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r " Akoliiyet bahsi .. 

Yazan ı Hakkı Tank 

Münderecat çokluğundan yaama kaldı 

C. Halk Fırkasının muvaffakiyeti büyüktür. Bütün kazalafda 
halkın ekseriyeti reyleriniC. H. ·F. namzetlerine vermiştir 

Jstanbul şehir mecliai intiha
bab dün saat on yedide bitti. 
Kadıköy kaz.asında sandığ'ın a· 
çılması bugüne bırakıldı, diğer 
kazalarda intihap encümenleri 
huzurunda sandıklar açılarak 
r~ylerin tasnifine başlanıldı : 

Alınan netice eYelki tahmin 
•e netriyatımızı tamamen teyit 
eder mahiyetindedir. lstanbul 
halkının bilyUk bir ekseriyeti, 
reylerini kenbilerini esaretten 
kurtaran ve müstakil bir vatan 
yaratan Gaz.inin fırkasına, Cilm· 
huriyet Halk fırkasaoa vermit- c: 

lerdir. ;;.....:..;;.~~ ...... 
C. H. F. namzetleri, Serbest 

Fırka namı.etlerine kahir bir ek
seriyetle tefevvuk etmişlerdir. 

Bakırköyünde 
Bak11köy rey sandığı dUn ak· 

oam saat beş buçukta açılmış 
ve tasnif üç saat sürmüştür. C. 
H. fırkası namzedi Galip Bahti
yar bey. 2061 rey, Ali Rıza B. 
2055 rey, Necmi B. 2049 rey 
•lınııtır. 

Galip ı ema1i B. lolCan acı "Alf 
ef. esbak adliye müste,arı Baha 
Mulga dahiliyk nazareti heyeti 
tefti§iye reisi Süleym:ın Fethi 
beyler 1080 rey almıılar ve •· 
kalliyette kalmışlardır. Şu taanif 
neticf:sİ gösteriyor ki, C. H. f sı 
Bakırköyde bilhassa köylerde 
Serbestçiler tarafından fazla 
Propaganda yapılmasına rağmen 
kabir bir ekıeriyet temin etmiı
tir. 

Üsküdaıda 
Üsküdar sandığının rey tasni· 

fi Uç buçuk saat sürmüştür. Tas
nif net"cesinde intihabata 4~17 
kişinin iştirak ettiği l:unlardan 
3387 sinin halk fırkasıoın namzet· 
lerine, 1491 inin serbest fırka 
narnz.et'erine rey verdikleri an
laşılrnıştır. Müstekil namzetleden 
Sabiha Zekeriya H. bir rey al· 
tnıttır. 5 rey varakası Arap harf
ler le yazıldığı için ve 33 rey 
Varakasıda imzasız olduğu için 
kabul edılmemitlir. 

C. H. fırkasının namzetlerin· 

Adliye vekili 8.e 
Evevjkj gün burada çıkan 

gazetelerden biri , iki sün
gülü jandarmanın ortasında
ki demir parmalt:ıklar arka
ıından bakan bir kilç kişiyi 
gösterir bir resim bsstı; al
tu:da şu izah var : « Salih
lide se.-bes fırkaya rey ver
dikleri için hapıedilenler » 

.Öğrenmek istiyoru1: Salih
lıde S. fırka ya rey verdik
leri için tevldf edilmiş "imse 
Var rnıd11?Varsa tevkif eden
lere, yoksa bu İsnadı ya
Panlara adliye ne yaph ? 

lntl111~'batta le aumaml)'anlardan -tlçtf r Sa.J cl~rvll, 
-ezihe Muhiddin H.lar, Orhan Hitat BeJI 

de eczacı CeIIJ B. .!387. Hı- 1 4866, Ferit B. 5865, Hilmi B. 
zım paıa 3387, avukat lamail 486o Huan Remsi B. 4864 lb· 
Şevket B. 3382, Vehbi B. 3380 rahim B. 4842, Muhiddin paıa 
yedek aza avukat Muharrem 4061. Burbanettin B. 4860 Ni· 
Naili B. 3359 sabık cemiyeti hat B. 4854 lhAD Sami B. 
belediye azasından Cemil B. 5568 rey aını'ıılarclır. 
3356 avukat Yusuf Nuri B. Serbest nrka namzetlerinden 
3354 Hasip B. 3338 nıy almıı· Suat Derviı H. Mhe mlldllrli 
.lardar. Halil- B;--Slillflr ~ta .. 1t·.-

!. C. fırlta.taıa tuımıeflerf Şerif Ali zade Murat B. Denft 
olan Sabık jandarma a1ay ku· zade Hasan Fehmi B. Borsa a
mandanı Ali Naki, askeri müte-. 

"ka dlntlea Nizım, Sabık cemiye- centeıi Nuri B. , avkat Urfalı 
ti belediye azaaından Klzım, Mahmut Khım B. eabak Tokat 
Sabık mecıisi umumi azasından meb'uıu TaJı.in Rıza 8. kereste 
Kenan, Besim, Ali, Nazif, tlk- [Alt taralı 3 ünclJ •avıfamuda] 
cardadn Emin Beylerle bektaıi - ............. '" 

şeyhi Ali Nutki baba 1491 rer Anlaşıldı! 
rey almışlar ve akalliyette kaJ. 
mıılard1r. 

Bevkozda 
J 

Beykoz "Hinr,, sandığının 
rey tasnifi dün akşam yapılmıı 
•e intihabata 4000 kitinin iıti
rak ettiği anlaşılmıthr Bunlar
dan 2443 kişi halk fırkası na
mzetlerine rey vermişlerdir. 

Serbest fırka namzetleri 1500 
kadar reyle akalliyette kalmıı· 
lardır. Encümen azası uzak yer
lerde oturdukları için esami üze· 
rinde tetkikat yapılmamııtır. 
Tetkikat bugün ikmal edilecektir. 

Bevazitte ., 
Beyazıt 1andığı dün akşam 

saat sekizde açılmıı ve reylerin 
tasnifi gece yarımda bitmiştir. 
Neticede intihabata 6014 kişinin 
iıtirek ettiği ve bunlardan 5010 
kitinin halk fırkasına, 923 kiti
nin serbest fırkaya rey verdik
leri anlaşılmıştır. Müskkil nam
zetlerden Sabiha Zekeriya H. bir 
rey almıştır. 81 rey •arakuı 
imzasız olduğu için iptal edilmiı
tir. 

Ha1k fırkasının :ıslı azalık için 
göıterdiği namzetlerden Rana 
Sani Yaver H. 5010 Tevfik Sa
lim Pı. 5004, Hacı Adil B. 
5003 , Hacı Recep B. 5008 
Sadı 8. 4999, Cemal B. 5004, 
Sadettin Rıza B. 4998, Kemal 
Salih B. 4989, Talat B. 5009 
Refikıı Hülusi Bcbcet H. 4890, 
yedek namzetlerden Reıat 8. 

Meğer istedikleri pren
sipsizlik hürriyeti imiş! 

Hürriyet istiyorlardı. HOrriyet 
isteriz, diyorlardı. Fakat c&mbu· 
t iyet kanunları herkeae berke· 
ain bildiği bOrriyeti uuen temin 
ettiji için onların nuıl bir hilr· 
riyet istediklerini anlamak mllm
lcUn olmuyorcfu. Acaba onların 
istedikleri hürriyet nud bir teY 
idi? 

Şimdiye kadar pek çok defa 
bu sual soruldu. Şu sizin iıte
tidiğiniz bllrriyeti tarif idin de 
biz de anhyalun, denildi. Sorulan 
ıuallere bir ttırll cevap abna-
mayordu. fakat' ıimdiyekadar 
bir muamma Jibi meçhul kalan 
bu nokta Ağaoğlu Ahmet Beyin 
bir makaleıile aydınlqmııtır. 
Ahmet B. Yunus Nadi Beyin 
serbest fırkacılara preuipsiılik 
isnat eden bir makalesine ver· 
diği cevapta bu llıtat lrartıunda 
kahkahalar ile gUldlljllnü ı6ylil
yor Ye: "Biz artık prenaip bai· 
lan içinde yapmakatan oaan· 
dık. Biraz da prenaipıiz yapmak 
istiyoruz.,, Diyor!. 

Hukuku siyasiye ilimleri 
hürriyeti etrafı prenıip siperleri 
ile çizilmiş bir nlke olarak tarif 
ederler. G3r0lilyor ki Ankara 
hı:kuk fakültesi m&deniai profe
sör Ahmet 8. Ef. hllrriyet 6lke· 
ıiniD etrafmı t.bdit eden 

Recep B. cevap veriyor 
Kullandıkları şenaat planların 

teşhir edece{lim 
Recep Beyin kuleli şatosu, altın ku

yusu ve bankalardaki serveti ! 
Şehrimizde bulunan ıabık na· 

fia Tekili Recep bey diln bir 
mubarririmize ıu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

- Y armki pazar alqamı 
Ankaraya diinilyorum. btanbul· 
da bulunduğum on glin zarfın
da çocuklarımı mekteplerine 
yerleıtirdim ve jçinde doğup 

büyDdOğüm,tahsilimi tamamladığım 
bu gUzel ıehirden zeYk ile isti· 
fade ettim. 

Bu ıiyaretimin belediye intiha· 
batına tesadüfü benim için çok 
iyi oldu Fırka gürlllttlleri arasın
da intihap yerlerini gezmek, cere
yanlan akmek ye balkan laAleti 
ru1af yainJ mUblea Ye tetkik et· 

mek pek faydalı idi. 
Nafıa ilAnlan 

Bu arada Yarın pzetesi aya 
Janma dolaştı. Gazetenin bil • 
ğim blleti ruhiyeme g6re 
hareketine iki sebep olma 
llzımdı. 

Birincisi. Nafıa veklleti mea' 
uJiyetini tqıdığım son aylard 
bana bir mektup yazmıı Ye ıaı 

zetesine Nafıaya ait illnlar 
verilmesini İltemiıti. Kendileri 
le o zaman ıabıan hiç bir meı' 
elem yoktu. Buna rağmen mem 
lekette hiç bir haysiyete hUrme 
etmeyen b6yle bir ıazeteyi r 
mi illnlann para.He besleme 

(Utla •avıf agı fft111'1n&] 

1 Yeni Tefrikamız 1 

Hüseyin Rahmi 
Beyin gazetemiz için yazclıiı aoa roman 

1 Deli Filezof 1 

Deli filezof cami avlu•unda •oftalardan dayak yİyOI' 

prensip aıoırlarını kaldumak ve 
atmak yolunu bulmutlur. 
Serbeıt fırkacılara mahsus 
bir nevi prensipıizlik bOrri· 
yeti kqfetmiftir. Şimdi bu bu· 
dut.uz bOrriyet içinde kendile
rine prenıipsiz diyenlere karıı 
kahkahalar ile ılilmektedir. 

V- A- K- 1- T 
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3 üncU tertip hediie 
kuponu ı No. 11 -



-- 2 - VAKiT 19 Tefr·nevel i J_,O 
bence .. mili~ bir günah idi. Hu- \ etmesine ihtimal vermeyen ve 
kuk mnşav•rımf" sordum. Kanu- 1 her y;tzılan şeye inanan saf in· 
ni bir mecburiyet olmadığı gibi \ snnlar bulmıabilir ve bunlar al
angaje ol~uğumuz iki_ gaıet~de~ 

1 

dana bilirdi. Daha sonra bu süku· 
fazlasına ıliin vermege müsa1t tun, mütecavizleri diğer haysiyet· 
bol tahsisat ta yoktu. Menfi ce- li vatandaşlar ve memlekete biı-
vap verdim. Bence bu ebep ta- met etmiş zevat aleyhinde ayni 
1i olmak lazımdır. mahiyette hareket ıçın tetvik 

ikincisi milli mücadelenin başın- yerine geçebilirdi. 
elan itibaren mlldafaai hukuk leş- iftiralara cevap 
kilahnda Ye Cümhuriyet Halk Ben bu izahat fırsatından isti-
fırkası içinde ve bu fırkanın fade ederek halkm aleyhime 
mllbim işleri başında çahşmıt fÜphelerini tahrik için kullanılan 
bir adamım. Onlara göre mem- şenaat piliinlarını te,hir edece-
leketin milli nizamını bozarak ğim. Son günlerde yapılan neı-
şuurıuz tabakayı memleket mu- riyatta bahsedilen ıeylerlerin 
kadderatına hakim kılmak için mahiyetini efkarı umumiyeye gös-
balkı şeref sahipleri aleyhine termek için bunlardan tabııma 
tahrik etmek, şahsi haysiyetleri ait olanları anlatmaktan üıenmi-
hürmet edilmez bir hale getir- yeceğim. 
mek ve halkı tecavüzlere alııtır- Kuleli şato 
mak lazımdı. Bunun için şeref Muhayyel çiflik, ıato mlltead-
ve hizmeti ile tanınmış insanlar dit bankalardaki nakit serveti 
birer birer lekelenmeli idi. hikayelerinin mahiyeti tudur : 

Kasımpaşa meselesi Ankara etrafındaki ba§' ma-
lşte bu hava içinde benim hallelerinden biri olan Keçiören-

aleyhimde de Kaınmpaşa intihap de otururum. Mahallemiıde et-
yerindeki tecavüz yalanı tertip rafı bağlarla muhat yüz ktiıur 
olundu. Sarih tekzibime karşılık hane vardır. Emvali metrukeden 
olarak bu gazetenin muharrirle- olan bu e•ler altı yedi sene 
rinden Burhanettin Ali bey is- evvel hOkumetçe satılmış ve 
minde birisi Kasımpaşadaki Laz meb'us, memur, Ankarah ahali 
Müradm kahvesine gitti. Klişesi- tarafından müzayede ile almmıı-
ni neşrettikleri mektubu yazdı tır. Benim evimde bunlardan 
ve sokak kafadarlnrından birkaç biridir. 

kişiye imza ettirdi. Kaıımpaşa lkametglhım olan hane aldı-
halkından pazı zevat beni evim- ğım zaman iki oda, bir ıofa, bir 
de ziyaret ederek bu mektubun mutfak ve bir ahırdan ibaretti. 
tertibi hikayesini anlattılar ve Ahır ve mutfaiı ev dıtına çıka-
mahallelerinin teessürlerinden rarak bunları odaya kalbettim. 
bahsettiler. 

Son tecavüzler 
lı bukadarla kalmadı . .Sirretlik . 

ve tecavüz devam edecekti. Müı-
bet şeyler olmayınca her iÜn bir 
yalan ve iftira uydurmak, san'
atları milletin !affet ve neıahe-
tini istismar etmekten ibaret 
olanlar için işten bile değildi. 
Yarın gazetesi bu yolda nefri
yatma devam etti. 

Bütnn aklı başında vatandaı
ların iğrenip tikıineceği bu neı
riyata hiç ehemmiyet vermemek 
ve yakamı silkip geçmek ııkkı
nı bir lahza düıündüm kendimi 
yokladım. Ruhumda bu kabiliyeti 
nefsime itimatta bu lrnvvet ye 
emniyeti buldum. F k t bu mil
leti kurtan ve memleketi yeniden 
kuran, mayası müdafai hukuk 
bamurile yuğurulmuı bir fır
kanın safları araınnda senelerce 
çalıımı§ bir adamdım. Zaman 
z man uhteme devlet ve milletin 
mllhim vazifeleri emanet edilmiş
ti. Bu emanetin ıerefini müda
faa zaruretini görüyorum. Sonra 
halkımız araıında bir i'azetenin 
bu kadar şeni iftiralara cUr'et 
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Eğer bir dakika daha burada 
durur!a tahammül edemiyecek, 
şedit •e öldürücü bir buhranı 
dimaği içinde hüngür hUngilr ağ
layacaktı. 

Onun için ayğa kalktı. Bir şe-
yin ayağı altındaki halıyı çekti
ğini, ta Yan ve duvarların bir her
cümerç içinde üstüne yıkıJıyor
m Uf gibi olduklarını ve diz ka
paklarının burkularak bacakları
nın vücudile ol n irtibatım gaip 

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

hediyelerinden birini 
kendi se~p ~acakbr 

Sofaya bir oda ilave ettim. (Ku-
leli ıato) diye tavıif edilen bi
nayı da sonradan yaptırdım . 
Bu şato(I) iki oda, bir hizmetçi 
odası, mutfak, kiler ve çama,ır
hktan ibarettir. içinde bir tek 
inek barınan bir ahır, kilmes Ye 
hizmetçi odasından ibaret bara
ka, evi aldığım zaman mevcuttu. 
Bunun enkazını alarak yerını 

değittirdim. Muhterem karileriniı 
bu hakikati dinledikten ıonra 

gazete stıtunlarında nasıl şeka

vet yaptıklarını 6ğrenmek için 
yarın gazeteıinin bu mesele hak
kındaki şu neşriyatını aynen o
kusunlar. Suretiui veriyorum. 

( 1 - Ankarada Keçiören Na· 
hiyesinde bir çiftlik sahibi olan 
Recep B. üç büyük binayı, bir 
hususi kuleyi şatoyu ve dibinden 
al tm fııkıran terkosvari derin 
bir kuyuyu ne ile yaptırmıılardır? 
Mecliı kitabetinden, Nafia vekl
letine kadar geçen müddet çok 
uzun bir zaman teşkil etmeL Bu 
kadar kıaa bir zamanda mfite
addit bankalardaki mevduat is
tiına edilmek şartile memlekette 
hiç bir recülü siyasinin yaptır-

ettiğini hissediyordu. Sadece: 
- Müsaadenizle!. •. 
Diyerek kapıya doğru yürlldU. 

Koridoru geçti, Ye sonra apar
lımanın kapısından çıktı. SönQk 
ölü g6zlerini andıran elektrik 
lambalarının yarım aydınlığile 
tenvir edilen merdivenlerden in
di. Ve kendisini sokak kapısın· 
da buldu. 

Caddede yanan elektrik lam
basının ziya huzmeleri sokağı 

alaca bir ışıkla aydınlatıyordu. 
Yavaıca batını havaya kaldırdı. 

Kar h!la lapa lipa yağmakta 
devam ediyor, kuşbaşı teklinde 
pamuk gibi hafif kar parçaları, 
mütem di ve fasılasız bir girdibat 
içinde ağır ağır yere düşüyordu. 

Gece eyiden eyiye olmuştu. 

madrğı mılikineleri kuran bu 
u.t bu inşaatın hesabını l\ıtfen 
verirler mi? Ne maaş ı.lmıf 'ardır, 
ne sarf etmişlerdir ? lnta ettir
dikleri kAşanelerin luymeti ne· 
den ibarettir? Ve bütün bunlar
dan evvel de muhterem peder
lerinden tevarüs ettikleri meb
lağın miktarı nedir ? ) 

Albn kuyu•u 
Burada bahıedilen Altın ku

yuıu efıaneıi hakkında herkesi 
merakta bırakmamak için biraz 
malumat vereyim. Mahallemizde 
ıu mOşkülatı çoktur. Bütün kom
tularımız kuyu iılerile hemen 
daima meıgiildcır, ben de bazı 
tecrübelerde bulundum, muvaf
fak olamadım. Nihayet 27 met
relik bir arteziyen kuyusu kaz· 
dırdım. Fenni tahliller, çıkan su
da nadır sularda bulunan sihhi 
evsafın mevcudiyetini gösterdi. 
Terkibinde Linin olduğu tesbit 
edildi. Evelce •azifesinden ayn· 
lan eski vek•let şoförüm serbest 
olarak bu ıuyu satııa çıkardı. 

Beceremedi, bir mnddet ıonra 
hayli zararla iti bıraktı. Eğer bu 
ıu sabtı muvaffak olsaydı bun
dan sahibine nasıl bir meıuliyet 
terettüp ederdi? 

Kendilerini hiç tanımadığım 
Yaran gazetesi sahiplerinin yaz
dıklarına herkesi inandırmak için 
beni yakından tanıdıklarından 
bahsederek bir icara leke aibi 
üzerinde tavakkuf ettikleri kuyu 
hikAyesi de budur. 

Bankalardaki niikutl 
(Müteaddit bankalarda mev

duatım olduğu) meseleıi namuı 
kadri bilmedikleri için herkeıe 
beni kirli iÖ•termek gibi cina
yetkArane bir ahlAksıı:lıkla uydu
rulmuı yalanlardan biridir. Res 
mi, hususi, yerli ve ecnebi biç 
bir bankada on para meYduahm 
olmadıj'ı gibi hiç kimseden de 
bir alacajım yoktur. Buna mu
kabil müdafaai milliye vek•letin
den ayrıldığım zaman iş banka
sına borçlu olduium paranan 
Uç ıene zarfında henüz üçte bi
rini ödeyebildim. 

Ne kadar mütevazı olursa ol
sun Ankarada ev bark aahibi 
olup yerleımek Ye yaıamak güç
tür. Çocukları Istanbulda okut
mak mecburiyeti bu güçlüğU iki 
misli yapıyor. 

Bu zemin üzerinde bu kadar 
yllrüdükten ıoııra biraz daha 
ilerlemek IU:ıumunu hissediyorum. 
Burada okuttğuum çocuklanm 
Uç senedir ııkanh içinde idiler 
Son seneyi büyllk validelerile 
Sultanabmett• Firuzağa camii 
imamı Hamdi Efendinin kOçUk ı 
evinin bir bölüğOnde geçirdilerl 

Sokakta bir tek ayak izi yoktu. 
Lipa lapa yağan karlar, açılan 
her ayak izini açıldığının daki
kasında örtüyor, siliyor, basıl
mamıt bir hale getiriyordu. 

Atıf Beyin odaaımn derin sü
k6nuna rağmen burada cadde
nin ıtıiı, hayatı hariciyenin kar
larla boiulmut olan hayhuyu 
daha fazla hiasolunuyordu. Düt
kOn adımlarla ıokağı geçti. 
Caddeye çıktı. Uzaklar, yağan 
karın kesafeti altında derin bir 
duman içinde gfüOnüyordu. Yal
nıı yer yer yanan elektrik lam
balarının kann sisile örtülü ışık
ları, RUıtüye metrftk bir şehrin 
ciYarında bulunuyormuı hissini 
Yeriyordu. 

Caddede hemeaı hemen hiç 
kimıeler yoktu. Yalnız tektilk bir 
iki kiti geçiyor, hazan bir oto
mobil, tekerleklerini karların 
kaygan yumuşaklığı içinde müt
kUlatla çevriyordu. 

Uzun tahsil seneleri için dört 
çocuğumu b rındtracak bir ev 
tedariki mecburiyeti beni gene 
lı bankaıına bir arkadaş kefa· 
letile beı senede ödenecek yeni 
ve ağır bir borca soktu. 

Aile tasarrufu olarak altı ıene 
zarfında biriktirilerek emniyet 
sandığında bulunan biraz parada it 
bankaaından yaptığım yeni bir is
tikrazın semeresi ile birlikte bu 
babalık vazifesini ifa için Sul
tanahmett~ satın aldığım ahşap 
bir e•in bedeline tevdi olundu. 

Iıte mevhum şatolarından, 
çifliklerinden efsanevi altın ku
yularından, müteaddit banka
lardaki mevduatından bahsede
rek zati şerifini ve siyasi haysi
yetini paı.ara çıkarmak istedik
leri inaan, •ltı seneye yakın bu 
büyük milletin vekilt>t makam· 
larını işgal etmek bahtiyarlığına 
nail olmasına rağmen artık mik
tarile söylemekte bir beis iÖr
miyoı um buğün on üç bin lira
lık bir borç yUkü altmda yata· 
yan dört evlat babasıdır. Bunu 
hali hi kiye için ıöylüyorum. 

Yoksa milletin verdiği tahsisatın 
şükründen Aciıim. 

Beyanatımı bitirmeden şu feci 
noktaya temaı etmek iıterim. 
Yarın gazetesinde bana müte
veccih olarak aynen ıu sual 
• var: 

KaJmls kimdir? 
"Ş6mendifer işlerile mühim 

istinası olan Kalmis iıminde bir 
zatı tanırlar mı?,, 

Suallerin daima beni tanıma
yanların f aziletimden şüphelen

meıine imkin verecek bir edada 
tertibi için sarf edilmiş olan ih
timam burada has!atan göze 
çarpıyor. Bu, matbuat hürriyeti
nin, namus düşmanlığına Yaııta 

olarak kullanılmasının feci bir 
nümunesidir. Ben, üç senelik 
Milli Müdafaa ..-e iki acuclik Na
fia vekaletim esnasında bu dev
letin takriben üç yilz milyon li
raya yakın bir tahsiaatını imzası 
ile sarfetmif bir adamım. Bu 
meyanda memleketimizin takati
ne g6re pek büyük ~e mühim 
addolunacak alış veriş veya in
şaat işlerini tedvir ettim. Bunlar 
arasında filln Mösyönün bulunup 
bulunmadığını manalı bir ifade 
ile sormak ne demektir ? Mem
leket aleyhinde bir fenalığı mey
dana çıkarmak isteyen namuslu 
bir gazeteci mevıuubahı madde
ler neyse onu yazmakla mükel
leftir. M. Kalmiıin bir kısım de
miryolu inşaatını yapan Alman 
grubuna mensup bir zat olduğu· 
nu işittim. T eıadüfen kendisiyle 
görüşmedim. iş zımnında görüt-

Yakasını kaldırmak Rüttünün 
hatrına gelmiyordu. Yüzüne kar 
mütemadi bir surette yağıyor, 

etrafından habersiz, yorgun adım
larla yürüyordu. Vücudunu, ken
di iradelerine değil, sevki tabii
sine terketmiıti. 

Böylece Osmanbeye kadar 
geldi. Burada karın şiddetli ana
forile yüzleşti. Fakat oralı olma
dı. Buraya gelinceye kadar bü 
tün elbisesi kar içinde kalmıtll. 

Bir saat evvel aynı yoldan ge
çen Rüttü ile timdi geçen Rüş
tü arasında dağlar kadar fark 
vardı. Ovakit dünyada ıstırap 
çeken bir adamdı. Maamafih 
kalbinde kanıını ve çocuğunu 
bulacağı hakkında sönük ve 
müphem de olsa bir ümidi vardı. 

Fakat timdi bu ümidi tama
men ölmüş, oğlunu kendi elile 
gömmek gibi, milyonlarda bir 
insanın maruz olmadığı ve olamı
yacağı bir felakete uiradığını 

müt ve tanıımrt da olabilirdim. 
Bundan ne çıkar ? 

Memleketiwina ihtiyacın ima
nım ve nefsime itimadım bütün 
itlerimi esaslı tetkikattan sonra, 
f kat gözümü kırpmadan gör
mek hususunda bana rehber 
oldu. Ben vazife başında çah4ır• 
ken ciddi it adamı olmayanlar, 
ıarlatanlar, nameşru kir zihniye· 
ti güdenler iş almak için ya ya
nıma sokulamamıJlar ve yahut 
ilk teması müteakıp muhitimden 
uzaklaımışla rdı r. 

Devlete gördüğü bütün esaslı 
işlerin isabetine ve temizliğine 
iman etmiş bir adam sıfatile 

Yarın gazetesinin mütevveş ve 
karanlık hllviyetinden fışkıran 

bir kaç nümunesini kaydettiğim 

müteaaffin iftiralara değil fakat 
matbuatımızın devlet ve mil!ct 
menfaati gözederek kaydedeceği 
bütlln hususata karşı hatırlaya-

bildiğim kadar her zaman cevap 
vermeğe amedeyim. Tabii tefer• 
rüatını vekalet bürolarından izah 

ederler. Ben hem bu sualleri 
hem de onlara cevap vermeği 
cümhuriyetin kuvnt ve bekasına 
hizmet sayarım. 

Sade devlet adamları işlerini 

yaparken, yaphklarmı izah eder· 
ken değll, hatipler sö:T.lerini söy
lerken ve gazeteciler yazılarını 

yazarken kendilerinin CUmhuri· 

yetin aydınhğında bulunduklarını 
hiısetmelidirler. Müphem sözler• 
le karanlık köşelerden kara el· 
lerini Yatandaşlann temiz yüz.le· 
rine uzatanlar Cümhuriyete ima-

nı olmaya•, hürriyetin, cumhuri
yetin ve bütün aziz mefhumların 
düşmanlandır. Bunlar vatandaı 
şerefini satıp para kazananlardır. 
elbette geçmiş 2amanl Ja euh 

aatan bedbahtlardan daha ıe
nidirler. 

Bu düşmanlar kartısanda •a· 
tandaılan teyakkuza ve dikkat• 
daYet ederim. 

Bir ömürle kazanılan zati ıe· 
refin bir günde ifnası için teşeb· 
büsler alan müteammit haysiyet 
katilleri karşıımdasınızl 

Bir neslin kanı ile kazanılan 
milli ıerefin ve onun temeli olan 
devlet kuvvetinin, halk tabaka
ları arasında sevgi ve rabıta 
hislerinin tahribine uğratan teh
likeli insanlar karşısındaıınıı! 

Bu beyanatımın fırka iılerile 
bir alAkaıı yoktur. 

Kış saati 
Vilayet dairelerinde dündeıı 

itibaren kıt çalışma saatini tal .. 
bikine başlanmıtlır. 

anlamıf, hayatta hiç bir mütt• .. 
kiisı kalmamış, bugline kadıt~ 
kalbini boğan ıstırapların ruharı• 
acıları cismani bir azap ve sııJ 
haline gelerek kendisindeki ıoll 
tahammül kabiliyetlerini de m~~: 
vetmifti. Şimdiye kadar çektığl 
azaplara, taşların bile dayanaP11 .. 

k . d" O' yacağı azaplar der en, .şım ı 

günleri arayor, bir saat zarfın~: 
ogünlerle kendi arasında der• 
blr uçurumun açıldığını görüyol'• 
ogünlerin kendisinden yıllarc' 
uzak kaldığını hissediyordu. 

Osman beyden Nişantaşına "~ 
oradan Beşiktaşa doğru yüri1~~j 
Fakat adımları birden mıh gı 
yere saplandı. tt oıa 

Kendisini de, oğlunun goıtl .. 
ld - ı - ·· ü se" o ugu mezar ıgını on ne . itı 

keden caddeden geçmek •r .. 
en küçük bir kuvvet b~tıı 
mıyor, bu ona, bir katı 'İ' 
maktulünü vurduğu yerden geÇ 

[Bitmedi) 
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Serbestçiler kazanamayınca .. 101 kişi ile -- lgtan bul intihabı 
dün bitti 

mülakat ••• [Uat tarafı ı inci aayıfamızdadır] 

Meto zade Haıan B. aabık Os
manlı bankası müdüril kereıteci
yan ef,, Kurşuncu zade Edip B. 
yorgancılar cemiyeti tirketi re 
iıi Halil B. Noter mavini Suat 
B. esbak meclisi umumi azasın-

intihabın feshi talebile gü ü ç 
Ah! Türkiyenin bir Da

rülfünunu olsa ... 
bir ist-da verdiler 

intihabatın son günü nasıl geçti ? 
- 59-

Bekir Bey •••• Bahsedeceğim zatın mişler, ruh nefhetmişler. dan Hayri B. , bankacı Eut B. 
adı backadır. Onu gizliyorum. işi kısa Gürültülü ve gürültücü bir mi11et. 1 t B F k B K ~ zze . , aılı Hak ı ... asım 
tutmak için Bekir Bey diyeceğim. Ken· Kavgacı ve kavrayıcı bir millet. B 
disi benden on yaş küçüktür. Alman· Erkek ve diri bir millet. ·' Kapzımal kalıplı oğlu YuYan 
yada orta ve y\iksek tah!il görmesine Bekir Bey lçtlti mükerrer kahveler- ef. Hantal zade Hasan B. 923 er 
sebep olan her nasılsa benim. le sarhof oldu. Daha dofrusu mazinin rey almışlardır. 

Bekir pek iyi yetişti. Mümasili Al· tahatturu kendisini sarhoş etti. Fatih ve BeyoOlunda 
man felsefe doktorlarından farksız. Söylüyor, çok güzel söylüyor, ben Fatih Bey Oğlu gibi keıif 
Fazla olarak Türkçesi kuvvetli. Os- de, hiç bir sual ile akan belagat selse- mıntakalarda reylerin tasnifi dün 
mantı n müslüman tarihlerini ilikleri· bilinin manzarasını bo~muyordum. Sa- d t 3 30 1 gece yarıım an sonra saa , 
ne kadar hazmetmiş. Hasılı parlak ve atler geçti. Sonra durdu. Sanki kitap a kadar devam etmittir tasnif 
ıenç bir üstat. Yalnız bir kaç kusuru, sonuna gelmişti. Musahabenin devamı- neticesi şudur: 
kabahati var: gayet doğru, geveze de- nı istedJfimden: 
fil, girgin değil, palavradan, dediko- - Bekir Bey, ey, bizde? dedim. Fatihte araya iıtirak edenlerin 
dudu, politikadan zerrece anlamıyor. - HA. •• Bizde mi7 diye cevaba ko- adedi 12795 kiıidir. Bunlardan 
Paraya tapınmıyor. Kendisi bu çeyrek yuldu. Biz de mi7 En büyük mekteple- 9847 si halk fırkasına, 2947si 
Aatte yüksek mekteplerden birinde bil· rin birinde hocayım. Demek ki bazı §eY· S. C. fırkasına rey vermiflerdir. 
mem ne hocasıdır. Çok okur, çok yazar, ler bilirim. Ah? azizim, bizde de bir Fatihte kazanan Halk fırkası 
çok not tutar, hiç bir yazısını ne§ret· darülf Unun olsa. •• ne olurdu ı Ne tu-
mez. haf ••• rejimler değişiyor, memlekette namzetleri şunlardır : 

Ahbaplannı saymak için on parmak bunca yenilikler hasıl oluyor, mtlkte- LAtife Bekir hanım, Daktor 
Jtafih sandığına 5on revl~r atılıvor 

fazla bil• gelir. Bunlardan biri de be· dir maarif nazır ve vekilleri iş başına Hikmet, Ahmet Bican, lsmail Dlln belediye intihabının son 
nim. Arasıra bana haber gönderir. Fi· geliyorlar ve hiç birinin aklma bir da- Sıtkı, Doktor izzet, K&mil, Vasfi ğUnU olması dolayısile intihap yer
l!n gece geleceğim, yemekte şunu ve rülfiinun açmak gelmiyor. Maltanm Raşit, sabık cemiyeti belediye !erinde biraz hararet vardı. Bey• 
hunu isterim, der. Hasılı knedisi ile tek· bile bir üniversitesi var. Bizim yok. azasından Raa-ıp Hakkı, Yakıt oğlundaki sandığa dün 600 kadar 
lifsizim. Geçen sah gene bize geldi. Gezeteler de bu eksikliği hükOmete tahrir müdOril Refik Ahmet, a-y d d'k · tik be rey atılmıştır. S. C. taraftarları 

e i saat konuştuk, ye ı , ıç ; n ihtar etmiyorlar. DarülCünun, üniver· vukat Avni, Man\•ati ıade Feri· 
kendisinden pek müstefit oldum. Bekir site olmayınca talebe hayatı ve d ı S d' dün gene otomobillerle adam 
Bey Almanyada dört darülfünunda talebe heyecanı yok demektir... un, eabak polis mOdilrü a 

1 taşımıclardır. Bir aralık S. C. F. 
Beyler. " 

ders takip etmiş. {Orada usul budur.) Ah! Bir darülfünunumuz olsa ... Bir lideri Fethi bey intihap sandı-
lngiltereye, dil tahsili için gitmişti. O kaç fakülte: hukuk, tıp, edebı"yat, fen. Beyoğlunda araya iştirak eden- b l d w • ı. 

1 
ğının u un ugu yerın aarşısın· 

diyarda altı ay kaldı. Fransızcası za. Gençleri toplasak,biz de hayatadalsak erin adedi 8525 dir. Bunlardan 
d 625 5 

ki mefruşat magaıasına otomo-
yıftır. Bununla beraber oku uğunu böyle mezarlık hayatı yaşamasak. Ne 2 kiti Halk fırkasana, 225 
llyikile anlar. olur? k' · S C f . t' bille gelmiştir. Serbest fırka 

ııı • . ırkum rey vermış ır. 
Bir fikan kahveyi yanm saatte Kü~ük, muhta!ar bir darülfünun 12 rey pusulası evıaf kanuoiyeyi propagandacıları liderlerini ya-

yudum yudum içti. lçerken söylüyor· kurmak için acaba lazım gelen unsur- b . l d l rım aaat kapının önünde bek-
du •• lar yok mu? . aız o madığı için ibtal e i miş- 1 . 1 k lk 1 1 t emıt er Ye çı nca a ıt amıı ar-

- Istanbulda, talebeliğimde, hay- Türkiye Cümhuriyetlnin bir üniversi· ır. d Ji.:ı h r · Kazanan halk fırkası namzet ır. 
•n ay ıye gevşemıştim. Az kaldı te~f ..• ö1meden böyle bir müessesenin l . . l DOn Fatih evvelki gllnlere 

mütekait bir sarıklı gibi dimağ felci ne memleketimizde açıldığını ıörmek iste- erının iım eri beneçi atidir: 
~!'•:r:ı,coktım. Çok şükür ki Almanya- rim. ••• Nakiye hanım, Cevdet Kerim, nazaran tenha olmuştur. 

sı ....... n-..ı-•• ını .. na_, .. ,._...,. B' J d M bit 5 :ı · F Emin8nü sandımna dOn fazla kağıdı . . '>f •• •mpara ır kaç sene 90ara vatannt ve mile· nem ı za e u , aoettın e- e· 
d ıl~ temızledlm. öluyormuşum tin i~lerini ellerine alacak gençlerin rit, Cafer, Mtıammer forton za- rey atılmıfbr. Bakırköy Yeniköy, 

a haberım yokmuş. ateşli münakaşalarına uzaktan kulak de Murat. Sigortacı Hamdi, Necip ÜskOdar, Beykoz ve Kadıköy 
Şark: Mezarlık hayatı. O zaman misafiri olmak ne enteresan şey! Kara mustafa zada Ahmet ishak Kazlarında da intihabat sükun 

Derisaadet bir kabristana benziyordu. - Bizde rençlik yok mu? h T f'k A z içinde geçmiş ve saat on yediye 
Her taraf ölüm, küf, mezar ve türbe - Darülfünun yok ki gen~lik olsun. şe remini e 

1 
• bdulkadır iya, 

kokuyordu. Paslı bir hayat. Mektepler Bizde ihtiyarlık..... Nazmi Nuri, Tefik amir, Hay- gelince kanuni mUddet bitmiş 
~irer "ezberhane,. idi. Kenefte sigara _ Etme! dar Rufat. Mehmet Ali, Musta- olduğu için her tarafta aandık-
ıçınekten başka bir zel·klmlz yoktu. _ Evet, talebem benden ihtiyar. Biı- fa, Şükrü Ali, Kamil, Milliyet lar kapanmış encümen azalarının 

Bili~iniz. Ne anlatayim! merasim diye mektebe gelip gidiyorlar. tahrir müdürü Ethem izzet, alek- huıurlarında mühürlenmiştir. 
Berlin. Dresden. Bonn. Heidelberg. Mektepte ise fikir okutulmuyor. Zaten tirik, ıirketi baş nıühendis Ha- S. C. F. mensupları intiha-

Jeaa.... kitap yok. Genç, cereyanı nereden ta- fım beyler. batta kaybetmiı olduklarını anla-
Kanım, cıva gibi oynamağa başladı. kip edecek? Kitap •.•• kitap ...• kitap.... Mü k'll d Sabri efendi ymca dün intihabı bozdurmak 

Sinirlerim taıeleşti. Gözlerime fer gel- Türkiyede ismi var, cismi yok. Darül- 6 ıta 1 
er en için gülUnç bir teşebbüste bu-

dL insanlığımı istirdat ettim, anladım. rünunlarrn resmi, hususi memurları 0 • rey almııtır. 
Derhal ahbaplar tedarik ettim. Cemi- ıur. Öyle şeyler henüz akla gelmiyor. GörUIUyor ki bu iki mıntakada lunmuşlardır. 
>'etlerine yazıldım. "Bira ikindisi,, de· Talebe içtimaları? Hararetli felsefe, arryı amme kahir bir ekseriyetle S. C. F. mensuplarının imzala-

verilen bir istidanamede şu garip 
iddia aerdedilmiıtir : 
Belediye kanununa naıaran rey 
puılalarının müntehipler tara
fındae yazılması veya yazdırıl
ması lazım geldiği halde sandığa 
atılan pusulaların matbu bulun
ması kanunun hükmüne muhalif 
bunun içinde intihap hükmen 

mefıuh imişi 
Kurunu vusta zihniyetinin bir 

eseri olan bu iddiaya cevap ver
mek bile fazla dır: Kanun sade
ce "yaımak,, ilzam deseydi bu 
iddia belki hakla olurdu, fakat 
kanunda "yazdırmak,, kaydi de 
bulunduğuna göre?., Yoksa S. 
C. F. mensuplari "Matbu,,u "Mu
harer saymıyorlar mı? Rey posln
ları bir matbuaada baıtırılmışsa 
bu rey puslasının o matbaa 
vastasile yazdırılması demek de
ğil midir? 

Demek matbaa mülga!.. De
mek artık bütün kitaplar el yaz
ması olacak!.. Hey gidı yirminci 
asrın ileri düşünceli fırkası!.. 

Hem uzun ıöze ne hacet: S. 
C. F. Kendi rey puslalannı nİl•e 
tabettirmiş, niçin sandık başla
rına hattat, arzuhaıcı Ye ıaire 
oturtup taraftarlarının reylerim 
onlara yazdırmamıs?. ııllen ısaatleri dört gözle bekliyordum. edebiyat, içtimaiyat ve hatta politika lınlk fırkası lehinde tecelli et- rHe Eminönil kaymakamlığına 

'b:-.__. , .... ~ .,... .. "'"""... w•·-~- "' ... ......-- • ıınan 
4'aarı cereyanlara Almanlar pek bağlı. ka,•galan ... Ah! Türkiyede şimendi- mıştir. n.ı.ı. u münakaşalar, hatta dayaklar ferler yaprldrğı gibi darülfünunlar da Taşrada da C. H. F. Mısırda Anlaşacaklar 
o a70r. Kötekler bile cazip. Ah, onlar yapılsaydı ... Medreseler külli)'en ilga 
ne aziz ~nlerdi ... Hayatı iade müm· edilseydi ... Sankh hocalara yol nril- kazannıaktadır 
kta olu. •• Daima talebelikle ömrüm diği gibi sarıksız hoca kafalilar da te- Maniıa 18 (Yakıt) - intiha· 
ftÇleydi. •• Kavgalar bile medeni. Her kaüde mahkum olsalardı... Ne olur- bat Halk fırkası lehine netice
dartllfünün şehri başka bir alem. Müm du? Ah! Bir üniversite... Bizde de lenmi•tir. 
ktbı olsa da hepsinde birden ve ayni gençlik hayata girer, dalardı .• , -r 
l:alnanda yaşasaydım, diyordum. Hayret ediyorum: Ziraat Bankaeı, Aydın 18 (Va kıt) - Germen· 

O muhitte bir kaç sene sonraki Al· lş Bnakası, Devlet Bankası, daha bil· cik belediye intihabatı Halk fır· 
..._ parJAmentosunu, hükumetini, ce- mem ne bankaları ••. Türk milleti ban- kası lehinde neticelenmittir. 
lldJ'etini görmek, sezmek mümkündü. kalar kurabiliyor. Deme.k ki bir kabili- Edirne 18 (Yakıt) - Beledi
Geaçlik düşünüyor. Gençlik hissediyor. yet var. Fakat bir ünh·ersite açmıyo- ye intihabatın• kahir bir ekse· 
Geaçllk hlıi& Zekalar açılıyor. Evet! ruz. Şirketi Hayriye, Seyrisefain, Dev- riyetle C. H. Fırkası kazandı. 
Gençlik biraz ham. Fakat tabii değil Jet demiryoJları. ··Türk ırkı bu gibi ~ı- lzmir 18 (A.A) - lzmirin 
IQf? Dirayet, ilim tam. l..Akin tecrübe naf işleri b&:,qrabiliyor. Ukin henüz Kartı yakasında, aydında, de· 
tbft. işte bu eksik kendini gösteri· bir üniversite k~şat etmemişiz. Bu te- nizlidc, torbalıda, Kadıköyünde 
l'orda. NegUzel kavgalar ediyorduk! nakuzu anlıyamıyorum. Ah, bir dariil- . l>a1atı atmak ta, yemek te lezzetli idi. fünun ••. Hatta yan bir darülfünun... intihabat bitmıf, cümhuriye halk 
Şerbet gibi tokatlar .•• Jdealist gençlik. Değerli Türk gençliğini ne zaman uy- fırkHı kahir bir ekseriyetle 

Yahudi talebe bile idealist. Her pey- kudan kaldıracağız? Gençliğe ne ''akit kaz_a_u_m_ı,_t.ır_. --------
t&Qllterin ümmeti var; her fikir ve elektrik kuvveti vereceğiz? Cenlal Hüsnü B . 
ltleelefi mUdafaa eden mevcut. Herkes Hangi gün, bizde de gençler topla-
hattp .Ne güzel lAf ediyorlar, ne hoş nıp can alacak mevzular üzerinde gö- Ankara, 18 (VAKITJ - Bren 
bira l~iyorlar, ve har kızlarına ne latif rüşecek ve hatta kavga edeceklel'? Elçimiz Cemal HUsnU B. mahal 
SÖzler eöyleyip pipolarını çekiyorlar· Ah.... Türk milletine bir Göthc memuriyetine gitmek Uzere bu 
dı. •• O birahanelerin ze,•ki ! Arkadaş- lazımdı ..• Ilirza can, biraz kan! akşam hareket etti. 
lar ıelmeden bir köşeye çekilip peşin· ••... Evelsi gece bir rüya görmüş· - -
~en biraz çekmek ... Birahanenin kız· tüm: Beyazıt meydanı bir mahşer hali- ltızer 
aıı .. ·• domates yanaklı, bembeyaz ne gelmiş . . Belki otuz bin genç karınca !\!. Meclisindl'ki hararetli münak ' ~ele 

tenli 
1 

•. d · 'b' k B d b k rin nasıl gcçdiğine daır olnn m"cı ı·s . , sapsan saçlı, mavi göz u, aıma gı ı aynaşıyor. eş yer e eş ·ürsü ~ -
~Ulen kızlarla on dakika görüşmek ne kurulmuş. Meydan kalabalığa dar geli- zaptının deva mını mtindcrıc ıımızın çok· 
ıyf idi luğunn mebnı bugün derç edemedik 

1
• • Karanlıkta muhtasar bir şefta· yor. Ağaçların dallarına binenler, mi- Karilcrimizdcn bzlır dileriz. 
ı. · • • Tatlı feY ı narelerin şerifelerinden dinliyenler... '"""""""'""''" "- ---- _, _ _____ , 

li llirer, ikişer talebe yavaş yavaş g~ Hararetli nutuklar söyle~iyor .. Lakin - Ne istiyorlar: 
tdt toplanışın maksat ve gayesmi bılmiyo- O adam, nutku ıhlfıl etmemek için 

b" Ah, efendim, o milletin bir Göthe'si rum. bana yavnşç:ı cemp \•erdi: 
rıo.':u_ Schilter'i var. Bizim öyle bir ultl· Heyecan .... Galeyan.·.. - Gençlik bir ünhcrsite istiyor. 
.• >'~ Kendilerine can ve kaa ftl"· Birine yakl~tım. usulla sordum: [Bitmedi] 

Bir prt:nt1, prenslikten 
kovuldu 

Son posta ile gelen Elı iyaae 
gazetesi Mısır karalının bir emir
namesını neşretmektedir. Bu 
emirnameye göre prens lbrahim 
Halimin oğlu prens Abbas Ha

lim prenslikten çıkarılmıı, prens

liğin elkap ve imtiyazlarından 
mahrum edilmiştir. 

Bu hadisenin sebebi, genç 
prenıin son zamanlarda Vefa fw 

1 
kasına iltihak etmesidir. - -Ali iktısat mese!eıı rıe zemın 

toplenEct k? 

Bankalar konsorsiyomu reisi Nu
rullah Esat bey dün Ankaradan 

gelmiş ve istasyonda kendisile 

görüşen bir muharririmize ~un

ları söylemiştir: 

- Bazı meseleter hakkında 
vekaletle temas ettim. Ali iktısat 
meclisinin bugün toplanacağı 
hakkında bir gazetede çıkan ha· 

Şerk dalT'jr yollar ameleıl 
müdürle temeıe geldi 

Şark demir yolları amele ve 
müstahdimin mürahhasları dün 
kumpanya müdürünü ı:iyaret et-
mişler ve taleplerinin kabulünü 
rica etmişlerdir. 

Heyeti murahhasa reiıi Nec
mettin B. le bu hususla bir mu
harririmizc demiştir ki : 

- Bir kaç basit maddeye 
inhisar eden taleplerimizin itibar 
direktörümüze'! kabul edılcceğine 
eminiz M, Paska'da bize ta m 
bir samimiyetle arzularımızın tet
kik edileceiini vnd etti. Esısen 
iıam edılecckbir mlese ede oklur. 

OQ 

Müsakkafat ver~isi 

Bu sene s~ ıı iı ırnizde Yeni . ~ 

tahrir yap ı hı cak 
Şehirimiz<lc müsakkafat ver

gisine esas olan ta'1rir pel: cs
ldmiş olduğu için vergiler bazı 

ber asılsızdır. Meclisimiz 1 Kii· 
nunuevvlee toplanacak ve 1928-
1929 tediye müvazcne!erini mü
zakere edilecektir. 

nuıhallerde halka ço1• zğır gel
mektedir. Bundan dolnyı bu 
vergiler üzerinde tadilat ynpıl
masına karar verilmişt ir. Tahrir 
bu sene ve Fatih mıntal nsında 
başlıyacak ve en son usulle 
yapılacak tahrirde en çok faki~ 

L halkın hakkı gözetilecektir, 
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Sis asıyor! 
Hüsnü niyet sahibi i rs3nların 

yüzlerinde birkaç gündenbe-
ri ciddi bir endişe gölgesi sezi
liyor. bunun sebebi açıktır. Şu
rada , burada bazı alametler 
göze Ç3rpıyor ki istikbal için 
pek hayra delalet eder şeyler 
değildir. Bir takım kapalı mak
satlar takip eden sinsi politika
cılar faaliyete geçmiştir. Ortalığı 
bulandırarak, dumanlı havadan 
istifade etmek ihtirasları mey
dana çıkmıştır. Memleketin hali 
bizzat Gazi Hz. }erinin Başveki
lcti deruhte etmesini ve Reisi 
Cümhurluğa Erkim Harbiyei 
Umumiye reisi Fevzi Pş. nın ge
tirilmesini icap ettiği hakkında 
yapılan neşriyat bu gibi ihtiras
ların bir nevi tezahürü addedile
bilir. 

Guya ismet Pı. bOkümeti ta
rafından şimdiye kadar devam 
ve tatbik edilen siyaset Reisi 
Cümhur Hı:. !erinin arzuları ve 
tasvipleri hilafına imiş, gfıya hü
kumetin her nevi icraatı Gazi 
Hz. lerinin rıza ve muvafakati 
haricinde imiş, guya bütün bu 
işlerin neticesi memleketi bir fe
laket uçurumu içine dUtürmüş 
imiş te yegane kurtuluş ümidi 
artık o büyük vatan halaskarının 
devlet reisliğinden çekilerek hü
kumet reisliğini kabul etmelerin
de imişi Böy)e bir vaziyette dev
let reisliğine de Fevzi Pı. Hz. leri 
getirilmeli imişi.. 
Akşam bat muharri::-i Necmet

tin Sadık B. bu neşriyata cevap 
verdikleri sırada çok haklı bir 
sual sordu: 

" Düne kadar Gazinin bitaraf 
olmasını isteyenler bu gün onun 
Baı•ekil olmasına nasıl taham
mül edecekler? " dedi. Hakika
ten son ismet Paşa kabinesi ye
ni teşekkül ettiği zaman Gazi 
Hz. lerinin « Ya ben, ya ismet 
pqa • maalindeki beyanatı ga
zetelerde iotiıar edince bu gün 
reisicllmhur Hz. lerinln batve
kilete gelmelerini isteyenler : 
.. Bu ne küıtahane neşriyat l " 
diye baykırmışlar ve bu neıri
yatı meçhul makamlara atfen 
tekzibe bile kalkmışlardı. Şimdi 
ayni kimselerin bir iki hafta evci 
küstahlık addettikleri neşriyatı 
akıUarınca Halk fırkasının ve 
hükumetinin aleyhine çevirmek 
için güya memleketin selAmeti 
bu fikrin tahakkukuna vabeste 
imit gibi göstermeleri hayret 
edilecek bir cür'etkArlJk değil 

midir? 
Türlıe milletini baıtan başa aç ve 

çıplak kalmış ve büyük bir felaket 
uçurumu içine düşmüt Ye bu ha
lin yegane mes'ulü Halk fırkası 
hnkümeti imiş gibi göstermekle 
karanlık maksatlanna varacak
larını zannedenler biraz gözlerini 
açsınlar. Etraflarına bakımlar. 
Türkiye Cümhuriyeti hiç bir •a
kit bu günkü kadar harice kar
t• kuvvetli ve sözü dinlenir bir 
devlet manzarasını göıtermiı 
midir? 

Bugün, yarın Yunan baıvekili 
M. Veniı:elos A!'lkaraya gelecek
tir. Bu Venizelos mütarekede 
memleketi mahvetmek tertibatı
nı yapan V enizeloıtur. Gazi Tür 
kiyesine karfı haricin verdiği 
ebeQJmiyeti nazarlarda canlan
dıran bu seyahatte bir kıymet 
Yarsa bunun şerefinde yedi se
neden beri lımet Pa!!!> hükumeti 
tarafından takip ve tatbik edi-

' Küçük haberler 

Avrupa el<spresi - Avrupa cks· 
pr<••i dün bir snııt tcehhürle gelmiştir. 

Esnaf bankası rr. üdürü -
Doktor Faik l'ey tetkikatta bulunmak 
üzere gittijti ı\lmanyadan dün ~ehrimizc 
dıinmiştir. 

Yalova için - Sür'atli bir vapur 
:- lınacağını uınumr müdür söylemiştir. 

Ticaret borsasında - Buğday 
fiatından dahı ucuz hir hale gelmiş ih· 
racat ümitleri azalmıştır. Harici ticaret 
dairesi lşe b:ışlama müdürü Cemal B. 
büronun dün) a piyasalanndan tüccarımızı 
günü gününe haberdar edeceğini hariçte 
müşteri bulacağını söylemiştir. 

Diyarbekir, Van ve Ankara
da - Kısa tulü mevçli telsiz iıaasyon
l3rının montajı ikmal edilmiştir. 

Vakit kürreıi - Bir ava kadar 
işliyecektir. . 

Tuğla harmanları - İçin ~ele
cek sene asrf tesisat yapılacaktır. Tüccar 
bu yüzden tuğla fiatlnnnın birkaç misli 
artaca(tını söylemektedir. 

Bir istatistiğe göre - Şehrimiz
de 3'ı8 ilk mektep ve 2000 muallim 
vardır. 

lstanbul erkek liaesi mezun
ları - Bir içtima aktetmek için mü
saade istemişlerdir. 

Rıhtım şirketi - 3 ser.e içinde 
antrepolarında hanf, asrf tesisat yapa· 
raktır. 

Müskirat satışları - Son zaman· 
!arda azalmı~tır. y , kalanan kaçak rakı 

miktaıı da Jilzde 70 tenaküs ttmiştir. 

Mutahaas11 celbi için - Sanavi 
\'e maadin bankasında bu sabah bir iç
tima yapılacakur. 

Amerikalı bir maden şirketi -
Memleketimizden mühim mikt rda B ra· 
5İt almak istediğini ticaret odasına bil 
dirmlştir. 

Sanayi birliğinde - Dün çorap 
fabrikatörleri topl:ınmıı ve Avrupadıın 

çorap itha!aıı azaldığı için Anadoludı 
trikotaj mektepleri ıcılma~ına karar Yer· 
mittir. ' 

Aptültıtmıdn mire19ıl~rı 
Türk· Ingiliz muhakemesinde dün Ap· 

tülhamit \'eresesinin da\'alarına bakılmıı.sı 
mukarrerdi. Bu muhakeme 22 teşrinsaniye 

ta Iik etmiştir. 
Türk-Jtalyan mahkemesi 53 teşrini· 

evvelde açılacaktır. tımnnnnmnm• ..................... _______ _ 

len milli siyaıetin bir hissesi 
yok mudur? Venizelos gibi bir 
siyaset kurdu baştan başa aç 
ve çıplaklar ile dolu bir memle
kete, bahusus bu memleket 
dünkü can dUşmanı Türkiye o
lurıa, büyük değil, kliçük, hatta 
pek küçük bir kıymet verir mi 
idi? Bu Türkiye ile bütün mazi
ye ait heaapları unutarak aami· 
mi doıt olmak siyasetini takibe 
karar verebilir mi idi? 

Fakat küçük akille rı ile deY
letin büyük siyasetlerini ıokak
tan idare edebileceklerini zan
nedenlere bu hakikatleri itiraf 
ettirmek mümkOn değildir. On
lar glizlerini kapıyarak, kulakla
rını tıka;arak bildikleri yolda 
gidecekler, bugünkü sözlerini ya
rın gene tekrar edeceklerdir. 

Bu bedbahatlar bize öyle ge
liyor ki Gaziyi riyaseti cümhur· 
luktan haıvekilliğe davet ederek 
bir taraftan memlekete ve mil
lete karıı -.azifeıini yapamıyor

muı gibi göstermek, diğer taraf
tan Fevzi P,. Hz. )erine reisicüm
hur namzetliği tevcih ederek 
kendiıinde makam Ye mevki ih
tirası uyandırmak, nihayet milli 
kahramanlar araaında tahsi re
kabet hisslerine yol açmak ümi
dini besliyorlar Ye bu yoldan gi
derek memleket itlerini iıtedik
leri gibi karıştırabileceklerini ve 
bulanık suda balık avlıyabilecek
lerine zannediyorlar. Fakat kendi
lerini temin edelim ki çok al
danıyorlar. 

G.ıiniin .siı·asr.; i : 

Orta Avrupada 
Alman nasyonal sosyalist 

fırkası matbuatı calibi 
dilckat bir hal:er nrmektedirler. 
ltalya hül. um eti cer.ubı Trolda 
Almanca okutulmasına ve Alman 
akalliyeti tarafından hususi mek
tepler açılmasına müsaade ede
cekmiş. Eğer bu haber doğru 
ise Roma hükumetinin Alman
larla münasebatını takviye etmek 
gayretinde olduğu tezahür eder. 

Esaıen Alman nasyonal sos
yalistleri siya1etlerinin faşizm 

ile olan alakasını saklamamak
tadırlar. Hitler gurubu her ne
kadar Rayıştağda hemüz bir 
akalliyet halinde görünüyor ise 
bu gurubun muhalefet yolunda 
bir taraftan aksa sağdaki milli
yetperverlerle ve diğer taraftan 
aksa soldaki kominiıtler birleı
mesi ihtimali pek kavidir. Ra
yiıtağın ilk toplanışta M. Döve
nin Riyasete getirilmesi sosya
lisUerin ıreclisteki tefevvükleri
nin kati olduğuna bir delil 
teşkil edemez. 

Muhalefetin en kalabalık gu
rubu milli sosyalistlerinki olduğu
na ve bu gurubun faşizm ile 
büyük Lir mükarenet iddia et
mesine bakılacak olursa Alman
yanm atide faşyo siyasetini 
kabul etmesine ve belki de 
Duçenin Romaya doğru yürUyU· 
şüne muadıl bir Berline doğru 
hareketinin •ukua gelme~ine 
muhtemel m.ıarile bakabiliriz. 
Bu takdirde faşizmi Avrupa 
kitasının bütün vaaatını işgal 
edecektir. işte Duçenin Tirol 
Almanlarına karşı gösterdiği 
muıamehanın sebebini bu nok
tada aramak icap eder. 

Fransa böyle bir halin ken-
disi için tevlit edeceği tehJıkeyi 
müdrik bu!unuyor. Şark Ye ce
nubunda biri ezelden düşman 
diğeri sabık dost olan iki raki
binin elele vererek muazzam bir 
cephe teşkiline çalışbklarını gö
ren Fransa her iki memleketteki 
heyecan ve feveranın tesirile 
asabileşmektedir. Bunu bize 
Fran11z matbuatı ispat ediyor. 
Parisin en mühim gazeteleri 
Fransız hudutlarının ne suretle 
müdafaa edildiğini izah eder 
makaleler yazmakta Fransız ricali 
ba~ta M. T ordiyü olmak üzere 
emnü se~ametin teminini her şeye 
takdim ettiklerini söylemekte
dirler 

Şurası muhakkaktırki bnynk 
harbin koparttığı ahü eninler 
henüz susmadı ve kellcg miıa
kınm imzalan henüz kurumadan 
Avrupada 913 senesindeki vaz:
yeti andıran bir vaziyet badiı 
olmuş bulunuyor. Puankaranın 
mukaddes ittifak ismi altında 
çıkarttıiı hatıratı dikkatle takip 
edenler eaki reiıi hükumetin 
1914 iptidaıinda not etmiı oldu
ğu muzlim muhitin tekrar Av
rupa kıtaıını sardığı hissini ba
sıl ederler. Beşeriyet için çok 
elemli neticeler yerecek bir ikin
ci umumi bogazlaşmanıo arife
sindemiyiz yoksa hali hazırdaki 
gerğinliğe rağmen miUetlerin 
asabi Duçenin tahmini veçhile 
1935 kadar tahammül edecek 
bunu tayin etmek mümkün de
ğildir. Yalnız şurası kestirilebi
lirki ltalya, Alman mukareneti 
tamamile husule gelerek iki mil
let yapacakları ıovletle muvaf-
fak olacaklarına kanaat getir
dikleri gün tarih büyük hadise 
kayıt edecek ve Avrupa barita
smda pek mühim inkilaplar 
görülecektir. 

M. Cia)'yur 

KIZIL YAZAN : Ömer Rıza 
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Utanmaz adam sen\n burada isin ne? 
- Falcat Mervanın bunlara çoK 

sert sözler ıöylediği anlaşılıyor. 
- Ne yapsın, bu adamlara 

geliniz duyunuz, gelmiyorlar; 
gidiniz, diyoruz gitmiyorlar. Bun
lar her şeyle istihfaf ediyorlar. 
Bu adamların mahiyetini anlaya
madık vessellm. 

- Fakat bir çare bulup bun
lardan kurtulmamız lizım. Onun 
için siz daha ıabırlı davranmalı, 
Mervana çarcabuk kanmamalıdı
nız. 

- O halde siz bir çare ıöyleyi
niz. Biz sizin önüntizde bunlara 
en güzel ıözleri söyledik, en 
hayırlı Ya itlerde bulunduk. 
Dahane yapabiliriz? .• 

- Sabrederiz. Fakat Mervan 
gibi bir gence uymayız. Onların 
tecrübesi azdar. Sözlerini tart
madan ıöylerler. Onların halk 
nezdinde itibarlan yoktur. On
lar sizi bir muzayakadan kurtara
maz, bir müşkülden çıkaramaz
lar. işi daha iyi idare etmek 
lazımdır. 

- Ali, hunlann hepsi giizel. 
s~n bana bir yol göıterin de 
ben kabul etmedim mi? Tealimi
yet gösteri dediniz. Peki, dedim. 
Bir netice çıktımı? 

- Çı\cmadise tekrar görüşme
miz, vaziyeti tekrar mutalea et
memiz ve ona göre bir bir ka. 
rar vermemiz icap etmez mi? 
El birliğile hareket etmiş olsay-
dık fOpbesiz 'vaziyet bam l-;afl<a 
olurdu. Bu adamların bize karşı 
bir diyecekleri kalmazdı; Halbu
ki siz, işi Mervanın aklına bıra
ktınız. Öyleyse bize hacet kal
madı Biz gidelim, siz de başını
zın çaresine bakınız. 

Ali bu sözleri söyledikten son
ra kalkmış, Ye hiddetli hiddetli 
dışarı çıkmıştı. 

O çıktan sonra, Naile içeri 
girdi. Zevcine: 

- Gördünüz mil? dedi. Mer
vanın aklile hareket hiçte doğru 
değilmif. 

Hı. Osman cevap verdi: 
- Kar.cığıml Mervan ne yap

tı ki? · Bu adamların reislerini 
içeri çağırdı, gelmediler. Gelme
yince onları tehdit etti. Biıim 
büsbütün zaif olmadığımızı ihsas 
etmek istedi. Sen hakikati isti
yor musun. Bu işte fikir, Merva
nın fikridir. Yapılacak İf, bu 
adamlara karşı silahlı bir kuvvet 
çıkarmak ve onları hemen da
ğıtmaktır. Bu mesele ancak bu 
şekilde ballolunabilir. Fakat ben 
bunu yapamam. Ben bir tek ada
mıo kanı dökülmesine müsaade 
edemem. Kan dökmektenıe, 
kendi kanımın dökülmesini tercih 
ederim. Sen emin ol ki Alinin 
bir çaresi olsaydı, onu çoktan 
söylerdi. O da ne yapılacağaom 

farkında değildir. 
Naile bu sözleri derin bir en

dişe ve huıun içinde dinledi. 
Sonra batını kaldırdı ve rıca 

etti: 
- Siz, gene Alinin gönlünü 

yapanız. O buradan dargın çıktı. 
Onu çağırınız, yahut ona gidiniz. 

Osman bu teklifi kabul etti: 
- Peki, dedi, şimdi ona a• 

dam gönderirim. Gelmezse ken
dim giderim. 

Osman bir adam göndererek 

Aliyi çağırttı. Fakat Ali gelmedi. 
Geceleyin Hz Osman kalkb. 

Komtufarının kapısından çıkb ve 
Alinin evine gitti. Ona: 

- Amca zadem, dedi, beni 
bırakkın mı? Beni bu haydutlar
la yalmz başıma mı bırakıyorsun? 

Ali: 
- Haıa, dedi, seni ben nasıl 

bırakırım. Fakat ıen bizimle 
meşveret edeceğine, bqkalannm 
fikirleri ve başkalarıma mutale
aları ile harekete bqladım. 

- Canım, sen bu Jakardılan 
bırak ta düşUndüğünft s&yle. 

Tek lif edeceğin bu tedbir 
varını? 

- Bilmiyorum. Bu adamlar 
yeniden coştular ve tehdit amiz 
bir vaziyet aldilar. Bunlara 6 
dinletmek çok müşkDllqti. 

- Ali! dinle, ben bu ifİD bir 
anda nasıl yatı~bralacağmı bili 
rim. Ben bu Medine halkım Iİ• 
lih taşımağa davet edersem hep
si bir anda siliha sanhr Ye bu 
fesadı kökünden kaldırır. Ben 
bizzat tehlikeye girıem bile ba 
çareye baş vurmayacaiım. Benim 
emrimle hiç bir müıliimanm kam 
dökOlemeı:. Onun için i'i dllflln 
ve ona göre ne diyecekaen de. 
Y okaa benim hakkımı adememif 
olurıun. 

Hz Ali düşündü. Nihayet bir 
s6z ı6yliyebildi : 

- Vaziyet çok kan•tdl. 
Bunun üzerine Oiiiiib kalkb 

ve evine döndü. 
-18-

Dişarda bu vakalar cereyan 
ediyorken içerde bqka mahiy
yette hadiseler vuku bulayorcla. 

Leyla odasına çekilmif, d6fl· 
nllyordu. Mütevali haaiaeler OllA 

matemini onutturmuttu. Bir •a· 
lık onun kap111 çalınmııtı. Leyll, 
kalkmıı, kapıyı açlDlft babalile 
karşılanacağını zannederk• kar
şısında Ebubekirin ojlu Mehme
di görmüştü. Bu biç bekleDil· 
miyen ziyaret onu şqartb. O.• 
şaıkınlığını sezen genç : 

Korktunuz mu? dedi. Leyla 
- Hayır, dedi. Bir emrİDİDÜ 

var? 
Bu sefer Mehmet pfll'IDll, 

fakat birdenbire kendini topla
mış. 

- Beni Ali g3nderdL Bir 
ihtiyacınız olup olmadıjmı aor• 
mamı emretti. 

- Çok tcıekkür ederiz. Bir 
ihtiyacımız yoktur. 

- Babanız nerede? 
- Bilmiyorum, ditan çıkq 

olacak, kendisini 16rmek ili 
iıtiyoraunuz ? ..• 

- Evet, onun da babram ..
mak iıtiyordum. 

lkisi bu ıekildc kon...,kd 
telaılı adımlarla yaklapn biri 
son dererece hiddetle bajardı. 

- Senin burada İfİD de? 
Mehmet geriye bakb Me....

nın gözleri ateı püaklrlyorclu. 
Mehmet pervasızça ce•P 

verdi. 
- Na karışıyorıun? 
- Ne demek, burua bi..,. 

evimizdir. Sen bizim eYİ ...... 
bizden müsaade almadan kadir 
}arımızla konuşmağa c&r'et ed}
yorsun. Ne utanmaz ad•••~ 
sen 1 
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~~~~~~~ f d Fırkaya girmiş... V AKIT 
SPOR 1 Balkan kon eransın a Fakat prensiplerini daha 191eırinevel P11zar 930 

Kulüp arasında neler yap· ıldı ? Bir fırka demek bir takım kabul etmemiş! 

i hti 1 af • prensipler etrafında birleşmiş va-

Başmurahhasımız geldi, 
bulunuyor 

O ah ilde 
ı ayhğı Kuru o 150 
i 400 

f lariçte 

Mıntakadan dün üç 
kulüp daha ayrıldt 
Cuma gUnU toplanan Istanbul 

tt tandaılar demektir. Bir fırkaya 
beyana a girmek demek o fırkanın pren- 1511 

1400 

801 
14511 

l70() 

mıntakası kongresinin mıntakaya 
merbut daha doğrusu kendiıini 

vucnde getiren kulüplerden bir 
kıaınının ayrılmasile şayanı tees
sOf bir netice verdiğini dün yaz
mıştık. Bütün sporu sevenleri 
mDteesir eden bu hadise dün de 
çok limit edildiği, beklenildiği 
halde iki taraf arasında bir ya
kınlık yapmadan olduğu gibi 
devam etmiş, hatta sinirler ya
hştığı halde bu şeklini muhafa
za etmesi itibarile katileıir gibi 
bir mahiyet almıştır. Federas
yonları tanıyan kulüpler mınta~a 
ile alakalarını kesip kongreyı 
terkettikten sonra kongre mev
cut aza ile içtimaına devam et
miş ve federasyonları gayrim~v
cut addederek umumi kongren~n 
biran evci toplanmasını temıo 

ıçın harekete geçilme~ Uzere 
rnıntaka riyasetine salahıyet ver
miştir. 

Mıntakadan ayrılan altı kulü
be dün üç kulüp daha iltihak 
etmiıtir. 

İşittiğimize nazaran mıntaka
dan ayrılan federasyoncular pa
ıar günü akdedecekleri toplan
mada birlik esasatmı tesbit ede· 
cekler ve bir fikstür yaparak 
derakap futbol maçlarına batlı
mak arzusundadırlar. Futbol he
yeti reisi Hamdi Emin bey he-

man fikstüra yapıp mevcut kulüp· 
lerle lik maçlarına başliyacağını 
ıöylenıiıtir. Bu faaibaya sıöre Js. 
tanbulda artık iki Jikin ayrı ay-
n çalışmasına şahit olacağız de· 
mektir. Musabakalarını her iki 

tarafta stadyomda yapmak is
temektedir. Federasyona merbut 
kulüpler Kadıköyündeki Fener
babçe stadına malik olduklan 

gibi Taksim stadyomunun da ya
rı hissesine sahiptirler. Stadyo
mun diğer yarı hissesi iki Gala
tuaraylıya ait olduğu için stad
Yomun yarısı da mıntakacıların 
demek oluyor. Bu vaziyet önün-

de Taksim stadyomunun nasıl 
taksim edileceği mucibi meraktır. 

Adi iyede; 

O~mobil içinde 

Birinci Balkan Konferansına tliteri kabul olundu. Celse eına-
Türkiyeyi temailen giden heyeti ıında Ruşen Eıref bey gayekt 

H b l · . b' . bir nutu murahhasamız reisi asan ey e ıyı ır tcıır yapan . 
z:adan Ruşen Eşref ve Ham- söyledi. Bütün matbuat bu hı~-

~ullah Suphi Beyler dün şehri- beden sitayi9le bahsettiler. . u 
miıe geldiler. nutkun metninin burada da nq-

Hasan bey bir muharririmize rini temenni ederim. Dönüıte, 
şu izahatı verdi : vapurda Pire şehri bele~iy;:~ 

_ Heyeti murahbasamız ga- heyeti murahbasalar• zıya 
yet iyi ve ihtimamla hazırlan- verdi. 

mış bir hüsnü kabule mazhar Konferansta s devletin elçileri 
oldu. müıabit olarak hazırdılar. Her 

Konferans ayın Sin de açıldı. elçi, konferana azasına çaylar 
ve alelusül divanı riyaseti inti- ve ziyafetle:ı- nrdi. Biz bu se
habı yapılarak riyasete M. Pava yahattcn çok iyi hislerle avd~t 
Anastasio getirildi. Diğer millet- ediyoruz. Yunaniatan hükii~~!ı
lerin bat murahhasları reisi sani nin "initiative,, çok kuvvetli ır: 
olarak gösterildi. Konferansa rlilhassa Türkiye ile olan es~ 
ittirak eden hükumetlerin biltüo münasebatı, fecayii unutara. 
başvekillerine telgraflarla mü- hareket emesi, Yunan mllletı
racaat ederek fahri reislikler nin de ayni histe olması ıayanı 
teklif edildi ve başvekiller mem- dikkattir. Aramızdaki husu?1~t, 
nuniyetle kabul ettiklerine dair vekayi, yakın bir maziye aıtbr. 
cevap verdiler. Fakat milletlerin mukadderatını 

Konferans 6 balkan devletin idare eden büyük dimağlar 
milli komiteleri murahbaslanndan onun mea'uliyetini taııyan yllk-
müteıekkildi. Konferansta heyeti sek ıahıiyetler miHt menafii, 
murahhasa reisleri aHaba sırasile memleketin istikbale ait me1a-
konferansın mesaisinden ümit ilini takyiye Ye tarsin ederke~ 
ettikleri ve temenni ettiklerini maziye ait fecayii, huıumetlerı 
söylediler. M~sai 6 komisyona bertaraf edecek onların fe•kıne 
taksim edildi. Her komisyon ri- çıkabilecek kud;et ve kabiliyette 
yasetine 6 heyeti murahhasa kimselerdir. 

azasından bir zat intihap edildi. Ben, eminim ki Yünanistanda 
Konferansın son celsesinde, ko· gördüğümüz samimi teıah?~at 
mitenin temenniyab heyeti umu- ve fikirler ayni kuvvette hızım 
miye tarafmdan kabul ve lastik muhitimiz ve memleketimizde 
edildi. de tam bir makes balacaktır. 

Bu iktisadi komiayona riyaset Hey"eti murahhasa~ıza iftirak 
ediyvrdum. etmiı olan edip arkadqlann, 

Konferans açıldıktan sonra hitabeleri, mesailerile bize çok 
darülfünunda bir resmi kabul yardım ettiklerini, Türkiye Jehi-
yapılarak bütün Balkan devlet- ne gayet mUsait intiba uyandır-
lerinin istiklal hatıraları tebcil dıklarını burada kaydetmeden 
edildi. Burada, heyeti murabba- geçemiyeceğim · 
samız namına Hamdullah Suphi - Demek bu gQn kOçDk Lo· 
Bf. kendisine has talakatı ile, lcarno fikri teeyytlt etmit de-
çok muvafık ve büyllk bir tesir mektir? 
yapan bir hitabede bulundu. . _. - Bizim vazifemiz ancak ih-

Akrapoldan Yunan gençlıgı zari mahiyettedir. Biz ne kadar 
tarafından hazırlanan kabul res- iyi zeminler Uzerinde hazırlanır, 
minde de, Yunan gençliğinin vaziyeti tetkik için teshil!tta 
nutuklanna, heyeti murahha1a- bulunursak hükumetlerin iti 0 

mızdan Reıit Saffet bey cevap kadar kolaylaımıf olur. Konf e· 
verdi. Pazar gUnUnden cumaya raos bu hususta meaaisine de-
kadar komiteler mesailerini ta- vam edecek ve her aene başka 

siplerini her şeyden evvel kabul 
etmek demektir. Fakat fırkacı· 
lak tarihiAde ilk defa serbest 
fırkanın fst nbul ocağı reisi Is
mail Hakkı beyden işidiyoı uz ki 
bir adam bir fırkaya onun •İyesi 
prensiplerini kabul etmed_e? de 
girebilirmiş! Netekim kendısı de 
böyle girmiş! 

tsmail Hakkı B. aerbest fırka
nın liberal prensiplerini niçin ka
bul ettiğini soran vatandaşlarına 
cevap veriyor: "Ben bu siyasi 
prensipleri hennz mutlak .~u~ette 
kabul etmedim. Ben Hurrıyet, 
Müsavat, ve Adalet prensipleri
nin samimi 
ettim." diyor. 

ifadesini kabul 

Meğer biz şimdiye ka~ar. ?e 
karanlık bir cehalet içinde ımııızl 
Hnrriyet, adalet, mfisavat denilen 
şeylerin samimi ifadesinden tama
mile bihaber imişiz! 

Biz öylece zannediyorduk ki 
teıkilitı eıuiye kanunumuzun 
temel taşı hürriyet, mUsavat ve 
adalettir. Bu kanun herriy~t,. m~
aavat ve adaletin en samımı hır 
ifadesidir. Halbuki hakikat hiç~e 
öile değilmif. Türkiye cümhurı-

b 

12 .. 

Cemaziyelevvel 

1349 
BLJ geoekı Ay 

Namaz vakitleri 
Sahe"ı öıı.. tı.ın-1 · 
4 68 12,02 15.04 

Hava: 

"k'".., V~·., 
17.28 18.59 

17.28 

16 51 

Dün azami hararer 23dercce olmuş· 
tur. Bugün mutav:ısıt şiddetle ooyraz 
esecek, hnva bulutlu cılacllkar 

Radvo: 

Bu akşam lstanbulda 
Sant ('ekizden ona kadar alaturka 

faEıt 

Sinemalar : 

Alkazar - Fahiştnin hııyatı 
A'emdar _ Çarın elm:ısı 

Aıri - Kanlı stvda 
Ekler _ Şeh\Ct diyan 

Elhamra - A~k valsi 
Opera _ Ebedi serseri 
Bqiktaı Hilll - Sefalet zambağı 
Etuval _ Cennet budur 
Franıız - Kalp hırsızı 
Melek _ Hayat dalgalaı ı '' 
Sık _ Zoraki kor~an 1 
SüreyyaKadıköy. !Jemonya ~ 
Hale ( Oıküdar ) - ' n:bıınt 

etinde hürriyet, müsavat ve ~
~aletin samimi ifadesini temı~ 
içia baıh başına bir fırka teı_kıl 1 
etmek lazım gelirmiş! terbıye 1 

proföı~rU lsmail Hakkı B. bun- \' 

ları ıerbest fırkanın programı?· ~------------..------~ 
da bulduğu içindir ki onu tercıh 
etmişi Serbest fırkanın progra
mında hiirriyet, mfiaavat ~e ada
let prenaiplerindeıı. hanç olan 

ddeleri henOz kabul etmıye 
ma ·r 
k t'i surette karar vermemıı 

a Galiba sizde bizim gibi hayret 
diyorsunuz? " Ne garip fırka, 

:e iarip fırka prens~~leri, s.onra 
ne garip fırkaya gırıt! " dıyor

s UDU% değil mi? ................. ~ ............... -
Şehrimi%in timdiye kadar gör-
dOğO c:n btıyUk muvaffakiyeti 

~\1elek veElhamra 
ainemalannda 

Moris Şöva!yenin 
temsili muazzamı 

.l\şk Resmigeçid · 
mubteıem filiminin muzaffe· 

Üaküdade HAie ıinemaıır.dı 

( Yeni Tarzan J 1 larika ve cıeyt.Cır ı 

filim 

.ıt. B. Darülbedayi temaıllerı 

Ru ak~am 
sa3t 21 bu· 
çukta 

Cin 
komedi 3Perde 

ı Tablo 

\'azan: P. 
Armstrong 
Nakleden: 
A. Muhtar 

ISTAKBUL BELEDiYESi 

~~ ~ ~~ 
il 11 

11111111 

Geçen seneki gibi sah akşamlan mu· 
a1llm ve talebelere, çarşamba akşam· 

lırı üniformalı 7..abitana ve cumaı tesi 
akşamları umuma tenzi!At vardır 

Beyoaıunda 9ezer1<en it_lenen 
cinayetin muhakemeııne 

br!landı 

mamlamıılardı. Ondan sonra bir memlekette toplanacakh_r. 

Detfe hareket ettik. Yalnız, takip ~dil~n gay~ler·m • s• ası .. l••··•Cftıf) 
Kastelloda çok muvaffak bir hnıulü için en uıkbın tahmınler- 0 ...... ctt•·Glorıa tnem · 

kır ziyafeti •erildi. Orada, yani le bile olsa, uman la%ı~dır. ,ı . k d ) f 

........ riyetidir. 

Iıt.nbul ağır ceza mahkeme: 
· 27 · · geceıı sınde, mayısın ıncı 
Beyoğlunda cadde ortasında Sa
dettin ismindeki bir arkadaşını 
~Hdürınekle maznun Apdullahm 
muhakemesine dün başlanmııtır. 

Davaya ve muhakemenin ce· 
teyanına göre, bunlar o ie.ce 
iki gençle birlikte otomobıle 
binerek gezerken, arada çıkan 
Ravga neticesinde Apdullahın 
Sadettini biçakladığı anlaşılmak
tadır. 

Dünkü muhakemede maktulün 
babası, cinayetin evvelde~ ta
llarlandığını iddıa etmiı, katılden 
birkaç gün evvel Aptullahı~ Sa
~ettine çalğı çaldığı sır~da 
Çal Sadiciğim, çal! Kaç gun

liik ömrün kaldı ki J ,, Diyerek 
1lliy ettiğini anlatmıştır. 
Şoför Müfit ef. şahit sıfatile 

d~nlenmiş, muhakeme başka şa
hıtıerin çag· mlma11 için 15 teş-
t' . 
llıııaniye bırakılmıştır. 

Delfde konferans son celsesioide Veka iin munasebatın inkışafı, • Pek ya ın a acı ıyor. 
aktetti. Reis M. Papa Anastasio efkAr~ u..:umiyenin alikadarlığı bu Ö .............................................................. ,,.,,,11~·~ e 
celseyi açtı ve konferansın sta- gayeyi neticelendirecektir. 

-;;;;:;:;;;,-;---------:;::;;."";;;~da-=:;;;- .. - ...... Gece ve gllndüz Opera sinemasınır~ 
Yedi miJvon lira -Manif at~r~cılar salonlarını dolduran mOmtaz halk, gördükleri Manifaturacılar dun tıcarct adasında muazzam 

toplınmışıardır. nu i~timada Uursa ticarc~ ı•kı• kalp bı•rleşı·nce Tedavül mevkıine kcnuldu 
Aldığımız malümata i(Öre son 

borsa kanununun tatbikinden 
beri dankalar kon~orsiyomunca 
dün akşama kadar osmanlı ban
kasına 728000 lsterlin tevdi edil
miştir. Buna mukabil ihtiyat ev· 
rakı naktiyeden tedavüle vaze
dilen Türk lirası iae 7 milyon 
beıyUz bindir. ---..... ~Q~--
Cemlyetıerde: 

K;hvecllerin yeni jdare heyeti 
Dün Nuruosmaniyede ikbal 

kıratanesi üzerinde ki dairede 
kahveciler cemiyetinin yeni idare 
hey~ti i~tihabatı yapılmışbr. 

Nuri Ismail Hakkı, Recp Hn
'n 'Cemal efen diler kazanseyı , 

ı;nıılardır. 

odasının yerJ~ ipeklı mamQlat hakkındakı 
müracaan görüşülmüş ve piyasada öte· 
denberi ensiz olduğundan şlklyet eden 
ipekliler için en ve desen tesbit 
edilmiştir. . 

B:ıdema Bursa ımal.athanelerl ona 
göre mal imal edecelderdır, . 

fapenya ile yumurta tıoaretımlz 
Madrit sefirimiz Yahya Kemal B . 

lstanbul ticaret ~~s.ına bir mektup 
göndermiş ,.c Turkıyeden doğrudan 

doğruya J5panyayı yumurta ıhracarı 

vapılmasının ihracatımızı arttıracağmı 
bildirmiştir. Di~er taraftan iki mühim 
mües5esesi de Karadeniz sahillerinden 
doğru yumurta celbe.trı~ek için ticaret 
odasına mürac1at etmıştır. 

Tıoıret kanunu 
Ticaret odası rapörtöril HaH"'ı Nezihi 

B. t:ırafından yar.ılın ticaret kanunu 
iktisadi mahafilde ılAka uyandırmıştır. 
iktisat vekAlcti de memleketimizde ilk 
defa yazılan bu esere tahsisat "·ermiştir. 

Zwei Herzen im 3·4 takt 

• 
r Bugün; A S R 1 S 1 N E M A D A eeee89ee0 

. U L VJ ıa!le~e ~tü! t!!q!ranı ~aıtan eo· 

Göreceğiniz gayet mÜeHlr ve h:yecanbııht 1 
fjJ F · p -k bl lika ile takip ettlr~cektlr Heyetı temııhyeu ılmr Merak erver ve m ç • • • . 
O) nuna kadar b ıyu ,. a l 

1 batında balunan debakir ve aevmi i 1 
JANET GAYNOR ve CHARLES FARELL 

1 k d i iki l(enç kalbin gözyaılara ıark olmuı aıkları ve ~ Q Kc,ran ı ta o mut • 
~ harp afetJnden müteve lıt acı iztirapları ve temaıaktranı atla acak de. @ m •ecede pek m6•e«•I• •ohnclednl taovke muvaffak olmaktadnl.,, @ 
o~ 16,30 matinesile auvarelerde varyete ese. 
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ln da filrtlna 
alınmamıştır. Ekseriyetin bu ka-
rarı çok do2"rudur. 18 inci mad
de sarihtir. 

d • Hu her müderris ve muallimin e . l yor iki namzet göstermeğe hakkı 
------------- vardır demektir. O teklifin tat-

aL.anan taraf muhafazakar bik kabiliyeti bile yoktur. Far-

tar. af mıdır ?. '· zedelim ki reye iştirak edenler 
müttefikan ıey puslasına bir za-

F uat Bey• intihabın kabulüne imkan ve bn iımini yazJJlar. o halde ye-
kilete bir tek namzet gösteril-

ihtimal vermiyot um ! ,, diyor •• mek lazımdır ki talimata muga-

deblyat fakültesi rei i 
Fuat B. 

Darfüfürrnn EıL;.ı~ıği için yapı
lan intihap dünkü neticeden 
sonra cidden günün mühim ve 
merakı toplıyan bir meseJ,si ha
lıne girmiştir. intihabın neticesi 
kndar mevcut hadise dün Da
rü .fünun muhitinde olduğu kadar 
bütün maarif muhitinde de tnm 
bir hararetle mün kaşa edilmiştir. 
Dt:nkü \'aziyette evvelki güne 
nazaran henüz bir düğişiklik 

yoktur. Edebiyat ve ilahiyat fa. 
külteleri ıntıhabm kanunsuz ol. 
duğu noL tasında katiyetle ısrar 
elmelcte, Hukukçuların intihabın 
:'anuni olduğu iddiasına a~ım 
adın mukabcJe halinde bulun
maktadırlar. 

Edebiyat fakültesinin pel<te 
yersiz olmadığı anlaşılan kararı 

"le noktai nazarı vekalet tarafın
dan yarın öbür gün elbette hal
iedilir, Hangi tarafın haldı ol
duğu, ıcap eder ve lüzum görü
Hirse Devlet Şurasının tetkiki 
neticesinde tezahür eder. 

Bizim i.izerinde biraz durmak 
istediğimiz nokta asıl i in ıahsi 
ve hissi cihetlerine taalluk eden 
lnsımdır. Darülfünunu ikiye ayı
ran cereyandır, ve ber biri bir-

e= 
VAKi J ın 

birinden garip dedikodulardır ki yirdir. 
kuvvetli iddialar asıl bunların Sonra iki fakülte müderris-
perde altında rol oynadıimı !erinden bazılan intihap sa-
gösterıyor. Bu dedikodulan kay- lonunu terketmit rey vermemiıtir. 
detmeden evvel asıl meseleye Bu noktadan obstrUkıiyon yok-

tur. Belki 25 müderrisin müs
gelelim. Bir muharririmiz dün 
intihap meselesi üzerinde iki 
tarahn da salahiyet aahiplerile 
g<5rütmfiıtür. 

Fuat B. ne eliyor? 
Köprülii zade Mehmet Fuat 

Bey şunları ıöylemiştir : 
- Edebiyat ve ilahiyat fakül

teleri dün intihap vaki olduğunu 
kabul hile edemezler. Bu mua
mele. bu intihap namile yapılan 
hareket tamamen gayri kanuni 
Ye binaenaleyh batıldır. Maarif 
vekaletine müracaat ederek gay
ri kanuni olan bu intihabın fe1-
hini talep ettik. 

- Vekalet kabul etıne21e? 
- Bizim bu kanuni talebimi-

zin sihhat ve kat'iyetinden o 
kadar eminiz ki vekaletin bunu 
terviç etmiyeceiini lasavvur bile 
edemeyiz. 

- intihabın gayri kanuni ne
reddir? 

- Reylerin çift isim olarak 
yazılmaaındadır. Bu 18 inci mad
deye mugayirdir. 

- Taamülden bahsediyorlar? 
- Gayri l<anuni hareketler hiç 

bir zeman taamül t'tkil edemez. 
T aamOl ancak Kanunun sakit 
kaldığı ahvalde mevzubahistir. 
iki fakültenin iştirak etmediği 
bir intihabın kabulüne imkan 
yoktur. Biz hakkımızdan eminiz. 

Huk~kçular ne diyor? 
Hukuçulardan bir müderris te 

şunları söylemi.ştir: 

- Fuat B. taraf mdan verilen 
takrirde teklif ettikleri intihap 
usulü Maarif vekaletinin haiz ol
duğu tercih hakkım, ekalHyetin 
fikrini de nazara almak suretile 
istimal etmesine imkan vermek 
imif... Darülfünun talimatname· 
inin ruhuna, 18 inci maddesinin 
ibareıine Ye 10 ıenedenberi 

mevcut taamüle tamamile muha
lif olan bu teklif nazarı itibare 

: .... ·-

Darülfünun 
intihabı 

darülfilnunda emin intiha
bı yapılırken fen edebiyat ve 
ilAhiyat fakOltesi müstenkif 
kaldı. dOnkn V AKITın ver
diği izahat nizamnameyi an
lamakta edebiyat fakültesi 

tarafının hukukçulara nazaran 
haklı olduj'unu gösteriyor. 

talimatname, en fazla rey 
alanlardan iki kişinin iımi 
vekilete bildirilir dediğine, 
intihabın mevzuu da bir 

kiıiden ibaret olduğuna ga. 
re birer iıim yuılacak rey 
pusulalarının tasnifinin neti
cesinde en fazla rey alan 
iki isim tefrik edilerek bil
dirilecek demektir. 

her yerde intihap taamOlü 
böyledir. akıi hal veklletin 

icabında akalliyete teTeccüh 
ıuretile kullanacağı intihap 
hakkını daraltır. 

eter talimatnamenin mak
sadı hukuk fakillteıinin an
ladığı gibi olsaydı, o Takit 

« iki namzet intihap, ikisin
den biri vekiletçe tayin 
olunur" denilirdi. 

Enelki intibaplarda böyle 
yapılmamıısa yanlıt olmuş, 
bu da itiraz seai çıkmama
sından olmuıtur. Vekilet 
kendi hakkına dokunan bu 
yanht taamllle timdi mut-

1 

tali olacaktır; muameleyi 
tashih için iade etmesi n
ruri olur: Husuıile üç fakül-
te haklı bir itiraz ile inti
haba ittirak etmemit olunca!. 

_il h. t. l-----. _______ ._. __ ~ 

ıaşkın, sokak iıimJeri okuyorduk: 

• 

ArtiköHer adasına sevah~t 
Flober sokağı, Rossetti parkı, 

Pruıt caddesi, Öpaiinos bahçe
leri, Babbit meydanı, Baring 
taraçesi, Fürster sokağı ... 

Yazan : Andre Moruva 

g inberi ilk defa rast geliyorum, 
dedı ve sözünü, tiyatroda imiş 
gibi "yüksek istidat!,, diyerek 
bitirdi. 

Bir kapı açıldı ve içeriye sa
kallı, uzun gömlekli bir adam 

-girdi. 
Marten: 
Gün aydın, Ogüıt. Bu iki ar

kada,ımızı Ruhiyat Enstitüsüne 
gönderiyorum. Vi1.e etmen lazım. 

Adam bir gözünü kapayarak 
bir Anna'ya bir de blma baktı 
ve: 

- Madam, dedi, şüphesiz ... 
Güzeldir... Ziyayı kendine mal
eden güzel bir teni var ... Benim 
zevkime gört: değil, fazla ingi
liz tipi, fakat tabii benim l<encii 
zevkim mevzubahis olamaz ... 
Mö yö, madam kadar güzel de
ğil... O kndar değil... fakat tu
haf... eşkali noksansız (parmağı 
ile havada ağzımı, burnumu res-

Çeviren · Mcmct R.eha 

mediyordu) ... Peki, muvafıktır 
efendim. ikisini de götüreyim. 

Marten ayağa kalkmamızı rica 
etti. 

Anna, Ruçlrn'ya: 
- Efendi, dedi. Eyi bir ada

ma benziyorsunuz. Bir fenalık 
gelmiyeceğine teminat verin 

Ruçko, Aanna'nan ellerini ala-
rak: 

- Sizi benliğinizden kurtara~ 
caiımızı vadediyorum, dedi. 

Kılağuıumuz hızlı yürüyordu. 
Denizde aylar geçirip karaya 
çıktıkları zaman da 1allanan ve 
doğru yfirUyemiyen insanlar gibi 
idik. Hatta gibisi fazla .. 

Şehir pek garipti. Fasın çi
çekleri ve muntazam, yeni şe
hirlerinden birine benziyordu; 
yalnız burada daha ziyade, insa
nı hayrete düfilrecek tekilde 
evlere tesadüf olunuyordu. 

Yolumuzun üstünde ıaıkın 

Anna: 
- Bunlar nekadar okumut 

insanlar ! dedi. insana bir kütü
pane içinde dolaııyormuş hiS1i 
geliyor J 11 

Bize )Ol gl>steren adamı istic
vap etmek iıtedik. lngilizce ko
nuıuyordu, bizi tenYir etmek 
istemediği de belli idi. Bütün 
ıuallerimiıe : 

Ben bir emir almadım. Madam 
Alekaandr her ıeyi anlatır; o 
buna alıtıktır. Diye cevap veri
yordu. 

Az ıonra, bir meydanın lSte 
tarafında bulunan otele benzer 
bir binayı g<Sstererek : 

- Ruhiyat Merkez enstitüsü, 
dedi. 

Yeni müstakbel ikametgahımız. 
Menek§e renginde çiçekler ve 
gurup gurup pelıenk ağaçları 
ile dolu bir bahçenin orta1ındaydı. 

- Bahrimuhit ortasında böyle 
bir cennete ne dersia, Anna? 

tcnkif kalması vaziyeti mevcut
tur. Müderrisler meseleıi vardır. 
Fakülte meselesi mevcut değil

dir. Hukukçulardan müderris 
Zühtü B. de: 

- Dünkü ıntihapta itidal ile 
ifrat mücadele etmit ve bunda 
itidal kazanmıshr. Gençliğin 
mazisi ifratı inkar eden· şeklide 
tecelli etmektedir, demişlerdir. 

Mukabil taraf hukukçuların 
ileriye sürdükleri bu noktaları 
pek garip bulmaktadırlar. Me
seli müderris Şekip B. : 

Mukabele 
- Merak etmeıinler. Bizdeki 

ilmi konfeksiyon o dereC'e ileri
lemiıtir. Darülfünun aspirasiyon
Jarında mütecanis değildir. Da
rülfününda iki losım vardır. Bı
rısı Darülfünunu olduğu gibi 
ister, diğeri olması ]azın geldiği 
gibi olmasını düşünür. şu halde 
rey pusulasına bir isim yazılınca 
ittifak hasıl olmaz tabii demiştir. 

Diğer bir müderris te: 

- Fakülte meselesi nasıl ol
maı, obıtrüksiyon nasıl olmaz. 

Ortada iki fakültenin kararı 
vardır. Fakülteler olduğu bunun
la da müsbettir. 

Sonra ya kendileri toptan gel
mediler mi , hep birden karar 
verdik demediler mi?... O ae ... 
Bu ne ?I 
Dedikodular ve iddialar 
Yukarıda !şaret ettiğimiz de· 

..:ikodular ve iddialara gelince 
bunlar kısım kısımdır: 

Bir kııım şöyle düşünüyor: 
Akalliyet tarafı yaıh hatlı a

damları ortadan atmak, kendi 
maaşlarını yükseltmek gayesini 
takip etmektedir. ihtiyarlara 
yedirmemek... Belki hayatin ka
nunu budur. Fakat bu, memle-
ketin tirazeıini bozar. Binaena
leyh intihapta aklı selim ve ni
zam galebe etmiştir.· Ekalliyet 
yıkmak, atmak, kazanmak diğe
ri aklı selim ve dirayetle yap
mak iddiasındadır . 

Bir kısmın da böyle düşünü· 
yor: 

Akalliyet iddiasında bulunan
lar muhafazakarlar her şeyin ol
duğu gibi kalmasını istiyenler-
dir. Gençlik, ihtiyarlık meselesi 

iddiası gülünçtilr. Yaşım doldu
ranlar tabii çekilir. Fakat tabii
dir ki Darülfünunu olması lazım 
geldiği gibi yapmak istiyenler 
gençlerdir ve gençler elbette 
galebe edeceklerdir. Çünkü Da-

- Deliler için bir timarhane 
içinde bulunanları ferahlatmak 
için çiçeldcrle süslenmiş. işte 
bu kadar.,. 

Enstitünün dahili hem bir has
taneyi hem de bir müzeyi andı· 
rıyordu. Her şeyin üstünde bir 
etiket vardı. Her tarafta zaman 
ve nöbet cedvelleri, pillnlar, ve 
ok işaretleri... "Mfisaade edilen 
Menular" "Huıcsi Menular11 

.. Roman muharrirlerinin ziyaret 
aaatları., .. Rtssam Ye hey~ eltraş
ların ziyaret saatları,,... Buraya 
bizi getiren adamın bir işareti 
üzerine, kapıçı edalı bir zile liç 
defa bastı. Zil edalı bir sesle 
çalma~a baıJadı. Kakıcı : 

- Madam Aleksandr şioıdi 
iner, dedi. 

Madaro Aleksandr'ın bir za
manlar gfizel olduğu gürOlüyordu. 
Tip itibarile de İngiliz Ye Tahiti 
tip!erinin bir mezcine benziyor
du. Şu kadın bana pek sempatik 
geldi . Kendisinde misafire hür
met eden terbiyeli bir evsahibi 
tavurları vardı. Bu görünüşünün 
arkasında da, sözlerinin canlı 

olmaıını temin eden ho§ bir sa-

Hind;atGı dtki rr ÜC<. ede 
Bomba\. ı 8 ( \.A.) - l\ongre me

murlarının te\ kıfı uzeı ıne J .'i Teşrin•c\ \el 
tarihinde kongrenin harp mcı:'isi ıei,

li~ine int"h:ıp edilmiş olnn hint mu~lu· 
manl:ıı ından Ocman ~üphanide bu 
s· bıh te\ kif olıınn u~tl'r 

Mıııraıı \e vkifat 
Kalıire. 18 (ı\..\.) ~ \·aft fırka•ını 

id re edenler tarnfındun Per~emhe ı:unü 
millete hitııpen h"' ıı be\ :ınnameler neş· 
redilmesi üzerine zabıta fırka merkezinde 
dun b zı taharriynt upmış ve bu beyan· 
namelerin rne,·cut nü,hnlıırını ele ~eçir· 

mi,tir. \'aft fırkası dz:ıBnd:ın bır kisi 
tevkir edilmi~tir 

Eüyük oır ze ı ze ıe 

Sııntiago du <. 'hilı, 17 (A.A.) D kıl.."!• 

iare •. de\ anı etmiş ol:ın zelzele :San ti. go 
:ıhalisi ar~f:ınde p:ınil, h u:ulc ~etırmiş 
,.c :ıhali umumi parklara kaçnıı;ıır. Bır 

kııç ki~i ölmüş. bir çok binanın dırnr 

ları çökmüştür, 

rülfünun terakkiye mecburdur. 
Fransız mi!derrris!er niçin 

rey vrmeemişler? 
Salonda kalıp rey vermiyen

lerin bir kıımı Fransız müder
risler im;ş. Bunlardan biri riva· 

yete göre, Fen fakültesinin inti
haptan evvelki içtimaında Emin 
namzedi göıterilen hukuk fakül-

tesi namzetlerinden birisine bir 
içtimada tesadüf ettiğini, kendi-

sile görüımek istediğini, fakat 
lisan bilmediği için kendisile 
görüşemediğini söylemiştir. 

Kim yuha demiş? 
HüsnU Hamit Beyin, salonu 

terkederken arkasından bir iki 
ıeıin yuha dediği ynılmııtır. 

Rivayete göre yuha d i. e haykı· 

1 
ranlar iki tanınmıı ve iıimlerinin 
ilk harfleri S ile başlıyormuş. 

latifa yok! 
HUınü Hamit beyin iıtifa et

tiği haberi doğnı değildir. 

Server l<&mil 8 . niçın 91kmıt? 
Salonu terkedenler arasında 

tıp fakültesi müderrislerinden 
Server Kamil beyin de olduğu 
yazılmıştı. Rivayete göre tıp fa
kültesi müderrisleri müttefikan 
hukuk namzetlerine rey vermeie 
karar yerdiklerini S.;,rver beye 
söylemiıler o da: 
~ Bu doğru değil karar yok 

yalan söyliyorlar diyerek içtimaı 
terk etmiştir. 

Tek rey verilseydi 
Dün yapılan bir hesaba göre 

puslalara tek isim yazılması ile 
intihap yapılsaydı hukuk ve Ede
biyat namzetleri birbirlerine ya· 
kın reyler almış olacaklardı. 

=3 
bırsızlık göze çarpıyordu. 

- Telefonda sizi bana tarif 
ettiler, dedi. Her şey hazırdır. 
Odalarınızı görmek ister misiniz.? 
Anna: 

- Her şeyden eTvel etrafr 
mızı anlam~k ve anla,mak iıte" 
rıı. 

Madam Aleksandr tebessüıt' 

ederek: 
- Anlayacaksınız, fakat bit 

kere odaları görelim. 

Asansör bizi üçüncü kata çı' 

kardı. Uzun bir koridordan geç
tikten sonra Madam Alek1&ndt 
bir kapı açtı. Şaıırıp kalmıştık· 
Bu kadar ferah bir oda bert 
kendi hesabıma şimdiye kads' 
hiç görmemiıtim . Renklerin b" 
kadar güzel imtizacı (kurşuni ve 
menekşe mavisi), e.şyanın tarf.l• 
dıvarlann hafif gölgeli boyss1

• 

Annanın çoktan öğrendiğim ıev 
kine okadar uyğundu ki, buıı' 
ona söylemekten kendimi alaın'' 
dım. 

Ev sahibimiz: 

- Bu odayı siz.in ıçın MösY: 
Sneyk kendisi intihap etti, ded 

• [Bitmedi} 
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ıg Teşrlnlevel 930 
Istanbul Dördüncü icra daire

sinden: Seyrisef ain • Dahlz)1e vekaletinden: M. M. V. satın, alım hel 
ilenlsrı 

Borsalar 
Kambyo 

1 lnıillz liruı Kr. 
• T l.. mukablll Dola 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
•• 
• • 
• • 
• • . . ... 

Frank 
Liret 
Belga 
Drıhm 

la. Frank 
Leva 
Florta 
ltaron 
StUag 
Pezeu 
Martı 

Zlod 
PcagO 

!o Ley Kuruş 
t TOrk lirası Dinar 
" Çervoaeç Kuruş 

Nukut 

1 lsurUa (fagtllz> 
ı Dolar (Amerika) 

!O Frant [Fransız 
20 Liret [ltalya 
O Fraııt Belç!ta] 

20 Drahmi [Yuna.ıı ] 
W Frant ( lıvlçre J 
110 Leva Bulgırj 

ı Florlı:ı [Fetement) 
O Karoıı [Çekosloval 
ı SUıng Avastarya] 
t Peıma (ispanya] 
ı ltınmarklAlmanyı 
ı Zloti C.ehlataa 
1 Pengö Macaristan 

O Ley (Romanya] 
10 Dinar YagoslovyaJ 

ı Çevoaeç Sevyet 

Arna 
Mecidiye 
tBankao 

Borsa 
hırtd 

Adıçıl Kapandı 

lO 

,,,,, 
ti t ,, 

ttP 2 
t21 
1111 

91451) 
5q 

241 

o Bulmaca o 

Dılnka bulmacamızın 
halledilmiı şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t1 
1 - _ !!!! 1 1 
2 {iJ ~ !il - liJ -~ 

Babuk zade Ekrem beyin Hali11 ve 
Ahmet beylere olan borcundan dolayı 
mahcuz Tophanede Seferkethüda mahal
lesinin Heklmçıkma7.t sokağında 4. n. lı 
maabahçe hın• kırk beş gün müddetle 
ıne,·lcii müzayedeye vazolunarak üç yüz 
lirada tAlibi uhteslnde olup bedeli müza· 
yede haddi IAyıkında görülemediğinden 
bir ay müddetle müzayedeye vazolun· 
muştıır. 

Hududu: Halen sağ tarafı berber 
Dursun efendi hanesi ve kıemen abare 
alt hane sol tarafı bekçi Mehmet ve 
Ahmet efendiler hane ve bahçesi 
arkası Hüseyin efendi ve fransız mektebi 
em!Aki va cephesi Hekimçıkmazı soka· 
gile mahduttur. 

Mesıhısı: Bilmesaha yüz yirmi sekiz 
buçuk metre terbiinde araziden kırk 
aln metre murabbaı hane otuz altı 
buçuk metre murabbaı iki aralık ve 
kırk aln metre murabbaı bahçedir. 

Evsafı: Hane ahşap ve zemin katile 
beraber üç kattan ibaret olup Hekim· 
çıkmazından ç•ft katlı kapı lle aralığın
dan haneye girilir. Zemini toprak n bir 
avlu ve natemam bir mutfak mahalli bir 
bela ve avluda gömülü iki küp birinci 
kat bir sofa üzerinde iki oda bir helA 
ikinci kat bir küçük sofa natemam bir 
oda ve bir tavan arası oda olup dahilen 
muhtaci tamirdir. Bahçede iki incir bir 
dut ığocı ve bir kuyu mevcuttur. 
Hanede bilt lıconturat Ahmet efendi 
aydı on iki lira ile kiracıdır. Kıymeti 
muhımminesi tamamı dokuz yüz lirı 
olup talibi olanlar kıymeti muhınmlnesi
nin yüzde l O nisbetinde pey akçesi 
olarak 929 568 numaralı dosva ile 
22-11-930 tarihinde saat 14 den. 16 va 
kadnr Istınbul dördücnü icra mem;r
luğuna bizzat veya bilvekAle müancaat 
etmeleri llAn olunur. (286-62) 

Dördüncn fcra dairesinden: 
Beşlktaştn Ekmekçi batı Ali ata 

mahallesinde Çukur Çeşme sokağında 
1-3 No. l 1 bir kıt'a bostanın üçte bir 
hissesi i\lnlımut beyin borcundan dolayı 
ihalei eneliyesi icra kılınmak üzere 
(30) gün müddetle müzayedeye vazolu· 
nara k yüz elli lirada talibi uhtesinde olup 
bu kere °/o 5 zamla ve onbeş gün 
miıdd<ıtle ihalei katiye mitzayedesinc 
vazolunmuştur

Hududu: Bir tarnfı Tc,·fik bey vere
sesi \ e bazın Fevzi Pışı veresesi, 
çnyhaneleri sokağı bir tarafı Ağvat 

sandığı ahırlan arsası ve bir tarafı 

Hasan bey bahçesi ve Atiye hanım 
arsası Albus bey hane bahçesi, Hüsnü 
p:ı.şı bahçeleri, Mehmet ve Baha beyler 
bahçesi, ve bir tarafı sakit hanedana 
ait bahçelerile mahdut, deruniinde bir 
kısım mıhollinde diğer his•edarlaı a tel 
örgü ile ayrılmış mıhı! vardır. Bir 
mikdar da eşcarı müsmire ve gayrı 

müsmire, ve tenekeden kulübeler 
mevcuttur: • 

Merkez acentesi: Galata Köprü b3ş1ndo 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide 

:\'Iühürdnr zade hanı alanda Tel.lst2740 

lzmir sürat 
postası 

(GULCEMAL) Vapuru 20 
teırinievvel pazartesi 14,30 da 
Galata nhtımından kalkarak 
aalı aabahı lzmire varır ve 
çarıamba 14,30 da lzmirden 
kalkarak perşembe sabahı ge
lir. 

Vapurda mükemmel bir or· 
keıtra ve cazbant mavcuttur. 

----------------M 
lra~zon ~irinci ~osınsı 

(MahmutŞevketPaşa) vapuru21 

Teş-s l k 
rini- a ı a şamı 
evel "'-
Galata rıhtımından kalkarak 

Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sa?1-
sun, Giresun, Trabzon, Rı
zeye gidecek ve dönfişte Sür
mene, Trabzon, Tirebolu Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 
uğrayarak gelecektir. 

15· 10-1930 de pazarlıkla iha
Jesi takarrur eden Ankara şeh· 
rine su isalesi hakkında ki mü· 
nakasa 27-10-1930 tarihine tehir 

edilmiştir. Tarihi mezkfırdc ta
liplerin saat on beıte Dahliye 
müsteşarlık makamına müraca
atları. 

Karacabey 
dairesinden: 

beledi ve ., 

Karacabey belediyesine muk· 
tazi bin metro tulünde kutru 
dahilisi on iki santimlik kordon
lu ambuvatmanlı font su borusu 
18 T etrinevvel 930 tarihinden 
18 Teırinisa11i 930 tarihine ka
dar bir ay müddetle ve kapalı 
zarf uıulile münakasaya çıkarıl
mıtlır. 

Teklif olunan bedel haddi la
yık görülürse 18 Teşrinsani 930 
Salı günü saat 16 da ihalei kat'
iyesi icra kılınacaktır. Talip 
olanlann yDzde yedi buçuk dipo
ıito veya banka mektubuna ha· 
milen teklif mektuplarım müd· 
deti mezkOre zarfında belediye 
encllmenine tevdi etmeleri 'Ye 
şartnameyi Istanbulda tütOn 
gümrük Tuz:cularda 3 No. da 
Karacabey ıirkctinden talep et· 

meleri illn olunur. 

Mersin postası ıstanbul Mllhkemeı .Aslıye 6 ma 

22T 1111/ı.Ui aairestnden : 
(ANAF ART A)vapuru eş- Halide hanımın kocası Küçük 

rinievel çarşamba 11 de Galata pazarda Hüıeyin efendinin kah-
Rıhbmından kalkarak Çanak- sinde mukim Sadık efendi a-

kale, . lzmir, Küllük, Bodrum, Jeyhine ikame olunan boşanma 
Rados, Fethiye, Finike, An· talebine mütedair daYadan dolayı 
talya, Alaiyeye uğrayarakMer- ita olunan iıtid'a suretinin ika-
sine gidecek ve dönüşte ayni metgihınızın meçhuliyeti hase-

iskelelerle beraber Taşucu, biyle tebliğ edilmediii tebliğe 
AnamurKuşadasınau ğrıyacakhr. memur mübatirin tahşiyesinden 

Andifli Kalkan yolcu ' anlalaıılmış ve ilanen tebliıat 
ve yükü gidiş ve gelişte F et-

1 

icraaı karargir <olmuş olduğundan 
hiyede aktarına uretile alınıp mahkeme· divairhanesin~ talik 
verilir. edilen istid'a suretinin tarihi 

Çanakkale için yük alınmaz. ilandan itibaren bir ay zarfında 
cevap ita edilmediği ve yevmU 
tahkikat olarak tayin olunan 22 
Kanunuenel 930 tarihinde lı
tanbulda 6 ıncı mahke
meıinde isbatı Yücut edilmedi
ği taktirde gıyaben tabkikabn 
icra edileceği malümunuz: olmak 
üzere iJan olunur. 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S I N ) vapuru 21 

T e~rini evvel Snlı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

;anakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birJiktc Altınoluğa uğnyarak 
gelecektir. 

Sıhhat işleri dairesi için 103 
di:.çi nl:it ve edevatı kapalı zarfl 
nakasaya konmuştur. !halesi 2~ 
pazartesi günü saat 14 te Pm 
heyetimizde yapılacaktır. Tal 
yirmi kuruşluk pul mukabilinde 
meyi heyetimizden almaian, \'C 

saatinden cn·cl teminatlarile 1 
tekliflerini heyetimize \'ermeleri .. "' 

Levuim dikim evinde me\c: 
8- J 0-930 t:ırlhinde ih:ıle edileceğ 
edilen köhne süngiılti', arka ç:ını 

kütilklere talip znhur etmedi, 
19-10·930 pazar giınü saat 14,30 ı 

le edilmek üzere tekrnr p:ızarlığ:ı 

nlmıştır. T:lliplerin şarcnameyl he: 
de ve cşy .ıyı saraçhanede ı~, az 
kim evi saraciye kısmında görme! 
füıle saatinden evvel teminatlarile 
tlmize müracaatları. 

"' :/o 

Samsundaki kıtaatın ihtiyacı 
arpa akpnh zarfla münahasay:ı 

muştur. lhnlesf 2110 930 s.-ıh gii 
at 15 te Sam. un a keri satın alı 
mi yonundn yapılacaktır. Tal 
şartnameyi görmek üzere :Pmc 
heyetimize \'e şartname almak ve 
lcrini vermek üzere mezkur kom 
mUracaatlan. 

* * * Hnrlta müdürlüğü için alınacak 

kalem mntban malzemesine talip ç 
<lığından 20 - l O - 930 Paıarte~ı 
saat 14,30 da pazarlıkla ihalesi y 
cakUr. Taliplerin şartnamesi ile r 
nesini Fındıklıda heyetimizde görı 
ve ihnlc saatinden ev .. ·el teminntl 
hcyedmizde hn7.ır bulunmnlan. 

~ '\': "' 
Buradaki kıtant ihtivacı olan lnı 

kapalı zarfla münakasaya konm 
Jhılesf 3· l ı -980 pazartesi günu 
14,30 ta Isparta a kert satın alma k 
yonundıı yapılac:ı.ktır. Taliplerin ş 
meyi görmek üzere Fındıklıd:ı heyı 
ze ve şartname almak \C teklı 
vermek Uzere teminatlarile mezku 
misyona mü,.acaatlarL 

"' il- .,. 

Merkezdekı .L:tnot Jhti) acı olan 
kpaıılı zarfla münakasa) a konmuşn 
lesi 1-JJ -930 cumartesi giınü ı.aat 

Vnkarn merkez saun nlma komiS\• 
da yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ve tekliflerini vermek üzere temina 
mezkOr komiS} onn miır:ı.caatlan. 

* * * 1-11·930 Cumartesi günü kapalı 
in ihale edileceği ilAn edilen ı~t ınb 
ki kıtaat ve mıiesses:ıt ckmıok \•e . 

nakliyatının şimdilik mtinakasad:ın 

nazar edildiği ilAn olunur. 

fDefterdarllk llAnla ! ril _ l!J [i] fi],_ =-
5 ~ [jJ liJ 

işbu arsa (4601) arşın olup beher 
arşını bir llradan talip ol:ınların kıymeti 

mubamlneslnin hlssei musıbcslnin •10 on 
nisbetlnde pey akçcsile beruber 37.450 
dosya numarasiyle S-1 1-SO tarihinde 

Azimette Gelibolu için yük 

Doktor 
Ihsan.Şükrü 

Sinir hastalıklan mütehaunı 
1 

Kiralık hane 

saat 14 den 16 ya kadar bizzat ve\•a idare merkezi rıhtımındaki 
btlvekAle Jstanbul 4 ncü icra dairesi~e 
~üracantları ildn olunur: (64-286) büfe ve rıhtım üzeri mekülat 
ı--···xı:n:m:ı~ ve meırubat satıcılığı bir se· 

ffsELANiK sAN.KA'sl=~.~. ne müddetle kiraya çıkarılmı' 
H ve idarece açık attırması tem· 

? r-· ~ ... ~ - ~ ili)~ 
... 1']1 ~'- li ~' 

ı[i] 1 ~1r11 ~ - lJ=_I 

alınmaz. Cuma ve '.>'1.,.ardnn maudo 2 den 6 ! 
kadar Tei>ebaşı 73. TeL Beyoğlu 1 

862, Kadıköy 49 

BAYRON MARSlLYA EKSPRESi 
Morsilya, Pire ve Sel~nikten bek· 

lenmekte olan: 
"ANDROS,, Bug'iJnkıl bulmaC1Jmız U 1888 dt: tesıs edilmi~tir ğ dit edilmiştir. Kat'i ihalesi 

•• · •• lüks posta vapuru 20 teşrlnievelde 
Soldan sağa ve yukardan atağı: i'"SERMA YESI 30,000,000 FRANK fi 22-10-930 tarihinde yapılaca- limanımıza gelecek ve 23 teş-

Merkezi umumi. İıtanbul ~ g·ından iıteyenlerin o gün le· 1 rinlevvel percembe güniı tam .saat 10 
J - Muhtemel (5), çapkın (5) Tü k ı 1 v 

r ye şubeleriil vazım müdOrlüğUne gelmeleri. do doğruca Pire ve Mor.silyaya hare· 2 
- AE (2), dc:n (

2
) i Galata, lstanbu~ İzmir, Samsu~ fi 1p11ı11ı..haıa••~~!'!!!!!'!'~~~~~ ket edl'cektir. Her sınıf yolcu ve em· 

! = :a~ıta{4~~>·m~~~:e~4)(s). geber (S?) 

1
n AdY,i..,;:,'j~;.n pıbeler l'il"'ALEMDAR'";.;';J';J~;·=] tl•i)ç~~~:•y;,.~;~~ıC:~:;; i~n yaıakb 

5 - Duman (9) SeJA"'ik Atine Kaval .ı •1 ve ,_·organlı hususi kompartımonlorı "'' • • a •t :: \ r A p U R L A R 1 ii 
6 S 1 {S) H .. ) .. b k h :z •• vardır. Umumi acentesi : D. Anag-- eçme er .. er tur u an a mua.ne!Arı r: :: f~ 
"l K J (3) k ] h : •• : 8 • • ı t vp 19 • nostopulos ve K. iskidis. 

- u P itibar me tup ıı~ er nevi akç H !i U 9 n T ur.u. l :i Galata Çinili nhtım han. 
8 - Bir vezin (4). yassı ekmek (4) •• Uzerfnden hes&batı cariye, çek ~!fi eşrını eve ii ı•--·-----------.. 
9 - Kalll (2), medluller (5) anne (2) H muamelAu • ii H p fl z D R günü akşamı saat i! - -
ıo - Asıl (2), iki (2) lmrnm:w::c::.:::::aı=:::::- ::::::H fj JI 18 de Sirkeci rıh- i! f1Joğum.~?,d 3A ın hastalıkları ı 

--
11 - Do"'rultaıak (5),. ~p-al_an_<S_) ___ J_____________ 1ı: tımından hareketle (Zonguldak, !İ ı u0tehmkatssısı _ 6 _ : :: ı o or 

Tu .. t u·. n 'ı n h ,. sarı umum m Ü d ,. r- fi ~0u~b~~·:::.
0

~~~~::~u;ize0:; ~~ ı liH üs eyin N aş it 
if Hopaya azimet ve avdette !! Türbe, eski Hilaliahmer binası 

ll'gvı'nden,· ji Vakfakebir, Görele ve Ünyeye il ı No. 10 Telefon: lst. 2622 
ı! dahi uğrayarak avdet ede- ii ı -- -- ·--- --
:: kti :: Doktor 

10 Top tel: Bir metro arzında, 190 ~flo çelik ıaf_ha. (lama~ H ce M:;acaat mahalli : Jstanbul ~i 
MUnakasa ile alınacak iki malzemenın nUmunesı ıdaremızde :: H :: 

1 .J o - 1 k • ~S Meymenet anı al111daki ya· !! 
lllevcuttur. Alınacak tel, pinömatik makine er~e t tun c eme ıçin- H zıhane. Telefon lstanbul 1154 iE 
dir. Çelik fh lar makine'erimizdc kullanılan lama bıçaklarının :::::::::ıı:::ıı:::::::::::::::::ı::::::::ı:::::::::::::::fi 
• sa a ' d ü k d ıınaline mahsustur. Alınacak safhaların eb a ı m ra~aat vku u~? a 
bildirilecektir. Talip olanlann yilzde yedi buçuk temınat a çehnyle 
beraber 27 T eşrine:r ... el 930 Pezarteıi gUnti ıaat 11 de Galatada 
tlitün inhiaar idaresinde mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve cfrf'nci hastalı klor tcda \'iha nesi. 

l\'.ıırakoy Top~ula caddsier 34 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada her gün öğ

leden sonra saat (14-16) de ls
tnnbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde haa
talermı kabul eder. 

lstanbul: Tel. 2398 

Üsküdar m3l müdürlüğünden: 
No: 52 Kalamııta Zühtü p 

mahallesinin Fener cndcJ esiı 
dört oda, bir salon ve saire 
Tahmin olunan mahiye 40 
bedeli icar mahbemah 
rilecektir. HOkiimetin dile< 
anda tahliye edilmek şartile 
bir sene müddetle ıcare ver 
ceğinden müzayedeye iştirak 
deceklerden ° o 7 bucuk pey ak 
si alınacaktır. icar muame 
23-10-~30 perşembe gUnü a 
15 te Üsküdar mal mUdürlOğ, 
de aleni müzayede usulile ya 
lacaktır. (R) 

Kiralık Gazino 
Üsküdar mal müdürJuğunden: 
No: 50 Kalamıfta Zühtü pı 

mahallesinin Fener caddesirı 

bir oda, bir mutbak, bir bi 
ve bahçedir• Tnhmin olunan rı 

biye yirmi lira bedeli icar mı 
bemah verilecektir. Hükiime 
dilediği anda tahliye edilm 
şartil ve bir sene müddetle i• 
ra verileceğinden müzayede: 
iştirak edeceklerden ° 0 7 buc 
peynkçesi alınacaktır. icar m1 

m_elesi 23· 10-9JO ~crşembe l 
nu sa t 15 de Üsküdar 11 
miidürlUğUnde aleni milzayf: 
uGulile yapılacaktır. (R) 



Guet"e gö.adertlcctt mektuplann üzerine idare içinse 1 idare ] yuıra 
alt ise 1 Yazı J 11arctl kooolmalıdır 

lull•.,.. ..-.-ıanD •adead-. lu:rmetı m..ı.ad<lenoıa m•kt•pl&H ..... m.aı pval&nrı 

kaybolmaamd&11 .,. aıalana mw..1-.tmd.e ı.ı...a ., .. ·,.ı d.ft)dlı 

Gemi zinciri satılıyor 
Tahlisiye urnurıı ıı1üdiirlüğiinde11: 
Anadolu kavağı'nda tahlisiye deposunda mevcut bir kaç parça

dan mürekkep tahminen 80 kulaç mikdarında gemi zinciri 20 teş
rinievvel 930 pazartesi günü saat 14 de Anadolu kavağı'nda tahli
siye deposunda satılacağından taliplerin Anadolu kavağı'nda tahli
siye deposunda satış heyetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Balıkesir vilayeti 
cümeninden: 

daimi en-

Ilıca-Burhaniye yolunda birinci kısım itibar edilen OOX90 ile 
94Y 100 üncü kilometreleri arasında ve bedeli keıfi 15222 lira 93 
kuruş ve yine aynı yolda ikinci kıaım itibar edilen 95 X910 ile 
99X375 inci kilometreleri arasında bedeli keşfi 22116 lira 90 ku
ruş olan yolun tamiratı esasiyeleri 30-10-930 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapah zarf usuli ile 
yirmi gUn müddetle münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların müna
kasa şeraiti umumiyesinde muharrer evsafı ve ehliyeti haiz olma
ları lizım geldiiinden yevmi mezkfirda buna dair vesikalan ve 
dipozito makbuz veya mektupları ile encümeni vilAyete ve bu hu· 
susta daha ziyade malumat almak isteyenlerin daha evvel encü
meni viliyete ve naha dairesine iJ!n olunur. 
----- ---- - ---- - - -----------

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

edilip muayyen gilade ihale edilmeyen harbiye mektebi binuı inşa
ıı yeni şerait dahilinde kapalı zarfla tekrar münakasaya konmuş
tur. lbalesi 27-10-930 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktar. Ta-
liplerin şartr a ne, proje ve fenni ıartlarını görmek üzere herglln 

Ankarada merkez satın alma komisyonuna mllracaatlan ve mOna
kasaya ~tirak edeceklerin ogfhr ve saatinden evvel teklif ve te. 
minat mektublarını makbuz mukabilinde mezk6r komisyon riyaae· 
tine vermeleri. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Evkaftan maaı alan ve yaşları yirmi beıi mütecaviz: kızlarından 

yoklamasını yaptıranlann iki senelik mıaılarının 'tediyatına ıehri 
halin yirminci pazartesi günü baılanacaktir. Yoklamasını yaptır
mayanların tarihi mezkiirden evvel idareye müracaatla matbu ilmll
haberlerini ve icap eden izahatı almalan. 

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

TAYYARE PiY ANGOSU BiLETiNI 
ALiNiZ. 

4 QncU keşide 11 Teşrinisani 1930 dadır. 

Büyük ikramiye 45,000 
~ 1111~~~~~1111~~ 

1 Jandarma imalathanesi ilanatı 1 ._ _________ ___ 
Çanakkale 9 uncu ef- Çanakkale iS N. lu ef· 

ra tmektebinden: rat mektebi müdürlü-
ı - Çanakkale 9 uncu jandarma ğünden: 

mektebi talebe efradının iaşesi için yüz Kilo 
atmış beş bin kilo ekmek 1.9.930 dan I 65000 f.kmek 
931 senesi Ağustos gayesine kadar 1 - Çanakkale 3. numaralı jandar· 

• •••••••e Tarife••••-•• • • 
: ı Detalık L.uru' SO : 
• • 2 50 ~ • • • • 
: s • • 65 : 
: 4 :15 : • • • • 
: ihtivaç kalmavın- : 
: cava kadar ( azamı 100 ~ 
: 1 O dcf a) ilAn edil- • 
: mek uzere mak/u : 
• • 
r b~~~=~er:::D::~ ~ ayb~ için i 
1 4 satın geçen lllnlann ruta patın : 
; için :S er kuruş zammolunur. • 
, ..•...................... : 
Satılık arsa - Beyazıtta Tavşan· 

taşında Emlnbey mahallesinde bir arsa 
~anlıktır. Talip olanlar Yeni postahanede 
tefrik memuru Ziya beye müracaat 
etsinler. (J O) -------

Seyyar Hanım memur istiyo-
ruz - Yapacağınız ~atışa göre ayda 
90 liradan fazla kazana bilirsiniz. 

lstan bul dördüncü vakıf han içinde 
Unionkoltesirat. (I ) 

Taksitle J 2 liraya 20 liraya 36 lira· 
ya 55 liraya Elbiseler, Paltolar; Manto· 
lar. Muşambalar. 

lstanbul dördüncü Vakıf ban içinde 
Unionkultcsirat. (1) 

Müracaat evi - Fabrika ve her 
hangi bir depoya elvirişli ve mükemmel 
rihnmı bulunan arsayı sanyor. Tel. 474 
Bo. (2) 

Zayi av köpeği - Bir av köpeği 
bulunmu~tur. Sahibinin Ikşlktaş'ta Hüsnü 
tabiat lokantasına müracann. (3) 

Satılık - Fatihte tramvaya iki da. 
klka mesafede Eroirlerhını cadde~lndc 18 
numaralı mUceddet ve metin olarak 
inşa edilmiş k!r~ir iki oda bir mutfak 
bir daraçası olan hane ehven fiyatla 
acele satılıktır. Görmek için derununda· 
kilere pazarlığı için Fatihte askerlik 
~ubesi yanında Cilmhuriyet kıraathane· 
sinde komisyoncu Rüştü beye müracaat· 
lan. (3) 

Pansiyon aranıyor - Darülfü· 
nuna devam eden bir efendi iyi bir aile 
yanında pansiyoner olmdk istiyor. Sirke· 
ci Reşadiye oteli müdürü vasıtasile Y. S. 
rumuzuna tahriren müracaat. (4) 

it arıyorum - Hesabım \'e kale· 
mim kuvvetli, çalışmaktan yılmam, mü
nasip iş an yorum. Adresim : Üsküdar 
post restant J. C (4) 

Zabitana, Hükumet, Banka, 
Şirket memurlarına - Taksit ile 
yalnız I 5 gün için her gün öğleye kadar 
elbiselik ) ünlil ve ipekli kumaşlar erkek, 
kadın için hazır, ısmarlama elhiı;eler, 
paltolar. mantolar, muşambalar, gramo
ronlar : lstanbul dördüncü vakıfhan içinde 
UnionkoltesriaL (7) 

müracaat evi - Cumadan maa· 
da her gün müracaat kabul eder. 

Galata Aleksiyadi hın 
Telefon 474 Beyoğlu 

6-10-930 tarihinden itibaren yirmi beş ma mektebi talebe efradının 1-9-930 

gün müdedtle kapalı zarfla münakasa- ktardihindb~n 931 sel"knc~i a1ğu~tos gaykeskin~ Daktilo isteniyor - Fransızcı· 
d.1 1

• t"r a ar ır sene ı ıaşe enne mu t ezı . ya vaze ı m ş ı . • . . . dan türkçe türkçcdcn fransızcaya tereli· 
2 - Ekmeğin ihalesi 30-10.930 Per· lG.)OOO kıJo ekmek 6-I0-93o tarıhınden meye muktedır fazla olarak İngilizce \'e 

]• t 
1 

itibaren 25 gün müddetle kapalı zarfla 1 h 
şembe günü zava ı saa 5 te vilayette münakasaya vazo)unmuştur almancııya vakıf bir dakt~ o anım 
icra kılınacağından ihaleden ene] mek 2 Ek - . .h 1 . 30 •10-930 aranıyor. Taliplerin gazetemızde vasfı - megın ı a esı · per-
te "d · ·· t ede tal" ı be il ·· t b t .1• t d . adresine mür,ıcaatları. p ı aresıne muracaa n ıp ere şem g nu saa on eş e vı aye aı· ını 

derhal şartnameler mektep müdiriye- resinde icra kılınacağından ihaleden mı~nı~~~l~~nııı~~~lllll~u 
tinden verilir. evvel mektep idaresine müracaat eden .-------------... 

-- SAVISI Y l::ROE t> KURUŞ --HER 

l\ lATBA:\ \! !:!: l>A IU~HA:\'1': 
IST,\NB llt. Babıali. Aokara caddes odc "VAKl'I "T RDl .. 

e 117' ı>A.R E IŞLEr.ı 1971 
ı, 

Fuat ve şürekası 
Muallimlere , Devlet memurlarına ve Banka 

• 

i LE 
Satış muamelesine başlanmıştır. Tafsilatını müessesenin 

Sultanhamamındaki manifatura mağazasından 

Müdüriyet : Ti. lat. 192 

[ 
Devlet Demlryolları ilanlara ] .._ _______ _ 

Memurin ve müstahdemin resmi elbise palto ve saireai kapalı 
zarfla münakasaya konınuftur. 

Münakua 3 Teşrinisani Pazartesi günü ıaat 17 de Ankarada Dev· 
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 16,30 a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa tartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşadaki veznelerden tedarik edebilirler. 

* * .. 
100 ton sürşoför yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 10/ 11/ 930 Pazartesi günü saat 15 le Ankarada Devlet 

Demiryolları binasında yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 

kat teminatlarını aynı günde ıaat 14,30 a kadar münakasa katipliği
ne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankara 
da ve Haydarpatada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * • 
So ton Üstüpü kapalı zarfJa münakasaya konulmuıtur. Milnakasa 

17-11-930 pazartesi ienü saat 16 da Ankarada Devlet demiryol

ları idaresinde yapılacaktı. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak

kat teminatlarını ayni gllnde saat 15 30 a kadar müna\<asa ko
misyonu kitipliğine vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka· 
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

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

Istan bul Ticaret miidilriyetinden: 
Jstanbul Leblebiciler esnah cemiyetinin idare heyeti intihabı 

20-10-930 pazartesi gUnll saat 10 dan 16 ya kadar Kilçükpaı:ar, 
Kantarcılarda Vatan hanında 4 numaradaki Cemiyet merkezinde 

yapılacağı alakadarana ilan olunur. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Kilo Cinsi 
2000 Gaz 

100 Benıin 

30 Çay 
1600 Soda 
Guraba Hastanesine lüzumu olan balada muharrer dört kalem 

erzak ayn ayrı aleni münakasaya konulmuıtur. 9-11-930 pazar gli
nll saat on beıte ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak 
üzere her gün Levazım idaresine ve ihale günU de idare Encüme

nine mUracaatlan. 

Zonguldak Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdirliğinden: 

Ereğli, Barlın ve Safranbolu hastanelerine muktezi tesisat eş• 
yası 29-10-930 Çarşamba günü villyet encümeninde iba~e edilmek 
üzre 21 gün mtlddetle münakasaya vazedilmiıtir. Taliplerin o/o 7,5 
teminatlarile teklif mektuplarını göndermeleri ve bu hususta tafailit 
almak istiyenlerin Zonguldak Sıhhat ~e içtimai Muavenet müdl1r-
1Uiüne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Istanbul emvali eytam 
idaresinden : 

3 - Münakasaya iştirak edecek ta. taliplere derhal şartnameler verilir. Jandarma ı malAthanesı 
Jiplerin verecekleri teklifnameler şart- 3 - Münkasaya iştirak edecek ta- ._ ____ •"•a•n-ıa_r.• ____ _.

1 
namedeki şerait dahilinde verilecek tiplerin verecekleri tcklifnameler şart- 19883 ita 21760 takım maa 
fiat yazı ve ya rnkkamla okunabilmesi namedeki ~rait dahilinde verilecek fi. serpuı ve dolak yazlık elbise 

.Ahmet llarudi efendinin istikı·az eylecJ = ği mebalif! mu
kab:linde idaremiz ulu.lesinde vefaeıı ruefruğ lrnluua11 
Knsınıp~şa<la Nalıncı has: n nwlıalles: nde Kulaksız c~ld
tlesinde 18, 40, 42, 44, 46, 48 ınımarah ıııaabahce ınfıf .. 
rez ur bap lıaııe satılıktır. MezJ..tlr lınneııin arsa~ı 1 37 
z=ra olup 5 oda, 2 mutfak, 1 kuyu, 1 <laracayı havidir· 
Zenıiu katı J..arg;r iizeri ahşaptır. 

için açık yazılacaktır. yat yazı ve rakamla okunabilmesi için 
4 - Bedeli muhammenin % 7,5 te- açık yazılacaktır.. biçki ve imaliyesi kapalı zarfla 

minatı muvakkatcsi sandık makbuzu 4 - Bedeli muhamminin % 7,5 te· münakasaya konuldu. Müna
ve ya hükumetçe maruf banka mak· minatt muvakkatesi sandık makbuzu kasa 8 - 11 - 930 cumartesi 
buzlan kıymeti muharreresi üzerinden ve ya hükumetçe maruf banka makbu- gilnü saat on dörtte istanbulda 
istikrazı dahili tahvilatile borsa fiatla· zu kıymeti muharreresi üzerinden is- Gedikpaşada Jandarma imalit
nndan % 10 noksanile sair miJJf esham tikrazı dahili tahviHitile borsa fiatm· hanesinde yapılacaktır Şartname 
ve tahvilatın teklifname ile birlikte dan % 10 noksanile sair e~ham ve tah· 
ikinci bir zarfa koyarak komisyon riya- vilatın teklifname ile birJitke ikinci bir 
setine birer makbuz muıtabllinde veri· zarfa koyarak komisyon riyasetine hl· 
lecekür. rer makbuz mukabilf nde verilecektir. 

imalathaneden tevzi olunur. Tek
lifnamenin tarzı imlisı şarlncme
de yazılıd11. 

ilk miizavedcsi ı 50 lira bedelle talibine 16- l0-930 
tarih nde ac~ldı. Kat,,i ihalesi Je 1-1 ı 930F cum:ırtesi gO
ııüne bırak;lm1ştır. Fazlasııın talıp olanlar o gun s ıat 1 ~ 
buçuğa kadar Adlı~e hirnlsı llahil.nd~ lsıaııl.ml Ena,·nh 
Eylaıu idaı esine miiracaa1 etsinler. 286 -62 

Mes'ul müdür: Re~ 


