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mesinde bir mani varmıdır?,. 1 L .... .A. llrlT TILC.a· ... , --ıLı••..mJ 
Hor iki surette düıün•nler çok T ...._.... lft A VO 1:1. · .,, 

yanlış bir harekette bulunmuş 1 ~ H A ,la •• L 111 RI 
olurlar. 

Bıze öyle gelirki değil resmen ' G • H R 101 b ı f • 
damgalı kimseleri usteıere koymak, a Z 1 z. . a O ilU a CJ as n 

milliyetçilik bizim ıuanmı:r;dır di-
yenler, Türklüğün bir tabiiyet Irak komiserini Bu büyük Ingiliz hava gemisi içindeki yol-
cUzdam taıım~ktan henüz başka •-•bul b d 1 cularla beraber nasıl yandı ? 
bir eser, bir kalp çarpıntısı !Au. uyur u ar 
ile iıbat edemiyenleri , Ankara, 6 (Telefon) - lngilte- . (AA) l ·ıt kat 100 metreden fazla yaklata-
bu tabiiyet kendisinin intihap renin Irak komiseri bugün buraya Beauvaıa S · : · :--: ngı ere 

Id" Ak t 4 t R · · ·· h hava erkanı harbiye reısı M. John 
etmesine veya intehap olunma- Hge ıt. fşamd saak b e

1 1eısıdcumM~r Salnıon ile bir çok lngiliz gazeteci· 
sına mani olmasa da milli teşek- z. ara ın an a u 0 un u. u· · ·ı b ı · l 

teakiben Başvekilimiz komiser ce• l~rı tayyare 1 e ura;,;a ge mıt er-
küllere intihap ettirmek için b' k dır 

naplarını kabul ederek ır saat a- · 
5 

d 1 ·ı · p · 
daha müteenni olmah idiler. Niha- d k t Saat 1 ,30 a ngı terenın arıs 

ar anuş u. · ku d Bo Al 
yet bu fırkanın ilk gün~ndenbe- hava ate,esı ınan an ne -
ri salihiyyettar kimselerin beya- Kızmıslar lonne, belediye dairesinde beyaz 

' bayraklar ve çiçeklere sarılmış o-
natm karıştırılmış olan bu hadi- İ lan tabutlar dahilindeki kadavra-

. 'b' ı A f zmirdeki n1uhalıf O'&ze-senın manası ' ıze rey azım - ., ların hüviyetlerinin tayinine batla-
okadarl,, hükmüne uyarak sene- teler ne yazıyorlar mıştır. Mumaileyh, bu vazifenin i· 
Jerdenberi umumiyet itibarile İzmir, 6 (Hususi) - Buradaki fası hususunda müşkülata uğradı-
milli milcadele tarafına candan S.F. taraftarı gazeteler Hizmet ga- ğından ve kadavralann hüviyetini 

t Üh t · t k · t zetesi ve Zeynel Besim Bey hak- tayin etmek mümkün olmadığın· eYecc .e memışve c me ıs eme- .dd 1. 1 kt . L_h d 
d

•w• • b k b"l. tih I d kında şı et ı yazı ar yazma a- dan bu ıfe yarın saucı ta evam 
ıgmıde u a 1 ın ap ara One dırlar. (Hizmet) bugünkü nüsha- edecektir. 

kadar yabancı kal malda muıirren sında son vaziyeti izaha çalışmakta Felaketten çok müteeaıir ve 
göıtermiş olanlara zümrelclere karşı müstakil kalmak istediğinden hah- müteheyyiç olan ahali kaza mahal· 
nispi veya gayrmispi, fakat herhalde setmektediı-. line bir çok çiçekler getirmektedir. 

dini temsil mecburiyetimiz: var- K t J 'f Beauvais, 5 (A.A.) - Şimdiye 
. - . as anıonuüa maarı kaadr enkaz altından 47 kadavra 

mış manasmı verecek hır hurrıyet K t 6 (V akıt) Şeh k 1 o·" ·· - h -.• 1 f . . k k as amonu, - - çı arı mıştır. ıger uçu enuz en· 
ve ıtı i aıyasetı o usu neıret- rimizde eski Namazgah medresesi kaz altındadır. Kaza eınaımda ba-
mek lUzumsu:r;, hatta belki de meydanında 38 bin lira ile inta o· lonu 12 adam sevketmekte ve bü-
muzir bir fedakirlık olur. lunacak aıri ilk mektebin temel tün diğerleri uyumakta idiler. 

Bu sözlerimizin maoasmını ıui atma merasimi bugün yapdmıfbr. Pariı S (A.A.) - Hava JlAZJl'J 

tefsire oğumaktan kurtarmak Balkan Olimpiyadı hak- M. Eyna~ refakatinde kalemi mab-
için, derhal, maksadımızın liste- kında taf siMt sus müdürü olduğu halde hükUme-
nin umumi havasını tahlilctmek Atina (Neo-Faleron) 5 - Par- ti temsil etmek üzere R. 101 ba1o-
veya anasırı anasır mUJihazaaile lak bir g~it resmi yaptık ve çok n!'ln":n ~elakete uğradığı mahalle 

alkışlandık. Takımımız muntazam- gıtmııtır. 
temsil meyil vaya Hizumunun mü- dı. Dört yarıı yaptık. Haydar yük- Paris, 5 (A.~.) - R~iaicümbur 
nakaşasına !!'irmek olmadıgv ını k l h M D le M B and ve M ~ se ·atlamada 1 70 e Me met 1500 . oumergue ı • rı · 
"'Öylemeliyiz. de 4,19 la mağlGp oldular. 100 met- Tardieu İngiltere bralı ile l!1gilte-

Maksadımız ıadece daha ya- rede seçmelerde Senih, Mehmet re hükUnıetine ~e R. _101 fa~asmm 
lc ın bir mazide memleket aley- Ali kazandı. Finalde iki Türk iki kurbanlarmın aılelerıne tazıyet tel
hinc diişmanlar ile teşriki mesai Yunan, iki Sırp, Semih ikinci, Meh graflart çekmitlerdir. 
t•tmi~ bir adam bugün Cümhu- met Ali dördüncü, Balkan bayrak Beauvaiı, 5 (A.A.) - Enkaz 

müsabakasında Besim, Ziya, Meh- albndan çıkarılan kadavralardan 
Halk fırkası aleyhine Serbest met Ali, Semih üçüncü geldiler. 25 i balonun merkez kamarasında 
fırkacı ar ile birletir iae bu tarzı Türk sancağı iki kerre direğe çe- bulunmu,tur. SiT Lefton Brankerin 
hucl<eti memleket hesabına sa- kildi. ölüler araımda bulunduğu resmen 
mimi ve dCrüat bir ıiyasi kana• """ 111111"~"11"' ....,,,..,,,.....__ ' ""- teyit edilmektedir. 
tl. t hl" .. 1 k k b 1 k ler ki bu gibiler maazallah bir giin Berlin 6 _ R. 101 kazasını 

madılar. 

Şimdiye kadar 50 kişinin öl· 

dilğU anlaşılmııbr. 24 ceset bu· 

lunmuıtur. Diğer Uçüniln kili 
olduğu anlaşılmıştır. 

Kurtulanlar baı tarafta su de· 

posu yakının da bulunuyordu. Iı

tial üzerine bu kısım uzağa atıl

dığmdan burada bulunanlar da 

bu smetle balondan uzaklaımıı
lardır. 

Londra, 6 (A.A) - Bir lniiliz 

tahkikat heye ti kabili ıevk ba

lonun enkazını bu aabah tetkik 
etmiş ve iptidai tahkikata baı-

lamııtır. Kazanın me~z sebebi 
hakkında ağleden ıonra bir 
teblit n91redilecektir. 

Bove, 6 (AA) - R. 101 iıa· 

retli kabili aeYk balonan uğra
dıiı kazadan yarah olarak kur· 

tulan 8 kitiden biri bu ıabah 

ölmDıtOr. Hava itleri nezareti 

kaza esnasında balonda 54 kişi 
bulunmakta oldujunu beyan 

etmişse de kazadan kurtulanlar 
balondaki yolculann 58 kitiden 

ibaret olduğunu kat'i ıurette 

iddia etmektedirler. Cesetlerin 
lnkiltereye nakli için Dieppe 

limanına bir lngiliz torpito muh
Ylbl g&nderilmek ~lhtmırelen 

tertibatın ahndı"'ı istihbar . eıW-

a n eza ır u o ara a u etme bu maksatlarmda muvaffak olur- • 
saf deruuluk olduğunu söylamekten lar iıe ondan ıonra aillblannı g6rmOı olan bir zat •ak ayı ıöyle Reisi c Ü m hu r 

Gece hırsızları 
Gelateda Amerikanvari bir vak'ı 

Evelki akşam, Galatada A-
1erikanvari bir soygunculuk 
rnk'u~ o]muıtur. 

Galatada Bulgarya otelinde 
oturan Kola isminde bir Bulgar 
meçhul beı arkadaıı ile birlikte 
dnn akıam saat 19 da Galatada 
Beyazıtağa ~okağında 5 numaralı 

: apartımana girerek mllh:eudis 
Aleksandır Efendinin oturduğu 

birinci dairenin kapıımı çahnıı
lar, lıapıyı Aleksandır efendinin 
zevcesi Madam Roto açmııtır. 

Kapıdaki 6 kiıi birdenbire ma
damın Ozerine hücum edip ağzını 
tıkamıılar ve odalardan birinde 
bulanan kasayı soymağa baıla
mıılardır. 

Fakat bu sırada madam ağ
zındaki hezi çıkararak feryada 
muvaffak olmuş, hırsızlarda ltle
riode muvaffak olamıyarak a
partımanm arka tarafından birer 
birer lnVUfmuılardır. 

Galata ve Beyoğlu ~~lia 
in•rlceıı.i en em .... ,..1 •• -.. ~ı.. p,lb hl"1': 

aramakla meşguldür. Henüz hiç 
biri yakalanmamıştır. 

ibarettir. Böylelerinin hele hükii- Serbest Cumhuriyet fırkaaı aley- anlabyor: 
met kuvvdini elinde tutan bir hine te•cih edeceklerdir. Nete- Fran•da 

0
Bove,, kaıabaaıbal- Hz. nin Mersiu La Gazetle dö Fraufort Fransız 

fırka aleyhinde mevki ve cephe k!~ mazileri ıUpheli olan bu kı balonun kHabalan lizerinden S h ti • maliyecisi M. Şarl Ristin maliyemiz 
almış olması daima çok haklı g~bı. udamlarm .s~rbHt fırkaya geçecetini bilmiyordu. Geceleyin eya a e rı hakkında verdiği rapora dair lngi-

M. Ristin raporu 

bir endiıı:eyi tahrik edecek •e gırdikten sonra fıktr ve maksat ta saat ilfi buçukta birçok kimseler Ank d 1 lA t liz menabiinden veı;ilen haberleri 
Y " ke1tdileri ile bir olduklarına . .

1 
ara an a ınan ma uma a . .. h 

l:un!.ıu olsa o!aa serbest fırkanın hllkmettikleri kimıelcre: u Hele kuvvetlı molör ıeılerı e uyanmıı- göre Gazi Hz.nin Mersin seyahat- ~~yıd~n ~~ansız İ·k.te assı~ı: b~· 
temin ettiği masuniyet perdesi bir kere onlan yıkalım, sonra lardır. Balon bu ıırada pek al- leri için hafta sonunda bereketleri ıye~ız ıçı~ se~e ı .muva akt 

1

1
1 

d K ki · S h h · 15 suretı tesvıyeyı tavsıye etme e o -
arlcaaına gizlenerek TUık mille- bunların icabına bakarız! De- çaktan uçuyor u. araya ya Bf- muhtemeldır. eya at ta mınen d - T·· k' · k b'l' t" ·k 

" · l ld ·· ·· k 25 · d A k ugu ve ur ıyenın a ı ıye ı ı -
tinin istih!&s tarihini temıil eden dikleri her ann her kes'ın aöıın- tıgw ı sırada içinde bir iıtıa o u. gun surece ' ayın şm e n a- d. · h kkı d · k b ·· d .u • d .... 1 .. l kt tısa ıyesı a n a anca umu • 
Cürıihuriyet Halk fırkasını tah- zında dolaşan bir dedi kodu Balonun bat tarafı karaya çarp- raya onu muş 0 aca ır. det zarfında bir fikir peyda etmek 
rip için çalııacaldardır hükmU halini .almı~hr. Zan?adiyoruz k! b, fakat balon tekrar doğruldu. Avusturyalı tütüncüler kabil olacağım beyan etmektedir. 
verilecektir. Tek fırkayı ikilcş- karı,• ~ırk~n!n ma~dı •e manevı Maamafih çok geçmeden tekrar M. Rist ayni zamanda Türkiye· 
. k . . . . meı ulıyetını llzerıne alanlar ve d"•til. Dün şehrimize Avusturya tütün nin Paris itilafnameıile memlekete 
ırme ıçm bır ışe koyulanlar bu gllnün tereddütleri araıından 'M9 • • • • • • rejisi erkanından M. Zorney'in ri- tahmil edilen yüke mütehammil ol· 
3ha_ buiünden birinci fırkanın yarını. ıeçmeye uğraıa~lar içia . ~u eınada ıkı ııbal daha ~~- yaseti altında sekiz Avusturyalı tü- duğu kanaatindedir. 
h·ı~•· 1 - h-- bu cıhet çok ehemmıyetle Ye taldı. Bunu d6rdOncll •e en fl - tun·· taciri gelmi"tir. Alman maliyecisi M. Müller ta-

1 ı aııne e çırpmaya azırman- d k'k . • · • · · b• 1 3" 
.. .. . .. .. -- - a ı a geçmeden nazan dık- detlı ııtial takıp ettı, ır 8 ev Tütüncüler memleketimizden rafından verilen rapor bir çok nok-

mış go~unenlerı gormuyorlar mı? kate alınacak bir noktadır. sütunu yllkaeldi. mühim miktarda tütün alacaklar- talarda M. Ristin istihraç ettiği ne-
ŞOphesız Serbest fırka erkanı bilir- Mehmet A.tım KaylOler yardıma koıtular fa- dır. ticelere tevafuk etmektedir. 

ettiler • Bir an odada sobanın 
horultusundan baıka bir ses 
iıidilmcdi. Fakat bu sessizlik 
bir dakika kadar devam etti. 
Sonra ilk söze başlıyan Atıf 
bey oldu. 

- Arzunuzu öğrene bilirmi
yim '? 

Rüştü ya vaıca başını kaldır
dı. Titrek bir seıle söze başladı. 

- Size hazin bit hikAyeden 
bahsedeceğim. Ziyaretimdeki 
maksat bir arkadaşına verdiğim 
sözü tutmaktan ibarttir. 

Herke. gibi bende umumi 
harbe iştirak etmiştim. Malum 
aliniz harp, dimek, gitmesi ko
lay olduğu kadar avdeti müşkül 
hatta muhal bir macıraya abl-
mak demektir. Orad~ ölüm, ko

lay olduğu nisbette eceli gelmi· 

yen nice adamlar da vardır ki 
orada aldıkları en aj'ır yaralara 
rağmen hiJA yqamaktadırlar. 
Jnanumııınız, bana YÜcudumda 
kaç yara bulunduğunu farzeder
siniz. 

Dile kolay bu .• Tam on Hkiz 
sllnğü, şarapnel, kurıun yarası .•• 
Fakat bakınız hali sağlam 'Ye 
zip zindeyim. 

Irak cephesinde harbediyo
rum. Rüştü isminde bir manga 
arkadaıım vardı. Çok sevdiğim 
bir arkadaıtı. Taliimiz bizi dai
ma beraber bulundurdu. 

Erzurumda beraberdik, Ça
nakkalede beraberdik, en sonra 
Irakta gene ayni bölüğe dOştilk. 
içtiğimiz su ayrı gitmezdi. Si
perde bile yan yana bulunurduk. 

Bu arkadaıım bana biltOn ter-

climleci halini anlatmıştı : 
Harbi umumi O'lerine askere 

gitmiı. lıtanbulda bir zeYcesile 
altı aylık çocuğunu bırakmış. 
DarU dünyada hiçbir melceeri, 
hiçbir tanıdıklan, hiçbir mute
kilarıyokmuı. Botun harp müd
detince her gece bana onlardan 
habaederdi. Bilseniz onlardan 
babaettiği esnada gözleri nasıl 
parlar, ıeai nasıl titrerdi. 

Onu en fazla müteeasir eden 
nokta, ailesinden mektup alama
makb. Acaba ölmüıler mi idi, 
yokaa kalmıtlar mı idi? bilmiyor· 
du. 

Nihayet bir iece her vakitki 
gibi siperde yanyana harbediyor
duk. Mehtaph bir gece idi. Gök 
yli%ü hap iecelerine has bir ber
raklıkla ma1mavi idi. 
Oıtnmüzde bir obüı patladı. 

Akabinde yanımdan: 
- Aman!... 
Diyen bir ses itittim. Batımı 

çevirdiğim zaman Rüıtünün elin-

deki silAhımn düştiiğUnU ve son· 
ra aağ elile omuzbaıını tuttuğu· 
nu gördüm. 

Derhal sillbımı bıraktım. Ve 
arkadaıımın muavenetine koş
tum. KeDdisi, yavaşça omuzuma 
dayandı. Çok halıi:r:di. Kesik 
keıik: 

- Yaralandım... Dedi. 
Ve sonra kesik kesik ılSzleri

ne devam etti : 
- Bilmiyorum, yaram ağır mı, 

hafif mi?.. Şayet ölürsem, una 
vasiyetim olıun. Eğer bir inn 
ölmiyerek sağ salim latanb~la 
dönersen, karımı ve çocuğumu 
bul ve onları bu' ı ık için her 
çareye baş Yur. Yaşıyorlarsa 
Semabate sc i .umı söyle ve 
oğlum Turbanın tarafımdan, hiç 
olmazsa bir kerecik alnından •e 
yanaklarından öp ... Bu, ıana son 
vasiyetim olsun . Eğer bunn ya
paraan, hem bana ıon bir ar· 
kardaflık etmilj olursun, hem de 
mezarda ruhumu ıat etmit olur· 

ıun .• 
Bu vasiyetin akabinde arka

daşım hiçbir ıey söylemedi. 
Sadece batı, ıakmdan kopmuı 
bir çiçek ıeklinde yan tarafa 
düştü. Bu suretle arkada,ım ıon 
ıöılerini ıöyledikten sonra öl
müttU. Yüztınde tatlı bir tebes
süm •ardı. Ertesi aabah, onu 
ıiperlerin arkalarında çöltin 
meçhul bir kenarında kendi el
lerimle gömdüm. Ve bulduğum 
kmk bir tüfenk dipçiğinden bat 
ucu na bir itaret diktim • 

Atıf Beyin yüzündeki hayret 
ve teessür, şamil bir Yils'at al
mıvt;. Gayri ihtiyari oturduğu 
yerden fırladı. 

- 0,0 !ff •. Ta kendisi.. diye 
bağırdı. 

Şimdi Rüştünün içinde bir kaç 
saat evel imamın mezar baım
da dua eden sesi canlanmıştı. 
Şimdi duada bu sesin, Turhanm 
iımine anntsi Semehatin ismini 

[Bitmedi] 
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c. H. F. namzetlerı V alının beyanatı -----------·--,- \· 
• -

• 
! • Müdahale yapıldığı yalandır ~ 

S. C. F .. bayrağı alhnda 

topti.:.~~ade a;::?da 1 :· intihap işinde kanun, her tesirin 
intihap edeceğiniz adamlar 

ibret! 
1 

Memleketin en temiz, kıymetli 
ve iş bilir evlatlarıdır 

Don S. C. Fırkasının bele- ı ~ f k• d t t J kt d 
diye namzetleri liıteai hak- ' ~ ev ın e u u ma a ır 
kmda mütalea beyan ettiği- I~ 
miz ıırada bu listeye dahil latanbul valiıi Muhittin B. dOn 

Cftmhuriyet Halk fırkası tara
fından 1.atanbul ıebir mecliai 
için göıterilen namzetlerin liate
aini netretmiftik. Bu listedeki 
iaimlerin aahipleri umumiyetle 
tanmn:u., ıevilmiı, itimat kaun
m!f zeyattır. 

C. H. F. namzetlerini tea
bit ederken gerek bu noktalara, 
gerek bu zevabn tehir iılerile 
a1ln alaka ve ibtisaa ıabibi kim
aeler olmalarma bilbaua dikkat 
etmiftir. 

G. H. F. namzetlerinden TeY
flk, Teriik Amir, Raif, Mehmet 
AH, Ştıkrü Ali ve Sezai Beyler 
ıehreminliği Ye ya ıehremini 
muaYinlij'i ebniftir. OakOdardan 
naımet g6aterilmlt olan Hasip B. 
Anadoluhiaan belediye mOd&r
lltGnde bulunmuştur • 

Halk fırkası namzetlerinden 
awkat Sadettin Ferit ve ecza 
ithallt taciri Haaan Necip bey· 
Jer uzun mOddet cemiyeti umu• 
miyei belediyede ikinci reWik 
ve reiı vekilliii etmiflerdir. 

Namzetlerden elli altı kiti de 
bundan en:lki villyet ve bele
diye meclislerinde çallfmlf, biz~ 
met Ye mu't'affakiyetleri g6rlll
miif, beledi ve idari itlerde ma
l6mat ve rhuh sahibi kimse
lerdir. 

Bunların haricinde lı banka11 
mldGrii Muammer, ticaret oda11 
reiai Nemli zade Mitat, ticaret 
oduı ikinci reiai Hamdi~ Zahire 
bOruaı reiai Furfüiı zade Murat, 
Sanayi birliği umumi katibi Naz
mi Nuri beyler ikbaadi sahalarda
ki faaliyet ve muYaffakiyetlerile 
temayO:ı etmiı, tehir itlerinin bu 
cepheden tetkik ve tedvirinde 
kendilerinden azami fayda gö
rileceji muhakkaktır. 

CO.mburiyet Halk F ırkasmm 
namzetleri arasında bulunan 
Nakiye, Rana Sani Ya•er, Safiye 
Ht1eyin, Utife Bekir, Ayte 
Remzi Ye Seniye lamail Cenani, 

Refika Hulüsi Behçet, Hf. ler 
memleketimizin en nezih ve hflr
mete ıayan tanınmış, uzun müd
det irfan hayatında, muhtelif 
hayır cemjyetleriade Ye kadın 

te9ki1Ahnda muvaffakiyetli me
saileri görillmllt mftnevver kadın
lanmızdanclır. 

Halk fırkasının namzetleri 
arasında bulunan Tevfik Salim 
Pı, Ihsan Sami, Emin Şlikrii, 
Feyzi Ahmet, Galip Hakkı bey
ler gibi maruf doktorlarımız 
için fazla söz söylemiye lOzum 
yoktur. 

Namzetlerden avukat Ömer 
Faruki, Noter Mitat Cemal, 
Celil Feyyaz, Nüzhet, Methi, 
Y uauf Nuri, Esat beyler kıymetli 
hukukçularımızdandır. 

Eaat B. lstanbul bidayet mlld
deiumtımiliğinde ve ceza reiıli
ğinde bulunmuttur. 

C. H. F. namzetleri arasında 
dörtte muharrir bulunuyor. Bun
lar Ali Klmi, Etem izzet, Kemal 
S~ih, Refik Ahmet beylerdir. 

Ali Kimi B. bir çok eserler 
vilcucle getirmiı, kitapları mek
teplerde talebeye feyz ve irfan . 
veren bir muharrirdir. Genç nes
lin kıymetJi ediplerinden Etem 
lzıet B. romanlarile kendisini 
karilere sevdİmıİf bir muharrir
dir. Ayni zamanda gerek gaze
tecilik, ıerek fırkacılık ilemin
de seaelerdenberi kiymelli mesa

ili ıebketmiı olan Etem izzet 
B. matbuat ve Beyoğlu himayei 
etfal cemiyetlerinde ve kimsesiz 
kadınlan çalıtbrma yurdunda 
idare heyeti azasıdır. 

Cnmburiyet gazetesi yazı itleri 
mndortı Kemal Salih 8. de mat
buat hayabnıu kıymetli bir uzvu
dur, milli mOcadele senelerinde 
Ankarada Y eniifin gazetesinin 
yazı mOdGrlOjünll yapmıtbr: 

lstanbUl tuarruf ve matbuat 
cemiyetlerinde idare hey' eti aza
sıdır. 

olan Rum ve Ermenilerin \bir mubarririmize intibaplar hak-
şOpheli kimselerden olup ,, 'kında ıu beyanatta bulunmuştur. 
olmadığını bihakkın tetkike · : "intihabata mlidahele edildi-
muhtaç olan bir nokta ola- 1 ~ 

d ' ı ı 1 .~ğine dair bazı aazetelerde tiki· rak göstermiştik. Ara an · ·· • 
24 saat bile geçmedi. Bi- :: h et yollu neıriyat yapıldığını 
ı:im bu b'usuıta bu suretle i \g6rdüm. Halkın en baılı hukuku 
ihtiyatkar hareket etmekte 1 \ siyaaiyeıine taalluk eden intihap 
ne kadar bakla olduğumuz itinin her tllrlO teairler feyJdnde 
tamamile anlatıldı. ' k l 

Filhaakika yaptığımız tah- j a maaına ve yalnız kanun htı-
kikata göre S. fırkanın ıl kllmlerinin hakim ve mer'i ol-

ı ı namzetler listeıine dahil ı masına azami dikkat ve itinayı 
olan ° Halepli Yuvan,, ve j sarfeder. 
"Kazancıyan,, ismindeki a7 Viliyet bunları daima tetkik 
za olmuşlar, topdam 1 etmektedir. Bu tetkikatımızın 
Jarın . mntareke eınasında l 
Rum Müdafaai milliye teş 1 vasıl olduı}u netice iddia edilen 
killbnda çalıfmlf olduklan tesir ve mlldahaleyi aall ispat 
tesbit olunmuttur. ı etmemektedir. 

Rum milli müdafaa klübll 
lstanbulun işgali eınasında 
Yunan gazeteleri tarafından 
tesis edllmif, lstanbuldaki 
Rumlardan ve ıair anasırdan 
pek çokları bu klübe a
Jadıklan para ile ve diğer 
suretlerle Yunan.- ordusuna 
hizmet ve muavenette bu· 
lunmuşlardır. 

lzmirde Yunan askeri ka
çarken de Türk ordusuna 
son mukaYemeti bu klilbD.n 
hazırladığı akalliyet kuvvet-
leri göstermiştir. 

Diğer taraftan bu nam
zetlerden operatör Cemil 
paıanın (Sen} muahedesi-

Esasen kanunsuz: ve yolıuz 
hareketlerin mercii ıiklyeti ev-

i ;!e:!~ ~~:~n::::!:.e ~= 
cak bu suretledirki makamatı 
resmiye anr• atle vazifeye tahrik 

ve davet edilmiı olur. Filhakika 
matbuabn hak ve Yazifei neıri
yeıi mühimdir. Ancak bir an eY-

el ihkakı hak için mağduriyet 
iddiasında bulunanlann bizzat 
ve derhal resmi makamata mll-

racaatlarmJ ve bu milracaatları
nı vak'a taırih ve mlltecarlyi 

· 1 tayin etmek ıuretile yapmalan 
'' li:ıım ve tabii bir yoldur •• 

Buglln hadiselerde bizzat all
kadar olmıyanlar tarafından te
lefonla ıikiyetleri • Ye teftiıabm 
esnasında haıurun tarafından şi-

fahen vaki olan ıikAyetleri ve 
hadiseleri kendilerile beraber tetr 
kik ettim gördfigiim ve a~lad 
ğım tudurki, vaki olan fiklye 
kaatile ve hiçbir 9ahit ve l 
zımı esa1e müstenit olmayaıa 

yapılmaktadır. Şikiyetçilerin d 
çok yerde buna kanaat getirdik· 
lerini g6rdUm • 

Knçll.k Pazar intihap saruhtı 
bqında aktam 1aat betten ıon• 
ra muhtelif zümrelere menıup 

kimseler tarafından vaki olan 
tebacDm neticeıinde bir talum 
ıui tefehhllmlere mtistenit müna• 
kqalar 'e baanımalar huni• 
gelmiştir. 

Bu fıraattan istifade ile vataıı
dqlar araaında manasız bir 
nifak sokmağa çalııanlara vea ... 
yada bulundum ve halk derhal 
ve alkqlarla ıükinet buldu. 

lstanbulvn muhterem halkın 
reylerini her ttırlü müdahalede11 
azade olarak lrullandıldannı ft 

kullaaacaklanndan emin olacak
larım neırll ilin ediniz. 
Şunu da ilave etmek Jlzım 

dır ki sandık baıları milnakafl 
ve propaganda yeri değildi• 
Propagandalar alAkadarlar tara 
landan hariçte yapılır ve tarafta 
hazırlanır. Bunu sandık batında 
yapmak intihabı itkilinden ve 
bir çok vatanda9luı fuzuli iıgal 
ve hatta reyini kullanmağa Yakit 
ve imkin bırakmamaktan batk• 
bir netice tevlit etmez. Bu ciheti 
bilha.asa ehemmiyetle kaydedini• 

' ni imza eden ve kuvayımil
liye aleyhine hilafet orduıu 
gönderen damat Ferit ka
binesinde bir nazır olarak 
bulunması haaebile heyeti 
mabsusaca hakkında hiı· 
meti devlette istihdam ei:lil
memek kararı verildiği ve 
billhare bu kararın ili tet-
kik heyeti tarafından da ref • 
olunmadığı anlaşılmaktadır. 

FIKRA: 

Bize hücun1 ! Ka.zannıak için 
ı Fethi Bey, MUlet Meclisinde vekil· ilk Şart ilandır 

Belediye kanunu 
Belediye kanununun 23-

üncü maddesi intehap 
etmeyi "hidematı ammeden 
memnu bulunmıyanlar,, a, in
tihap olunmayı da "hide
matı ammeden mahcur ol
mıyanlarar,, a bir bak ola
rak vermiştir. 

lerimizden sigQIJet ve hitabet dersi al· 
1 madan bize, biz kendine nwhalif bulu· 

1
\ nan gazetelere bir ders vermeğe kalk-

11 mış. Biz yalan yazıyornlU§uz; biz onun 

llAnsız kazancı arıırmav4 

$avaşmak, havada la
J are.sz uçmıva çalı~-

mak gibidir 

Adliyede bir komisyon 
Devlet memu"iyefüıin hi-

; dcmatı ammeden olduğuna 
1 f Üphe olmadığına, intihap 

, etmiye hakkı olmıyan bir 

aleyhinde propaganda yaparken insaf 

1 nedir, bil11Uyerek, ileri gidiyormuşuz. 

ı Halk fırkasına mensup olan ve kalmak 
i la iftihar duyan gazete kolleksiyonla· 

:; rını karıştırmak kendisine zahmet ol· 
:: mazsa Lider Bey bize hücum ettiğine 

pişman olacaktır. 

Ticaretin\zde, san'atımzda 
muvaffak olmak istiyorsanız 

gazete ilanına ehemmiyet ve 
riniz : Gazete ilim iliıılann 

en ko'ayı, en ucuzu, en te 
sirlisidir. 

lfte ilin tarifemiz: 

Bazı kanunlann tatbikatı etrafında 
görüıülecek 

kimacnin intihap olunmak 
hakkı da olmıyacağına ıöre 

ı Cemil Pı. nm intihabı ka-

' Asıl bu ithamı o, serbest fırka na· 
: nuna "icrayı neşriyat,, iddiasında bulu- So5':~ aa~ada S.:" K:ruı ~~.5 
: nan gazetelere kar1ıı savurmalı idi. A An 
• v ~ " • • • ~ 

j Biz hiç iş görmemiş, siyasi faaliyet 2 • • • .. 100 

itk içtima , bugündür nunen caiz değildir. 
Bu mesele intihap tahak- 1 

nanuna bir kaç tek söz söylemıı olan 1 " .. .. .. 200 
1 Fetlıi Beyfendiyi sütunlanmızın karşı- ft Re11n1 tl&nlar, ıonuncu ıayıfada 10 Kr 
,: sında mi8alir ederken, onlar harpte ve B ilin memurumuz size fav-Adliye vekili Yusuf Kemal 

B. don de adliye daireıfne gel· 
miı, esulı surette tetkika tla 
meıgpl olmUJtur. 

Dün, bazı kaaunlann tatbi
katını tetkik etmek üzere hu
kuk 9ıC ceza hakimlerinden mfi.. 
rekkep bir komi.yon teıkil edil· 
IDİftir. Komi.yon, adliye Yekilinio 
ıjyuetiude ah, pertembe, pazar - -- --- - -
~arda: 

Fethi 8. 
Beyannamedeki ' Mu
alefet-e kıymayınız !,, 

cümlesin,. kızmıı 
Bil beyenname lidere h•ber 

verilmeden yazlfmtt 
Seubest Cümburiyet Fırkası reisi 

Fedıl bey dün sabah fırka merkezine 
g,el~ geç vakte kadar meşgul olmuştur. 
Qtleden sonra Serbest f114cen1n Jst.anbuT-
dt baloaan meb'uslarının •e Villyet 

gilnleri toplanacak, tetkikat ve 
mGzakeratta bulunacakbr. 

kuk etae de mDnakaıa olu
nacak bir mevzu olarak kalır. 

Bundan başka yine Ser-
best fırka namzetleri arasın
da milcadelei milliye dev
rinde istiklal mahkemeleri 

1 sulhte vatan hizmeti göre göre saçları y dalı bir ilanın şekil ve üc-

1

, vaktinden evvel ağaran başvekUimize ı reti için hizmet etmeğe ba-
l ve onun ltülı:umetine savurmadık ta- zırdır. 

1 riz bırakmadılar. 1111 H••ıaum::mm."lla::::::r.a::mr.1111 
' Bunları lider bilmeli ve, hiç olmaya 

Salı gllnO icra ve iflb, per- ı 

ıenbe günü hukuk muhakemeleri 1 

uaulll, paur ıDnti ceı:a muha

kemeleri usulft kanunları tetkik 
tarafından ağır cezalar ile 
mahkum edilmiş, fakat affı 
umumiden istifade etmİf, 
yahut yüz ellilikler ile mem
leket haricine firar ederek 
bilahare affı uınumid<:n 
ıonra tekrar gelmit kimıeler 

; bu bahiste susmalıydı. 
Hamdi Bey 

lzmir mebusu Osman zad 

Hamdi B. dOn lzmire gitmittı Bugiln ilk içtima yapılacak 

icra ve iflas kanunu üzerinde 

görüılllecektir. 

ocağı reisi Ismail Hakla beyin iştlrakile ulunduğu temia olunmaktadır. 
Fethi beyin riyasetinde bir toplanma ya- Acaba Serbest fırka er-
plim1f, intıbabat işi götüşillmüştür. 

Serbest fırka Istanbul ocağının inti· kanı bu gibi zevatı listele- ' 
hap müoasebetile ahaliye hitabın neşret- rine ithal ederken mevzu- i 
tiği beyannamede bulunan bahis cihetleri hiç tetkik 

.. lstınbol balkı henüz iki aylık bulu- etmej'e lüzum görmemişler 
sun muhalefet yavrusunu çiğneme yollu midir? yoksa bu gibi alıva-
t.nıll0mk4r cümleleri Fethi bey beyan- lin memleket işlerine faali-
name neşredildikten sonra görmüş, bu yetle karıf mak hususunda 

ı Bir tarihte Jstanbulda bulunan bir 

,! lngiliz siyasisi bizim gazetenin lngllfo· 

1 re aleyhinde çok atıp tuttuğundan şi· 
.i kayet etnıişti de kendisine demiştik ki: Bankalar konaoaiyomu 

- icap 1>tmedikçe böyle bir şey ya- Bir hafta Osmanlı bankasın 
j pıldığı yok. Yapılsa bile hoı görmeli de dan 110,500 laterlin utan a•· 
ğü misiniz. Deyli Telgrafı taklit ediyo- mıfbr. 
ruz dem~ktir. .Ve çıkar? 

Fethi Beyfendiye ayni tarzda cc-
vap ı>ermiyeceğiz. ~I. Stanislas 

Zira onun resmi altında yaztlwı 

yazıyı taklit etmeği hatırımıza ne ge

tirdik ne de getireuğiz. 
1 • * * 

cumclelerin beyannameye konulmasını -bk mani teşkil etmiyeceği- ::1.--------------.ı 
hiÇte muvafık bnlmadığ'tnı bildirmiştir. ne mi karar Yermi9lerdir? V AKIT fabı İ.c.. 

Bir miiddettenberi tebirimizdo 

bulunan Amerika Aju ıikle• 

güreı şampiyonu M. Stanislaı 

Zbyska beraberinde prof~syonel 

bir tGrk pehlivanı olduğu halde 

dftn Fransaya hueket etmiştir 
Oradan Ameaikaya gidecektir. 

Çok gizli tutulmak istenilmesine Bu nokta hakikaten merak 1 1 -Y 
rağmen vilAyet oc.ğı reisi lsmail Hakkı edilecek bir şeydir! 1 i lerinizf yapar 
beyle Felhi bey arasında dün bu mes'e· ll~~~~~~~~~=~~!!i!ii!~:;! _________ .._. ___ _. 
le hakkında konuşulduğu anlaşıimaktadır. -
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lntihab inkişa.f ediyor 
lUst tarafı 1 inci sayıfodaJ mıştır. Burada da Seı·besçiler propa 

GEDİKLERİ lHY A ganda ve gürült üyapmrşlardır. Kadırı 
S. C. F. taraftarları dün hamallar lar hararetle intihabata iştirak etmiş j 

arasında "gedikleri tekrar ihya edece- ler ve bütün gürültülere rağmen C. H. 1 

ğiz, başrnızdaki mütekait zabitleri ata- F. namzetlerine rey verilmekte oldu
cağız, kahyaları ciz kendiniz intihap e- ğu görülmüştür. 

deceksiniz,, gibi propagandalar yapmış· Yalnız bir aralık müessif bir hadi· 
lardır. Öğleden sonra bir aralık grup se olmuş ve Şaban isminde bir zat ba
ha1inde gelen hamallar intihap sandi- şından yaralanmıştır. Hadise şahsi bir 
ğınrn etrafında inzıbatı temine memur münakaşa eseridir. Şaban Ef., rivayete 
polis memurlarını yararak sandığa rey göre orada bulunan diğer bir şahısla 

atmak istemişlerdir. Bu kargaşahk es- kavgaya tutuşmuş, bu arada izzeti nef
nasında S. C. F. taraftarları "Serbest si alakadar eden bir cümle üzerine Şa
fırkaya rey veriniz,. diye yer yer hita- ban Efendinin muhatabı elinde hulu
beler kat etmişlerdir. nan bir tahtayı Şaban Efendinin başı-

lntihap encümeni azalan ve isimleri na atmış ve hafifçe yaralanan Şaban 
tetkike memur zevat tehacüm karşısın- Ef., bir eczanede tedavi edilerek evine 
da çahşamıyacaklarını söylemişlerdir. gönderilmiştir. Bu küçük hadise, Şa
Bunun üzerine rey atılması bir müddet ban Efendinin S. F.ya mensubiyeti do
için tehir edilmiş ve sükun iade edil- layısile ayni fırka mensupları tarfaın
dikten sonra reylerin atılmasına devam dan mübalagalandınlmış ve bir propa· 
ediJmiştir. Bundan başka burada ha- gandaya kuvvetli bir zemin olarak kul-
dise olmamıştır. lanılmak istenilmiştir. Vilayet ve za-

F ATlHTE bıtanın seri ve kat'i tahkikatı hadisenin 
Fatih belediye mıntakasmda dün in- mahiyetini tenvir etmiştir. 

tihap sandığı Şehremininde Ereyli ca· DIGER KAZALARDA · 
misinde bulundurulmuş ve sabah se- Dün Hisar, Bakırköy, Sarıyer, Üs· 
kizde açılan sandığa akşam altıya ka- küdarda da intihabat hararetle devam 
dar rey atılmıştır. Dün bu mmtakada etmiş ve mutat propaganlardan maada 
Nevbahar, Melekhatun, Ördek kasap bir şey olmamıştır. 
Velet karabaş, Merkez efendi, Deniz ŞlKA YETLER ASILSIZDIR 
aptal, Ereyli, Arpa camii, Fatma sul· Vali .muavini Fazlı B., Kadıköyüne 

tan, lbrahim çavuş, Uzun Yusuf, Seyit giderek intihabat işlerini tetkik emiş-
Ömer, Beyazıt ağa mahallelerinde o- tir. ~ 
turanlar rey atmışlardır. Haber aldığımıza göre Vilayet ma-

Burada S. C. Fırkasının 40 kadar kamına intihabat işleri hakkında vaki 
propagandacısı çalışmışlardır. Öğleden olan ufak tefek bazı şikayetler esash 
sonra S. C. taraftarları içeri girip çı- sebeplere istinat etmemektedir. Me
kan taraftarlarının ifadeleri üzerine sela bir müdahale isnadında müdaha
bir istida yazarak iki kişi vasıtasile leye uğnyan şahsın bizzat şikayet et
müddei umumiliğe göndermişlerdir. Bu mesi lüzumu işaret edildiği zaman bu 
istidada kaymakamrn kendilerine haka- şahsın gelemiyeceği, söyliyemiyeceği 

ret ve intihabata müdahale ettiği ve gibi cevaplar verilmiştir. S. C. F. taraf
rey varakalannın yırtıldığını iddia et- tarflarından bazılarımn da sandık baş 
mişlerdir. Burada bazı uygunsuz tah- farında fırkalarına mensup bir şahsın 

rikAt yaptığı için bir Rum kadmının bulunması taleplerine, kanuna muha
ifadesi alınmıştır. Bu mıntakada bil· lif olduğundan muvafakat edilmemiş
hassa kadrolar rey atmağa şitap etmiş- tir. Esasen böyle talepte bulunan yal· 
lerdir . nız S. C. F. mensupları değildir. H. 

IlEYOGLUNDA Fırkasına mensup azalardan bir kısmı 
Beyoğlunda dün sandık sabah saat da ayni talepte bulunmuşlardır. Jan· 

sekizden akşam altıya kadar açık bu· darm ve polisin müdahalesi iddiaları 

lundurulmuştur. S. C. Fırkasından Ne- da gülünç telakki edilmektedir. 
zihe Muhittin H., ve bir çok kimseler Haber aldığımıza göre Dahiliye Ve
propaganda ile beraber rey varakası kaleti intihabatın kat'i surette bitarafa. 
dağıtmışlardır. Buna rağmen ekseriye- ne cereyanı için emir ve tamimlerini 
tin H. Fırkasına rey verdiği görülmüş- tekit etmiştir ve bu tamimler her ta· 
ttir. rafa tebliğ olunmuştur. 

Rey atanlann ekseriyetini kadın- ERMENi GAZETESi NE DiYOR? 
lar teşkil etmiştir. (Verçinlur) dan: Akalliyetlerden en 

Bir aralık Kocatepede oturan çinge- ziyade Ermeniler bu intihabatla ala
nelerden 300 kişilik bir grup davul ve kadar oluyor. Rumlar ve Museviler 
zurnalarla gelmişler, intihap encümeni bundan sonra gelir. Ermeniler S. C. F. 
azasından Kadri Beye isimlerini tetkik nin pusulalarını gördükleri halde doğ
ettirdikten sonra reylerini sandığa at- rodan doğruya C. H. F.na rey veriyor
mışlardır. tar. Ermeniler ve Rumlardan ziyade 

S. C. F. umumi katibi Orhan Mitat memlekette müsait şerait içinde yaşı
B., H. Fırkasının ekseriyet kazandığım yan Museviler ise tamamen karşı fırka 
görünce mesele çıkarmak maksadile lehinde rey vermektedirler. 
Beyoflu kaymakamı Sedat Beyi VaJi KUNDURACILAR MÜMESSiLi 
Muhittin Beye şikayet etmiştir. s. c. F. namzetleri arasrnda kun-

Va1i Muhittni B. bu şikayet üzerine duracılar mümes..<;ili Mehmet Bahri B. 
Beyoğlu belediye dairesine gelmiş. Tah namında bir zat ta vardır. Ayakkabıcı
kikat yapmış, Serbestçilere P.ropagan- lar ve san'atkaran cemiyeti dün gazete
da için C. H. Fırkasından daha ziyade mize gönderdikleri mektupta bu zata 
masa, yer ve imkan verildiğini görmüş, ne idare heyeti, ne de heyeti umumiye 
rey varakalarının yırtılmadrğını anla· tarafından verilmiş bir temsil sıfatı bu
mıştır. Serbest fırkanın tuttuğu bazı lunmadığmı bildirmektedir. 
toförler otomobillerile bazı kadınlan c. H. F. KAZANIYOR 
evlerinden alarak getirmişlerdir. Giresun, 5 (Hususi) - intihapta c. 

Beyoğlunda intihabat dün çok mun- H. F. ekseriyet kazanmaktadır. 
tazam bir şekilde idare edilmiştir. C. H. F. KIRKLARELlNDE DE 

ADALARDA MUZAFFER 
. Büyükadada in~i~ap kanun daire- Kırklareli, 6 (Hususi) - İntihabat 

sınde cereyan etmıştır. Hamal ve ara- hararetle devam ediyor. Bütün münev
bacıla k.h 1 ·1 b" likt ı r a ya arı e ır e ge erek da· verler C. H. Fırkasına rey veriyorlar. 
vul zurna çalmışlar ve reylerini C. H. Hiç bir intihapta alakadar olmıyan 
Fırkasına vermişlerdir. Belediye daire- Museviler bu sefer karşı fırkaya tema
sinde bazı kimselerin bağırmalan ve til t · 1 di 

Ü ili 
. y e mış er r. 

g r til etmeleri intihap encümeninin _ Qfiill 

çaı~şmasını haleldar etmiş, ve bu işe Olen mütekaitlerin ailelerine 
pohs müdahale ederek sükQn iade edil-
miştir. Bir aralık S. c. F. mensupları maaş 
burada da kazanamadıktannı görün- . V~fat eden ~~tekaitlerin 
ce bazı iddialar serdederek matbu rey aılelerıne ~·~ tahıunne kadar 
varakalannı geri almak istemişlerdir. 3 te. 1 nı.~betınd~ . maaş veril
Kendilerine serbest oldukları bildiril- m~ı tekarrur. etm~tlır. Keyfiyet 
miş, bunun üzerine reylerini geri al- Vılayata tamım edılmek üzeredir. 
maktan vazgeçmişlerdir. Sokakta bir 
arabacı dayak yemiştir. Bunun intiha
batla alakası olmadığı tahkikat netice
sinde anlaşılmıştır. 

KADl'KOYONDE 
Dün Kadıköy belediye dairesinde 

sabahtan akşam altıya bdar rey atıl-

Dini müesseseler müdürü 
Yirmi günden beri mezunen 

Balıkeıirde bulunan dini mües
seseler mndnrn Esat Hey ıeh
rimiıe d6nerek vazifesine baı
Jamıtbr. 

Zeyı1el Besim B. 
S. C. F. dan yiız çeviren 
gazeteci lstanbula geldi 

Muharrh imize neler 
an lattı? 

Izmirde Serbest cümhuriyet 
fırkasının en hararetli bir taraf· 
tarı olan (Hizmet) gazetesi sahip 
Ye bat muhar
riri Zeynel Bc
s;m Beyin, ga· 
zetesinde lrmir 
meb'usu Vasıf 

Beye hitaben 
açık bir mek 
tup neşredere l\ 

Serbest fırk~ 
ile alakadar ol 
madığını ilin 
ettiğini yaz-
mışta k. Zey11tl l esim B . 

Zeynel Beıim Bey filhakika 
Fethi Bey lzmire gittiği zaman 
ona btiyü1' müzaheret göılermiş 
teşyiine gitmit gece gündüz be· 
raber çalışmış ve hatta Manisa, 
Aydın seyahatlerinde bile ken
disine refakat etmişti. 

Zeynel Bey bununla iktifa d
miyerck Serbest fırkanın Deniz 
li te,kilatına memur ,edilmiş o· 
raya gidip yeni fırka lehine pro· 
paıanda yapmlf, nutu1dar sör 
lemiş ve Karşıyaka belediye 
namzedi olarak gösterilmitti. 

Son günlerde Vasıf Beyin ken
disine gönderdiği bir mektuba 
cevap vermişti. Bu mektupla 
Serbest fırkadan ayrıldığını söy
lüyordu. 

Bu meHubun neırinden sonra 
Zeynel Besim Bey diln 
ailesile beraber şehrimize yel
miştir. Hizmet gazetesinin bat 
muharriri ile dün bir muharri
rimlz konufmuf •• ınumail~yh 
muharririmizin muhtelif sualle
r ine cevap vermit ve btUUn işin 

iç yilzilnü anlatmııtar: 
- Serbcat fırkadan çekildiği· 

niz ve Halk fırkasma gireceği

niz hakkındaki neıriyata ne der
ıiniı? 
· - Hizmet gazetesi, dört ıene
denberi mali siyasetin, inhiıar
ların ve mutemet saltanatının 
aleyhindedir. Serbest fırka te
ıekkili ettiği zaman bu yeni fır
kanın C. H. fırkası kadar cüm
huriyetçi ve liyik olduğunu gö
rerek bu muazzam tehlikeden 
o zaman mensubu bulunduğum 
f arkayı neşriyallmla ve teşebbü
sabmla haberdar ettim. Mutemet
ler saltanatma derhal nihayet 
verilmeıini, diğer meseleler hak
kında halka hitaben bir beyan
name neşredilmesini ıstedim. Ta
leplerim Cumhuriyet Halk fırka-

ıı lzmir teşkilatınca istihfaf ve 
istihkarla karşalandı. Hatta fırka 
mufettiti Zilhtü beyin Anadolu 
gazetesinde beni fırkadan kovan 
mahut beyanatı intiıar etti. Bu 
Yaziyet karşısmda bizzarure C. H. 
fırka1ından istifa ederek ayrıl
dım. Bundan bir mliddet sonra 
yeni fırkanın mevcudiyeti bizim 
mıntakamıza da intikal etti. Or
taya attığı esaslardan mühim 
bir 11 ısmı benim dört ıeneden
beri vaki iddialanmla mutaba
kat halinde idi. Ona kuvvet ver
dim ve C. H. fırkasile mubasa
me haline geçtim; bütün bu va
kalar cereyan ederken Serbest 
fırkaya reımen ve im1amı Yere
rek intisabı lüzumsuz ve hatta 
icapsız buldum. Sebebi de id
diaları benim ötedenberi vaki 
iddialarım idi. 

Otedenberi Cumhuriyet Halk 

Balkan kon j er ansı 
• 
ilk içtimad.a miihim ~ıu-

tuklar söylendi 
Murahhasımız Hasan B. demi~f ! r ?ci: 

11Türkiye sulhperverlieini göstermek 
! için hiç bir iırsat kaçırmamışiır. ~~ 
1 Atina, 6 (Apo) - Balkan kon- neciptir ki, hepimiz bunun kud-

ı eransı bugün müzakeratına ba~- siyetinde'l mülhem olmalı •e 
lamıştır. Atinamn sokakla rı altı kati muvaffakiyetin elde edıl· 
Balkan devletinin bayraklarile mesi için bUtün kuvvetler mizi 

1 donatılmıştır. Bunlar arasında sarfetmeliyiz. Yunan hü1<ümet 
J alkan bayrağı da vardır. ve milleti namına sizi selamlar 

Balkan murahhasları, meclisi ve mcsainizde muvaffakiyetinizi 
ıueb'usan salonunda toplanmca, samimi kalbimden temenni ederim 

, Yunan gençlerinden mürekkep Yunan Başvekili nutkunu bi-
bir heyet Balkan marşım teren· tirioce, Balkan heyeti mur lhha · 
nüm etti. saları rüesası söz aldılar ve bu 

Konferansta mütehassıslar ha- . konferansın içtimaı, Balkan mil· 
riç olmak üzere, 30 Yunanlı, 10 lctleri arasında şiddetli bir hu· 
Türk, 30 Romen, 8 Sırp ye 10 sumet sürdilğüoe ve biribirini 
Arnavut murahhas hazır bulun· paralamak istediklerine dair 
muflur. Garp'te mevcut olan fıkir ve 

Müteakiben Yunan heyeti mu- zihniyeti izale edeceğini söyle-
rahhasaaı reisi M. Papaanastasyo diler. 
söz alarak gelen heyeti murah- Türk heyeti murahhasası reisi 
hasalan Yunan hükumeti namı- ve Tırabzon meb'usu Hasan B. 
na selamladıktan sonra bu ilk irat ettiği nutukta, Balkan mil-
Balkan konferan•anın ehemmiyeti letlerinin teıriki mesaisi lehinde 
fevkalidcsini kaydetti. idarei kelam etmiş ve demiıtir ki: 

Papaanastaıyonun teklilifi ü- - Ankara hükumeti, ıulhper· 
zerine Türk, Yunan, Bulgar, Ro· verliğini iıpat için ıimdiye ka-
men, Sırp, Arnavut baıvekilleri dar hiç bir fırsatı kaçırmamıştır. 
konferansan fahri riyasetine al- Güzide bir devlet adamı olan 
kıılarla intihap edildiler. M. Venizelos tarafından layıkile 

M. Papaanaatasyo, nutkuna de- takdir edilmit bulunan bu hakikati 
vam etmiı ve milletler cemiye- bir defa daha huzurunuzda tekrar 
tinin sulhü umumiye ve milletle- etmek isteriz. 
rin mukarenetine matuf me1ai- Bu hakikat, Yunan batYekili· 
sini yadederek Balkan milletleri nin pek yakında Ankaraya ya-
arHında hasıl olacak olan mu- pacağa ıeyabat esnaaında, daha 
karenet Ye ittihadın Avrupai parlak bir surette meydana çı-
merkezidc Şarkı Karip'te ıulhU kacakbr . .tsu Yesıle ile M. Veni-
takviye edeceğini ilAve etmiştir. zelosun iki hlikömetin mDnaae-

Badehu M. Venizeloa kürsiye batanı ve Balkan mUletlerinin 
çıktı ve şu nutku iratetti: mukareneti esaslarını tHbite ma-

- Necip Baklan milletleri mu- tuf bu konferanıin meıaiaini te-
rahbaslarının burada toplanma- tevvUç edecek olan Ankara ıe-
sından mütevellit sevinciı:ıin iz· yahatinin ehemmiyetiai kaydet-

harına müsaade etmenizi rica mek isteriz. 
ederim. Mukadderatına mutlak surette 

Balkan milletleri murahhaslan hakim olan Balkan milletlerinin 
bu milletler arasındaki sıkı mu· kendilerini biribirine karıı dlişU-
karenetin e1aslarını tesbit için bu- recek her hangi bir tqekküle ve 
rada toplandı. Bu ittihadın an- zümreye girmekten çekincceklerin 
cak tedrici bir surette vuku ve hakiki menfaatlerinin idraki-
bulabileceğini takdir ediyoruz. ne sevkeden yolu takip edecek-

Fakat siı:, itilAf huıultı kolay lerini Umit ederiz,, 
olan noktalardan başlarsamz, en Konferansın ilk celsesi, ıcvk 
dikenli meselelerin, tedrici bir ve heyecan arasında dinlenen ıulb 
surette hal ve faıla yolunu temiz- marıı arasında hitam bulmuıtur. 
lemiş ve hazırlamış olursunuz. Gece Atina ıehri tenvir olun-
Takip ettiğiniz gaye o kadar J muştur. 
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fırkaıımn yapmaıım lüzumlu gör- Sesli film 
düğüm hareketler fırkanın son 
gurup içtimalarında kararlar ha

linde tecelli etmiştir. 

lzmir meb'usu Vasıf Beyefendi 

bunları ileri sürerek bana bir 

mektup yazdı. Ben de kendile· 

rioe cevaben hakikati ve zami

rimi bildirdim. Yani biç bir 

suretle alakadar olmadığım 
ve fakal bir kısım noktaları et
rafında beraber çahıtığım Ser

best fırka ile vaziyetimi tesbit 
ve fırka gurupunda alınan ka
rarların fili sahada tecellisini 
beklediğimi arzettim. 

Biz Cümhuriyet Halk fırkasın · 

dan istifa ettiğimiz dakikadan· 
beri müstakiliı. Netekim , istifa 
gllnli "Hizmet müstakil gazete
dir.» Diye ilin etmiştik. Ondan 
sonra .. Hizmet Serbest fırkanın 

mürevvici efkarıdır." Demedik. 

Bazı sahneleri çeldliyor 
Klot F arerin "Öldüren adam,, 

isimli eserini filme almak üzere 
şehrimize geldiklerini evvelce yaz
mühim artiıtleri gelinciye kadar bu 
müih artistleri gelinciye kadar bu· 
rada manzara ve sair reıim almak
tadır. Dün Rumeli Hisarında film 
alınmıştır. 

ı ~~----~e~""'~~-------
E r z urum da kar 

Erzurum, 6 - Bugün buraya 
saat 9 da kar yağmağa başlamış· 

trr. Şimdi ıaat 17 dir kar hali de
vam ediyorsa da sulu ıerpken ha· 
linde yağdığı için erimektedir. 
1ttııe11t1uııM111tt1ttt1tHrtın•ııt10ııı1111ıu1ttuıtt11H11Nn""ıı•'H''q'1ıım ınınıırtııııı ,,_ 

Dediğimizi batırlıyan varsa açık
ça ıöyliyebilir. 

Serbest Cümhuriyet fırkasınm 
tenkit edilecek icraatı yok. Fa
kat keyfiyete deiil, kemmiyete e
hemmiyet veriyor. Bu nokta 
tcnkitc değer. 



Şikago haydutları arasında 
-Jeo London-dan Nakleden : M. G. 
----~~-----~---

Bir lngiliz 
kadını 

300 Dolara bir hayat 
-----~ 

Arkadaşımın teklifine karşılık zenci gayet tabii 
bir ta vırla : <c Fazla veremezseniz ne yapalım 
istediğiniz adamı üç yüz dolara hakJarını !»dedi 

iz mir 
gezdi, 

hapisanesini 
gördüklerİni 
yazıyor 
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uüyük tiyatroda karşılaştığımız öl- başlamış "VoJstat,, kanunu varken bi

<lüren adam ile mülakata gidiyoruz. ra tevzii müsterih bir eğlence değildir. 
Büyük bulvara yakın bir sokakta iyi Vazifesi kam)onlan düşman çeteleri
b~r ~v. ·:. Kapısının önünde iki üç zen- ne karşı muhafaza idi. Ta?.il .~u i~i ~ör-ı 
cı aılesı toplanmış. Babalar, analar, mek için silahlanmıştı. Gunun bırınde 
yavrular var .... Büyükler yavaş yavaş silahını kullanmış ve meharetle kullan
konuşuyorlar. Yavrular sevinçli say- dığmı ispat etmişti. Sonra Vayıs ismir. 
balar çıkararak biribirini kuvalıyorlar. de gaddar bir haydutla çalışmıştı (Te 
Zenci mahallesinde geç yatarlar, çok- stake Cor a ı·ide) "seyahate götürmek,. 
tan gece yan~ını çaldı. usulünü icat edenin hu haydut olduğu-

"Öldüren adam oturan1ara nazildi- nu söylerler. Vayıs, bir gün bir şeriki ve 
ne «Good nighb di~or. Tiyatrodan çık- al·ukatı ile gezerken bir rakip çete ta
tık çıkah sesini ilk defa işidiyorum. rafından öldürüldü. O adam k~d~r ha-

Yolun imtidadınca "Harri onunla yasız nerede bulunurdu. Derdı ki: 
alçak sesle görüştü. Şüphesiz" esrarını - Ben biraderimden ~efret etmem.1 
ifşa etmiye teşvik ediliyordu. Bu sıra· Fakat onunla buluşmak ıstemem. Sonl 
da ben de beyaz dişli dostu ile yürü· defa olarak ~ltı sene .evvel karşılaştık 
düm. Bu genç zenci kadın sonradan öğ- bana ateş ettı. Halbukı on beş seneden-
rendiğime göre zenci mahallesinin mu· beri görüşmemişt~k. · · ". . 
habbet satanlarındandır. "Öldüren a- Yaysın kardeşı rakıp hır çetede ça-
dam,, cinayetini yaptıktan sonra gerek lışırdı. 
eğlenmek ve gerekse emin olmak için Bu vak'aları bir arkadaşım. anlatı
onun evine iltica etmiş. Binanın zemin yor. "Öldüren adam,, Vayıs ıle olan 
katının ilerisinde uzun bir yol var. Bu münasebatini söylemekle iktifa etti. 
yolun ucunda iki oda olduğunu tahmin Vayıstan evvel tanıdığı diğer bir pat
eylediğim bir bölük mevcut .•. , ronundan daha bahsetti. Dufi isminde 

İçeri girer girmez boğazımı pis bir biri.···· 
koku yul.mağa başladı. Bu koku tarif Aarkadaşım anlatıyor: . 
edilmez bir şeydi. Uenzin, yağ velhasıl - Ilu Dufi çok hilekaı· bir şeydı. 
bir çok taaffünlann bir araya gelme- l{endisi apartıman dahilinde meyhane 
sinden hasıl olma bir şey ... Bu kokuyu ''beer flats,, işletirdi. Müessesesi çok 
olsun, o k:ıbuslu gecenin hatırasını ol- işlerdi. Çünkü içkisi güzeldi. Bir de 
sun aslfı unutanııyacağım. Hakikat oı- 1 

güzel kızlar getirirdi. Horton isminde 
doğuna inanamadığım o geceki haya- bir rakibi vardı. Onu öldürmek isterdi. 
tım sırf hakikatten başka bir şey değil- Fakat muvaffak olamazdı. Diğeri de 
di ki ••.• Eve .. Şikago haydut1an hak- kurnaz olduğundan kendisini saklama· 
kında naklettiğim vekayi arasında öy- sını bilirdi. 
le harikuladeleri vardır ki bunları uy- Arkadaşım zenciye dönüyor: 
durma diyenler bulunabilir. Bunu ben - Dufi ile çalıştığın sırada Ilortonu 
de hissettiğimden her mümkün oldıık- haklamak için arıyor fakat bulamıyor 
ça tarihler, isimler söylemekte \'e bu dunuz değil mi? 
suretle sözümün sıhhatini ispata ça· Zenci soru) or: 
lışmakta) ım. Fal.at bu her vakit müm- - Hangi Horton? 
~ün değil lı:i. ... Görebildiğim ~ylerin - Şu "Put on the spot .. yere sürük· 
kafesi bizim hayat, cemiyet ve hatta le)iniz Horton. 
·aniler heyeti hakkında dimağımızdaki O vakit zenci hatırlıyor: 
mefhumdan o derece farklıdır ki Şika- - Evet Mister Dufi bu herife çok 
~o haydutları hakkında lıir roman yaz- kızardı. 

dığım iddia olunabilir. HaJbuki hiç te - Tabii ·o derecede ki bir gün hid
öyle değildir. Ben gözlerile gördükleri- detle bağırdı: ,,Hortonu öldüremiyo
ni bitarafane kayit ve tesbit etmiş bir rum. Bari anasını öldüreyim. Cenazeye 
adamım, zenci fımirane fakat muhab- gelir, onu da cenaze merasimi esnasın
betli bir ta varla kadına dedi ki: da haklarım. Fakat Dufi bu planı tat-

Mis Horst 
Deyli Ekıpret gaıeteıi, Miı 

Dofu Martin Hurst namında bir 

lngiliz muharririn lımir hapisa· 
nesini ziyaret ettiiini haber ver-

mekte Ye onun Jzmir hapisaneıi 

hakkında yazdığı bir makaleyi 

neşretmek t edir. 

Deyli Ekıpresin anlabşına 
göre Mis Huut adli) e vekilinin 

kayın biraderi Hamit bey tara

fında taicdim olunmuş, bu tak· 

dim sayesinde Jzmir bapisanesi

nin her tarafını ziyaret edebil

mittir. 

- You better go to bed... I must bik edemeden öldürüldü. lşin garibi 
talk with these men. (Gidip yatsan da- Horton da itlaf edildi. Şimdi yalnız 
ha iyi olur. Bu adamlarla konuşmaklı- sağ kalan ihtiyar anne! Talii varmış. Ali efe ile küçük Hüseyin 
ğım icap ediyor.) Zenci aı-kadaşımm bu anlattıkları lngiliz muharririnin °nazarı dik-

Küçük zenci kadın hemen itaat etti. ile pek alakadar olmuyor. O, elindeki hk katini en çok celbeden ma üm 
Az sonra bitişik odada rahat rahat ne- zille oynuyor. Şu "öldüren adam" bir 
fes almasını duyuyorduk. Arasıra gü- kaplan değil, bir çocuk, "para -uğruna Ali Efe namında bir efkiya ile 
lüyordu. Belki tiyatroda göı·diiğü ga. emredileni yapar bir çocuktur . ., onun ıeriki olan küçük Hüse-
rip sahneleri hatırlıyordu. Fakat be- Şurada duruyor dudaklarında müp- K J ki t · ' · yindir. Bunlar oza ı ı çc esı-
nim gözlerimin önünde meş um zencı hem bir tebessüm var ... Kim olduğunu 
vardı. Herifin cevap vcrmeğe razı ol- tanıtmıyor. Gelişi güzel cevap "·eriyor. nin hayatta kalan iki adamı ı-
ması için arkadaşımın olanca siyasili- Beni ne hayrete düo:ürmek ne de kor- · Bunlar wakaJandıklan 
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ğini sarCetmesi icap ediyor u. u un- kutmak fikrinde değildir. Biraz can- d k duğumoz oda gayet fakirane bezenmiş· lanması için ona silahtan bahsetmek zaman çok genç ol u ları için 
ti. Eşyanın üzerindeki tozlara bakılır- icap eyliyor. idam yerine 101 seneye mah
sa güzel zenci kadın ev işlerine pek Nihayet çam bıraktı ve bana taban- kum olmuşlardır. Bütün hapiaa· 

rane 
Türklerinin ınilliyetperve
tezahüratından sonra .• 

Irak hükfımetınce tevkıt edildiler 
Iraktan yazılıyor: S?n ağrıda

ğı hadisesinde görüldüğü gibi 
Kürtleri felakete sevkeden hav 
yalperestler yalnız Türkiyede 
değiJ, Irakta da boy !arının ölçü
sünü aldılar. Meşhur lngiliz ca
susu "Lavrens,, in zehirli efsat
larma kapılarak «Süleymaniye»de 
bir "Kürt muhtariyeti,, ni sayık
lamıtlar, zavallı kövlü Kürtlerin 
cehaletinden bilistifade felaketli 
badireye önayak olmuşlardır: 

T eıkilatı yapanlar yilzellilik
lerden Vanfı Seyit Ali, Seyit 
Taha, Hoca zeynelabidin, Çerkes 
Etem, Şeyh Kadir, Nemrut Kürt 
Mustafa ve kızı, Tevfik V ebbi, 
Maruf Ciyavik, Emin Zeki, Şeyh 
Alaettin ve sairedir. Iıte bu 
derbeder bir Kort istiklali tale
bini resmen lngiliz fevkalade 

komiserliğine bildirmifler, Sü
leymaniyeden KerkUke gönde
rilen bir Kürt heyetile de, Irak 
hükumeti murbhhaslarından ve 
Kerkilk eşrafından mürekkep 
bir kongre aktini davet etmiş
lerdir. Kongreye iştirak eden 
Irak hükumeti heyeti lngiliz fev
kalade komiser vekili Micoyang 

Kabine reis vekili ve harbiye vezi -
ri Cafer Paşa Askeri, Adliye 

veziri Camal B. Babaa, Dahili· 
ye vezırı Cemil Bey, Mütfai 

dan mürekkepti. Türk Kerkük 

mlimessillcri izzet Paşa, Aptul
lah Safi, Neftçi Sami, Yakubi 
:\1ustafa, Seyit Ahmet Hanka 
Y akup Camal, Şakir Mehmet 
Çuhacı, Hacı Ali Kıradar bey
ler Süleymaniye Kürt murahhas· 
asları da Caf aşireti reisi Meh

met, Kadirkerem kaymakamı
Şeyh Abdülkerim, Cibari Se
yit Mehmet ve Faris beylerdi. 

Her birisi bir memleketten 
gelen bu heyet Cafer askeri P4. 
nın riyaseti altında KerkUk mah
felinde toplandı. ilk söz alan 
Caf Mehmet B. - '"Süleymaniye 
livasına bir kürt istiklali veril
mesini,, Kerkük He lbdilin de bu 
istiklale n Kürt camiasına it· 
halleri lüzkmunu taieptti. Bunun 
üzerine Kerkük murahhasları 
hep birden ayağa kalktılar, bu 
cevabı verdiler: 

- "Efendileri siz galiba kor-

rumun dehşeti karşıımda düşOn
meyi bile unuttunuz. Benliğimize 
sarih bir tecavüz alan bu sözle· 
rinizi şiddetle red eder, sizinle 
ve Kürtlükle hiçbir alaka müna· 
ıebetimiz olmadığını beyan ve 
ilave eyleriz. Sizde bilirsiniz ki, 
KerkDk ırkan Türktür, tariken 
Türk yurdudur. Ancak, bugün, 
Cihan harbı ilcaıile Irak kıratlığı 
idaresinde bulunuyor.,, 

Bu cevaplar karııııoda Kürt• 
lcr taıırıp kaldılar. Gergük mu· 
rahhasları riyasete hitaben : Biı 
Türküz, Irak camiasında bulun
makla KUrt olamayiz, milliyeti
mize ve mukadderahmıza ilişe· 

rek bizi rahatsız etmemelerinin 
ihtarını rica ederiz dediler. Bu· 
nun llıerine lngiliz Irak heyeti 
fU maaldeki kararını tcblig etti 

Kerkük bir Türk memleketi 
olmakla beraber Irak birlijinden 
ayrılarak Kürtlere iltihak etmek 
istemediğini hükumet kabul ve 
beyan eder. 

diıarıda kapıda bekleten halk 
" yafHtn Kerklikeiler! n diye al· 
kışlayorlardı. KUrt murahhasları 
bu karardan meyus ve munfasıl 
olarak Süleymaniyeyc avdet ve 
uğradıkları hezimeti izah etmiş· 

ı ler. Hükumet ise badema Süley· 
maniyeyi fesat ve ihblal menbaı 
telakki ederek ciddi tedbirlere 

tavassul vcı SUleymaniyt muta
sarrıfı Tevfik Vehl:>i beyi ve 
daha bir kaç Kürt memuru azil 

etmittir. 
SIHeymaniyede belediye inti

habatında askerle ehali ar'lsında
ki kanlı müsademede 55 mak
tul, 30 mecruh düşmüştür. As
kerin zayıatı yalnız bir neferdir. 
ihtilalci Kürtlerin bir çoj"u bu 
bu meyanda şeyh Kadir dahi 
teYkif edilerek Kerklik ve Bağ
dat bapiıanelerine tıkılmıılerdır. 
Şimdilik Süleymaniyede korku 
ve karışıklık hökümfermadır. As· 
ker yaziyete hakimdir hariçten 
atiretlerin hDcumunada .r.ıhlı oto
mobiller hazırlanmıştır. 

Bu cihetle pek az bir zamancb 
bu hadisenin kapanacağını, Ttır
kiyede olduiu gibi lraktada 
Kürtlerin, artık binlerce masumu 
iıyan ateıine yakan bir sergU· 
zeşte atılacakları muhakak say1-kulu saraylara dsğru giderken 

zulmetlerine yuvarlandığınız uçu· 1 lıyor. 
"'" .............. ıııu•m• ...... uımnıııı 1ı11111u1111ımıııuu1111ım1ı11mııııuuııımnıı ,,,,ı.,.1111t11ttnwnı'""""""ıı"'"'.,"'"'"'l:tlttt,_..._~ 

Bir Fransız edibi düşkün değildi. :Fakat ne de olsa ka- casını gösterdi. Bunu gösterirken bir nede bu iki etki yadan baıka Prof • La be 
dındı. yani zerafetc münhemikti. Du- kadının mücevherlerini gösterdiği gibi 
varlarda çarşılarda beş on sente satı· hareket ediyor. Evinde hir de güzel tü- müebbet küreğe mahkum bir dün ~ehr ım.zc geldi 
!an resimlerden bir kaç tane gördüm. feği varmış "Savved of gun,, dedikleri kimse yoktur. Fra 1 d M Bugün Bükreşe gidiyor nsıı. romancı arın an . 
lki gerdenlik gene duvarda asılmış, re- bu tüfekler bir karabinenin çapı ve Mahkenıelerin yüzde yetmiti Albcrt Flament ıehrimiıe 2el· 
isicümhur Mak Kinleyin resmi işte bu borusu kesilerek yapılır. Haydutlar Franaız tıp alimi M. Marcel Lab-
kadar. bunu çok severler. Zenci tüfeğini hatır- katil cürnıünden mahkum yü:ıde be Bükre§ tıp fakültesi yüzüncü yıl mİftir --------

"Öldüren adam .. bir geridonun üze- Iayınca c~~lanıyor, k~J~ıyor. Sanki kar yirmisi sirkat cürmünden yüzde dönümü merasiminde bulunmak Vıınytt-=-.. 
rinde duran küçük bir zili eline almış· şısında hırı varmış gıbı hareketlerle a- betide hükumete borcunu ver- üzere bugün Romanyaya gidecek- C J B 
tı. Böyle zilleri gece barlarda yemek yi- teş ediyor. Vuruyor ... vuruyor... VU· k hk" d ı t" ema ey 

. . . ' meme ten ma um ur ar. ır. v·ı h b h • yenlerin ..... t.. . biJmesı ı~ın tev- ru} or.... J ayet mu ase ei usu11y~ guru u ) apa K d. . den nerret d. Uftü .... Ml.UllH ... Mll.......-uuuııııuııııwı111111ııuııııwııı11u11JllUIHIUlllltltf.UIUIUf MlllUllfllflllhllUfllmmtt1mınnttNtlmlllllfflllmııınıımtııı11nıııınınnnısınıııoonıımııım 

zi ederler. Herif bu oyuncağı almış en ısını k lb"e 
1
1Yorum. Ayni Zenci basını salhvor mezbahayı zivnret ettim müdürü Cemal B. dün akşam 

ki t d d öz zamanda o anca a ım e acıyorum :. . · ' · · · • şa a ıyor u. Arkadaşımın on an_ s · . .. d kalbinde b'. k : _ Well, I thınt for three Ieaves. Azizim Mister Viison, 0 ziyaretin Ankaraya gitıniıtir. Mumaileyh 
koparmak için gösterdiği maharetı bu- Bır gu~. 0

1 
~ • k n k 1~ ~ ~rşun YI· "Pek :1ı.i zannedersem üç kağıt yeti- akşamı evinizde davetli idim Beyne) orada tevhitten ıonraki muhase-

rada uzun uzun nnlatmıyacağım. O, yerek goz Üerınık_:ı~ıydaca egıl ıni? . • ' milel hava nakliyatı komis ... -~0 k: t'b: '- · ki' h k'- d D h'l" 
t k 

. . d kt . c agı a şır. . . ... ' J u .ı 1 1 uenın ıe 1 a .. ın a a J ıye 
ıp ı azı1ı hır diş çıkaran hır o or gı- ~ ' • • • • • ·· Ü' d . umumisi M Alb R · d d s· 

hi hareket ediyordu Zaten onun ancak Arkadaşım, "öldüren adam,, ın hu Oç kagıt uç Y z olar demektir. A- .. ·t h .. , er opeı e var ı.: ız vekiletile temas edecektir. 
bir el ulagvı oldug·u· ;e taliin sevkilc halinden asla müteessir değildir. Saati merikada hayat pahalı değilmiş. ~~-s ekzlı}~ntehbu kadar kan aktıgını !'9--------------

• • C t .. kecek B , .. 1• goı me e ış e amızın kapanıp kapan· ı D k 
haydutlann "nişancı,, lığına girdiği an- sorarmış gıhı soruyor: Şa a so .. · · ".. u meş um mu a· . O tar 
'· - l ·d - Who did me vrong? "Bana ziyanı kat Cazla bile surdu. Tam bir bitkinlik madığını sordunuz. Ben de sıze: ( hsa. Ş •• k .. 
• ı~ı ıyoı u. llf h Dü d h "th' · · d h 1 n U ru 

K 
.
1
. . . d k an bir adamı öldürmek için ne hissediyorum. n en us kokuya dayana- - n gece a a mu ışını, a a . 

. atı_ı~ mazı~ı .. d . ~e:~niz? Bilirsiniz ya! Zengin deği- mıyacak ..•. çıkmak, kaçmak biraz U• Cecüni gördüm ı !'ınır haıtalıklan miıtehasısaı 
. Genç ıkcn Mıs~ganda bır {ab~ka ~ :~ Benden "biiyük hesap,, istemeyi- nutmak istiyorum.... Sözlerini söyledim. Jlu sözlerimin Cuma v.e. pazardan maada 2 den 6 y 
alışmış sonra Mıh'ol.eye ge ere ora ı~. manasını anladınız değil mi? kadar 1 cpebaşı 78. TeL Be ıq 
la adi tabaka ile temasa girişmiş. Ora· ıuz ! · · · · · · · · · · · · · • · · · · 860 K d .. ) 

0
!") u 

d 
eo•k k ı..· te"zı·atına Büyük hesap 1000 dolarmış.. Bir kaç saat sonra Mister Vitson ile J (Dalıası ıJar) ..., :ı ıkoy 49 

an .;ıı ·agoya geçere .. ıra • .J 
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Isinail Fuat ve şürekası • m 

Seyrisefain Zabitana , Muallimlere , Devlet memurlarına ve Banka 
memurlanna 

TAKSiT i LE 
Satıı muamelesine baılanmıştır. Tafıilitını mllessesenin 

Sultanhamammdaki manifatura mağazasından öğreniniz. 

Müdiiriyet: Tel. lat. 192 

1LAN 
Oamanh Banl:ası giıeleri, Teşrinevvelin 13 tincü Pa:rarteai gU

nOnden itibaren jı'an ahire kadar, zirde muharrer saatlerde açık 
bulunacaktır: 

1 - Galata idarei merkeı.iyesi: 
Saat 10 dan 16 ya kadar 

,, t O ,, 12 1/2 a kadar 
Eyyamı adiyede 
Pazar gUnleri 

2 - Yenicami fUbeıi: 

Saat 10 dan 16 ya lcadar 
,, 1 O ,, 12 ye ,, 

3 - Beyoğlu ~ube&i: 

Eyyamı adiyede 
Pazar günleri 

Saat 10 dan 12 112 a ve } 
,, 14 ten 16 ya kadar 

Saat 1 O dan 12 ye kadar 

Eyyamı adiyede 

Pazar günleri 

800 çeki odun münakasası 
Yiiksek ornıan ınektebi 

re k t ö rJ ti ğii n den: 
Mektebimize llbumu olan seki& y\lz çeki odun aleni mOnakasaya 

konulmuttur. T aJiplerin fartnamelerini görmek üzere hergün mü
nakaaaya İftirak için de yevmi ihale olan 22 teJrİnievvel 930 ta
rihine mfisadif çarfamba günU saat 14 te defterdarlık binası da
hilinde mlluıeaatı iktıaadiye mübayaat komiayonunıı gelmeleri 
ilAn olunur. 

ErııJak ve evtaın Bankası unıunı 

Esasa No. 

41 

70 
72 

. 
ı11iidiirliiğünd n; 
Satı Jık eınlak 
Mevkii Ye nevi Teminatı 

T.L. 
Beşiktaş Abbasağa !nahallesi Hasanpaşa deresi 
4, 9, 8 Mo.lı boıtan 
Beykoz Tokat mevkii 82 dönüm sebze bahçesi 
Üsküdar Altuni zade valde bağı, ahır samanlık 

500.-
500.-

ve erazi. 600.-
84 Karadeniz sabili Yazla çiftliği civarında KüçUk-

BOyfik kum çiftliği. 500.-
Balida muharrer emlak satılmak üıere şeraiti atiye dairesinde 

müzayedeye konuşulmUflur : 
1 - Müzayede (kapalı zarf) uıulü iledir. 
2 - ihale 13-10-930 tarihinde Ankarada idare meclisimiz bn

zurunda icra edilecektir. 
3 - lhalcyi mUteakip bedeli ihele derhal peıinen tesviye edi

lecektir. 

4 - Talipler teklif mektuplarını her mülk hizasında balida 
gösterilen teminat mektuplarile ve şubelerimizden alacakları bir 
kı'ta şartname ile birlikte ihale gününden evci Ankarada Umum 
müdürlfiğümüze tevdi etmelidirler. 

Zonguldak vifıyeti muhase
bei hususiye rnüdürliğinden: 

Zonguldak merkezi vilayetinde idarei hususiye atelyesinde ka
bili istimal ve istifade mahallerinde teılim torna ve pilanya ve fi
razc tezgahı uaç delme makinesile sair atelye edevatı ve Reno 

c markalı Ercgli, Bartın, Devrektc üç ve Şevrole markala Zonguldak ve 
Safronboluda iki ve taş kırmağa mahsus Zonguldak Devrek ve Bar
tın, Safranbolu ve Eregli yollannda bet konkasör makineleri 1.9 
teırini evvelde ihale edilmek fizre müzayedeye çıkarışlmıtr. Talıp 
olanların teminat mektuplarını hamilen encümene müracaat etme
leri illn olunur. 

a.1erlcez acentesi: Galata l{öprü bı$tnd:ı 
l'e rntlu U62. Şube acentes Sirkecide 

\luhOrdnr zade h nı ıılund:ı Tel.lsL2740 

~kenderiye sürat 
postası 

EGE) ı.:~~i:~ e!e~ 
Cuma lOde 

Galata rıhtımından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire varır 
Te lzmirden saat 12de kalkarak 
'azarteıi saatlOda lskenderiyeye 
raracak ve Çarşamba lskenderi· 
yeden kalkarak lzmire uj"· 
rayarak lıtanbula 12 de gele
cektir. 

lakenderiyeden aktarma Port· 
aait için de etya kabul olu· 
nur. 

ı ynhk sürıt postası 
( M E R S 1 N ) Tapuru 7 

T etrini evvel Salı 17 de Sirkeci 
rılatı•ıDdaa kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Küçüldrnyu, Edremit, 
Blrhaniye, Aynlığa gidecek 
Te dönüfte mezkur iskelelerle 
birlikte Altunoluia uinyarak 
2'elecektir. 

lra~zon ~irinci Postası 
(MAHMUTŞEVIiETPAŞA) 
vapuru 7 T eşrinievel 

~,alı akşamı ~:~ ı 
~ rıh- 1 
tımından kalkarak lnebolu,Sinop 
Samsun, Giresun, Trabzon,Ri- 1 

ı:eye gidecek ve dönlltle Sür-
mene, Trabzon, Tirebolu, Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, lneboiu, Zonguldağa 
u~rnyarak gelecektir. 

Mersin postası 
(ÇANAKKALE)vapuru 8 Teş· 

rinievel çarşamba 11 de Galata 
Rıhtımından kalkarak Çanak
kale, lzmir, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, An
talya, Ali.iyeye uğrayarakMer
sine sridecek ve dönüıte ayni 
iskclerle beraber Taıucu, Ana
mor, Kuşadasına uirıyacaklır. 

Andifli ve kalkan yolcu 
ve yükü gidiş ve ielişte F et
lıiyede aktarma suretilc alınıp 
verilir. 

Çanaklfale için yük alınmaz. 

lrnbzon i~inci onstusı 
( REŞITP AŞA ) vapuru 9 

teşrinievel Perşembe akşamı Ga
lata rıhtımından kalkarak Zon· 
guldak , luebolu , Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelcıile 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Orciu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğrayarak ge
Jecektır. ·- Doktor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada her gün og

lcden sonra aaat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde hu
talerını kabul eder. 

lstanbul: Tel. 2398 

tttıAUIM~ wtlfltlfMltttW... mtt llttt 1 ADii il lltt HUNi 

Mes'ul müdür: Refik Ahmet 1 

SAYISI t1CR YERD~ e> KURUS = 
M \ TBAA \ I~ DAHE:l IANI: 

IS1 ANBt:L Rabıafl Aolı:nuı caddes nde ' VAKl1 H.:RDt;, 

Sevda yaratan, Şen g l51l:rinin r uru, Kaderden mi 

gibi çok sevimli cae: !eri büyük bir muva ff akiyetle 

plakta okumu, olan lnymctli muganniye 

a 
ıı 

Sa iye} Hnnımı bu perşembeden itibaren 

Mulen Rujda dinliyebilece~s:niz. Ş.mdiden 

tepş"r ederim. 

Den1ş Zade forahıın 

1 
ı'®'~~· Kız ve Erkek - Leyli ve Nihar1 ·~' r 
1 Jstıikld] Li e li i 1 İlk Orta ve l.Jise k ısınıla rını rnuhte vidir ~. 

' @1 Bütün sınıfları mevcuttur r@ 
'11\ı z ve Erkek talebe ayn l.ısımlarda \ C nyn tcşkıl~t dal ilinde idare edilmcktcdi ,...... 

~ 1 
1 Talebe kaydına deva111 olunn1aktadzr ~ 

: Talep vukuunda tarifname gönderilir ~ • 
' Şelızadeba~ı polis merkezi arkasında ~ 
® ® ® ® ®~ •)~ ~ ~ Tel: lst. 2534 ~ •J @~~~~ 

J=>azarlıldn ecza alınıyor 
lstanbul Belediyesinden: Cerrabpaşa, Hzseki, Beyoğlu has· 

taneleri ile Zührevi hastalıklar müdüriyet ve hastahanesine lü
zumu olan eczayı bbbiye ile merkez kimyahanesi için muktezi 
cezayı kimyeviye ve Cerrahpaşa kimya TC T eşrihimara~i La~o
ratuvar ları ve H.aeki hastanesi için muktezi cezayı kımycvıye 

p:ızarlıkla satm almacakhr. . 
Umum hastaneler cezasına talip olanlar 3500 lıra yalnız 

Haseki hastanesi için 1300, Cerrahpaşa için 1150, Beyoglu için 
300 Zührevi hastaneler için 755 ve eczayı kimyeviye için 700 
lira' teminat akçesi getireceklerdir. Pazarlık için T Cf rinievclin 
dokuzuncu Perşembe günü saat oa beşe kadar levazım müdür
lüğüne müracaat edilmelidir. 

Hariciye vekaleti levazıı11 ınü
düriyetinden: 

Mıktan cinsi teııım manam 
50 ton kok vekiilc 
25 " Antirasit Misafirini ecnebiye konağı 

2000 okka ma nga• kömürü ,, ,, ,, 
4000 ,, Odun ., ,, ,, 
Yukarıda miktarları ı;<isterilcn maln ukat teşrini evvelin 23 ün-

cü günü ihale edilmek üzere müzaydeye konulmuştur. 
ltalyan talip olanların şeraitini anlamak için levaıım rn lidürlü~ü

ne ve ihale gtinli de mübayaat komisyonunn mürac.. ~ rı lüzumu 
ilin olunur 

w lı lı 

-= • Büyük 1 ayyare Piyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmalc 
ancak tayyare piyango bileti a lmakla kabildir. O nun için: 

TAYYARE pıy ANGO BiLE TiNi 
AL~NIZ. 

9 uncu tertip 3 uncü keşide 11 
teşrinievve 1930 dadır 

Kf: şideler: Vilayet, Şehremaneti. Def
terdarJı k, ş. Ziraat ve osmanh banka · 

f ar ı mürakıpleri ve halk huzuı unda 
YAPILIR 

lJiiyiik ikraıniye 

' 
liradzr. 

keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 


