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ikinci tertip 
kponlarımız 

Kur' aya iştirak için 51 Teırinievel 1930 
tarihine kadar Yazib adreslerini ve taşrada 
,laolann Is tan bul da ki vekillerini V AKIT 
milsabaka memurluiuna bildirmeleri lizımd1r. 

Meraklı bir mesele! Kelle isteriz r s ıyaseti •• Darülfünun emini kim olacak ! 
C&r 1 et karlık lar 
millet meclisini 
saymamak. reiıi 

cümhur tara tali
mat vermek de

recelerine vardıJ. 

Bu adamların 
ruhları bütün ıe
amctile ıırıfıyor ; 
inkılabın ezdlll 
hoffAmlıkları 

meydana vurmak 
lıtiyorlar 

sili olmak azere B&ytık Millet 
Meclisini tanır. 

ReiaicOmbur bu meclisten ve 
bu mecliıin ekseriyeti tarafından 
intihap oJunur. icra kunetini, 
bu meclis içinden itimat alacak 
bir zata bu reiaicOmhur tevdi 

S. C. hrkaaınm nqriyabnı 
deruhte eden sabah gazetesi, 
"Reiaicllmburu fırkalar haricinde 
mefluç bale getirmek,. tekliflerile 
yllz ıeri d6nllnce, nihayet dn
ıDnmBtt taf1Dmlf, gBnlerle tekzip 
edilmeıini bekledikleri bir beya
natta 16nnllerine ,are tutunacak 
bir nokta bulmak iatemif: Gazi, ;!;r~eK~aun=:.ic~::;~e!: ır---------mıı iki fakülte de Köprülü Fuat beyi 

imza eder, iatene tekrar miza- 1 d • ı 
''mllletin umumi temay&Hl benim fU 
veya bu zaruret k&J'fıaında baıvekil 
olmamı icap ettirirse bu vazifeyi 

kere ettirir. BlltDn bu teralt S. C. F. n1111zedi namzet göster 1 er 
albnda danea bir idareye bllttla p a n ta z idi. 

ifaya m&beyyayım,, buyurmutlardı; 
itte belediye intihabı mlbaa.ebe
tile aalaııhyor ki milletin umumi 
temayalll ismet papnın aleyhin 
dedir, diyorlar; Vaziyetteki va· 
bameti giderip bizi gene kur
taracak tek pbaiyet Gazidir: 
Gui1e teklif ediyorlar : 

- Siz bqvekil olunuz f 
M&flr F em pafaya bitap edi

yorla: 
=-- , .. M Miıidimburl6lia ıeliaial 

• • 
Türkiye teıkilitı esaıiyeıi Tllrk 

milletinin tek •e hakiki mUmea-

vatandqlara itaat ederler bllylk; 
meclise bakim olan kendileridir, kimdir? 
kendi arzularına kendileri mati 
oluyorlar demektir. Bu aat1rıarı ibretle 

Bu itaat mecburiyeti, vataa- okuyunuz! 
d .. lann iıtedijini, dOfOndtıtGnO Anlrarada mllbiln bir rea-
aaylemek, yazmak bak Ye aali- mi mevki İfpl etmekte o 
biyetiııi kendisinden alm~ illi- Jaa bir dottu.-• fU 
yen falan vazifede falam girmek mektubu olchk apeD Def· 
illerim, falın İf ıayle değil de rediyoruz: ' 
bayle yapılmalıdır, diyebilir; bu 11Bugtln ıazeteaisede kar-
aabab gazetesi bqmulıarririnin plaıbrdığma ber iki fırka· 
orta7a atbtı bu daya da o ae- nm beledi7e .....,. aamel· 
..... .. 9'tlilıidtW 
m kendisine pek ehemmiyet iamia laeifnde dardU 
verenlerin bu ılitunlanaa daya· Serbeat ftrlwaıa akalli1et 
aarak : namzedi Pantaılclta efeac:IL •. 

- Camm, aa.ri yeni reiaielm- Ve toara. yirmi, yirmi bef 
itizar ---ı hara olama keçicik ve aurt bir 1e11e eneliline ircaı batarat 

intihap bakla oJeun bırakmaz mı- ettim. Bea o Yakit Rober 
Pel'fembe gilnfl verilmesi mu- aınız? Reiaicllmbur bul dtlfDnGr, Kolejde talebe idim. o.la· 
kaner olan illvemiz makine- tapnır, meclisin temayllltmll tuaraydaa ıenç netet etmİf, 
mizdeki arıza dolayuile takdim yoklar ıibi yapam da ona ılre loaüizcemi tabiye için o-
edilememifti. Bu anzamn dlln hareket etsin 1 raya .kaydolanmQftum. Ro-
de gayretimize rağmen ikmali Diyip etlenebilirdiniz; fakat ber Kolejde her mWetiD 
kabil olamadığından bizzanıre ıBrllyonunuz iri vaziyetin biç bir - zahir• edebi ve ydat 
illnemizi yarınki allabamıda ıtıJmiye, ,ellwemiye tabamm&· ıpor • bakikatte aiyMI ve 

takdim edecejiL lll yoktur. milli kaMbl YardL Bu im· 

::==========::::~..!:CA:ı:,t =taralı ! lıtcl Nl/llarnuda] l&pleria • keaifi Ye • uı-- baı Ram· y_. kalDbl idi. 

Müessif bir hadise :!"t'.::" =~ 
Rumca11 iyi bildijim için ,bu 

Antalyada S. C. F. mümessilinin edebı (1) mahfele pa.ek 

tahrikatı karıııklıklara sebep oldu doi:d:..İW: a=:: rec1-
o zamaa , habrlayorum, 

kul&b&a eD faal azumdan 
T atavlab bir Paatazidia Ef. 
vardı. Bu ,-ç. kunetli bir 
"atlet., ve Rober Kolej Ya
nan koloai•ia mabihtllifti
han idi. Her veaile ile .... 
vatanm -Ymaaaiabla- ıa le
hine yapılaa ntlmayif ve te-
ubllratta bu Pantaziclia • 
ileri plirdi. Geceleri mek· 
tebin iç avlmma toplanırlar 
Y1111&nca vatani tarlal.r lly-
lerlerdi. Ea dik ~- Hl 
PaatazidiaiD lal oharclu. 

Keıadiaile bir Jatakbane-
de yatardık. Onan bap u
cunda d1Yara mıhla koca bir 

Aatalyaclaa Wr m•n•ra 
~yada intihap mlcadeleai cileria de ittnldle hir eemmi ....._da baza bacliaeler oldu- 1~ ~ alan S: C. F. a&ma

ha. din UIDlfbk Bu muele Jitçil~ belediyeye hlcum 

Yunan bayraiı YUdı. 
Gel saman, ıit zaman 

heJck. Y • • _ etmeaıae sebep olmQflardır. 
ıt....lnda gelen m8temmım ma Vali ve kamandan Yak'a ye-
l-. tadar: S. C. F. taraftar- riue plerek nUmaJifçileri cla-

batibapta bza11&1111yacakla- tıtmak ichl aaaihatte balmmut
;:' •laymca tahriklb arbnmf- far, fakat beri tantf bu sözleri 

• hlr kmm eanafm d&kklnla· dinlememiftir. 
tlllı ""-•••• " bazı seyir- [Alt laTalı ı inci Nfll/auzdGJ 

mektepten çıkbk , hayata 
ablclık, biribirimizi kaybet
tik. Bir ıon teaadllfen ha
ber aldım ki M. Pantazidis 
TataYlada , Meploideaam 
tabakhka için ça .... n Ram 
apor (1) tetlriJltpmi batm• 
leçiDİf. •• 

f Alt ıarafı 2 inci sayıftda ] 

DartllfllnOn eminliii intihabı 
bugihı yapıl'acaktır. 

Dfln edebiyat ve iJihiyat mO· 
derialeri, eminliğe aralarında 
kaprOJO zade Fuat beyi namızet 
ıWermete karar Yermiflerdir. 
Fuat bey bunu kabul etmiftir. 

iki fakOJte içtimaına, Serbeat 
fırkada faal bir rol alan ter
biye milderris lamail Hakkı bey 
de iıtirak etmiıtir. Milderrislerin 

bu içtimai da ittihaz ettikleri karar 

pdaaı:. .. ~~.J... ...., .,.,.....,... 
melıiilidir ... ,atun bana &a.etmeB, 
hariçte bir ifle mqgul olmama
bdır. ÇOnkl DarOIEUnun teklmll
le mecburdur. 

Hulrak fak&lteai Muammer Ra-

raftan bu sabah Fen milde 
lerininde bir Emin namzedi p 
tereceji aaylenmektedir. Bunun 
F aknlte reisi Muıtafa Hakkı bey 
olmU1 muhtemeldir. 

Tıp fakOlteaine gelince: MD• 
derriılerin hukuk namzetlerine 
motemayil olduju anlqılmakfa· 
dır. 

intihaba 105 müderriı ve mu
allimin itliraki lizımsa da bun
lardan bir kısmı burada bulun-
• •ı"tadar. 

Darlllfanaada yeni emin inti-
habı hadiıeıinde iki blok tqcJc. 
kili etmlt bulunmakta, her ikill 
de yeni emiain hayatım ilme 

[LIUlen aagılagı ,evirinlz] 

fit ve .Yuauf Ziya beyleri nam· r~-----------
zet ptermekte ve bunlar bp ve Günün mühim bir 
Fen mDderrialeri tarafından da meıeleai 
ekseriyetle mllzaharet ıBrmek-
tedir. Ba dikkate fAyaD y~ 

Her iki tarafın tam bir ekse- 5 flncfl .. yı1ac1a okayanas 
riyet temin edemedifi, diler ta-

Acı badem cinayeti 
idam talebile mahkemeye verilen 
Maznun komiser muavini Süleyman 

ve Bican Ef .lerin muhakemesine 
baılandı 

-
J'lflevman, Blt:11n IJf.ler •1.ır eeM lımııranda 

latanbul ağll' ceza mahkeme
sinde dlln öğleden 10ara yeni ve 
mObim bir katil davumm muba· 
kemeaine baılanlDlfbr. 

Maznunlar, KadıldSy merkezine 
merbut kurbafalı mevk "i komiser 
muavini SDleyman, Acıbadem 

tAlt larah a inci ıagıtamıztlal 

V-A-K- 1-T 
ın 

3 ilncil tertip hediye 
kuponu : No. 9 
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Kellt= ister"z! Siyaseti .. 1 

r.m11111ıımnııınmntııı11ııın ın•ınııımnııııınınıın ıı 1!'111 nn, 

Pantazidis ~ 
kimdir? [Vst tarafı 1 inli sayıfamızdadır] 

Dikkat edelim: Mesele sade, 
buit, masum bir arzudan ibaret 
değildir. Bu adamların ruhla
rı aatırlar arasında bütiin 
şeametile ımtıyor: altı yedi yıla 
sıkıımıı bütün inkıliplarm ezdi
ği hotgamlıkların kımıldananla
rından kalkınanlarından, dilege
lip el kaldıranlarından, hatta ta
raf taraf silaha sarılanlarmdan 
toplanmış bir ,,nefir -i- am,,da 
bir milletin ruhunu teıehhus et
miı göstererek ve blitUn bir 
dünyayı kaphyan ıztırabm nere· 
den nasıl bertaraf olacağını aıla 
muhakeme zahmetinde bulunmı
yara k bu hayuhuy, bu kan dam
lıyan usturalar, bu ne idiği be
lirsiz bayraklar, bu namlısında 
duman tüten tabancalar, ve ıö
vüp sayma kusarak salyalarını 
akıtan ağızlar ortasında babıali
den salkım ıöğüd e ilerileyorlar: 

- Ne istiyorlar? 
- milhri\ hümayon... ve gali-

ba ismet Paşanın kellesini ! 
* * 

Aziz kari, ürkiitünüz; halbu ki 
bu taraf taraf belediyelere, hü
kfı met k onaklarma saldıran sa
ğın aklara dair bir tek takbih ke· 
limesi söylemiyerek, bu vaveyla 
kafilesine bayraklık eden bu 
sayıfaların güttliğü "kelle isteriz,, 
siyaseti, inanınız ki bu noktada 
kalmak için değildir: 

........... 111 .. t111111M1t11 ma n n11mnU1111 nnmıı m11 ı u ....._ 11111 n um ı m m 

vakfetmiş olması fikrini ileri 
sürmektedir. 

Bu intihap gürültüleri arasmd a 
Darülfllnun islahab meselesi de 
yeniden hararetle görüşülmekte
dir. 

Bu hususta Hüsnü Hlmit B. 
diyor ki: 

- Darültüounda ki iki cer
yandan biriıi sitatükonun mulıa -
fazası, diğeri müderrisierin ha
riçte meşgul olmamc:larıdır. Ben 
şahsen ikinci cereyanı tercih 
ederim. 15 senedir hariçte mef
gul olmadım. 6 aydanberi Reas· 
süranı şirketinde mütehassıs 
sıfatile çalışmaktayım. T ektifle
rimiz tahakkuk ettiği gün bu 
Yazifeyi terkedeceğim. Müder
riılerin gündelik siyasetle meıgul 
olmalarına asla taraftar değilim. 

Tıbıadli müdearisi ve hukuk 
katibi umumisi Akif B. eminler 
meselesi hakkında dün şu beya
natta bulunmuıtur: 

- Biz. darülfonun için otorite 

Bunlar, gaziye başvekil olma· 

yı teklif ediyor. Dlln gaziyi meı- : Ost tarafı ı inri ~a) ı fada 1 1 

uliyet ve fırkalar haricinde tut- Mütareke senelerinde Be· 
mak isteyenler bugün onu mesu- yoğlunda resmi bir mevki 
liyet makamına çağırıyorlar. işgal ediyordum. Bir gün , 

Bunlar gaziye tapınanlardır ki M. ( Veniıelos) un galiba 
tapındıklarını kendileri idare et- isim günü idi... Coşkun te-
meye kalkışıyorlar, hem de ma- 1 zahOrat ile, dairenin önün· 
ziden çıkarıp istikbale tevdi et· den geçen kalabalığın ba-

tiği büyük tarihe adı ancak bir lı- 1 şında M. (Pantazidis ı i gör· 
netleme olarak girmiı bir kalemle I düm. 
idare ediyorlar. Hemde ona iltifa Bu aefer, Iıtanbul beledi-
tcklif ediyorlar! ÇOnkli biliyorlar 1 yeai meclisine namzet glSs 
ki başvakil olmak için mebus- terilen zahn da bu olduğunu 
luk sandalyasına dönmek, Reiai- öğrendim. 
cümhurluktan çekilmek llzamdır. OmrUmde kimıeye garez 

Fevzi Paıaya ordudan çekmek ve ivez beılemiı adam de-
meb'us yapmak, bunu yapmak ğilim. Herkesin kanaatine, 
için de bir meb'usu meb'usluk- imaline bllrmet ederim. Fa-

i 

tan çekmek liıımdırl kat, lıtanbul çocuğuyum ... 
Ve ihtimal - belediye intihap- O gilzel 9ehirde doğdum , 

larının her yerde halk fırkaaı bllytıdllm... Ecdadım , sev-
tarafmdan kazanaldığını daima diklerim , orada, o ıevgili 
aksi surette haber verdiklerine topraklarda gömülü... lstan-
8yle göstermek istediklerine bulun nice 11hrabı, nice ıe-
göre - mecliste bir değil 316 vincile kırk beş yıllık öm· 
mevkii birden bu Reiıicümhurlar rUm iyice haşrü neşrolmuş 
tahvil ve tayin eden kudrete terk (Pantazidis) ismini, bu aziz 
edilerek Halk fıakası ortadan • şehrin mukadderatına hakim 
çikilmek lazımdır. lkinci fırka olacaklar meyanında görür 
olsun diye ortıya ç•karılmlJ olan görmez ylireğim parçalandı. 
Serbesçiler kandırabildiklerini Çok muhtemeldir ki F et 
Kahrolsun halk fırkası! Diye hi Beyefendile arkadaıları 
bağırtmıyorlar mı? O halde bu bu itte gafil avlanmış ol-
Gazi fırkası kahrolduktan son- ıunlar. ifademin ııtkını teyit 
ra da Gazi kendi fırkasından için kendilerine şurada bir-
başka bir fırkanan ekseriyetine kaç kiti ithat edeceğim. 
dayanarak hükumet etmesi li- Birisi, bili Rober Kolejde 
zamdır. 1 mlldür ve muallim olan 

Gazi, f~raza, bu yeni vazifesindt muhterem Hüseyin Beyefen-
F ethi Beyi değil de ismet Paıayı ka 

1 
di, diğerleri tllccardan Is· 

bineye atmıı olsun, ayak takımı aene 1 mail bin Cebare , muallim 
dişlerini gıcırdatarak ıokaklara = Asım B. ferdir. Bunlar da 

l dökülecektir. Bu nasıl tapınış, i o zaman mektepte idiler ve 
yarebbi! Bu şarait altında Fethi I M. (Pantazidis) i iyi hatır· 

1 
B.in bile iş başına gelmesi bekle· larlar zannederim." • 1 
nemez, değil Gazi gibi kendini 1 _.J 
hiç bir mevcut ile mukayeseye ,___..-ı......._.__.._. .. nı!IQııııuı 

l v b' ilk k gram diye 80 saat söyleniyorlar,, 
razı o mıyacagımız ır y se y • 

hilkat... 8 c~nıle ile ya~ac~gımız ıı şudur 
Büyük Gazi, adını böyle ba- demıyorlar; ıım~ıye kada~ bu 

l · l d"' .. d" .. .. 'ıçı·n bı'zı· programın tek bır maC:ldesı an-
ııs ere uıur ugumuz . d w. 
ff t laııldı: Biz akallıyet egıl vatan-

a e ... * * * dat olmak iıtiyoruz diye maz

Bunların istedikleri kelle fani 
bir şahsı~ hayatından başka, 
bambaşka bir şeydir. 

Bunlar ıokaklarda bnkmetmek 
istiyorlar. 

Bunlar aksiamelle hislerini g&
rükleytrek sefil hırslarını doyur
mak istiyorlar. Bunların bir tek 
fikir <lriaya koydukları, "falan 
it şu surette görülmelidir, iıte 
delilleri!,, dedikleri Varmıdır? 

( TELGRAF HA13ERLhRI )1 
da 

ı ırkası 
1 

Bjr cüretka.r naklonda 
takibat yapı maktadır 

Giresun, 16 (Vakıt) - Ser
best fırka taraftarlığı altında 
taşkın harekf"tler belediye ınti 
babının sonuna kadar devam 
etmiş, fakat halkın, Halt: fırka
sına karşı gösterdiği yüksek 
temayül karşısında bu güı ültülü 
hareketler boşa çıkmış, reylerin 
tasnifi neticesinde Halk fırkası 
namzetlerinin galibiyeti anlaşıl-
mıştır. 

Sandık baıında bulundu~ sı
ralarda bir takım kanunauz ha:-c· 
.ketlere cüret e 'en sabık encü
men reisi hakkında kanuni ta· 
kibat yapı maktadır. 

----<ı----

Cenan· d~va ı 

dün Anl,arada devanı 
edildi 

Ankara, 16. (Vakıt) - Ali 
Cenani Bey tarafmd&n (VakıtJ 
alehine açılmış olan davanın 
rüyetine asliye ceza mahkeme
sinde devam edilece1iti. Mahke-
me açıldığı zaman davacının ve
kilile p-azet.emizin avukatları Gn· 
lip Hikmet ve Hamit Şevket 
beyler bulundular. Mahkeme 
geçen celsede avukatımızın talebi 
iizerine muhtelif resmi daireler
den bazı evrakın celbine karar 
vermişti. Bunlardan biri Ali Ce
nani Beyin fırarı üzerine hüku
metçe resmi tahkikat yapıldığım 
gösteren ve Dahiliye vekaletin
den Baıvekalete gönderilen tez-

kere idi. 
Bu tezkere suretinin gönde

rilmesi içln mahkemeden Dahi
liye vekaletine yazılmış olan tez 
kereye cevap gelmemiş olduğu 
anlaşıldı. Mahkeme, Dahiliya 
veklletine yeniden tez.kere yaza 
rak evelki kararın tekidine karar 
verdi, muhakemenin devamı 2 
teşrinisani pazar gününe bırakıl
dı. 

Serbestçiler sandığ·ı ka 
çarnıak istediler 

Havza, 17 (Vakıt) - Serbest 
fırkanın bütün propagandalarına, 
gürUltülü gayretlerine rağmen 
belediye intihabı büyiik Lir fark
la Halk fırkası lehine neticelendi. 
Bir aralık Serbestçiler ıandığı 
kaçırmak gıbi ümitsiz bir 
harekete bile savaştılar, tabii 

aahibi bir Rektör istiyoruz. Hukuk 
milderrisleri, memleketin menfa
atini heryerde temsil eden a
damlardır. Eminlik meselesi 
semiıatip meseleJİ değildi? Liderleri baıta, prorram, pro-

batalar imzahyanları yollanndan 
alıkomak, ehliyetten dolayı inli· 
hap yerine akalliyet oldukları 
için temsil etmeyi kabul 
etmektir! öblirlerinin ne olacağı
nı bu misalden anlamakla bera
ber bntnn bunlar bir fırkaya 
esas olsun diyelim; lakin şu «ne
firi im" niçin? hayır, hayır, bun
lar yapmak ııtemiyorlar, yıkmak 
istiyorlar, ve Fethi B.i de daha 
kolay yıkılacak bir hükumet 
yapacağı için istiyorlar! ı boşa çıktı. 

w 
VAKITı n tefrikası: 105 

Atıf bey sözlerine devam edi
yordu: 

- Kendiıini gözümüzden sa
lunmamıza, üzerine dört gözle 
titrememize rağmen, geçenlerde 
zatürrieye yakalandı. lstanbulu n 
en maruf bütün doktorlarını bu-

raya döktüm. Geceli gündüzlü 

uğraşhk, çalıştık. Fakat bu ka

dar gayretimiz boıa gitti. Oka
dar üstüne titrediğimiz Turhan, 

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

hediyelerinden birini 
kendi seç.ip a.1-.s.caktır 

evvelki akıam, avcumuzda can 
veren bir kuı gibi öldn. Ben 
onun öldüğüne inanmıyordum. 
Onun için cenazenin defnini, bel
ki dirilir ümidi için bugtıne 
tehir ettirdim. 

Ve içini çekerek ilive etti: 
- Hali, hAll inanmıyorum 

buna... Ve hlll şimdi ıu kapı
nın açılarak onur. güzel kıvırcık 
saçlı san batının ve yuvarlak 
mini mini burnunun her vakitki 
gibi odadan içeri uzanacağını 
ıanıyorum.. Ne tuhaf ... insanlar, 
kendi gözlerinin önUnde gömül
rnOş olmalanna rağmen, sevdik
lerinin ölümüne bir türlü inanama· 
yorlar ve her yerde onlann ha
yallerini buluyorlar. Filhakik Se
mahatin ölümü de beni mllteea-

ıir etmittir. Fakat Turhanınki 
bamdaıka... Öyle sanıyorum ki, 
onun hayatımda bıraktığı boşluğu 
bundan sonra hiç, hiç bir şey 
dolduramıyacaktır. 

e;r an her iki adam, yekdiğe-
rinden habersizce odanın kapısı
na baktılar. Bir an için onlara 
kapı açılar gibi görUndü. LAkin 
bu, bir galeti hayaldı. 

Rüıtil, fikrinden şimşek gibi 
geçen bir dilfilnce ile: 

- Acaba bu anne oğluu 

sizde resimleri var mı? .. 
Diye :..ordu. Fakat sonra sor· 

duğu ıuale kendisi de pifman 
olmuf gibi gayri iradi, ne yap
hğını bilmeksizin elile bu suali 
soran ağzını sildi; bu hareketile 
sanki iradmdan nedamet etliği 
bu suali kendiıinin söylememiı 
oldujunu anlatmak istedi. Lakin 
iş iıten geşmiı, ok yaydan çık
ınıftı. Kendisinin gayri şuuri ıor
muı olduğu suale Atıf Beyin, 
timdi menfi cevap vermesini, 

"Yok! .. ,, demesini o kadar isti
yordu ki eğer sıkılmasa: 

- Affedersiniz, yanlıı söyle
dim. istemiyorum, istemiyorum ... 
diyecekti. 

Mubayyelesinde kalın sislerle 
örtülU uzak bir şehrin sisli ha
yali şeklinde yaşıyan karıs mm 
ve çocuğunun resimleri kendisine 
kafi idi. Onlar, ıstıraplann ce-
hennemlerile kavrulan kendı 
muhayyelcsinde çizgi ne madde 
halinden çıkarak gayri beşeri ve 
hayali bir şekil almıştı. Evet 
bu, ona kafi idi. Fakat Atıf Eey; 
cevap verdi: 

- Semahatin resmi Yok.. Fa
kat Turhanın var.. Durunuz ge
tireyim. 

Yorgun ve ağır adımlarla 

odanın kapısından çıkarken ilnve 
etti: 

-- Onun siperde sizin kuca
ğınızda ölen babasının vasiyetini 
hiç olmazsa bu kadarcık olsun 
ifa etmiş olursunuz, b'z de bu
nunla müteselli oluruz -

[l'st tarafı I inci sayıfamızdadır] 

Bunun üzerine hükumet kuv
vetleri ehaliye dağılmasını ihtar 
etmiş, bu söz de dinlenilmeyince 
zabıta kuvvetleri süngü takmak 
vaziyetinde kalmışlardır. Arbede 
esnasında nümayişçilerin taş, 

bıçak ve saire ıle zabıta kuY
vetlerine saldırdıkları bu aradı 
ondan fazla kimseı>İn yaralandığı 
ve tedavi altına alındığı ıöyle
niyor. 

Tahrikatta S. C. F. ocak he· 
yetinin alakadar olduğu ve bu 
fırkanın Antalya mümessili Dr. 
Burhancttin B. in hinat hüku
met aleyhindeki nümayişleri ida
re ettigi anlaşılmıştır. Burbanet
tin B ve S. C. F. ocak heyeti 
a7asile diğer bazı kimseler ne
zaret altına alınmışlar , sükun 
iade o'unmuş, tahkikata başla

nılmıştır. 

Dahiliye müste~arı Hilmi B. 
bu mesele hakkında şu beya
natta bulunmuştur : 

- "Antalyada bazı kimselerin 
tahrikatile bir kısım halk tecem
mü kanununa muhalif olarak 
Antalyn bc!cdiyesi önünde nü
mayiş yapmağa kalkmışlardır. 
Zabıta ~uvveti bunu men 'e kafi 
gelmemiş bunun üzerine askeri 
kuvvetler halkı dağıtmışlardır. 

Bu esnada sekiz kişi hafif su· 
rette yaralanmıfbr. Nümayişi 
tertip eden S.C. ocağı reısı 
Burhanettin beyle beraber 30 
kişi tevkif edilmiştir. Bunlar 
ist:cv 3p edilmel<tedir. Tahkikat 
devnm ediyor. Diğer muharrik
ler de peyderpey meydana çı• 
karılmaktadır.,. 

C. . E. 
lzmir belediyesinde muntaza

man kszenıyor 
lzmir 16. ( \ .A.) - Saraykoy, Çiv

ril, Hunnz, Se\ diköv beledi\ e intihohaa 
bitmiş, C. ll. fırka'ı namzetlerı kahir 
bir ck~erİ\ etle intihap cdilml*lerdır. 

l zun köprüde 
Uzun l<öprü, 17 (V AKIT) -

belediye intihabi kair bir ekseri· 
ye tle H. F. lehine neticelendi. 

l~oıncn \'e Sırp s fiı ı~rinio 
iti nıat la rı 

Ankara, 16, (Vakıtl- Bugün 
Rom an ya ve Hmstiyan sefirltri 
Reisicümhur hazretlerine itimat· 
namelerini takdim etmişlerdir. 

iki g-nzete arasında 
lzmir, 16 ( Vakıt ) - Halkın 

sesi gazetesi sahibi Sırrı bey 
hakkında (Anadolu} gazete sahibi 
Haydar Rü,tü bey şiddetli ne.ş· 
riyata başladı. 

Şimdi Riiştü, ağır, tahammül 
edilemez kadar ağı~, bir granif 
yığını altında bulunuyormuş ka
dar ağır bir tezyikin kab urğa" 
larını ezdiğini duyuyor, odadaki 
havanın l·endisine kafi gelme" 
diğini hissediyor, ceketini aça· 
rak: ,,biraz hava!.. biraz havai .. ,, 
diy e bağırmak isteyordu. Neye 
boş bulunupta böyle birıey iste" 
mitti? Turlıamn reımini görınekr 
içinde yaşadığı mateme yeni bir 
matem ilave edecekti. O resrni11 

dile gelerek sanki kendisine: 
"Beni kendi ellerile gömen babaf,, 
diye bağıracağını düşünüyordu: 
Bir vakitler: ,,Onların resimlerİ111 

b. 1 1 ·· · Bei• ır <ere o sun goreyım. 

yok, ondan sonra ölürsem ır•'° 
yemem, gözüm arkada gitmd··•' 
derken, şimdi imkanın bu te" 
menniyi tahakkuk ettirmesi, oll~ 
memnun edeceği yerde aıa..,. 
bir rntıraba sevkediyordu. 

[/Jitmcdl] 
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Günün meraklı meselesi 5and k aş ar a Acı badem cinave ; 
[Ust tarafı 1 inci sayıfamızdadır] 

Y ahudiier niçin Rum ardan ve Er- intihabat dün ele sükün içinde mevkii komiser muavini r·can 

menı·Jerden ziyade n.ayrf memnun? d Ef. fer, ozamanKadı~öyde, s:mdı 
g11.a evam etti Yeşilköyde polis Kazım Efen-

dilerdir . 

B .. 
.f;l n ,. 

c Yahudiler neden Serbest 
{u kaya Halk fırkasından ziyade 
mütemayildir ,, serlevhasile yaz
dığımız bir yazıda ls~anbul inti
ha batında Yahudilerin aldıkları 
vaziyeti teşrih etmiş, ayni za
manda YahudiJerin Rumlar ve 
Ermenilerden ziyade Halk fır
kası aleyhtarı bulunmalarına 
~i~ mana verilmediğini söylemit 
ıdık. 

«Yahudiler Halk fırkasından 
ziyade neden Serbest fırkaya 
temayül etmişlerdir. Bu sualin 
cevabı gayet basittir. Zira Ser
beıt fırka belediye intihabatın
da Y abudilerden iki namzet irae 
eylemek ve Türk Yahudiliğine 
itimadını izhar etn:ek ıuretile 
haklarında cemilekirane bir ta
vır takınmıştır. Yahudiler kendi· 
lerine göıterilen itimat ve me
veddete karşı daima minnet ve' 
vefa ile mukabele ederler. Halk 
fırkası Serbest fırka gibi Yahu
dilerden iki yerine bir, hatta ya
rım namzet göstermit ve Türk 
Yahudiliğine bu memlekette bir 
kıymet izafe etmiş olıaydı Ya· 
hudilerden Halk fırkasına da rey 
verenlerin adedi aayılamıyacak 
derecede kesir olurdu. Halbuki 
Halk fırkası bu gUzel fırsatı ka
çırmış ve y ıhudileri bu son te
zahürü ile de inkisarı hayale 

. Ş~hirimizin muhtelif yerlerinde ı 
ıntıhap faaliyetine dün de devan1 

edilmiş ve diğer günlere naza
ran sandık başları diln nisbetcn 
kalabalık olmuştur. · 

Serbest Fırkacılar akşam geç 
vakte kadar propaganda ile 
meşgul olmuşlar, her semtten 
mUteaddit otomobillerle evle
rinden kandırarak aldıkları ka
dınları belediye dairelerine ta
şımıtlardır. 

-!argl mah6lleler rey verecek 

Eminönü <Beyazıt) ta 

Okunan evrakta, Bican Eft n
dinin şahsi husumeti olcuğu Ce· 
mal Efendinin Acıbadcmde uu· 
lunduğu eve arkadaşı mu vin 
Süleyman ve polis Kazım Efen
dilerle birlikte, ellerinde hiç bir 
müzel<kcre bulunmadığı halde, 
salahiyet hilafına gece yarısın
dan sonra, her ilcı mu<ıvin ziyade 
sarho, olarak, girdikleri ve il.i$İ· 
nin yatakta y"1tan Cemal E.cn· 
diyi öldürdükleri sabit olduğu 

yazılıyor, polis Kazım Efendinin 
de amirinin kanun hiliif ına ver• 
diği emri dinliyerek eve giı diğ 
anlaşıldığı yazılıyor, muavinlerin 
ceza kanununun 450 inci madde
sinin dördüncü' fıkrası mucibince 
teammüt suretile katilden, poli
sinde 228 inci maddye göre 
vazifeyi sui istimalden muhake
melerine karar verildiği tesbit 
ediliyordu. 

\lemuar. Binbirdirek. Su!tnnahmct. 

Beyeölunde 
Dün en hararetli intihabat 

Beyoğlunda yapılwıttır. 

1 

C:ınkurtaran, lsh:ıkplşa, Küçükayasor, 
;\lalin' Fcnari. 

Fatihte: 

ı [ Davutpaşa, Çakır:ığa, Kas:ıbily:ıc;. 
1 

Cerr:ıhpaş:ı, Keçi liarun. 
Beyof!lunda: 
Fındıklı, Ömer A\•ni, Kılıcall, Kürt 

clnşhasıı.n efendi ma hailesi. 
Y eniköy (Sarıyer) ~ 

Dün» memleketini can ve dil
den seven bir Tilrk Yahudisi,, 
ımıasile aldığımız bir mektupta 
ne1riyatımıza Yahudiler namına 
cevap veriliyor. Bu mektup sa
hibinin ifadesine göre Halk fır
kası Yahudilere kıymet Yererek 
onlardan bir kiti bile namzet 
göstermediği halde Serbest fır
ka iki namzet kabul etmif. Ya
hudiler bu cemilekirhğa karşı 
reylerini vererek mukabele edi
yorJarmıf. Sonra Serbest fırka
nın programı Halk fırkaaınm 

programından ziyade memlekette 
Siyasi, ticari Ye idari hukukun 
inkitaf ve tekemmiilünll tekefftil 
ediyormuş. Bu cihet te Yahudiler 
için Serbest fırkayı tercih nok
tasından ayn bir sebep teıkil 
ediyormuı. 

Sabahtan itibaren Ortaköy, 
Beşiktaş: Mecidiye, Yıldız, Si
nanpafa, Valdeçeşınesi, Muradi
ye ve Vitne zade ıemt ve mahal- ! 
leleri ahalisi Beyoğlu belediye / 
dairesine gelerek ıiikun ve in
tizamla reylerini Halk fırkısma ı 
vermif lerdir. 

Kemerburgaz, Petneher, Pirinççi 
lhsaniye, Çıftalan Odııyeri, Akpınar, , 
Ağaçlı, Kısırmandıra. 

Yahudiler Serbest fırkayı Halk 
fırkatma ıu Yeya bu sebepten 
dolayı tercih edebilirler. Buna 
bizim bir diyeceğimiz yoktur. 
Halk fırka1ı niçin Rumlar Erme
niler hakkında olduğu gibi y 8 • 

hu~ilerden de belediye mccJis-
1 U D d' .. B •m%e ı gostermedi? 
b~nun tetkiki de tamamen ayrı 
ır tetkik mevzuudur ve bu me-

~e~:tı:rd;:hbdilkr R~mlarl~, Er-
d - . . •ı 8 hır vazıyette 
• egddır. lcapettikçe bu cihet ef-
Kln umumiye müvaccheıinde 
ve (Vakıt) aütunlarında tetkik ve 
m_!1nakata edilecektir. y almz 
dunkü nüıhamızda iıaret ettiği
miz veçhile bugün y ahudilerin 
vaziyetlerinde anlatılmayan bir 
nokta Yardır. Bu nokta da Yahu
dilerin neden dolayı RumJar Te 
Erınenilerden ziyade Halk fırkası 
~leyhtan olduklarının karanlıkta 
ata lnıaııdır. 

uğratmıştır. 

Yahudilerin Serbest fırkaya 
rey vermelerinin sebebini, Serbest 
fırkanın mevkii iktidara geldiği 
takdirde takip edeceği Serbeat 
ticaret ve serbeıt sanayi politi· 
kasında aramak çok hayali bir 
gayrettir. 

Hem de ıurası şayanı 
kayıttır ki Serbest fırka hüku
metin müsaadei resmiyesile te
ıekkül etmiş vatani bir müesse
sedir. 

Programı, nizamnamesi Halk 

Fırkasının programı ve nizam
namesinden ziyade idari, ticari, 

siyasi hukukun inkişaf ve tekem
mülünli tekeffül eylemiştir. Bu fır
kayı tesis ve teşkil eden ıahai- • 
yetler memleketin hayatı siya
siyeainde ötedenberi bir mevkii 
ili işgai etmiş ve bu memleke
tin saadet ve refahını kendile . 
rine hırzican etmiı öz evladıdır. 
Bu fırkanın programını Halk 
fırkasının program ve siyasetin· 
den ziyade benimıeyerek diğer 
kesif bir Türk kUtleıi gibi Ya-
hudilerin de bu fırkaya intisabı
m garip görmek ve bu gara

Bu aralık Serbest fırka da 
boş durmamış ve otomobillerle 
taraftar getirip götOrmüttllr. 
Öğle vakti Beşiktaf tütün de
posu amelesi de gurup gurup 
gelerek reylerini Halk fırkasına 
seve seve vermiılerdir. Halk 
fırkası Beşiktaı ve civarında 
büylik bir ekseriyet kazanmış 
ve reylerin hemen hepsi öz fır
kaya verilmiştir. 

Dün Beyoğlunda 600 rey a
tılmıştır. Bunları atanların 250 
si hanımdır. 

Fatihte 
Dün Fatih sandıAına atılan 

rey. pe~ azôır. Yapılan tetkil<at 
nehcesınde fimdiye kadar en 
az rey atılan kazanın Fatih ol
duğu anlaşılmıı tır. 

Burada kanunen toplanması 
lazım gelen rey miktarı 70 
bin olduğu halde ~imdiye ka

d ar ancak 9500 t<"y atılmıştır. 
Serbestçiler Fatihte faaliyette 
bulunmaktan , .. - r;c çmiılcrdir. 

Bakır . öyünde 
Bakırköyünde dün Zeytinlik, 

Cevizlik, Sakızağacı, Y enima-
halle halkı reylerini kullan-
mışlar ve intihabat nisbeten 

ÜskUdarda: 
DuduJlu, Çekmcköy, Kilçtik Bak 

kal köyleri. 
Bakırköyde: 

Ycıilköy. 

Kadıköyde: 

Zübtüpışı, Tuğlacı, Göztepe, Mer
divenköy, Sahrayı cı;dit. Suadirc. 

canlı olmuıtur. Kartı fırka bu. 
rada propagandasını köylere 
kadar teşmil etmiı ve para ile 
tuttuğu adamları köylere sala
rak: 

- Serbest fırka size parasız 
arazi dağıtacak, ormanlardan 
istediiiniz gibi odun keseceksi
niz!.. Gibi kuru vaitlerle taraf
tar kazanmağa çalışmıftır. 

Oakücer ve Kecıköyünde 
Üskücfor belediyesinde de 

Valdentik, Hacı Mehmet, Ah
çıbaşı, Hacı Cafer mahalleleri 
sakinlerinden bir kısmı dün 
reylerini kullanmışlar ve intihap 
burada çok durgun geçmiştir. 

Çatalca intihabı tı 
Dün ÇntaJca intihabına ait 

tunif neticesi vilayete gelmiştir. 
Buna göre 655 rey Halk fırka
sına ::SSO rey serbest }ırkııya ve
rilmiş, 40 reyin de mehte1if kim
seler için verildiği anlaşılmıştır. 

Keyfiyet bugün Devlet şura
sına bildirilecektir. 

betin esbabını aramak kadar ........ ,_,.......,_.....,., __ ,....,_,_.,.,,, .... " 

beyhude birşey oJmaz. ~~~s =:---:=;;;::---::=::::---ı--..... nr---.----. 
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l~~~es tasbvir edilmek İ•tenildiği azır lı Maç arı 
gı ı w er est fırka memleketin 

tuttugu şeref V• haysiyet yolu- Fenerbahçe ve Galatasaray 
nu kesecek, açtığı saadet ve 
refah ufkunu kapıyacak mem- bugün çalışıyor 
Jekete her ne suretle olursa ol-
sun ihanet edebilecek bir t _ SeIAnik ~ampiyonu Aris takımı ile 

kk 1 d 
e gelecek hafta maç yapacak olan Galata· 

şe ü eğildir. 
saray ve l•'encrbahçe takımlarımız Yu· 
nan takımı kıırşısında iyi bir netice al· 
mak Jçin çalışıyorlar. d~nik şampiyo· 

hazır! ·nmış olm:ık için bugün Galııtasa. 

ray da Fener de Ştad) omda hazırlık ma· 
çı yapıyorlar. Galatasnra) Kunulu~I ı, Fe. 
ner de Vefa ile oynıpıcıık. Takımlarımı· 

M ktulün bnbası Mustafa Ef. 
mahkemeden ndalet beklediAini 
söyledikten sonra riyaset maka
mında bulunan Nusret B. evvela 
polis Kôıım Efendiyi isticvap 
etti. 

Kar.ım Efendi , kendisinin 
içeriye girmediğini, dişarada kal
dığını, bir çok ıilah atıldığını 
işittiğini söyledi. 
Sonra komiser muavini Süleyman 

Ef. den o vak'a istizah edilc!i. 
O, şöyle dedi: 

- Polis, şekline göre silah 
atar tabii. Ben mıntakamda bu
lunan yerlerin sayişi ile meşgul 
olurum. Beni Bican Ef., vak'anın 
olduğu eve çağırdı. Ben Cemal 
silah atmıştır :ıannile yalnız ha
vaya bir el silah attım: 

- Bican Ef. ile bunun ara
sır.~ .l husumet varmı idi? 

-işitiyorduk, ki bu Cemal bir 
müddet evvel Bican Ef. nin oda
sına silah atmı§. 

- ,, Eğer kabadayı isen, in 
aşağı!,, diye sende Cemale siliih 
atmışsın? 

- EstağfirulJah, Ben asale
timle iftihar ederim. Sıra Bican 
efendiye geldi o, da şöyle anlat
tı: 

- Gece saat on bir sıralarında 
karakola ismet H. isminde bir ka
dın tarafından Cemalin vüracağı 

şeklinde şikayet ve ihbar vaki ol· 
duğundan, eve gittik. Yukarı
ya çıktık Cemal don, gömlekle 
idi. Camal bana ''Kurbağalı 
muavini Süleyman Ef. den kor· 
kuyorum., dedi. Bu sırada ar
kadan silah atıldı. Camal si'nh 
atıldığı zaman karyolanın altın
da idi. 

Müddei umvmi Cemıl bey 

r · emJekctini can ve dilden 
•evdiiini iddia eden, fakat ismi
ni yazmamak ibtiyatklirlığını gös
teren mektup sahibine sorarız: 
lstanbul milli idareye geçtiği 
lilndenberi Yahudiler Rumlar ve 
Ermenilerden fazla idari ve si
Yasr ve iktısadi teshilatlara maz
har olmamı§lar mıdır ? Meıe)a 
Rumlar ve Ermeniler hakkında 
•crbeatii seyahat takyidatı nr
ken Yahudiler bu tokyidattan 
hariç tutulmam!flar mıdır? Son
ra Anadolu Rumları mübadele 
lllukavelesi mucibince Yunanis· 
tına gittikten ıonra başlıca ti
caret merkezi olan limanlarımız· 
:•.Rumlardan kalan ticaret yer-
) ttıoi TtirkJerden ziyade Yahudi
bcr k pmamışlar mıdır? Hakikat 

Undan ibaret olduğu halde ne

:;n d~Jayı Yahudiler ~un:ılar ve 
d llleoılerden ziyade ıımdıye ka-
h ~r devam eden milJi idare aley
ınde tezahüratta bulunuyorlar? 

Bila~iı fırka gayretkeşliği ile 
gözlerı? büründüğü ridayı şüp
he ve ıhamı hır dakika yırta k 

. d d ca 
ve vıc an an gelen ziyayı ir t 
ile azacık istilrnahı hakikat e~:. 
cek olursak Serbest Fırkanın 
memleketin atii inkişaf ve tea
lisinde Halk fırkasından ziyade 
müessir ve devabahş bir amil 
olabileceğine inanmak lbım ge
lir. 

Halk fırkası hakikaten bu 
memlekete ettiği hizmeti meş
kurenin kutsiyetini muhafaza 
etmek istiyorsa siyaRet ve prog
ramındakı bu garip benliğinden 
bir parça feda ederek halka 
doğru bir az temayül etmek 
usulünü takip etmeli ve hamiyet 
ve hizmeti vataniye babındl:J 
kendisinde farz ve tahayyül 

zın son haft:ıl:ır içindel;i faalıyeti, antre· 
nu \'c Yun::ınistan ikinci i olan ı\ris, ls· mantar ve hazırlık m:ıçları Yunanlıların 
tonbulda yapacağı m:ıçların ehenımiyetı bizi pek boş bulmıyncağını gösteriyor. 
nl diişiınerck takımının tahİ) esi için Takımlarımızın lktistp etıikleri müsa. 
Atlna kulüplerinden O) ııııcu istemiştL baka kabiliyetini bugün dıı ha yakından 
Bu vaziyete göre, SelAnik şıımplyonu görüp anlıyacağız. 
şehrimize ndcta bir Yunan muhtelill ha· 8 
!inde geliyor. Takım hu kun·etli halile ugünk ü kongre 

1 k b .. (J Bugün İstanbul . por konlTT'P• ' 1• gc ece pcrşcm c gun schrİmi~c mu,·a· r.· ~"ı .c· 
\'Oğlu II fırkası bina(ında fe\k:ıl~dc bir / 

salat edecek 24 cuma glinü Galat 11arıı) l:L J,ongre nktedecekılr. Toplanmada fedc· 
26 pazar günü de Fcı~crbahçc ile karşı· ıa~~onl:ı rJ:ı mınta kn :ır:ı sınd ki lhtıl:lfi 
laş:ıcnktır. Bu mühim m:ıçlara daha İ\ i _ noktalar mc\'zub:ıhs ol:ıc:ıktır. 

maznunun daha sarih söylemesi· 
ni istedi Bican efendi. kurşun· 
ların kıssmen Süleyman kısmen 
Kazim Ef. Tarııfınden kendisinin 
omzu üzerinden ve bacakları 
arasından atıldığını, kendis nin 
tek lrnrşun bile atmadığını iddia 
etti. Süleyman ve Bican Ef.ler'n 
vekilleri ayrı ayrı ıöz aldılnr, 
söz söylediler. 

Maalesef mektup sahibi bu 
Su I' bi 8, 1 ce•apsız bırakmıttır. işte 
. zun anlamadığımız ve anlamak 
ıatediğ' . d k d y ımız sa ece bu no ta ır • 
. ahudiler noktai nazarından va

zıyeti biraz daha tenvir etmit 
ofnuı.k . . k d b h ıçın yu arı a mevzuu 

8 •ettiğimiz mektubu da aynen 
•ta " gıya dercedi} oruz: 

1 ..... • 
eylediği bu infirat ve inhisarda 

inat etmeyerek biraz~ da başk • Artık sıra ~ahit dinlemeğc 
!arını vahın ve meml~kete hizmet Çarpışan \':'l pu rJar gelmişti. Birçok ş::ıhit vardır. 

d 
Bunların dinlemesi iç;n muha-

etmek hususu a tebeJIUr eden 
keme T eşriniscniye bırakıldı. Bu 

amal ve niyatınn yardım etme- Evvelki al<şnm Kabataş önle- muhakemenin cereyanı esnasınd 
lidir. 

rinde Siyasiyol isimli bir Rus /mahkeme salunu sa mil erle dolmuştu. 
Bu mütalealarm saf ve biriya 

bir vicdanın makesi oldugvuna vapuruna Yunan bandnıılı bir va· l 
f 

ama' He,, 
t\ıtfen kani olunuz efendim. Bal<i pur çarpır.iş, Rus vapuru azlac:ı 
daima hürmet.• 1 hasara uğram!şlır. Vilayet hususl muhasebemUdür(J 

Camal B. Ankaradan 1 . . __ ge mıştır. 
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V ı & et erdeki hadiseler 

An~niya ve Sammn gibi bazı 
vil:yet!crden ka!p'erimize 

elem V"'ren haberler geliyor. 
Antalyadn S. fır kncılardan veya 
onlara taraftarlık "edenlerden bir 
kısım halk toplanmı' Hükumet 
aleyhinde nümayifte bulunmuı. 
Tecavüzler o ' muş. Zabıta bunla
ra dağılınız, demiş. Dinlenmemiş 
nihayet askeri kuvvete müracaat 
zarureti basıl olmuş. Ondan son
ra nümayişçiler ve mütecavizler 
dağıtılmış. Fakat bu orada sekiz 
kifi yaralanmıf. Bunun üzerine 
müşevviklerden otuz kişi kadan 
tevkif olunmuf. Diğer taraftan 
Samsunda gene S. F. taraftarı 
olarak hareket eden bir takım 
kimseler toplanmış. Belediye da-
iresini taşlamış, camlar kırılmış. 
Sonra filan yerde ıabıt~ memu
runa tecavüz vakı olmuı zabıta 

memuru yaralanmış ve saire ... 
Muhtelif mahallerden hemen 

hemen ayni zamanda gelmekte 
olan bu elim haberleri duyduk
tan sonra "ne oluyoruz?,, sualini 

sormamak memleketin mukadderatı 
ile alikadar bir kimse için milm
kün değildir. 

Memlekette gerek Halk, gerek 
Serbest Cümhuriyet fırkalarına 
dahil olsun, gerek hiçbir fırkaya 

girmemiş vatandaş lardblan ulunsun 
herhangi bir kimsenin veya kimse
lerin ıu veya bu tarzda şikayeti 
olabilir. Mesela belediye intiha
hatının icrası esnasında herhangi 
bir yolsuzluk ıddiası ileriye sü
rülebilir. 

Bunevi şikayetlerin ve yolsuzluk 
iddialarının gene uaul ve kanun 
dairesin.de alakadar mercnerı 
vardı.. Bnnlardan biri şikayetleri 
di~lemek istemezse onların da 
amiri olan yerlere müracaat 
edilir. 

Fertlerin hakki ıikiyetleri için 
kanunlar Üe tayin edilmiş olan 
müracaat usulleri malt\m iken 
bunlara riayet etmiyerek hükü
met Yebelediye memurlarına 
cebri vesait ile istediklerini yap
brmak teşebbüsü bir cürüm teş
kil eder. Bu tarzda her hangi 

bir teşebbüste bulunan kimse Cilm· 
buriyet kanunları Ye mahkemele
rinin takibatına uğrar. 

Her memlekette kanunların 

ve nizamların hudutlarını tecavüz 
eden kimseler bolunabilir. Ve 
gene kanunlar ve nizamlar dai
resinde tecize edilir. Bu gibi 
teca vUzlerde bir fevkaladelik 
yoktur. Yalınız ıurada, burada 
bir veya birkaç kimse tarafın· 

dan Cilmhuriyet kanunları ve 
nizamları hilifma vukubulan cü
rümler memleket dahilinde 
umumt ve müstevli bir ıekil 

alırsa, yahut almak iıtidadını 
gösterirse bunu fevkalide bir 
nazar ile görmek zaruri olur. 

Çünkü bükiimel kanunlarına 
ve nizamlarına, deYletin inzıbat 
kuvvetlerine karşı cebri vesait 
ile itaatsızJik vaziyeti, hadiseler 
müteferrik yerlerde çıkmıı ve 
aralarında hiçbir irtibat olmadJğı 
tahakkuk etmiı olsa bile bun· 
ların ayni şekil ve heyeti göı· 
termesi ihtilalden başka bir tabir 
ile ifade edilebilir mi? 

Acaba şurada, burada bazan 
zabıta kuvvetlerine, hazan be
lediye dairelerine karşı bir takım 
zavallı ve masum kalkı teca
vllzlere tahrik edt>nler memle
kette meşru Ye müntehap bir 
Millet Meclisinin itimadına daya
aarak iı g~ren bir hUkOmet 
~ .. .,orlar mı 7 

Gafil gen<t ler ! 
Dünkü s:ıbah gazete!erinr'e 

çok acı bir mektup vardı. 
Uzak, yabancı ülkelerden gelmiş 
bir mektupta Türk genç'erin n 
sefalt-te düştüklerini okumak 
insanı iki kere kederlendiriyor. 

Şimdi önümde o mektup, dü
şündiikçe sütunlar genişliyor, 
harfler dağılıyor, gazete yapra-
ğı gitti~ çe bir sinema perdesi 
şeklini alıyor. 

Hayat, bazen ne fena işler 
yapar ! Bu satırları okuyanlar 
arasında kimbilir kaç vatanda
şım benim gibi duydu, benim 
gibi acı manzaralar gördil .. I 

Mektup, TUrkiyeden bir çok 
delikanhların İf bulmak için Al
manyaya koıtuklarmı ve kendi 
evlatlarından Uç milyon kişinin 
işsiz, aç dolaştıkları o toprak
larda simsiyah bir sefalet içinde 
yuvarlandıklarını bildiriyor. 

Sefalet, her yerde kötü, fakat 
gurbette zehirdir. Sağdan soldan 
dili, ruhu, vicdunı ayrı kalaba
lıklar geçtikçe, açlık miydede 
daha keskin tırnak yaraları açar. 
Kendi bileklerindeki vuruılara 
ayar edilmesi imkansız bir nab
zın attığı yabancı havada aç 
olan, ıızhyan sade miyd~ değil
dir. Ruh ve vicdan da ayni ıstı
rabı duyup ürperir. 

Bunları bildiğim içindir ki o 
mektubu okurken ömrümün se
falete ait en acı sesi varsa, 
hepsini hayalimin perdesine ak-
setmit gördüm. Etleri eriyerek 
avurtları çökmüş, yüzleri deriye 
yapışmış kaburgaları ile bu va
tandaşlar, rönken objektifinden 
geçer gibi berbat bir geçit yap
tılar. 

Hayata ablış, gUzel bir ıey. 
Rızkını yabancı taşlardan çıkar

mak kuvvetini ıönülde duymak, 
yeni, sert bir aeciyenin alamet
leri oldukça onlardan yalnız hür
metle bahsedilebilir. 

Asırlardır, kendi toprakları-
mızda yapancı alın terlerinin 
nasıl incileıtiğini ıöre göre im
renme hastalığına uğramıştık. 
Bizden olanların bu hamleleri 
elbette içimizi ıevinçle doldurur. 
Fakat gençlerimiz bir ıeyi ihmal 
etmişler. Atılırken daldıkları ba
yat denizinin derinliğini ve kendi 
göğüslerinin soluk genitliğini 
ölçmem işler 
Gördüğümüz örneklerden ibret 

almalı Ye bu gaflete dil.fmeme· 
lidik. 

Almanyanın it hayatı, işçiye 
ihtiyacı hakkında köklü bilgilere 
sahip olmadan yola çıkmak, bile 
bile tehlike ve sefalete atılmak 
demektir. Hayatın biç affetme
diği hatalardan biri de gaflettir. 

SqfGA 
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Bu gibi adamlar yaptıkları cü-
rümlerin cezasından kurtula bile· 
ceklerini düşünüyorlar mı? 

Hatırlarda olduğu fizere Baı
vekil ismet P,. B. M. M. nin son 
evkalada içtimaı eınaamda söz 

söylerken sokaktan yapılacak 
hareketler ile B. M. M. nin ira
desine ve kanunlarına tahakkfim 
etmek istiyecek olanlara karşı 
hükömetin hertilrlü vasıtalan 
tereddütsüz olarak kullanacağını 
ilin etmiıti. ismet Pı. nın mec
lis kürsüsünden yüksek sesile 
yaptığı bu ihtarına kulaklarını 
kapayanlar varsa emin olmama
ları lizımdır ki aldanmış olduk
larını göreceklerdir. Ve niha!·et 
pişmanlık gösterseler bile son 
pifmanlığın faidesi olmıyacağını 

anlayacaklardır. 

tea ·kan konferans1nc1a 

Neler konuşuldu, nasıl çalışıldı 
Murahhas arımızdan Reşit Saffet B. 

izahat veriyor 
JstıklA lerıne ve htr.oi muahedelerin ahkAmına hsleı gel
memek şartıle Brlkan r:ıilletlerı her sahada anre,e:cck -
tec:!riıette mütekebilen rr.illl izzeti ne1ialeri rerıcide et-

memf'A9 dikkat olunecıık, lstentu:da Belken turizm 
f eder aıyonu yı pılecek 

M. Venizelos bayrağımızı 
nasıl selamladı ? 

Atinada toplanmıf oJan ve 
mesaisini bitiren Balkan konfe· 
ransma iştiral< eden Türk heyeti 
murahhaaası azasından Kocaeli 
meb'usu Reşit Saffet bey dün 
lstnnbule geldi. 

Bir muharririmiz kendisile gö
rilşmüı ve şu şayanı dikkat iza
hatı almııtır : 

- Atinada ümidimizin ve he
sabımızın fevkinde bir hüsnü 
kabul gördük. Gerek heyeti 
murahhasamız gerek atletlerimi· 
zın Yunanistanda ikametleri 
esntısmda gayet iyi bir tesir 
bıraktığını bütün Yunan gazete
lerinde okuyarak müftehir olduk. 

- Konfcranıın gayesi ve su
reti mesaiai hakkında bir az 
malümat verme:z misiniz? 

- Konferansın gayui, bazı 
gazetelerin yazdığı veçhile bir 
kaç maddi veya ticari meaeleye 
inhisar etmeyip, Türkiye, Yuna
nistan, Bulgaristan, Yogoslavya 
Romanya ve Arnantluktan mü· 
rel<kep 6 Balkan devletinin bil
umum faaliy•tlerini bir ittihat 
fikri etrafında toplamağa matuf 
idi. Bu fikrin birdenbire yahut 
pek kııa bir zamanda husul pe
zir olması fimidi hiç kimsede 
olmamakla beraber her halde 
bu gayeye müteveccih bir hüs
nüniyet de yok değildir. 

Konferans bir hafta sürdü. 
Iıler altı komisyona ayrılmıştı. 
Heyeti murahhaaamız on kişi 
idi. 

Arkadaşlanmızdan DarlllfUnun 
hukuk fakülteıi reisi Tahir Bey 
teşkilat komisyonu olan birinci 
komisyonda, reisimiz Hasan B. 
ile Ruşen Eşref ve Zeki Meaut 
Beyler aiyasi komisyon olan 
ikinci k?misyonda, HamdUUah 
Suphi ve yakup kadri Beyler 
münasebatı fikriyeye mahsus 
olan üçüncü komisyonda, (Bu 

komisyona Hamdullah Suphi Bey 
riyaset ediyordu), bendeniz.Nemli 
Zade Mithat B. iktisat işlerile 
meıgul olan dördüncü komis
yonda, münakalat ve tanzimle 
uğraşan beşinci komisyonda 
yalınız bendeniz ve içtimai me
seleleri tetkik eden altıncı ko· 
misyonda da Vasfı raşit Bey 
çalııtılar. 

Dördüncti ve betinci Komis
yonların heyeti umumiyede 
aynen taatik edilen tekliflerini 
bendeniz kaleme aldım. 

Bu sene konferanata verilen 
kararlar heyeti umumiyeleri iti· 
barile ıu noktalar etrafında top
lanabilir: 

1 - Balkan devletlerinin mü-
tekabil menfaatler• icabı katisi 
olarak bu milletlerin milli istik
lal ve harici muabedelerine hiç 
bir veçhile halel gelmeksizin her 
sabada anlaımaları lüzumu. 

2 - Her memlekette bu prog
ramı takip ve tatbik etmek üzere 
bir Balkan ittihadı komitesi teş
kili. 

3 - Bu sene zarfında konfe
ransın ittihaz ettiği program et
rafında devletler tarafından fikir 
taatisinde bulunulmak üzere Bal
kan devletleri hariciye nazırları
nın toplanması için Balkan dev
letlerine tellnnatta bulunulması. 

4 - Bu seneyi konferans ta
rafından çizilen program etrafın
da tetkikat ve tetebbuat hasre
derek gelecek sene lstanbulda 
toplanmasına karar verilen ikinci 
Balkan Konferanıına daha mils
pet hazırlıklarla gelinmesi, 

5 - T aJebe taatiai ve milli 
tedrisatın, mUtekabilen, ineti 
nefsi millileri rencide etmiyecek 
surette tashihe dğoru faaliyette 
bulunulmaıı, 

6 - Hariç piyasalara kartı 
Anadolu ve Balkan mustahsala
tını müdafaa ve himaye için 
tedbirler, 

7 - Kredi ve nakit mesele
lerinin bir noktai nazardan ve 
bütün milletlerin menfaatine gö
re, bilhassat ziraat nefine halli, 

8 - Mnnakalabn anrat, fiat, 

Ye iltisak noktai nazarlanndan 
Balkan memleketlerini harici re
kabetlere karşı himaye edecek 
surette tanzimi, 

9 - Milletleri birbirine sev
dirmek için en basit çare tanıt
mak olduğuna göre turizm me
saisine germi vererek bütün bal
kan memleketleri teşkilatını tem
silen Istanbulda bir Balkan tu
rizm federasyonu tesisi karara 
alınmıştır, 

10 - Posta, telgraf Ye hava 
veı aitinin dahi diger nakliyat 
miıillil fiat, sürat, ve iltisak nok
talanndan tanzimi, 

11 - Tütün mesailini bilhaua 
tetkik etmek ve gelecek aeneye 
ka4ar bir rapor tanzimi ile kon
feransa verilmek, ve ayrıca bir 
hususi komisyon teşkil etmek, 

- 12 Balkanlara ait meaaili 
"içtimaiye ve sıhhiyeyi umumi 
noktai nazardan birleştirmek 
üzere her memlekette cari ve 
hazırlanmakta olan kanunların 
yeknasaklığa doğru götürülmesi. 

- Yunaniıtanda Balkan itti
hadı fikri ve Türkiye mukarenet 
nasıl karşılandı? 

- Konferansın ve bilhassa 
Türkiye ile mukarenet siyaseti
nin Yunan milletince tastik edil
mekte olduğuna delalet eden te
zahürat Yunan hUkümetinin bil
hassa memnuniyetini celbetmiş
tir. Her halee bu konferans yal
nız bizim değil iştirak eden bü
tün heyeti murahhasların Umitle
rinin fevkinde müsbet bir netice 
vermiştir. 

- Yunanistanda nasıl karşı· 

landık? 
- Kendi hesabıma deyebili

rim ki iki millet arasındaki uzun 
süren ihtilaflardan sonra heyeti 
murahhasa mızın Yunanistan da 
bu kadar samimi bir hüsnllk3bul 
göreceğini zannetmezdim. Gör· 

e risler 
~ğil mi? 

Poletikacı .ı..auıaıİ hakkı B. 
ne diyor? 

Müderris lsmail H:ıkkı Beyin 
poletika hayatına a~ılmnsı müna-

seb~ttle mtH:leris~er m~"D ır mudur, 
değilmidir tarzında ortaya çıkan 
münakaşa el' an hararetini muha
faza etmektedir. 

Dün bizzat poletikacı müder• 
ris İsmail Hakkı beyi gördük. 
Bize dedi ki : 

- Bir Profesör pek ala ve 
kendinde bir enerji buluyorsa 
siyasetle meıgul olabilir ilimsiz 
siyaset olmaz. ilim siyasetle 
meıgul olmaz diyorlarmış. O 
halde siyasetle metgul olan ce
hil midir? 

Abdu11ah Feyzi B. 
lstanbul mıntakasında teftiı 

ile meşgul olan mülkiye müfet
tişlerinden Abdullah feyzi Beye 
Cerrahpaşa hastanesinde yapılan 
ameliyat muvaffakiyetle netice
lenmiıtir. Kendisine geçmıı 
olsun deriz. 

ılftlmlWlllUIWlllanu-tttm~--""'•ıuı•mı•nm .. ı ·--

düğümüz tarzı kabul her halde 
Atina halkının içtimai ze aiyui 
terbiyesine bir bürhandır, 

- Turizme mütaallik bir fa· 
aliyette bulundunuz mu ? 

- Atina ıehremini Mösyö 
Merkuris ile ayrıca ve huıuıt 

olarak görüştiim. Tllrkler nasıl 
eski bizans asarını asırlardan
bari mubaf aza hususunda bir 
fikri medeniyet gösteriyorlarsa, 
Yunanlılann da Tilrklerden kalıp 
henüz tahrip edilmemit birkaç 
'eserin hüsnü mu haf azasını rica 
'eltim. Bu meyanda Atinada ha· 
len mevcut iki cami vardı ki 
bunların tamir edilip toplana
cak olan TOrk asarı teıhirine 
tahsis edileceğini ıehremini 
bana vadetti. 

- M. Venizolesun Türk bay
rağına karşı hususi bir nezaket 
gösterdiği söyleniyor? 

- Bütün yunan gazeteleri 
stadiyumda atletlerin geçit res
minde, başYekil M. V enizelosun 
yalnız ve bassatan bizjm bayra
ğın geçiıinde ayağa kalkarak 
ve ıapkasını çıkararak aelamla
dığını ve atadiyomu dolduran 
40-50 bin kişinin bu hürmetkir 
tezahüre galeyan ile ittirak 
ettiklerini pek mühim bir ıiyasi 
vak'a olarak kaydettiler. 

- Yunan gençliği Balkan 
ittihadı fikrini nasıl karııladı? 

- Partevunda yunan gençliği 
tarafından vuku bulan kabul 
resminde reisimiz Hasan Efendi 
heyetimiz namına söz almaklı

ğını tensip etti. Yaptığım hita• 
bede Balkan gençliğinin sulh 
sahasında ablan tohumlann 
eserini iktitafa namzet oldukla· 
rını söyliyerek bu sahada hazır· 
}anmalarını temenni ettim. 

Bunu müteakıp darülfununda 
yapılan mearasimde Hamdullah 
Supbi B efendinin pek parlak ve 
samimi bir nutkunu Yunan genç
liği bütün hararetile alki§lanmıf 
ve matbuat bu nutuktan sitayiş 

ve minnetle bahsetmiştir. 
Ruşen Eıref beyin de Delfde 

konferansın son celıesinde irat 
ettiği, aynı zamanda esatiri ve 
şairane sözler gerek hazır olan 
konf arana azası gerekse yüzlerce 
halkın ıon derece takdirini mu" 
cip olmuştur. Her halde, Keına" 
li iftiharla ve bir çok tecrübe" 
lerine istinaden diyebilirim ki bU 
heyet, timdiye kadar gördiiğürll 
bir çok heyetlerden ziyade, .,e 
hakiki bir muvaffakiyete nail 
olmuştur, 
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B~~~;nte:u;:::i meselesi Balkan oyunlarında ~iyede; 
ııalyan büyük Fqist mecliai- Polis Ahmet Ef. 

nin ıon bir celsesinde Yer- ·r enisin Dahlinde Balkan Ram-
diği karar F ransı.z efkan umu- Y 

miyesini gene asabilqtirdi. Fil- pİyOnlUğUnU nasıl kazandık? 
hakika bahri teslihat meselesinde 

Sandalcıyı öldüren dün mahkemede 
tevkif edildi 

Fransa ile ltalyanın anlatması 1930 senesi Balkan oyunlannın en ı ııatta set ,.e maç bol Romanyalılarda 
imkanı bu karar üzerine bütün mühim müsabakalarından biri de Tenis iken soğuk kanlılrklannı muhafaza e
blltüııe kalkıyor ayni zamanda turnuvası olmuştur. Avrupanın, Mısı- den ve filede vale oyunla hücuma de-

nn muhtelif kortlarında raket eskitmia d ki h ı bir milddettenberi mevzuu babı )J' vam e en takımımız 6-5 yaptı an a · 
o1 namütenahi oyunculara malik olan de tekrar Romanyalılar tarafından 6-6 

mayan tahdidi tealihatı bahriye Ro ı ı bı'lha"' y ı ı manya ı ar ,.e osa unan ı a~ '.!_raberlik temi nedilmiş bulunuyordu. 
111eaeleai tekrar aleYlenmit bulu· turnuvanın sonunda bütün galebeyı Uçüncü partide oyunun aleyhimize 
nuyor. temin edebfleeek bir kuvvet arzeder • cereyanını gören Yuann tenis kliibü re-

ltalya ile Fransa arasında ge· kenn Uç oyuncudan mUrekke~. tenis isi maçın pek çabuk biteceifne kani ol-
milerini avdeti tonilitolar d takımımız büyük bir varlık gosterdi. ması üzerine seyircileri alakadar ede
hakk d L d •- f ın mı an Daha bideyette Romanyanın maru·f·o· cek iyi oyunculardan bı'r takım hazırla

ın a. • on ra .11 on eranaında yuncusu Polvef e ka-ı oynıyan ş 
b h h 1 11 ~ k ~ ·y ınn- mışken son iki oyundada Türklerin ka· af yan ı ı ıu va ıt vakit alev- yan kolay kolay gelebeyi vermemiş, S 
.enmiş ve tekrar sUkCin devreleri at ise rakibi Bulgar Suruçyefi .u· zanarak 1930 Balkan şampiyonu oldu· 

yenmış- ğunu görünce çok samnnt tezahürat ve 
geçirmiıti; F ranaa bu meselede ti.·· · . bilhassa saha üzerinde Kup Devis maç· 
biDniıpe itilifkir dananmak iı- Şirinyanın galibi Romanyalı Polı~ef lan oynandığı zamanlar bile bu kadar 

• final maçı Yunanlı meşhur Zerlendıye 
temlf Ye Londrada dig· er üç heyecan ve alaka olmadıfmı söylemek 

karşı oynamış harikuladelikler yapan 
Jevlet araaında akdolunan itili- uncu cesaretinde bulundu. Hulasa Dabl 0 • Poliyef çok tecrübedide bir oy o-
nn ımzaaına ltalya ile uzlqmağa lan Yunanlıya pek ufak bir farkla ~u~~ularım~z Sedat ve Şirinyan 1930 

talik etmit iken Jtalyan matbu- mağlılp olmuştu.. . a an tenıs şampiyonlatu unvanını 
b dü ı· D · Singl maçlann hitamında D bl kazanmış oldular ••• Ayni günün akfa 

1l nın rilıt ısanı Ye uçe nın . .a . •. mı sef aretanemizde v•rilen dör ytiz ki· 
ı t'' b M B . · !ld yunlan başladı. Buradaki um d .. c:a ı eyanatı • rıyanın ıtwu 1 

1 ımız silik muazzam bı"r çayda muhterem se· 
çok fazla idi. stanbulda heme S d t • 

vııcade getirmek için aarfettiği S t "fti k vtli n e a • firimiz ve sefaret erkanı ile Balkan ua çı uve addediliyorken b 
:>ütln mesaiyi akamete uğrat• rada Sedat, Şirinyan çiftinin Türkiy: kohngresinde bulunan muhterem 

1 
mu· 

mifh. Cenevre içtimaının ilk ""'n- yi temsil etmesi gene kendi ar . ra haalanmızın süruruna payan ° ma-
15.. zularıle d ğ • . d d ri 

erinde M. Briyan M. Grandi ile kararlaştırıldı. tik maçı Yunanistanın 1 ını kaydı hır vazıfe ad e e m. 

udqmıya bir daha tetebbüı et· Nikolaidis ve Zahos çiftine karşı oyna- (JMER BESiM 
mit iıede ltalyan aiyasi recillü dık. Beynelmilel bir takıma kar§I ilk 
hiçbir söze bağlanmadan Cenev- maçı yapan oyuncularımız azami sinir 
reyi terke~miı ve yerine bıraktı- içinde kendilerini toplamağa imkin hu
ğa M. Siyaloya ademi aelihiyet lamadan birinci ve ikinci setleri çok 
iddia ederek müzakeratı akame- kolay kaybettiler. Bu hezimet karşısın-

da birdenbire OY'Jn tarzlannda bir can
te uğratmııtı. Bil yük F aıiat Mec- hhk, pür gayret görülen Sedat, ş 
liainio son kararı M. Grandinin irin-

. . yan seri bir oyun sistemi takip ederek 
Cenevr~den. nıçın mUatacelen u- üçüncü ve dördüncü seti kazand 1 
ıaklatbilDI ızah etmekle beraber, Artık tali bize gülmüştü. Müsa;trbj; 
bu menu üzerine iki Jatin bükü- vaziyet hasıl olmuş Yunanlılara kat'f 
ıneti arasında milzakereye de- galebemizi zaruri kılan ve netekim son 
Yam edilmesini de imkinıız kıl- seti 6-3 kazanarak Yunanistanı muaz
ınaktadır. zam bir kalabalık karşısında hatta u-

ltalyanm Fransa ile teslihatı mumun hayreti önünde mağlUp ederek 
bahriyede müsavat talep etmesi- R.~manyaya karşı finale kaldık. Bir 
~ aebebi nedir? Eğer Franaız gun sonra yapılacak final için hemen 

mibalAlinin iddia11na bakafacak ~U:~i~!~"=~~:'rv~~=: 
olursa bu bir "prestij,, hayaiyet yan ise oyunu ne pahasına olursa olsun 
meselesinden başka bir ıey de- kazanaacğımızı iddia ediyorlardı ki bu 
ğildir. Onlarca Duçe ltalyaya patırdıda lehimize bahse girenlere bile 
hiç lüzumu olmadığı halde sırf tesadüf ettim. Yunanistanın tenis kort-
'tal · F . • d lan muazzam bir tefkillttır. Sonfn Te-

yayı ransa sevıyesın e bu- · ki·· it dak" te is k lu . . • . nıs up namı a ın ı n ortları 
ndurmak ıçın bahrı teslıhat aristokrat bir grupa ait olup yalnız 8 • 

ıhtiıaı 
Brezilyada it baaıııyor mu? 

Paris, 15. (A.A.) _ Brezilya sefare· 
tinin bir tebliğine nazaran, Rio'da hiç 
bir zaman intizam hıleldır olmamıştır. 
Federallerin harekAn evvelce tınzim 
edilmiş olan plAn dairesinde muntazam 
bi~ surette devam etmektedir. Minas 
musellesi asilerden tamamen tathir edil· 
miştir. Asilerin cesaretleri umumiyetle 
kınlmışnr. Vatanperver müfrezeleri te· 
şekkülü ve ihtiyat drıdın federıllere 
iltihakı hararetle devım etmektedir. Gö· 
nüllüler her taraftan akın halinde gel
mektedir. 

' -

Se•tnik bel~dire reisi 
Atina, 16. <A.A.) - SelAnik beledi 

ye reisi; belediyeye ait matr Jşlerin ida 
resinde görülen ihmal ve teseyyübünden 
dola), nazırlar meclisi tarafmdan azle
dilmiştir. 

M. Dun1erg seyahatte 
Casablanca, J 5. (A.A,) - Refsicüm· 

bur M. Doumergue'i hamil olan ı.ruva· 
zör ile ona ref akıt eden diğer llarp «e· 
milerJ bl'raya vasıl olmuş ve topçu ate· 

mO.a.-atına müdafaa& etmektedir. zasına münhasır olup rasgele aklına e
Şuraıı muhakkaktır ki bu maha- senin içeri giremediği klüp teşkilltının 
filde "prestij" meseleaini aebep mükemmeli>:etinden kolay~_ıkJa anlaşıl
g6aterirken buna inanmaktadır- maktadır. Fınal maçı günun azami ka-
lar z t Du enin ba le bir id- labalığını toplamış ve 1930 Singl Bal- • • 

. . a ~n ç_ y • kan pmpiyonu Yunanlı Karangiyos- Yeni Rayhştag reısı 
şile selAmlanmıştır 

dıa ılerı aürdOgü de g6rülmem1f· tisin Jdaresinde oyun vakti muayyenin-
tir. Franıa tealihatta mOaavata de batlamıftı. Türk tarafı Sedat, Şirin- Rerlin, ıs. (A.A.) - Relchstag mec· 
L !isi reis intihabata tevessül etmişdr. 4 
ıc:abul etmezken merkezden uzak yan; Romanya takımı Poliyef ve Prens namzet ,·ardı : M. Locbc, M. Schonz. 
lllıntakalarda ki müstemlikibn Kantakuzen. Oyun bidayette tıpkı Yu. M. Pieclt ve M- Graes. 
IGzam b J"nde müdafaası için nanistana karp oynandığı gibi sinir ve M. Locbe, ~ reye karşı 269 rq 

l a a 1 
.. hırçınlık içinde bqladı ve bu esnada en ı · · 

. azla ıefaine muhtaç o!~ugun~ çok asabiyet Şirinyanda gözüküyor,j.le•ilİrİİİeİİis•iİİİnlİtiİlhaİİpİıılledi•'•m•ış•tt11r•••••ll 
ileri aürüyor. ltalya hukfımeti hatta öyle ki lstanbulda herkesin oyu. 
iae eaaıen mü•temliklt •İya•etin- nunu çok iyi bildikleri Şirinyan adeta Seyrisef ain 
de geri kaldığı kanaatindedir. en acemi bir oyuncu .. kadar bozuk oynı. 
Ve en büyük emeli müstemliki· yor. Sedat ise bu dort oyuncu içinde 1-M~er•k•e•z .a.ceııiın~te•si:•· ~G~al~a·ta~K~ö~·p·ril~b·aş•ın~d~a·ı 
bnı tevıidir. akıl kabul etmez f evkalAdelikler göste- Beyoğlu 2362. $ube acentesi Sirkecide 

Ital anın bu ai asetinin esbabı riyordu .•• Şirinyanın. bozuk Sedadın Mühürdar zade hanı alnnda Tel.lst274<l 

.. 
Polis Ahmet Et. mahkemt ,·e 

Diln ağır cezada polis Ahmet ten adam öldürmekten, 448 inci 
Ef. ile sandalcı Bahaettinin de madde mucibince mahkeme) e 
muhakemeleri görülmüştür. verilmiıtir. Tevkifi zaruridir. ,. 

Davaya göre, Bqiktaşta Kara demiıtir. 

HOseyin isminde biri ile sandalcı Maznun vekili Nuri B. buna 
Bahaettin kavga etmişler, Baha- lüzum olmadıiı şeklinde müda· 
ettin tarafından yaralanan Hü- faa yapmış, reiı Nüsrel , aza 

aeyin eczahaneye götürülürken Asım ve Tahir B. ler maznunun 
her nedense kaçmnğa teşebbüs şimdiye kadar dinlenilen şahitle-
etmif, polis Ahmet Ef. de arka- rini fadea'inden tevahhuşla kaçması 
sından silih atmlf, öldürmOf. muhtemel oldduğunu nazar dik-

Fakat Ahmet Ef. bunu kabul kate alarak, tevkif kararı vermit· 
etmiyor, "Kaçtı, kovalarken lerdir. 
yere düttüm. Silah kendiliğinden Ahmet Ef. Jandarma muhafa-
patladı 1 ,, diyor • Şahitler ise zasında mahkemeden tevkifha-
aksini söylemiıler, «Silah attı, neye gönderılmiştir. Muhakeme, 
vurdu, gördük 1 " demişlerdir. ıahsi iddianın teırihi için 30 

Müddei umumi Cemil B. bun- tetrinievvel sabahına kalmıştır. 
dan sonra poliı Ahmet Ef. nin Mahkeme, bu muhakeme esna-
tevkifini istemiş. «Maznun, kas- smda çok kalabalıktı. 
~~~~~~~~~~~ =:iiiiiiii:i~~· 

iki kalp bir1eıince 
Bu hafta Opera ainemaaınC:fa 

ghterilen «iki kalp birJeıinceıo 
filimi gaıip ve mes'ut bir hadi· 
seye aebebiyet vermiıtir. 
Kadıkövde oturan muharrir· 

••t. 8. Darülbedryı temııllerf 

Bugün matine 
saat 15,30 sü· 
'are 21 lıuçukrı 

Cin 

ISTAHBUL IELEDIYES' 

Jerden Y. M. bey bu yaz ada komedi 3Pcrde 
~~ ~ ~~ 

vapurunda Şiılinin yOkaek muhi- ı Tablo 

1 1111 1 

11111111 

tine mensup H. K. hanımla ta
nıtır. Fakat H. K hanım vapur
da yalnızlıktan sıkıldığı için Y. 
M. beyJen bu masum mükileme
ye giriıir. Adada Y. M. beyin 
ısrarına rağmen tekrar görUı
mek vadile H. K. hanım onu 
atlatır. Tabii bu tanııttkltğın sonu 
gelmez. Garip bir tesadüf, H. 

'azan : r. 
\rmotrong 

:'\ak leden: 
A. Muhtaı 
Geçen seneki gibi salı B kşamlan mu 

allim ve ulcbelcre. çarşamba :ı ş:ım 

ları ünlfoımah zabitana ve cuma tPSI 
a ~ şamlan umum11 rcnzil ı\ r \ardır 

K. hamın, dün Opera sinema- ., '"""'"""""'""''"'• I MAJIK SiNEMASI I 
ıında Y. M. beyin yanına oturdu. # 19 Tcşrin ie'''el Pa;.-:ı r akşamı 1 
H, K. hamm gene yalınzdı. 1 sııat 9.30 da 1 
Filimin mevzuu gene garip bir 1 iV A N M O S J O U K 1 N E 1 
tedai ile onun aklına ada vapu- # L iL D A G O V E R ve ' 
r d · h t 1 t 1 BETTi AMANN 1 
un a tanıştığı gancı a ıra ır, # tarafından temsil edilen ' 

ve fılim bitipte hanım yanında I I 
h . y y . d çok tertipli oyunu Polıyefin hemen yaJ. 

ariZdir. Dilnyada en zıya e ıı: nız başına devam ettirdifi oyun kal'fl- l OZClldl postası 
~~D milletlerden biri ve belkı sında tutunamıyor ve böylelikle birinci (G E L I B O L U) vapuru 18 

Y. M. beyi g6r0nce, H. K. hanım 1 HACI MURAT ' 
bir nidayı hayret çıkarmaktan ken- 1 fılmi ile : 

dini alamaz. Ve iki kalp arbk I AÇILIYOR 1 
uırınciai ltalyadır. ltalyan muba· ikinci seti 6-1 ve 6-3 verdik. Tek bir 
Clrlannın feyç fevç Amerikaya şans kalmı§tı. Bir ka~ dakikalık iatira- TeırinieneJ cuanarteai 17de idare •e aaır kıt'alara akın etmeside hat, sular içildi, oyuncular terlerini sil- nhhmmdan kalkarak Gelibolu, 
buna bir delildir. di. Tek bir ümit için yalnız bizler değil Lapaeki, Çaaakkale, lmroz, 

itte tealibab bahriyede müsa- hemen bütün halk lehimizde bir netice Bozcaadaya sidecek ve döoOfte ••t elde tm k için ltalyanm ta- istiyordu ••• Balkan Tenis turnuvalan- Ç•n•kkale, Lapseki, Geli-
-.0adü beundeandır, ve F aıist nm hemen hiç bir oyunu Türkiye, Ro- k 

u bolaya upyara gelecektir. ineci" • • k Roma hO- manya final maçı kadar cazip ve heye- .,__....;;;_.....;;;..._..,.. ______ __ 
k4 ıaınan ıon ararı h' bir canlı anlar geçirmedi. UçüncU set baş- J • SÜ t 

illetinin bu ısrarından. iÇ ladıfl zaman Şirinyan kendine gelebil- zmır ra 
'~!. bahaa1na vazçemek ~te~e- miş, karp tarafta bozulmak alametleri l ' 

birletir. # Sınema en ~on ıstem · \ ı:L T LR .. 1 1 clcktrık m kine~il e mucchl c r. ~ 
_. Sl•:RGI: JAROl"F ıdart"• inJ · c o i. ~ 

Jsranbul 2 inci icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

sablması mukarrer olan bir adet 
köhne ve 17144 motor Ye 50163 J 4 
Şaae numaralı kapalı Erskin 
otomobili 20 • 1 O - 930 tarihine 
mOsadif p~ar günü saat 9-lOda 

~ şiden murckkcp Kaza!. ar h ' t " 
ff mug ınn i\c ı İ 
•'-'""'''"'"'"'"' ',. şişli taksi mahallinde sahlacağın· 
dan taliplerin 930 - 811 dosya 
numarasına hamilen mahallınde 
hazır bulunacak memuruna mü-
racaatları ilin olunur. 

• 
11~!!!' · Bugün ·•111l111

""
11'lll""11''1lll"111"1lll;,"""1IU-;11111"lll11"""'lll""11

" 1lll"1111111lll"111
"

111-l"1111"'11 " • ıı ..... ··'"' •111111111 '""''" '""'" llııınııı 111111111 111111111 111111111 111111111 •111111111 """"" il ı,~1iillİ cihan efkarı umumıyeııne görülmüş, oyun tarz ve netice itibarile pos aaı 
1
' defa daha ispat etmiş bulunuyor. bize yüz çevirmişti... (GULCEMAL) Vapuru 20 İ~ J\1ELEK VE ELHAl\1RA SINE~tALAI~INDA -

.Jt.. yaf/-UM Üçüncü set devam ederken 3-0 vazi. teırinienel pazarteai 14•30 da Y Şimdiye kadar görülen filmlerin en muhteıem, en muazzam -Al-=----------- yette mağlGptuk, bu ana kadar lop Galata nhbmından kalk•rak Fi_ ve en harı"kula"desi 
ma n v d da gr~ v yapan takımımız artık tutmıyan bu tar- •ah ıabahı Jzmire vanr ve u 

f 30,000 amele 9ahtmıyor zı bırakıp Drayif ve bilhassa Vale özile çarpmba 14,30 da lzmirden == A Ş K R E S M 1 G E Ç 1 D 1 
8crUn ı S, A.A.) - Grev halinde oynamaia baplrdık. Üçüncü seti M kalkarak perpmbe aabalu ge- ~J -· 

bulunan Berlin madeni sana\"i amelesinin kazandık. Ayni tarz oyunla takımımız r iiMAURICE CHEVALIER ve JANETTE MAC DONALD ~ 
lbllttarı 130.000 kı'şi tahmi~ edilmekte· ümit hilafı.na. 1-6 dördüncü seti kaza. ır. ii Tarafından miiatesna bir film - rekorların rekoru 
di rak h iki ta f k zand·"'- iki Vapurda mllkemmel bir or· =-r. Yalnız 60 \'aşındaki amelelerle harp na er ra m a aa• ter İİ llAvetea: FOX JURNAL halihazır ıesli dilnya havadis1"ri 

tııalaberı yerlerinde kılmışlardır. Bütün ame· (parti • set) ile beraberlik temin edil- kestra ve cazbant mavcuttur. a= Suareler : Melekte 9 buçukta ve Elhamrada 9,45 de 
le lendlk 1 d ı 1 sendikasına mit oldu •••. iki dakiaklık bir istfraha-1•------------- Elb d 1015 d 
~(iz.hır :,::k:~n~nilA~ane~~işlerdir. Po· ti mllteakip neticeyi kat'iyeyi vereeekrv:-ı 19 TetrinieyeJ pazar Jzmit Bugün amra a ' e ve 10 buçukta Melekte 
lıa rti R yahlann se 1111 poetaaı yapılmayacaktır. j! tenzilatlı fiatla matine 

Reichstag ve Dlet b:.":.ıl!nrile fcbrika olan son pa oman • • ı'"UIC:ııtııı1ııllfl"'ı11ııı"'"''ıllllı""'ı11ııı""""llll" ....._ p f"l . . 
llaetbaıı .. ..ı-• mub-'-· etmektedir. ve kuanmuile bqlıyan Ofllll '-' ".l•••••••••••••mıııl• ı• • ....., 111111111 •••• •1111111 1111111• ııı ~ aramount ı mıdır. ...,. 'il ' ı ııuıı11 • 

... UQ M•- ~ i li llllllltfillltıı - -- ·- ... . -· 
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M. Mec; isin e i raretli Müna- seıedıyede 
kaşn ar N Geçm· şti ? Dünkü içtima 

Belediye mecıısı bazı mükA • 
tatlar kıbul ederek rr.eıalsiS~rbest Fırka Lider inin adli, meli ve iktısedt cephelerdekı 

tenk tıer ine karşı Vekiller tarafından verilen cevap11r 
vazıh ve kuvvetlidir 

[Bvvelki günldi r.-sha11uzdan mabat]!' !ursu memleketimizden tevehhüş et· 
Böyle kanunlan memleket göstere- mezler mi? Valhasıl bu söz yani idare 

lıilir mi? Hele memlekette tecrübe ile siyaseti olarak halkı hep~ederek ,·ergi 
zaman zaman vergi kanunlarının tadili toplamak marifet midir, sözil memle· 
ihtiyacı his olunur. Müsaadenizle bir ketimizin menafine muvafık bir söz de· 
daha tekrar edeyim ki bugiinkü iktı a· ğildir. Maruzatım bunadn ibarettir. 

ne nihayet verdi 
Umumi Belediye meclisi dUn 

2 de toplanmış, Turing kulüp 
otomobillerinden oklrova alınma
maamı, Kelender yurduna ~00, 
itfaiye çavuıu Seyfi ve beledi· 

ye zabıtasından merhum ibra· 
him efendilerin ailelerine ikişer 
yUz lira verilmeıini kabul etmiş· 
tir. 

di buhrana sebep vergilerinve hükume Besim Atalay B. (Aksaray) - Ha· 
tin vergisiyaseti değildir. Bu ve ileile ni nrlmdnşlar, dağın birisi şişer şişer, 
hükumetin vergi si;>nsctini mevzubahis kabarır kabarır sonunda doğura doğu· 
edeyim. Hükumetin bu memlekette ne ra bir fare doğurur (handeler) derler, 
e ash bir vergi siyaseti takip ettiğin. etrafında gUrUltUler koparılan yayga- Bir asker kaçağı 
anlamak için bilhassa llşarın ilgasını ve ralar, buhranı iktisadi varmış, verriler yakalandı 
geçen sene mecli ten arazinin tahriri ağırmış, beyler,bunun aksini iddia e- Dün akşam Bayazıttan geçen 
tecrübeleri kanununu nazarıdikkatc al den yok sebeplerini araştıran, bir kere 
mak Jrızımdır. Aşarın köylünün başına insan beklerdi ki bu kadar gürültüden bir asker kaçağı polislerin. (dur) 
mu alhıt olmus \C köylünün bir türlü sonra iktidar mevkiindeki hükQmetin emrini dinlememİf, polisler ha
belini düzeltmesine imkfın bıral~mıyan memleketimizin harici siyasetinde ya· vaya ateı ederek firariyi yaka· 
ne büyük bir beta olduğunu biz bu ver-l1tut dahili büyük farklar var, hatalar lamıılardır. 

d"yesi • • 
ıçın 

• 
şı a e 

lstanbullular bu dairenin t sisi leh ve aley
hinde rey vermeğe başladılar 

giyi ilk hamlede kaldırmakla Cümhu·ıvar, sui kastler var. Böyle zannederim _____ _._...., 11••-·-· 

riyct Halk fırka ı memlekette )apıl-ıacaba hakikaten memleketin mesnet- Halk fırkasını taşlatmak cür'ctini Reyler bbrken ••• 
ması lrlZlm gelen mali ısltıhatın en e- )erinde. fesatkarlıkta mı bulundu. A· gösterenlere gidin iki zeytin ağacı, üç Belediye budutlannın kaza te~kildtına edecek bu müddetin hitamında rey ver· 
aslısını \'e en tehir kabul etmezini 'ü- caba hül.:umet memleketin iktısadiya· incir ağacı dikin diye tavsiye etsinler. göre tadili ve Beşikteşta yeni bir bele- mek hakkını haiz olanlardan bir fazla 

cuda getirmi:ı. tir. Hu suretle memleke- tını altü t eden bir muahedei tüccariye Ancak bu suretle memleket kurtulabi- dire tesisi için dünden itibaren bütün rey temin edilmesze müddet bir hafta 
te büyük bir fayda temin etmi~ ve meş· mi akdetti, ncaba ne yaptı? Gürültü lfr. Ve vazifesini ancak bu şekilde ya- kaza mıntaknlannda İırnyı umumiyeye uzııtılacaktlr. 
kur bir himzette hulunmuştur. (Kafi pek büyük, uzaktan sesi çok hoş geli- pardr. Arkadaşlar vergilerin ısltıhı me· müracııtta başlamıştır. Arayı umumi yeye müracaat diln bil
kafl sesleri) (Niçin kafi diyorsunuz yor. Acnba hükumet millete vadettiği selesi kendi .fırkalarına ait bir mu- Bunun için hnzırlanar. sıındıklnr her hassa Beşiktn~ta çok hararedi olmuş ve 

efendim bendeniz ~öylemek i tiyorum şeylerde yapmadığı işler mi vardır. Ko- vafakiyet değildir. Zabıt ceridelerinc kazada büyük camilere konmuş ve s:ı- akşam:ı kndar ~inanpaşn camiinde 2000 
hakkl istimal etmek tc serbest değil mi parılan giirültüler bunları ima ettirir. bakın. Hatta 6,?eçen seneden evvelki za- bahtan itibaren h:ılk buralara gelerek den fazla rey atılmıştır .. 
yim ?) Böyle bir :.:ey var olduğunu in!ana iha- bıtları tetkik edin. Senelerdenbed dü- fikirlerine göre reyl.cr!ni atmı~ur. Teşki- Burnda reylerin hemen hepsi beyu 

Bu suretle C. H. ~'· hüku~eti. mem: tn ettirir. Mektep mi ~ç~ad~, . Y?.l .~u şUnülmü~ olan çareler ve fikirlerden !Atın tadiline taraftar olmıyanlıır kırmı.7.t olmııkt.ı halk Beşiktaşta müstakil bir he· 
lekette na 1 esaslı hır vcrgı sı;>asetı yapmadı, memleket fıkırlerını orum- bir fırkanın muvaf'fakiyetini alarah 
t~kip etme!, i t~diğini ~öster~1i~tir. ccklerle maziye mi bağlamak isted~ •••• kendini yaşatmak istenıe bu gibi mev- ve değişmesini lstiyerier de beyaz rey ledlye tesisini müdafaa etmektedir. 

Sonra, efcndıler yem vergıler dola- Siyah bayrak altında mı toplamak ıste- h f"k. 
1 1 f k 1 ·amaz. Ar kullanmışlardır. Şayanı dikkat olarak her iki fırka 

· • d . 1 um ı ır er e ır ·a ar yaşı.). -
yısıle bır noktaya daha temas e ece· di. 'c yaptı acaba? Suçu ne ıdi? n- d 1 h k"k tl . tl . ., erine Dünden itibaren başlırn :ırayı umu- miınt hipleıi yalnız burada birleşmekte 
ğim. l<'ethi Beyefendi fırkalarını teşkil san beklerdi ki böyle bir !UÇ tekrar e- ~a. 111 art 

8

11
1d~ eHr, lşek nfıyek er uz t ş mi\. enin toplanması dört gün devam ve hepsi beyaz re~· vermektedir. 

ıstınat e me ır. a ır asının e - J 

ett~hn onra l~anbulda bazı gazet~ dibin bö~ebirsuçyo~llksöz~arnk d ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]~~~~~~:~~~~~ 
le re, gazetecilere halkı hap ederek ver- Fethi' Deyefendi kürsüye çıkınca yan- lrilı\tına dokunuluyor. Hayır ark~ aş· !;;: 

gi toplamak marifet rnidiı"! demişler- lı~lığı ta hih etmeğe başladı. Umit e- lar Halk fırkasının ne taşra teşkılfıtı, Is tan bul Belediyesi ilanları 
di~Gauhle~eokuduğumayn~bö~d:rimki~nunakadar ~Y~ dnamne me~u~~illh ~ye hlr h~ilUıa.~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~• 
Iedir. Bu siizlin manası nedir efendi- eder. Beyefendi siz cümhuriyetçt idi· yoktur. Hepsi muhterem Gazinin çizdi· lstanbul Belediyesinden: Sebze halinde kantar kulübesi pa-
ler? Bu sözde memleketimizde vergi niz. siz lflyiktiniz madem, siz bir çok ği nurlu yol üzerinde muayyen hane· zarlıkla kiraya verilecektir. Taliplerin 22 Teşrinev.-el 930 Çar-
tnhsildnrmı köylünün yaka ına sarılı· sahalarda Demiryolu yapmak, inhisar· ler dahilinde yürüyen ve Fethi Beye- şamba günli saat on beıe kndar levazım mUdUrlüğüne gelmeleri. 
yoryahapisya~rgidiyormana~ çık- lnrda ve ~irede bidmle beraberdin~ fendinin d~ma imale ettiii tekAmülc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıuıyor mu? ı.su lmklluıt mıtllı-: nu na- acaba nıçin a~ nldmız? :Niçin bu kadar doğru koşan bir fırkadır. Bu fırka d- Istanbul tediyesinden: Cihangir yangın yerinde 55 inci ada-
kiknt midir? Bu,hakilmten doğru ifade dedikoduya yol verdiniz? Niçin mem· dal eden ve zulme karşı olan hareke· da 183,13 murabbaı arsa, Cihangir yangın yerinde Defterdar 
edilmiş bir şekil midir? Adliye Yekili leketin iş znmanında iken bu kadar timb:den isyanımızdan doğmu~tur. Bu Ebülfadıl mahallesinin Tulumba oknğında 208,206,204-1 harita 
Beyefendinin de bahsettikleri gibi or· çalkandırdınız, bolbol muhalif geçinen r k d .. ğ.. d'"ğli didine didine uğ- numaralı arsalar arasında 107 ,02 metro murabbaı arsanın bcdel-
tadabir tahsilicmvalikanunu Hıdrır.Uu gazetelere sövdürmek i~in mi? lnsaf ır a •0 uşe 0 şe, b'" 

1 
' 

rnıı:ın ugra- doğmuştur ve oy e vası- leri sekiz sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek Uzre pazarlık-kanun mucibince vergi!:ıini vermiyen edin. Hu gazetelerin ve bu fırkanın -r- Y- • :. 

herhangi bir mükellefin cvvelemirde te.,kilinden ev\'elki lisanına, birde şim· yacaktır. Yani didile didile, uğraşa uğ- la sntılacakhr. Taliplerin 25 Teşrinevve1 930 Perşembe günll 
haczi caiz olalıilecek emvali menkulesi- diki lisanına bakınız, bu mudur hürri· raşa yürüyecektir ve muvaffak olacak· saat on beşe kodar levazım mlidürlUğüne gelmeleri, 
ne müracaat~unu~ Bunlardan yoka ycl ded~iniz? (S~taranan ~k~~~tırarkada~a~FdhlBeyehndiicravcll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
emvali gayri menkulesine müracaat O· dür sesleri) Bu tekamül değil, beyef'en· iflas kanununa itiraz ile acaba borç 
lunur. Hu da yoksa kendinin vermesi diler tedennidir, dejeneredir, bu düt- mukabilinde hapsedilmesini mi istiyor· 
Hizım gelen vergiyi 'ermeğe kudreti mektir, sukuttur. Siyasette h mem- lar! Çok halkçı ve köylücü görünen 
maliyesinin mü ait olmadığını heyeti lekctte buhranr iktı~adi varmı~ bu yal- Fethi Beyefendi acaba köylüyü borcu 
ihtiyariye tasdik ettiği takdirde en bü- nız hizim memlekete has bir şey de- için hapis mi etmek istiyorlar? ATka
yük mal memurunun kararile bir ay ğil ki, beşeriyet büyük bir muharebe daşlar bundan bu çıkar. Halk fırkası 
ha pi ceza ı tatlıik ' olunur. Bu. sözün geçirdi;_ en m~st~hsil kollannı ora~a vazifesini yapmış ve bundan sonra da 
g~rek memlekette ve g~relc .ha~ıçte te- lrn;> bcttı. lstatıstıkler harap·-~ldu. '\ a· yapacaktır. Halk fırkasında ki tahav
sır uyandırmaması kahıl değıldır. tandaşın yarası kurşun yedıgı zaman vüller tekamül ifadesidir. Arkadaslar 

Denilebilir ki memlekette bir çok belli olmaz onun acı ı günler ge~tikten t kr. .. 
1 

k.. t .f d ett·· · k :. 
· · l ·· ı ı . . . . tı e amu aına ın ı a e ıgı \'e anun 

vatandaşların hakıkatın JC•Y e o madı· sonra be1h olur. Harbı umumının aç - d N b ı· · d ğ'ld' 
• · · F k b'I · 1 d k ğ 1 d bö' 1 d' B"·t·· ur. e şunun, ne unun çın e ı ır. gını bıhrler. a at ı mıyen er e ço rı yanı ar a y e ır. u un mem- ~ .. b . . 
vardır. Bunlar üzerinde fena tesir u- lekctlcr bundan mu:ıtarip idi. Beye- Tekamul şurada vardır, urada ılerı 
yandırmıs olabilir. Ya hariçte yapmış fcndiler memleketteki iktı ·adi buhra- götürülemez. Denemez uzvun, 
olduğu t;sire ne diyelim? Memleketi· na çare arıyorlarsa karşılarına hamam zamanın hayatın icap etirdiği her tür
mi:zde nz ve ya çok sermayelerile gelip çarşafı ile geçen kadınlara evine git lü kemale doğru koşmak. ~ıarımızdır. 
çalışmak istiyen ecnebiler Türkiyede bir sırım iplik eğirmekle. bir kanş bez Arkadaşlar bu muhalefetın bu kadar 
na ıl ralu:ıılahilir orada vergimizi gc- dokumakla kurtulabilirsin. Bu memle- sade suya 11ahnmış gıdai fikri ile :. ~ , . 1 . 
ciktirecek olursak tahsildar yal\am11.a ketin hu yolda kurtulacağını söylemek· besleneceğine hiç ihtıma vermıyoruz. 
ynpışacak ya vergi ya hapis diyecek o- le buhrana bir çare bulunabilir. [Deramı yarın] 

Evkaf umun1 ınüdürlüğünden: 
Evkaftan maaı alan ve yaşları yirmi beşi mütecaviz kızlarında!? 

yoklamasını yaptıranlaron iki senelik maa,ınrının tediyatına ıehrf 
halin yirminci pazartesi gilnü batlanacaktır. Y oklamaaını yaptır
mayanların tarihi mezkiirden evvel idareye müracaatla matbu ilmli" 
haberlerini ve icap eden izahatı almaları. 

• e n en· 
' Borlu-Demirci yolunun 6+008-8+438 inci kilometroları ara

sında 18778 Jİra 44 kuruş asıl, ve 1877 lira 84 kuruş gayrı mel
huz ki ceman 20656 lira 28 kuruş bedeli keşifli on adet betonar .. 

me menfezler inşaab 8 teşrinisani 930 cumartesi günü saat on 
bire kadar mUddetle lrnpalr zarf usulile mUnakasaya çıkarılmış" 
hr. Fazla tafsilat almak istiyenlerin vilayet nafia başmühendisliğine 
mUracaatları ilan olunur. 

yum. zırlanmıştı: Pembe, yeşil keyklcr, bü- ri geçmek te~ebbüsümüzden bnhscdt~ = !. ' .,_: '.] ~ r ' • 

- Ne tuhaf! Pek iyi yerliler ne? yük hir erik pnstsaı, ince, si;) ah ekmek gazeteleri okuyup okumadığınızı bilıt1~' 
- Burada yerli yoktur. dilimleri \'e tereyağ. Duvarlarda kitap- yorum. Cç gün cwelki fırtına doJayı:-r 
- lyi ama, bu adanın i~mi ne? la dolu raflar ,·ardı. İskemleden üçünü le gemimiz berbat oldu. 1stediği111i1 
- Eskiden Mayana denirdi; şimdi işgal eden hakimler girdiğimiz zaman yalnız tamirat yapılıncıya kadar bur'' 

• Artiköllerin adasıdır. a.)ağa kalktılar. Sol taraftaki, Mujilt da l,almaktır. Ondan sonra tekrar ~t' 

Artikö1ler adasına seyahat 
Yazan: Andre Moruva 

Çeviren 1 Memet R.eha Tam o esnada, şehre gitmiş olan tay- tipinde ufak bir adamdı. Karı ... ıf, bir yahatimzc de·rnm cdcccği7H Tamir n1ıı" 
ettim. O hize 1 a} ığına gitmemizi öy- ya çıktık. Bizi kurtaran zabit tarafın- fa koltuğunun altrnda bir paketle av- sakalı ve içerlek, nazik gözleri vardı. rafını ödemek için gemide lıiraz parıııı' 
ledi, fakat ben gemiyi terketmek iste- dan bir barakaya ıötürüldük. Zabit det etti ve s,elam verdikten sonra pa· Ortaduki kabak kafa ve çok uzundu. var. E ·er bu kf'ıfi gelmivccek oJul'~ 
miyordum. An na da battani) esinin al· lsomisyon gelip bizi görünciye kadar keti bize uzattı. Japonlara benziycn tıraşlı yüzile, zeki l\fadame dö Sovun Vestmi.nister ba111'1'' 
tında çıplak olarak heriflerle yalnızı bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını An na, battaniyesini atarak getirilen ve insafsız hir adama benziyordu. Sağ- sile he ahı ,·ardır ''e telgrafla zanncdt' 
kalamazdı. Dizi yedeğe alarak limana sordu. Anna bir elbise, ben de bir pan- elbi5eyi giydi. Belinden kuşaklı, ince daki diğerlerinden çok farklı idi. Çok rim 1 ı .... 
çektiler. Anna ile bunların hangi mem- tolon istedik. Derhal şehre aadm gön· ma\'İ bir kumaştan yapılmıştı. Pakette daha gençti. Saçları sarı, kıvırcık: göz. J r l\t ·t k Jd ğ ··rtrrcP 

h · 1 d d" .. . , . e men nı en sı ı ı mı go,.. 
leketc tfıbi oldul,larını ta mınc ça ışı- er ıler. bir de an kehribar, büyuk bır gerdan- leri mavi idı. Ortada oturanın bunlara bir sc le: . 
)Orduk. J\asketleri ne İngiliz, ne de Dt •••• .!a Pransız konsolosluğu olup lık vardı. Anna: ri:·~sct 'tiği aşiktırdı. Ahenktar bir M ht . f d' 

1 
d' ı·ıfc~ 

\merikan bahriyelilerininkilcrinc ben- olmadığını sordum. Zabit: - Baksana, dedi. Ne ihtimam! Bu ses ve çok giizel bir rransızcn ile söze -
1 
:f u be! cm e en 1

• c e 1
• u Jıt' 

• d il · · k" 1 1 para a ını ır tarafa bırakın. P:ırıı ,,., 
zıyor u. - ayır, dedı. Burada konsolos fi. me~hul ve esrar ,gız ımse er ne ıo:. bn ln<lı . 

1 
. 1 d . . (•' 

ı • k · · · · S' k d . sap aıı dUra a mazıyc karısmı,:;fJI• ıl - Avusturalyalı mı, acaba? an yo tur. Ada hususı bır mılktır. adamlar! - ... ıze ar a aşlnrımı takchm ede· ... B 
1 

. d:ı: hılıı 
H • ·1 K" · · · ı · 1 · h t ı -· ı d 1 • n 1 (d "b' k b 11 n mızı co arımız tamır e er ve ~ 

_zannetmem. - Aut.uk"ı11mı: ımın mılkı? ım enA .ak.!
1
r
1 

amaga ça ışıyor u '- )"tm
1
• )uç rn,; omku(z ücı 

1
1 ·a a ve 

1
se) memnuni)etıe \apacaklardır. }\fu'ıı·p 

Skifin arkasında garip bir bayrak - r ı o erın. Mayana, rtı ·o er... sac ısı \'C ~ney g ze ve genç o anı 
1 

t h • k • 
1 

sit' 
•• .. J> k • l~ A t"I "ll k" 1 1,r b • . . . d J M t d' ~a mu aceı et omısyonu .ya nız 1t vardı: beyaz zemin ustunc dokuz tane - e a a ama, r Ho er ım o U· enım ısmım e ermen ar en ır. 1 1 A i'k"JJ . 1 ketil'I" 

kadın yüzü •• ,. ) or? Bu sualime cevap ,·ermedi. 1'ahtadnn, yağlı boyalı ufak bir ku- lsticmbınızda riya et etmek serefini 
1
J 

1

1
1 ac a, 1 .! 0 

1eıın 1 • 1 .memde·ıırıcıı1' 
Sk.f "K . d b h b 1 d H' ı··ı.- . .. t .. d b" l h l J> F 1 d • 1 k1 • d , .. manıza mıı~aac c ec ı •ı> e ı $~ Liman kiiçük fakat mazbuttu. ı omısyon., an a se aş a ı. ıç UUi:'.'nın us nu e ır ev a ası ı. )un· • ran ac a ogmuş o ma ıgıma mc yu· . 

1 
.
1 

k 
1 1 1 1

, 011d 
· · 1 d k A d "M kk t h t ·· 1 · 1, 1 b b . 1 ı mc e c ı c arsı asma ,tac ır. > 1, gibi mavı ve beyaz hoyah dalga kıranın bır scy an amıyor u ·. nna: a 1 uva a mu acere .. cum csı yn- num. >Unun a era er, sı7.e ac amızm 1 k .. 

1 1 1 
. "k" ıı 

. . d 1 ı· b .... ı · A ı ·• · ··ı ...... ' d' 1 Al d - d l\t . . ı·ı· i ı· 1 · ı · Jd • 1 ı ı a e er ızı mrac a nr ı ı n) ü tündekı dırekte ele okuz çe ıre ı e- - ;:'IJZ ·nr r ı,,;o musunuz. ıye 7.1 ı... ın ıgımız o a. orıs ıs ı ı •.-c resm ısanının ngı ızce o t runu < .ı . . • . , 
) az bayrak clalgalanı) ordu. sordu. cilalı bir masanın etrafına sıralanmış, söyliyc);m. Liltfen isimleı iniıi ~ö~ ll't ı,o) nrnk ır.ın J,afı 5cbcp olmnzs:•· • 

Ben bcrahcr alacağıll"ız öteyi beri) i Sanki kendi i için çok büyük bir şe- n~ık renk, pamuk bir kuma la clöşc1i misiniz? - Bir i .i a) mı? I'al,at. · • • 
hir torbaya tıl,arken An na gemiyi ya-ırcfmi"' gibi, te\·azuln: iskemleleri olan güzel bir çahşmn odn· - Piyer $ambırlan, se) ah at aı \,ada 1 1:u t ıı i.ııiınni ı,e ... erel,: '}. 
naitırmnğa ~al ısı) ordu .... ' iha) et kara· - llaymır, dedi ha,}'ır, ben bir "B~o .. ~ıydı. Bir İngiliz köyü usulü çay ha- ~ım 1\laclam dö Sol. llahıi rnuhıtı kclıi·! (Bitmedi 

.. - -------
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7 - VAKiT 17 Tşrineveel 1930 -

Emniyet Sandı{?ı Emlak JM.m. v. ~~:~~~r~ı·m tt•y•ti 1 Vakıf paralar müdürlüğünden: 
l t b l l k. 

1 
t mu··ess~m ,\)üzıl\cdc lkraı Rehnin semti mc~huru ile cinsi ve mü~temilAt Borçlunun 

müzayedesi 
Kat'i karar ilinı 

Mllzayede 
bedeli Ura 

11.:raz 
No. 1\ferhunatın cins ve nP.v'iJe Borf;~~an 

nıevki ve ıniiştemihhı 

25000 2708 Beyoğlunda F erik6y birinci kısım mahalle-
sinde Büyükdere caddesinde eski 5,5 mü
kerrer 5 mUkerrer 5 mükerrer ve yeni 7, 
9, 11, 9, 1 numaralı iki yüz otuz arım 

arsa üzerinde 2, 3, 4, 5 inci katlarda yek
diğerinin ayni birer koridor beşer oda 
birer banyo odası 9ardır. Birer mutfak 
'Direr balkonlu dört daire Ust katta in 
6nde bir koridor ilzerinde iki oda, arka· 
da bir koridor üzerinde üç oda birer mut
fak birer balkonlu iki daire ve yfiz yirmi 
arşın arsa üzerinde hamam ve camekan 
mahallini ve burada çini iki koridor hır 
oda bir kahve ocağı iki duş mahalli ve 
yil:ı doksan arıın arsa üzerinde sıcaklık ve 

su haznesi ve kırk Uç arşın arsa ilzerinde 
külhan ve üstündeki odaları ve altında 
dnkkan ve koridor •e dairelerin kömür
lilkleri çini koridor antre ve üç odadan 
ibaret kapıcı dairesini havi bir aparhma
nın otu:ı iki hisse itibarile yirmi üç hisıesi. 

Ayşe Şariye, Müftehir Hanımlarla Orhan Mithat, Ali Rıdvan 
Hayrünnaa •e Hadimünnas Beyler 

760 3127 Hor'borda Sofular mahallesinde Peıtemalcı 
hanı Derunu sokağında eski 1 ve yeni 26 
numaralı 85 arıın arsa Uzerinde zemin katı 
klrgir diğerleri ahıap olmak lbere iki bu
çuk katta 4 oda 2 sofa 1 ocak 1 methal 

s an u c a -ı otaa Ye h d •
1
. , . 

1 fl eeı •'O \ecaire\SJfı ismi el'zak ve ekmek naklh•atı kapa ı zal' a · 
münaka~aya konmuştur. }halesi 111 700 21488 Beylerbeyinde Bostnnbaşı n ahallcsinde 
930 cumartesi günL. saat 14 te Fındık· Aziziye sokağında cedit No. 4 ve 6 zemin 
lıda heyetimizde yapılacnl.tır. Taliple- katında 6 oda 2 sofa 1 hala bodrum kabnda 
rin yirmi kuruşluk pul mukabilinde 3 oda 1 mutfak 1 taşlık 1 hala birinci ka· 
şartnamesini almak üzere her gün mil· tında 4 oda 1 sofa 1 halii ve 1 çatı arasını 
nnkasaya iştirak etmek üzere de ihale mu'ltevi ve 6044 zira arsanın 389 zira ma-
satinden enet teminatlarile heyeti-
mize müracaatları. hallinde mebni 9336 lira kıymeti muham-

* * * mineli ahşap köşkün tamamı. Sipahi zndc Osman B. 
Le,·a:ıım İstanbul Yollama müdüri· 40 21543 Beşiktaıta Şenlikdede mahallesinde Davut 

yeti için rekompoze maden kömürü efendi çıkmazı sokağında cedit 3 ve 5 No.lı 
kapalı zarfla münakasaya konmuştuı·. ve zemin katında 1 oda 1 sofa 1 mutfak 1 
Jhalesi 1/11/930 cumartesi günü ı-aat haJa birinci katında 2 oda 1 sofa 1 halayı 
14,30 da Fındıklıda heyetimizde yapıla 
caktır. Taliplerin yirmi kuruşluk .. pul muhtevi ve 188 zira 12 parmak arsanın 93 
mukabilinde şartnamesini almak uzre zira mahallinde mebni 900 Jira kıymeti 
her gün ve münakasaya iştirak etmek mubammeneli maa arsa 1 bap hanenin 
için de ihale snatinden evvel teminat- tamamı. Hava Nakiye ve Ayşe Aliye Hanımlar 
larile heyetimize mürncantleri. 25 21611 Ü skü darda Ahçıbaşı mahallesinde Balcıyo • 

* * * kuşu sokağında cedit 83 No. h zemin ka-
Lcvazım dikim e\'İ için bakır perçin 

çivisi aleni münakasaya konmuştur. tında bir ocla bir sofa bir mutfak 1 hela 
İhalesi 1/11/930 cumartesi günü saat birinci katında 2 oda 1 sofa 1 halayı muh-
15 te Fındıklıda heyetimizde yapılacak tevi ve 191 zira arsanın 73 zira mahalline 
tır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul mu· mebni ve 377 lira kıymeti muhammeneli 
kabilinde şartnamesini almak ve nü· ahşap hanenin tamamı Fatma H. şartla Hüsniye H. 
munesini görmek üzre her gün ve mü· 300 21907 Kanlıcada Hisar caddesinde cedit 40 No. 1 

nakasaya iştirak etmek için de ihal.e l k k k 
- t lu bodrum katında kömür Ü ayı ane ze-saatinden evvel teminatlarile heye l· 

min katında iki oda mutfak hala birinci mize müracaatleri. 
* • • katında iki oda sandık odası ve 204 zira arsa-

Harita müdürlüğü için alınacak yirmi 
kalem matbu malzemesine talip çıkma· 
dığından 20 • ıo. 930 Pnartesl günü 
saat I 4,30 da pazarlıkla ihalesi yapıln· 
caktır. Taliplerin şartnaınesl ile nUmu· 
nesini Fındıklıda heyetimizde görmeleri 
ve ihale saatinden evvel teminatlariyle 
heyetimizde ho·m bulunmalan. . ,_ .... 

nın 88 zira mahallinde mebni 2780 lira 
kıymeti mubammeneli bir sahilhanenin ta-
mamı. Halice Hadiye H. 

800 22211 Üsküdarda Kefedede mahallesinde Kara-
caabmet caddesinde cedit 258, 262, 264 
ve 260 Nu. lı ve zemin katında 3 dükkan 
methal taşlık oda mutfak 2 asma oda he-
llyı birinci katında 2 oda sofa ve sandık 
odası ve helayı muhtevi 880 zira arsanın 

•e 29 arım bahçeyi havi lhanenin tamamı. Cafer Ef. 
485 3762 MevleTlihanekapısı haricinde Merkezefendi 

kapalı zarfla JIAn ekilen 118 kalem 
cezai tıbbiye ı ı . ı o. 930 da teklif edi· 
len fiyatlar haddi itidalde görülmediğin· 
den 18 • ıo. 930 Cumartesi günü saat 
I 4,30 dıı pazarlıkla ihale yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini Fındıklıda heye-

260 zira mahallinde mebni 3500 lira kıy
meti mubammeneli icargir hanenin tamamı Hüseyin 

Şerife H. aR"a ve 
200 22689 Üsküdarda Valediatik mahallesinde Tekke 

mahallesinde Dere sokağında eıki, 6, 4, .f, 
mnkerrer ve yeni 4 numaralı 170 arşın arsa 

Ozerinde zemin kah kirgir diğerleri ahşap 
olmak iizere iki buçuk katta 8 oda 1 taı-
hk 1 mutfak ve 725 arım bahçeyi Ye bah· 
çede 1 ahır 1 kuyuyu havi 1 hanenin tamamı. 

timizde gormeleri ve ihale saatinden , 
evvel teminatlariyle heretimizde hazır 
bulunmaları. 

arkası sokağında atik ve cedit 8 No. 1ı 
zemin katında bir sofa 2 oda 1 mutfak 1 
helA birinci katta· 1 sofa 4 oda 1 helayı • • • 

AYf e Sabiha H. Şerafettin B. 
545 3909 Beyoğlunda F eriklSy ikinci kısım mahalle

sinde Hanımoğlu ve Has3 sokağında eski, 
42, 47 ve yeni 74 numaralı 60 arşın arıa 
üzer iude kcirgir 2 katta 4 oda 1 ufak taı· 
lık 1 mutfak 1 klSmUrlük 1 ufak ıofa 1 
balkon 1 merdivena!tı ve 20 arşın bahçeyi 

Izmittekl kıtaat için kuru fasulye 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

lhaletl 2·11 ·930 pazar günil saat 13,30· 
ta İzmit Satın alma komisyonunda yopı· 
lacaktır. Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere teminotlarile 
mezkQr komisyona mürocaatlan. 

İstanbul Asliye mahkemesi ikinci ti· 
havi ] hanenin 32 hi11e itibarile :lO hissesi. caret dairesinden: 

Ayte Şaziye, Nurkadir ve Müftehir Hanımlarla lstanbulda Marpuççularda Şişeci ha· 
Hayrünnas ve Hadimünnaı Beyler. nında 12 numaralı nıağazada tuhafiye 

845 3913 Beyoğlunda Feriköy birinci kııım mahalle- ticaretic müştegil ve Galııtada .Kule di· 
sinde Kaya sokağında eski 42, 44 mükerrer binde Saıtdi pıı~a aparumnnının 7 nu· 

4 8 maralı dairesinde mukim Mihael Siman· 
ve yeni , numarala yUz elJi arşın ana tovoğlu efendinin mahkemece iflAsına 
fizerinde biri kargir üç katta dört oda iki ve I 5 Tec;rinievvel 930 tarihinden iti· 
aof a bir kiler bir şahnit bir balkon bir haren lflas;n açılrnıısına karar \'erilml~tir. 
mutfak bir antere bir taşlık ve diğeri keza ı - Mumaileyten alacak ve lstih· 
lcirgir Oç katta beş oda bir sofa bir kiler kak iddia edenlerin itbu haklarını tarihi 
bir şahniş bir antere bir taşhk bir balkon ilAndan bir ay içinde mııhkemede iflAs 

idaresine mürııcaeth hyıt ettirmeleri ve 
bir mutfak ve Uç yfiz eJli arşın bahçeyi bu baptaki delillerin.in asıl vey~ musad-
ha vi iki hanenin otu:ı iki hisse itibarile dak suretlerini ıenlı eylemelerı. . 
yirmi hissesi. Ayşe Şaziye, Müftehir, Nurkadir 2 - Müflise borcu olanların dahı 

Hanımlarla Hayrünnas ve Hadimünnas Beyler. keza bir ay içinde kendilerini bildirme· 
!eri (hilnfına hareket cezayi mes'uliyeti 

565 3914 Beyoğlunda Feriköy birinci kısı~ mahalle: muciptir) 
sinde Hanımoğlu ve Hasu sokagmda eskı 3 - Müflisin mallarını her ne su· 

42 47 mükerrer veni 76 numaralı yetmiş retle olursa olsun ellerinde bulunduran· 

l
.ki' ar•ın arsa üzerinde yarım kağir iki tarın o mallar üzerindeki haklan mahfuz 

Y b 1 k b kalmak şnrıile keza bir ay içın iflAs ıda-
hatta dlSrt oda bir ufak ıofa ir taş 1 ir resi emrine tc\'di eylemeleri \'C etmez-
mutfak bir kömürlük ve yirmi sekiz arşın Jer ise cez:ıvı mes'uliycte uğnyacnklan 
bahçeyi havi bir hanenin otuz iki hisse gibi makbul mazeretleri bulunmadıkça 
itibarile yirmi hissesi. Ayıe, Şaziye, Müftehir, nıçhrın hnl,lanndan mnhrum k:ılacaldıırdır. 
Nurkadir, H. larla Hayrünnas ve HadimUnnas Beyler. 4 - ilk içtlmu 25 Teşrinievvel 1930 

h il · d M kt tnrihine müsndif cumartesi günü saat 
16443 Üsküdar'da Ahçıbaşı ma r eıın e e ep 14 te mahkemenin iflı\s odasında aktc· 

kagw ında eıki 30, 30 yeni 36, 36-1 unma- dileceııinden ıılııcaklıların ye\ m ve \'ak· 
10 • d h 6 
ralı yüz altmış arşın a~sa Uzerı~ .e a. Ş~p ti mezkürdc bilasole veya bih•cHle hn· 

527 

ve ittisalinde aynca ahırı muhtevi ve 530 
zira arsanın 120 zira mahallinde mebni 
900 lira kıymeti muhammeneli ahşap hane-
nin tamamı. Beyzade H. 

i 50 22700 Bakırköyünde Zeytialik mahallesinde Hacı-
hasan sokağında 7, 9, 11, 13, 15, 17 Ho. la 
bir satıhta ve bir aakıf altınde sıra ile in .. 
ıa edilmiş dört oda ile bodurum katlarında 
birer oda, birer mutfak, zemin katlarında bi-
rer methali ikişer oda birer hala birinci katla-
nnda ikişer oda birer sofa birer hala üzeri 
birer çatı aralığını muhtevi ve 800 zira 
arsanın 160 zira mahallinde mebni 3120 lira 
kıımeti mubamnıeneli kezalik bir sakıf al-
tında iki kargir hanenin nısıf hissesi. Mihal efendi 

350 22718 Galatada Kemankeş Karamustafapaşa ma-
hallesinde Beyzade sokağında atik Ye 
cedit 28 Ho. lı ve 20 zira arsa üzerine meb· 
ni 2400 lira kıymeti muhammeneli kigir 
odaların dokuzda beş hissesi. 

Mehmet Ziyaeddin bey Ümmügülsiin Hadiye H. 
100 22720 Kakdıköyünde Tuğlacıbaşı Hacımustafeni 

mahallesinde Yaverağa sokağında atik 6 
mükerrer No. Jı ve 400 lira kıymeti 
muhammeneli üç dönüm bir evlek miktarmda 
bir kıt'a bağ mahallinin gürum ye ze-
minin tamamı. Ali Nihat B. ve Dürrüser hnnım 

Yukarda cinıile mevkıi ve sair müştcmelatı yazılı gayrı men
kul emval, hizalarında gösterilen bedellerle talipleri uhtesinde ta
karrür ederek ihalei evveliyeleri icra kılınmış olduğundan yüzde 
beşten aıağı olmamak üzere zamma talip olanların bu ilan tarihin
den itibaren otuz bir gün zaafınde yüzde on nisbetinde pey akçe
lerile her gün saat ondan on btşe kadar dördüncü vakıf handa ikinci 
katta 14, 17 No. da Vakıf paralar müdürJUğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

k ı. tt b. · dort oda bm küçuk zır bulunmaları \ 'C müflisin ıniişterek 
iki buçu KB a ıra •v • •• Yolcu1arın nazarı dı"k 1 • •tı·ne 

1 
k üzre iki sofa bir mutfak dıgerı uç borçluları ile kefillerinin ve borcu te· H c;ıı. 

0 ma k b · f keffül eden sair kimselerin içtimada hu· 
oda bir antre hariçte l<üçil ır mut ağı lunmoğa haklan bulunduğu icra \'e iflAs BANDIH.~IA - lZl\ıJIR - Af'YON f)EMIYOL.U 
ha•i bir çatı altında yeni iki h•n•nin lamam~uman ağa ~.~~~;·.:·7,,~':,~;:~ moddesi mudbioce Bilet ücretlerinde tenzi at 

Y k d • evi'le semti ve mumaraları muharrer emvali -------
u ar a cını ve n l · · · d h' i ı 1 "'ayr' k 1 · · k lınan aleni müzayede erı nehc sın e ıza- Zay er 

6 ımen u enın ıcra ı • . . . .. . ı=------------
1.1\nnd - t ·1 b dellerle müşterılerı üzerınde takarrur etmış Semiramis \'&purunun 40ıncı -s-cf-er_il_e 
. a gos erı e• e - . , d · v • d k 
ısc de me~kür bedeller haddi liyıkmda gorü me ıgı~ e~ te rar gelmi~ eşyadan R. K. Ci053 numaralı bir 
( otuz bir ) giln müddetle ilan ecHlmeleri~e .k~rar ~~rılmıt ve 22 sandık yük mensucata ait ordino z.1yi 
t~rinisani 930 tarihine müsadif cumartesı günil kat ı kararlarmın edilmiştir. i\les"uliyetl Luit Triyestino 
çekilm . t k .. 1 mı'• oldugu"' odan yevmi mezkiirda saat on kumpıın~ asına ait olmmaak üzere ikinci 

esı a arrur •v e Y • .. nüsha çıkarılacaj.tından ilk nii~hanın hük· 
d6rtten on altıya kadar sandık idarcıine müracaat eylemelerı luıu- ınü olmadığı ilan olun ·ır. 
._ ilia ehiw. Rahmi 't'C Kllım 

lzmir - Kasaba ve Temdidi demiryolu idaresi Istanbulda Topa
nedeki Seyrisefain idaresi yolcu salonunda tesis ettiği bir bilet 
gişesinde ve Sirkeci rıhtımında Feyyaz Ye Giizel Bandırma vapur
ları dahilinde % 10 tenzilatla demiryolu ~·oku bileti satt:rmağa 
başlamıştır. Bandırma tarikiJe Susırhk, Balıkesir, Soma, Akhisar 
Manisa, Izmirc ve mezkür hattın diğer herhangi bi! istasyo ' 

'd k ' 1 b'J t 1 
• • b d d 'k nuna gı ece yojcu ar ı e ıer.nı ura an te arı ettikleri takdi d 

10 istifade temin etmiş olacaklardır. r e 
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SPOR 
Hayatta• atYlsalmak •• daima •• : 
ıcli,ıihlıath "' faal bulııamak l1abı 
~cttca d6f6rmcmcldc m6mk0a.· · 
d6r. SihhaUalsl mabafua , nalr 
leriaisi tabiye faaliycti
nisl tcsylt için kilç61dcr 
ve b6y01dcr tarafından 
milkcmmel blr kuYYet 
Ulcı olarak taadan 

rratos 
kullaaıaıı. 

Her lcaafttdt bahaftur. 

Bahriyuna ilan 
Tahlisiye umum n1üdürlüğünden: 
Mukaddema tamir için havuza alınan Karadeniz boğazı haricinde 

o • .. o • .. 
41, 24, 30 arzı ıimali ve 29, 09, 30 tulfi ıarkide klin fener işa-
ret gemisinin tamiri bitmiı oldgpndan 10 teırinie•el 930 tarihin
den itibaren mczkOr geminin eski yerine konulmuı olduğu babri
J'ID• ilin olunur. 

Maarif vekaletinden: 
20-10-930 ihalesi mukarrer Erzurumda muallim o.ektebi inşaa· 

bmn ihale tarihi görillen Uizum llzerİ!Je 1 teşrinisani cumartesi 
ıllnliae talik edilmiştir. Taliplerin eYvelce ilin edilen ıerait dahi· 
linde aynı gOnde saat 1 S te Maarif Veklleti inpat komiayonuna 
teklif mektuplannı te•di etmeleri Uln olunur. 

Manisa vilayetinden : 
Maniu da me•cut keıif ve projeleri dairesinde İnf& edilecek vali 

lmnaiı İnfaab 26368 lira 76 kurut bedeli ketif üzerinden teırinievve· 
llta 18 inci Cumarteai aünü aaat 11 e kadar müddetle ve kapalı zaı-f 
aaalile münakaıaya konulmuıtur. Proje ve ketif evrakım ıörmeli ve 
dalla ziyade tafıilit almak İltiyenlerin Manisa 'Yiliyetine müra 
caatlan ilin olunm. -- ------

Çorlu mal müdürlüğünden : 
Çorlu Hükümet konalı binasının aureti tamiri hakkında aermü· 

heııdiılikten ıönderilen 3889 lira 80 kurutu havi bir kıt'a ketifname 
tiwine meYkii münaka1aya Yazolunmuflur. Tamirab mezkUreyi mü· 
tezammm ıartnamenin bir ameti hükOmet kapısına talik kılınmııtır. 
Mezkar f&riname mucibince münakasaya ittirak edeceklerin Çorlu 
Mal kalemine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Kütahya vilayetinden: 
7-9-930 tarih ve 433 numaralı encllmeni daimi kararile milna

kaaaya konulan ziraat aletleri fabrikasına muktazi demir ve sa
ireye talip zuhur etmediğinden mnddeti mDnakaaa 19 tepinievvel 
930 pazar g6n8 saat 15 e kad tr temdit edilmittir. TaUplerin °/07,S 
dipozito akçe1erile daimi encümenine ve ıeraiti anlamak tıezre 
eacllmeni mezk6r bqkitabetine mtıracaatlan lOzumu ilin olunur. 

Tütün inhisarı idaresiden: 
K&hne kanaviçe 14803 kilo 

Çul 1563 .. 
ip 6014 " 
Kmnap 683 " 

NeYi Ye miktarlan yukancla glmterilen klhne qya idaremizin 
Azapkap• ambanncladır. Bu klhne 91ya, ihale tarihinden itibartn 
nihayet on gtln zarfında kaldınlmak 8ıre 2S T qrinenel 9.30 Cu· 
marteal gtlnl pazarlık auretile aablacakbr. Talip olanlann usulen 
teminat akçelerile beraber mezktr tarihte saat 11 de Galatada 
Tlt8n inbiurmcla m&bayaat komiayoauna mllracaatlan. 

r:V AK iT ı~I 
ıKüçük ilanları ., 
._ ......... '"e• ~1" n•f1'ohıo ır ... 

, • •ece~~~ Tarife •-=- -.,., • 
• 1 Defalık turu' JO • • 

: 2 • • ~o : 
: ,, • • 6$ : 
• • : 4 • • :1$ : 

: ihtivaç kalmavın- : 
: cava kadar ( azamr 100 ! 
: 1 o del Q ) il.tn edil- • 
: mele 'il&ere maAlu : 
• • ' Aboneleriml&in her Oç ayı.a. lçln • . .... . 
ı bir defası meccanen'. • ' . ! 4 satın geçen llblınn fulı NUn : 
ı için 5 er kuruş zammohuıur. : ........................... 
Seyyar Hanım memur istiyo

ruz - Y ıpacağınız satışı göre ayda 
90 liradan fazla kazana bilirsiniz. 

lstanbul dördüncü vakıf han içinde 
Unionkoltcsirat. (3) 

Taksitle 12 liraya 20 liraya 36 lira· 
ya 55 lirayı Elbiseler, Paltolar, Manto· 
lar. Muşambalar. 

Jstanbul dördüncii Vakıf han içinde 
Unionkultesirat. (3) 

Mtıracaat evi - Fabrika ve her 
hangi bir depoya elvirişli ve mükemmel 
rihnmı bulunan arsayı sauyor. Tel 474 
Bo. (4) 

Pansiyon aranıyor - Darülfli· 
nuna devam eden bir efendi iyi bir aile 
yanında pansiyoner olm.Jt istiyor. Sirke
ci Reşadiye oteli miidiirü \'asıtasile Y. S. 
rumuzuna tahriren müracut. (6) ----it anyorum - Hesabım ve kale-
mim kuvvedi, çabşmaktan yılmam. mü
nasip iş an yorum. Adresim: Üsküdar 
post restant L C ('i) -----

Zabitana, HOkOmet, Banka, 
Şirket me_._. - Ttkslt de 
yalnız r 5 gün için her gün öğleye kadar 
elbiselik yünlü ve ipekli kumaşlar erkek, 
kadın için hazır, ısmarlama elbiseler, 
paltolar. mantolar, muşambalar, gramo
fonlar : lstanbul dördüncii vakıfhan içinde 
Unionkoltesriat. (9) 

mOracaat eyi - Cumadan maa· 
da her gün müracaat kabul eder. 

Galata Aleksiyadi han 
Telefon 474 Beyoğlu 
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Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve efrencl hastalıklar tedavihanesL 

Karaköy Topçula caddsier 34 

lstanbul ticaret Müdürlüğünden: 

latanbul Ekmek yapıcılar es
nafı cemiyetinin idare heyeti 
intihabı 19-10-930 pazar ıtınll 
saat 10 dan 16 ya kadar Gala· 
tada Perşembe pazarında Koruk 
sokağında 10 N. da klin cemi
yet merkezinde yapılacajı ali· 
kadarana ilAn olunur. 

ısttuıbul Ma/ıJctmtı os'ıve 61ncı Ha· 
~u : daıresinden: 

Madam Ermuza vekili Sadet• 
tin Ferit BeJin Beyotlunda TO
nel ci•annda Seferoğlu aparb
manında pauiyoner Nesim efen-
di aleyhine ikame ettiyi boıan
ma daYasına mlltedair •ermit 
olduiu arzuhal suretinde muma-
ileyhin ikametkllunın meçhuliye
ti baaebila teblii edilemediii 
tebliia memur mDbatirin tahti
yesiaden anlqılmlf ve illnen 

......... ·- t t t::n v 
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Dahiliye vekaletinden: 
Kapalı zarf usu 1 rle ın ii na kasa ya 

konulan . .\nkara ~ehrine isale edi-
~ 

lecek su ışıne ınuayyen zamanda 
talip ziihur etmtııdığinden bir ay 
zarfa nda pttzarlı kla ihalesi ' ekarrür 
eylediği ilan olunur. 

[ 
~evlet Demlryolları llAnıarı ] ,._ ______ _ 

100 ton •iirtoför yağı kapalı zarfla münakasaya komnuıtur. 
Münakasa 10/ 11/ 930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada DeYlet 

Demiryollan binuında yapılacaktır. 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplanm ve mınak· 

kat teminatlanm aynı günde aaat 14,30 a kadar münakasa kltipliti· 
ne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakaıa tartnamelerini on lira mukabilinde Ankara 
da ve Haydarpapda idare Yeznelerinden tedarik edebilirler. 

.. .. 4l 

15-10-930 tarihinden bilitibar içme katarlarmm Myrilaefer 
etmiyecekleri Ye 9-10 No Ju Adapazar katarlannm da içme Dam 
mahalde tevakkuf etmiyecekleri muhterem ahaliye ilin olunar. 

• • • 
Memurin ve müstahdemin reamt elbiae palto Ye aaireai kapah 

zarfla münakasaya konmuftur. 
Münaka1& 3 Tetriniaani Pazartesi günü saat 17 de Ankarada Dn· 

let Demiryollan idareainde yapılacaktır. 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarmı ye muvakkat 

teminatlarını ayni günde aaat 16,30 a kadar münakHa komİlyonu 
katipliğine vermeleri lazım~ır. 

Talipler münakaıa tartnamelerini 5 lira mukabilinde Anbrada 
Ye Haydarpqadaki veznelerden tedarik edebilirler. 

.l __ v_u_a .. v.e.t._b_a.im_i_E_n_c_ü_ı:ı_ •• e.n_ı_H_&_n_ı_a_n __ I 
inin& yab mektebi talebesi için mtıbayauma ltlzum 16rllen 

.a.t ,.. ...... ,. Hr5 t "... . I» -•·ha pil mt on bire 
kadar münakasaya konulmuıtur taliplerin encllmeni Yillyete 
mllracaatlan. 

• • • 
lnlntı yab mektebi talebesine yapbnlacak iki ylz yirmi ~ 

talum elbisenin imaliyesi 5 teşrinisani 930 çarfAmba gthatı sa•t 
on bire kadar mllnakasaya konulmuttur. Taliplerin eac&menı 'YilAyete 
mfiracaatlarL 

* * * Amavutk6y0nde 14-41 aumarab hane icara Yerilmek tlzere 5 
teşrinisani 930 çarşamba gtlnD aaat on bire kadar mlbaakasaya 
konalmuıtur. Taliplerın eactımeni viliyete mlracaatlan. 

Gemi zinciri satılıyor 
Tahlisiye umum rnüdürlüğiinden: 
Anadolu kavağı'nda tahlisiye deposunda meYcut bir kaç parça• 

dan mllrekkep tahminen 80 kulaç mikdannda ıemi zinciri 20 tq• 
riniev•el 930 pazartesi ,Onfi uat 14 de Anadolu kaYaiı'ncla tahli• 
aiye deposunda sablacaiından taliplerin Anadolu kantı'nda tahli
aiye deposunda aatıt heyetine mllracaat etmeleri iJAn olunur. ---

lstanbul vilayetinden: 
Kapalı zarfla mtınakuaya vaz edilip 29/101930 tarihinde ibal .. 

ai icra edileceği ilin edilmekte olan Dabiliy Yeklletine ait 11500 
defterin tab'ı ihalesi Cümhuriyet bayramı mlbauebetile .30110/930 
pertenbe gtlnil uat lS te icra edileceği takarrtlr etmif olmakla 
talipler % 7,S niabetinde muvakkat teminat akçesi veya h&ktlmetçe 
muteber bir banka teminat mektubu ile teklifnamelerini mOnakaaa 

Ye ihallt kanununun 10 uncu maddesine tamamen muyafık bir ıekild• 
ihzar ederek zarflann açılma zamam olan 30/101930 pertenbe 18-
nll saat lS te Dahiliye veklledinde müteşekkil saba alma komir 
yonuna 1&rtname ve numunelerini g6rmek iıteyealer her gOn Ar 
karada dahiliye veklletinin villyetler iclareai llçlbactı tube mGdllr
ltığtlne ve latanbulda villyete mtıracaat etmeleri ilin olunur. 

tebliiat icra• karargir olmUf Ye 

yevmi tahkikatta 23-11·930 pa· Istanbul zı·raat banka-
zar gthatl saat on d6rde talik 
edilmiı oldugwıdan mllddeti mez· d 

T hı. . .. d.. liX-. d kire zarfında mahkeme divan sın an· a ısıye umum mu ur 5lll en hanesine talik edilen istida aure- • 

Anadolu tabliaiy mmbkallDln Riva, Kellğre, Fener menile- tine cevap Yermek ve ye'YIDi 1 Karyesi: Sokağı: No: Cinsi: 
rlndeki mebaniden bazılarının tamiri ye bazdannın dahi tecdiden mezkirda 6 mcı hukuk dairealıı· Pendik Postane 585 K6tk 
infua mukarrer bulunmuana binaen yirmi g6n mllddetle Ye kapalı de hazır bulunmadığı takdirde " Y eldej'irmeni 629 " 
urf asulil• mGnakuaya yazedilmiftir. muhakemesinin gıyaben bakıla· J Gayri mübadillere ait yukarda yazalı emllk kiraya verilmek 118" 

Muktr binaların ibalni 6 tetriniaani 930 per,embe gilnll uat catı malim olmak &zere hukuk re mOzayedeye çıkanlmlfbr. Taliplerin pey akçelerile beraber J~ 
14 te icra lalmacapdan taliplerin bu baptaki keıifnameleri 16r· usulG muhakemeleri kanununun ıe. mi ihale olan 3 - Tefrinisani - .930 Pazartesi uat ikiye kadar bar 
•ek Dzere Galatada nhbm caddesindeki idarei merkeziyeye raheti claireainde ke)'fiyet ilin kamıza mtıracaatlar1. 

· olunur. ------------------------------------------------.......,~ 


