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Okuyun ve ibret alın! Bu yeşil 
çeken 
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kim? 
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ArtiköHer adasına seyahat 

Bugün 6 ncı sayıfamızda 

S. C. F. namzedi halkın ihtiyaçlarını şehir mec
lisinden evel Yunan ocağında konuıuyor ! 

Neşet Ömer B. istifa etti 
Veni Emin intihabına kadar 
işlere Mustafa B. bakacak 

Rumların 

# 

gizli komitesi 
yaçlarını dinlemek, Rum mek· 
teplerinin programlarını tanzim 
ve paraya olan ihtiyaçlarını tes· 
pit etmektir. Ayni zamanda 
pabikanenin dııardan aldığı 
para da Nikolopulos vasıtasiJe 
temin edilir. 

Milli müessese son zamanlarda 
yeni yeni ve pek mühim faali
yetlere başlamıştır. 

Son hafta zarfında Beyoğlun· 
ds\;· mahut Yunan ocağında 
mü .ıim bir içtima aktetmiştir. 
Bu içtimada, .konuşulan mesele 

Eski Osmanlı mcb·usu ve S. C. F. be- şudur: lstanbuldaki Rumların 
Jcdiye namzedi Osfanidis Ef. Osmanlı haklarını harici kuvvetler, ve 

kıyafetile diplomasi vasıtalarla temin etmek! 
Lozan muahedesi mucibince . Bu içtimada konuşulan mese-

lelerle alınan kararlar hakkında 
Patrikanenin Cismani meclisi lağve- b d bir maz ata a imzalanmış ve 

dildi. işin dışardan görünüşü ha.zırlanan mazbata dün, lsi:an· 
budur: Artık ortada bir Fener 
kilisesi vardır. Bu kilisenin bir buldan Pireye hareket eden, 
ruhani meclisi vardır. Halbuki patrikane hukun müşaviri lsya-

nari efendi tarafından Atinaya 
Rum akalliyetin Cismani idaresile götürülmüştür. lsyanari efendi de 
meşgul olan, onları Atina direk- kariler için meçhul değildir. 
tifine göre idare eden bir heyet Geçen sene Yunan hükumeti 
vardır. Bu heyet lstanbuldadır. 
Ve adı Ethinikom ldrima yani tarafından Yunan heyeti 
milli müessesedir. Bu müessese mübadele komisyonuna hukuk 
Patrikanenin Cismani meclisinin müşaviri olarak tayin edilmiş 
vazifelerini üzerine almıştır. fakat Türk tabaası olduğu için 

"Milli miiessesenin,, faal idare bu memuriyeti kabul edilmemişti. 
heyeti üç kişiden mürekkeptir. ~te bu adam M. Venizelosun 
Bu komite Atinadan talimat alır. Ankara ıeyahatini haber alır 
ve ona göre hareket eder. almaz, daha cvel hareket ederek 

lstanbuldaki akalliyetin Atina- Yunan başvekilini ziyaret ede-
.. - -.1--...,•-•n nP ;ı .. u.•k oldu- 1 an ~ .:.R.umlarwa 
gunu bilirsiniz. vaziyeti hakkında kendfalne ma-

Bu heyet çok defa içtimaını lümat vermek istiyecektir. 
Beyoğlunda Şems kulübünde Beyoğlundaki Yunan ocağında 
(bu kulübün lstanbulun işgalin- yapılan son içtimada eski Os
den evvel adı Eleniki leski Yu- manlı meb'uslarından Orfanidiı 
nan ocağı idi. ) akteder. efendinin de bulunduğu, Rumlu
. ~illi müessesenin göstereceği ğun ihtiyaçları hakkında konuıu· 
ıhtıyaçların mali cihetini temin lan bahiıl.,.re iştirak edip yapılan 
eden makam ve ıahıs malüm- mazbataya imza da koyduğu iıi
dur: M. Nikolopulosl Bu efendi tilmittir. 
bir siyasi müessesenin resmi me· Bu Osmanlı meb'usu Orfanidiı 

Birkaç gün evve1 Kasımpatada 
intihap mahallinde görülen bir 
yeşil bayrak başlı başına bir 
meıcle oldu. intihap propagan· 
dacıları arasında b5yle bir bay· 
rak ile bir kalablık görüldüğti yazı 
boca S. F. cıgazeteler erbal dtelaş 
ettiler. Vakıa böyle bir bayrak 
görUlmUı. Fakat bu bayrak hu· 
susi bir maksatla yapılmıt bir 
itaret değilmiş. Şehrimizde spor 
faaliyetlerine aahne olan yerler
de sık sık görülen bir şey imiş. 
Sonra bayrağı taııyanlar büyük 
adamJardan değil' küçük mek
tepli talebelerden müteşekkil bir 
zümre imiş. Buna mukabil bir 
refikimiz tekrar kaydetti: 

.. yeşil bayrağı taııyan koskoca 
sakallı bir adamdı." Dedi. S. F. 
l~deri F etbi Bf. buna cevap ve
rıyor: Oda Yetil bayrak denilen 
ıeyin bir spor kulilbDne ait ali
meti mahsus. olduğunu, bu bay· 
rağı çeken kafilenin gazetelerde 
çıkan resmininde buna bir delil 
bulunduğunu 16ylilyor. 

[Alt taralı 2 inci 8agıfanuzda] 
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miş olan Orfanidia Efendidir. 
S.ehir baU. mm._ ihtiyaçlarını 

belediye mecli•inden evel Yunan 
v d ' ocagın a n:onuıan namzet ._ .. 

ibreti 

Darülfünun nanıına dün Paris Darülfünun enıini 
şerefine bir ziyafet verilrni~tir 

DarUlfnnun eminliği müddeti 
dün bitmiştir. Bu münrısebetle 
Emin Neşet Ömer bey istifa 
etmiş ve yeni emin intihabma 
kadar eminlik vazifesini görmek 
için Fen fakültesi reisi Mustafa 
beyi namzet intihap etmiştir. 
Çün akşama kadar vekaletin bu 
namzetliği kabul ettiği bilinme
diği için Emanet işleri Neşet 
Dmer beyin Avrupa ve bunu 
takip eden Ankara seyahati es· 
nasmda kendisine veklilet eden 
Edebiyat f akUltesi reisi Köprülü 
zade Fuat bey tarafından tedvir 
edilmiştir. Mustafa beyin bugün
den itibaren Emanet işlerini biz· 
zat derhute etmesi muhtemeldir. 
Duyduğumuza göre Fuat bey 
emin intihatma kadar vekalet 
işini deruhte etmesi hakkında ki 
teklifi kabul etmemiştir. 

Yeni intihap birkaç gün içinde 
yapılacaktır. Müderris ve mual
limler içtimaa davet edilecekler 
bu içtimada fakülteler namzet
lerini gösterecekler ve Emin 
gösterilecek namzetler üzerinde 
ve reyle seçilecektir. Neticede 
en çok rey alacak iki namzet 
vekilcte bildirilecek ve vekAlet 
iki namsettea birini tercih ede
cektir. 

Yeni Eminlik için faaliyet ve 

tahminler hararetle devam et
mektedir. Eminlik için bazı isim· 
ler üzerinde bir kısım müderris
lerin antant bile yaptıklarından 
bahsolunuyor. Darülfünun Emi
ninin hariçte fazla meşguliyeti 
olmaması lazım geldiği fikri esas 
itibarile bUtün Darülfünun mu
hitinde kabul edilmektedir. Bu 
münasebetle Eminlik için aranı

lan evsaf arasında bu nokta 
mühim bir rol oynayacaktır. 

Bazı tahminlere göre Edebi
yat ve Tıp fakülteleri namzet 
göstermiyeceklerdir. Edebiyat fa
kültesi geçen defa da namzet 
göstermemişti. Diğer bir tahmi-
ne göre de Edebiyatın Fuat be
yi Tıp fakültesini Ziya Nuri pa
şayı ve Akıl Muhtar beyi nam· 
zet göstermesi muhtemeldir. Fen 
fakültesinin kimi namzet göste
receği belli değildir. Hukuk fa
kültesine gelince; yeni eminin 
bir hukukçu olacağı çok kuvvetli 
görülüyör. Bu fakültenin namzet
leri Muammer Raşit ve Yusuf 
Ziya beyler olacaklardır. 

Tahir beyin 11amzetliği kabul 
etmediği söylenmeldedır. Nam· 
zetJik için isimleri geçen bu mü· 
derrislerden kazanacağı en zı-

Halk fırkasına iftira ediyorlar! 
Serbest fırkanın intihap propagandasına 

7000 lira bittiği için ... 
tahsis ettiği 

murudur. Fakat· vazifesi Is tan- Ef. S. C. F. tarafından lstanbul 
bulda Rum akalliyetinin ibti- şehir meclisine namzet aösteril-
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Karıı fırka srazeteleri dün be
J e diye intibabab münasebetile 
Halk fırkası aleyhine bir iftira 
daha tertip ettiler: Halk fırkası 
adamları lstanbulda Rumlan, Er-bu susamışlara su dağıttığandan dem vuruyur 

- Sebilullah, ebil ! intihap mücadelesi neticeıinde manen 
fe•tolan Serbest fırka ruhu için ıebil 1 

menileri, Musevileri cebren inti
hap 1andığı batına götnrerek 
kendi lehlerine rey verdiriyor
larmış. Böyle bir hareket doğru 
ve kanuni addedilebilirmimif ? 

Bil mi voruz, bu efendiler ulu
orta yalan s6ylemekten ne gibi 
bir faide bekliyorlar? Ve böyle 
uluorta yalanlara balkın inana
bileceğini nasıl zannediyorlar? 

Rumlardan, Ermenilerden, Mu· 
sevilerden kimler, nerede cebren 
intihap sandığı baıına götürül· 
milıler? Ve bunlara nasıl arzu
ları bilifına olarak Halk fırkası 
namzetlerine rey verdirmİ.fler? • 
Bu ciheti tasrih etmek, isim ve 
mahal zikretmek liz.ım gelmez 
mi? Bugiln lıtanbulda Halk fır· 
kası namzetlerine rey vermek 
için bekliyeo, fakat henüz vakıt 
ve imkin bulamayan birçok ha
lis Türk vardır. Kendi ayaklan 
ve arzularile intihap mahalline 
gidip rey vermek istiyen bu ka· 
dar vatandaı varken Halk fır
kası teıkilitının intihapta ka
zanmak iç.in kendilerini "akalli
yet" diye ayıranlardan bir ta· 
kımlarını zorlayıp intiha yerine 
götnrmelerini akıl ve mantık ka· 

DBn gene yalnız Fatih sandığı Ününde kalabalık vardı 

bul edebilir mi? 
Propaganda tahılıetlırı blitti mi? 

Diln bir refikimiz Serbest fır
kanın propagandacılarına iki 
~dn.r para ve?Jemediğini, onun 
ıçın dUndenberı bunların intihap 
mahallerinde aealeri keaildij'ini 

yazdı. Acaba Serbcstci propa· 
gandacıların seslerinin kesilmesi 
hakikaten denildiği gibi fırkanın 
yedi bin liralılıc propaganda tah
sisatı bitmiş olduğundan mıdır ? 
Yoksa lstanbul intihabatının 
kat'i ıurette Halk fırkası lehinde 
neticeleneceği anlaşıldığı için 
artık beyhude para sarfına lü· 
zum görmemekten midir ? 

Aoaba ne yapmak istiyor
lar da yaparl'ıyorler? 

Serbest fırkanın Istanbul ocağı 
reisi lsmail Hakkı 8. in yeni bir 
yazısı intişar etti. Halk fırkası 
ile Serbest fırka arasmdaki farkı 
anlatmak için diyor ki: "Bir ta-
rafta hürriyete susamış on dört 
milyonluk bir halk var. Serbest 

.. -- ~ 

fırka bunlara hürriyeti vermek 
istiyor. Fakat Halk fırkası lıür· 
riyet yerine mantık veriyor.,. 
Acaba terbiye müderrisi lsmail 
Hakkı B. hürriyeti nasıl tarif 
ediyor? Bugün kendisi de dahil 
olduğu halde fırkası ne yapmak 
istiyorda buna Cümhuriyet Halk 
fırkası ve hükumeti mani oluyor 
ve onun için yapamıyor? 

Müderris B. in bu noktayi 
izah etmesi lazımdır. 

V-A- K- 1-T 
ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 6 
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Bu yeşil bayrağı 
çeken kim? 

[Üst tarafı I incı sayıfamızda] 

Bununla beraber hela bu ye
şil bayrak meselesinin müphem 
bir ciheti var. Çünkü Vefa spor 
kulübü bu bayrak ile kendileri
nin hiçbir alakası olmadıklarını 
gazetelere bildirdiler. O halde 
acaba Kasımpaşada bir yefil 
bayrak ile intihabat mücadelesi
ne karışan sporcular, yahut mek
tep talebeleri hangi kulübe ve 
mektebe mensup imişler? 

Spor kulüplerinin intihabat 
mücadele sahnelerinde işi ne? 

Mahmut Esat B. 
Dün tehrimize geldi 

Sabık Adliye vekili Mahmut 
Esa't B. dünkü ekispresle An
karadan şehrimize gelmiftir. Mah
mut Esat B. Haydar paşa istas
yonunda müddei umumi Kenan 
B. le ba:ıı adliye er kanı .,tarafin-
dan karşılanmıı ve Kalamışta ki 
evine ~itmiştir. 

Eski Adliye vekiJi dün kendi
ıile görüşen bir muharrarimize 
latanbula istirahat için geldiğini 
gazete çıkaracağı hakkmdaki 
ıayıaların doğru olmadığını söy-
1 cmiştir. 

yade tahmin edilen müderris 
Muammer Raşit beylerdir. 
Noşet Ömer s. ne diyor? 
Sabık Emin Neşet Ömer B. 

dün bir muharririmize şunları 
eöylemiştir: 

- Müddetin bittiği için istifa 
ettim. Yeniden namzetJiğir.ni koy
mıyorum. Sebebi de vaktimin 
mühim bir kısmını tedrisat ve 
ilim ile iştigale hasretmeğe ka
rar vermiş olmamdır. 

Yeni eminin intihabına kadar 
e

1
manet işlerini tedvir için emin 

Yekili olarak Mustafa bevi nam
zet gostercfim. kendisi. kabul 
etmiştir. 

Yeni intibabatta eminler ıçm 
bazı evsaf aranacağmm işaret 
edildiğini söylüyorsunuz. 

Bu evsafı tabii müdderrisler 
takdir edeceklerdir. 

Dünkü ziysfet 
lki gündenberi şenrimizde 

bulunan Paris Darülfünunu rek
törü M. Şarl Lini şehrimizde 
bazı tetkikat yapmakta ve ken
disine darülfünun namına mü
derris Macit bey refakat etmek
tedir. M. Şarl §ercfine evvelki 
~ön Fransız sefaretinde dün 
akşam da darülfünumuz namına 
T okatliyanda bir ziyafet veril
miş ve bu ziyafette Müderrisler
le sefaret erkanı ve ıehrimizde 
bulunan Fransız ediplerinden 
M. Flamon hazır bulunmuşlar
dır. M. Şarl bugün Parise ha
reket eecektir. 

VAKITın tefrikası: 102 

mız olmadığı için ona manevi 
çocuğumuz nazarile bakıyorduk. 
Şayanı arzu olmamakla beraber 
onun halckındaki düşüncelerimiz 
bu suretle tahaklrnk etmiş olu
yordu. 

Esasen böyle bir tasavvurumuz 
olmasa bile, askerde olan baba
sının yaşayıp yaşamadığı meçhul 
ve annesi bizim evimiz.in çatısı 

anıncia çok iyi ve hafif bir batı
ra bırakarak ölmüş, koca şehirde 
hiç bir akrabası, hİç bir tanıdığı 

Bu kuponu ltesip birikti
riniz ; bir sıra kupon ge
tiren VAKITın türlü türlli 

hediyelerinden birini 
kendi seçip alacakbr 

.... ... .... 
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Bitaraflık ! 
Bir kaç gündür bunu tutturdular: 

Gazi bitaraf kalacağım ~öylediğ'i hal
de onun ismini bu intihap mücadele· 
]erine neden karıştırıyor1armış7 

Gaznin yüksek adını Pançiri Beye, 
Halepli oğlu Yuvan Efendiye rey te
min etmek için kul1anmak cüretini 
gösteren kimlerdir? Her gün hala bu 
fırkayı Gazi istedi, bize Gazi emret
ti demiyor mu unuz? 

Gazi her iki fırkanın da reisidir 
diyen ve yazan sizler değil mi iniz? 
Te('SSÜs için harcanılan paralan Ga
zi \·ermiştir diye propaganda yapmı· 
yor musunuz? Gazi İsmet Paşayı is
temiyor da bunu ondan yapıyor di
yecek derecelerde hafif tabirile en 
büyük Türke hürmetsizJik ifade e
decek sözler, fısıltılar sizin tarafınız
dan çıkmadı mı? 

Gnzi, cümhuriyeti kuran büyük a
dam, hükumette olan bir fırkanın 

siyasetini, o fırka kendi fırkası bile 
olsn, ho, bu1mıyan1ar çıkar, devleti 
idare için daha saJim bir yol \'ardır, 
biz de bunun üzerinde çalışaca~ız 
derler de onlara: ''lla:>,r, siz çalışa
mazsınız!,, mı der7 
Böyle bir te üs, memlekette müna
kaşa hürriyeti yoktur vehminin da
ğılmasına hizmet edecek, kendi ken· 
dine kalaktan ge,·şemiş adımlara bir 
canhhk getirecekse bunu iBtemiyen 
çok olabilir. fakat Gazi gibi milJetin 
kendisi dediğimiz bir şahsiyet bunu 
i temez, bunu görmek istemez mi? 
Gazi, kendi fırkalarının tabii reisi: 

bitaraflık hatıra gelmiyor; vaziyette 
Gazinin kendi teşebbüslerine karşı 
hakikaten bitaraf olduğunu asla gös
termek i. temiyorlar. Bi1akis onu ken
dilerinden imiş gibi göstermek gay
retini elden bırakmıyorlar. 

Yakta ki Gazi vaziyeti aydınlatma· 
ğa, reisicümhurlukta bulunmasa· 
lardı Halk Fırkasının reisi olacağı
nı söylemcğe lüzum görmüşlerdir; 
nktaki Halk Fırkası büyük rei~ine 
olan göğüs kabartıcı intisabını an
mak fırsatla~nr bulmuştur; Takta ki 
mumun yat .. ıya kadar yanacafı an· 
laşılmağa başlamıştır; şimdi dilleri
ne virdettikleri bu olmuştur: 

Gazi bitarafım demediJer mi? ne· 
den intihap propagandalanna adını 

karıştırıyorlar? diyorlar! 
Giilünç şey! Gazi, reisicümhur iken 

bitaraf kalacağım buyurdular. Böyle 
derneği, böyle yapmağı ~ırf kendiJeri 
arzu buyruyorlar, ve öyle yapıyorlar. 
Pakat Halk Fırkası Gazinin fırkası 

olduğunu söylemesile bu bitaraflık 

bah i arasında ne münasebet var? 
Gazi fırkasından çekiJmemiş, fırkası 
Gazinin izinden ayrılmamıştır ve or
tada hakikat olmıyan bir şey söy
lenmiştir ki bu kadar açık bir hakkın 
lrnHanı1masını bir suç gibi göeter
mek mümkün olsun% 

Reisicümhur fırka ve intihap işle
rinde bitaraf durur; fakat onun fi
kirleri, onun fırkası da bitaraf dur· 
maz ya! 

• • 
Anlıyoruz: galiba şimdi ayılmıya 

başladılar! 

olmıyan dört yaşında bir çocuğu 
bUtün biçareliğile kolundan tutup 
sokağa atarak, yahut Darilice
zeye teslim ederek mukaddera
tının hain cereyanlarına terke
demezdik. Bu, bntnn ömrümllz 
müddetinde bizi en derin vicdan 
ıstıraplarına mahknm eden, bizi 
bütün hayatımızca sız.latan ebedi 
bir şenaat olurdu Zaten buna 
lüzum da yoktu. Gerek zevcem 
ve gerekse ben, onu çok sevi
yordt1k. Annesıni bir hizmetçi 
görmiyen biz, bu le adar ıeYdiii
miz ve kendisini manevi evlat 
addetmeyi dütündüğümüz bu 
çocuğu annesının ölfimilnden 
sonra mı ihmal edecektik? 

Nctekim, annesını toprağa 
tevdi ettiğimiz akşam, ilk işimiz, 
onu kendi odamıza ve kendi 

IJalkan konferansının son ıctımaı 
' 

Delfi mabedinde yapıldı I 
Bu içtimada Ruşen Eşref B. heye

canlı bir nutuk söyledi 
Gelecek konferansın 1stanbulda, yapılması 

teklifi alkışJaT'1l kabul edildi 
Atina 13 (Anek) - Balkan Ruşen Eşref B. in heyecanlı ve 

konferansı ıon içtimamı sulh ve ateşli nutku çok alkışlanmıştır. 
itilafın timsali olan Delfi mabe- Türk heyeti murahhasası reisi 
dinde aktetmiş ve konferansın Hasan B. ikinci Balkan konfe-
Balkan miHetlerine beyannamesi ransınm lstanbulda aklini teklif 
okunmuştur. Konferans beyanna- etmiş ve ezcümle demitlir ki: 

Sıhhıye n1üsteşarı 
Anl<ara 13 (Telefonla) - Sı h

hıye müsteşarı Hüsamettin B. in 
Ankara kimyahaneai müdürlü
ğüne ve müsteşarhğada hıfzısıh
ha umumi müdürü Asım B. in 
getirileceği tahakkuk ediyor. 

l\lısırda intihap kanunu 
Kahire, 13 (A. A.) - El Ahram g:ı· 

zetesinin saJahiyettnr maha filden al· 
dığı bir habere göre yeni intihabat ka· 
nununun birinci teşrinin 20 inci günü 
neşredilmesi muhtemeldir. Ayni gün 
meb'usan ve :lyun meclislerile bilümum 
belediye meclislerinin feshi hal~kında 

bir emirname isdar edilecektir. Ynei 
intihabatın ikinci kanundan evvel ya
pılmıyacağı söylenmektedir . .Meb"usla· 
rın adedi 150 ye ,.e ayan azasınınki yü 
zc indirilecektir. ., 

mesinde Balkan milletlerine se-
lamlarını ve Balkan hükumetle- Bu teklifi vatanıma bir Ç ıu.Je üldürtilen m:syo11t'l':P1 

rine de hararetli sulh arzularını hissei iftihar ayırmak için değil 'ankin, 13. (A.A.) - <:ın h'lrici\ e 
bildirmekte ve Balkan millet ve fakat Türkiyenin Balkancıhk n:ızııı jJ. V:ıng 2 Ingiliz k<ıdın misrnne· 
hükumetlerini Balkan ittihadma mefkiiresile ne kadar mütehassis rın Çin e~kıyası tarafından öldürülmu: 

d ld .. · t · · olmasından dolayı lngiliz sefirini ıiy · reı 
Yardıma davet etmekte ir. o u2unu ıspa ıçın yapıyorum. · 

H etmiş ve bu '"ı k'adan müte\·ellil tee~si.ıı 
Müte:a!uben Balkan murahhas- Konferans asan B. in bu v .! ıeessüflcrinl bcy:ı n etm'ştir. Saın 

lan birer nutuk irat etmiılerdir. teklif ni alkışlarla kabul etmiştir. bu cina~ etin Çlnlilerl de fevk:ılAdc mu· 
fQt .... mnı ...___.umetlftllUmlltl .......... 11111ıaıaeutlUUfWIJfmtn.ıfl ..... IUIUIBlllR UlllllfRIAlttnllHUUQtllRlllHllHllflW hıtııttdmtmtmmuuua 1mıı111111Ut1:1nmıımtnn 

F 1 
B · ı d tee"sir ettiğini soylemi~tii. 

esatçı ar rezı ya a l\J. \Y:ıng-. şim~mrer eırafından \'ll• 

Eonebiler harp gemiıi lru:ı getirilen isyanın muvaffaki~·etle bas· 

Davaya bugün gönderecekler . tırılmış olduğunu hükömer kunetlerinin 
Rio de Janero, 12 (A. A.) - Vaziyet bundan böyle şeka,•eti oıtadan 

devam edilecek mliphemdir. Gerek kıtaat ve gerek asi- kaldırmağ~ ç:ılış2cağ1(1ı <özlerine ilAve 
ld etmiştir 

A k 13 (T 1 f ) Y v ler bir takım mumffakıyetler e e et- ------------n ara, e e on - arın agır . . • . 
d c. h s 'di - 1 S 1.h dd. · mış olduklannı ılım etmektedırler. ln· ceza a QeY aı n og u a a a mın . . . . 

h k · dev 1 kt gıltere ıle Amer.ıkanın tebaalarını hı-mu a emesıne am o unaca ır. . . . . .. v G 38 
Bu dava ile alakadar oldaklan iddi- maye ıçın ~arp gemılerı. gonde~mege 

asile Çapak~urdan nakledilen Talha kar~r \·ermış oldukları rıvayet edılmek- s·· .. k 
oğlu Sadi ve dört arkad8§1 Erzuruma tcdır. Uyu Alman tayyareıi 

demi gitti iade olunmuştur. Amerika Almanyaya kredi 
açıyor. 

New- York, 13 (A. A.) - Beyne1mi· Nümune köyü 
Ankara, 13 (Telefon) - Eti Mes'ut lel bankalardan mürekkep bir grup 

dvannda yapılan nümune köyü ay ba- Almanya Hükumetine - Rekhtag mec· 
şında küşat merasimi yapıla~ak, 128 lisinin mezuniyet u11uMıi .. ..talike& -
nüfus 7erleştfrJ~e1rtlJ'. 125 milyon dolar 1 bir kr•di a(nıışhr. 

İstihlak vergisi· M. Dumergin seyahati 
Ankara, 13 (Telefon) - istihlak ver· Paris, 12 (A. A.). - Reisicüm~ur M. 

g· · tadil komisyonu maliye nkilinin Doumergue refakatınde M. Magınot ve 
r:;~setinde toplandı. M. Doumesnil olduğu halde Fasta bir 

seyahat icra etmek üzre saat 19,30 da 
Bulgar kıralı ltalyada buradan müfarekat etmiştir. 

Roma, 12 (A. A.) - Bulgar Kıralı ~·u11nnnıı111111ııın111111ıı•uııı1111ıııııı11111ıııııııı1111•ıı •• ıııııııı!i 

Boris otomobille San Rossorre'ye. ıel: J Jki f f ( \ 
mi~ ve orada ltalyan kıral ve kıralıçesı ~ DC fer p E 
tarafından kabul edilnıiştir. ğ - s 

Roma, 12 (A. A.> -Popoto di Roma { Kuponlarımız ~ 
gazetesine nazaran kıral Borisin ekse- § ~ 
riya nagihani olarak otomobille gelmek ~ Birinci tertip kuponlarımı- ~ 
te olmasına binaen bu defaki muvasa- ~ zın ikramiyeleri çekilerek he- E. 
!atının doğru olup olmadığı meşkQk- ~ diyeleri tamamen verilmiştir: i 
tür. ~ezkQr gazeteye nazaran, San Ros- ~ ikinci tertip kuponlan toplıyan ~ 
sorre ve Bulgar kıralının yalnız eşyası : k ·1 · · 'ın kur'aya • t' k · · = 
- • .J • ~ an enmız :ş ıra ıçın ~ 
gelmıştır. g • • 'E 

Alman kabinesi programı ~ 31 Tetrınıevel 1930 ~ 
Berlin, 12 (A. A.) - Kabinenin be· ~ tarihine kadar Yazih adreslerini ~ 

yannamesi Reichtaı meclisinde perşem- ~ ve taşrada olanların lstanbul- g 
be günü okunacaktır. ~ daki vekillerim Vakıt müsa- ~ 

Bükreş parlamentosu J baka memurluiuna bildirme- ~ 
Bükreş, 12 (A. A.) - ParUmento ~ leri lizımdır. f 

b. "dd ti tan edilmiştir'. = = ır ay mu e e ı · •Cıııınııı .... 111ıııınıuuııııııı 11111ııııııı 11111ııııın1111ıııımııuııı111111ii; 

yatafımı:ıa almak oldu. 
Bu ıOne kadar küçük yavru

nun yatakta yaloız aağ tarafı 
uınıyordu. Fak at ogeceden sonra 
onun aağ ve sol her iki tarafı, 
ana b•ba ıefkatine yakın bir 
hararetle muhattı. Hodbinimiz 
hamletmeyin. Zevcem Ye ben, 
ogece, ilk defa bir saadetle bir 
matemi ayni anda hisseden iki 
insandık. O gece Semahatin 
ziyaile mfiteellim olduğumuz 
kadar bütün ömrUmüzce bir 
çocuğa malik olamamanın acısını 
küçük T urbam kendi yatağımız
da kendi yorğanımız altında 
bulmakla seviniyorduk. 

Ben onun hakkında bir çok 
güzel günler tasavwr ediyordum. 
Emindim ki zevcem de ayni ta
savvurlarda bulunuyordu. Çocuk 
uyanmaaın diye konuşmuyor, 

uyur gibi görünüyorduk. Lakin 
zevcem kendi aleminde, ben 

Alemimde Turbanı dUşUnUıor-

duk. Dört yaşındaki mını mmı 
Turhan, başından geçen faciadan 
haberaiz; melek gibi ynzn, kıvır
cık saçları, dolgun kırmııı du
daldarı ve mini mini çocuk bur
nile öyle melekine bir uyku 

içinde uyuyordu ki, bir baba 
olmanın hayatta bir inıan kalbi
nin duyacağı saadetlerin en bü
yüğü olduğunu tasdik ediyor
dum. Yavaşçacık, onun mini mi
ni elini dudaklarıma götürdüm; 
GUYucin tüyü gibi, ipek gibi bir 
yumuşaklığı vardı .. 

Atıf Beyin ağzından çıkan 
kelimeler, o sözleri söyliyen du
dakların titremekte olduğunu 
gösteriyordu. Akşam karanlığı 

içinde Rüştü, karfısında ki ada
mın evveli kirpikltrini ıslatan 

yaşların ince ve mütemadi sızmtı 
halinde ve muzi bir çiıgi şeklin
de çenesinden gövsüne doğru 
uzanmakta olduğunu gördü. Fa
kat bu levha önünde irgildi: 

Cuma günündenberi şehrimiz
de bulunan G 38 Yunkers tay· 
yaresi dUn sabah saat dokuzda 
Atinaya hareket etmiıtir. 

"G 38 Atinadan sonra Roma, 
Mtadrit "/C Liwhön i'Clıi&kı 111::: 

uğrayarak Londraya gidecek ve 
Berline dönecektir. 

Bıt müdürün beyınıtı 
Son günlerde lstanbul gümrü· 

ğünde kaçakçılık vak'aları azal
mağa başlamııtır. 

Dün bu ve idareye ait muh· 
telif meseleler hakkında bq mü
dür Seyfi B, şunları söylemiıtir: 

Gümrtiklerimizde kaçakçılık 
noksanı cidden iyi bir ıekil al
mağa baıladı. Bütün gayemiz 
kaçakçılara hiç meydan verme
mektir. Galata gümrük yo1cu 
salonu memleketimize çıkan yol
cu ve ecnebilere ilk görüşt~ iyi 
bir intiba bırakacak tarzda te
min ve tanzim ettik. Şimdide 
lstanbul salonu ve dairelerimizi 
esaslı bir surette tamir 
ve tevai edecek diğer bazı 

tertibat alacağız.» 

Oğlum Turhan ıçın göz y&fl 
dökmek hakkı - annesi öldük
ten sonra - ancak ve ancak 
kendisinindi. Buna bir baıka 
gözün iştiraki biran onu renci· 
de etti. Fakat ayni dakikada 
düşUndil kü karşısındaki bu iyi 
adam Turbanı himaye ve tesa• 
bUp etmeseydi, "lğul, mini mini 
vücudu ile mahdut ömrünün son 
günlerini kim bilir hangi kaldı· 
rım taşı üzerinde yırtık paçav· 
ralar arasmda ikmal edecekti. 
Filhakika her iki halde de ölUın 
Turhan için mukadderdi. Fa\cat 
bugün çocuğu, hiç olmazsa a • 
nasının ölümden sonra bir iki 
sene huzur ve rahat içinde ya· 
şamış ve ölümü ıslak bir kaldı· 
rım taşı üzerinde değil sıcak 

ve yumuşak bir yatak üzerinde 
olmuttur. Bu bile bu muazztdl 
facia arasmda bir teselli değil 
miydi? 

O vakit viranelerde yatan, köp• 
rü altlarına sığınarak sarkık aÇ 

.. . • · · - [Bitmedi] 
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intihabat yeniden temdit edilmiyecek 
Dün sandıklara 2 bin kadar rey atıldı 

Fesat karıştırıldığı iddia edilen Çat alca intihabatının 
feshi muhakkak görülüyor 

Namzetleri gözden 
geçiriniz! 

NAJIZETLER . Ebubekir Hazim B., .Mustafa A-
Dünkü nüshamızda iki fm;anın sıın B., (Zonguldak Mutasarrıfı). 

namzetlerini karıılaştırmağa başla· Süleyman Fethi B. 
mıştık. Bugün de buna devam ediy<>- EMLAK SAHiPLERiNDEN: 

Belediye intibabab dün de ,I fırkacılarmın her türlü gayret ve 
devam etmiştir. Fatih mıntakası 1 1 - Bugu" n - -,, I propagandalarına rağmen Cüm-

ruz. Siayh yazılar H. fırkasının, ikin- Ali, Sallthattin Beyler. 
ci beyaz yazılar S. C. fırkasınıdnır: Sami, Karni Beyler. 

mUsteına diğer da;relerde gene huriyet Halk fırkasının kahir bir 
kalabalık olmuş ve halk sUkQn ekseriyet kuanmasile neticelen-

TÜCCARDAN: ASKERi MÜTEKA1TLER11\"DEN: 
Nemlizade Mithat, Furtunzade Mu· Hüsamettin, Muhittin Paşalar, Ta· 

içinde reyini atmıştır. Hen'gı mahalleler rey verecek 1 miştir. intihabat Tarabzon hal-
Dün sabah Fatih belediye Beyazıt (Eminönii) nde: kının göıterdiği yüksek terbiye 

dairesinde açılan sandığa öğleden Saraç ishak. l\Jercan a~a. Daye 1 ve intizam dahilinde cereyan 
sonra fazla rey atılmııtır. Nev- hatun, Kalendehıne, Süruri, Yalı, Me- 'I etmittir. 
bahar, Melek Hatun, ördek sih paşa. i 

1 

k 
Fatihte: Ankara, 13 (A.A) - Zongul-

aaap, Velit karabaı, Merkez dak Artivin, Burçka, Sasat, Çeş-
f d' D Hotip Mıslahattin, Tevkii Cafer, 

• en ı, eniıaptal, Ereyli, Ar- , Ko,·acı dede, Avcı Bey, Molla Aşln, me, lpsala belediye intihabatı 
paemini, Fatma Sultan, lbrahim Derviş Ali, KAtlp Maslahattin, Kariye bitmiş, Cümburiyet Halk fırkası 
çavuş, Uzun Yusuf, Seyitömer, atik Alipaşa, Tahta minare, Hızır namzetleri kahir bir ekıeriyet 
Beyazıtağa mahallesinde otu- çavuş, Kasımı Günani, Atik :\fustafa ile intihap edilmişlerdir. 
ranlar rey atmıılardır. Belediye paşa, Beyceğiz. Balat Karabaş. lzmir, 13 ( A. A) - T qrini 
dairesinin anü 6ileden sonra çok Beyoğlunda: enelin 14 Uncu gllnünden müte-
kalabalık olmuı, S. C. mensup- Galata, Kemankeş ' Hacı Mimi• ber olmak üzere intihap müd-
Jarı gene propaganda yapmıtlar- Müeyyet zade, Yeni cami, Arıpcamii, deti bir hafta temdit edilmiştir. 
d Emckyemaz, Bereket zade, Şahkulu 
ır. Buna rağll'en dün atılan mahalleleri. Balıkesirde 

binden fazla reyin C. H. fırka- Yeoiköy (Sanyer) de: Balıkesir, 13 (Vakıt) - bele-
ıına verildiği anlaşılmışbr. Bilyükdere. l\ireçbumu. Bahçeköv. diye intihabatı baıladı. Kartı F. 

Beyazıt sandığına Camcı Ali, Hisar (Beykoz) da: · listeıinde H. fırkasından IAyikliği 
Balabanağa, Beyazıt, Mimar Umnryeri, Serviburnu, Mahmut kabul etmiyerek aynlan Vehbi 
Kemalettin, Taypntaıı, Mimar Şevket pa~a, (Altbahadır) Palonez. B. de vardır. 
Hayrettin, Emin Sinan mahaUe- ~ümhuriyet, Bozhıne, (Göllü, Örümce,) Serbeatciler Samıunda 
lerinde oturanlar rey atmıılardır. Pışamandra. 
S. C. fırkasının birkaç propa- Üsküdarda: neler yapıyorlar ? 
gandacısı burada bağırıp çağır- Kara davutpa~a, Kcpçedede, Samsun, 13 (hususi) - burada 
mıılar ve namzetlerinin isimlerini Bulgurlu Mesçit, Evliya Hoca. Tembel, belediye intihabı Serbeıt fırka 
gtısteren renkli seyyar levha Hacı mehmet, Gülfem hatun. Durbalı, taraftarlannm taıkınca bareket-
akşama kader belediye dairesi- Hayrettin Çavuş, Toygar Hamza, , leri arasında devam etmektedir. 

Solaksinın mahallelerL ı Bu yOzd dan nin lSnOnde tqbir edilmiştir. en encümen azasın 
Burada 300 kadar rey atılmıtbr. BakırklSyde: 'i

1 

bir kaçı istifa etmittir. 
Beyotlu sandığına iıtiklal Yeni bostan, Nifos, Mahmut, Hal- 1 Bu istifalara rağmen intihap 

K 
kalı, Safra. d d 1 uloğlu, Cihangir, Bümüısuyu ur uru mamııtır. 

Kocatepe, Kltip Mustafa Çelebi, Kadıköyde: j 
FirUzağa B. BülbUl, Hüseyinafa Rasimpaşa, lbrahim ağa, Osmaniye , 

H ve Mecidiye j 
ortum, Aamalımescit, Kamer . Sahte ... 

rat, Kara Osmanzade Suat, Asımzade lat (Miralay), Ahmet Bican, Vehbi, Alı 
Nuri, l\lühürdarzade Nuri, Sadettin Riza (Erklinıharp Kaymakamı), Ce\
Riza, Burhanettin, Topkapılı Rlza, Zi- det Kerim, Reşat, Kemal Beyler. 
ya Alim, Halim, Scnihi Beyler. Hasan Tosun, Ali Naki, Nazım, 

Hüsnü, Nazmi Diıhani, Cemal, Esat Nuri, Haydar Beyler. 
HulUsi, Hamamizade Nuri, Tahir FIRINCILARDAN: 
Celal, Kamil, Emin, Cemal Oğuz, Şakir Ef. 
Moralızade Nail, Siyavuş B... ŞOFORl"ER CEMlYETJI'iDEN 

NOTERLERDEN: Nihat B. 
Mithat Cemal B. (Noter) ECZACILARDAN: 
Suat (Noter başkatibi) Necip, Celil, Nail, Ferit, Ali Riza 

BANKACILARDAN: Beyler. 
Muammer B. (iş Bankası Müdürü) İbrahim Halil B. 
Esat B. (Banka memurlarından) BAYTARLARDAN: 

LOKANTACILARDAN: Cafer B. 
Abdullah Ef. SiGORTACILARDAN 
Ali Ef. 1> Hamdi, Rıfkı Beyler. 

MAARiFTEN: KADASTRODAN: 
Ali KA.mi (Darüşşafaka Müdürü), İsmail Hakkı B. 

Galip Bahtiyar, Salih Arif, Mustafa DEMIRYOLU, TRAMVAY: 
Kadri, Sadi Beyler. Ihsan Namık, Manyasfzade Feridun 

Avni B. Beyler. 
CELEPLERDEN: KiMYAGERLERDEN: 

Karamustafazade Ahmet B. Nurettin Münşi, Hulki Beyler. 
ldris Ef. iLAHiYATTAN: 

MÜLKiYEDEN: usuf Ziya B., Ali Nutki Baba. 
Hacı AdilB., Emin B., (Eski Sada- [Halk Fırkası bu me81ekten namzet 

ret mUsteşan), Ali Seydi B., Azmi B. gii&temıemi§tir.] 

oyunlarında 
İkinci günümüz nasıl geçti ? 

Yugoslav ve Bulgar atletler dönüıte şehrimize 
uğrayıp müsabaka yapmak istiyorlar 

Atinadan yazılıyor: MUsaba· 

Son neticeler 
LI-~~ S.C-lr•• .. •u•n1'"11 .. i....,da ""'- , , -I deaudır. 3aaJıgın ~hp rl"ylerin - yoklama JmOLaberJeri 
ran ar rey atmıılardır. Burada tasnifinden sonra mes~lenin dev- d n 

kaların ilk günil biitün tecriibe· 
lere rağmen yüz metrede ikin
cilik ve Balkan ~•yrak koıu · 
sunda ilçOncOlDk direğine TOrk 
bayrağını aallandırabildik. Birin
ci gün umduğumuz dereceleri 

4 x 100 bayrak yarı · 
tında ikinci olduk da atalan rey adedi 500 ü let sıraıma sevki kunctle muh- e buJundu! 

geçmemiıtir. temeldir. Maaı cUzdanlannda yapılan 
Y enikay sandığına Tarabya Şura yapacagı tetkikatı milte- sahtekarlık hakkında mfifettiılik 

Yenikaylüler, Hisar sandığına akip intihabında kararını vere- tahkikata devam etmektedir. 
Kuzguncuk, lcadiye, Burhaniyedc cektir. Bu kararın intihabın fes- Çalınan çüzdanlrın sahipleri 
oturanlar, ÜskUdar sandığına bini ve tecdidinc dair olacağına maliimatlan alınmak için daTet 
Çakırcı Haaan paıa, lbsaniye, muhakkak nazarile bakılmakta- edilmişlerdir. Tahkikat esna1ında 
Ayazma, Imrabur Ahmet çelebi, dır. 

7
bu meseleye merbut olarak 

Hanzafaki Salacak, SinanpSll•a, 1 O, 80 yoklama ilmühaberlerinin _. zmirde menfi propaganda d 
Tanaıt Ha1&nağa mahallelerinde e sahiplerinin haberleri olma-

tu B k k 
yapanlar dan temzim edildikleri anlaııl-

o ranlar a ır öy sandığına ( · 13 Ak k'I" H d ,. zmır - se 1 1 am i mıştır, eı·r tahmine go'"re bu 
vidoı, Sitroı Aros, Çıfıt Bur- f d' H e en ı atuniye parkında bugün ilmühaber ınaaşları sarraflar ta-
ıaılalar. Kadıkay sandıj'ına hükl\ t ö k k 1 
C ume e ı ver en ya a anmış, rafından kırılan maa• aahiple-

aferagv a, Hasanpaıa mahaUele- Adi' ·ı B .,. ıyeye verı miştir. undan rine ait buluomaktadır. Sarraf-
riııde oturanlar reylerini atmıt· baıka M h t H Al" B k" e me , acı ı, e ır ların bir k ısoıı bu münasebetle 
lırdır. Buralarda hiı-bir hadise iımt'ndek' d 1 d S ·ı· .,. ı a am ar a ervı ı ellerinde bulunan cüzdanları 

olınamııtır. mesçitte halka "vergileri kaldı- sahiplerine iade edecek vaziyet-
Bir daha temdit yok racak, ıekeri ucuzlatacak fırka- ten kurtarmak istemişler, sahte 

Don yapbğımız tahkikata gö- ya rey verin. Dikkat pek az mühürler kazdırıp ilmühaber 
re latanbulda bu hafta da bele- · kaldı. Sonra piıman olursunuz.,, doldurmuşlar ve muameleyi 

diye intihabwtında nisabı ekseriyet diye tehdidatta bulunduklarından tamamlıyarak cüzdanları elle-
haııl olmazsa ııtüddet tekrar adliyeye verilmişlerdir, rinde tutmuşlardır. 
temdit edilmiyecek ve mevcut Bornovada polis Ahmet efen- Bu İJ, hazinenin mühim bir 
reyle iktifa olunacaktır. Bu ci- diyi vuran ArnaYut Recep hak- zararını mucip olmakla beraber 
heti işaret eden kanun aynı za- kındaki tahkikata devam edil- bu mühim sahtekarlık ve cUret 
inanda belediye intihabının 20 mektedir. Bu tahkikat esnasında dikkati celbetmiştir. 
l'eırinievvele kadar bitmesi la- Serbeıt Fırkanın Bornova oca- Bu işi yapan •arraflarla ala-
tırn geleceğini de amir bulun- ğına kaydedilenlerin hOviyeti de kadar muhtar ve memurlar 
llıa)dadır, anlatılmıştır. mahkemeye verileceklerdir. 

Çatalca intihabah Bunlar arasında Çerkes Ethemle Tahkikat bitmek üzeredir. 

V·ı h . dü k alikadar eski milis zabiti Giritli Bcledtyede .· 
ı lyet idare eyetı n a • 

1•111 toplanmış ye Çatalca inti- Recep katilden, 15 seneye mah- - lhtıaeı komisyonu 
babatı hakkında yerilecek karar köm Abidi~ çavuş, iki hırsız Belediyede teşkil olunacak 
Q dört kaça çı ve iki ıabıkalı ihtı"sas komisyonları ı"rı"n hazırlık· 

zerinde sarüımU•tür. Karar bu- d :r • " var ır. lara baclanmıştır. 
IOn yapılacak ikinci içtimada • · • • " ı • ·ı f Bu komisyon ara yeni beJedi-
erı ecektir. Verilecek karar, e- Bu·· tu•· n memleket d d 

1 ye meclisin en e bazı zevat 
•t lcarııan ve tatil edilen çatal-
~ İntihabatı meselesinin, inti· C H fı k alınacağı için teşkilAt intihabın 
ıa. • • r asına rey bitmesinden sonra tamamlana-
d J> aandığı açılmadan mı açıl· veriyor caktır. 
ıktan sonra mı deTlet Şurasına Son i9tima 
i6ııderilmesine ait olacaktır. Ka- Trabzonda karp flrka çok Cemiyeti belediye perşembe 
llun, &andığın muayyen müddette uğr&fb, fakat muvaffak günU toplanacak ve encümenler-
tçaLauını amir bulunmakla be- olamadı den gelen bazı evrakı mUzakere 
taber Yillyet idare heyetinin Tarbzon, 12 (A.A) - Belediye edecektir. Bu içtima cemiyeti 
llaııt bir karar vereceği malum intihabab ıerbeıt cumhuriyet belediyenin son içtimaı olacakbr. 

alamadık. Bununla beraber bi
zim değil fakat diğer Balkan 
devletlerinin dütDnüşleri tama
mile lehimizedir. 

Hemen hemen hiçbir zaman 
ciddi yarış yapmak imkAnmı 
bulamıyan atletlerimiz burada 
hayli müşkilat çektiler. Hemen 
hemen her idmanda diski 36 
metreden uzaklara savuran Vey
si ve Nailin 34 metreyi güç 
bulabilmeleri baıka neye ham
lonulabilir. 
Kendi topraklarının ye yalnız 
kendi aralarında ıerbest atan 
bu atletler YÜcut banisi itibari
le bir hayli fazla oldukları Yo
goslav ve Romanyalı atletler 
karşısında müsabakadan evel 
eridikleri görüldü. 
Şimdiye kadar yaktiğı müaa

bakalarda en büyük talibıizlik 
Haydara iubet etti. Haydarın 
idmanını yakından takip edenler 
kendisinin~170 gibi bir mesafe 
üzerindeki vakfiyeti çok iyi bi
lirler. Halbuki Haydar burada 
bu mesafeyi çok ııkıntı ile aı
mış bu suretle o gün için daha 
fazla yükselemiyeceğioi derhal 
göıtermiıti. 

Bu sukutun ifade etti~i ma
nayı antrenörün fenni raporun· 
da daha iyi anlamıf olacağız. 
Cumarteıi 11 teşrinievvel i

kinci ve hemen son ıanımızı 
tecrübe edeceğiz o gün 200, 
800, 5000 ve 4;( 400 meaafeleri 
üzerinde mücadele Tar. 

Balkan oyunlarının bu en mü
him günü için kat'i bir neticeye 
varmak çok zor. 

Yunanlılar müstesna diğer 
Balkan atletlerinin hep beraber 
yaıadıjı otelde kaç gündür de-

Atına. I 8 ( Anek) - Dün stad· 
yomd• Balkan olempiyadının on 
müsabakaları ) apıldı. 

400 metrede Yunanlı Zograf ki• 
52 saniyede birinci geldi. 

Ciritte Yunanlı Zaharopulo.s 6J 
metre 41 santimetre atmak suretilc 
birinci geldi. 

Sınkla atlamada Yanınlı Karayani.s 
3,76 atlamak suretile birinci geldi. 

4 + IOO bayrak koşusunda Yunan 
takımı 44 saniyede birinci Ttirk ta
kımı 44 saniye~ te ikinci geldi. 

Üç adım atlam:ıda Yudan!ı Papa
nikola I 4,31 metre atlamak sureti le 
biriciliği kazandı. 

42 kilometrelik Maraton koşusun
da Romen llya birinci Yunanlılar 
ikinci \'e üçüncü geldiler. 

5,000 metre koşusundJ Yunanlı 

Bek4rls birinci, Beşiktaşlı Mehmet 
üçüncü geldi. 

Yunanimn müsabl k lardl 15 bi
rincilik kazandı. 

Ka t'f tasnif ~udur: 
Yunanistan ı 73 , Ramıınya 74. 

Sırbistan 73, Bulgaristan 48, Turki) e 
~9 puvan kazandı. 

Türkiye yalnız sekiz mlJsabakaya 
iştirak etmi~tir. 

-----:--------------~ vam eden ve ileri sürülen fikir· 
ler nihayet birer tahminden ile
ri gidemez. Bizim ıtadyom 
virajlanndan çok daha kötü 
olan Atine stadının virajları 
bence 800 metrelik yarışında 
büyilk kargaşalıkları doğurmak 
istidadındadır. Bazı fırsatlarla 
Atina Stadında koşan maruf 
atletlerin bu virajlardaki fena
lıktan tikAyetJeri burada adeta 
mqbur bir darbı mesel halin
dedir. 

11 T eırinnvel Cumartesi günU 
burada ikinci bir müsabaka günn 
yaıa~ık. Balkan olempiyadı için 
mUhım olan bu ikinci gtınün 200 
800 metrel~r?e 100X4 bayrak 
yarışlarına ıştırak ettik. lstec.liği-

[Lıltf en ıayıfayı rcvirinizl 
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IA~•™ /şaretle;~ogram 
- - · - - - -~ Aldanm1ş1z, dostlar aldanmış! Bir de 

Yeni .. fofo,.far mı? 
S. C. F ., namzetlerini halka tak· 

dim ettiği gündenbcri, memleketin 
havnsında bir tehlike bulutunun 
ıittikçe eımerleten, gittikçe alça· 
lan aiırlığını duymamak kabil de· 
ilidir. Bu güzel, bu beyaz başlangı· 

ca keıke ıu yabancı ve herkesi tik· 
aindiren, endiıeye dü~üren karan· 
lık katılmasaydı .... Yeni bir fırka· 
nın doğuıuna en çok sevinenlerden 
biri de benim. Memlekette rejimin 
istediği ıiyui taazziler yer aldıkça 
zaten sevinçten b&!ka ne duyulur? 
Fakat it bununla kalmadı. 

Ben Lozan muahedesinden, a
kalliyel, cemaat meselelerinden 
bahsederek bu satırlarda allamelik 
tulamıyacağmı. Serbesçilerin Rum 
Ermeni, Yahudi namzet gösterme· 
)erini yeni bir aiyaıi bidata gidit te 
saymıyorum. Çünkü hiç kabul et· 
memek te edenlerin hareketlerine 
verilen m.anaya gelebilir. 

Hayır bu yolların hiçbirine sap· 
mıyacağım. Hiç bir tarafa eğilmi
yen bir surette dütündüklerimi aöy· 
liyeceğim: 

Fethi Bey, yabancı unsurlara 
• çünkü onlar, Rumca yazıp, Erme
nice okudukça, Yahudice dütünüp 
Filistin ve Arzı mev'ut rüyaları 
ıördükçe yabancıdırlar • bu halda 
vermekle kıyamete kadar kurtuldu· 
iumuza inandığımız bir endifdYi 
tekrar içimizde diriltmit oldu. Me· 
aele din iti değil, kan iti, dil iti, 
hara ve mefkilre itidir. Rumlar, 
Rumcayı unutup tarihlerini bizim 
harıımız içinde eritecekleri süne 
kadar, onlara teslim olmamak ih
tiyatı hem boynumuzun hem aklı· 
mızın borcudur. 

Bu çok açık dava için edebiyat 
yapmıya lüzum yok. Meşrutiyet 

inkılabından sonraki Oamanb tari
hinin facialan unutuldu mu ? 

Yunan parlamentosundaki "Bot0 .. 
bir zamanlar efendi diye anılıyor 

E
llle.b'ut.~ı alıyordu. Nueli~ 
dut krokilerini Koatantin erkim 
biyesine satan bu haine verdiği· 

miz reyler kendi kanımızla kızar• 
madı mı? Artık bizden olnuyanla
ra ne makam, ne tifre, ne sancak, 
ne hudut emanet edebiliriz. Hele 
mütareke devresi gibi uiurauz bir 
imtihan geçirdikten sonra, asli .... 

Sünepe, miskin Azaryamn ayin 
müzakere salonunun pencerelerin· 
den lnriliz donanmasına bakarak 
nud ulan kesildiii hali ıözümün 
lnünde, ,.lan ve iftira kusan çat· 
lak ••İ hill llulağımdadır. Yeni· 
çeri ocaldan bile, kendi ortalann· 
da büyütüp yetittirmeden bunlara 
'belbajlamazlardı. Bu kadar asır ve 
hunca acı tecrübeden sonra, van· 
lan iman neticeai bu mudur 1 Ha
yır, nesiller deiitmeden, diller bir
lefmeden, hulyalar sönmeden, bu 
topraklann düımanları önünde on· 
lann kanlan da qkla akmadan, 
lrir kelime ile Türk harsı içinde eri· 
yip Türldeımeden onlara tealim 
olamayız. 

Eier bu tedbirin Avrupada mü· 
1&İt bir cereyan uyandırmak ıibi 
bir ıayeai varsa, bu yalnız bili bot 
yollar petinde koaın kısa ıörütlü 
aiyutlerimizin vücudundan bqka 
bir teY ifade etmez. 

Hem benim aöylememe ne lüzum 
nr, efendim Rumca ıazetelerin 
dili az mı uzun, hele az mı mana· 
bdD'. Muhalefet iyi doidu. Ebeleri· 
Din ihtimamını dadı kayıtaıalıkla
nna feda ettirmeden temiz, güzel 
•e sürbüz büyütaünler. Yeni "Bo
fO,, lara dini siyaset bayrağı yapan· 
lara Türk tarihinde artık yer kaJ.. 
mamıfbr. 

onlann programı yok diyorduk. 
Var. hem de ne program. Liderin üstü 
apalı (l 1} maddesinden daha sarih, daha 

vazıh olan bir program sandık başında 

dilden dile dolaşıyor. Gerçi matl u dc~il. 

fakat rotatiflerden bin kere çok basan 
işsiz çene bunu her tarafa dağıtı) or. 

Baıan bir sandık paşında, hazan hir 
koşe başındı, ba7.an bir peyke başınd2 

işi tiyor uz, kasketini yan tarafa getirm · ş 
bir adam hazan şöyle söylüyor. 

c- Elhamdülillah hep müslümanız 

din diy:ınet elden gitti, onun için reyi
mizi Serbest fırkaya vereceğiz. 

Rnan zayıf sınm gibi hir insanın 

sesi muhtelif semtlerde çınlıyor: 

c- f~ey baba bizde yiyeceğiz ••. Onun 
için reyimizi Serbest fırkaya veriyoı uz. 

Yeşil bayrak, İster spor kulübünün 

filAması olsun, ister biı masa örtüsü .. 
ihtiyar softanın elinde bir sancağıseri [ 

tesiri yapıyor. Şer'i şerif ~ eıil başını san
dık başında kaldırıyor. Kim bilir, belki 
de bir spor kulübünün bayraıı, onlann 
elinde, Hamdullah Suphinin bir makalesi 
gibi propaganda \'asnaııt olmuştur. Hun
dan ne çıkar. Siz maksada bakın. 

Fes ıh fes. .. Biraz daha gayret-

Bundan daha vazıh blr program is· 
tersenbı can sağlığı .• 

Anlıyan için siui sinek vızıldıyor. 

Propagandaalar sandık bafında ezan 
okuyorlar. 

Bunun kabahati l.J.yik muhalefet fır
kastndadır. Çünkü fersiz bir muhelefeti 

vüzuhıuz. müphem bir hürri~·et ha\'ası 
içinde sılıverdı. Ve kimi buldu ise, ki
min yilzil gülmüyorsa, kimin derdi varsa 
ona elini uzattı. 

Halbuki, tarihin seyrini değiştiren bir 
nkıllp q,J,c-w.;)l{Jan ~~ ~ onlann 

dertleri, bugUn değil, yüz sene rnnra da 

aynı şekilde sızfıyıcık, yüz sene soara 
da onlar muztarip olacıl.lar, onlar mem· 
leket gül gülistan olsa da, yollar alnnla 
döşense, kaldınm kayılan pırlantadan 

yapılsa da onlar gtne eski ağızlannın 
tadını bulımıvacaklar. t,ikirlerinin, dil· 
şüncclerinln, kanaatlerinin başka!arı tara
fından kabul edilmemesi onlann ızurap 
çekmeleri için en basit bir sebep olacak
tır. Dünyanın her tarafındı mürteci böyle 
olur. O, muztariplerin ıstırabını istismar 

eder. Açlıktan, sefaletten, şundan bundan 
bahseder. Faka! onun asıl hiddetlendiği 
şey hakimiyetini ve itiyatlarını kaybetmiş 

olmasıdır. Batan bir fikrin kuyruRuna 
yapıfanlar herşeyi kendilerini ikbal me,·
kllne götüren bir güheylln farzederler. 

Hürriyet onlınn elinde, tekrar mev· 
kie gcJmenin mukaddimesidir. 

Hürriyet onlara nazaran harap olan 
menafatlann iadesidir. Amma. bu adamlar, 
batan, tufeyll bir sınıfın insanları imiş, 

ne Çtkar? 

Yeter ki onlar, bir defa işe el uzat
mak fırsatını bulsunlar. 

Bunun için hürriyet bir can kurtaran 
simididir. 

Frans11da tnglzlsyon mahkemesi ku
ranlar Katolik ltyikllte kıı şı hürriyet, 

siperinde yafıyor. Oç renkli bayrağı ka
bul etmiyen kll'allık •Hürriyet. ten ken
disine znh yapıyor. Herkesin bildiği 
çarlık bugün dünyada .. hürriytt, hürriyet,, 
diye me•kil iktidara pusu kurmıya ça
lışıyor-

Bizde de müphem sözlerin, müphem 
ifadelerinden kuvvet alarak has· 
ret çekenlerin harekederini hiç te gayn 
tabU buloııımalubr. 

s. 1J. -~-- ~~ ,.,.,_.,....,.. ~- ~ - -- -
miz neticeyi alamadık. 200 Met· nin balkan oyunlarınm hitamında 
rede Yunanlı Frangudi 22, 4-S latanbulu ziyaretleri Ye ayrı ayrı 
aniye ile birinci geldt, Semih m&sabaka teklifleri var. Mevıi· 
6çtlnc6, Mehmet Ali d6rd8ncll min hayli ilerlemit olmua ba 
oldular. 800 de iyi koşamadık. mOaabakalarm icruma imkln 
Bulgar Pentan 2,2 dakika ile vermiyec~ pek tabüclir. Bulgar· 
oirinci oldu Bayrak yUlflllı lar çok fazla mar ediyorlar. 
Yunan takımı kazandı. Y ukanda EYelce atletizmde Bulgar milli 
söylediğim gibi her zaman ken· takımım yenmittilr. Bu defa av
di memleketimizde kolaylıkla dette bunaa revanım• yapalım 
yapbğımız der~celeri burada diyorlar. KeyJiyeti latanbul man· 
tecrübe azhtından Jr:Jamıyoruz. takua atletizm he••' line bildirdik. 
Yaıoalav te Balıar atletleri- 6mu Beaim 

,/ . ~ -

K•zmıı aı? 
Denizli meb'usu Haydar Rüştn 

B., S. C. F. na en münasip 
iıim Apostollar fırkası! C:emif! 
Buna kızmışlar, lider bile kızmış: 
meb'uıları söyJiiyor da etrafı sü
kut ed.yoımut! 

Ne söylesinler? ApostoJun Ze· 
keriy.adan farkı olmadığmı ken· 
dileri iddia etmiyorlar mı? 

Bunda kızacak ne var? 

Riyazive dersleri 
hakkında yazılan bir 

fıkra~a cevap 
Dün şOyle bır 1Ue/r.tuo aldılt: 
Lisenin birinde )iyaziye dersınden 

diinen hir talebenin intihar etmcıi bir 
fıkr muharririne şu cümleleri yazdırmı · : 

"Oaı"tasarav l s s Mie hen~ı s 
dtrsındı n tJ1r numara tb it. olaı/t 

ıç n intihar edtn (ocu/.ı ptk ço~ acı· 

dwı. Zattn /;u r vazıve ders/en (CCUlt,· 
ı'a,, 11 ıs ~b,;/mı malıvetfll.ş r. lJ rrolt. 
çal ş c. n ve ze~. tu!ebe varaır lt.ı, ı,u 
11edense bütün gaı r: r/erıne rrr/men 
rıvazıJe dnslertni bir turli1 slJl(.emez 
ıer l\.lVCZ ve ı ocaıı " aa e~serı " s n 
le m. S"'le haiuaı l'Dr 11uş g bı nv zi 
btr /, "t'. ~ttl kıt /(, ri(. rarar .J : nnma· 

ra verır "· cocult.ları 11<Jnailrür.er, za
val darın tlse ta/ıs ll!rı yarım lı:,alır. 

ı. a atta se mlihen'ltSlı/e ıri/Jı bazı 

mtsle /er müs'esna, n elt,tepten çıltar 
ç.l(maz unutulup g at11 rtvazfremn 
hıç bır lüzumu v~ J.ıymetı volttur., 

Bu satırları yazan muharririn genç 
ve müı ev,•er olmasına rağmen lise tah
sili ve lise müfredat programının hedefi 
hakkında pek .ıı mahlmıta sahip olduğu 
göze çırpıyor. 

Sorduğu suallere aldığı cevap üze
rinde uzun müddet 7.ihin )Orarak, \'e 
bu muharrir Heyin dediği gibi .. kılı kırk 

vararak çalışı r \'e bu ~adar gayretlen sonra 
ril azı bir kafi\ etle talebe' e numara veren 
bit it . • - re lnt, yrifı 
böyle tarize mi 14) ıktır? 

Riyazi)·enin zihinleri mahvettiğini 

eski bir medrese mı.:allimi gibi iddia 
eden bu Bey, başını 'kaldınp medeniyet 
semasına, medeniyet ufuklarına ba',sa 
bu garit iddiasından utanırdı. Bahrimu· 
bitleri hava sefinelcri içinde aşan, kıt'a· 
ları biribirine bağla~,p mesafe ve zaman 
mefhumlarını değiştirt>n medeniyet kah
ramanları hep riyaziye derslerinde zihin· 
leri mahvolmuş kimselcrmidir? 

Sonra, bin bir f c• &Jat içerisinde va
tan çocuklarını ok utan bir muallim 
zümresine bu şekilde ve amiyane bir 
surette hücum etmek m:ıarif makinesine 
bir darbe havale etmekten başka bir fey 
değıldir. 

Lise tahsili medeni dünyanın her ta
rafında bö) ledir; maddi ve müspet ilim· 
Jer, maddr ve müspet medeniyete temt:l 
olur. Bunu böyle telAkki etmiyen 
ve mem Jeketln maarif sistemini bilmi· 
yen bir muhmirin vpifcsini bibakkin 
yapan muallimlere uolu dizgin hücum 
etmesi, bilhas~a Gümhıırlyet devrinde 
hazin oluyor. 

Idarel maslahat için numara verecek 
hocalan fes, cüppe ve sank gibi mazi· 
ye tevdi ettik. Riyaziye derslerine yapı

lan bu hUcum ise ancak .. Cahiline" sa-
fıunı alabilir. 

Btr muallim 

c VUKUAT 

Bir hıydutıuk 
Kadık6yGnde uzun sokakta 

oturan Hazım Ef. gece evine 
d6nerken iki pbsın tecavüzllne 
uğramıt ve bıçakla ağır surette 
yaralanmışbr. Yapılan tahkikatta 
mütecavizlerin Kirkor Ye Y orgi 
iaminde iki kiti olduğu anlqıl
mışbr. 

hl. Hıve• 

iki ay mezuniyetle memleke
tine gitmiı olan mübadele ko
miayonu bitaraf azasından M. 
Rivu ayın yirmi beşinde şehri
mize d6aecektir. Beklenen ba· 
kem kararlan bu tarihten 
aonra Türk ve Yunan murahbo· 
larma teblii edilecektir. 

Tevfik Kiımil Bey 
Dün geldi v" lstsnbuldaki Yunanı. ve etabli 

Rum emlaki hakkında mühim 
bevan;\tta huhındu 

Bir aydanberi Ankaraoa buıu
nan muhtelit mübadele komis
yonu Türk murahhas he,eti re· 
iai Tevfik K•mil B. dün şehri· 
mize d6nmüştür. 

Ankarada komisyoa itleri bak
lcmda al•kadar veKilctlerle te
mas elmiı olan Tevfik Kamil B. 
dün bir muharrir m:ze şu beya· 
natta bulunmuştur: 

- Ankaraya meclis içtimama 
iştirak için gittim. Meclisin ta· 
tilinden sonra da kom'syonu al•
kadar eden muhtelif iş'eri ve~i
)etlerde takip ettim. Hallin~ 
Ankarada uğraıttğım meseleler· 
den biri Ankara mukavelui 
mucibir.ce sab"plerine iade 
edılecell olan ve bir kıı· 
mı da sahipleri tarafından geri 
abnmıı l;ulunan Iıtanbuldaki 
Yunan ve etabli Rum emJAkin
den mübadiJlere tdfiz edilmiş 
veya sablmıı kısmmın ne suret
le aabiplerine iade edilecğidir. 

Maliye velclletile yaptığım 
temaslar netices;nde bu emlAk· 
tan Ankara mukavc'esinin mev· 
kii meriyete girdiği yirmi d6rt 
temmuzdan aonra tefviz muame· 
leleri yapıl~ıt olanların bu mu
ameleleri muteber tanmmıyacak 
bundan evvel yapılan teffiz 
itlerinde de tapu senetleri ve· 
rilmemit olanların Döuameleleri 
durdurulacaktır. 

Her muameleai ikmal edile-
rek aablmıt vaya teffiz edilmit 
emlak hakkında ta~!_p~-edilecek 
batta ha :aı& e ıu iitii':: emi"M'll!t-1-" 

ne kadar olduğu anlatıldıktan 

ıonra tesbit edile<'ek, ya bu 
en· lakin kıymetJeri takdir edi · 
!erek eski uhiplerine malın 
bedeli \leJ iJecek, veya alman 
para geri verilecek lu emllk 
istirdat edilecek ve eski sahip· 
lerine iade olunacaktır. 

Ankarada meşgul işlerden 
birisi de firari Run• emil 
kinin kira bedelleri mesele· 
ıid ir. 

lstanbuldaki firari Rum emli· 
kinin kira bedelleri mal sabip· 
leri knçlah tan sonra bu emlak 
hazineye intikal edinceye kadar 
geçen zaman içinde mal sahip· 
ler:nin vekilleri tarafından tahsil 
edilmiş Ye Yunanistana gönde· 
rilmişli. 

HaJl uki l: u kira l: edellerioin 
hazineye ait olması lizımgelmek• 
tedir. Alan an kaı ara göre bu 
paralar cia mal sahipleri vekille· 
rinden tabail edilecek ve haü
neye varidat kaydedilmeden e
maneten hıfzedilecektir. Bu kira 
bedelleri bu buauata bir karar 
verildikten sonra ya idare edile
cek veya varidat faslına geçirile· 
rek hazineye irat kaydedilecektir. 
Ankarada hükümetimizin mub· 
telıf komisyon masarifioe iştirak 
h~eainin üçllncil lakaiti olan 
altmış bin liraoın bir an evveJ 
komisyona verilmesini temine 
çalıştım. Fu taksit aab günü 

komiayon emrine bankaya yatı
rılacaktır. 
Yakında tekrar Ankaraya gi· 

derek komtsyon ışltıfle ... ..,ul 
olacagım. 

~ ~~~--~~~-

yeni bir mesele ~--------... 
ı ı Teşrlnlevel 930 

Nizı"I vr Zİ)'l. \ıer nı krybeden Borsalar 
fec!erısyonlır 

T. /. C ı. lstarıtul m.nta~aSI ri- lt·------"""l!"'~ııııı--..-~~~ 
yas tınatn: A•~·· • :.o•"' ı 

Nizami vaz'iyetlerini kaybet· 
mit federaayonJar hakkında g&
riifillmek üzere mıntakamıza 
menaup müttefik kJup m urabbu
lannm 17 Tetrinievvel 930 Cuma 
g&nll aabah aaat onda Cümhu· 
ri1et Halk fırkası Beyotlu mer· 
kezi salonunu teırifleri ehemmi· 
yelle rica olunur. 

Kayseri - Ulu Kışla -Hatta faaliyetin durduğu 
doğru değil 

D&nkll aktam refiklerimizden 
biriıinde Kayaeri - Ulu Kışla 
ar11andıki t8mendifer incaaboıe 
ayın on beı'•den itibaren tatil 
edileceji hakkında bir haber 
vardı. 

Bu haberi allkadar mlleueler· 
den birine aorduk. Bize intaata 
devam olunduğu batta iki gün 
evel mDbim mıktarda malzeme 
yolladıklannı kendilerine İnfaab 
durdurmak için bir emir Yeril· 
mediiini a6ylediler ve bu hat 
lizerinde teaviyei turabiye ikmal 
edilmemit ancak 48 • SO kilo
metrelik bir kısmı kaldığına 
g6re b6yle bir emrin verilme
aine ihtimal da yoktur. Cevabı 
verildi. 

Hennz h6k0met menabiinden 
tahkik etmediğimiz bu haber 
mubtaci teyit bulunmaktadır. 

İtizar 
•Kazıl G&mlek» tefrikamız 

mlindericabmwn çokluğuna meb · 
ni bugOn dercedilemedi. Karileri· 
mizden 6zilr dileriz. . - -

Kan , hyo 

1 lnsfllz lfruı Kr. 
.. T .L. mu ita bili noıa 

hank 
Liret -• Belga . • nrahm - • la. t"rank . • 

• • . . .. • .. • ... ... 

l.eva 
t'lcırtn 

Kuron 
Slllnıı 
Pczeu 
Mark 
Zloti 
Pen~ 

to (Ay Kuruş 

ı 1 Ork llras ı l>Jnar 
(ervoaeç Kuru~ 

Nukut 

ı lıterlln ( fnKlllı ı 
ı Uolar (Amerika) 

ilO Frank (~'rın.sıa 

20 T.lret r hılyı 
o Frank P.elçlka] 

Drahmi [Ywıaıı] 
Frank [ lıvlçrel 

O Leva Bulıır J 
ı Flortıı [ teleaıenlı J 

o Karon [ (ekoslovalı 

ı ~lltnı A vustarya] 
ı Peıeu lbpaııyıj 
ı RıyşmırllAlmuya 
ı Zlotl Lehistan 
ı Pın-6 Macaristan 

o Ley l Romınyı) 
20 Dinar YagoslovyıJ 

ı Çnoneç SCYyet 

Altın 

Mıcldlye 
2Ranlıno 

Aonı 
hırt el 

I• 

1141 

Doktor 

~ ~ .:-

ı,!- i!l 

1 7 so 
Jl ) it 

lll3 

l/ 11 

'l~ 1 
1 it 
5~ • 

Ihsan Şükrü 
Sinir baata!ıklan mütehaa ... 

Cuma ve ~".,ardan me ada 2 den 6 ı 
kadar Tepebaşı 7& Tel. Beyoglu 

862, Kadıköy 49 

1 İlinden iıtitade 
diniz 
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Vılayctte 

Defterdor gelmedi 
lstanbul defterdarı Şefik B. 

dün Ankaradan avdet etmistir. 
Şefik bey iki gün sonra gele
cektir. 
Şehit yetimferine para tevzii ;1; 

Şüheda ve maJül yetimlerine 
para tevzii komisyonu her mm· 
taka için birer gün olmak üze
re, işini temdit etmiştir. Komis· 
yon ayın otuzuna kadar çalışa
caktır. 

Bankaıard::-'I 

Ey•' rrı Penk esıne verilen emlA'< 

Emli k ve eytam bankasına 
kanunen verilmesi lazım gelen 
emici ki milli yenin son kısmı da 
l • ... " . ....... .. - .~ ş !& • 

bu suretle banka yeniden şeh
rimizde bir milyon lzmirde 
800000 Samsunda seksen bin 
Bursada seksen bin liralık emlak 
aahibı olmuştur. 

Küçük haberler 

ıı: 1\1. MAHAŞlNA- Fransanm Sam-
8Undaki konsolosu .Mösyö Pierre Mara
china terficn 'firnn jeneral konsolos· 
luğuna tayin edilmiştir. 

* lNTlHARLAR AUTIYOR - Po· 
lis~e yapılan bir istatistiğe göre eylül 
ayı içinde şehrimizde 18 intihar Yak'a· 
sı olmu:. tur. Bu nisbet 4 senedir görül· 
nıemiştir. 

* MACAR BAŞ\'EIUL1 - Kont Det· 
len nyın 2i sinde şehrimize gelecek 
Cümhuriyet Bayramını Ankarada ge
çirecektir. 

* MADENClLER BlRLIGl - Faa· 
liyetini arttırmış Zonguldak madenci
lerini de birliğe almıştır. Cemiyet ay· 
nen dahili ve harici istihbar şebekele· 
l'İ tesis etmektedir. 

* MAHSUL BOL - Olduğundan kı· 
§Jn ıahirc fiaUcri artmıy. caktır. 

* MALUL GAZiLER - Kongresi 
için hazırlıklar ikmal edilmediğinden 
teşrinisaniye bırakılmıştır. 

ıı: TRABZON MAARiF EMINLlr.t 
-Perte\•niyal lisesi müdürü Mahmut 
Beye teklif edilmiş mumaileyh bunu 
kabul etmemiştir. 

* KAY.MAKAMLAR - Dahiliye Ve· 
k•lletinin bir emrile kendi mmtakaları 
dahilinde ikamete mecbur tutulmuş· 
tur. 

* DENJZ HARP MEKTEBi - Ka· 
sırnpaşadan Jleybclindaya nakledilmek 
tcdir. 

* MALiYE M01''ETTlŞLER1 KON· 
GRESl _ Teşrinisanide toplanacak
tır. 

* ÇEKOSLOY AKJ.,AR - Çekoslo
'"akya ticaret odası memleketimizle ik· 
tısadi temaslarda bulunmak üzre tica· 
l'et odamıza miiracaat etmiş ve kül· 
liyetli miktarda meyva satın almak ar
ıu ile dün odaya bir mektup gönder· 
lrıiştir. 

* POLiSTE TA YlNLER - Müfet· 
tişlikçe işten el çektirilen Samatya ser· 
komiseri Şakir Ef. yerine serkomiser 
Arif B. tayin edilmiştir. Adalar serl<o
>niseri Naim B. de J{ızııtoprağa nakle· 
dilmiştir. 
* ZEl"T1NY ACCILAR - Zeytinyağ· 

c~lar bugün ticaret odası erkanının iş· 
tırakile umumi bir içtima nktcdecekler 
~~ bu seneki fazla zeytin mahsulüne 
ır mahreç nrıvacaldnrdır. 
* YENJ VAİ>UH HATLARI - Bir 

Alınan \apur şirketi lstanbul • Ham· 
b.urg ara •~da muntazam postalar te
ı i için ticareti bahriye müdürlüğüne 

lltij l .. racaat ctmi!'; ayrıca bir talyan mu· 
:: ~e i de Na~oli ile limanımız ara· 

rtda Yeni bir hat yapmıştır. 
: CELAL nEY _ Jş Bankası 1!mu· 

~~ Müdürü ve lzmir mcb'usu Celal n. 
clun Ankarndan chrimize gelmiştir. 
h * YOLLAR KONGRESİ - Kopcn· 
ağ beynelmilel veni vollar knogresi· ne · . "' · . ı ıştırak etmek iizre devlet demıryol· 
a~ndan uç mütehn ısımız hareket et

lttıştir. 

Sar~~ Demiyyolları 

Amele dün vilAyete 
müraoaıt etti 

Şark Demiryolları amele ve 
müstahdemini kumpanya ile ara
larındaki ihtilafların haJli için 
Cuma günü bir içtima akdetmiş
lerdi. Aldığımız malumata göre 
ayrıca amele dün bir istida ile 
vilayete müracaat etmiş ve yeni 
intihap ettikleri idare heyetinin 
tasdikile kumpanya ile temas 
ve müzakerede bulunmak üzre 
seçtikleri üç murahhasın selihi-
eti tammeyi haiz olduğunu bil

.irmişlerdir. 
Sirkeci istasyonu hareket me-

muru Necmeddin Haydar, Yedi
kule makine dairesi usta başısı 
Osman ve Sirkeci muayene me
muru Mehmet Yusuf B. Jerden 
mürekkep murahhas heyeti bu
gün de kumpanya müdürlüğüne 
müracaat ederek temaslara bac
Jayacaktır. Bu müzakerelerden 
bir netice çıkmazsa amele tek
rar viliyete mür.ıcaattıı buluna
cak ve viliyet hukuk müıavlri
nin riyasetinde yeniden tetkikat 
yapılacaktır. Diğer taraftan ha
ber aldığımıza göre Şark Demir-
yolları komserliği de ayrıca tah
kikata başlamış ve ilç kiıiyi ih
bar ederek işlerinden olmasına 
sebebiyet verdiği iddia edilen 
Çerkesköy istasyon memutunu 
dün isticvap etmiştir. 

Mülkiye mektebi 
Bu ıene 4 hanım kabul etti 
lstanbul kız lisesi mezunların· 

dan Zeliha, Saliha, Zehra hanım
larla Üskildar Amerikan lisesi 
mezunu Ayte H. mülkiye mek-
tebine kaydolunmuşlardır. 

İlk defa olarak mülkiye mek
tebine giren l:iu 'hanım kızlar 

ıimdilik nehari olarak ders gö
receklerdir. 

Etıbba odaları Ali 
haysiyet divanı 

Etıbba odalarının Ali haysiyet 
divanı Cumartesi gilnü Ankarada 
toplanmış ve evvelki gün işini 
bitirmiştir. Divana şehrimizden 
iştirak eden Cerrahpaşa hasta
nesi sertabibi Rüştü bey dün 
ıehrimize avdet etmiştir. Verilen 
kararlar hakkında vekalet bir 
tebliğ neşredecel•tir. 

Teşekkür 
Refika mı kolııylıkla ıztır:ıpsız, anza • 

sız doğurtan ark~daşım doktor MüHllit 
lhdi Ihsan Beye kalbi teşekkür ve min· 
nettarlığımın iblAğını muhterem gazete
nizden rica ederim efendim, 

Kırklareli hastane~i dehi· 
liye mütehassısı Dr, 

1 l:tmza Zati 

Telıiz telefon kullananlar 
Telsiz telefon ahize makine. 

lerinin kullanılması kanunen 
telsiz telefon şirketinden müsa-

Bankadaki ihtilas 

Muhtelis Levıye tevkif mü· 
zekkereıi kesildi 

Osmanlı bankast Galata şu
besinde 20 bin Jirahk bir ihti
las yapıldığını dün yazmış ve 
muhtelis senedat servisi memur· 
larınc'an Davit Levinin polisçe 
isticvap edildiğini haber vermiş
tik. 

Davit efendinin isticvabına 
dün de devam edilmiş kendi
si bu paradan yalnız 500 lirayı 
zimmetine geçirdiğini itiraf et· 
mit miltebakist için kaçamaklı 
cevaplar vermiştir. 

Davit Ef. bunun üzerine 
dün akıam evrakile müstantik
liğe gönderilmiş ve hakkında 
tevkif müzekkeresi kesilmiıtir. 

Yapılan tahkikata ğöre muh· 
telis memur sahtekarlığa uzun 
müddet evvel baılamış bu s~
retle yirmi beş otuz senedi sahı· 
bine iade edip parasını almıı
tır. Mumaileyh bu teşebbüsünde 
muvaffak olduktan sonra Av· 
rupaya firar için tertibat almıf
ken yapılan ani bir teftit üzeri
ne yakayı ele vermiştir. 

Adliyede· 
l 

Sigorta veznedarı hakkmdıki 
tahkikat 

Bir sigorta firketinde zimme
tine para geçirmekle maznun 
olarak hakkında tahkikat yapı
lan veznedar Haydar Behçet B. 
hakkındaki tahkikata dördüncü 
istintak dairesince devam olun
maktadır. Haydar Behçet B. in 
muamelatı tetkik edilerek 8000 
lira kadar a~iı teabit olunduğu 
söylenilmektedir. 

Mevkuf bu!unan maznun ke
faletle tahJiyesi için mUracaat 
etmişse de talebi reddolunmuştur 

lzmiröe gazetecilerin 
muhakemesi 

Yarın lzmirde gazetecilerin 
muhakemesine devam olunacak
tır. "Hizmet,, gazetesinden ikti
basen neşrettiği bir yazıdan do· 
layı "Son Posta., aleyhine açılan 
lstanbul ağır ceza mahkemesi11· 
den bmire gönderilen dava, 
yarın lzmir ağır ceza mahkeme

sinde diğer davalarla birlikte 
rü'yet edilecektir. "Son Posta,, 
mes'ul müdüril Selim Ragıp B. le 
vekili Irf an Emin B. diln «Gül
cemal,, vapurile lzmire gitmiş-

lerdir. 

Mrr•ı ı ı w ••-=••m• 
~ yelkenci ~APUHLAHi H 

KARADKNIZ POSTASI 

Vatan vapuru 15 
Teşrinievvel 

ÇARŞAMBA 
gllnU akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Or· ' 
du, Gireson, Tra bzon,Sürmene 
ve Rize ) iıkeJelerine azimet 
ve a-ydet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel· 
kcnci hanında kain accntasına 

ade alınmasına bağlı olduğu 
halde bir çok kimselerin bu 
makineleri ruhsatsız olarak kul
lanmaları hükumetçe haber a
lınmıştır. Bu gizli kimseler hak
kında takibat yapılması icap 
etmektedir. Buna meydan veril
memek üzere telsiz telefon a· 
hcı makinesi kullananların ruh
sat almak Uzere telsiz telefon 
şirketine müracaatları vilayet 
makamından bildirilmektedir. 

si müncaat. TeJ. lstanbul: 1515 ii 
,-·•ı•••--11·w1m1••111•• ... ıaı•111ıı--=-1:1aır.:w:İi 

Se)rrisefain 
Mer·ı,cz acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

:VlühOrdıır zade hanı altında Tel.lsc.274 

istenderiye sürat ~ustası 
( fZM IR ) vapuru 17 T eş

riuinevel cuma 10 da Ga
lata rıhtımından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire varır 

ve Jzmirden saat 12 de kal
karak pazartesi saat 10 da 
fskenderiyeye varacak ve 
çarşamba iıkenderiyeden kal
karak izmire uğrayarak lıtan· 
bula saat 12 de gelecektir. 
fskenderiyeden aktarma Port

sait için de eşya kabul olu· 
nur. 

-lra~zon ~irinci Posıosı 
(CUMHURiYET) vapuru 14 

~:?:~•alı akşamı evel ..._. 

Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, ine bolu, Sinop, Sam· 
sun, Giresun, Trabzon, Ri
zeye gidecek ve dönüşte Sür
mene, Trabzon, Görele, Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, ine bolu, Zonguldağa 
uğnyarak gelecektir. 

lyvalık sürat postası 
( M ER S 1 N) vapuru 14 

Teşrini evvel Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvahğa gidecek 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikre Altınoluğa uğrıyarak 
gelecektir. 

Azimette Gelibolu için yük 
alınmay. 

Mersin postası 
(KONYA) vapuru 15 Teı· 

rinieveJ çarşamba l 1 de Galata 
Rıhtımından kalkarak Çanak· 
kale, fzmir, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, An
talya, Alaiyeye uğrayarakMer· 
sine gidecek ve dönüşte ayni 
iskelelerle beraber Taşucu, 
Anamura uğrıyacaktır. 

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

Çanakkale için yük alınmaz. 

J ra~zon itinci PDSIHSI 
(KARADENiZ) vapuru 16 

teşrinievel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
ine bolu , Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğrayarak ge
lecektir. 
Onbeş günde bir lstanbul

Bozcaada hattına sefer yapan 
vapurların kahve ocağı bir se
ne mUddetJe kiray:l verilecek
tir. ihalesi 22 teşrinievel 930 
tarihinde yapıla:aktır. lstiyen
lerin o gün Jevazıru müdürlü
~Une jl'elmeleri. 

B.andırma hattana sefer ya
. pao vapurlarm kahve ocakla

rı bir sene müddetle kiraya 
: verilecektir. ihalesi 22 teşrini 
ı evel 930 tarihinde yapılacak

tır. isteyenlerin ogün levazım 
müdürlilğüne gehneler!. 

---
ıl VAKiT 

14 1cşrinevel Sah Y50 

Dahıldc: l lariçte 

ı aylığı Kurut 150 

' 40l• 80 ' 
o • 7511 t45U 

12 1400 l700 

Cemaziyelevve] 

1349 
Bu gecekı Ay 

Grıne~ın aoğu~u : ô,09 - ba~ıı /J,32 

Ayın doguıu 21,05 - bah1ı : 15 31 
- - --

Namaz. vakitleri 
ehah OflP lktnd 
4 60 12,00 15.(17 

Hava: 

11.'4arn Ya•• 
1733 1902 

'mulc 
43a 

Dün ııznmi hararer 23derece olmuş 
tur. Bugün mıııa,·asıı şiddetle PO\ ra:t. 
C'"Cek. h:l\ a bulutlu olncnkur 

Radvo: 

Bu akşam lstanbulda 
ona kadar alaturka 

Sinemalar: 

Alkazar - Fahişenin havııtt 
Alemdar - Çarın cima;, 
Aıri - Kanlı srvda 
Ekler - Şeh\ft diyan 
Elhamra - Aşk valsi 
Opera - Ebedi ~crseri 
Bcıiktaı Hilal - Sefa!et zaınbağl 
Etuval - Cennet budur 
Fransız - Kalp hırsızı 

,
1 

Melek - Hayat dalgaları 
Sık - Zoraki korsan 

1 
SiireyyaKadıköy · Oemonya 

l 
Hale ( Üsküdar ) - Bılıi Oovun 

hususi h ycı tı. 
~--

1 ~·--m Yarın akşam 
MelekveElhaTit'll.1 a 

tı 

Sinemalarında 
Fevkal:lde gala olarak ı· 
dünyanın en muhteşen1 . 

eserı 

· Aşk Resmigeçidi 

Mümessilleri : le 
Maurice Chevalier ve 

Janette Makdonald 
ihtar: Biletler her iki ıinema 
gişelerinde şimdic!en tedarik 

edilebilir. 
m. .... ss .... •ss ..... m .... ~ 

ıst. 8. Oarülbedeyi temsıllerl 

Salı günü ak· ISTAHBUL BELEDiYESi 
şamı saat 21 

buçukta : ~~ ~ ~~ Yalnız muallim 
ve talebeye 

Mektup 

s ~;:.•lik l ıı il 1 
\'azan: W.S. 

·ı~~~~~:~. 11111111 
den: 

A. Muhtar 
Geçen seneki gibi ~alı akşam'nn mu

allim ve talebelere, çarşamba akşam

lan Linlformnlı zabitonn ve cumaıtt'Si 

akşamları umuma tenzilAt vardır 

1•trasipi if çisi isteniyor 
. Mıtb:t:ıda ~eceleri d<' çalış-:c k bir 

•~trotipj işçi :ırani)Or ı~ti~....,lcrln (A 1., 
tıuınırıııııe mOr"'cJatı 

KANSIZLI Nörastcı~ 

zailyc~ '/';' 
Chlorost 

----- . - . . 
~-------

. ..... 
ı .tizı;izlik iciıı ye&Ane deva kani ıhya eden 
:;ı mıuataJıiı> ctibb& tarawuwı tertip cdclmi§ür. SIROP DESCHıENS, p ARiS 
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M. Meclisindeki t araretli Müna-

ka,alnr Nasıl Geçmitti 1 
S•rbeıt Fırka Liderinin adıt, mail ve iktııedl cephelerdeki 
tenk tler :ne kar 'ı Vekiller tcrefındın verılen oevepıer 

vazıh ve kuvvetlidir 

Karımı ben öldürdüm! [Evvelki günkü nushamızdan mabat] da da ulu orta söylediği sözlerle mil· 
YO sesleri) Raş\'ekil Paşa llz. nin hükü letin en büyük bir müessesesine, adalet 
met programı olarak okudukları be- teşkilatına haksız yere tecavüz etmiş 
yannamelerine ktır§ı verilen bu cevap olurlar. Böyle haksız yere tecavüz, sa· 

v . 
ı azan. Mebrure Hurşit 

C. H. fırkasının taşra teşkilütının ne mimiyetle kabili telif değildir. Samimi- (Baş tarafı dunkü sa\'lmızda] 
suretle meYzubahis olduğunu anlıya- yetsizlikten en evvel zarar görecek o· "Onu öldürdün ha! lğreniyo-
madım. Eğer maksattan C. H. fırkası lan cümhuriyet ve Türk inkılabıdır. 

rum, senden iğreniyorum! A lçakl 
ŞÖ) ledir böyledir diye efkfın umumiye. Alelade mes'uliyetlerle buna hayatımız 
ye bir tesir yapmak ise zannederim boş- pahasına da tahammül edemeyiz. BU- Haini Seni seviyorum mu sanı-
tu r. tün bir millet müncehesinde kendile- yordun? Suratına hiç bakmadm-

E_f.kfm. umumi):e gi~~ceği yolu, ve- rinden tecaYüz edilmiş istikl~l etrafın·ı mı ha? Kırk senelik süprüntü 
recegı reyı tamamıle bılır. Halkın şu n da madde ve şahıs göstermesini bekli- ömrünü bana sevinçle mi kabul 
ya bu fırkaya temayülü böyle şeylerle yorum. Gösteremezlerse samimiyetsiz- ettireceğini sandın! ilk günden 
olmaz. O serbe tçc kulJanacağı reyi so- liklerine kail olacağım. beri senden nefret ediyorum, an
nunda tecelli eder. Bekliyelim, önümüz Muhterem arkadaşlar; Fethi Bey, hyor musun? Amcamın para ta
de bir intihap 'ar. Bu intihap netice- bütün dünyada kabul edilmiş muhale· 
sinde halkın temayül ü hangi fırkaya fet nezaketini de teca,·üz ederek istifa mahı, tehditleri olmasaydı beni 
ise anla., ılır. (Brarn e leri) etmiş vekiller etrafında fazla tevekkuf zor kaudınrdın seni Onu nasıl, 

nu münasebetle kendilerine bir nok- etti ve bunların istifasından mütel'el- nasıl öldürdün, söylesene! Öldür
tada İ§tirak edeceğim. Hakikaten şim- 1it memnuniyetlerini izhar ettiler. Şu· dün ha? Öyle ise sen de öl •..• 
diye kadar hükumet memurlarının nu :söylemek isterim ki muhalefet lide- Sözlerimle, lanetimle geber! Se-
gösterdiği bitarafi şimdiden onra da- rinin n muhalefet partisinin benim is- • d ) 

vıyor um... an ıyor musun; onu 
ha ziyade kuYvetleneccktir. iki fırka tifamdan memnun olması, benim için 
karşı kar ı)n bırakılacaktır. belli başlı bir kuvnttir. Eğer muhale- deli gibi seviyordum) Sen tiyat-

Sonra bir ._eyden daha bahi buyur· fet partisi i ·tifamdan müteessir ol~ay. roda ilemi güldürüp ağlatırken 
dular. Bunu memnuniyetle kaydetti- dı bunu kendim için bir zaaf tellkki ben de her gece onu zevkten, 
]er. Cümhuriyet Halk fırkasının taşra ederdim. hazdan güldürüp ağlatıyordum. 
teşkilfıtınr bertaraf etmek i!;in teşeh· Şunu da kaydetmeliyim ki: Eier Sersem budala! Bir kere bile 
bü ler alınmı~tı~. . r. ~ethi B0e)~ çok. m~rak edioyrsa niçin is- aklından seni aldatabileceğimi 

Arkadaslar, bız taşra teşkıl.ıtını ber- tıfa ettığımi, ıstıfnm gazetelerde çıktı . . d d ~ ·ı ·1 El ) 
taraf etmiyoruz. Hilfıkis tak,;ye ediyo- ve İsmet Paşa Hz., bir mektup yazdı· -!~.~.~~!~.~~ .. ,,!1!,""'"'~!!...!!.~"'"""'~!.! .. ~ ... 
ruz ve onun iyi ve daha ferah çalış- lar, okurlarsa tenevvür ederler. Fakat Efendiler böylece sözüne devam e
maları için kendilerine kolaylık olacak bir noktaya daha temas etmek isterim; den bir arkadaşın sözlerini samimi te·I 
bazı tcdabiri hakikaten teemmül ettik mütemadiyen is tifamdan memnun olan lakki etmeseydik namınıza söz söyliyen 
ve bunu tatbik edeceğiz. Sekiz yüz bini Fethi Beye haber vereyim ki, · kendisi mümes8illeri tevkif ederdik. Fakat 
mütecaviz azası olan C. H. Fırka ının ile ve temsil ettiği fırkası ile alın alına yalnız müddei umumi zabıt varakası 
bazı yerlerdeki uzviyetleri işlemiyebi- çarpışmaktan korkacak deiilmi. (Yaşa- tutup mahkemeye vermekle iktifa et
Jir. Bizim bütün arzularımız hunu gör- sın sesleri, alkışlar) mi;:;tir. Yalnız bu değil İstanbul, Beşik
mek Ye görür görmez derhal ıslahına Rasih /J, (Antalya) - Efendiler mu· taş ta şimdi burada mevzubahs buyur
te ebbüs etmektir. Her halde Cümhuri- halef et fırkası lideri burada beyanatta dolar ki: Bizden değil .•. 
yet Halk fırkası bidayeti teşekkülünde- bulunurken, eğer mütemadiyen şurada, Fakat Beyefendiler oraya kendileri
ki ruhu, manayı faz.ileti bugün de mu· burada n mecliste hükilmetin° müda- nin en büyük arkadaştan bir profesör 
hafaıa etmektedir ve daima da muha- hale i ve tehditleriniz karşısında kala- teşkilat yapmak için gidiyor. Fırka na
fa7.a edecektir. (Alkışlar) caksak fırkadan vazgeçelim, dediler. mınıı söz söyliyttek adamlan muayyen 

lflalımut Bsat il. (/zmir) - Muhte- Zannederim ki kendilerine karşı çok olamaz mı, ve olma.sı lazım değil mi
rem beyefendiler; muvafakat ederse samiJllane olan bazı nkayii hatırlatak, dir? Rqgele bir adam, rasgele bir yer
muhalefet liderinden bir nokta etrafın- eğer müdabale sayılırsa kendilerinin de t kf1Aı yaparak, içtima ederek nu
da fikrini vuzuh ile hildirmesini rica huzurunda a~ıkça söylemek mecburi· tuk söyliyebilir mi? Ve ya söyletilebi
edeceğim. Bu nokta bir meb'us. bir \'a- yetindeyiı ki samimiyetlerinden şüphe lir mi? Bunun imkanı var mıdır? 
tandaş sıfatile fikrimi, :r.ihnimi endişe- ederiz. Fethi Beyfendinin Antalyada işte efendiler, oradaki içtimaı idare 
ye götürdü. }'ethi Bey Türk adliyesi· teşkilata memur ettikleri arkadaşları eden bir zatın n7.ası olınadan bir adam 
nin i tiklıilinden babı.etti. Bugün bura- açıktan a~ığa nutuk söylerken halkı kalkmış, söz !'Öylemiştir. Fakat meşhur 
da bu istiklale dikkat edilmesini i te- hükumet aleyhine tahrik ve tehyiç edi- bir kaide vardır: "Gayeye vanncıya ka
di. :Fikirlerini vuzuh ile kavrıyamadım. yor ve halkla hükumet arasında bir U· dar neye teşebbüs edersen et meşru
Nc demek istiyorlar? Bugünkü 'für!' çurum açılıyordu. dur,, sistemini takip ettiler. Kendileri
adliyesinin istikHHine teca\'ÜZ mü vaki- O vakit. bilhassa şimendifer işini ne çok halisane rica ederim ve hatırla· 
di? Buna riayet mi edilmiyordu? Eğer me\'zubahs ederek kemiklerinizi kıra- tmm ki memleketi bu sistemde sürilk
bö) le bir maksatla SÖ)lemişler c bunu rnk kemiklerinizi ökerek ray yapıyor· liyemeyiz. Efendiler bu memleket yal-1 
madde ve şahıs tayini suretile tesbit lar, şimendifer yapıyorlar demek, e- nız bu halde kalma7A Fethi Beyefendi 
etmelidir. Hu "tuzuhu beklemek hem lendiler halkı tehyiç değil midir? Da· lımirden Manisaya gitti. ManiRada bir 
meclisin. hem de Türk milletinin hak- ha nutka başlarken kahrolası ismet nrkadaşına nutuk söyletti ve tebrik et-
kıclır. Paşa sizi böyle bir hale getirdi, demek ti. 

Teshit edemezlerse şurada bura- ne demektir? [Devamı yarın] 

-

kürkle, otomobille gözlerimi ka
maştırdığını sanıyordun değil mi? 
Ne diye üstüme hücum etmiyor
sun, ne diye beni de öldümüyor
sun? Söylesene ne diye beni sev
gilime bir an evvel kavu,tur mu
yorsun? Donuyorsun, bunları işit· 
tikçe sersem l<afan büsbütün do
nuyor değil mi? Hahhahhay! 
Güleyim bari! T erzihanedeki kız
lar gibi ben de senin budalalı
ğına güleyim! Yürü diyorum ü
zerime •.• Al al boynumu kopar. 
Bak nasıl yakamı yırtıyorum, bak 
nasıl gırtlağımı açıyorum... sık
sana ne duruyorsun, bana da sal
dıraana ••• " 

"Sana ellerini bile deldir-
mekten iğreniyorum... Evlidımı 
almağa geldim, çekil!,, Diye bo
ğula boğula bağırdım. 

Deli gibi olmuştu. Çok geç
meden deliliiini bana da l'eçirdi. 
Saçları darmadağınık, parça 

parça sarkıyordu. Üzerime atıldı. 
Yakamdan tutup çekerek hay

kırdı: 
"E vlldını mı? Evladını mı? 

Onu kendinin mi 15anıyorsun 
sersem? Anlamıyor muıun ki o 
senın değildir... Ha, ıöy]eıene 

hala kafana girmiyor mu? O 
bizim... öldürdüğün biricik sev· 
gilim ile bizim, bizim... yuzune 
bir defa bakmadın mı? Bir defa 
da kendi suratına kendi gözle
rine benzemiyen~ senin olmıyao 

o yüzde ahmaklığını okumadm
mı? Hali da bana inanmıyorsun 
hila da seni işkenceden kıvran· 
dırmak için bunları söylediğimi 
zannediyorsun değil mi? Dur 
öyle iıe . .. Al, ali işte bu çekme
deki mektupları okul Ne demek 
istiyorsun? Bak işte, nah şu 
cümleye baki Oku diyorum sana 
oku. ıcy avrumuzu, aşkımızın o 

biricik canla şahidini koklıya 
koklıya benim için öp!,, Diyen 

fU yazılara baki 
Kafidi değil mi Reis bey ? 

Adliye vekili 
Bugünkü trenle An

karay a dönüyor 
A :l liye "vekili Yusuf Kemal B. 

bugün saat on dördü sekiz geçe 
hareket eden trenle Ankaraya 
dönecektir. 

Ankarada, Jstanbulda icra Ye 
iflas, hukuk muhakemeleri ve 
ceza muhakemeleri usullerini 
tetkik eden komisyonların içti
maında hazırlanan esaslar tetkik 
edilecektir. 

.. - .... - - u•"•""u ______ UURllA11tl11111M 

Artık bu, insan tahammülUnden 
Ustündü, değil mi ? Ben de bak· 
tım, gebere gebere o mektup· 
lara baktım... Gördüm ve ania· 
dım ! Yandaki odaya, bir cina· 
yelten doğan çocuğun yattığı 

içerki ~daya koştum. Zaten 
sesimizden uyanmış, yatağından 
inemeden bağıra bağıra ağlı
yordu. 

Üzerime saldıran anaaını, çe
nesini dağıtan bir yumrukla yere 
yuvarladım, piçini bacaklarından 
yakaladım, savurdum, savurdum, 

savurdum. Başı duvarlara, karyola 
demirine, daha ne bileyim nere
lere çarpa çarpa parçalanıp ge
berinciye kadar savurdum. Se
sini çıkaramadan, yerinden kı
pırdamadan, sade deli gCSzlerle 
cinayetine bakan anasının nstüne 
günahtan doğan çocuğunun ka-

nını sıçıratıncaya kadar savurdum. 
Sonra Reis bey, gittim onu da 
gırtlaimdan yakaladım ve nef
retle, kinle dolan gözl ri yerle
rinden fırlayıncıya kadar sıktım. 
Anlıyor musunuz, bu ellerimle ••• 
Bu ellerimle yıllardır Üzerlerine 
titrediğim iki insana öldürdüm! 

ApartımaP ruerdhrenl~d~n 

boğulc, hırıltılı bir sesle: 
- Karımı öldürdüm ! Kanma 

öldürdüm! Diye inliyerek inerken 
yoluma çıkan komşular, hizmet
çiler, kapıcılar şu karşınızda 
şimdi cinayetini itiraf eden ca
navar için ne söylUyorlardı bili

yor musunuz? 
Gözlerinde ışıldıyan bir hay

ranlıkla: 

- Ne adam! Ne büyük san~
atkirl Rolünü nasıl da aıkla ez
berliyor! Diyorlardı. 

Mebrure Hur~it 

VAKiT ın tefrikası : ı li hazardaki kışla yaşayışı harbin ça- vekilim. gidip büyük gazetelerden biri- mektubu on gelenlerden biridi. Daha 
dır hayatile kıyas kabul etmiyordu. sile an1a;;maklığımı Ye seyahat hatıra- açmadan evvel bu mektubun diğerleri 

Artiköller adasına seyahat Vah§illğim müzmin bir sinir ha~tahğı· )arımı bastırmak dolayısı ile para bu- le mü!5terek hiç bir şeyi olmadığını 
na benziyen müthiş bir asabiyete ta- lacağımı tavsiye etti. Çok iyi bir nasi· gördüm. Mektubun ciddi bir kağıt üze. 

Yazan : Andre Moruva havvtil etti ve arkadaşlarımın sevinçle hat imiş. Derhal iki istifadeli konturat rine yazılmış olması, yazının temizliği, 
yaptıkları bütün işler bana yorucu ve im7.aladım \'e a'·ans para da ahp küçük harflerin azim ifade eder bir tarzda 

Çeviren ' Memet R.el'la tembel işleri görünüyordu. 1922 de isti- yelkenlimin inşası emrini verdim. On birleştirilmi~ olması beni adeta teshir 
Burada )alnız Artiköllerdcn, onla- derhal mektep arkadaşlarıma karşı bir famı verdim. Annem henüz ölmüştü, tonluk hu. Bermuda sisteminde bir etti. 

rın adetlerinden ve aralarında geçi r- oğukluk hissettim. Arkadaşsız, elleri biraz da para bırakmıştı. Müstemleke- yelkenli olacaktı. "Beyfendi, bu mektuba layık olup 
diğim maceralardan bahsetmek istiyo cebinde dolaşan, yalnız bir mektepliy- lerden birine hicreti düşünüyorudm. Konturat yaptığımız gazete tabiati- nlmadığınız.ı bilmiyorum, fakat eğer 
rum. ~rtil,öller adasına vasıl olmadan dim. Arkadaşlığa çok muhtaçtım, fakat Tam bu esnada Bahri Muhiti Atlasi- le işi büyük göstermek ve okuyucuları- cenp verir eniz ki hiç ummam, yaza
c' ,·el geçen ._eyleri, dnha iki iiç seneye utangaçlığım kendime bir arkadaş e- yi 11 metre uzunluğunda bir yelkenli na daha enelden ha her vermek. için cağınız mektuptan .ulıyacağım. Maka· 
kadar ancak bitirebileceğim büyük e- dinmeme mani oluyordu. ile tek başına geçen bir fransız. Jerbo. benden bir makale istedi. Nereye git· lenizi henüz okudun llcnim anc:ık ta· 
serim BAHRİ MUHITl KEBlR için Allahtan tam mektebi bitirdiiim gemide tuttuğu hatıralarını bastırdı. mek niyetinde olduğumu anlattım. Bu- hayyül edebileceğim .,.eyleri yapmak 
saklı) orum. Bununla beraber kariin zaman harp imdadıma yetişti ve beni Bu bana bir ilham gibi geldi. Karar nu takip eden hafta zarfnıda gazete istiyorsunuz. Denizi daima her şeyden 
bu ufal, eser imi anlıya bilmesi için hiç alıp tuhaf tabiatime pek uygun olan verdim. Tek başına seyahat! Ben tam vasıtasile gönderilen, bir çok mektup fazla sevdim. Karndn tuzlu su kol\usu. 
olmazsa c)ahnte nasıl giri:ııildiğini hu· bir hayata attı. Tehlike, m~kkat, kir· böyle bir şey için yaradılmıştım. Yal- aldım. Mektup sahiplerinden çoğu re· sert rüzgarlar, denizin, geminin kenar· 
il atan anlatmam Irızım. li mesken, soğuk ve yağmur bana vız nız Bahri Muhiti Kebir beni daha ziya- fakat teklif ediyordu. O zaman gördüm !arına çarpmasındn.ı hı1 ıl olan "lap .. 

Babam Jan Şambırlan bir gemi sa- gcli) ordu. Beni korkutan insanlarla de cezbediyordu. Stivenson, ş,·op, ve ki benim içtimai hayat isin hi settiğim lap .... çok gece rliy:.ını girer. Bahri 
hibi idi. Hemen bütün çocukluğum o- sıkı temasa gelmekti. Konradı okumuş ve daima bu güzel i- korku ve n;!frete zannedildiğinden çok Muhiti Kebir adalan... Yazdıklarınızı 
nunla heraher geçmi:;.ti. En bü) ük zev- Az zamanda zabit oldum ve ordu in- simli adalan görmek istemiştim: Bu- fazla kim e musap imiş. Pariste şoför- okuduğum zaman · enim kendi hayal· 
kim, Kaloj i mi verilen koca karınlı, zlbatı bana lazım olan muhitiyle beni taritarl, Apemama, Nonuti. Bunlardan lük nya komisyonculuk yapmakta o· lerimi .. tarif edildiğini zanne~ ·• Bu· 
e ki kayıklarda, b:ılıkcılarla bera· himaye ediyordu. Ufak bir sergüzeşt biri aklıma gelecek olsa kendimden ge- lan Rusya çarlığı bahriye~inden bir iki nun için size şunu ÖJ ••• eyim: ben çok 
her denize çıkmıştı. I>aha pek küçük insanlara karşı olan korkumda pek çer ve bu adalan ma,·i bir gölün etra· zabit kendilerini gemime tayfa olarak ·~en~. oldukç.ı zengin, ,.e tamnmile ser· 
iken bir denizci ha<; -asiyetine i:;;te bu· haklı olduğumu gösterdi. Bakınız na- fını çeviren kristal birer taç şeklinde almamı rica ettiler. 'J'abiiyatçılar, sine· best, dul bir kadınım. izinle beraber 
nun dolayı ile malik olmuştum. Bence ıl. Bir gün yaralandım ve hastanedey- tahayyül ederdim. Bir Avrupalı kadı· ma operatörleri, lokanta ahçıları hep gitmek i. terdim. Yalnız şunu iyi anla· 
denizci, yelkenli bir gemi idare eden ken oldukça güzel bir hasta bakıcıya nın hoppalık ve nazından korktuğum refakat n yardım teklif ettiler. Bilhas- yın ki size bir yat:ı' • kadaşhğı ~..,fil, 
ve her türlü havada yolunu bulabilen aşık oldum. Evlenelim dediğim zaman kadar, tahayyül ve tasavvur ettiğim sa kadınlar kendilerini almam için yal- bir · cmi arkadaşlığı teklif ediyorunt• 
bir adamdır. Yoksa benim nazarımda ret cevabı verdi. Bundan sonra izinli iptidai kadın tarafından da o ni~pette varıyorlar. Biri, o kadar bedbahtım ki .. Bunun mümkün oln >ileceğinl uınneı"' 
ı.tir torpido veya yatın üstündeki asrın gittiğim zamanlar benim için kadınla- cezbedilirdim: sadık, sessiz, şehvetli. Esiriniz olmağa razıyım... Yelkenle· yorum. "ize yardımım dokunacağın• 
~emicisi, bir yarış otomobilini denizde nn bulunduğu yerlerden k~mak bir minik mahhiktan ! ! ! rinizi diker, yemeğinizi pi~iririm. Bana eminim. Bir gemici olarak meharet "' 
l"ullanan makinistten başka bir şey de· ftdet hükmüne girdi. Mütareke n aulh, Bir saat içinde kararımı vermiştim. bir hizmetçi muamelesi yapın. Fransa- iktidarınız hakkında fikrim yok, fakat 
tildir. diğer bir çok gençlere olduiu gibi ba- Jerbo kiatbının sonunda kendisini yı terketmeliyim, terketmek mecburiye- arlmdaşlarımın hepsi, ki hazılart 

Balıkçı arkadaşlarımın Fckanlı Kü· na da yeis veren iki hadise oldu. Ne takJit edeceklere bir takım nasihatler tindeyim .•. diyordu. Diğer biri de. ga- he ::ıeyi ince eleyip sık dokuyan JngiliZ· 
~iikbey hakkındal<i yani benim için dü- yapacaktım? Hiç bir iş öğrenmemiş- veriyordu. En mu,·afık kayık şeklini zetede foto~rafımı görmüş, meyus ,.e le. dir, benim der. :ı:cillğim hakkınd• 
~ünceleri çok yüksekti Ye aralarında tim. Babam harp esnasında ölmüş, ge- izah ediyor ve malezme için mağazalar nazik göründiiğümden ve gözlerimin de müttefikan hüsnü şehadet ederJet• 
daima fazla hürmetle muamele görme- mileri satılmıştı. Tabiatim icabı ancak kaydediyordu. Hesap yaptığım zaman güzel olduğundan hahsediyordu. Bun· Km·vet istiy ~ ,.e bir kadının yapanıı· 
ğe fena halde ah5mıstım :Ehe,•eynim "'emici veya bir asker olabilirdim. paramın kMi a-elmireceğini anladım. !ar çok hoşumll g-idirorchı fakat yalnız yacağı isler vardır : hu suretle ~iz• 
heni Parise mektebe gönderdiği vakit Orduda kalmaj'a çalr§tım, fa.kat ha· Projemi kendisile miınakaşa ettiğim gitmeğe karar vermiştim. Annanın muhtacım. Paı aya gelince: g,--ınftl 
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lstanbuı Belediyesi Hanlara 

lttanbul belediyesinden: Seyyar esnafın evvelce ilin olunan 
saatlarda a,ağıda gösterilen mahalJerde dahi akşam pazarları 
kurmalarına müsaade edilmiştir. 

Balatta Yarım Balat sokağa 
Fatihte Hafızpafa caddesi 
Çemberlitaıta Vezirbanı kapısından Nunıosrnaniye carnfi 

kapısına kadar 
Kumkapı meydanı (belediyenin göstereceği mahal) 
Küçükpazar caddesinin fırın anünde Unkapanı caddeainde 

ınüntebi atlama caddesinde bir kısmı Mahmutpaşada Hacı Kö· 
çek camii ve Tarakçılar sokağı Hocapaşada Kemal Bey sine
ması arkasındaki aokak (Demirkapı meydanına çıkmamak ıartile) 

Eminann belediye şubesinden: Dairenin mntemadi tamiratına 
ait malzemesi dairece tedarik edilen kaldırım iıçiliği 16-11-930 
tarihinden itibaren kapalı zarf usulile 20 gün mllddetJe müna
kasaya konmuıtur. Zarflar 6-12-930 tarihine mnsadif Perıembe 
glinü saat 14 te açılacağından talip olanların ıeraiti anlamak 
ilzre daire fen ıubesine müracaatları ilAn olunur. 

fMahkeme ve icra ilanları] 
Beyoğlu ikinci hukuk ıslan/Jul birinci ticaret mahk.eme-

hakimliğinden smden: 

Hamdi B. ve hissedarlarının Türkiye İf bankası ile Aphazi 
••yian ve müıtereken mutasamf ve Niıantaşmda Maçka garajın
)]dnklan Cibıı.ngirdc Kaptan ve Kumru- da mukim N. P. Toller efendiler 
Ju sokaklarında 12 19 numaralarla mu- meyanelerinde mütekevvin da
rakkam (1339) arşın murabbaında bah· vadan dolayı Toller efendiye 
çe içinde dört katlı yedi oda. bir mut· tastir edilen davetiye varakası 
bak, üç belA, bir sarntç. iki kuyudan • h 
ibaret bir bap haneye izalei şuyuu zım- zirıne ma alll heyeti ihtiyariye 
mında yapılan aÇ1k artırmada sekiz bin ve mübatir tarafından verilen 
lira üzerinden hissedarandan talip zuhur şerhden ikametgAhının meçhul 
etmiş ise de mezkllr gayri menkulün olduğu anJaşdmıştır. 
haddi uyıkmı bulabilmek üzere üçüncü Bittalep hukuk usulü nıubake-
bir artırmaya tehiri hakkında tarafeynin 

5- lkinoi kAnun ı 931 de 

Ankara'da Beynelmilel Ziraat 
teknik sergisi açılıyor. 

Ziraat aletleri, makineleri, kaşerat 
ve nebat hastalıklar ile mücadeıe vası
taları, Sulam ı vasıta1an, Sun[ gübre V. S. 

Teşhir etmek istiyen firmalar (Millt 
Iktısat ve tasarruf Cemiyeti) nin Ankara 
Umum merkezine şeraiti anlamak için 
müracaat etsinler. 

Müracaatrar 5 ilcinci teşrine kadar 
kabul olunur. 

iT M. V. satın, alım heyeti 
,_ il eni arı 

Ordu için dokuz kalem bakır liazan, 
Karanava, yağ tavası, kepçe, kevgir, 
süzgeç, saplı tas kapalı zafla münaka
saya konmuştur. İhalesi 25 birinci teş· 
rin 930 cumartesi günü saat 14 te Fın· 
dıkhda heyetimizde yapılacaktır. Ta
liplerin yirmi kuruşluk pul mukabilin· 
de şartnamesini heyetimizden almaları 
ve ihale saatinden evvel teminatlarile 
heyetimize vermeleri. 

* * • 
lzrnirdeki fırka haY"anatrnm ihti· 

yacı olan arpa kapalı zarfla münaka

saya konmuştur. İhalesi 28/10/930 salı 
günü saat 15 te lzınir müstahkem mev
ki satrnalrna koınfsyonunda yapılacak· 
trr. Talipleri şartnameyi görmek üzre 
Fındıklıda heyetimize ve şartname al
mak ve tekliflerini vermek üzre temi· 
natlarile mezkur komisyona müracaat
leri. 

mesbuk ta.lep ve muvafakatları tasvip meleri kanununun 141 nci mad
edilerek oh·eçbile (20) gün müddetle desi mucibince ilanen tebligat 
üçüncü defa ve kat'f olarak aleni artır· icrasına ve 142 nci madde mu- • • • 
maya çıkarılmıştır. cibince davetiye varakasının mab- Bursa askeri lisesi ihtiyacı olan sa· 

Kıymeti muhamminesi (15000) lira- de yağı kapah zarfla münakasaya kon 
ctır, Artırma ve satılma ca.rtnamesi her· keme divanhanesine talikine ka- tu l 

.. muş r. halesi 25/10,'930 cumartesi gii-
kesin görebileceği bir surette mahkeme- rar verilmit olmakla müddei nü saat 10 da Bursada askeri satınal· 
nin 930· I 6~ numarasında mukayyit ve aleyh Toller efendinin 18 teşri- ma komisyonunda yapılacaktır. Talip
ıçıknr. Fazla malOmat almak istivenler nisani salı günü saat 14 de mah- lerin şartnameyi görmek üzre Fındık
l?)ab~emeye müracaat edebilirler. .Artır· 

kemede hazır bulunması aksi lıda heyetimize ve şartname almak ve 
maya iştirak için yüzde yedi buçuk tf'· • t kJ"fl i i 
ıninat göstermek lazımdır. işbu gayn· takdır.de. hakkında gıyap mua· e ı er n vermek üzre teminatlari1e 

1 mezkur komisyona tnüraca.atleri. 
"'enkul en çok arnranın üstünde hıra· 1~me eauıın ifa edileceği ilin olu- ~-~~-, !iıi~~-;·-~~~;~;;.-.;~~--~;;;;;~;;·;-+;;;}. •I 
kılacaktır. Gayri mcrıkulin tamamı işbu · nur. ' 1 
·11 ..Jandarma lmaı~thanesı ı m Ve şartnamede muharrer kuyut ve -------------- ı ıAn ları 
funıt dairesinde teşrinisanfnin 6 ıneı per· Istanbul beşinci icra mcmurluğunban; 
Şembe günü saat on beşte Bevoğlu ikin- Açık artbrma ile paraya çev-
ci sulh mahkemesinde satıla~ktır. rilecek gayrimenkulün ne olduğu: 

Üıtünde bırakılan kimse artırma be· Bir hap kahvehane, ve bitişik 
delini beş gün zarfında vermeğe mec- dükkan olup elyevm kahYe oca
burdur. Aksi takdirde ihale fesh ve ye· 
n iden icra kılınacak artırmada hasıl ola· 
cak fark bedel ve bilcümle masarif ve 
Saire ondan tazimn olunacaktır. lştiraya 
talip olanların yevmi mezk1lrde müraca
ıtları ilAn olunur. 
-------------------------

Beyoğlu ikinci ıulh hukuk 
hakimliğinden 

Hamdi B. ve hissedarlarının 
tayian Ye müştereken mutasarrıf 

olduktan Cihangirde Kaptan ve Kumru· 
lu sokaklannda IO· 17 numaralarla mu
rakkarn I ı 79 arşın murabbamda ve bah
çe içinde üç katlı sekiz oda, dört sofa. 
bir ınutbıık, üç helA, iki kuyu. iki sar· 
tııç., bir hamam ve bir ahırdan ibaret bir 
bap haneye iıAlei şuyuu zımmında ya· 
t>ılın açık artırmalarda sekJz bin lira üze· 
tinden hissedarandaıı talip zuhur etmiş 
lse de mezkiır gayri menkulün haddi U.· 
Ytk:ını bulabilmek üzere üçüncü bir ar· 
tır11ıaya tehiri hakkında tarafevnin mez· 

ğmın tamamı. 

Gayrımenkullln bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı ve nu-
marası: 

Haıköyde Sütlnce, Mahmut ağa 
mahallesinin Karaağaç caddesin
de atik 6-6 mükerrer numaralar. 

Taktir olunan kıymet tamamı: 
730 lira. 

Artırma yapılacağı yer ve gün 
ve saat: 

Beyoğf unda Sıra servilerde 
Sulh mahkemelerinin bulunduğu 
binanın üst katında lstanbul be
şinci icra daireside 22-11-930 
tarihinde saat 13-14 buçuğa kadar 

(2350) Takım mamul çamaıır 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa· 
zarlık 15-10-930 çarşanba gllnü 
saat (14) de kadar devamla mez
kur gün ve saatta Gedikpaşada 
jandarma imalathanesinde yapı
lacaktır. 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artar· 

maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve Jnzumlu 
malumat almış bunları temamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur
lar. Üstünde bırakılan gayrimen
kulün bedeli zamanında veril
mezse ikinci bir artırma ile ıa
tılır ve bedel farkı ve mahrum 
kahnan % bet faiz ve diger za
rarlar ayrıca hükme hacet kal· 
maksızan memuriyetimizce alıcı-
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Ankara 
yetinden: 

•• • 

encumenı vil&-

Ankara san'at mektebi için bedeli muhammeni sekizbin yediyüz 
sekıendokuz liradan ibaret ve zirde müfredata mürakkam olan kırlır 
sekiz kalem Jevazım kapalı zarf uıuJiyle münakasaya konu'muştur. 

Talip olanlar bedeli muhammeoin % 7,50 nisbetinde teminata 
rnuvakkate olmak üzere 660 lira muha1ebei hususiye veznesine 
teYdii ile alacağı makpuz senedinj veya bir banka mektubunu teklif 
varakaaı zarfına leffedilecektir. Şeraiti anlamak istiyen]er san'at 
mektebi müdürlüğüne ve bu münakasaya iştirak edenler zarflannı 
16 teşrinievel 930 perıembe günü saat 15 ten eve~ Ankara vılive
ti encümeni daimisine vermeleri ilin olunur. 
Miktarı Cinıi 

2 Hasaa kılmcı çelik gönye 
3 Somun gönyesi 
2 Üniversal zaviye g6nyesi 

1 KopJe zaviye gönyesi 
1 Çift Liıtik borulu tesviye rubu 

15 Müvazi ağızlı mengene baısaı 
1 
1 

75 
10 
2 

264 
9 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

20 
1 

. . 1 
21 
1 
4 
1 
1 
4 Çift 
1 
1 
4 adet 
2 " 1 " 25 ,, 
2 

" 1 
3 " 1 

" 75 ,, 

Jniversal mengene ağırlığı 
Kombinekas borusu bükme makinuı 
Uzun demirli marangoz mengeneıi 
P antent marangoz ,, 
Üniversal çerçeve ,, 
Muhtelif kuturda delik makkabı 
Patent makkap 

Çerçeve teıteresi 
Arkansan taıı 
lndiga taıı 
Kople tepesi bileği m•kin111 
Kombinedal l'enet ve kenar makinası 
VidaJı makaa b'takınası 
Kenet ııkııtırma makinası 
Oluk demiri bilkme apareıi 
Kople ağaç torna makinası 
Demirci koniği 
Takım yarım modelden beş modele kadar hava 
çeliğinden model rezeıi 
Takım komple kalem hamili 

Üniversal mengene tertibatı 
Zımpara tqı keameğe mahsus elmas 
Takım kople render elması 

Sürmeli kompas 
Model diı ölçmeie abıus mkompu 
Derinlik kompa11 
Herlinya( 
Atelya linyalı 
Saplı pileyit 
Raspa linyalı 
Doğrult-a linyalı 
Pikeyit yatağı 
Hassaa verniyeli mihengit 
irtifa cetveli 
Çizecek 
Hassas kUçük gönye 
Talebe gönyesi 
Adi talebe gönyeıi 
Nllmunelik çelik itbatı dolahı 
Metin ma"inası 
Kayıt makinaaı 
Düğme ,, 
Kısa demirli marangez. mengenesi. 

Muhtelif erzak., Gaz, Benzin 
münakasası ve arpa, saman 

Istarıbul Ziraat ınektebi 
müdilrliğinden: 

k -
Or talep ve muvafakatlan tas,·ip edile-

,~~ olveçhile yirmi gün müddetle üçün· 
cu defa ve kat't olarşk aleni artırmaya 
Çıka~lmıştır. . 

l\ıyıneti muhamminesl (15000) lıra-
~ır •rttrma ve satılma şartnamesi berke· 
sın l{orebileceg-i bir surette mahkemenin 
930.J62 numarasında mukayyit ve açık· 
tır. Fazla malOmat almak istiyenler mah
kenıeyc müracaat edebilirler. Arnrmaya 
Ş.tirak için yüzde yedi buçuk teminat 
~ostcrınek lbımdır. işbu gayri menkul 
~ Çok ırtıranın üstünde bırakılacaknr. 
GaYri menkulün tamamı işbu il:trı ve 
Şa~narnede muharrer kuyut ve şunıt 
daıresfnde teşrinisaninin 6 ıncı perşembe 
~un ·· 

1-lşbu gayrimenkulUn artırma 
şartnamesi 1-11-930 tarihinden 
itibaren 930 - 1832 numara ile 
lstanbul beşinci icra dairesiqin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıkbr. Danda 
yazılı olanlardan fazla malümat 
almak istiyenler işbu şartnameye 
ve 930 -1832 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etme
lidir. 

dan tahsil o]unur. Beş Ddmarah 
fıkradaki şart tahakkuk etmek 
kaydile üç defa bagrıldıktan son
ra gayrimenkul en çok artıranın 
ilstUnde bırakılır şart tahakkuk 
etmezae arbrma geri bırakılıp 

alıcı teahhütlerinden kurtulur ve 
teminat ta kalkar. 

5 - Arhrmanın birinci veya 

931 Senesi Mayıs, gayeııne kadar mektebe muktazi (22) 
kalem erzak ve mekuiah hayvaniye gaz, benzin Ye saire 5 Teşri
nisani 930 tarihine milsadif çarıanba günü saat 14 de ihaleleri icra 
kılınmak, üzre kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Talip
lerin şeraiti münakasayı anlamak için her gün Defterdarlık bina· 
sında Müesıesatı lktısadiye mübayaat komisyonuna ve münakasaya 
iştirak etmek için de yevmi ihalede mezkur komisyona müracaatları. 

u nut on beşte Beyoğlu ikinci sulh 
rııahkenıesinde satılacaktır. 

J Üstünde bırakılan kimse arorma be· 
ti' b ını beş gün zarfında vermeğe mec· 
~rdur. Aksi takdirde ihale fcsh n ye· 

nıdtn icra kılınacak arnrmada hasıl ola· 
ctlc farlc bedel ve bilcümle masarif 
ve • 
I sıırc ondan tazmin 0Junac11kttr. 
~tirayıı. talip olanların ~cvmi mezkllrda 

~•dua iiU ohıaaı. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin % onu 
niıbetince teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sa
bit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diger alikadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarım 
ve hususile faiz ve mrsrafa dair 
o)an iddialarını iıbu ilan tarihin
den ıtibaren 20 gün içinde ev
rak müsbiteleriyle birlikte me
muriyetimize bildirmeleri ıcap 
eder. Aksi halde hakları tapo 
sicillile aabit olmıyanlar sataş 

- -

ikinci olmasına Ye gayri menku· 
lfin de tealluk eden kanunı hakka 
ve satışın tarzına göre diger 
ıartlar müıteriye aittir. Artirma 
bedelile müşteriye gayrimenkul 
satııı icra edildiği tarihden itiba~ 
ren jşliyecek vergi, belediye 
vakıf icaresi müşteriye aittir. 

Balada yazılan ınaa dükkan 
kahvehanenin tamamı yukarda 
gösterilen 22 - 11 - 930 tarihinde 
lstanbul beıinci icra memurlugu 
odasında işbu ilin ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
aabl&cağı ilia. olunur. 

--... IS -

Mahrukat münakasası 
Istanbul Ziraat n1ektebr 

miidiirliiğiinden · 
Mektebe muktazi 300 çeki odun ( 2000 ) kilo mete kömürü 

5 teırinisani 930 tarihine milsadif çarıamba günU ıaat 14 tc ihale

leri icra edilmek üzere kapalı zarf usulile ayrı, ayrı münakasaya 
vaz edilmiştir. Taliplerin teraiti münakasaya anlamak için her gün 
defterdarlık binaamda. ~Uessesatı i~t~sadiye m•.ibayaat komisyo
nuna ve mUnakasaya ışbrak etmek ıçım de yevmi ihalede meık6ı 
komisyona müracaatları. 
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Hayvanatı ehliye Ismail Fuat ve şürekası 

• • 12-10-930 Salı günü eski 
sergısı has ahırlarda açılacaktır 

Kayıt ve kabul 16-10-30 per~embtden 18·10·30 cumartesi akşamına kadar sergı mahallinde 

Boş şişe ve damacana münakasası 
Adet 

Zabitana , Muallimlere 1 Devlet memurlarına ve Banka 
memurlarına 

TAKSiT i LE 
Satış muamelesine başlanmıştır. Tafsilatını müessesenin 

Sultanhamamındaki manifatura mağazasından 

Müdüriyet: Tel. lst. 192 

Bahriyuna ilan 10,000 boş şişe birer kiloluk Pendik serom daril
listi hazarı için 
bakteriyoleji ha-

100 Dan1acana Ta 111 i si ye t ı nı u ı ı ı 11 ı ti d i·ı r 1 ii ğii n d en : 

16,800 Muhtelif boş şişe Peııdik 
Mukaddema tamir için havuza alınan Karadeniz boğazı haricinde 

nesı ıçın 

o " ... o • " 
41, 24, 30 arzı şimali ve 29, 09, 30 tulü şarkide kain fener işa-
ret gemisinin tamiri bitmiş olduğundan 10 teşrinievel 930 tarihin
den itibaren mezkur geminin eski yerme konulmuş olduğu bahri
yuna ilin olunur. 

ihaleleri 8-10-930 tarihinde icra olunmak üzere mevkii münakasaya konulan balada cins ve 
miktarları gösterilen şişe ve damacanalara yevmi mezkürda talipler tarafından verilen fiatlar haddi 
llyıkında görülmediğinden bir hafta milddetle münakasa temdit edilerek K 15-10-930 tarihine müsadif 

çarşamb~ gUnil sa~t 1~ te Def~erdarh~ binaaın~a müessesatı iktısadiye komisyonunda aleni münakaıaaı İstanbul ı·thala" t gu·· m ru·· ğü mü
yapılacagandan talıplerın mezkur komısyona muracaatları. 

~· Kız ve Erkek-Leyli ve Nehari •!i:~~ır;~ A. K 1 T ı ?.:1 dirliğinden; 

1. . istiklal Lisesi : ~~.?~ .~!.~.?~~ Ari ~;;:k M;,~··· 4~;7 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir @· • neını- .. 1! Tarife ..... ~..... 1 Sandık o z F 242 

Bütün sınıflan mevcuttur @ ; 1 Detaltk kuruı !JO ! 2 ,, G N T 597 
IKız ve fakek talebe ayn kısımlarda ve ıtyn teşkilAt dahilinde idare edilmektedir@ : 2 • • ~O : 594 

Talebe kaydına devam olunmaktadır 1 ~ ! · · ~! ~ ~ t.:~.k 
Talep vukuunda tarifname gönderilir ~ • " • : ı Balya 

Ş h d b 
(@: : ihtivaç kalma,,ın-

® e za e aşı polis merkezi arkasında ~ : cava kadar (azam! 100 ! 
8@ @@ @~@~~ Tel: Ist. 2534 ~-~~~~~ : 10 defa) il&n edil- • 
~-- : mek üzere mahlu : -- . . •r -s Adapazarı bez Fabrikası ; .. • ; b~~e~::~i.:~:n~:r üç •yhQI için~ 

9 
24 

1 

Çuval 
Adet 
Fıçı 

Dökme 

S K 1-7 
1 c s 898 

BB 

PAR 

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

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

stan u/ atış U e er I , ıçıc ser r-urus ı.ammoıunur. , 
·~~---~-.~~~---r~~-~-=•k .. nundan 

, .......... ............... : Patlak Sut kostik 

Kilo 
128 
76 
41 

111 

2600 
517 

9S 
235 
617 
205 
410 

;t')j 
-,; .. 

1 f ~ J b S Ş b l ~?~ 
c satırı ıeçcn l!Aııl&nıı fa&la •.wa : 

Tekainı SebC'.lt Yerli menıucet hbrikaa&nan merkezi ile Müteferrik 
•:: 8 .::S Sultanhamamındaki m•Oazaaındadır. ; = S:. • Seyyar Hanım memur istiyo

ruz - Yabacağınız ~atışa göre ııydı 

2 
4 

10 ,, .. 
Sandık 

Sandık 

" 

P M S 
BS 
ZF 

Pamuk mensucat 
Felemenk peyniri 
Hurma 

1069 
37ll ~ 
12. f~ 

Gaziayintap 
h endisliğinden: 

Nafia b.aş mü-
90 liradan faıl:ı k:ızana bilirsiniz 

lstanbul durdüncü vakıf !ıan içinde 
Un1onkoltesirat (6) 

Taksitle 12 liraya 20 İiraya 36 lira
ya 55 liraya Eıbiseler. Paltolar, Manto· 
lar. 1\luşambalar. 

Balada muharrer 15 kalem eıya 15-10-930 tarihinde lstanlul 
itbalit gümrüğü sataş ~ omisyonunda bilmüzayede satılacağı ilan 
olunur. 

Münakasaya vazedilen vilayet yollarından 40 K. metroluk kısmm 
istikşaf muamelesi 5 - 10 - 930 tarihinden itibaren hir ay zarfında 
pazarlık suretile ihale edileceğinden talip olanlaran Baş mühendis
liğe müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

Ticareti bahriye mektebinde 
fabrika alatı münakasası 

Cinıi. 

Fireze tezgahı. Kayııla müteharrik. 
Dik pilanya tezgihı. ,, ,, 

1.stanbul durdüncü \'akır han içinde 
Unionkultesiı nt. (6) 

Müracaat evi - Fabrika ve h.-r 
hangi bir depoya etvirişli ve mükemmel 
rihtırnı bulunan arsayı gatıyor. (7) 

Zayi - Beyoğlu 1 ;- inci mektepten 
aldığım şehadetnameyi zayi ettim. l liık-
mü yoktur. 48 Gülnihal 

Pansiyon aranıyor - Darülfü
nuna de\•am eden bir efendi iyi bir aile 
yanında parıSİ) on er qlmdk istiyor. Sirke
ci Reşadıye oteli müdüru ''asıtasile Y. G. 
rumuzuna tahriren müracaat (9) 

800 çeki odun münakasası 
Yiiksek ornıan n1ektebi 

rektörlüğunden: 
Mektebimize ln:ıumu olan sekiz y6:ı çeki odun aleni münakasaya 

konulmuıtur. Taliplerin ıartnamelerini görmek üzere hergün mü· 
nakuaya iştirak için de yevmi ihale olan 22 teşrinievvd 930 ta
rihine mUsadıf çarşamba günü saat 14 te defterdarlık binası da
hilinde rnllesıeaata iktıaadiye mübayaat komiıyonuna ielmeleri 
ilin olunur. 

Adet 
ı 

1 
1 
1 

Maku ve zımba te.ıgAhı. ,, ,, 
Ağaç pılanya tezgahı. Elektirik motörU ile mUtebarrik. it arıyoı um - 1-lesabıın ,.e kale-
(a Cuple) mim kuvvetli, çalışmaktan yılmam, mı.i-

l Ağaç daire bıçkaaı nasip iş arı)1·orCum. .~dresim: Üsküdar 
Tahlisiye Umum müdürlüğünden. 

• 
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ı v~~ti~~~~. ~~~::~ikıe müteharrik. (1:2 be;gir kuv;etinde) ml~ll fıı~OO!l~~tılOOmllB~~~~lllllOOOO~l ll~lllOOll 
2 " ,, ., ( 1 beyiİr kuvvetinde) Doktor 

Berveçhi bala sekiz kolem allt 23-10-930 Perıenbe glinU saat Hafız Cemal 
on dörte ihalesi icra edilmek Uzere kapalı zarf usulile mUnakasaya Cumadan maada her gün öğ-
vaz olunmuştur. Taliplerin ıeraitini anlamak U:ıere Ortaköyde Çı- leden sonra saat (14-16) de Is-
rağan 1arayı ittiaalinde klin mektep mndnrlilğüne •eya defterdar- tanbulda Divan yolunda 118 nu-

lak binasında iktııadi mOesseıeler muhasebeciliğine •e mfinakasaya marala hususi kabinesinde bu-
İftirak edeceklerin kanunn mahsusunda tarif edilen şekilde ihzar talerıoa kabul eder. 
edilmiş teklif mektuplarını •e mezk(ir muhHebeciliğe tevdi edecek- lstanbul: Tel. ~8 
leri •e mukabilinde alacakları teminatı muvalskate makbuzunu ha- Bayron ı\larsilya ekspresi 
milen yevm ve aaati meıkurda mektepte mGteıekkil komiıyonu l\larsilya, hkendcriye ve Pireden 
mahsusuna mUracaatları. beklenmekte o!an it.iks ~osca vapuru 

PATRIS il 

Kumaşı dairede mahfuz. ve memhur nümuneaine tevfikan id.?rc• 
nin irae edeceği fabrikadan alınmak üzre idare müatahdimini içiu 
230 ili 260 takım kıtlık elbise ile ayni mikdarda kasket imali aleni 
surette ve 20 gün müddetJe münakasaya konulmuştur. 19 Teırin· 
evel 930 tarihine müaadif Pazar gllnü saat 14 t~ ihaleıi icra kılı• 
nacağından taliplerin bu baptaki şartnameleri görmek üzre Galata· 
da rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye müracaatları. 

Eızak 
Ve levazımı saire münakasası 

Y iiksek Ornıan nıek tebi rektörlÜ 
Limanımıza ı 4 ıeşriniev,·el salı güniı 

muvasalat edecek ve 16 ıcşrlnlewcl ö·li n den. 
perşembe tam IO da Galata rıhtımın O ' f Kütahya vilayetinden: 

7-9-930 tarih ve 433 numaralı encümeni daimi kararile müna
kasaya konulan ziraat aletleri fabrikasına muktazi demir ve sa
ireye talip zuhur etmediğinden müddeti münakaıııa 19 teşrinievvel 
930 pazar günü saat 15 e kadar temdit edilmiıtir. Taliplerin °/07,5 
dipozito akçe1erile daimi encümenine ve şeraiti anlamak üezre 
encümeni mezkur başkitabetine •iiracaatlan lüzumu ilin ol•-aıur. 

dan hareketle doğruca Pire ve Mar. Mektebimizin sekiz aylık erzak ve levazımı sairesi kapalı :zar 
sllyaya hareket edecektir. Her sınıf uıuliyle münakasaya konulmuşturTaliplerin ıartnamelerini görrnelı 
yolcu ve ticari emtia kabul olunur. üzere her gUn ve münakasaya iştirak etmek için de yevmi ihale olall 

Bundan maada dünyanın her nok- 15 teırini evvel 930 tarihine müsadıf çarıanba günü saat 14,30 
tası için doğru biletler veıihr. \nag· ıı da deftardarlık binaaı dahilinde milessesab iktisadiye mubayaat 
nostopulos ve l .İ~kidis. Galata Çinili 
Rıh komiıyonuna gelmeleri ilin olunur. 

um han. . . . !---------------· _ ~ 
· .. .... .. Alea'ul müdür: Refik ~ 


