizade Kısıkh Bulgurlu Umraniye mıntakaları. 
K:lti1) lustafa Çelebi. Firuzağa. Çukur, Sehit l\1uhtar Bey, 
Riill Hl. Bosta. Hüseyin ağa~ Hortuın. Asmalı mescit, Kemer 
hatun, Iralyoncukolluğu mahalleler i. 

14 teşrinievvel sah 
Galata I{emankeş. Hacı Mimi, l\iü 2yycıt Zr\c!c veni 

cami. Arapc:ımii. Entekycmez, Bereket Zade, Şahkclu ma-
hallelcı·i. 

15 teşrinievvel çarşamba 
Şişli, Feriköy, Duvar tepe, Cümhuriyet. Bozkurt, lnö-

B kırköy şubesi 
12 teşrinievvel 930 pazar 

Samlar, Ay?.yorgi, lkitelli. 
13 teşrinievvel 930 pazartesi 

Yiotl~, Litros, Avas, Çıfıtburgaz, Ayaya. 
14 tesrinicvv zl 930 sah 

Yeni bostan, Nifos, Mahmut, Halkalı. Saf1·n. 

KüçOk haberler 1 
Yusuf Ziya 8 . - Sanayi ve Ma 

ndın Bankacı idare mecli<i reisi Yusuf 
Zivn B. in bugün Avrupa seyahaılndeıı 

avdeti beblenilmektekir. 
Defterdar Şefik B. - Ank:ı rıı · 

da bulunan defterd tr Şefik B. yarın 

şehrimize dnnecektir. 
Recep B. - s~hık ~arı • vekili 

Recep B. dün l''ırk:ı merkc ziııde me~· 

gul olmuştur. 

Behçet B. - T ütün inhisar müdü· 

ril Behçet R. Suriredeki tahkika tı hıı lc 
kın clı hilkömete m:ılöm ıt ,·ermek üzere 
bugün r\nk"rl ya gidecektir. 

Bir terfi - . JaUye müf:ttişleıin· 
den N:ızım Rııgıp B. bı ş müfe ttişli l!t 
terH etmiştir 

Kahve tüccarlarının - bir kış 
mı birle şerek tröst teşkil etmişkrdi 
Bunh nn içinde 15 Rum \'C Ermeni {jÇ 

Türk tüccar v . rdı r. 

Hukuk Fakültesinde - Bu 5t 

ne 80 genç mezun olmuştur. Bun ları 
15 i hanımdır. 

Otomatik telefon - için A11f°J 
pa dın sipariş edilen levazim pek ) 
kında gelecektir. Bundan ~onra bll1 

telefonlar otomatik olacaktır. 

Ekmek fiatı - Bu haftıı 20 f 
ra daha indir ilecektir. ~ 

Fırınlar - Bu ay sonunda ııı3 

na ile işliyecektir. ,1 

Haydarpaşa iıta1iyonu 
Tamir edilecek ve muharebe eSnası~ 

1 bir infilAkll harap olan yerlerı yeııl 
y ~~cakor. -:::;;:;ı 

' 

Gelenler9 glden_!i!) - - ~~ 
Alman muycler müdün.i 1\1. (~ 

ni şehrimize ge'miş \'e dün nıtı tlf 
ziyaret etmiştir, M. S3hmonı tı 
Parisc h3rekct edecek tir. ..t 

Fran•adı Nis şehrinde çıgın 
1
,., 

do Nis" muharr irl erinden !'\1. 
bükreştcn şehrimize gelmiştir. ,,l 

P ri~ darülfunnun reJ.. töriı ~ .. 
riycn Şırleti ,.e :vl'.ldam, jet nhuh' 
ret maks td ile şehrimize gelmışıır· 
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ŞikagO haydutları arasında 
-Jeo London-dan Nakleden : M. G. 

k. B Jk k f Türk - Japon ticaret Atinada ı a an on eransı muahedesi imzalandı Yeni usul bir . 
sınema 

Sefirimiz Enis Bey taraf t~dan verilen mükellef 
bir çay ziyafetinde 1\1. Venizelos ve müteaddit 

nazırlar hazır bulundular 
Atin• 11 (Apo) - Balkan -M--. -V-e.-

0
-
1
.-z_e_l_o_s_ 

konferansı heyeti umumiyesinin 
dün tesvip ettikleri tekliflerin 
en mühimleri ayni genjşlikte ray-

lar istimali suretile Balka 

memleketleri arasında şimeodü

fer mHnakalitmı teksif etmek, 

seyahat usullerini basitleştirmek 

ve telefon muhaberatını tesis 

etmekten ibarettir. Bundan baş
ka umumi bir Balkan birHğile 

mali ve iktisadi bir Balkan ens

tiUisü teşkili de kabul edilmiştir. 

Bugün aza oson içtimalarım 

aktedeceklerdir. Yunan baıv•· 
kili M. Venizelos dün Türkiye 

Turing klüpleri reiıi Reıit Saffet 
B , şerefine ve Enis B. tarahın

dan da Balkan murahhasları şe

refine mu kelJef bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Bu ayın 22 sinde An
karada bulunacak 

Ankara, 11 (V AKIT) - Yunan 
Başvekili M. Venizelos bu ayın 22 
sinde Ankaraya gelecektir. M. Ve
nizeloa ayın 21 inde Elli kruvazö
rile İstanbula muvasalat edecek ve 
huausi bir trenle Ankaraya hareket 
edecektir. 

M. Venizelosun Ankaradaki ilk 
günü ziyaretlerle geçecek, akşam 
Hariciye vekili tarafından şerefine 
bir ziyafet verilecektir. 

M. Venizelosun Ankarada bu
lunduğu esnada dostluk muahede
sinin imzası muhtemeldir. 

Seyrlsefaınde; 

( Akdeniz ) aahldı gitti 
Seyrisefain idaresi tarafından 

ltalyanlara satılan, Zonguldak'ta 
karaya oturan, Akdeniz vapuru 

Bu ziyafette M. Venizelos, dün sabah Haliçten çıkarılmış 
Hariciye vekili ve sefirler de ve kuvvetli bir romorkör tara
baztr bulunmuılardı. hodan Napoli'ye götürUlmüştilr. 
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Muhtelit hakem mahke
me erinde faaliyet başladı 
Türk-ttalyan mahkemesinde dün üç 

davava bakıldı 
~unıartesi günü Aptülhanıit varisleri tarahndan lngil

ere aleyhine Filistin ve Iraktaki gayri menkullerden 
dolayı açılan nıilyonluk dava görülecektir 

Muhtelit mahkemelerde faali- isbat, hem de bu nevi davaların 
yet başlamtşhr. Tatilden sonra muhtelit mahkemelerin salahiye
Hk dafa olarak dün sabah dava ti haricinde olduğunu izah et
görülmüştür. miştir. Bu dava da karara kal-

Dün faaliyete geçen Türk mışttr. 
Ital}•an ha~em mahkemesidir. 3 -

Dun bu mahkeme reis Dani
mar.lcalı M. Hamerihin siyasetin
de Türk aza Memduh B. ve 
ltalyan aza M. Voçino ile teşek
kül etmiş, azamız Naşit B. ve, 
ltalyan ajana M. Montanya bu
rada bulunmadığından, yerinde 
sefaret katiplerinden bir zat ha
zır bulunmuşlardır. Dün bu mah
kemede üç davaya baktlmışhr. 
Bunlar, sırasile şunlardır: 

1 - ltalya tebeasmdap Ma
dam lshmdatyadisin Kmıadasın
daki 50,000 dönümlük çifliğinin 
iadesi için açtığı dava. Ajammız 
bu çifliğin sekiz sene terk ve 
tatili münasebetile mutasarrıfe
sinin tasar:-uf hakkının ziyanı 
ileri sürmüş, davacı vekili Manas 
B., çifliğin vakıf olduğunu, 
terk hükmüne tabi buluomadı
iını iddia etmiş, ajanımız senet
lerinde de çifliğin terk ve tatil 
dolayısile mahlul e kalacağı mu-
8ılrrah olduğunu, davacının bu 
noktayı tercüme ettirmediğini 
kaydetmi§tİr. Mahkeme, davayı 
karara bırakmıştır. 

2 - Dragi isminde bir ltal
Yan: Adanada bazı Ermenilerin 
mutasarrıf oldukları bazı gayri 
lllenku!lesinin muvazza senedile 
~ıendisine aidiyetini iddia etmiş, 
•sbat etmek istemiş, ajanımız 
hern muvazza iddialarının Türk 
kanunJarile memnu 'Jld11ğunu 

" Altendorf Dar ,, Italyan 
şirketi, harpten evvel hUkümete 
verdiği bazı mensucabn bedelini 
altın olarak istiyordu. Türk ajanı 
bunun ancak kağıt para ile 
ödenebileceğini müdafaa etmiş, 
murafaa bitmiştir. Karar verile
cektir. 

Rahatsız bulunan reısi iyileş
tiği takdirde perşembe günü 
Türk-Yunan mahkemesi de faa· 
liyete geçecektir. Cumartesi gü
nü de Türk · lnğiliz hakem mah
kemesinde Abdühamit varisleri 
t~rafından lngiliz hükumeti aley
hme açılan dava rüyet edilecek· 
tir. Bu dava, bir kaç milyonluk 
bir davadır. 

Abdülhamit varisleri, dört dev
let aleyhine dava açmışlardır. 

lngiltere, Frans, Italya, Yu
nanistan aleyhine. Bunlardan 
Fransa aleyhine Suriyedeki ara
ziden dolayı açılan dava, ev...-el
ce Türk· Fransız hakem mahke· 
mesinde ademi salahiyet kararile 
neticelenmiştir. 

lngiltere aleyhindeki dava, 
Filistin ve Iraktaki petrol kuyu
ları ve mümasili gayri menkuller 
için, ltalya aleyhinedki Tarabu
luı ve Bingazideki, Yunanistan 
aleyhindeki dava da o haYaJideki 
gayri menkuller içindir. 

Bu üç hUkômet aleyhindeki 
da•alar peyderpey görülecektir. 

Ankara, 11 (A.A) - Jap~nya 
ticaret muhadesi bugün ımıa 
edilmitir. 

R-101 yandıktan sonra 

Öyle bir sinema ki onun başlıca roJJerini 
yanlar haydutlar ve canilerdir 

-13 -

oynı-

Londra 16. (A.A.) - Saint Paul ka
tedrali ayin için tespit edilmiş olan saattan 
çok e''Vel kesif bir halk tabakası tara-

- Çok itmeyiniz. 
ez mi yeniz. 

Birbirinizi 

fından ihata edilmisti. Kilise derununda 
halka tahsis edilm~ olan bütün yerler ady. 
iş~_al edilmiş bulunuyordu. -~anın saat • - Şimdi ilerleyiniz. 

Yavaf yavaş. Steady, ste-

muddetle kabine azasından, huktımet er- d 
·ı iki .:iıman madam arasm a kftnından, bahriye ve ordu tayyarecı e· Y 

rinden, sefirlerden, dominyon nazırlann- sıkışmış kalmıf olduğundan zor 
dan ve Hint prenslerinden . ~ürekkep nefes alıyordum. Methal anünde 
olan alAyın geçidi devam etmıştır. tepinen ve itişen halk gayet ıen 

Bu muzzam toplanışta, hAkim olan 
renle siyah idi. Yalnız ecnebi ueşele- ve ıuh idi. 
rlnin onlformalarile Londra şeh~inin Beni itip kakmalari gayri ih
etrafını ihata eden gurubun elbiselen bu tiyari olarak rUkua geliyordum. 
meyanda başka renkler arzetmekte idi. Komşumun kulağına mırıldan· 
Öğle vakti rahipler prens ne Ga!le'i ki- dım: 
lisesinin kapısında istikbal etmışlcr ve 

b"tu"n ce - Ne kalabalık! içeri zor prens yerine oturur oturmaz u -
maat ayağa kalkarak millt marşı teren- gireceğiz!. 

nüm etmiştir. Dint ayinin icrasından Bana şu cevabı verdi! 
eve! tayyare müzikası matem marşları 
çalmıştır. Siyahlara bürünmüş olan k~za - Ne yaparsınız. Bedava si-
kurbanlarının akrabasından bulunan ka· nema hergiin bulunmaz. Bundan 
dınlar yerlerine götürüldüğü zaman h~I~ herkes istifadeye koşuyor. işler 
büyük bir heyecana tutulmuştur. Ayını 

K •· kesat. "businessisso had,, dint pek heyecanlı olmuştur' aza ~ur-
banlarınm lstirahatı ruhu ıçin Wesmıster Bu meccani sinema her cu-
kat01ik kilisesinde de blr ayin yapılmış ma akşamı polis müdüriyeti ta-
ve bur.a takriben 3000 kişi iştirak etmiş- Jk "k I 

rafından ha a ı ram o unur. tir. 
Londra, t ı. (A.A.) - R-101 işaretli Herkesin meccanen girdiği bu 

balonun uğradığı kaza neticesinde tel~f salonda sinema perdesi üzerinde 
olanların cenaze alAyı bu sabah kesıf hafta zarfında teskif olunan 
bir halk kitlesinin iştirakile iştirakUe ya· 
pılmıştır. Alay Wesmister kilisesinden vey:l aramlan başlıca eşhasın 
harekf:t ederek bütün sokaklardan geç- ıekli gösterilir. Şöylemek . Jazım 
miş ve Euston istasyonuna geloıiıtir. mı bilmem, aranılan tevkif olu-
Cesei:ler, burada bekliyen vapura kon~- f d 
cak ve gömülmek üzere Gardlngton a nanlardan çok azla ır. 
götürülecektir. Bu şerirler teşhirine herkes 

Brezilya ihtilali büyüyor sevinçle koşar. Oraya giderken 
Buenos-Ayres, ı ı. (A.A.) - Asiler yanıma çok para almam aklığı· 

Federal bükü.metin Rio-Grande-do-Sul mı tenbib etmişlerdi. Çok yan· 
hük1lmcti dahilindeki müstahkem mevkii 
olan Ruanvil'i ve Santa Katrina hükQ- kesici bulunurmuş. Sordum: 
meti dııhilindekl Sanfransisko mi.istahkem - Nasıl olur. Zabıtaya ait 
mevkiini ele geçirdiklerini söylemekte- bir binada yankesiciler faaliyet 
dirler. Asiler Federal hükOmetin cenubf gösterebilirler mi? 
Paranadaki yegAne müstahkem mevkii k ] 
olan Floryano Polis şehrini de tecride - Pek çok ere yapar ar ve 
muvaffak olduklarını beyan eylemekte- asla yakalanmazlar. 
dir. Bu garip sinemanın seyircileri 

Ihtil!lcılar Brezilya müttahit hükO· b 
arasına karı•arak ne gi i seyir-metlerinden 12 sini tamamile kendi ta- Y 

raflarına geçtiğini ve yalnız 7 hükOnıe- cilerin oraya geldiklerini gözüm-
tin federal hükümete tabi ve sadık ol- le görmek istedim. Sözün doğ
duğunu beyan etmektedir. Ancak bunlar- rusu, burada her cinsten adam 
dan bazısında da. bilhassa MatlO c.ro~- vardı. Her sinemaya uğrayan 
so ve Bahya hükOmetleri dahiJlnde ıha-
l~lcılar kuvvetli merkezler vücude gerir- sakin aileler sıörüldüğU gibi, 
mişlerdir. gece ıolcakta tesadüf etmekten 

Rio Crande'den bildirildiğine l!öre inıanm korkacağı simalar da gö-
asi ukerler tarafından neşredilen bir lU d B 1 h hangi bir 
tebliğde : Ceneral Kostanın 3000 kiş i lik rü yor u. un ar er 

1 h d d ·ş ıneslektaılaranın hakkında o bir kuvvetle Saopo o u u unu geçnıı 

olduğu ve bu kun·ete miralay Souza- hafta bir iş'ar olup olmadığını 
nın kumandası alunda bulunan 5000 anlamak için gelmiş olmalı idiler. 
kadar liberalin iltihak ettiği temin olun- Hafta zarfın ınah çalınan, ve
maktadır. Asiler Sanata Katarına hükıl- ya taarruza düçar olanlar da 
meti dahilindeki bütün şehirleri iş~el 
etmişler. Rio Grande du Norte ve Rio tecavüz edeni laYhada görmek 
Grande de Cearar'dıı iktidar mevkiinde ümidile oraya koşuşuyorlardı. 
bulunan hükametleri iskat etmişlerdir. Sıkıştıjım köşede, yanımda böy

R io Grande torpido muhribi Sı nta lece taarruza uğrıyan bir zat 
Kat ' rin 1 sula rın:t gelmiş ve ihtilıll hare- d B d d" kı" var ı. ana e ı : 
ketine istir ı k etmi~tir. Bahri kuvvetler 

' kumandanı A\iggan .Jospert bir beyan-
name neşrederek bütün harp gemileri
nin ihtil:\l hareketine i~tirak etmesini 

ıat. B. Oarülbedayi temııllerı 

Bu akşam 

saat 21 bu 
çukta : 

Mektup 
3 Perdelik 

Piyes _ 

ISTAKBUL BELEDiYESi 

~~ ~I ~~ 
1 1111 1 

- Anlaşıldığına göre zabıta 
her gün geceleyin yolculara si
lihla taarruz eden çocuklar tev
kif ediyor. Geçen akşam iki ba
cak kadar piç yolumu kestiler. 
Ooları yakalarından tutup güzel 
bir dayak atabilirdim. Yalnız 
her birinin elinde bir revolver 
vardı. Hemen cebimde ne varsa 
kendilerine verdim. Ne ile filim 
baılıyor, bakalım veletleri göre
bilecek miyim? 

Manzara kakikaten zengindi. 

lon içinde bir lakırdı tufanı ko
puyordu. 

- işte o.. (Here heis)... Ha
yır bu değil (No,its not the one) .. 
Ne yine bu hergele mi? (Vbat 
again that gay 1) 

Diğer külhan beyce sesler yük
seliyor .• Seyre gelmiş "M. ler,, 
tanıdıklarını sevinçle selamlı~·or

lar. .. 
Heyhat ki şu cinayet levha

sında gösterilenler meyanında 
pek çok çocuk var .. 

Beni salonda gören ve çene 
yarıthrmak için yanıma gelen bir, 
detektif dedi ki .. 

- Oh ! haydutların kafilesi 
kolay kolay imha edilemez. Kü-

çükler evveJi kıymetsiz şeyler çal
makla işe başlıyorlar. Sonraları 
cetaret buluyorlar ve meslekten 
yetişme haydutlar oluyorlar. 

Bu vaziyet hakkında kendin-
den bir mütalaa serdetmektense 

bakim Andrev Briisün mütalaasını 
aynen kaydedeceğim bana dedi ki: 

- Mesele gayet mühimdir. 
Katillerimizin yüzde seksen beşi 
on altı ila yirmi beş yaş arasın
dadır. Her sene Şikago da ne 
kadar çocuk tevkif olunur bilir
misiniz? Tam altmış bin ..• Buıı

larm çoğu mubacır evlatlarıdır. 
Pederleri valideleri ekseriya ln
gilizce bile bilmez\er. Bunlar her 

şeyden mahrum olarak bir sefil 
bayab sürerler. Onlaran gözlerr 
önünde misal olarak ne vardır? 
Kumarhane sahipleri, haydutlar 
umumhane müdürleri; böyle mah
luklar altın içinde yüzüyorlar, ve 
süslü otomobillerde reziyorlar. 
Çocuklar, haydutlara yataklık e
den mebuslardan, rüşvet alan 
polisleden bahsedildiğini duyu
yorlar. 

Artık ebeveyin)erine hürmet 
edebilirler mi? Onlaran bir lok
ma ~kmek için sabahtan akşa· 
ma kadar yük hayvanları gibi 
çalııtıklarını görüyor. Tabii hay
dutları takdirlerle seyrederler. 

Birde gençler için açılmlf olan 
mahkemeleri gözden geçirelim. 
Bunlar polis müdürlüğündedirler. 
Bir dafa bulundum. Genç günah
kir hakimin karşısında ayakta 
durur. Yanında avukatı, rnüddei 
umumi, şahitler ve polisler Yar
dır. Maznun her hakka ve hat
ta cevap vermemek hakkına 

maliktir. Polisin şehadeti şid
detle reddolunur. Hakim bile 
onu redde taraftardır. Çok da
fa hakimin polis memuruna şu 
sözleri söylediğini duydum: 

- Bu delikanlıyı teYkife hak
kınız yoktur.. Aleyhinde hiçbir 
deliliniz yok . Bir dahasında da
ha dikkatli olunuz, polis efendi!. 

Bu hal karşısında Şikagonun 
bir haydut yatağı olmasına hay
ret etmek hatıra bile gelmez. 

SON 

Nadir Han taç giyiyor Yazan: W.S. 1 
Maugham 

Tercüme e· 
den: 
A. Muhtar "'"'fi Geçen seneki gibi salı akşamlan mu

allim ve talebelere, çarşamba akşam
ları üniformalı ıabitana ve cumartesi 
akşamları umuma tenzi!At vardır. 

Sinema buhası üzerinde haydut 
suratlı herifler, obektif önünde 
titremiş olan zenciler, cazip kız
lar, eski ve kaşerlenmİf haydut
lar, yirmi sekizlerden t.ızısının 
siması aksediyordu. Bu filimede 
konuşur filimdense hata olmaz, 
çünkü resimlerin her birinde sa-

Deyli Telgrafın Bombaydan aldığı 
mahimata göre Efganistan Kıralı Na
dir Han bu ayın 16 ıncı günü tetviç olu· 
nacaktır. 

Teh·iç merasimi esna!'ında veliaht 
iJan olu~ması muhtemel olan Nadir 
Hanın oglu Prens Mehmet Zahir Ha 
Hindistan tarikile Kabile dönmüştür. n 



a ımı ben öldürdüm! 

1 Memıeket:te VAKiT 1 
Akhisarda intihap 

Akhisar, 6 (Hususi muhabiri
mizden) - Bugün Dr. Ziya Ali B. 
ve Saruhan meb'usu Mustafa F ev
zi Bey belediye meydanında çok 
alkışlanan birer nutuk söylediler. 
Nutukta intihap ve fikir münaka
şaları mevzularına temas ettiler. 

Yazan: Mebrure Hurşit Belediye intihabatı bugün başlı
yor. Akhi~ar §İmdiye kadar bu de
rece hararetli bir faaliyete sahne 
olmamıştı. Serbesçiler ayak takı
mına hayali vaitlerde bulunarak 
rey toplamıya çalıııyorlar. Halk 
Fırkası sükun fakat azimle hareket 
ediyor. Serbeıçiler intihap heyetle
rini kontrol etmek için hadise çı· 
karmak istiyorlar. Fakat hükumet 
inzıbatı muhafaza etmiye kat'iyen 
karar vermiş, ve intihabatın ser" 
beıçe yapılması için her türlü ted· 
birleri almıştır. 

Reis bey, Karımı da, çocu
ğumu da ben öldürdüm! Ne şa
şıyorsunuz? Yüzüme ne diye ba
kıyorsunuz? Hayır deli değilim 
diyorum size! Karımı ben öl-
dürdüm. Onu ben... Ben boğ
dum! Şu ellerimle boğdum! 

Heyecana kapılıyorum sanma
yınız. Size harşeyi anlatacağım. 
Vekil tutmadığıma da faşmayı· 
nız. Müdafaa edilmek istemiyo· 
rum ki ••• 

Hem ne diye istiyeyim! Mü-
dafaayı kurtulmak, yaşamak 
emelinde olanlar ister. Bense 
biran evvel idam hükmünü ver
meniz için yalvarıyorum. Düşü
nünüz, karımı da, çocuğumu da 
ben öldürdüm! 

Öldürdüm diyorum size.. Öl-
dürdüm! 

Yok, yok korkmayınız! Öyle 
deli gibi bağırdım diye hiç te
laş etmeyiniz. Göreceksiniz .• 

Şimdi herşeyi sükunetle anlata
cağım. O zaman siz de delir
mediğime inanecaksımz! 

Beni her halde tanırsınız de-
ğil mi Reis bey? Başınızı sallı· 
yorsunuz, içinizden: ,, Senin gibi 
kudretli bir sahna san'atkarını 
tammıy an olur mu?., diyorsunuz. 
O kudretli san'atkarı belki dün 
bilmiyenler de vardı Reis bey, 
fakat karısını boğan, çocuğunun 
kafasını parçalıyan katili bugiln 
mektep talebesinden tutun da 
yerinden kıpırdanamıyan ihtiyar 
n'ncye varmcıya kadar herkes 
tanıyor: 

Reis bey hiç öyle kaşlannızı 

çatarak yüzüme bakmayınız. 
Sadede gelmemi istiyorsunuz 

değil mi? Birinci perdeden, facı
anın ilk perdesinden başlıyayım. 
Kulağımda biliyor musunuz oe 
ölüyor? Gonkun aesil sanki: sa-
kan... shkrn... sakın! Demek is
tcrmi gibi 6ıüyor .•. Ama neden 
bu gonk sesi benim faciam baş
lamadan evelde kulrklanmda 
inlemedi, neden o zaman da ba
na ,, Sakan! inanma!,, diye hay
karmadı? 

Sııhi, o zamanlar ben facia
ya değil. tatlı, mes'ut bir kome
diye girdiğimi samyordum. Ha-
yatımm bu güzel piyesi ikinci 
perdede kederle yuğruJmağa baş-
landı... ve reis bey üçüncüyü ha
ber veren Gonk sesleri bpkı 
ölüm ve matem havası çalan 
çanlar gibi ağlıya ağlıya inledi! 

Evet, evet hiç sabırsızlanma
yın, başlıyorum işte. kulaklanmı 

neden mi tıkıyorum, neden mi 
ellerimi Üzerlerine bastınyorm? 
Şey.... Ama sakın çıld•nyorum 
sanmayın! Kafamın içinde hep 
hep gonk seslerini andıran oğul-
tular, iniltiler duyuyorum da ... 
kulaklarımı tıkıyorumf Ama fay
da vermiyor... Onlar sanki be
ynimin içinden geliyor. Çocuğun 
kafasını karyola demirine çarpıp 
parçaldığım zaman böyle acı acı 
bir ses gelmişti.... Beynim ..• Bey-
nim .. Söylesenize ne zaman beni 
bu azaptan kurtaracaksınız, söy
lesenize? Daha hala bir şey an
latmadım diye idam hükmü ge
cikiyor? OyJe mi, Sahi mi? Peki! 
Artık dudaklarımı içinden ko-
pup gelen hezyanlara kapataca
ğım... Yalnız, yalnız yalnız faci· 
ayı anlatacağım .... 

* * * Reis bey, servet ve şöhret 

diye anılan iki peri daha genç 

yaşıta kapmı çalmıştı l San'atımı 
sonsuz bir aşkım, kudretime 
büyük bir imanım vardı. Kadmlı 
erkekli herkes beni ıımarbrdı. 
Sahneye çıktığım zaman benimle 
beraber güler, titrer ve ağlardı. 
Yazın Avrupada dolaşır, kışın 

tiyatromun başma dönerdim. 
Hayat benim karşımda sanki 
binbir çeşit leziz yemeklerin di
zildiği bir sofraydı. Zevk, şöhret 
pora, rahat san'at, zafer, ihtiras 
her şey, ~~rıey elimi uzatmamı 
beklerdi. Ünceleri bunlara hay-
ran gözlerle bakan aç, bir ğün 
geldi ki hepisine doydu; evet 
Başka şeyleri, bayatın önline 
serdiği zevk sinisinde bulunmü-
yan şeyleri özledi. Aık istedi 
sevilmek istedi. Uzatılanları be· 
ğenmedi, onlarla gözlerini doyur
madı. Şöhreti, parası için degil, 
kendisi için sevilmek istedi. 

Geçici heveslerle karşılaşbğı 
kadmdan : "Ne büyük, ne kud
retli bir san' atkirsmız ! Son ro-
lünüzde bilseniz beni ne ıarıtı: 
nız, ağlattımzl,, yerine "Kudre
tinden, san'atından bana ne! Se
ni iyiliğin, biiyüklüğlln için sevi
yorum.,, Sözünü bekledi. 

Halbuki onlar hakikati değil 
yalanı, bakırı değil yaldızı seven 
bakar körlerdendil 

Aşkın basmakalıp sözlerinden 
bıkıp da samimiliğe susamUJ bir 
halde içlerinden sevebileceğim 
birine gönlümün duygulannı ıa
de gözlerimin dili ile anlatmak 
istediğim zaman bilir misiniz be
ni hayalin iriştirdiği ışıklı yüce 
dağ tepesinden nasıl bir inkisar 
uçurumuna fırlatırlardı! 

Ben gözlerimi şefkatle haykır
tırken, bilir misiniz ne derlerdi? 

" O gaçenki piyeste sevdiğin 
kadına söylediklerini bana da 
sa)ıp döksene, bana da o ilahi 
aşk anım yaşatsana ! ,, 

Evet böyle derlerdi 1 Bin bir 
ümitle uzathğım sevgi dolu ka
dehi sırf kelimelerin yaldızına 
bürünmediği, sırf şatafatlı olma
dığı için itip kırarlardı ! 

Onlar, yıllarca bana bayran
lıklannı çeşit çeşit şekillerle 

döken bu yalan alemi aşıklan 
kliçük beyinsizler bende « beni,. 
değil, şöhretimi, san'atımı, kud
retimi severlerdi. 

O çehre, O yürekle beni kar
şılarında alelade bir insan, basit 
bir memur şeklinde garseler 
eminim başlarım çevirip bak
mazlardı ! 

Onlar, açlığımı doyurmıyan, 
ne istediklerini kendileri de bil
miyen hu zavallı mablüklar ba
na bakarken, kollarını bana u
zatırken beni "benim,, çehremi, 
"benim,, duygularımı değil filin 
eserde yaşattığım kıskanç, ateş
li aşıkı, bilmem hangi dramda 
rolünü yüklendiğim büytik feda
kar kahraman tipini severler 
onun için gözyaşı dökerler, onun 
için gülerlerdi! 

işte reis bey, beni hayatın Ö· 

nüme serdiği zevk hazinelerin
den usandır an bu yalan ve yıl
dız aşıklan oldu. Kendi kendime 
-sanki buna imkan varmış gibi
kalbim, hislerim, yüzüm hulasa 
benliğiıl için sevilmeği düşündüm 

O aralık sokakta çok hoşuma 
giden bir kız gördüm. BeJli et
meden günlerce peşi sıra gittim 

C. H. F. kazandı 
Akhisar, 7 - Akhisarda Mar

mara nahiyesi intihabı yapıldı. 
Serbestçilerin bermutat kavga ve 
yaygara çıkarmalarına rağmen H. 
F. büyük bir ekseriyetle intihaba
b kazanmıştır. Serbesçiler kaybet
tiklerini görünce yolsuzluk oldu di
ye yalnız bir günde kırk muhtelif 
makama telgraf çekmişler, bir de 
istida ile "intiahbata iıtirak etmi
yeceğiz,, diye müracaat etmişlerse 
de bu oyunun muvaffak olmadığı
m görerek istidayı geri almıılardır. 

Serbea fırkadan istifalar başla· 
mı§, idare heyetinden eczacı Esat 
Bey istifa etmittir. Bugün, aerbes
çiler intihababn hatalı olduğuna 
dair bir konferans vereceklerdir. 

Bugüukü uçuş 
G. 28 Yunkers tayyaresi bu 

sabah saat 9 da şehir üstünde 
bir uçuş yapacaktır. Bu uçuşa 
gazeteciler de davet edilmiştir. 

Yann sabahta Atinaya hare-
ket edecektir. 

Operat6r memlaketine gitti 
"Ô1düren adam,, filiminin ha

rici mauzara kısımlannı çevirmek 
tizere ıehrimize gelmiş olan o· 
peratör Kart Kurant Almanyaya 
dönmüştiir. 6unun sebebi, söy
lendiğine nazaran oradan sesleri 
alabilecek tertibatı haiz bir 
kamyon tedarik etmektir. Her 
Kurt kumaltın yirmi gün sonra 
tekrar Istanbula gelme.si bekle
niyor. 

Devlet bankası ve muallimler 
Büttın muallimlerin devlet ban

kasına iştirakleri bakhındaki ta
mim dün Maarif idaresine gel· 
miş ve muallimlere tebliğ edil-
miştjr. 

11ııııııımıımıH•• .. w• ••111 IMMoım......-.""""""'m•ııo nııınmrmnnuıııı 

Nenin nesi olduğunu öğrenmek 
için bir hafiye gibi giinlerce 
ilinlar tasarladım. 

Yirmisinde bile pek yoktu ga-
liba. Tanınmış kadın tarzihane
lerimizden birinde çahşıyordu. 
Sarhoş bir amcasmdan başka 
kimsesi yoktu. Terzihanenin sa-
hibini tanıyordum, gittim kadın
cağıza hülyamı, emelimi anlattım. 
Fazla uzatmıyayım, kıza kendimi 
sigorta şirketlerinin birinde ça
lışan 100 lira aylıklı bir katip 
diye tanıttım. 

iki ay her akşam onu atelye-
sinden alıp evine götürdüm. Cu
malan tiyatroda işim olmadığı 
zaman karda bayırda gezdirdim. 

Bu iki ay içinde onu deli gibi 
sevmeğe başlamıştım. O da beni, 
zenginliğimi, san'atımı, şöhretimi 
bilmeden beğeniyordu. Bazen 
bana ömründe biç tiyatroyd git
mediğini söylüyor, yeni piyes 
ilaolannı gördükçe manalı manalı 
yüzüme bakarak bu hevesinin 
tatminini bekliyordu. 

O zaman deli gibi eJlerini ka· 
pıp öpüşümü de ilerisi için bir 
vait sanıyor masum, masum 
gülüyordu. 

(Sonu yann) 

Kayseri deni diği vakit .. 
-

Akhmıza niçin açık göz 
tacirler ge,ir ? 

ismet paşa bükümetinin belli 
başlı eserlerinden biri olan şi
mendüfer, Sivasa gittikten sonra 
oraya kadar gitmek, benim için 
bir kabe ziyaretinden daha mü
himdi... orta Anadolu seyahahm 
bilhassa bu fırsatı verdi. 

T osy:ıdan lstanbula dönünce 
ilk işim bu ziyareti yapmak ol
du Kayseride trenden indim ve 
bu Anadulunun belli başlı şehir
lerinden biri olan bu şehirde 
birkaç gün oturdum. 

Kayseri denilince bizim her 
zaman hatırımıza, Kayserili açık 
göz tüccarlar geliyor, Bil· 
mem neden, sırf tican hayatta
ki muvaffakıyetleri yüzünden ba
zı hikayeler uydurulmuş olduğu
nu görüyoruz. Kayseride kaldı· 
ğım dört gün zarfında bu hika
yelerin ortaya atılmasının sebep
lerini araştırnıakla uğraştım .. 
Edindiğim netice şudur: 

Bundan kırk, elli sene evel 
Kayseri orta Anadolunun en 
mühim ticaı i bir şehri bulunu
yormuş... Konyadan tutun da 
Yozgat, Kırşehir, Ankara, Sivas 
ve civarı bir çok yerlerin, Kay
seri merkezi. imiş... Anl<araya 
bilhassa şarktan gelecek her şey 
Kayseriye uğramadan geçmezmiş. 
Onun için kayseri de her sene 
muaazzam panayırlar, pazarlar 
kurarlar ve büyük mikyasta alış 
verişler olurmuş.. Bu aksuata
larda en çok kazananlar Kayse
rililer olduğu için diğer vilayet
ler balkı bunları çekemezler ve 
alış verişlerine sekte vermek için 
onların hilebazlıklarmdan, liya
katçılıklarından bahsederler, fa

kat gene onları alt edemezlermiş 
Fakat bugün Kayseride eski 

karlı işler kalmamış, Kayseri 
büyük bir ticaret şehri olmaktan 

çıkmış, fakat kayserililer gene 
eski Kayserili olarak kalmışlar. 
Kayseride kaybettikleri karı 
başka yerlerde aramıya kalkış· 

mışlardır. işte onun için memle
ketin hangi tarafına gitseniz 
orada muhakkak bir Kayseriliye 
tesadüf edersiniz. Belki de «İnsan 
doğduğu yerde değil doyduğu,, 
yerde darbı meselinin çıkmasına 
Kayserfüler sebep olmuşlardır. 

Benim bir görüşümü takviye 
eden birkaç misali zikredebili
rim. Bir defa Kayseride birkaç 
kahvehaneden başka oturup boş· 
boğazlık edilebilecek hiç bir yer 
görmek imkanı yoktur. Dilenci
ye nadir tesadüf edersiniz. Bun
lar da hariçten gelen kimseler
dir. Her Kayserili eline geçirdi
ği cüz'i bir sermaye He ekmek 

parasını çıkarmaya bakar. Kay
serili işçi Türkiyenin her tara
fında, hatta ecnebi memleket
lerinde alnının terile kazancını 
temin eder. Kayserililer ~ususi 
hayatlarında da muktesittirler. 
ve esasen iktısadı çok severler. 
Memleketin jeografik mevkii za· 

ten b..ıra halkını iktısat sahasına 

ve ticarete sevketmi~tir. Çok 
eski zamanlardanberi bu böyle 
c!evam etmektedir. Hafriyat ne· 
ticesinde buralardan çıkan Hitit 
kitabelerinde de ticari vesikalar 
zuhur etmiştir. 

Kayseriden Sivasa giderken 

istasyonlarda içecek su bultı"ak 
pek müşkül.., 

Bir müddet içecek bir yuduın 
su bulamadık. Sivas huclndunca 
Ayıldız istasyonuna geldik 

- Burada iyi su vardır. De
diler Daha tren durmadan elin
de bir su tı:stisile bir amele 
konpartumamn önüne geldi. Her
kes bu ameleden su aldı. 

Yol arkadaşları meyanında 
miralay da vardı. Bilahara ken· 
disinin Sivaslı olduğunu anladık. 
Bu arkadaş sucudan hem su şi
şesini doldurdu, hem de onun 
nereli olduğunu sordu ve hiç 
beklenilmeyen bir cevap aldı: 

- Kayseriliyim!. 
Miralay bey bir an için su şi

sesini elinden atacak gibi oldu 
~e kazaran çehresile yarı mah-

çup, yarı asabi. 
- Vay canına, dedi; Kayse

riden geliyorlar da Siyas suyunu, 
gene Sivaslılara bardağım yüz 
paraya satıyor, şu Kayserililer 
yaman adam vesselam ... 

Başka bir erkanıharp kayma· 
kamı da şunu anlattı: 

- Kendileri asker ocağına 
yeni gelen efrattan okuyup yaz
ma bilenleri ayırıyorlar mış.. Sıra 
bir nefere gelmiş ve sorulmuş: 

- Sen bilirmisin? 
Ben Kayseriliyim, efendim! 

Talat Hlimtaz 

Cüzdanlar lizer:nde 

Sahtekarlık yapıl
dığı tahakkuk etti 
AIAkadarların tevkif edilrr.e

leri muhteme1dir 

Zat işleri muhasebeciliği ida
resinde maaş cüzdanları üzerin
de yapıldığı söylenen suiistimal 
haklunda tahkikat bitmek üze-

redir. 
Dün haber aldığımıza göre 

Sarraflara vasıtalık ettiği söy
lenen Rıza ef. isminde birisi po· 
lisçe nazaret altına ahnmışhr. 
Bundan ma'da hadisede alakadar 
olan dört Rum ıki Türk sarrafla 
iki memur zan altında bulun
maktadır. Bu günlerde bazı tev· 
kifat yapılmak ihtimali kuvvet· 
lidir. Tahkikat, yapılan sahtekar
lığı tenvir etmiş gibidir. Söy· 
lendiğine göre sahtekarlık, cüz
danların geçenlerde yapılan teb
dili esnasında olmuştur. Şube

lere gönderilen bu cüzdanlardan 
sahipleri tarafından alınmıyan 
ve idareye iade edilenlerden 15 
tanesi çalınmış ve sahte ilmi
haberle tahsilat yapılmıştır. Cüz· 
danların sahipleri müracaat 
edince sabık mes'ul muhasip sah
tskarlığın farkma varmış ve der
hal müfettişliği işten haberdar 
etmiştir. Bundan sonra yapıJaıı 

teharriyat neticesinde bu ciiı

dan)ardan birisi bir sarraf dük
kanında bulunmuştur. 

Beykoz ks.ymekcmlığı 
Beykoz kaymakamlığı için 

oradaki saraylardan birisi tahsis 
edilmişti. Bunun tamamını rnü
teakıp 1 p• rnıkamlık bura}'a nak"' 
!edilecek ır. 
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M. Meclisindeki Hararetli Müna

ko14lor Nasıl Geçmitti 1 
JMahkeme ve icra ilanlarıJ M. M. V. satın, alım heyeti 

ilenlerı 

Serbest Fırka Liderinin adll, mali ve iktıııdl cephelerdeki 
tenk:tlerine kartı Vekiller tırafındın verilen oevapıır 

vazıh ve kuvvetlidir 

lstanbul 4 ncü icra memurluJ!undan: 
Yani velet Dimitri Andrikop· 

lo Ef. nin Mm. Izmarağda binti 
Dimitri çaliki zimmetindeki ala
cağından dolayı ipotek yapılan 
Büyükadada Y anaros sokağında 

[Dünkli niWuunızdaıı mabat] ktir olduğunu ispat edecek. r1eaiaklar- 2,2, 1 numaralı maababçe hane 
8ÖJ'fendJ. Burhanettin Bey dedi ki, dır. Biz millt hdkinUyete o kadar mec- ve müıtemilib iki defada kırk 
-Uüldimet böyle cennet gibi yerleri hı- lılbuz ki kendi zararımıza oha dalu o- beı gün müddetle mevkii müza
l'Ü:l)ııor da ıssm çöllere şimendifer yap- nwı kullanılmaauıı arzu edenlerdeniz. yedeye vazolunarak on bin beş 
aaakt:ıdır. İster misi_niz ki sizin kollan· Daima ve her gerde onu iateriz. (Alkıf- yDz lirada talibi uhdesinde olup 
nızdan, :ra;ylan; kemiklerinizden tra- lar b'avo 8et1lerl) 
?el'llleri npılank buraya da şimendi- UÇ KISIM ŞiKAYET bedeli müzayede haddi layıkında 
fer yapılsm,, halk batırdı: "İsteriz, Belediye intihabatı: Belediye inti- g5rUlemediğinden kat'i ihalesi 
isteriz. dediler. (Handeler) habahndan bJr çok şikayetler aldığımı icra kılınmak llzere bir ay mfid-

SIKA YETLERlN MAHlYETI söylemiştim. Ve bilhassa vatandaşlar- detle temdiden müzayedeye vaz 
Yapıla.o. fildeytleri validen sorduk. söyleuıiştmi. Ve Bilhassa va- olunmuştur. Sokaktan demir ka· 

Vali dediğim gibi ilçe ayırdı. Dedi ki: tandaşlardan olduğu gibi bir • .. 
-ıllrlsf zabıta meselesidir ki bunu za- kısım şjliyetler de bana dev- pılı bahçeye girildikte kArgır uç 
lota görmektedir. Birisi intihap kanu- redildi. Bu şikayetleri üç kısma a- ayak merdivenli bir küçük sofa 
nuııa aittir. Soruyorum matbu olsun yırınak mümkfindür. Bir kısmı doğ- üzerinde bir oda bir heli, altın· 
ma, olmasın mı, fırka girebilir mi, gi· rudan doğruya zabıta vukuatile zabıta da bir sahrenç, yanında bir ara· 
remez mi, gibL Uçüncüsü memurlar hadlsatıdır. Bu zabıta hadisatmda me- balık, üstünde iki ufak oda ze
içhıdir, dedi Serikte bir vak'a oldu. mor olan zümreler müddeiumumner, mini çimento döşeli ve sabit 
Serik kazası tahminen ytiz elli hane- valiler, kaymakamlardır. Bunlar oto- 'ft 
lik bir kaza merkezidir ve Antalyaya matikman harekete gelirler. Bunun i· ocaklı ve kazanla mermer çı 

B~yotlu 5uih mahk.emıst 4 üncü hu
Jeuıl hdlumliJ!inden: Niğdedeki kıtaatın ihtiynçlan ola 

ekmek kapalı zarfla münakasaya ko 
muştur. İhalesi 15110'930 ~a~amba g 
nü saat 15 te Niğdedeki ası~eri satma 
ma komisyonunda yapılacaktır. 'l'aU1 

Jerin şartname almak ve• teklifleri 
vermek üzre teminatlarile mezkiir k 
misyona müracatleri. 

Jandarma fmalathanesı 
ilanları 

Beyoilunda Hüseyin ağa ma· 
hallesinde doiramacı sokaığnda 
kain atik 19 ve cedit 17 numa
ralı ve 2500 lira kıymeti mu· 
hammineli hanenin tamamı ile 
Beyoğlunda Kamer hatun ma
hallesinde Kalyoncu sokağında 

atik 95 Ye cedit 101 ve 113 
numaralı ve altında dir bap fu-
runu havi ve tamamı 24000 lira Kilo 
kıymeti muhammineli bir bap SOOO Koyun eti 

5000 Kuzu eti 
apartımanın nısfı keza Beyoğ- 20000 Sığır eti 
lunda Hüseyin ağa mahallesinde ı - Çanakkale 3 numaralı jaı 
Kırlangıç •okağında kAin atik danna mektebi talebe efradını 
24 ve cedit 32 numaralı 3400 1/ 9/ 930 tarihinden 931 aenesi ~ 
lira kıymeti muhammineli hane· ğustos gayesine kadar bir seneli 
nin tamamı ile Beyoğlunda Ka- İa§elerine muktezi 5000 k ilo koy,: 

eti 5000 kilo kuzu eti 20000 kilo ı 
mer hatun mahallesinde Simitçi ğır eti 27 / 9/ 930 tarihinden itib 
sokağında 3 numaralı hane cep- ren 26 gün müddetle kapalı zar: 
hesi altında 101 numaralı bir la münakasaya vazedilmiştir. 

lı 
tok )"akındır. Orada bir vak'a oldu. çin emir almağa lüzum yoktur. Emirler buğata mahalli çamatırlığın üze· 
O da §Udur: Halk karşı fırka ve C. H. kanunda sarihtir. Asayiş ihlal edilirse rinde demir merdivenli malta 
F. diye sokak ortasında yekdiğerile cürüm vaki olursa kendiliklerinden fa- döıeli bir tarasa, iki su deposu, 
miinauaya başlamak için toplanmış- aliyete başlar. Ve failleri nerede olur- gazla müteharrik lsviçre markalı 

bap dükkanı havi ve tamamına 2 - Etin ihalesi 22/ 10/ 930 ~ 
4000 lira kıymet takdir edilen şamba günü zevali saat on be,te 1 

hanenin nısfı ve keıa Beyoğlun- layet dairesinde icra kılınacağı: 
da Kamer hatun mahallesinde dan ihaleden evvel mektep idar~ 
Simitçi sokağında kain 1 numa- ne müracaat eden taliplere dera 

ı ı 

tı. Kaymakam kendilerine dağıJmala- sa olsun yakalayıp kanuna teslim eder b b' 
su motörü ile su tulum ası, ır rmı söylemi§, dağtlmamışlar. Başta ler. Binaenaleyh bu nevi şikayetleri k 

kendim olmak üzere jandarmalarla maha11erine yazarak kMuna teslim et- kuyu, bir limonluk, bir ü-
beraber tabancalarmı havaya atmış- meJerini rica ettim. İkinci nevi şikayet- me1, bahçede başka bir kuyu 
lar. Tabü nkuat yok. Halk dağılmaş. ler doğrudan doğruya intihap kanunu- vardır. 
Bunun bir manzarası asayişi muhafa- nun yanlış tatbik olunduğuna dair şi- Bahçeden Uç ayak merdivenle 
zadır. ikincisi ise - halla tedhiş ve hal- k!yetlerdir. r 
lan rqlerini almaktır · Gerek birincisi Vatandaşlar arasında bütün beledi- girildikte zemini çini döşe 1 ara-
\'e gerek ikincisi mahallinde tahJdka yelerin reyi serbestisini muhafaza ile hk aralık üzerinde camlı bir ka
ihU~ olan meselelerdir. Valiye em- mükellef olan mahallt jandarma, kay- pı ile zemini mermer d6ıeli bir 
rettik, mektupçu gitti. Tahkikat yapı- makam, vali intihabat cereyan ettikçe aralık üzerinde sol tarafta kapı 
Yor. Bagüıa de oradadır. Tahkikatım orada hazır bulunacak ve zabıta ve in- ile bodrum katana inildikte zemi· 
bitirip bize bildirecektir. Arkadaşlar, zıbat tedbirleri alacaktır. Eğer Fethi ni çiment ·b' d arahk üze-
mehkeme kapısına giden, hük1lmet ka- Beyfendinin buradaki bu acı şikayetle- . d ~ • ır 0 a, b. h 
Plaına giden, hatta muhtara giden elin- rinde bir propaganda kasti yoksa behe- rm e zemını mermer ~r .ama~ 
de arzuhali olan adam kendisinin hak- mehal bunda ufak bir vehim vardır di- alafranga banyo mahallı, hır hela 
lanın gayet bahir ve zahir olduğunu yeceğim. Ve söylediğim sözler çok tah- aralıktan zemini parke döıeli 
lider gitmez hakkının verileceğini zan- min ederim ki bu vehimleri izale ede- bir sofa üserinde iki oda, bu 
Jleder. Zatea ~tmesinin sebebi budur. cektir. (Alkışlar) sofadan kapı il mini mermer 
Böyle olnıaua hükOmet kapısına gel- ADLlYE VEKlLİNlN d- l' t f edze . k 
lnez. HükOmet kapısında kendisine BEYANATI oşe ı ve e ra ı emır. ~arma -
hakkın yok denilditi Yakit haksızlık Adi° V k'l' y 1 K 1 B S lıklı ve bahçeye nazır ıkı tarasa ol . . ıye e ı ı usu ema ey ( i- d S f d y ft b. 

şartnameler mektep müdüriyeti 
rah ve tamamına 2400 lira kıy- den verilir. 
met takdir edilen hanenin nısfı 

3 - Münakasaya iştirak edect 
ile Beyoğlunda Kamer hatun ma- taliplerin verecekleri teklif nam 
hallesinde Simitçi sokağında ki- ler şartnamedeki şerait dahiline 
in 5 numaralı ve tamamına 3000 verilecek fiat yazı ve rakamla ok 
lira kıymet takdir edilen hane- nabilmesi için açık yazılacaktır. 
nin nısfı Teşrini saninin birinci 4 - Bedeli muhamminin % 7 
Cumartesi günü saat on dörtten teminatı muvakkatesi sandık ma 

buzu ve ya hükumetçe maruf ba 
an alby~ .ka?ar mahkeme sal.o- ka makbuzları kıymeti muharrer 
nunda ıkıncı açık arttırma ıle si üzerinden istikrazı dahili tah, 

satılacağından dellAliye ile ve ihale latı ile borsa fiatinden % 10 no 
pulu müşterisine ait olmak tarh sanile sair mali esham ve tahvil 
ile iıtiyenlerin mezkfir günde pey tın teklifname ile birlikte ikin 
akçelerini alarak hazır bulunma- bir zarfa koyarak komisyon riy 
lan ilan olunur. seti.ne bir~r makbuz mukabilinc 

verılecektır. 

Üsküdar birınet sulh lıukulı mah- • ' 
l(,emeıindm: iLAN ..... ,., 

Malsahibi Yusuf efendinin Se- 1 - Çanakkale doiruzuncu ja 
Uyor, mUdahale _?luyor diye şikA.yet- nop) _ Dahiliye vekili arkadaşımın Yar ır. o a an sag tara a ır 

~i olur. Bu hallerede ~ik&yetler vaki müdahale mes'elesinden bahsettikten aralık üzerinde yüklU bir oda, 
çi olur. ~akikatlerin tezahüründe kanu sonra benim de iki kelime ile gayet mü- od~dan yine bodrum kat1Da inilir 
nu . ta~bik .etm.e~ mecburiyeti vardır. him bir noktayı tekrar burada söyle- bir oda vardır. 

darma mektebi talebe efradı iç 
lihattin beye mukavelename be§ bin kilo koyun eti, yirmi bin J 
ile ve bir ıene müddetle kiraya lo sığır eti, beş bin kilo ku 
verdiği Ü•klldarda lhsaniye ma- eti 931 senesi ağustos gayesine le 
haJlesinde Musta Pa~a sokağında dar bir senelik iaşelerine mukta 
20 No. lu hanenin 1-10-930 ta- et 27/ eylül/930 tarihinden itib 
rihinde mukavelesinin ihamana ren 22/ T eşrinievel/930 çarşam! 

Tabıidır ki, şikayet gelir gelmez ya- mekJiğim icap ediyor. O da Fethi· Bey- Zemini çini döıeli bahçeye 
Pyılacak şey falan iş yapılmış mıdır? fendi adliyeye dair söz söylerken il- çık 1 'k' thal' I 'b' ık 
a~ılmamı§ mıdır? lcap ederse mü- tifat ettiler. Yeni vekilin mahkemelerin .. 1 ~r 1 ı '?e 1 0

• 8!1 . ~ a~a 1 • 

fettış gönderilir; icap ederse mahal- müdahaleden azade olarak icrayı file- uzermde yıne zemını çını doşeh 
linden sorulur. Serik kazasında o deceğinden eminim gibi bir şey buyur- bir ocak mahalli, mermer muı· 
'1lk'a baklanda yaptığımız tahkikat dular. Ayni zamanda başka bir şey İ· luklu el yıkamağa mahsus mahal 
b11dar. ma gibi vardır. ~unun alhnda o ima bir dolap bir kilar, mutfaktan 

gününe kadar yirmi altı gün mü 
binaen malsıhibinin talebi üze- d ı k ı fJ et e apa ı zar a münakasa~ 
rine mezkur hanenin tahliyesi vazedilmi_ştir. 
Jü.zumuna dair yazdan ihbarna- 2 - Etin ihalesi 22/ 10/ 930 ça 
me zirine mumaileyh Selahattin şamba günü zevali saat on beş 
beyin mezkôr haneyi terk ile vilayet dairesinde icra kılınacağıı 
e]yevm ne tarafa gittiği meçhul dan ihaleden evvel mektep idare2 

ADANADAN GELEN mahkemelere mudahale olunuyordu. zemini toprak bodruma inilir. 
ŞiKAYETLER Bundan sonra ümit ediyorum ki olmaz M f k d b' k .. k d 

Adanadan da ıikdyet oldu ve yapı- demekse zannediyorum bu değildir çok ut a yanın a ır ~çu 0 a, 
lQla fikdyette "ıUdh tehdidi havcuıı Ada- ümit ediyr.m ki bu değildr. Fakt en ufk babçe kapısı yanındakı mermer 
ilanın ıa/ muhitini bulandırıyorn gibi bir ihtimal varsa böyle demekse_ bu- methalden çift ahşap ceviz mer
falrcuıe tabirler de vardır. Tahkikat nu kendisi de kabul etmemek lazımdır. divenle çıkıldıkta merdiven ya-

. l/aptıJc. Böyle bir ıey olmadığını yal- Onu kabul edememe, etmiyorum. Çün- nında zemini ahşap Ye etrafı de· 
1llZ Çolak .Alametle, Simsar Abdülkadir kü türk adliyesi mahkemelerin istikla- mi k k 1 klu bir tarasa zemi-
ialPClndeki adamlann yaptıklan kanun- lile ve her türlü müdahaleden azade o . r or u u k dö r k 
•ı,z laarelcetlerden dolayı teokil edil· tarak muhakeme etmeleri, hükmetme: nı tamamen P~~. e .. şe ı • ısmen 
dllcl~ı l1e bcqka hiç bir vatandaşın leri teşkilatı esasiyenin en büyiik bir camekanla bolunmuş, bır sofa 
'llletJkuf olmadığı anlaşıldı. intihabata hükmü olduğu daha doğrusu Türk üzerinde iki oda camekanla bö-
ait bir ıey yoktur. Cümhuriyetinin temellerinden biri ol- Uinmüş diğer kısımda üç oda ve 

BSKIŞEBIRDE NE OLMUŞ duğunu bilir. Onun için türk adJiyesi tarasa ~zemini mermer döşeli 
Eskifehirden de böyle ıikdyetler müdahaleden azadedir. Ve Türkiye bi l 'f L hali ve mermer 

"«rdır. Cümhuriyeti baki oldukkça öyle kala- r a a ranga L Ar l kt n h 
RfendUer, hülalmet memurlarının cakhr. (Bravo sesleri alkışlar) musluklu mahak J ab.1 a a . şap 

t1Qztlesl intJJcabatta 11atandaşların hak BlR lSNAT merdivenle [çı ı ır ır merdıven 
«>e lallrriyetlerinin teminidir. Eğer aıa· Saffet Bey (Erzincan) - Muhterem altı, merdivenden çıkıldıkta sa-
1/if olmazsa De inzıbat temin edilmez- arkadaşlar 1 fırkaya mensup hatiplerin bit dört dolaplı ve mermer mus
•e o otanıekette intihap var, intihap bilhassa Başvekil Paşa Hz. nin bu ka- luklu bir sofa üzerinde biri di-

ne müracaat eden taliplere derh 
bulunduğu mahallesi heyeti ihti- şartnameler mektep müdüriyetiı 
yariyeıi tarafından verilen meş- den verilir. 

ruhattan anlaşıJmıt olmağla tari- 3 - Münakasaya iştirak edec< 
hi ilandan itibaren bir mah zar- taliplerin verecekleri teklifnam 
fında mezkür haneyi tahliye et- ler şartnamedeki şerait dahiline 

verilecek fiat yazı ve rakamla ~ 
mesi hususunda mumaiJeyhe teb- okunabilmesi için açık yazılacal 
liii makamına kaim olmak üze- tır. 
re HAn olunur. 4 - Bedeli muhamminin o/o 7, 

teminatı muvakkateıi aandık mal 
buzu ve ya hükfunetçe maruf baı 
ka makbuzları kıymeti muharrer« 
si üzerinden istikrazı dahili tahv 

Satılık arsa 
Bakırköyünde Aksu mevkiinde 

çimento fabrikası ittisalinde fab
rika yapılmuma fevkalade mU
ıait kırk dönümden fazla bir ar
sa ratıhktır. S. Z. rümuzile 

latife borsa fiatından yüzde on no 
sanile sair milli esham ve thavil~ 
tın teklifname ile birlikte ikin~ 

hilnigeti oar denUemez. Hükdmetin po- dar kıymetli, b ukadar kuvvetli beyana y • 1• 'ki oda · 'k' d 

'
'·•-~ . h ·d k"' .. 1 gere geçı ır ı yıne ı ı o- z t · .. tl "'""' ·N Janda.rmasuu belediyenın ve n an sonra ursuye ge mek benim İ· . zemi . . . .. . e emı.ze muracaa arı. 

l/Q INrluıngi bir dalrmin önünde gezer· çin belki de zaittir. Yalnız ifası benim l~ph bır oda, nı çını doıelı 

ga- ~ir za~fa konarak komisyon riyas« 
tıne bırer makbuz mukabilinde ve: 
rılecektir. 

ke,a t16rmek De buna derhal müdahale- için vicdani borç olan bir vazife vardır bır halA, tavanları ve kapılar 
dl.,. tletnek doğru değUdir. Buradan ki onu ifa için geldim. yağlı boyalı ve nakışhdır. Bah
billıa.8a verdiğimiz emirler Dardır. iz- Arkadaşlar Fethi Bey İzmir tezahü- çede bir kuyu, ilç havuz ve ya ... 
ltılr rxıli.aine rJerdiğbniz emir de bu yol- ratından ve gezdiği yerlerden bahSetti- laklarla solama tertibatı vardır. 
~~r. lzmlr lı4dhelerlnden ~ihenbebt- ği zaı;nlia~ htalk~ tttiezalhürTata sebep olan Bahçede 150 kadar nadide u.,. olarak bütlln kazalarda ınt a a avamı nı asvır e er. ahlil ettiler. v • 

e.tlaaaında hariçten tasarruf edeceğiniz Kendi noktai nazarlarmca ve bu mu- ~vrupa mey•e ag~ç ~e fıdan.la
~erl intihap merkezlerine getiri- harrik1erden birisi de C. H. fırkasının rıle, çam, ıhlamur, ıncır, palmıyc 
rtla ld, Datandtlf kam dökülmesin de- taşra te~kilatıdır. Arkadaşlar bu de- ve sair eşcarı müamire ve gayrı 
dl4, EfendUer tekrar arzetmek ilterim mek:tir ki: Halk fırkası taşra teşkilatı müsmire vardır. Derununda 
kl ll'etJıl Beyf;ndlnln ıöyledlkleri gibi millete bar olmuş ve bu sıklet albnda borçlu madamın kocası ve vekT 
~e oakl değildir. lıte tamimler halk bunun aleyhine tezahürde bulun- Alekaandros Sevastopulos ~/ 
6"'-'cı (kdll ualerl) maş. ak' 1 k' ad d y 'ld' 

Ba lııuıua ait tamimlerle ba.fınızı Arkadaşlar f bu Jsnadı fırka tama- s ID o up ır . e egı ır. 
~ ı.umigorunı. Görecek arka· men ve kat'iyetle reddeder. Hakikaten Hududu: ~ır tarafı Karaso 
"-tl«ra bcralarım. Herkes gelir, okur, faziletlerile, fedakarlıklarile, gayretle Ef. (çayırı), bır tarafı lebiderya 
'IJıtlcır.. Anlar ld halk fır1"uı h/1/dlmtdl- rile ~alışan fırka arkadaşlarımızı bu arkası Florida Vaso hanesi, cep~ 
dıe laarrtlldc, /a4klrnlv""" Deln lr:l ken- İ1JJ1attan tamamile tenzih ederim (Bra- heıi Conpaşı (Yanaros) sokağile 
dl ~ ilald olMJ ndadar ltlJnwt· fDevamı yann] 1 mahduttur. Kıymeti muhamenesi 

(19238) liradır. Mesahası : Umum 
arazi 6473 zira olup köşk 370, 
ıiradır. 

Mutfak 58, 50, kömürlük 12 
iki kat bina 89, çamaşırlık so: 
su hazinesi 24, motör dairesi 
59,50 zira ve limonluk 84 50 
. d ' zıra ır. 

Talip olanların kıymeti mu ham 
menesi olan 19238 liranın yüzde 
onu nisbetinde pey akçesini 
mustashiben 15-ll-g30 tarihinde 
929-5079 No. h dosyada bizzat 
veya bilvekale müracaatları ve 
faz]a malumat dosyasmdan ita 
edileceği ve saat 14-16ya kadar 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

iLAN 
G irin oğlu karresinden Kaz Güden 

oğlu l Iüseyin kızı Ruki) e Osmancık 
Asliye hokuk mahkemesine lıilmüracııa 
biraderleri 1 [a.:;an ve l\Jusıarı umumt 
sererlıerlik tc askere Se\.kolunarak hayat 
ve mcmııu meçhul bulundugımdıın 
merkumunun gnipliklerinc hüküm itasını 

talep \e rica kılınan muh:ıkcmcdc mer
kuoıun I laS"an ve l\Iusrafa bldaj eti sefer
berlikte askere sc\ kolunnrak gaip olduk
l arı yapılan te tkikat neticesinden anlaşıl
mış olduğundan kanunu mctlcnlııin 31 
ve 32 inci maddeleri mucibince merku

mun I lasan 'e Mustafanın goipliklerine 
ve nüfus siciline ölmüş kaydı ile j~aret 
olu.nm~sın;ı 11 ·9-9.10 tnrilıinde karar 
\ erılmış olmakla tcbJiıı- makamın~ k 

l . "' " aıaı o mak uzere ke~ fiyet il~n olunur. 
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juıl•- ......... ,,.. ....ı..tad4a, ı..,...a ..-...ı-u• mekhptara lı.-••"I o...ıana 

L ı.-ı..ı.-.ı.. .. 111a1an. .. ....__tm.ı .. ı.ı.r. -·.ı .ıe111•· ~ 

lsmail Fuat ve şürekası• Seyrisef ain Zabitana , Muallimlere 1 Devlet memurlarına ve Banka 
memurlanna 

TAKSiT i LE 
Satq muamelesine başlanmıştır. Tafsilatını mnessesenio 

Merkez acentesi: Galata Köprü i.,,.~nda 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

:\1ühOrdar zade hanı alnnda T el.lst27 
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Dahiliye vekaletinden: 
Bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi icra kılınacağı ilan edilen 

Ankara şehrine su isalesi işinin ihalesi teşrjnievvelin 15 inci çar· 
şamba günü saat 1S de dahiliye vekaleti müsteşarlık makamında 

icra kılınacakbr. Taliplerin müracaatları. 

Sultanhamamındaki manifatura mağazaaından 

Müdüriyet: Tel. lat. 192 

ıznıir surat ~ostusı 
( GÜLCEMAL) vapuru 13 

T eşrinievel Pazartesi 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 

.C-~ ........... o .. e•v•ı•e•t..,D•e .. rn .. ır•y•o .. 11•a•r•ı .. ı•ıa .. n•ıa .. rı ........... ~ 

Y H ] k k l Salı sabahı lzmire vanr ve 
:=c:c eni a itap arı Çarşamba 14,30 da lzmirden 

kalkarak Perşembe sabahı 
KURUŞ KURUŞ gelir. 

50 Kerem ile Aalı 20 Köroğlu 1 k 
50 Naarettin Hoca 20 Melek Şah ile Güllü H. - Vapurda mü emme[ bir or· 
40 Leyli ile mecnun 20 Asuman ile Zeycan -n ._k_e_s_t_ra_v_e_ca_z_b_a_n_t_m_e_v_c_uttur. 
40 Bill6r k6tk bikAyesi 20 Elif ile Mahmut s J h h" · · p f!l 
30 SeyfOlmtilk biklyesi 20 Derdi yok ile Zülfüsiyah 1 rauzon ulrtncı OSwSI 
·30 Yusuf ile Züleyha lS Razinihan ile Mabifiruz . (CUMHURiYET) vapuru 14 
25 Tabir ile Zühre 15 Gül ile sitemkar -1 
ıs ~ıkı Garip 15 Hurşit ile Mahimihri Hf! T eş· ~ ı k 
:ZS Şah lsmail 25 Yeni Türk kahramanları l rini· ••.. )a } a Şaffil 
25 Aşık Ömer divanı 25 Ahretle nasıl konuşulur 1 evel 
20 Ferhat ile Şirin 25 Türk isimleri fl Galata rıhtımından kalkarak 
20 Arzu ile Kamber 20 Ali Baba H-"' Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
10 Teşki 'f · sasiye kanunu 25 Letaif cüzdanı sun, Giresun, Trabzon, Ri-
25 Tari ~ dim ve doksan beşe doğru zeye gidecek ve dönüşte Sür-

1 b l' d -= mene, Trabzon, GöreJe, Gire-
Bal adalu . apların satıı yeri stan u a ı> sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Ankara c; sinde \ Sinop, Ineboju, Zonguldağa 
::UQc:l~IKh . .. i. KIT APHANESINDE roıu~~ uğrayarak gelecektir. 

Karacabey harası müdüri~ 
yetinden: 

1-T eşrinisani · 930 tarihinden 31 - teşrini evvel -931 tarihine 
kadar Karacabey harası merkezinde sağı' acak manda ve kara
sığar sütleri 15-T.Evvel-930 tarihine mUsadif çarşanba günü saat 
on beşte ihale edilmek ijzere kapalı zarf usulile müzayedeye ko
nulmuştur. Talip olanların teklif mektuplarını ve yüzde yedi buçuk 
t'trn'nut -akçelerini hamilen ihale gtlnU •aktı muayycnede Hara 
m~atezinde bulunmaları lüıumu ilin olunur. 

----·------------
Çanakkale nafia baş mühendis
liğinden: 

12574 lira 42 kuruş bedeli keşifli Kale - Ezine tarikinin X 5 + 522 
ili 10 + 000 kilometrolara arasında 4334,5 metroluk kısmın tamiratı 

eaasiyesi 30 teşrinievvel 930 tarihine müsadif perşenbe günü saat 
15 te ihale edilmek Cizre 10 tetrinievvel 930 tarihinden itibaren 21 
g&n mnddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 
Mtınakasaya liyakati fenniyesi baş mühendislerce tasdik edilen fen 
memurunun iştiraki mesuliyeti ile çalışacak olanlar kabul edilecektir. 
Taliplerin 30 teşrinievvel 930 tarihine müsadif perşenbe günü saat 
15 ten evvel Çanakkalede encümeni viliyete ve tafsilit almak is
teyenlerin Nafıa baı mnbendisliğne müracaatları ilin olunur. 

Evkaf Levazım müdürlüğünden: 
Edimede fırtınada harap olan camilerin kurşun vesaire tamiratı

nın kapalı zarf usulile icra kılınan münakasasında teklif olunan 
fiat muvafık görülmemit olduğundan ihalui 4-11-930 Salı günü 
aaat 15 de icra kıbnacakbr. Talip olanlann yevmi mezkiirda Edir
ne Evkaf mndnrlOfüne milracaatlan lüzumu ilin olunu: 

Deniz levazım satınalma ko
: misyonundan. 

4000 kilo Zeytin tanesi yevmi ihale 15 Teşrinievvel 930 çarşam· 
ha gilnn saat 14 de. 

Deniz Levazım ambarı ihtiyacı için yukanda yazılı 4000 kilo 
Zeytin tanesi 15 Teşrinievvel 930 çarşamba gtlnü saat 14 te pazar
lıkla alınacağından ıartnameaini görmek isteyenlerin mezkur gün 
ve saatte Kasımpaşa Deniz Levaz.ım Satınalma komisyonuna milra
caatlan. 

Bahriyuna ilan 
Tahlisi ve urn uın nı iidiirlüğiindcn: ., 
Mukaddema tamir için havuza alınan Kara~eniz boğazı haricinde 

4l 24 30 arzı timali ve 29, o4, 3Ö tulü şarkide kain fener işa· 
re: ge~isinin tamiri bitmi, olduğundan 10 teşrinievel 93? tarihi~· 
den itibaren mezkur geminin eski verine konulmuş oJdugu bahrı· 
vana ilin olunur. 

,_..;;;;....;;... __ ~~--·----------11 
~yvaıık sürat postası 

( M ER S 1 N) vapuru 14 
Teşrini evvel Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Burhaniye, AyvaJığa gidecek 
ve dönilşte mezkur iskelelerle 
birlikte Altın oluğa uğnyarak 
gelecektir. 

Azimette Gelibolu için yük 
nlınmay. 

Mersin postası 
(KONYA) vapuru 15 Teş· 

rinievel çarşamba 11 de Galata 
Rıhtımından kalkarak Çanak 
kale, lzmir, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, An· 
talya, Alaiyeye uğrayarakMer· 
sine gidecek ve dönüşte ayni 
iskelelerle beraber Taşucu, 
Anamura uğrıyacaktır. 

Dalyan ve Marmaris yolcu 
ve yükü gidiş ve gelişte F et
hiyede aktarma suretile alınıp 
verilir. 

Çana l< kale için yük alınmaz. 

Galatada Seyrisefain acen
tehane rıhtımı palamar mülte
zimliği bir sene müddetle ve 
300 lirada talibi uhdesindedir. 
Fazlasına kiralamak isti yenle
rin 16 birinci teşrin 930 tari· 
hinde açık arttırma ile kat'i 
ihalesi yapılacağından o gün 
levazım müdürlüğüne gelme
leri. 

• •••••••••••••••• ··-.......... :::: ::::::::::::: =ı::::::::.: 
n···ALEMDAR zadeler i! ... . .. 
H v A p u R L A R 1 ii ... . .. 
:: Seri ve Jliks Karadeniz postas :: 
:: 12 ı= :: M•ıı t vputu :! 
H 1 e Teşrini evel H 
H n Hl n H günü ak.~e mı. saat H 
:: Y 18 de Sırkccı rıh- :: 
H tımmdan hareketle (Zonguldak, fi 
ii lne bolu , Ayancık, Samsun, Or- ii 
g du, Gireson, Trabzon, Rize ve ii 
iE Hopaya az;met ve a.vdetle ii 
i~ Vakf,kebir, Görele \'e Ünyeye i~ 
H dahi uğrayarak avdet ede- H .. "" !i cektir. ii 
:i Müracaat mahalli : lstanbu ı ii 
m Meymenet Hanı altındaki ya- g 
g 7.ıha ı e Telefon ı~tr:nl: ıı 1 11 5"' g .. .. 
~:.:J:=:ı:ı::ı::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::: 

150 Adet vagon örtüsünün kapalı zarfla münakasası 17-11·920 
Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demiryollan idare· 
sinde yapılacaktır. 

f ştirak edeceklerm teklif mektuplarını ve muvakkat. temioatlann 
aynı günde saat 15 e kadarmilnakasa katipliğine vermeleri lazımdırı 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
Ae Haydarpaşada idare veznesinden tedarik edebilirler. 

Köprü münakasası 
Nafia vekaletinden: 
Mersin vilayetinde Tarsus - Adana yolunda yapılacak olan 33850 

lira 25 kuruş bedeli keşifi Keloğlu köprüsü inşaab kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Talipler münakasa evrakını gör
mek üzere nafia vekaleti yollar umum müdUrlüğtine, Istanbul ve 
Mersin nafia baş mühendisliklerine müracaat edebiJirler. 

Münakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde nafia vekaleti yol
lar umum müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin 661 numralı milzayede 
münakasa ve ihalit kanunu ahkamma tevfikan hazırlayacakları tek
lif mektuplarını 8 ikinci teırin cumartesi günü saat 15 den evvel 
nafia vekaleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilin olunur. 

Tire kaymakamlığından: 
1 - Tirede müceddeden inşa edilmekte olan hükGmet konağı 

binasının ikmali inşası için mevcut 20,000 lira tahsisat 400 lira 
taş 390 liralık kireç 1,200 liralık kum, çakıl 1900 liralık tuğla 
1,500 liralık iskele ve çata kerestesi ayniyat olarak vahidi kiyasi 
fiyatiyle ve olbabdaki proje ve şartnamesine tevfikan Oç ayda ik-
mal edilmek şartiyle 5-10-930 tarihinden 25-10-930 tarihine kadar 
21 gün müddetle ve kapah zarf usuliyle mevkii münakasaya vaze
dilmiştir. 

2 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu
mina tevfikan V'! yüzde 7,5 nisbetinde depozito veya banka mek· 
tubu vereceklerdir. 

3 - Münakasaya dahil olacakların münakasaya konulan inşa
atın proje ve keşifnamesiyle teraiti münderecaboı tetkik ve deruh· 
te edecekleri tafsilat şeraitini aynen kabul addetmiş olunacaktır. 

4 - Münakasaya meslek ve itibar ve iktidarı malisine itimat 
ve ehliyeti fenniye vesaiki ibraz edenler kabul olunacaklardır. 

5 - Yevmi ihale 25-10-930 cumartesi gUnü saat 16 ya kadar 
teklifnamelerini kaymakamlığa vererek makbuz almalan. 

6 - Proje, keşifname ve teraiti inşaatı görmek isteyenlerin 
Tire kaymakamlığına lzmirde nafıa baş mühendisliğine müracaat· 
ları ilin olunur. 

İstanbul ithalat gümrüğü mü
dirliğinden; 
Adedi Cinsi Markası No 

1 Sandık B F 4087 
1 Bağ 

1 Sandık O Z F 242 
597 
594 

2 " GNT 

90 
7 
l 

9 
24 
1 

2 
4 

10 
2 

Adet 
Sandık 
Balya 

Çuval 
Adet 
Fıçı 

Dökme 

Patlak 
Sandık 

Sandık 

" 

S K 1-7 
1 c s 898 

BB 

PAR 

PMS 
BS 
ZF 1-10 

Cinsi eşya 
Demir çatal kaşık 
Ağaç kontile pilik tahta 
Adi sedef düğme 
Gilise deri 

Kilo 
128 
76 
41 

111 

2600 
517 

Tehi yağ fıçılan 
Kuyumcu potası kısmen 
Kırık yün manzarasında 
sün'i ipek 
Kösele parçaları 
Çam ağacı direk 
Kestane hülasası 
Hurda demir makina 
aksammdan 

98 
235 
617 
205 
410 

Sutkostik 427 
Pamuk mensucat 1069 ... 
Felemenk peyniri 376}~ 
Hurma 12: ::: 

Balida muharrer 15 kalem eşya 15-10-930 1arihinde Istaı.L aıl 
ithalat gümrüğü satış komisyonunda bilmüzayede satılacağı j]iP 

olunur. 

Mes'ul müdür: Refik Anıne& 


