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Halk fırkası 1906, S. C. F. 10 rey! 
• 
işte Adalar intihabatının neticesi 1 
Dün intiha bata ıükôn içinde devam edildi, evelcP 
zabıtaya tecavüz etmiı olan 14 kiıi adliyeye verildi 
Adalar intihabatı, mOntehiple

rin Dlsfından f azlaaı reylerini lml
ladıklan için neticelenmİf ve 
reyler tunif edilmiftir. C. H. 
fll'kamnın namzedi olan Emin AH 
8. 1906, S. C. hrkaaının namze
di Ali Rıza B. 1 O rey almlfbr. 

Yedek azalık için C. H. fu.. 
kuanın namzedi Hamit Naci B. 
1830, S. C. hrkaaının yedek nam
sedi AYDi B. 6 rey almqlar
clır. S. C. hrkumın adalar fll"' 
besinin pek fazla propagancla
aına rağmen C. H. farkaa çok 
bitir bir ekaeriyet temin etmlr 
tir. 

1ditten enellci nziyete g6-
re 300000 mllntehipten ancak 
35000 kiti rey atmıttır. Bir haf
talık temdit mOddeti zarhnda 

adedin yllkaeleceji &mit edil
e edir. 
intihap ~anaaında muhtelif yer

lerde hadiae çakano, polialeri 

:#attlıle beledqe ütresl 6,,._,. r.,ını "'••" lpn 
top"'1uın lutllı 

Fethi Beyin ismini kendilerine 
ıiper yapan muhalifler 

d&Yealerden 14 kiti adliyeye Kanunun pençesinden kurtulDıak i\İft hük6-
te1lim eclilmiılerdir. 1 met aleyhindeki ihtirulaıını u _ ••- fukaıı 
Kaıımpapda yefİI bayrakla QfUK 

intihap yerine 1eıenler hakkında aleyhine iftira kusmakla tatmin ediyorlar 
&abda tahkikat yapmaktadır. Bu M h 1 ~ u a e.-ete geçen gazeteler alk6t edili-rl y .... ; kanamm 
lte,rajm kime ait oldup beniz nn ı d u-_ .. _ fa L . .: L k ,,_ -aon 5 .. n er • na&& r11U1a1 atl 6· pençeli ,_ı.-'~- · •apıtır dive 
....... mıftar. v~. idman ku· ı· ,__ k ......... ı · 1 

me me aal'fl taamaa ta tiklsi • açıkça t6ylenmejeaaret eclile-
line ait oldujıı ı61le~m~e de ni de de · tirdiler. • !!1 

yeti ... -· *'i ...,; kendi kulObO ile a1Aka11 olmadı- met p,_ h lmeti Ale7hinde..., ba 
dairi mlfteriJane htcamlanm cfa-

ğını bildirm·ştir. nqriyatta bulwwa bu gazeteler ha enel dotnaclaa d-.11ıara 
bu taktik tebeddal&nden aonra ~ 

Dahleden dınımııe bar blltOn bllcum " iftira batarya· hlk6mete teftih eclerlerk• 
ı Halk ful---- timdi neden d•11 Halk lır-mu·· su"" 1 man olsa ••• anm .... na çevirmit-

K 
ferdir. ka11 aleyhine Ç•YiriyOrlar? A· 

. n~ebir m~b'uau Yahya Galip Netekim bu gazetelerden biri caba lamet Pt- hnkOaaeti .-
B. ın Eyiip ıntibap mahallinde dünkll nu.baaınan ilk aabifeaini kabine tebecld&We bUı aulanm 
S. fırkanm Rum namzetlerinden otuz altı pantolak iri harflerle detiftirclili iPn •i? Ha,.,., ly• 
babaaderken A- -. 1 fU Mrlevhalan yuayorda; le değiL Evelce yapbklan tec· 
pottollar fırka11 ~Miliet Halk farkaamın mi- rObeler neticesinde hlk6met 

mtmdea ve fecaatinden o kadar aleyhinde ala orta iftirada bu· 
b~ ve o kadar yılmııbr ki.,, lunmanın kaaualanamcla ceuaa 
"Halda Şinaıi Pı. nın gizli bir buluadapm anladılar. 

dediğini ileriye 
•llrmek suretile 
bazı gazetele. 
aleyhinde neşri• 
Yatta buJundu· 
&ar. Bu nepi• 
Yatın Beyoi· 
landa ~ıkan F • 

tqldlAta riyuet ettiji anlqal- Bundan kartalmak için flmcli 
llUfbr.,. h&k6mettea bametmiyerek aa· 

Tllrk milletİDİD yllbek balla- dece Halk flrkua Ye tefldlAb 
kin GuillİD fırkMa olu• Cim- aleyhinde iftira JajcLrauJa Ht
lıariyet Halk hrkua Tllrk mil. laddar. 
letiae ae ıibi mlamler 7&Pllllf• Mademki llm.t P1- hlktmetl 
br? Memleketi eaarettea kur- Halk fark.-- b&kimeticUri. Ma-

ranıızca ıaze- taran Mllclafaai Hukuk cemi· de•ki Halk ı.rkaam clltBraaek 
lelere geçti- yetiDİD mevl6da buluaan bu far· ayni zaıunda ı..et Pf. blk~-
iini 16rdOk. Ytıhva OaliD B ~ kimi• aleyhiDde ne ıibi fe- metini de dlflrmek demektir. 

Bir JAtife teklinde mi söz a6y- dalar J•pllllfbr? Hakkı Şiaui O halde J1111et P1- hllkteetini 
lediii, yahut ciddi bir nutuk PJi hanıi sisli tetkillta riyuet d&fllrmek içbı kanunen daha 
ederken mi bu ta~zda bir liaan e ıyor? ajır ceza~ mucip bir yol tut· 
Ct u ..ı_ Buna dair ba ıuetede aarib maktuu ayni mabadı temin 

u andığı bizce malOm olmaw- bir ifade yoktur. B-·-•- L- • b 
iuadan kullandıx.. tabirin hakiki --- uc- edecek old ye ma eten cezua 

•• raber Halk fırk••·na ı· t u ol•• bir Y891ta- m•-caat kıymetini burada tayin Ye takdir - ana e- - ı- ..... 
clllen &alllm ve fecayi milleti 0 .. etmek ihtiyatkArbk defil midir? 

edemeyiz. Ancak ıunu kaydet· kadar bizar etmİf ki arbk bu· Halk fark.-• tetldllb kup-
lllek isteriz ki Yahya Galip B.e mm neticeai nerelere Yanca- macla bs bir cemlJet fırka si· 
1&bık Mimar Sinan tekkeai teylai pu ifade etmek için aadece bi çalapıak hakkım almat 
Olmak ufatile hllcum edilmeli - --------- --·I bir tqekkll olclajaau a-
ç0k haksız ve yersizdir. :: !ı':lı:!' tİ.utuklannda ela tak- nuttunnak ;.tiyerek ifte buaa 

Yahya Galip B. in maziai aade lf yapıyorlar. Fakat untmamah ld 
bir tekke ıeyblitile hiçe indiri· C. H. F. aleyhinde bir propa- Halk fark• denilea cemiyet, 
le.-.ez. Yahya Galip B. milli mil· f;anda Yesileai olaa ak Yahya hayıiyetine uıablan k~tl dllle
....... el -•- allp B. iD mazideki teJhliiôıi rin cezam• iatemek j .. in mahke-
-.. enin en tehlikeli zamaw.· ileriye allrealer neden dolayı S. '"" 
rııada Ankara defterdarı, sonra fırka namzetleri arumcla hakiki meye gitmemlt olabilir; "Cemi
•·':-! har yetin muhtelif muflanm ama-
_. olarak milli iatihlAaı e- bir tekke pyhinden baıka biç mun ellUIİyeti için tehlikeli bir 

lcetine hizmet etmiş bir zattır. bir meziyeti olmayan kjmMler t•nda adayete tabrit edenler,, 
V • bir tekke ıeybi değil, hakiki bulundujunu alrmek iatemiyorlar? bakkmda bile belki •llddei a
hir inkıJApçı oldatunu iatihl'8tan Muell Ali Nutki babanın S. F. .. ... ı .akit kalabilir. Llldn bl
IOnraki bareketlerile göstermit· latanbul namzetleri araunda iami tin hakm tecavllzlerin, m&te
lir. Bu cihetle yaptığı hizmetin ·kaydedilmeainin neden ileriye gel- caT°ıleri affetmiyea bir abi a· 
lca1aaeti bizzat Gazi ~ tarafm- J dijiDi bahae ltlzum prmlyorlar? melt 1okmudur? 

Yarın başlıyor 
Fevkalade nefis büyük bir hik:lye 

Artiköller adasına seyahat 

Onların tapındığı Uydurma neeriyat 
Mustafa Kemal? kareısımla 

DDnkO Yarın gazetesinde mll
derria f ımail Hakin beyin ldl
çllk bir makalesi Tar. "Bizim 
tapındıİ'Jmız Muıtafa Kemal,, 
serlevlıuile tarihin bazı bGy&k 
iaimleri •alancbktaa aonn fU 
aabrlar yazılıyor •• 

"Bizim bıpmdıfımız MUllafa 
Kemal Halk fll'kumın umumi 
reiai olan Mustafa Kemal de
jfldir. DAlü lnıres gibi mazi
nin miruanı, yani TGrk milletbıbı 
kuni Damiyeaini laflJU Ye 
T•k kaYmlniD iatikbalini yara
tu n T&rk iatikbalinde Tllrk 
mDletiae ebedi rehber olmak 
lathladmı Ye kudretini mabafua 
eden matlak Mutafa Kemaldir." 

Serbeat farkamn latanbal tefki· 
Ybm Ye bap Serbest fırkaya 
mal ecınecek intihap çıjutkan-

. iıldarmı llıerine alan lımaH Hak· 

Recep Be1in be~b 

la bey bu llzlerile acaba ne R«ep & 
"'8ek iltiyor? Takdir •• hlr- [ Yazı• t lnd ..,mm.eladır] 
llf•t etmek için, Halk fırbmD1D miftir. sa tal.ten Ye ba ...-

0 

...... ı reiai olu Ye bu ifte bu lsclm " latlkbalde de 'r.t 
llmtafa Kemalim cliyea Mm· mWetiae ebedi rehber olmak 
bıfa Ke.aldm &qka mahanel lmdretlnl muhafaza etmui.ı.. 
bir Mmıtafa Kemal Jaratmak cloı.11 0 tapdu ve- taP"'...Jc 
llati1aa aeden dayalayor? ... bejenmediti Ye befıeami-

Biıim bilclitlmk iki Mutafa Jeceli Wr t':.:makla b.aber 
Kemal yoktur. Bir tek Mustafa .a,liyelim, • ten tapaulac:all 
Kemal nrdır. O bir tek Muata- fıtratta olan Mmtafa K.,aJ, 
fa Kemal' dir ki Anafartalan kendi tuia, ba iltibllı •• iaka
kuana111tar. O bir tek Mutafa llp liyuetleriai ken&iae ela.tar 
Kemal' dir ki milli mncadele ile olarak teTcD Te emanet ettlll 

b Jır• •• Domlupmar r.afen_·~,.. ~lltt.ıi !!Pi~. ıi:l'.İ~~ 
tiDi , ..... t.r. o .. tek ... tafa Kemal yok, tek ....... 
tala K:.m.ı'dlr ki. milli mlca· lladafa Kemal nnlar: Halk 
dele dewriade Mldafaal Hukuk 6rkua Guiyi dejil. Gazi Halk 
~7etiae riyuet etmİf, o bir fll'kumı Jaalkettl. H. m-u
tek llmtafa Kemal'clir ki Lowa muiye tncli ediniz: Gazi.._. 
..U.llnda .,.... bu cemiyetin tafa Kemal nrdır. Fakat ., 
meft6d8 olan Halk fırkam riya· darllflmm ldlnlalndm ayak 
atine pçerek arkacl8f)arile be- politikaahjma dlfen mldenfl 
nber memlekette btlylk Ye ebe- bey, aiıiD de, bizim de tapmch-
dl lnkıllplan yapmlfbt. jıam Gazinin benim farkam d 

Gazi Mutafa Kemal'in Tarkl- Cliii bir fukadaa kencliainl blYW~ 
ye Ctlmhuriyetini tuia etmft, hayal yorpıaluldan Ye keHme 
Clmhuriyetin feyizli inlnllplan- ~ Ue ayırmak, ayn P 
m yaratDUf olan ulat Ye fabai- termek için aarfettitüıiz ba beJ
yeti Halk fırkallDID mleaia Ye hade pyrette umimt İHDIZ, ola-

bilir, &Irat bu bir mabakeme 
bllytllr reİ8İ olan Mutafa Kemal mhhatiDe delllet etmez;• ...... 
miat Ye pbaiyetinde tecelli et- Kıuca diyelim ki bu kelhae ,,_ 

Mı be yunlaımm nereden ka7aaJ1P pl
ıır sefirinin yanab clijini. nerelere aürilldenip sicle-

Mm' ıtfirl Ablllltılmdllt Hamza B. 
Don M•r aefiri Abchdmelik 

Hamsa B. Tlrldye Be llmn a• 
IAkadar ed• meaeleler baklanda 
m&bba beya•tta balaDmllfblr. 

31b1c1 Salaifemb«h OkUJUDUZ. 

cetini bilenler bu memlekette 
bllmiyenlere daima blkimdlr. 

Kazım Pı. 
Medla reuımız fntilutp 

lıaldcınd4 ne diJ'Qr 
B. M. Mecliai reiai Klzam P .. 

Hz. 29 T qrinenelde Ankaracla 
balunacaklardar. Meclia reiaimiz 
dOn felıirde otomobille bir te
aezzOz yapmıt Ye intihap bak· 
kmda fU beyanatta bulunmQflar: 

- Gerek btanbuJ ve gerek 
bitin memleketteki belediye in· 
tihabı cereyanlannı dikkatle takip 
ediyorum. Umumi vaziyet mem
nuniyet uhfbr • 

V-.. ~ K- 1-T 
ın 

S tertip hediye 
kuponu ı No. 5 

. . . 
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Uyaurma haberiere karşı LYAKITın 
ece Bey diyor ki : 

• Devlet banı~ası 
hisseleri 

~~ liasımp tada halk bize 
etmcd .. , hürmeı;e selim 

tecavüz 
verdi,, 

iki istifa 
lzmirde S. Fırka 

" roaru yoldan f8flrtılmtş olanlre kerti vazife I onl eri telic.ta 
ikna ederek teker hak• katin karşısına getirmektir Y Şimdiden büyük 

bir rafbct Qör
müştür 

Memurların iştiraki için 
talimatname hazırlandı 

Dünkü ( Yarın ) gazeteaı ben· 
den Halk Fırkası umumi katibi 
diye bahsederek bir gün evvel 
gezdiğim intihap yerlerindeki 
kalabalık tarafından benim aley
himde fena tezahüratta bulunul
duğunu yazmıı, bu teı.ahüratın 
fırkamıza mensup insanlar tara
fından yapıldığını da ilave etmif .• 
Esası yalan olan bu havadisin 
mahiyetini hulasa edeyim. 

latanbulda bulunacağım birkaç 
gün zarhnda intihabat yerlerini 
görmek iıtedim. Bir çok yerler 
meyanıada mezkür gazetenin 

bab•ettlği Kasımpaıaya da uğ
radım. Orada fırkamıza mensup 
arkadaşlarla basbnbal ettim. Av
det edereken yanımda bulunan 
Hakkı Şinasi paşa, Hakkı Tarık 
Bey ve diğer bazı zevatla birlik-

• " lzmir, 12 (Huıusi) - Avukat 
ııenliz ıuuru tasallup etmemif Nuri Fettah Bey Serbest fırka 
olan saf tabakasının ruhuna her idare heyeti azalığından istifa 
glln sar'alı ifraıat saçarlar. Fa- etmiştir. Bu iıtifa Serbest fırka 
kat temiz bir mide fena bir tnubitinde büyük bir yeis ve te-
maddeyi nasıl hazmedemez llşa ıebep olmuttur. 
ifraz ederse asil milletim'iı de 

Bundan başka Serbeıt fırka
bunları hazmedemiyecek elbet 
bir gün bünyesinden itrah nın belediye namzetlerinden A-
edecektir. vukat Ahmet Murat B. de iıtifa 

Bu beyanatı (Y ann) gaz.ete- etmiştir. 
sinin neıriyatına itibar ettiğim ve ------------
ve ondan intibah um?uğum için Balkan konferansı 
yapmıyorum. Bu mıllet daha 

uzun müddet, devir devir iıimleri de 
ğişen ve daima aynı habis ruhu Rom•nye murehh••• bir misak 
temsil eden b6yle bir çok bel&- tek lif etti 
larla uğraıacaktır. 

Asıl maksatlarım f udur: lSana 
tem as eden bir macera Oıerin
de halkımızın miJli terbiyesine 
tecavüz teıkil eden bir isnadı 
1'ddetmek, Fırkamın katibi umu-

Adnı, 11. (A.A.) - Balkan konfe· 
ransının umumt IÇtlmaında Romanya 
murahhası M. Pellı. &!kanları ait bir 
misak akti lüzumuna dikkati celbetmiş
tir. Bulgar murabhısı !\L Sakasscf, Bul
garistanı madun mevkilne düşüren Neu· 
illy muahedesi hakkında tenkidıtta bu· 
!unmuş bu muahedenin Balkan hükO· 

Ankara, 12 (Telefon) - Bü
tün memurlar Devlet bankası 
hisse senetlerine çok rağbet 
g~ıtermektedirler. Başvekilimiz 
bu huıusta bir emirname neşret
mitler ve ordu mensuplarile 
memurların bankaya iştirak için 
kolaylık istediklerini, bunun hü
kftmetçe çok ciddi şekilde mü
talea olunduğunu, bu işte hisse
darlar için büyük bir emniyet 
ve menfaat bulunduğunu beyan 
etmişlerdir. 

Bankaya suhuletle iştirak ede
bilmek için bir talimatname ha
zırlanmıştır. miliiine tayin edilmiı olmak ıe

refini ibraz eylemediğim ve bu-
te intihap yapılan camiin önün- nu bir kaç gOn evYel gazeteler medtri arasında bir ittihat vücude geti

rilmesi fikrine Bulgaristanın akıl ,.erdire-
Mısırda 

deki caddede biriken Ye ıerbea yazdı(ı halde benden bu ııfat
fırka namına nUmayiş yapan bir 
kalabalığın araıından geçtik. Bu 
rada epey izdiham olmasına rag-

men terbiye ve nezaketle bize 
yol açtılar. 

la babıolunarak uzaktan dahi 
olsa fırkama tevcih edilmek is-
tenen fena muameleye siper ol
mak ve nihayet bu fır1attan is
tifade ile yazıları milll teref için 

memesine sebep olduğunu beyan etmif· 
tir. 1\1. Salcassef bu muahedenin yeniden 
tetkiki imkln ve ihtimalleıini derpiş eden 
maddeleri de bu münas~betle hatırlatmış· 
or. M. Papanastasiou, bu arada söze 
karışmış ve Balkan konferansı ihz.ı.n 
komitesinin bu müşkül meselenin müza. 

leke ve CGmhuriyetin ıevket Ye 
emniyeti için J>llyUk bir tehlike 
olan bu gazete hakkında bOUln kere mevkline konmamasına evvelce ka
mefkureci Türklerin nazarı dikk- rar vermiş olduğunu hanrlannışnr. M. 

Bir komüni•t ajanı yakalandı 
Kahire, ı 1. (A.A.) - Komünist en· 

ternasyonalinin bir memuru olduğu ve 
kargaşalık çıkarmak jçin J\Joskovadan 
Mıma gönderildiği iddia edilen ve ge· 
çen a}· tevkif edilmiş olan Alman teba· 
asından Paul Dietrich, memleket haricine• 
çıkarılacaktır. 

Fılistin .komünistlerinin betli başlı 
reislerinden olan Wolf Blau ile Chrlich 

Bir mütecaviz 
katini celbetmek. Papanaswiou, kongre azasının harpten 

mütevellit metelelerin halli lehinde mil- ve Nomburg isminde :.! Rus Yahudi kı· 
dafaatta bulunmak üzere toplanmı' ol- zı da teb'it e<lılcceklerdir. 
duklan zannında bulunmadığtnı, muahe· 

lzn1ir<le bir polisimizi delerin hepılnd .. bir takım haksız ba-
Hamillerin vekilleri 

tekrar geliyorlar 
yaraJadı kOmlar mncut olduğunu iltve etmiştir. 

İzmir, ı 1 _ Kaçakçı Rıza iı- M. Pıpanastasiou, Balkan konferansının Ankara, 11 - Mali mütehassıs 
fıideleri ha\c:kındıkl dtışilnccleri kuvvet· vaziyetimiz hakkında raporunu 

minde biri Bornovada bekçi ile dev . . . . Jendireceğine efkln umumiyenln kani verdiği için evvelce kararlaıtırıldı-
rıy~ gezen polıı Ahmet Ef endının bulunduıtunu beyan ederek sözüne nlha· 
k k k "B s be f & ğı veçhile Düyunu Umumiye ha-
arşıaına çı ara en er ıt ır- yet vermiştir. 

kadanım. Halk fırkasının anasını, -------=-- milleri vekillerinin bu ay içinde 
avradını! ..... ,, diyerek anıızın Yunanistan birinci Ankaraya gelerek tekrar müzake-
tabancaıını çekmit, iki el ate9 et· I d. rata başlanması muhtemeldir. 
mittir. Kur§unlar Ahmet Ef.nin ge 1 
göbeğine ve kasığına saplanmıttır. . - . d k Selanik şampiyonu lstanbula 
Pol. ·t·d l' · h f ·ı R Atına olimplvatl1Jrın a anca 1. ıs ı ı a ını mu a aza ı e ızaya bi . ge ıyor 
mukabele etmemiştir. Yaraamm 7 puv•n lcasana Idık A • • • k 
ğ 1 ... ·· • · A · 11 N F I s k' Selanık şampıyonu Arıs ta ımı a ır ığına ragmen mutecavızı ya- tına, eo· a eron - e ız G l F b h t kını 

· ·· b k a atasaray ve ener a çe a -
kalıyarak adliyeye vermiştir. Hak- yüz metrelık koşu nıu~a a asım l ·1 ·k· ··sabaka yapmak u""zere 
k d k'f kk . k . . k be 'k, 'ki .. d S h .. .. .. arı e ı ı mu ın a tev ı müze ereıı eıılmıt· ay ttı ı yuz e emı uçuncu, .. b 1 b .. t 

oktorlar 
"' Ali haysıyet di-
vanının kararına .. gore ... 

Ankara, 11 - Etıbba odaları 
ali haysiyet divan. bugün sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaletinde sıh
hiye müsteşarı Hüsamettin Beyin 
riyasetinde toplandı. İçtimada Ad
liye teftiş reisi Selim Nafiz, Darül
fünun tıp fakültesi reisi Süreyya 
Ali, Erzurum meb'usu Ahmet Fikri 
Cerrahpaşa hastanesi sertabibi Rü§· 
tü, hıfzıssıha müdürü, sıhhiye baş· 
müfettişi, sıhhiye sicil müdürü 
Beyler bulunmuşlardır. Haklarında 
mensup oldukları odalar tarafın
dan icrayı san'attan men'i kararı 
verilenler hakkında müzakerat ce
reyan etmiştir. Etibba odaları ka
nunu mucibince ali haysiyet divanı 
karar verince bunu alakadarlara 
tebliğ ve ilan eder. Bunu da yarın 
ilan etmesi muhtemeldir. 

Adllye~e; 

Bedi B. hakkında 
Mahkeme eski kErar1nd• 

isrer etti 
Gireson meb'usu Hakkı Tarık 

B. i yaralıyan Bedi B. hakkında 
Temyizden nakzen muhakeme 
neticesinde verilen karar, dOn 
bildirilmiştir. 

Temyiz, evvelce verilen karan 
yüz.le kurşunun bıraktığı izin 
sabit bir iz olup olmadığının 
raporla tasrihi için bozmuş. Tıbbı· 
adli izin sabit olduğuna rapor 
vermişti. 

lstanbul ağır ceza mahkemeıi, 
dün buna nazaran evv~ · ~e ver
diği bir sene, dört ay a.apis ka
rarında israr etmiıtir. 

Kırı11 davacı deOll eme ••• 
Karısı Binnaz H. ı yaralamakla 

maznun hamal Durmuı oğlu 
Mustafanın muhakemesine dün 
İstanbul ağır ceza mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Karısı .. Ben davamdan vaz• 
geçtim. Çocuklarımız var. ,, de
miş, mahkeme, muhakemenin 
amme namına devamına karar 
vermiş, bir kaç şahit dinlendik
ten sonra muhakeme ıahit cel
bine kalmıştır. 
Selim Regıp B. bugün gidiyor 

Açılan yolun iki tarafındaki 
halk bizi ıelimladı. Biraz evel 
(yaıasın serbest fırka) diye ba
ğıran bu insanlardan otomobili
miz hareket ederken etrafımıza 

gelen bir çokları bize nüvaziş 
göıteriyorlardı. Fikirlerini ve 
hareketlerini beğenmcdijim bu 
Tatandaşların bize gösterdikleri 
terbiyeli hareketi takdir ettim 
ve otomobille yola devam eder
ken yanımdaki arkadaşlara bu 
takdiratımdan bahseyledim. Ben 
zaten yllk•ek miJJetimin her fer
dinde aıaleti asıl telakki ederim 
Bir kısım hfllkımı:ı şiddetli ve 
gUrültülU tahrikat neticesinde 
görgüsüzlilk yüzünden ve o da 
muvakkaten yolunu şaşırabilir. 

Ben bunlara kızmam, nihayet 
aClrım. Doğru yoldan ıaşırtılmıt 
olanlara karşı vazife, onları ikna 
ederek tekrar hakikatin karıısı-
na getirmektir. Yarın gazetesinin 
yqattığı ıahsiyetler bu bahset
tiğim milli asaletin nadir iıtis

nalarındandır. Bunlar caniyane 

tir. Mehmet Ali dördüncü geldiler. m~racaatta u u~~f, ~ m~ra~a 

A 
· l l A 1 f .. ba alakadarlarca huınu telakkı edıle- , 

Ekmek ve Frano•la fiatlırı tına, -. t e. ızm muıa - rek kabul olunmuıtur. 

lzmirdeki gazetelerin davasıle 
birleştirilen " Son posta » gaze
tesinin davası, lzmir ağır ceza 
mahkemesinde ayın on beşinde 
görülecektir. Gazetenin mes'ul 
mUdUrü Selim Ragıp B. ve vekili 
bugUn saat ondörtte " GUlcemal,, 
vapurile lzmire gidecektir. b ir cinnetle maluldür. Milletin 

VAKITın tefrikası: 101 

hahnın fizerine uzanan iki muzi 
kırmızı hat bulanıklafıyor, ren
gini kaybediyor, ve bir duman 
Ye sis halini alıyordu. 

RüıtU, çenesinden ıızarak el
lerine düşen göz yaılarile ken
dine geldi. Ve batını arkaya 
çevirerek oğlunun gömüldüğU 
mezarın hala zerratını ve kuku
aunu taııyan ellerile göılerini 
sildi. Yüzü yamyaftı. 

Atıf Bey, müteessir oldu: 

Bu kuponu kesip birikti
riniz ; bir sıra kupon ge
tiren V AKIT ın türlü türlü 

hediyelerinden birini 
kendi seçip aJacakbr 

T eırinievvelin on dördüncü 
salı günllnden itibaren ekmek 
dokuz buçuk ve francala on 
dört buçuk kuruştur. 

- Affedersiniz... Diye özUr 
diledi. Sözlerimin sizi mOteeasir 
ettiğiai görllyorum .•• 

Karııı hakkında korktutu 
akıbet tahıkkuk etmemi9ti. Ke 

mali iffetle yaıayan kan•ı, ı&

rlllDyordu ki , gene 6yle melek 
ve afif olarak 6lm0ttü. O halde 
hakikati Atıf Beye söylemekte 
bir beis yoktu. 

Fakat dütündü ki , bu itiraf 
niçin? ... Bu itiraf, ona ölen ka
dını ve gömtılen çocuğu mı iade 
edecek?.. Mademki Atıf Bey, 
yüzünü tanımadığı bu adamı 61. 

müş biliyordu. Ak•ini bilmekten 
faide basıl olmadıktan sonra o 

halde bu biliş devam etsindi. 
Zaten kendisi yafayan bir 

adam mı idi? .. Taıların bile ta-

kal arı kat'i netıcelerıne varmıştır. . . 
Yunanistan 25 puvanla birinci Ro- Yunanlı futbolcular 23 teşrını· 
manya 24 puvanla ikinci, Bul~aris- evveld~ t.ehrimize. g~le~~kler ve 24, 
tan 12 puvanla üçüncü geldiler. 26 teşrınıevvelde ıkı musabaka ya- ı 

Türkiye 7 puvan kazanmııtır. pacaklardır. 

bammfil edemiyeceği ı•tırapların 
cehennemleri araıında bütftn el
yaf T• mesamatı yanan ~ir ada
ma artık kim yaşayan bır adam 
diyebilirdi?.. O halde bu ölüm 
facıHı devam etmeli idi. Harp
te öldüifinü söylediği Rüıtünün 
biuat kendisi olduğunu Atıf 
beye sayJemek, belki acılannın 
bir tHellisi olabilirdi. Fakat ken
disi artık te•elli istemiyordu. Bu 
kadar bUyük hailelere uğramış 
bir adam için tesellinin bir is
tihı.adan farkı ne idi? ... 

Sonra Atıf beyin karşııında, 
bilmekıizinde oğlunu kendi elile 

ıömen bir baba vaziyetinde bulun
mak, okadar acı idi ki, bundaki 
feçaatin debtetini tasavvur et
mel< bile gayri kabili taham
mül idi. Emindi ki bir kasabada 
bir tek mezarcı olsaydı da bir 
gftn o mezarcının bir çocuğu 
ölseydi o bile kendi çocuğu

nun mezarını kendi elile ka
:ıma:ı, halktan merhametli bir 

insan çıkarak o mezarcıyı ta
hammülü gayri kabil olan böyle 
ağır bir yUkten mhhakkak kur
tanrdı. Fakat tali, kendisine bu
kadar kUçUk bir lutfi bile çok 
görmüştü. 

Atıf Bey, tekrar özür diledi: 
- Sözlerimin •ızı bukadar 

müteessir edeceğini bilseydim ... 
Rüştü, mukavemetini toplıya

rak Atıf Beyin sözlerini kesti: 
- Zavallı arkadaşımın siper

de öldüğü dakika hatrıma ieldi 
de... deye t~vil etti... Koca ta
kımda o, en eyi arkadaşımdı. 
Bir kere bile birbirimizi kırma· 
mıştık. Ç•kilen meşakkatler Ye 
felaketler bizi birbirimize bir 
kardeş gıbi bağlamıştı ... 

Atıf Bey sözlerine devam etti: 
- Siz bu kadını görmediğiniz 

halde müteessir oldunnı. Ya biz .. 
Onu gördük, Biz kaç sene onun
la birlikte yaşadık. Ne eyi ka
dındı ... Zavallı Semahat 1.. Har
bi umuminin son senelerinde bil-

tün lstanbulu kasıp kavuran 
lspanyol nezleıi salgınını 

hatırlarsınız, değil mi? .. : lıte o 
salgında bütün evcek autulduğu
muz bu hastalıktan, yalnız na
hif ve narin bir kadın olan za
vaUı Semahat lcurtulamadı, bUtlln 
ıhtimam ve dikkatlerimize rağ· 

men vefat etti ..• 
Atıf Bey, karşısındaki adamı 

daha fazla müteessir etmemek 
ıçın onun ölllmünün tafsilitını 
anlatmadı. Fakat o gUnün hatı
rası, müfekkeresinde tamamer 
tazeliğile duruyordu: -

Semahat, bir akşam ezanı 

vaktinde vefat etmiş ve ihtillç
lar arasında son sözleri çocuğu· 
nun ve kocasının ismi olmuştu. 

Atıf Bey düşüncelerinden ya
vaş yavaş kendine geldi ve tek
rar sözlerine devam etti: 

- Ovakit Turhan dört yaşla
rında kadar vardı. Zaten gerek 
zevcem ve gerek ben çocukları

[Bitnıcdi] 



Başında 
.. 

intihap Sandıkları Namzetleri 
~ ........ _________ ...,.. ______ ~~~ gözden 

geçirinz ! Dün yalnız Fatih belediyesi önünde 
Halk fırkaaı ne yapacağını söy- lih (Cümhuriyet), Refik Ahmet (Vakıt) 

liyen bir tetekküldür, Serbeıt fırka yazı ııleri müdürleri. kalabalık vardı timdilik yapmayı değil yıkmayı hedef Sovsallı oğlu Suphi, Arif Oruç (Yamı) 

Belediye intihabatı dünden 
itibaren bir hafta temdit edilmiş ı 
olduğu için dün her tarafta rey 
verilmesine de•am edilmiştir. 

Sandıklar belediye şubelerinde 
bulundurulmakta ve saat doku:ı 
buçukta açılarak akşam on ye- , 
diye kadar rey kabul olunmak
tadır. 

Dün Eminlinü mıntakasının 
aandığı sabahleyin Beyazıt bele
diye daireainde açılmış akşam 
on yedide kapanmıştır. Dün 
Mahmutpaşa, Molla Hüsrev, Kı
nkçeşme, Kemalpafa, Baba Ha
san alemi, Gureba Hüseyinağa, 

lnebey mahallelerinde oturanlar 
rey atmışlardır. Belediye daire
sinin CSnüne her iki fırka menıup
ları birer masa koymuşlar ve 
rey varakalara dağıtmışlardır. 

Burada dün 300 kadar rey atıl
mııhr. Fatih belediye daireıin
deki aandığı dün Molla Şeref, 
Kirmasb, Şehremini, Iskender
pafa, Hasan Halife, Hüsambey, 
Muhtesip iskender, Keçecikara 
kaş, Hatiçe Sultan, Mimar Sinan, 
Neslişah mabaUeleri reylerini 
atmıtlardır. 

Bugün 
Hengl mahrıteler rey verecek 

Beyazıt (Eminönü): 

1 

O k"d Ç k bilen bir .. nefiri am,, ı temsil ediyor. Zıv. a Şakir bt"yler. s u ar sandığına a ırcı 
Bundan ıarfınazar, vaı and ıtlar iç n D k ) d 

Hasan Paşa, lhsanı·ye Selimiye, o tor ar an ıahışların kıymeti de fikirlerin kıy-
Ayazrna, imrahor, Ahmet çelebi, metinden aıafı değildir. Vatandat Tevfik Salim paıa, operatör H!
Harnza fakih Salacak, Sinanpaşa, atıığıdaki k rıılaştırmayı bunun için zım pafa, Galip Hakkı, İhsan Sami, 

İhıan Arif, Musa Ka ım, Ali Mazhar, T H h 11 1 · d yapıvoruz. 
avafı, asaoağa ma a e erın e Bugünden itibarE n daha bir haf- izzet Kamil, Hikmet, Haıiı Ertu(;<rul, 

1 

oturanlar rey atmışlardır Kadıköy ta içinde mahallenin reyleri nerede Feyzi Ahmet, Emin Ş ikrü b~yl .. 
Camcı Ali, Balaban ağa. Beyaztt 

Mimar Kemalettin, Ta\·şant~ı, Mi
mar Hayrettin, Emin Sinan. 

Fatihte: 

sandığına Osmanağa lkbaliye- veriliyorsa oraya g t, reyini ver, vic· Operatör Cemil paşa, :.\'ccnwttin. E-
l liler, Bakırköy sandığına Şamlar danın pıüsterih olıun. dip K~mil, Selahattin Talat, Nazif beyler. 
Ayazağa lkitelli k6ylüleri rey at- (Birinci ıiyah yazılar Halk fırka- Hakimlerden 

Nevbahar, Melek hatun, Ördek 
Kasıp, Velet karabaş, Merkez efendi, 
Oenizaptal, Ereyli, Arpa emini, Fatma , 
sultan, Ibrahim çavuş, Uzunyusuf, 
Seyit Ömer, Beyazıt ağa. 

Be yoğlunda: 

ıının, iace yazılar Serbeıt fırkanın ö L •f b (T · hk mıtlardır. mer u .ı ey emyız ma e 
na:r zetleridir.) meıi aabık birin i reisi) 

Kahir bir ekseriyet Hanımlardan: Ali Rı7.a bey (Bu da). 

f k Nakiye, Safiy" Hüseyin, Latife Bursa, 11 - 100 ınuhali e arşı Avukatlardan 
·ı · Bekir, Sivas meb'uıu Rem2i beyin 

4919 rey C. H. F. lehine verı mış ve y St dettı"n Ferı·• E nı·n A" li, Omer ref,ka ı Ane, Dr. Sani aver B. in .. 
intihabat fırkamız lehine netice- refikası Rana Dr. Hulüıi Behçet Bin Faruki, Muharrem Na·I Yusuf Nu. 
lenmittir. refıkaıı ReHka hanımlar. ri,. Avnı, Celal Fayyaıi, Nazmi Nuri, 

Orhangazi 198-474, Kemalpaşa Makbule, N"ezihe :Vfuhiddin, Suat Aptülkad r Ziya, Tevlilt, Vufı Ratit. 
185-2107, Gemlik tOS-1975, Orha- Derviş hanımlar. Eaat, Nü1het, Aziz, İıımail Şevket 

fk ) H Belediyecilerden beyler. 

Istiklil, Kuloğlu, Cihangir. Gümüş· 
suyu, Kocııtept', K!tip Mustafa Çelebi, 
Firuzığa, Çukur, Şehit Muhrar Bey, 
Bülbül , Hüseyin ağa, Hortum, 
Asmalı mescit, Kamer hıtun, Kalyon
cukulluğu mahallelerL 

Y eoiköy (Sanyer) de: 

neli-Y enİ§ehir de (ınütte 1 an ' Zh.·a :\Tolla, Orhan .Mitat, Sadi Rıza, 

1 

F 1 d Tevfik (lıtanbul ıabık §ehremJni), 
· namzetleri kazanmış ar ır.. Vfehmet Ali (Ankara ıabık ıebreminı) Kenan. Osman. Hikmet, Sadık, Bereket 

Herkes H. fırkesına rey verıyor Tevfik Amir, Sezai, Abdürrezzak, zade Ekrem, Mustafa Hayri, Crfalı l\lah-
Tarabye, Yeniköy 
Hi~_!:_(Beykoz) da: 
~uzguncuk. Icadiye, Burhaniye. 
Üsküdarda: · 

k Raif, Şükrü Ali (Eıbak ıehremini mut Kamil, Muammer Salih, Besim, Va-
Ankara, 12. (A.A.) -- Çana - hit beyler. muavinlerinden) , Hasip (Anadolu 

kale, Çivril, Adalar, Dinar be- Hiıarı dairesi müdür&) Selah Cımcoz Akalliyet lerden 
lediye intihabatı bitmiş ve Rifat Müeyyet beyler. ~farko :\aum, Avram Naum, Yuşıı, 
C.H. fırkası namzetleri kahir l layrı (Ankara şehremaneri sabık mü- Panciri, Orfanidiq, Vegleri, Pantazidis, 

Çakırcı Hasan Paşa, lhsaniye, Ayaz. b" k d" I • dürlerinden), Nuri Ahmet, Mehmet Ali Halepli oğlu Yuvan, Yani Volos, J Iırant, 
ma, lmrahor, Ahmet Çelebi, Hamza ır e seriyetle intihap e ı mış-

1 1 d. beyler. Kazanciyan. 
Fakih, Salacak, Sinanpıışa. Tavaşi JJa. 1 11 er ır. Matbuattan Bunların Halk fırkae1 liıteıinde 

san ağa mahalleleri. 
1 Adana intihabının dcğru netice5İ Etem zzet (Milliyet), Kemal Sa- kart l ğı yoktur. 

Bakırköyde : A k Ad 11111,111111,11, 11, 11111, 11111011111111111, 111,.,.,11""'''""'""•111n111ııııı«1111111111•111111uııııı•ıı11•11111••111•11111ııııı11111111111111nıııı•ıııınııııııııııımıııı••ı1111ııııııııı111nıııımı11mıı11ıııı••nı11• 
Vidos, Litros, Avas, Çıfıtburgaz. n ara, 12· (A.A.) - a- M d H B b b 

.\ypa. nada Belediye intihabı a:ıasmdan aci e • İr a a 
Kadık&yde: çoğu karşı fırkadan olan bir 
Cııferağa, Hnsanpası. heyetin nezaret ve idareıinde 

S. C. mensupları dün F atibte 1 

gene bir hayli propaganda yap
mıılardır. Fakat hiç bir hadise 
olmamıştır. Belediye dairesi ö
nDade biriken halk sıra ile içeri 
girmiş Ye reylerini sandığa at- dıta hiç rey ablmamıı, ancak 
ınıılardır. Fatihte bin kadar öğleden sonra 30 rey atılmışbr. 

cereyan etmiştir. Buna rağmen 

intihabat C. H. F. namzetleri
nin ekseriyet kazanmasile neti
celenmit ve karnilen H. fırkası-

Sabaha .kadar içtil<ten 
~onra nasıl öldü? 

Yedi yaş111uaki çocuğuna 
tecavüz n1Ü c' t ? 

Yeni köy sandığna Rumeli 
rey ablmııbr. Beyoğlu belediye 

Dün sabah Galata merkezine Arka· 
di sokağında 16 numaralı evin bir oda-

Annoıi bu iddia ıle polise 
ııkAyet etti 

feneri, Yeni mahalle, Sariyer 
daireıindeki sandığa d•fo Haaköy MadenJiJer rey atmıılardır. na mensup olan yeni belediye 
Sütlüce, Piri Mehmet Paıa, Ke- Hi!lar sandığma Yahköy Bev· heyeti vazifeye bile başJamı,tır. 

sında oturan Macide I1 ın y::: tağında ölü 
olarak buluuduğu haber \ crilrnif ~den 

Fatihte Çırçırda parmakhk 
sokağında oturan yirmi beş ya
şır.da Sabiha H. cuma güniı Fa
tih merkezine müracaat ederek çeci Piri m~halleleri reylerini koz, Dereski, Akbaba PoyrazJılar Buna muhalif neşriyatı sureti 

atmışlardır. Öğleye kadar san- rey atmışlardır. kat'iyede telczibe mezunuz. ...... T~liii'i~; ................. M~·;;; .. ·;·~·f i;ü; .... ;·nı~i'k~'t" ... . 
Son keşidcde kimler 

kazandı! 
Tayyare piyangosunun keıide

aine dün de devam olunmuş 
Ve nihayete ermittir. Bu keıide
de 40000 liralık ikramiyenin 
bir parçasının Şiılide 58 numa
rada Madam Rozada ve diğer 
iki kısmının da Boıtancıda Şev
lci Ef. refikası Madam Katina
da ve Beyazıtta Dimitri Ef. 
de olduğu anlaşılmış~ır. 10 
bin liralık ikramiyenin bir par
çası da Kantarcılarda Muıtaf a 
efendidedir. 

Piyango mlldfiriyetinden haber 
•ldıtımıza göre 40000 lira İsa -
bet eden 3411 numarala biletin 
d6rt parçası lstanbulda, bir par
Çllı Gaziayıntapta sablmıf bi
rer parçaın Bursa, Gebze ve b:
nıirde sablmıyarak iade edilmiş, 
iki parçası da sablamamıttır. 

15000 lira isabet eden 33567 
uunıarah biletin iki parçası lstan
bulda, birer parçası lzmir ve 
Sankamışta aablmıf, iki parçasi 
lıtanbulda ve birer parçası A
dana ve Bergamada sablamıya-
1•k iade edilmit iki parça91 da 
•atılamamıştır. 

10000 lira iHbet eden 32932 
llumaralı biletin üç parçası ls
tanbulda Uç parça11 lzmirde bi
t'er parçası Kuıadası ve lıkilip· 
te •ahlmıt iki parçası da ıabla-
111arnıtbr 

Kazanan numaralar muntazam 
bir liıte halinde (6) ıncı 1ayıfa
nıızdadır. 

Gazi Hz. nin huzurundan hayran
lıkla ayrıldığını sôyliycn Hamza B. .. 

Dnn bir muharr:rimiz, Yeni
k öyde Mısır sefarethanesi kona
ğında yeni Mı11r sefiri AbdOl
Melik Hamza beyefendi ile mii
llkat etmiştir. 

Muur sefiri, muharririmizin 
muhtelif ıuallerine atideki cevap
lan vermiştir. 

Ankaranın intibaı: 

- Ankarayı ikinci defa se
yahat ediyorum. Ankara hakika
ten çok güzel. Çok kısa bir 
müddet zarfında Ankara gibi 
bir şehri ibda etmek ancak 
hayranlık ile karşılanabilir. Bu 
günkü mesainin devamile Ankara 
yakın zamanda Türk milletinin 
arzu ettiği her şeyi cami bir 
merkez olacaktır. 

Ankarada ki mülikatlarımz! 

Ankarada mutat uaul daire. 
ıinde itimatnamemi takdim ettim. 
Gazt Hazretlerile mülakatım, 
içinde derin bir intiba bıraktı. 
Gazi Haırelerini, gerci ilk defa 
görüyordum, fakat kendilerini 
çoktan tanıyordum, ismet paıa 
hazretlerile müllkatımda ben
de çok gUzel bir resir bıraktı. 
Hariciye •ekili Tefik RUfttl bey
fendi ile Türkiye .. Mısm allka
dar eden meseleleri mücmel bir 
ıurette konuştuk. Bu konuıma 

neticesinde Türkiye - Mısırı ala
kadar eden meseleleri yakında 
te1ıviye ile bir itilaf imzahyaca-
ğırnıza kani oldum. 

Hali hazır da elimizde bir 
muhadenet ve ikamet muahede 
projesi var. Ankaraya döner 
dönmez onu ı:nilzakereye çahşa-
cağım. Bu işin yakında bitece
iine kaniim. Bu muahedenin ik· 
mali iki kardeş memleket ara-
sında esasen mevcut olan, ve 
Mısır Kıralı ,Hı. tarafından ifti
tahi nutuklarında son derece 
metin olduğu beyan olunan ra
bıtalarm tenmiyesi yolunda ilk 
adımı tetkil edecektir. 
Ticaret münasebatımız ne halde 

lki memleket arasındaki ticari 
münasebetler, daha sonra ehem-

miyetle nazarı dikkata alınacaktır. 
lıtanbul lskenderiye arasmda 
te'sis olunan deniz hatb, iki 
memleket arasında muamelat! 
tespit edeceğinden, onun te'si-
sinden çok isabet vardır. HenUı 
yeni olduğundan, şimdilik fazla 
birıey söyliyem.iyeceğim. Fak at 
benim hükümebmden ve hükiim-
darından aldığım talimatın züb
deıi iki memleketi birbirine sım 
sıkı bağlamak için herşeyi y~p
makbr. 

Yalova? 

Yalovayi ziyaret ettim. Yalo-

memurlar Mııcide Hanımı yat3k üstünde 
, üziı korun kapaıımış bır halde hulmuş· [ 
!ardır. Gelen ;:abıta tabibı ôlümü ~üphe- zevci berber Kemal efendiyi ye

di yatındaki kızı Bahriyeye teca
vüz ederken gördüğünü söyl:ye
rek şikayette bulunmuştur. 

li gördüğünden cahkikara hışl:-:mı~ o gc· ı 

ce Macide f l. 13 beraber bulur.an man:t\' 1 
:V1ustafa isminde birini tevkif etmiştir. 

ı'Vlanııv Mustafa elli y.ışında kadar 

bulunan l\lacide IJ. mm hala?.adesidir. 
O gece eskidenberi rakı kullanan ve 
eline ~eçen rıara yı r:ı kıya \le ren Mıı cide 
Hanımla bir içki Alemi yapmışla r, geç 
vakit yatmışlardır. Sabahleyin l\lacide 
Hanım ölü olarak bulunmuştur. 

Zan altın:ı. :ılınan iV1u~tafa polise 
birbirini tutmaz if.•deler verdiğinden ve 
ölünün v:ı ziyeti de şüpheli görüldüğün 

den ceset morga nakledilmiş. Müddei
umumilik tahkikata başlamıştır. 

HlllUJIJll"'lllntlll U-llfUJINttttl .. UIUllllrtttllhMf'lmn:llıll•llfttltllllllttfltUWllMHll9t .. IP 

vayi bu?Ün kil haline getiren 

yftksek mesai en büyük takdir
lere değer. Ben Yalovanm mu
vaffakıyetini bütün kalbimle te

menni ediyorum. Yalova suları
nın basıa)arı da tahakkuk ve 

tebeyyün ettikten sonra onun 
Türkiye için bir servet menbaı 

olacağı muhakkaktır. 

Iktısadi projeler ? 

Mıs11da bazı maliyeci ve ik
hsadi itlerle meıgul zevat Tür· 

kiyede bazı islerle meıgul olmak 
istemektedirler. Fakt bu işleri 
henüz tetkik edmedim. Bu me

selelerin tetkiki için muhadenet 
ve ikamet muahedesi projesinin 
ikmali lazımdır. Bununla iki ta-

raf tebaasının bu hukuku teay
yün ve takarrür edecek ve 
bunlar müsterih olacaklardır. 

Mısırda vaziyet ? 

Mısırda va:ıiye müıtekir, sa
kindir. Emniyet, mükemmeldir. 

Muharririmiz bu kıymetli be
yanatından Mısır sefirine tefek
kür ederek ayrılmıştır. 

Fatih merkezin de bu şikayet 
üzerine derhal tahkikata başla
mış, çocuk polis müdüriyeti.,dc 
bulunan nöbetçi zabıta do'(toru 
tarafından muayene edilmiştir 
KUçük Bahriyenin öz babası olaı 
Kemal Ef. henüz bulunamamıflır. 

Dün bir muharririmiz Kem al 
efendinin zevcesi ve 1'üçük Bah
riyenin annesi Sabıha Hanımla 
görüştü. Sabiha H. göz yaşlara 
içinde şunları söylemektedir: 

- Kemalle sekiz senelik ev
liyiz. 

UstaaiJe geçinemez, ıık sık 
işinden çıkar, diğer bir it bulun-

caya kadar geçen uzun zaman için
de çok sefalet çekmemize ıe· 
hep olurdu. 

Cuma günü Bahriye ile bera
ber iist kattaki odada idiler. 
Kemal muhtelif vesilelerle beni 
odadan çıkarıyor, alt katta bir 
iıe yollıyordu Bir aralık ':>daya 
girdiğim zaman ikisini de müna
sebetsiz bir vaziyette gördüm, 
O anda ne olduğumu bilmiyo-
rum. Bir yere yığılmış kalmısım. 
Kemal « Aman Sabiha ıus. Bir 
şey oldu. Ne yaptığımı bilmiyor
dum.,, Diyordu. Benden cevap 
almayınca, çıktı, gitti. 

O arahk hemşirem gelmişti. 
Vakayi anlatınca tıp talebe 
yurdunda müstabedem olan pe· 
derimi çağırdı. Hep beraber Fa
tih merkezine giderek hadiseyi 
anlattık. Çocuğumu muayene 
için doktora gönderdiler. Bah
r~yeyi sıkışhrdtm. Bana .. Babam 
bana sana çıkolata, para vere
ceğim diye birkaç defa birşey
ler yaptı,, dedi. Şimdi adalet 
bekliyorum.» Zabita bu iddiayı 
tahkike başlamıştır. 





·-------Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide 

\ftibOrdar zade hanı alanda Tcl.fst.274(] 

isten~eriye surat oosbsı 
( lZMIR ) vapuru 17 T eş

rinineveJ cuma 10 da Ga
lata rıhbmından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire varır 

ve Jzmirden saat 12 de kal
karak pazartesi saat 10 da 
lskenderiyeye varacak ve 
çarşamba iskenderiyeden kal
karak izmire uğrayarak Iıtan
bula saat 12 de gelecektir. 

lskenderiyeden aktarma Port
sait için de eşya kabul olu· 
nur. 

ıra~zon ~irinct Postosı 
(CUMHURiYET) vapuru 14 

Teş- Q ı k 
~~~.- •.. ...ta ı a şamı 

Müzemizdeki çiniler 
---------------------~-= 

Kolonya Aksayı şark müzesj 
müdürü ne diyor ? 
l\t Salmoni Sof yaya gitti 

Koloriya ıebri aksaya şark 
müzesi müdürü M. Salmoninin 

üç gündür şehrimizde bulunduğunu 
yazmışbk. 

1 M. Salmonin dün akşam ki 
trenle Sofyaya hareket etmiştir. 
Kendisile görüşen muharririmize 
M. Salmoni şunları söyledi: 

- Kafkasyaya tetkikata git
miştim. Biz en çok "poteric pe
nite-boyalı çanaklar,, la meşgul 
oluyoruz. Bir ay kadar kaldıktan 
sonra hiç glSrmediğim lstanbulada 
uğramak üzere buradan geçme
ğe karar verdim. 

M. Alfred Sahnoni 

Ceza usulü ko· 
~ 

mısyonu 

Dün toplandı. Adliye veki
linin yann Ankaraya dön

meai muhtemeldir 
Adliye vekili Yusuf Kemal B. 

dün saat on dörtte lstanbul 
adliye dairesinin müfettişlik kıs
mında ceza muhakemeleri usulü 
kanunu tetkik edilmek üzere 
teşkil olunan komisyonun içti
maına riyaset etmiştir. 

DünkU içtimaa müddei umu· 
, mi Kenan, müddei umumi baş-

l
ı muavini Kemal, müddei umumi 

muavini Burhaneltin, ikinci müs
tantik Hakkı, altıncı müstantik 
Süreyya, sulh hakimi Cemal, 
başmüfettiş Yusuf Şükrü, üçün
cü ceza reisi kudrelullah B ler 
iştirak etmişlerdir. 

Dünkü içtimada komisyon 
azaları, hazırladıkları notlara 
istinat ederek noktai nazarlarım 
izah etmişler, müzakere ve tet
kikat akşam yirmi bire kadar 
sürmüştür. 

Galata rıhtımmdan kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Ri
zeye gidecek ve dönüşte Sür
mene, Trabzon, Görele, Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, Ineboiu, Zonguldağa 

uğrıyarak gelecektir. ------111 

Fakat pek az bir müddet ka
lacağımı düşünerek müzeler mü
düriyetine resmen müracaat et· 
medim. Hususi olarak müzeleri 
gezdim. Maksadım burada mev
cut ve dünyada eşsiz bir kollek
siyon olan teolitik çanakları 
görmekti. Bunlar Suriye, Pabmir, 
ve manastır cıvarlarında bu
lunmuştur. Bu kolleksiyonun 

Bir gün kaldıktan ıonra Belgrat 
Viyanadan Kolonyaya ndet e
deceğim. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. 
dUn kendisiJe glSrüşen muharri
rimize " Salı günü Ankaraya 

ı yvahk surat postası 
( M E R S 1 N) vapuru 14 

Teşrini evvel Snlı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvahğa gidecek 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 
gelecektir. 

Azimette Gelibolu için yük 
alınmay. 

Mersin postası 
. (~ONYA) vapuru 15 Teş 
rmıe•el çarşamba 11 de Galata 
Rıhhmmdan kalkarak Çana!. 
kale, lzmir, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, An
talya, Alaiyeye uğrayarakMer· 
~ine gidecek ve dönüşte ayni 
ıskelelerle beraber T BŞl!et•, 
Anamura uğrıyacaktır. 

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

Çanakkale için yük ahnmaz. 

Galatada Seyrisefain acen
tcbane rıhtımı palamar mülte
zimliği bir sene müddetle ve 
300 lirada talibi uhdesindedir. 
Fazlasına kiralamak istiyenle
rin 16 birinci teşrin 930 tari
hinde açık arttırma ile kat'i 
ihalesi yapılacağından o gün 
levazım müdür)üğüne gelme
leri. 

başka yerde eşi yoktur. 

Burada asri nazari dikkati
ma çarpan ve beni hayrete dü
şüren şey büyük bir çin aynası· 
nm mevcudiyetidir. Bu aynadan 
kimsenin haberi yoktur. Öy
le zannediyorum ki bu parça 8 n
ci asra attir ve bir hediye o
Jarak verilmiıtir. Bu ayna kuv
vetli zannediyorum ki alakadar 
kimselerin mechulüdür. 

- Müzelerimizin luymeü ve 
.ertibatı hakk1nda fikriniz nedir? 

- Bende çok iyi bir tesir 
bırakb. Taın"f ga)et iyidir. Kıy
met itibarile de öyle. Çünkü bu
t ada hudutlarımız ve ya eski 
ananalcriniz dahilinde taharriyat 
yapıp bulduğunuz parçaları sak
layabiliyorsunuz ve bu parçalar 
satr!mıyor. Halbuki beynelmilel 

olan Londra, Paris, Berlin gibi 
müzeler daima başka medeni
yetlere ait parçalar daima satı

Protesto mu? 
ı\1eJiha Avni H. cevap 

veriyor 
Aldığımız mektuptur ı 

avdetim muhtemeldir.,, demiıtir. 
Adliye vekili, komisyon içti

malarında hazırlanan esasların 
tesbit edildiği evrakı Ankaraya 
götürecek, kanunlar üzerinde 
tadilat yapmak ve devamlı 
surette çaI.şmak r- -.. e komis-

yonlar teşkil edilip ımiyeceği, 
komisyonlar teşkil edildiği tak
dirde, bunların lstanbulda mı 
toplanacakları ondan sonra an
laşılacaktır. 

Bu sabahki gazetelerden birinde 
~arülCünun gençlerinden bir grupa ait 
b~r yazı çıktı. Türkocağında verdiğim 
hır konferans üzerine ocağa ait bazı te
menniler kaydedildikten sonra, bana 
atf olunmuş bir cümle üzerine büyük 
bir ugalAta ielesl kurulmu~ Kon· Vıdinin .ziy11reil 
feransımın bazı kısımları bazı gazete- Vali Muhittin B. don c'Sğleden 
lerde çıktı. Dunu o gün okumadan ve ıonra Adliye dairesinde Adliye 
ya konferansı tamarnile dinlemeden vekili Yusuf Kemal ve müddei 
anlış okunup yanlış anlaşılmış bir iki umumi Kenan B. Jeri ziyaretle bir 

cün:Je ile verilecek hükümler gençliğin müddet görü•müştür. 
sağlam kafasında yer bulamaz. s 

"Halk fırkası Türk milletini ölüm· Üsküdar mOddei umumisi 
den kurtardı.,. Bu cilmJeyi ne ben SÜY· Asım B. de Yusuf Kemal ve 
!edim, ne de gazetelerde böyle bir ... ey Kenan B. leri ziyaret etmtıtir. 
çıktı. Öyle anlıyorum ki bazı cUmlelc· ~-.....ııııımıııııın.,...ıııııınıllll-ıını"""""'"""•~ 
rimi maksatlanna elverişli bulmıyan· I vı.ıümüzdeki çarşamba akşamı I 
lar asabi bir hareketle onlan baRka Opera Sinen1asında 
kalıplara dökmüşler l Bunun için hit· iraeıine başlanacak olan 1 
f~n :ahmet ederek onları bir defa daha iKi KALP BiRLEŞiNCE I.r veya satın alınır. 

Saray çinileriniz çok 
geniş bir kollekıiyon ... 

sukunetle tekrar etmelerini rica ede· 
gilzel rim. Bütün bir milletin evladına acıla· Zevvei Herzenin J/4 takt 

rın, sızılann nasıl tedavi edileceğind "n, 1 Almanca sözlü ve .ıarkıh muh-

Öyle anlıyorum ki bizim mü 
zenin, yani Kolonya müzesinin de 
doğrudan doğruya Istanbul mü
zesile mUnase bata girm~si lazım 
gelecek. Şimdiye kadar, esasen 
ak sayı ıar1ı la ali kadar olduğu
muz için nadir olan münaseba
hmız Berlin milzeıi •aaıtasile o
luyordu. 

gençliğin vazifesinden, gizli yaralan· ~e.f~m operette görülecek ve 

1 
nuzdan, fırkalardan, fırkacılık ve pro· ıı_ıt~Jec~k v~ an=ak. Viyana 
pagandacıhktan, memleket ve millet gıbı bır şehırde tasvır, tamim 
aşkile yanan kalplerin nasıl bir yol ıa.l ve dünyayı devrederek bir 
kip etmeleri lazım geldiğinden, mem·ı a11r için herkesin ağzında do-
leket ve millet için yapılması lazım ge· laşhrmağa muvaffak olduğu 
len işlerden, bunlar meyanında da <;!. sahbar ve mest edici: 
yasi kanaatlerden, Halk fırkasının e· 1 V A L S 
serlerinden, h~ınetler~.nde~ bahsedi- ı ~ il tema~ageranr t.ehyiç ve 

1S Te~rinevel Pazartesi 930 

Dahilde 1 lariçte 
1 aylı~ı Kuru~ 150 
3 400 800 
b • • 750 1450 
12 .. 1400 2700 

Cemaziyelevvel 

1349 
Bu gecekı Ay 

Gane~m aoğu1u : 6.07 - ba·ı11 

Ayın doğu1u 19,13 - batı1ı 

Nama'l. vakitleri 
S•b~ı., ÔAI" llcind 
4 48 12.01 15.09 

Hava: 

.tıkta" y., • ., 
ı7,35 ı9Qj 

11,16 

14 IO 

DUn azami hıır:ırcı 23derece o'muş. 

tur Bugün mutav:ı ıt şiddetle po)·raz 
esecek. hava bulutlu ol:ıcnktır 

Radyo: 

Bu akşam lstanbulda 
Saat \'ekizden ona kadar alaturka 

fasıl 

Sinemalar: 

Alkazar - Fahişenin havatı 
Alemdar - Çarın elma;, 
Aui - Kanlı se\'da 
Ekler - Şehvet diy:ın 

Elhamra - Aşk valsi 
Opera - Ebedi erseri 
Bqiktat Hilll - Sefa1et zambağı 
EtuvaJ - Cennet budur 
Franıız - Kalp hırsızı 
Melek - Hayat dalgaları 
Sık - Zoraki korsan ı 
SüreyyaKadıköy . Oemonya 1 
Hale ( Üıküdar ) - Bılıi Dovun ~ 

hususr h1y:ıtı. 
...... 717EE7 

lat. B. Darülbedayl tem11llerı 
Salı günü ak· 
şamı saat 21 
buçukta: 

Yalnız muallim 
ve talebeye 
Mektup 
3 Perdelik 

Piyes 
Yazan: W.S. 
Maugham 

Tercüme e· 
den: 
A. Muhtar 

ISTAHBUL BELE01YESI 

~~ ~~ 
il il 1 

11111111 

Geçen seneki gibi salı akşamlan mu
allim ve talebelere, çarşamba akşam· 

lan üniformalı zabitana ve cumaıtesı 

akşamlan umuma tenzil~t vardır 

l\laadin bankasında 
Sanayi ve maadin bankası ida

re meclisi dün fevkalade bir iç
tima aktetmiş ve Avrupadan dö
~en heyetin izah~tmı dinlemiştir. 
ıdare Avrupada ıktısat ve ibtis81 
için iki· mutahassıs getirecektir. 

Tütün elmıya gelenler 
. . Türkiy~ . tütünü satm almak 
ıçm ıehrımıze gelmiş olan A· 
vusturya rejisi mümessilJeri iz· 
mire gitmişlerdir. 

BARTIN h:~~p~~s P oıtaıı 
A YDJN1~~~;~~Je~Pazartesi 

- Buradan nereye gidcceksi
nız ve tekrar latanbula gelecek
miainiz.? 

lecek yer neresrdir? Sozlerım sokak or teshır rilecef.-hr. Ye I 
talarında bir takım şuursuzlann sar- :illllllnııı.r11111ıım11111uııı11uı111nııııı11ııaıı11nııım11111ıııQ11111ttnıı111 .. --I 
hoş ıshklanna hedef olacak, ne de ku· -------------------

Sirkeciden hareketle Ereğli, 
Zonguldak , Bartın, Kurucqile 
"e Cideye azimet ve avdet 
tdecektir. 

T afıilit Jçin: Sirkeci salonu 
karşısında Mizanoğlu Han No. 2 
.~lefon: lıt. 354 

1 GLAKSO 
1 r •. uhtellt emzirme i9in en 

1
__ mükemmel aüttür 
~ 

İlindan ist~tade ı 
......_ ediniz 1 

- Haber aldım ki Sofyada 
bir altın hazine bulunmuı. Onu 
ıörmek için oraya gideceğim. 

laktan kulağa fıslanacak mahiyette 
şeyler değildi. Halk fırkasının hars 0 • 

cağında bulunuyordum. Adi bir dedi· 
kodu yapmadım, derin bir feryatta bu· 
lundum. Konferansın mevzuu intihap· 
tr; menuumdan şaşmadım. Halk fır· 
kası Türk milletini ölümden kurtardı, 
:lememişsem bu, fırkacılık renginden 
ıynlmış görünmekte biraz da hakikati 

feda edecek dereceye vardığımı göste
rir. Türk milletini muhakkak bir ölüm· 

Limanımıza 14 tcşriniev\•el salı güııu 
1
· den kurtaran kimdir? Elbette ki Gazi· 

muvasalat edecek ve 16 teşainle\·vel miz. ... Halk fırkasının reisi olduğunu' 
perşembe tam 10 da Galata rıhtımın her fırsatta tekrar eden büyük Gazi 

Bayron Mars!lya ekspresi 
Marsilya. lskenderiyc ve Pireden 

Öeklenmekte olan lüks ı:osta vapuru 
PATRIS il 

dan hareketle doğnıca Pire ve Mar Türk mi11etini kurtardı! hükmü Gazi 
sllyaya hareket edecektir. Her sınıf 1 ve onun fırkası Türk milletinden oldu.I 
yolcu ve ticari emtia kabul olunur. ğu, Türk milletini temsil ettiği için doğ-' 

Bundan maada dünyanın her nok rudu ..... Sürü ne kadar yangınlı olur·' 
tası için doğTu biletler verilir. A nag 

1 
• a olsun işaretçisi olmadıkça hedefi j 

nostopulo~ ,.e Liskidi~. l.:ı.lata Çinili 'kaybeder. 'fürk gençliği bunu inkar e· 
Rıhtım hnn decek kadar nankör değildir. Ben bu 

__________ _, yazı altında imzalar görmek isterdim. 

l MELiHA AYNI 

f 

L·TePIVER 
PARIS 

FRANSA ÇİÇEK LERI 

KOLONYA SUYU 

~AU DE COLOGNE 
AUX FLEURS DE f RANCE 

PorfumOrl L. T. F 1 V E R A . Ş.. lstanbul Şubesi 

Şlfll Ahmet Bey sokak No 50. Tel. Beyo~ıu 3044 



.D 
., 
n •• u keşi dede kazanan numaralar 

Beşiktaş Köyiçi bayii Seiinı 13. ve Fatihte İtimadı nJiJli bayii Burhanettin Bey lisıcn1izin 
gösterdiği ikramiyeleri biletlerin ibrazında derhal tedıye edeceklerdir 

N Türk Tür 
o. ı· l' ırası ırası 

93 400 6770 
10::> 5 700J 
147 50 53 
166 50 255 
298 4000 315 
~53 50 355 
)10 70 401 
>16 50 495 
G76 50 !196 
708 50 598 
729 70 922 
768 5 944 
957 50 8105 
996 50 114 

1001 70 127 
216 l('()Q 152 
254 40 276 
?57 70 445 
346 70 552 
468 1000 555 
543 125 576 
604 125 598 
741 70 606 
794 50 773 
990 788 

2032 916 
433 92~ 
512 924 
539 9058 
553 179 
653 257 
682 270 
754 318 
768 363 
~19 40J 

3139 420 
145 585 
155 630 
176 711 
192 744 
574 935 
580 0029 
684 56 
940 169 

4002 1 tl0 
20 189 
322 J 92 
437 276 
558 782 
571 100( 900 
615 5011040 
691 5(] 60 
~37 5~ 211 
849 70 349 
898 70 419 
916 iO 544 

51 ıo 125 698 
113 70 720 
125 50i 728 
129 5 818 
153 70 873 
223 50 878 
268 7012038 
470 70 77 
476 125 128 
481 70 148 
483 7~1 230 
574 12~~; 472 
719 5 533 
140 ~o s3s 
839 70 562 
887 70 595 
l 11 l 25 61 o 
990 125 646 

6024 125 731.; 
95 70 750 

492 70 784 
016 125 887 
u82 sos/ 928 
738 J 2 59 

3025 
56 
81 

136 
) 1 1 
344 
470 
567 
571 
679 
744 
746 
789 
857 
928 

70 954 
ı25 14043 
125 182 
70 370 
5 505 
5 516 
5 521 
50 622 

400 680 
125 682 
50 759 

125 857 
40 867 

5 15076 
400 104 
125 108 
50 157 

125 260 
70: 312 
5 538 
50 792 
70 16009 

125 103 
7 143 
5 166 

125 181 
7 314 
50 383 

521 406 
7 437 
1 
70 
50 
50 
ıO 

50 
50 
70. 

Bükreşte 
Beynelmilel mamul deri ve 

ayakkabı sergisi 
Hu kreşte • Romnny a. bu a) ın beşin 

de beynelmilel deri \'C avakkabı sergi~i 

çılmıştır ve a~ın nlh:n etine 1. dar de 
'am edecektir. Ay m beşinden sekizıne 

kıdar da mnmul der c'ler ve a) nkkabı· 
ılar kon c ı ır t tmi ve mühım ka 
rl:ır olmuşt r. 
Sergıye ışur:ı edece olıınlar 'uzde 

Ilı tcnz l~da e\ h t ctmektcd rler Gi-

ellı tenzılAtla nakledilmekte .,.e bunlar
dan gümrük recmi, kon~olo~luk ücreti 
alınmamaktadır. 

Sergiye iştirak edenler için 100 ili 
150 liyej kadar ücretlı odalar, 50 lıyej 
mukabil oğlc ve akşam ) emeklerin i ve
ren lokıı ntalar temin edılmiştir. 

crgıde ezcumle aşağıda ya7.ılı olan 
CŞ) alar H şhir olunmaktadır: 

Ayakkabı ve saire lçi,n her çeşıt mı· 
mul den. deriden mamul kayış, be)· 
gir takımlan, dcricıliğe ve kunduracılığa 
ait her ne\"i makina, allt ve edevat; ayak· 
kabının em•aı, deriden mamul mobilye· 
!er \ e deri ve kunduracı lığa rnlltcallik 
mcudı kim ye' İ)e. 

ergi için 8 bin metre m. yer ayrıl· 

...... - .,,. .. 

'l"tığla har nıa n la ra 
Sillhtarağadaki tuğla harmanlan 
dumanlannın kendi mamulatma 
tesir icra ettiği iddiasile fişek 
Ye barut şirketi tarafından açı
lan dava neticelenmiş ve har
manların oradan kaJdırılmasma 

karar Yerilmittir. Harman sahip
leri bu karar neticesinde bütün 
lıtanbulun tuglasız kalacağını id
dia etmektelerdir. 

-""""'"'""'"•••RWlllllnlllllllnnltntttmtımıımmmıu:ıuıuttta IWllllUlllllU ' 

mış 3 bin M. m. üzerine pnironlar ya· 
pılmış diğer kısımda yapılmaktadır. 

Sergi çok rağbet görmiıştı.ir. 

Zıraat ban kasında 

Tecil edilecek borcJar 
• 

Aldığımız malumata göre ls
tanbul civarındaki çiftçilerin bir 
kısmı ziraat bankasma olan borç
larının tecili için tcşebbliste bu· 
lunmuşJardır. 

Ziraat bankası müdürü Cevdet 
B. bu hususta şu izahatı vermiş
tir. 

- Tecil için umumi bir karar 
yoktur. yalnız Bankamızda çiftçi
ler.içinde borcu tecil edilecek 
kimselerde vardır. 

o Bulmaca o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ~~ ı.ı ,s 1 
2 D [il li1 A B 1 E S E !iJll .Ç 
3 E ılil E L E (IJ i L E IJ E 
4 'VA L i [i]D [ili NA T 

~ ~!~,~~ ~!~ I ~ıl~I~ ~ 
7 A ı s i ıri) T A p liJ ~ IA -~ 
8 B E L i [i]K lil P A TA 
9 E 1iJ E N E il] T A K ılil L 

1 s [il !ij A lJ L IA T fl)l[il J 
11 \l)Ç'E T IE s AL 1 -

EveJki bilmecemizin 
halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~ ~f--=ıı:- =--== 
4 ilrM ll --
5 . - . - ıiJ-

_ li _ fil !il _ 1 

~ 111 lil :::. ~ili)· -= .ı 
8 ! [il liJ lil il 
9 [il lllı- 11 IJ - -
10--- iJ --- ----
ıı ı--- • • ~---

Bugünka bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aıağı: 

J - Dün (4), derviş (4). 
2 - Büyük (S), sivri demir (3), illve (8) 
3 - iptidai elektrik (3), halk (S). 
4 - Suriyedc bir tehir (5). 
5 - . 
6 - Beyoğlu cihetinde bir semt (5). 

yapılmamış (5). 

7 - . 
8 - Fransızca nesir (5). 

9 - Acı (3), bir cins geyik (S). 

1 O - Evin üstü (8), bir J• mı, (3), en 
hararetli devir (8) 

11 - Yorgunluk (4). bir lllh (4). 

l Memleket haberleri 1 
16 çocuklu, 34 torunlu! 

Kayserinin De•eli lcuaamın 

T erafıen köyfinden Emir Ali 
Ef. nin köyOn 16 çocuklu ·.e 

34 torunlu bir aile reisi olduğunu 
yazan °Hakimiyeti Milliye,, bu 
hususta şu izahatı veriyor: 

"Emir oğullarından Emir Ali 
Ef. köylinde rençberlikle meıgul
dilr. 1293 de doğmuştur. 13 ya
şında iken halasının kızı ile ev
lenmiı 4 oğlu ile 4 kızı olmuştur. 
325 senesinde bu hanımm Yefatı 
basebile gene köytlnden bir ha
nım almış; beşi oğlan üçü kız 
olmak fizere bu hanımdan da 
sekiz çocuğu olmuştur. 

ilk ailesinden olan sekiz çocu
ğunu e~lendirmiı ve bugiln ber
hayat olmak üzere 21 i oğlan 
ve 13 n kız olmak (izere 34 
torun sahibi olmuştur. 

lkinci aileıinden olan ıekiz 
çocuğu da evlenme çağına gel
mişlerdir. Bunlarıda yakında 

sırasile evlendirecektir. 
Emir Ali Ef ., ben Uz pek genç 

fJÖrlinmekte ve tamüssıhbadır.,, 

S~rlsefaı nde; 

Pire seferleri 
Yeni tesis edilecek olan lı· 

tanbul Pire hattı için tetkikatta 
bulunmak üzere Pireye giden 
Seyrisefain işletme müdür mu
avini zekeriya B. çarşamba gO• 
nü şehrimize dönecektir. 

Aldığımız malumata g&re Sey
risefain vapurları bu haftadan 
sonra çarşamba günleri Pireye 
uğrıyacaklardır. ----

Nisanlann1a . 
Şccvan Be~ in kerimesi Seniye H. ılt 

Temyiz malıkrmesi rci~i lı Fehmi B. in 
mnhtıımu ~nad lu Ajancı muharrirlerin· 
den S•ire\\a Bcdn n:ımzetlıklrri icr
ed lrr •r. Gençlen tebrıf.. eder a ıdetlct 
dılcrız. 



Karımı ben öldürdüm ! 
Yazan : Mebrure Hurıit 

(Bq tarafı dtınlctl ayımızda] 

OmrlimOn en mu'ut devri bu 
iki ay oldu. Onu daha uzatabl
lirdim amma korkuyordum. Gn
ntla birinde kim olduğuma aı
reni•ermeainden korkuyordum. 
lıtiyordam ki o bllttın bir hayat 
için elini u.zatacatı epniu b&1it, 
paruız bir memurdan bqka bir 
ıeJ oldujunu bilmeainl Bana ıırf 
benim için, benim ıevrim için 
•amnf 

Netekim böyle oldu. Amcaıı
nın bir ayıkça günllnü bulup gö· 
rt!ıftGkten ıoma, arkadqlanmın 
hiç birine haber Yermeden eYle· 
DİYerdik. O gece, mini miııi ail
zel kuıum için hamladıjmı ınaln 
kaf eıte ona her ıeyi söyledim 
Ye bayabna bir mani ıebzadeai 
ıibi kanıan HYgiJiainin biriciği
ne neler, ae ae'rinçler tattıraca
§ım anlattım. 
Karım o a-ilnden ıonra epiz 

bir rOya içinda yaıamağa baı
ladı. Süs, elmas, para, aık hepıi 
onundu. Y almz kocası ona HD,

a tklr yllzünO biç göıtermek is
temedi Ye a-öıtermedi de. Bütfin 
yalYarmalarına rağmen bir ıün 
olaun ona kendimi sahnede ıey
rettirmedim. Çok zamanlar rolü
mn ezberlerken it odamın kapı· 
sında beni dinlediğini farkettim. 
fakat heyecanımı kıpı diplerinde 
paylaıan bu gilzel ıevgilime ya· 
lan maıkeıine bnrnnen yllztımtl 
hiç gGetermeclim. 

Bu aayede de glSzlerimle içti
ğim, öptftğüm o ıeYgili bakıılı· 
randa bir defacık olıun: «Kuzum 
benim için de o piyesteki kadına 
ı&yledijin kelimeleri kullan.anı, 
beni de o kadın ğibi okpaanal 
" niyazını okuyarak çıldarmadım. 

EvJendijimizin dördilncü yılın
da bir oğlumuz oldu. Öyle gQ
zel, öyle nur parçaaı ğibi bir 
feydi ki..: tam bir •ık çocuju: 

Artık 1aadet, sevinç, aevgi , 
ıefkat hepsi, hepıi benimdi: 
Şeytan bunu çok gördü Ye bir 
iün ilk ıebirini içime aııladı. 

F adanın bu ilk müjdeciai bir 
blektup oldu. 

Karımın düıUrdUjO bir mektup! 
Neler yoktu, yarabbi, bu mek
tupta neler yoktu! göıümil ör
ten perde yırtılırken bOtlin ben
liğim bütün kalbim de beraber 
Parçalandı ! 

"Zabitim benim gUzel Fati
himl" diye ' başlıyan bu nıektubu 
bırakın da anlata anlata karşı
llııda yine çaldırnıayayım : 

Yalnız şukadar ıöyliyeyim ki 
kanrn eıkidenberi sevmit olduğu 
bu amca çocuiu ile beni alda· 
byordu. Niçin mi benimle evl~n
roiıti? Anlamıyor musumu? Zız
de benim ribi sersemletiyor mu
•unuı? Karım beni aade evlen
dikten ıonra mı aldath sanıyor
sunuz? Hayır yanılıyor•unuzr O 
hayatının saadetle geçen iki 
•Yında aldatan değil, yine ald~ 
11•tı benmitim. Karşısındaki~i 
tanımayan 0 değil yine beoon
tinı! 

Neler yardı .. . o mel'un mek
tupta abmaklığımı, sersemliğimi 
YOıtıme tUkUren ne Acılar vardı! 
O ıflzel zabit, şu mevcudiyetin-

den bile haberdar olmadığım 
amca çocuju nuıl awtuyor, na
sıl tatlı kelimelerle olqamyordut 

lld iç gDn e•• d5nmedim •.• 
Tiyatroya da uğramadım... Deli 
gibi ne yapacajımı bilmeden 
dolaııyordum ••• 

Ne zaman; bu cinayete ne za
man baılamıılardı? Aklıma oğ
lum, çocuğum geldi. 

Benim mi idi? Kimin, hangiml
zindi o ? Bunu nasıl öğrenebilir-
dim? inkar edecekti. Çocuk iki 
yaımda idi. Cinayetin ondan 
ıonra iflendiğini s&yliyecektit 
Aldatmasım o kadar gllzel bili· 
yordu ki beni buna da inandı
racakbl 

.. Fatihim,. diye andığı herifi 
bulmak için ne gebere gebere 
çırpındım. Amcası 6leli epey olu
yordu. Eıki maballeıinde de bi-
len yoktu. Sokakta raıtgeldifim 
her zabiti deli g6zlerle takip 
ediyorum. Kaç kere birinden 
birinin gırtlağına yapıııp günah· 
}arını kusturmak için yandım, tu
tuıtum. 

lıte beni bu ölümden acı te· 
reddllt ve ıüpheden kurtaran 
gene san'abm oldu. 

Evet her gece sahnede bq
kalannın eserinde rol alan so ı· 
tan bu defa da kendi hayabnm 
piyeıinde oynıyacaktd 

O tababb ifte. Bir haftadır 
hiçbir haber göndermeden evine 
uğramıyan •efendiyi» hizmetçiler 
bile hayretle karşıladı. 

Hakiki bayat sahnesinde rol 
yapan o gizli kukla, günlerdir 
uykusuzluktan yanan kıpkırmızı 

deli gözlerimle beni karıısında 
g5rünce titriyerek yatağından 
fırladı: • Ne oldun? Seni ara· 
madığım yer kalmadı, saylue
ne ne oldun?,, Diye bağardı. 

Kapıyı kilitledim, yavaf ·yavaı 
üzerine yürüyerek onu bilekle· 
rinden yakaladım ve yilzüme 
tıpkı sahnede «yalana» verdiğim 
o aldabcı doğnılukla kendi pi
yesimi, kendi faciamı oynamağa 
baıladım: 

"Her ıeyi biliyorum. Her şeyi 
öğrendim. Beş gOndUr zabitini 
arıyordum... Bu sabah buldum 
onu... Bak ıimdi ellerime! Görll· 
yor nıusun bu elJerimi? "Fatihini,, 
öb6r dOnyaya, fethe g&nderdim. 
Anlıyor musun geberttim onu, 
kuduz bir köpek gibi geberttim." 
Diye haykırdım. 

Önce anlamadı. Bütün benli
ğile beraber dimağı da sende
lendi. Ondan sonra g6zlerime, 

dilime verdiğim kudretin karıısında 
inandı, şaşaladı, ve alta yıld1r 
beni aldatan bu mel'un kadın da 
aldandı, riya. yalan maskesini 
dOtUrdil! Bütün levsini kusmağa 
başlandı: 

( Devanu garuı) 

Tıp oemlyetinde 
T ürk Tıp ccmiyetindcrı : 
Türk Tıp cemiyeti 14 teşrinievvel 

salı günü 18 1f2 ta intih:ıbat celsesi :ık
tedeccğinden azayı muhteremenin teşıif

leri rica o lunur. 

il M. M. V. aatın, alım he jeti 
ilanfırı 

Sıhhaı işleri d_iresi için iki kalem 
sargılık n harp pakketi mahafazalık 
bezi aelni münakasaya konmuştur. İ· 
halesi 15/10/930 çarşanıba günü saat 
14,30 da Fındıklıda heyetimizde yapıla· 
caktır. Taliplerin 20 kuruşlnk pul ma
kabilinde şartnamesini almak ve nti
munesini görmek üzre her gün ve mü· 
nakasaya girmek için de ihale saatin· 
den evvel teminatlarile heyetimize mü· 
racaatleri. 

• • • 
Sıhhat işleri dairesi için seben dört 

kalem göz alatı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur.ihalesi 15/10~ ~
şamba günü saat 15te fındıklı heyeti
mizde yapılacaktır.taliplerin 20 kunıo 
lak pul mukabilinde şartnamesini al
mak Uzre her gt1n ve teklifierlni ver
mek 1çin de ihale saatinden evvel temi
natlarile heyetimize nıUraca.atleri. 

• • • 
lzmlr ve Sivas hastaneleri için iki 

takım röntgen c:ihazı kapalı zarfla mft· 
nakasaya konmuştur. thahzsi 15/10/930 
çarşamba günü saat 14 te Fındıklıda 
heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
(p.rtııameleri lınılr ve Ankara merkez 
satmalma komisyonlarında görebilir
ler.) Şartnamesini yirmi kuruşlnk pn~ 
mukabilinde almak ve tekJifnaınelerinı 
vermek üzre teı:ıtlnat1arile ihale saa· 
tinden enel heyetimize nı.Uracaatlerl. 

• • • 
Kayserideki askeri ha.;rvanat ihtfya· 

cı olan arpa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 2.2/10/930 ~rşamba 
gilnti saat on altıda Kayseride askeri 
satıanlma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname alınak ve teklifle
rini vermek iizre teminatlarile Kayse
ride mezkdr komisyona müracaatlerl. 

• • • 
Samsundaki kıtaatın ihtiyacı olan 

arpa akpalı zarfla münakasaya kon· 
nıuotur. İhalesi 21/10/930 salı pnü sa· 
at 15 t.e Samsun askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır· Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere Fındıklıda 
heyetimize ve şartname almak ve teklif 
lerlnf vermek üzere mezkdr komisyona 
müracaatlan. 

• • • 
Deft.erdarda levazım dildm evinde 

ve Sirkeci de saraçane anıbarmda mev· 
cut 65 ila 80 bin kilo beyas ve hakr· 
bes kırpıntıları pazarlıkla satılacaktır. 
İhalesi 19/10/930 pazar günü saat 14 te 
Fındıklıda heyetimizde yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi heyetim~de ve 
larpmtılar defterdarda levazım dikim 
evi ile Saraçanede saraclye kısmında 
görmek üzere her gün pazarlığa iştirak 
edeceklerin de teminatlarile Jhale saa· 
tinden evvel heyetimize müracaatları. 

• • • 
Sıhhat işleri dairesi Jçin 103 kale~ 

dişçi alat ve edevatı kapalı zarfla mti· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 20/10/930 
pazartesi günü saat 14 te Fındıklıda 
heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
yirmi kuruşluk pul mukabilinde şa~tna
meyi heyetimizden almaları, ve ihale 
saatinden evvel temina tlarile birlikte 
tekliflerini heyetimize vermeleri. 

• • • 
Niğdedeki 1cıtaatın 1htlyaç1an olan 

ekmek kapah zarfla münakasaya ko~· 
muştur. İhalesi 15,110/930 çarşamba gu
nü saat 15 te Niğdedeki askeri satmal· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Talip· 
lerin şartname almak ve tekliflerini 
vermek üzre terninatlarile mezkQr ko· 
misyona müracatleri. 

"' .y. .y. 

lzmit ve civanndaki kıtaat ve mües
sesatın ihtiyacı olan yulaf kapalı zaril:ı 

Kok kör11ürü ve mazot 
münakasası 

Kilo 
20,000 Kok kömürll 
6,500 Mazot 

Pendik bakteriliyojihanei baytariyesine lüzumu olup münaka· 
saya konulan yukarıda mıktarlan yazılı kok kömürü ve mazot 5 
teşrinisani 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te aleni 
mlinakasa suretile ihaleleri icra kılınacağından itaya talip olanların 
yevmi mezkilrda şartnamelerini glSrnıek istiyenlerin de her giln 
defterdarlık binasında müessisab iktisadiye mübayaat komıiyonuna 
m6racaat eylemeleri. 

-İspirto ve İspirtolu içkiler in
hisarı Umum Müdürlüğünden: 

Lüzumu olan 12,000 kilo çenber 
Kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 28 Teş· 

rinievvel 930 Salı gilnfine kadar mUbayaat komisyonu kitabetine 
mftracaatları. 

Galata ithalat giimrüğü müdiir
liiğünden: 
90 kilo siyah havyar: Soğuk hava deposunda bulunan bir fıçı si

yah havyar müıayade suretile sablacağıodan taliplerın 12-10-93(1 
tarihinden itibaren satış komisyonuna milracaatları. 

1 Vilayet Oaimi Encümeni ilanları 1 
Koskada 1378 ziradan ibaret papas zade Mustafa çelebi Med

resesinin maamUştemilAt mülkiyeti satılmak üzere 22 teşrinievvel 
930 çarşamba gilnll saat on bire kadar kapalı zarf usulile mOna
kasaya konulnıuştur. Bedeli beş müsavi taksitte istifa olunacakbr. 
Taliplerin yevmi mezkiirda vakti muayyene kadar teminat ve tek
lif mektuplannı encümeni vilayete tevdi eylemeleri. 

Jf Jf .. 
Oskildarda klin çinili medrese binasile dabağlar mektebi binası 

icara verilmek Uzere 22 teırinievvel 930 çarşamba gUnfi saat on 
bire kadar mDzayedeye konulmuştur. Taliplerin encllmeni vilay~te 
mliracaatlan. 

Hilaliahmer Istanbul merl{ezinden: 

Eşya piyangosu tehiri 
Hililiahmer san'at evi piyangosu 15 teşrinisani 1930 cumartesi 

gününe tehir edilmiştir. 

Boş şişe ve damacana 
münakasası 

Adet 
10,000 bot fİfe birer kiloluk Pendik serom darüJistilıazan için 

100 Damacana 
16,800 Muhtelif boş şişe Pendik bakteriyolojihanesi için 

ihaleleri 8-10-930 tarihinde icra olunmak ünre mevkii müna· 
kasaya konulan balada cins ve miktarları gösterilen şişe ve da
nıacanalara yevmil mezkiırda talipler tarafından verilen fiatlar haddi 
llyıkında görülmediğinden bir hafta müddetle münakasa temdit 
edilerek k 15· 10-930 tarihine mllsadif çarşamba günü saat 14 te 
defterdarlık binasında müessisatı iktısadiye komisyonunda aleni 
münakasası yapılacağından taliplerin mezkur komisyona müracaatları. 

illi! 111~~~1 
BüyO.k Tayyare Piyangosu 

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

TAYYARE PiY ANGOSU BiLETiNi 
ALiNiZ. 

münakasaya konmuştur. i halesi 28- 10-930 4 OncO keşide 11 Teşrinisani 1930 dadır. 
sah günü saat J 4,30 ta Izmit askerf sa· 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. Jliiyiik ikramiye 45,000 liradzr. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere Fın · 

~kl;::ı ifl~;i~~ti~i;r~ evkc ~;:a~;mi~Ja~l:ı~ ll 1ılllll ll!ll l ll ~1111111 
rile mezkOr komisyona müracaatlan. ~ 

Buradaki kı:aa t :tlya:ı olan kuru oc f - - Za-yl le-r ----=, f reuıı• .eı'rkefinden : 
kapalı zarfla münakasaya konmu~cur. lıbarta nüfus dairesinden al- 1 V 
ihalesi 3. J1 -930 pazartesi günü saat dığım teskeremi zayi ettim ye- ı 930 ~en esine.le imha edilecek olan l~rc~ li 
14.30 ta J~parta askert satın alma komis- • · · 1 ~ sirkt>tinin 227 adet ve beher :100 fraııklık · - msını a acagım. · 
Yonunda )·apılacaktır. T aliplerin şartna- 1 1 ve yüzde bt·ş faizli tah\'ilatı mümta7.e-

lsparta etabey nahi) esi pazar ma ıa • 
meui görmek üzere Fındıklıda he,·etimi- Al 308 ı:inin kur'a keşidesi 15 te~rinie\'\ el 9JO 

J J lesinden arabacı oğlu l\lehmet i -
ze ve şartname almak ve tekliflerini tarihine müsadil çarşomba p:ünü <aat 
vermek iizere teminatlarile mezkôr ko- lesi 1- 11 -930 cumartesi günü !'aat 1;; te 14.30 ta Ercyli şi rketinin Pariste Londrıı 
m isyona mfüacaatları. Vnkara merkez ı;atın alma komisyonun· sok:ığınd:ı 2 1 numarada kdin merkezin-

"' :Jf. "' da Yapılacaktır. Taliplerin şartname almak de icra o!un:ıc·ıktır. l\e şiuede çıkacak 
.\lerke;ı:deki kıt:ınt ihtiyacı olan yulaf ve ;ekli ilerini ,·ermek iızcre reıninatlarile numaralar ın ni gazete ile neşir ve illo 

ı.'lpalı ;ı:arfla münaka!':ayıı konmuştur. Jha- 1 mezkt'lr komi~yonıı mür:ıca:ıılan. olunacaktır. 
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~ Cas..ıantsde ~ık.atı uaı •e .... ı....ı...ııı l>üti111 h•ldar> mahr11•duı 

l;neaye ı:ö.adertleclk mektupların üzerine idare ıçinse idare vuı ya 
alr ıse Yazı ltareti konulmalıdıı 

1.-.,._, meldllplan.o aduodeıı:ı. , kıym.t:j mukadder•••• m.ektuplU'• koou B'l\lt pa19&aru> 

~aybolmaaındaıı ,.., lllnlana milad...-abaclan idare mw'wl deilldlr 

( --t1ER -- ~AYl~ ı 

,\IA f B.\A \ F DAR~HA:'\~ 

LSTA.l'\8 L"I... Babıali. Ankara caddes• odc ·v AK 11 'ı CRDU, 

VAKii .,.o••• KaC•H _JJ 

Ismail Fuat ve şilreki~ı !~K~!·~[~~-D-ev-let-D-em-ir-yo-lla-rı_••-An-lar-·~~l 
Zabitana, Muallimlere, Devlet memurlanna ve Banka K U?.? .. r~ _ı.,}roaı~nilor !afl 750 ton yerli çimenle kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

memurlanna r- r. 11~ u u ... Münakasa 27-10-930 pazartesi günll saat 15 te Ankarada Dev· 

T A K S 1
• T •. L E 1 •••••••• Tarife .. n ••••• Jet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Satış muamelesine baılanmışbr. Tafsilibnı müessesenin 
Sultanbamamındaki manifatura mağazasından 

Mildüriyet: TeL lst. 192 

Bahriyuna ilan 
Tahlisiye umuın n1iidürlüğünden: 
Mukaddema tamir için havuza alınan Karadeniz boğazı haricinde 

o • ... o , 1't 

41, 24, 30 arzı şimali ve 29, 04, 30 tulü şarkide kain fener işa· 
ret gemisinin tamiri bitmiş olduğundan 10 teşrinievel 930 tarihin
den itibaren mezkur geminin eıki yerine konulmuş olduğu bahri
yuna ilin olunur. 

İstanbul ithalat gümrüğü mü
dirliğinden; 
Adedi 

1 
1 
1 
2 

90 
7 
1 

9 
24 

1 

2 
it 

10 
2 

Cinsi 
Sandık 
Bağ 
Sandık 

Adet 
Sandık 
Balya · 

Çuval 
Adet 
Fıçı 

Dökme 

Patlak 
Sandık 
Sandık 

" 

Markası 
BF 

OZF 
GNT 

No 
4087 

242 
597 
594 

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 

Tehi yağ fıçıları 
Kuyumcu potası kısmen 
Kmk yün manzarasında 
sün'i ipek 
Kösele parçaları 
Çam ağacı direk 
Kestane hülasası 
Hurda demir makina 
aksammdan 
Sutkostik 
Pamuk mensucat 
Felemenk peyniri 
Hurma 

Kilo 
128 
76 
41 

111 

2600 
517 

9S 
235 
617 
205 
410 

427 
1069 
37C} ğ 
12: ~ 

Balada muharrer 15 kalem eşya 15-10-930 tarihinc'e lstarıl:ul 
ithaJAt gümrüğü satış komisyonunda bilmüzayede satılacağı ilan 
olunur. 

Köprü münakasası 
Nafıa vekaletinden 

lzmir vilayetinde lzmi.r - Bergama yolunda yapılacak olan 
( 58,237) lira ( 14) luruş bedeli keşifJi Bakırçay köprüsünün inşa· 
atı kapala zarf nsulile münakasaya konulmuştur. 

Talipler mUnakaaa evrakını görmek üzere Naha vekaleti yollar 
umum müdürJüğüne, lstanbul ve Izmir Nafıa baş mühendisliklerine 
müracaat edebilirler. Münakasa evrakı beı lira bedel mukabilinde 
Nafıa vekileti yollar umum müdürlüğünden al1nabilir. Münakasaya 
iıtirak etmek isteyenlerin münakasa şeraiti umumiyesinin ikinci 
maddesi mucibince ehliyet vesikalarına Nafıa vekaletine ihaleden 
iki gün evvel ibraz eylemeleri ve 6 66 No la müzayede, münakasa 
ve ihalat kanunu ahkimına tevfikan hazırlıyacakları teklif mektup· 
larını 22 birinci Teşrin 930 Çarşamba gtinü saat 15 den evvel 
Nfa vekaleti müsteşarhk makamına tevdi eylemeleri ilin olunur. 

~~~-----~--------------------------------------------------~~~ 

M. M. V. satın alma heyetinden 
Evvelce kapalı zarfla merkez satın alma komisyonunca ilin 

edilip muayyen günde ihale edilmeyen harbiye mektebi binası inıa
ıı yeni şerait dahilinde kapalı zarfJa tekrar münaka1aya konmuş· 
tur. ihalesi 27-10-930 pazarteai giinn aaat 10 da yapılacakbr. Ta
liplerin şartname, proje ve fenni ıartlarını görmek üzere hergUn 
Ankarada merkez ıatm alma komisyonuna mUracaatJan ve mOna
kHaya iftirak edeceklerin oılla ve saatinden evvel teklif ve te. 
minat mektublarına makbuz mukabilinde mezkür komisyon riyase
tine vermeleri. 

Çorlu mal müdürlüğünden : 
Çorlu HükUmet konağı binaaının sureti tamiri hakkında aermü

hendiılikten gönderilen 3869 lira 80 kul1lfu havi bir kıt'a ketifname 
üzerine mevkii münakasaya vazolunmuıtur. Tamiratı mezkUreyi mü
tezammm şartnamenin bir sureti hükumet kap11ma talik kılınınıtbr. 
MezkUr tartname mucibince münakasaya iştirak edeceklerin Çorlu! 
Mal kalemine müra«a.at eylemeleri ilin olunur. 

. . . -· . . ... .. ,/ . 

: 1 Defalık turu~ JO : Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muvakkat 
! 2 • 50 : teminatlarını ayni günde saat 14, 30 a kadar münakasa komisyonu 
: J • 65 : kitipliğine vermeleri llzımdır. 
: 4 • " r5 : Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
; ihtivaç kalmav:n- : ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

: cava kadar ( azamT 100 : • • Jf. 

: 10 defa) ilAn edil- • Irmak - Filyos hattımn Irmak cihetinden 65 ile 120 nci kilometre-
: mek ifzere maktu : leri arasında idarece ikmaline lüzum gösterilecek nevakııın intası 
! Abonelerimizin her Uç aylı~ için : 18/10/930 Cumartesi günü pazarlıkla ihale edilecektir. Bu husustaki 
• bir defan meccanen\ • mukavele ve •artnamelerle vahidi fiat cetveli 15 lira mukabilinde . . ~ 

~ ı0 satırı geçeıı lltnların fazla ~aun: Umumi İdare ·muahsebat dairesince satılmaktadır. 
• için s er karo~ ıammolanıır. • Taliplerin yevmi mezkUrda teraiti umumiye veıikalarile bir• 
• ••••••• .. • •••••••••••••••= b ila-n Müteferrik likte saat on ette Ankarada, Malzeme Dairesine müracaatlan 

olunur. 
Seyyar Hanam memur istiyo

ruz - Y abacağınız satışa göre ayda 

90 liradan fazla kazana bilirsiniz. 
lstanbul durdüncü vakıf han içinde 

Unıonkoltesirat. (7) 

Taksitle 12 liraya 20 liraya 36 lira· 

ya 55 liraya Elbiseler, Paltolar, Manto· 
lar. Muşambalar. 

lstanbul durdüncü Vakıf han lçinde 
Unionkultesirac. (7) 

Müracaat evi - Fabrika ve her 

hangi bir depoya eıvirişli ve mükemmel 
rihumı bulunan arsayı gatıyor. (8) -

Zayi - Beyoğlu 17 inci mektepten 
aldığım şehadetnameyi zayi ettim. Htik· 
mü yoktur. 48 Gülnihal 

• 
Haydarpaıa mağazasında mevcut olup 4/ 10/ 930 tarihinde müza

yedeye konulan, verilen fiatlar haddi itidalde olmadığından ihaleai 
yapılamıyan takriben 20000 bot çimento çuvalı 18/ 10/ 930 Cumartesi 
günü saat 14 te tekrar müzayedesi icra kılınacaktır. Taliplerin mez
kiir gün ve ıaatte Haydarpafa mağazasına müracaatlan ilin olunur. 

Haydarpaşa-Ankara-lzmir-Ankara-Haydarpaşa arasinda muhtelit 
katarlarla haftada bir defa işleyen doğru yataklı vagon servisi 
6-10-930 dan işarı ahire kadar haftada iki defaya çıkanlmış olup 
berveçhi ati hareket edecektir. 

Haydarpaşadan, Ankaraya: 
Ankaradan lzmire 
lz:mirden, Ankaraya 
Ankaradan Haydarpaşaya: 

Paurtesi, Cuma 
Çarşanba, Pazar 
Cuma, Salı 

Pazar, Perıenbe 

Pansiyon aranıyor - Darülfü- ı 
nuna devam eden bir efendi iyi bir aile 
yanında pansiyoner olm.ık istiyor. Sirke
ci Reşadiye oteli müdürü vasıtasile Y. G. 
rumuzuna tahriren müracaat. (IO) 

ŞiŞLi 

NIŞANTAŞINDA 

TERAKKi LİSESi 

LEYLi 
NEHARi 

KIZ 
lı arıyorum - Hesabım ve kale

mim kunetli, çalışmaktan yılmam, mü· 
nasip iş anyorum. Adresim: Üsküdar 
post resranr L c~-~-..,-

lllfilll~Wl~l-Balml--
Dr. A. KUTiEL 

Cilt ve efrenci hastalıklar tedavihanesi. 
Karaköy Topçula caddsier 34 

Jstnnbul ik:ncı ıcra daınsin1en: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer 
elE:ktrikle müteharrik Singer 
markala ple ayak makinesi ve 
Simenı markalı elektrik dinamo· 
lara ye tahta masa ve aandalya 
ve muhtelif cesamette ayakabı 

kalapları 16-10-930 tarihine mü
sadif perşembe günU saat 14 
den itibaren şehremaneti sandal 
bedestanmda açık arttırma su· 
retilc sablacağından talip o· 
)anların mezkür gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaattan ilan olunur. 
-------·-----------

/k,ncı ıcra memurluğuntıan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
bulunan iki adet Romanya ineği 
16 - 10 930 tarihine müsadif per
şembe günü saat 15 - 18 de Mev
levihane kapu haricinde Tepe
bağında Hanımanmandırası nam 
mahalde açık arttırma ile satıla
cağından taliplerin vakti muay
yende dairemizin 930 • 3125 
numaralı dosyasile memurumuza 
müracaatları ilin olunur. 

ls:anbul 8 ınci ıcra daıresındtn: 
Bir alacağın temini istifası ıım

mnda mahçuz T orpito markalı 
yazı makinesi 18-10-930 cuma 
günü saat bir buçuktan itibaren 
sandal bedesteninde açık arttır
ma ile satılacaktır. 

Talip olanların nıez:kür gfin ve 
saatte memuruna müracaat:zrı 

:ıin olunur. 

Telefon: Beyoğlu 2517 
Teşkilatına tevsi ederek «Yuva» 
ve « tık • sınıfları ile « KIZ 

LEYLi- daireıini 
ittlsalindekl ( eski 15 inci mektep) binasına 
nakl etmiştir. - Tedrisata baılamııtır 

Ana - ilk - orta - lise 
Sınıflarına talebe kaydetmehtedir. 

( $ekayık caddesinde Halit Ri/at pa~ ko111Jğında) 
_- madtırUJğe maracaat -

lstanbul Belediyesi ilanları 

İstanbul Belediyesinden : Y eniköy (Sarıyer ) Belediye ıubeai 
dahilinde istinye mıntakası halkından reyini henüz istimal etm.i
yenlerin de 13 Teşrinievvel 930 Pazartesi günü Belediye daire
sine giderek sandığa reyini atmalan diğer ilinlar meyanında 
dilnkti gazetelere gönderildiği halde sehven neşredilmediği anla
ııld.ığından tevzihan keyfiyet ilan olunur. 

463 ve 200 numaralı mavunaların sahibi Eyüp çavuıun me
rakibi bahriye resminden teraküm eden borcunun temini tahsili 
zımnında tahb hacze alınan 150 yüz elli kilo gemi zincirinin 
satılması için 4/10/930 tarihinde yapılan müzayedesinde haddi 
Jiyıkı bulamadığından 20/l 0/930 tarihinde Uukapanmda Polis 
merkezi önündeki meydanhkta saat 11 de tekrar rr:·zayedeye 
çıkanldığı ilan olunur. 

lstanbul Emvali Eytam 
idaresinden : 

Şaban ağluıır1 istikraz eylediği mebaliğ mukabilinde 
idal'enıiz uhdesi11de vefaen nıefruğ bulunan Kartal ~lal
tepesi Yalıköy çiftlik caddesinde 23 numaralı bir bap 
haue satılıktır. ~Jezktir ev 8 oda 2 sofa, 1 k•ler, ı mut
fak, 1 btı lıçe tulumbası , 2 balkou, ı ahır, 2 hala ile 
395 zira balıçPyi lı ~ vidir. Zenıin katı ki\rg r,iizeri (ılışap 
olup ı 4 7 zira arsa iizeriııe inşa etlılnıiştir. 

1500 Lra ile h lıhiue l>iı inci müzayedesi 9 - 10 - 93 > 

ıarilıiıı<le : cıldı. Kat:i ihalesi de 25 - 10 - D30 cuıııartesı • 
giiniine bır' kılmı~tır. Fnzlasma talip olaular ve daha 
ziyade ıırnhinıtll almnk ı stiyenler o gliu saat 16 ya kadaf' 
Adl ıye h nası jahilinde ı~tanbul Emvali Eytam idaresine 
mürnc;1at etsinler. 

. ·- ~. ~ ·- . .Mes'ul müdür: Refık Ah mel 


