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~ 2 - VAKIT 8 Teşrine"el 1 J~O 
- -=-= 1 mütehassisim. Her yerde tabii 1 - Y aziyetimizin, tarifi mtitkül 1 ı ıı --- - - - . -ı 

baıta Hnknmet ricali olmak üze- l değildir. ~atlıca hedefimiz dünya· V AKIT ın telgraf, telefon haberleri I 1 re b~k ~nhn~n ~~aUde l daa~hd~Mı~a &~a~u~n~----------------------------- ı ~ene ibret. ı· 
·ı ı· bir kabul österilmi tı·~ •e şarki_ A~denizde en sa.ğl~m ve du· ı·ngı·ıı·z setı·rı·nı·n F . k b 1 ı 'ı - , ı 
Y .g . ş • . l rendış bır unsur olmak tatıyoruz. öCla Ur an arı Serbest fırka namzetleri 1 

her. yerde Gazı ve Gazı TUrkı- . Emniyetle terki teslihat biribir· • f • d 1 . . ' arasında kimler de var? ı i 
yesı alkışlandı. lerine bağlı şeylerdir. Ziya &tin 8 Jngı tereye nakledılıyor '1 Serbest fırka tarafından fı : 

Sovyetlerin büyük idare adam- Emniyet ne kadar temin edilirae l..ondra, 6· (A. A.) iki mrpiro mulı· 1 ~ehir meclisi intihabatı için 1 

larile temas etmek fırsatmı bul- terki tealihat o derece mümkün bir Başvekilimiz ve ribinin R· 101 b:ılonu kurbanlarının Ce· • gösterilmiş olan namzetler 
k h ı . er Bı'nnetı'ce ' l""hl cetlerinı Oouvres'a nakletmek Lizerc -ı rasında Damat Ferı't ka-dum ve endilerile uzun uzadıya a e gır · 11 a arımızı Ş k K B ı ı ... 

görü•tüm. Ne•redilen resmi teb- ne kadar azalhrsak, sulh ta o nis- Ü rÜ aya ey Boulognc·e gitmekte oldıı~u hnhcr ,·erit· ı binesinde nazırhk etmiş pa· 
~ v bette temin edilmiş olur. h b 1 d 1 mektedir. \'ann husu.;f bir tren bıı na· şaların , mütareke senelerin· ı ; 

liğ, bu temaslarm ve münasebet- "Beynelmilel sulh hali,, ni ibdaı azır U UlJ. U ar aşları L.ondraya gütürecekcir. :\!. \Tae I' de Rum milleti müdafaa 
lerin samimi ve hakiki bir ifa- edecek yegane usul budur. Bu usul Ankara, 7 (Telefon) - lngiliz sefiri Donald'e bir çok tazivec celgrafları ~el· I' klii bünde faal vazife almış 

11 desidir. bizim hofumuza gidiyor. Çünkü Sir Corç Klark bugün saat birde Irak mi!'cir. Bunlar :ırasında b'l ha•~a Lir,·an) a kimselerin, ist il<lal mahke-
Davetlerde ve müsamerelerde müfrit tedbirleri :. .vmiyoruz. komiseri şerefine Ankara Palasta bir başvekili ile Pra~ nafüı nazın Riı:ra ba~· ! meler inden mahkumiyet ka· 

Ş. d'k· 1· 'h" l . d d . f t iştir Zi f tt B 1 ·ı vekili, Bulgıır baş,·ekili. :\merık:ı Reisi· • rarı alm'ş adamların bulun· büyük hüküm et ricali ve kezalik ım ı ı nes ın zı ın enn e te • zıya e verm · ya e e aşve u 
· d b' b ka h k.k H tl ·ı H · · k· ı t ' kT cümhuru \I. [ ioeıYt:r . Türkire ~liıdafaai idareyi elde tutan fırkanm büyük rıcen yer e en ır aı a ı at azre erı e arıcıye ve a e ı ve ı ı dukla rmı y azmıştık. 

te siya.setle iktııadiyatın biribirle- Şükrü Kaya Bey ve hariciye erkanı ha· milliye \ eki l ı. kıım:ından Ecl ner. rayyıı· ı! 1 S. C. F. namzetleri ara-
müdürleri ve Sovyet bllyük sa- rinden tamamen ayrılamıyacağıdrr. zır bulunmu§lardrr. reci Cosre!> ve Bcllonce. ılah .. ı ardı . 1 smda ismi yaz1lan hukuk 
nayiini temsil e~n mühim sima- Binaenaleyh iktıaadi sahada iki Sefir ve komiser cenaptan akşam ls- Paristcn alınan bir tdgrafnamcye na· ,, müderrislerinden Yusuf Zi- / 
lar hazır bulundular. memleketi biribirlerine takrip ede- tantuıa hareket ettiler. zarıın Fransa hükumc:i R· IOl balonunun 1 ya B. kendisinin bu fırkaya ı i 

Göriişmelerim hep karşılıklı {:ek her tedbir, siyasi münasebetleri Komiser cenapları Istanbuldan To- c.İüçar olduğu felaket müna:'ebetile 7 ceş- 1 f dahil olmadığını ve böyle / 
samimiyet içinde cereyan etti. üzerinde ancak hüsnü teair icra ede ros ekspresile Halebe ve oradan tayya- rini evveli milll matem günü addccmeg;e ı bir namzetliği kabul etmedi- • 

M L b· ı· S 1 d ·· "k .- re ile Bag·dada aidecektir karar '>ermişcir. 11 «ı'nı' bı'ldı'rdı" kten sonra S.C. 1 Hariciye komiseri . itvinof ve ı ır. on zaman ar a gumru ~em r. • "' 

komiser muavini Kara Han ile berini kaldırmak ve ya hafifletmek . Bir' abide dıki lecek il F. bu Yusuf Ziya Beyin un- j I 

k mevzuubahis oldu. Biz bu telkini ismet Pş. nın lngil- Londra, 6. (:\.A.) - I larn işleri ne- ( vanının yanlış yazıldığını , ı 
birçok defalar onu9tu~ ve iki · ki be L o:. h ; h f k ı ' taavıp etme e raoer, ayat ae- tereyi taziyeti zaretinin bir tebliğinde R 101 felılketi namzetlerinin iJa ivat a ü -
kere iki taraf büyük eJçilerinin viyesi her yerde !>ir olmadıkça bu- A kurbanlarının :ıilelcrine bir mektup gön· il tesinde muallim .olan Yu- ' 
hururile birkaç saat devam eden sulünü mümkün zannetmiyoruz. Ankara, 7 (~, .) - Başv~kil ismet rilerek maktullerin hüdyctlcrırı irı taYini suf Ziya B. olduğunu ilan 1 j 
içtimalar aktedildi. Türk noktai nazarından Ame• Paşa Hazretten R · lOl kabih sevk ba· im kanı bulunmamaıına mebni aglehi ·ih- 1 etti. Bu Yusuf Ziya B. kim-

Suçide, ittihadı temsil eden rika hariç dünyada timdiki hudut· lonu kazuı dolayısile İngiltere Başve- timal Cardington'da ,·eya civaıır.da hatı- dir? Onu da biz söyleyelim. ı ~1 larından ~emnun yegane memle· kili M •. ~ae ~o~ald'e bir taziyet tel- ra lannı ihya için yeg<lne bir abide rek ı ,' KariJerimizden, bundan bir 
11

:
1 reisi ciimhur M. Kalenin tarafın- ket bı"zı·z, dı'yebı'lı·rı'm. Kı'maeden grafı gondermıştlr. 1 k 1 b J 

ztdikbilmek üzere cümle~inin bir ara'. a 1 aç sene eve ütün stan· dan samımı ve hararetli bir k ki A k · t d istiyece ve 'mseye verecek bir n ara IS asyonun a defnedilecekleri bild irilmiştir. Fe!Akct bul gazetelerinde uzun uza-
hüsnü kabul gördüm. Nezdinde şeyimiz yoktur. Milletimiz müteca- İ İ t kurbanları hakkında milli cenaze mera- 'I 1 dıya yaıılmış olan bir inti- 1 
üç aaatten fazla kaldım. Hulasa niıtir. Bahse değer bir akalliyeti- yen nşaa . c;imı ) apılacak ve ı o taşrioienel<le Lon- hal davasını hatırlıyanlar • 
fe'\'kalade olduğu kadar kalbi miz yoktur. Ankarat 7 (Telefon) - Ankara ısta- drada Saint Pııul kntedralinde haklarında .,ı elbette vardır ve o zamana J ı 
ola?> dostluk tezahürlerine pek Binaenaleyh bu vaziyeti oldu- siyonunun tevsian inşaatına devam edi- din! merasim icra edılecektir. Ha· ait gazete koUeksiyonları da ' 
çok şahit oldum. ğu gibi muhafaza etmek İateriz. liyor. lstasiyon

1
da ticaret eşyaları için va işleri nezareti maktuller miktarının meydandadır. 1 

Eğer Avrufiada binnisbe kat'i bir bir ambar ya~ı acak ve. şeh~e1-11aen~i ta- 47 ,.e hayatta kalanlar miktarının 7 ki- Maruf muharrir Omer 1 

Dokuz sene evvel Moskova hudut varsa, o da bizim hududu- rafından da hır hal tesıs edılecektır. şiden ibaret oldujtunu resmen bildirmek· Rıza Beyin bir eseri, mün-
ve Sovyet Rusyasınm birçok muzdur. Fesatçıların muhake- tedir. dericatmın her satırından 
yerlerini görmüştilm. Biz başka memleketlerle müna· . e d d' fd. Olen 4 6 kişi kabının şekline kadar tak-

Dört sene evvel de yalnız sebatmıızda hiç bir iıtianaiyet gö- mesın evam c 1 .. 1 
v lit edilerek başka bir namla 

Odesayı ziyaret etmiştim. Bu zetemiyoruz. Onun için hükumeti· Ankara, 7 (Telefon) - Bugun agır· Beauvais. ( A. A) - R· ı.0 1 işaretli başka bir imza ile neşre-
d f mizi tahribe çalıtmadıkça bütün cezada Şeyh Saidin oğlu Salah~ttin _H~ butonun uğradığı kazaya kurban giden· diJmişti. Bu suretle eser İn· 

e aki ziyaretimde gerek büyük milletlerle biribirinden farklı olmı· arkadaşlannın ınuhakemelerıne gızlı lerin 46 kişiden ibaret oldujl;u an laşıl - tihal eden ıat hakkında da 
senayi vadisinde ve gerek diğer yan dostane münasebetler idame celse şeklinde devam olundu ve maz- mrştır. En·elce 47 kişiden bcahscdilmış Ömer Rıza Bey tarafından 
hususlarda basit bakışla göze ediyoruz. Hakimiyet haklarımızda nunlardan birinin yaşlnın tesbiti için olması bir tek yuJcuya ait olduğu halde 1 dava açılmış. mahkemede 
çarpacak mühim farklar ve te- son derece kııkancız. Milletimiz muhakeme gelecek salıya talik olundu. ikiye bölünmüş olan bir nnşın iki ayrı i keyfiyet sübut derece!line 
rakki gördüm. Çok çalışıyorlar. hakkında cari şerait haricinde, hiç tahutıı konma~ından ileri gelmiştir. varmıştı. Bunun üzerine ki-

Eyi intibalarla ve hakkımda bir ecnebi bizde çalrtamaz. Mem· Fransız profesor gitti tabm tabii, bu sıfahndan 
gösterilen tezahürlerden pek leket kanunlanna itaat ettikçe, her EYYelki glln Darülfünunda bir Brezilyada ihtilal dolayı kendisinin de mab-

ecnebi bizde çalrıabilir ve paraka- konferana veren Puis fakilltesi kum olacağını anlayarak işi 
mütehassis olarak döndügümü zanabilir. Yalnız ticaret ıi•aai pro- d k 1 d f M ı Hdkumet bütün banka- 1 sulhen halletmek- ve ta'Mti-
b ,, o tor arın an pro eaör arse 

ir kerre daha söylemeği, efkarı pagan~aya veıile teıkil etmecıeli· d ları kdJ)aitı 
1 

nat vermek yoluna gitmış , 
omumiyemize ka-ı, vazı'fe adde- dı"r. Labe dOn BOkrefe gitti. Ora a -r mtintehil muharrir~ mahkü-

.'I' R f kil • · ...n •• Nev York 6 (A.A) - Hrezilya hü-
derim Bütün memleketler~ münue· omanya tıp • teaının ,, ... zun- miyetten kurtulmuş, fakat 

b d b 
cGaenei devriyesi meraaiminde korneti kambiyo i spekülılsyonlarına m!· 

_ Ticaret muahedeleri mese· atımız oatanedir ve atta biz ni olmak için başka bir emre kadar ayni derecede ağır bir baş-
ı · d .. ..n.nJd" .. ? komıuları ile doatluk ve bitaraflık bulunduktan aonH Pariıe d~ne· Brezilya bankalarının k apatılmasın ı em· ka talebi kabul ederek bu 
esı e go. 009 u mu muahedeleri a.kteden ilk memleke- · cektir. retmişrir. işten yakasım sıyırmıştı. 

- Ticaret muahedesi müza- tiz. Evvela Rusya ile, ondan son- - 1111111
" .. " '"

11 Bütün Brezilyada 3 1 kıtnunuev,·elc intihalci muharririn mUsa-
kere işlerine de, tabii görüşme- ra İtalya, Macariatan, Bulgaristan- lanmızdan hiç birisi ile müttefik kadar örfi idare ilAn edilmiştir. Para· ı lehanamede kabul ettiği 
lerimiz esnasında temas edildi. la ayni tekilde muahedeler imza deiiliz. Herkesi mutlak bir müaa· daki askeri kun-etin dün isyan etmi~ madde şudur. Kendi neş-
Bu milzakere zaten Moskovada ettik. vat seviyesinde bulunduruyoruz. ve yüksek zabitleri hap:.ctmiş oldu~u rettiği takl!~ kitabın üzerine 
M. Kara Han ile büyilk elçimiz Hudutların maaununiyeti hak- Teefik Rüştü B. den bildirilmektedir. Gece a:.i askerlerle ı 1ı ,, Bu eser Omer Rıza beyin 
arasında cereyan etmektedir. kında İran ve lngiltere ile bir mua· M. Litvinof a hükOmete sadı k kalmış olan polisler a-

11 
/ eserlerinden vasi mikyasta 

Ik. t af . t l l ak hede aktettik. Franaa ile de bir bi- rasında mücadeleler vukua gelmiş oldu· iktibaslarla vücuda getiril-

l 
il 

1 

1 ar ça ın acına ça ışı m • taı -.ihk ve de ___ _.k miaakı imzala- Moekova, 7 (A. A.) - Hariciye Ko- lh• haber verilmektedir. Cenup e.,·aletle· 
t d Mnh· ktal v 6 " miştir. ,, ibaresini yazmak! 

1 

ı: 
a ır. ım no ann çogu dık. Yunan hükUmeti ile de öyle bir miseri Mösyö Liitvinof Türk Hariciye rinin asi diğer eyaletlere iltihak etmek 11 Mahut kitabın üstüne bu 
halledilmiı haldedir. mu~hede imzaaı ·_.in hali müzake- Vekili Tevfik Röıtü Beyden şu telgrafı üzere oldukları ve Saopula'ya taarruz cümle yazılmıştır. 

Hariciye vekili Tevfik Rüttü B. redeyiz. almıştır: edileceği haber verilmektedir. Cenup Bu marifetlerin kahrama• · 
Moskovada iken London Ceneral Bütün bunlar bizim ıulh arzu· Sovyet toprağını terkederken dost eyaletlerinin 40,000 müsellah asker le ,, nı Serbest fırkanm şehir 
Prea muhabirine Türkiyenin harici muzu gösterecek kadar beliidir. Sovyet HükOmetile sizin benim hakkın- binlerce sivilden mürekkep olduğunu i meclisi namzetlerinden Yu-
aiyaaetine dair f&yanı dikkat beya· Bence ittifaklar ve miaaklardan zİ· da ve bilhassa benim şahsımda Türkiye ve federal ku vvetlerinin asilere iltihak suf Ziya Beydir. 
natta bulunmuttur. yede ıulhu daha iyi temin edecek Cümhuriyeti hakkında gösterdiğiniz ha· etmekte devam eylemekte bulunduğunu 1 ı 

Tevfik Rüttü Bey, bu beyanatın· usul budur. ra.retli kabulden dolayı mnnettarlığımı beyan etmiştir. Federal hükômet isyanı ı l.~i!!!!!!~~--~~~~~i!!!!i"- ~!!iiii!~~- ~. 
lta diyor ki: Dütmanımız yoktur, doıt· ifadeyi bir vazife telakki ederim. iten kil için ıo Pezo tahsim almıştır. 
L3± 
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de terdif ettiğini hatırlar gibi 
olmuştu. Samiasının zaptederek 
müfekkeresinin kuytu bir köşe
sine tevdi ettiği bu ismin, Atıf 
Beyin itirafı üzerine saklı bu
lunduğu köşeden çıkarak kafası 
içinde işlemekte olduğunu, Ima
man duasının tekrar hafızasında 
canlandığını duyuyordu. 
Başmı tazyik eden ıstırap, 

okadar ağırdı ki, kafası buna 
tahammül edemiyerek gayri ih
tiyari gövsü üstüne düştü. Şimdi 
içinde hercü merç olmuş bir 
alemin kıyamet ve mahşeri oğul

duyor, muazzam kubbelerin yıkı- • 
lışımnı hasıl ettiği tarrakayi an
dıran sesler, beyninin ensaç ve 
elyafını geriyordu . . 

Bu hercü merç bir dakika ka
dar de•am etti. T ~rUnü kar-

ı 
şısındaki adamın anlamaması 
liDmdı. Esasen kendiaine ait 
olan tercümei haJi askerde aı
müş bir arkadaşına ait gibi an
latması da kendisini tanıtmamak 
için değil mi idi? •• 

Onn bu mülllıHaya ıevkeden, 
kansının kendisince meçhul olan 
akıbeti idi • Eğer Semahat, fena 
yola dUtmüı bir kadınsa, nHıl 
bu adamın kartı11nda oroapu bir 
kadının kocaaı olarak buluna 
bilirdi?. Sonra bu bile olmasa, 
kendisine ait bir ıshraba bir di
ğerinin vakıf olmHında ne faide 
tasavvur edilebilirdi? .. 

aralannda hukOm ıOren bir da
kikalık süldUu, gene kendisi 
ihlal ederek sözlerine devam 
etti: 

- lıte o arkadaıım öldü. 

--------------
Ben bu kadar badirelerden lstanbul, küçük, dört haneli 

sonra sağ kaldım. Buraya gel- bir köy değildi ki her kapıya bir 
dim. Arkadaşımm vasiyetini ye- kere baş vurayım. « Böyle böyle 

rine getirmek üzre doğruca verdiği bir kadın tanıyor musun? .• 11 diye 
adrese gittim • Fakat verilen sorayım. Sonra şahsan tanıdığım 
adresin yerinde, ev değil, bir bir kadında değil ki sokakta ras
yangın harebesi buldum. geldiğim vakit, yanma sekularak 

Ancak o vakit zavallı arkada- kendimi tanıtayım. Ve kucağım· 
ıımın mektuplarının niçin aile- da ölen arkadaşımın bana son 
sinin eline varmadığının hikmetini vasiyetini yerin getireyim • 
anladım. Ailesinin mektuplarının Birgün bile onlara ait bir ip ucu 
kendi eline ıelmemesi ise gayet bulacağımdan ümidimi kesme
tabii idi. Çünkll askerlik icabı miştim. Derler ya dağ dağa ka· 
mütemadiyen kıt'a değiştiriyor, vuşmaz, fakat insan insana ka· 
bir yerde durmuyorduk. Arka· 
daşımm mektupları ailesinin eline 
geçmezse karısı onun nerede 
bulunduğunu, yaşayıp yatamadı
ğını nereden anlayacakb? 

Maamafib arkadaşımın evinin 
yerinde yangın harabesi bulmak
tan nevmit olmadım. Her yeni 
gÖlÜftüğüm, her yeni tanışbğım 
insanlara bu hazin tercümei hali 
anlatarak bu kadınla bu çocuğu 

sordum. Fak at daima menfi cevap 
aldım. 

vuşur. 

Her şeyi hatrıma getirmiştim. 
Fakat onlara ait ip ucunu bir 
mezar kerarmda bulacağımı ta
savvurumdan bile geçirmemiş-
tim. 

Filhakika senıtimizdeki mezar
lığa gelen kadın ve çocu~ ölü
leri beni alakadar ederdi. Fakat 
bizim mezarlık kenar ve orta 
sınıfın mezarlığı idi. Halbuki 
kocası askerde ölmüm, karısı 

sefalette kalmış bir adamın ço
cuğunun ve yahut kansının bir 
gün öldüğu zaman gömüleceğı 

mezarlık olsa olsa Eyip gibi, Ka
raca Ahmet gibi şehrin uzak 
taraflarındaki fıkara ve guraba 
mezarlıkları olabilirdi. 

Rüştü burada sustu. Dışanda 
kar, hala lapa lapa ve aheste 
aheste yağıyor, zaman zaman 
pencerenin camlarına vurarak alt 
pervazlarda biriken karlan ertı· 
rıyordu. 

Her iki adam susuyorlardı. 

Odada, yanan odunların gevrek 
çıbrtılarmda başka bir şey işi· 
dilmiyordu . 

Vakit akşama yaklaşmıştı. Bu
rası geniş meydanlara bakan 
aparbmanlar gibi değildi. Sık 

binalar arasında akşam daha 
çabuk olur. 

Elektirik lambasının düğmesi· 
ni çevirmek Atıf beyin hatırına 
g elmiyordu. Eşya, akşamın alaca 

[Bitmedi1 
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intihap Sandığı Başında Bir lngiliz tayyaresi ...... 
S. C. F. adamlarının çığırtk~nhğına rağmen ••• 

10 günde Londradan Avustral)·aya uçan 
tayyareciler şehrimizde 

Memleketi seven halk, reyini 
içinde Halk fırkasına 

sükun ve intizam 
veriyor 

Belediye intihabatı dün de al aka "'e ~1111tılllllmııııu1111nıılh111111111ıınıııım1111ıınnıı111n1111ııını"111111111ıııııı11111111ıııııııı11111111ıııııı111ın11111ııııııı111111ııııııı1111ıı1111ııı111ıııı1111ıııttilllll1uııııı11111ıı1ıı1111ıııın qıııı1ııııı1 

hararetle devam etmiştir. Halk akşama J f' th U i 
kadar sükün içinde reyini kendi kanaa- i e l aeyın tamımı a 
tine ve düşünce!';ine göre kullanmıştır. 9 1 
Serbest fırkanın hemen her yerde tesa- ı s v ı • B d • ? fi 
düf edilen hatip \"e konferansçıları dün J a 1 ~y ne ıyor . 
de intihap mahallerinde her günkü pro· ~ J 
pagandaıarı~a devam -~tmişlerdir. s. c.1

11 M h 1 
fırkasının hır tahta uzerinde seyyar ~ " emurıarı tenzih ederim; onlar ;nti aı I 
b~r hal~ ge~.ir~~en n7mzet. Hstesi Ye Fet· l I işlerinde ancak kanuni vazife· ~ 
hı Beym buyuk kıt adakı resmi otomo- J J • • } ~ 
bille intihap yerlerinde dolaştırı1mtŞ· I e erilli Y apJyOf ar• • ~ 
tır. İki gün zarfında alınan neticeden • ~ Serbest fırka Lideri Fethi Bey, belediye intihabatma tesir al f 

1 
1 

Veşilköyde lngiliz tayyaresi 
memnun olmıyan S. C. taraftarları dün I yapıldığı hakkmda fırkasının şubelerine bir t · yaptı. Beyan- ' 
'"'ropaga d d h · d h · t - amım = ı t iı· ta~are ab·tı 'd M C. l d --..,. n aya a a zıya e e emmıye ~ name ismi verilen bu tamim hakkınd f k. üt teasını öğ- ~ ng ız u z ı erı nen . mış ar ır. ~ --. _. 
vermişlerdir. Filhakika dün konferans. ~ k . d. ~. . V I' M h' . a 1 ır ve m 8 

.. \ A. Pictorn ''e M. Cahbot'ın idaretıi al· Tayyareleri "Pu!'s Moth.. fabrikası 
hitabe n hep bir ağızdan propaganda fi ren?1e. ıste ıgımız a 1 u ıttın Bey muharririmize şunları soy- F hnda bulunan G, A. B. E. işaretli bir in imalfttından (120) beygir kuvvetinde 
ş:ırkılanna akşama kadar devam etmis- 9 lemıştır : \ giliz tayyaresi dün saat on ikide ~ehri- bir motörle mücehhezdir. 
Jcrdir. ~ 1 Fethi Beyefendinin beyannameleri ve mündericatı hakkında lff mize gelmiş ve Ye~ilköy tayyare mey- Tayyareciler buradan sonra benzin 

.. BEY~Z~TTA ~ I f ~~taleamı soruyorsu~~z. Beyanname dediğiniz bu netriyatı gör- ~ danrna inmiştir. almak üzre Bağdat, Dasra, Karaçi, Kal 
Dun .~eyazıtta ınt:hap san~ı~ı Beya· ı J dum: Be~anna~e ~egıl S. C.F. liderinin kendi şuabatına yapmış i Evvelki gün Londradan hareket eden küta, Patavi şehirlerine uğrıyac.aklar· 

zıt camııne konmuş H saat Jedıde açı· .. oldugu bır tamımdır Kend' "f k . . . . h't t iştir ~ ve Belgrada uğrayarak şehrimize gelen dır. Bir ay kadar evvel ayni sistemde 
]arak bire kadar rey kabul edilmiştir. \ B . . . . · . y. ı ru e aı sıyasıyesıne 1 ap e m . ' El tayyareciler İngiliz tayyarecilerinden bir tayyare ile Londra - Sidney seferini 
Burada Beayzıt Tnşantaşr, Mimar Ke- İ . u tamımın ıhtıva ettıgı mavadı filhakika Fethi bey~fendı~i~ ~ Hendlerin on beş gnüde Londradan yapmak istiyen iki ingiliz tayyarecisin
malettin, maha11esinde oturan tar rey at = mı yazmış ~ldu ki arını veyahut gazetenin diğer münderıcatı gıbı l/ Avusturalyada Sidneye giderek tesis den birisi Hindi tanda bir kaza netice 
mışlardır. Sandık cami avlusuna kon- J uydurma bırşey mi olduğunu takdir ve tahmin etmek için elde ~ ettiği rekoru kırmak niyetile yola çık· sinde telef olmuştu. 
muş ve avluya hiç kimse konmamıştır. J bir delil yoktur. ~ I """"'""""'"'""""'"'.,"'"'""'""""''""""""''"',,.,,.,,ıı.1111ıuııuaı11111111111111111111m_11_,,,,.,.....,,,_ . .,,,,,."' ''""'"'"""'""'""'" rmıı1111111mmnnmm""-
Cami kapısının önünde s. c. ve c. H. ~ Eğer filhakika Fethi beyefendiye bu şekilde kanat getirecek ;;:s==-§ Fırkalarda Yunan kıralı 
f~r~ası mensuplan ~asa ve sandalyele- ) ihbarat vaki olmuşsa bu haberleri verenlerin hakikate asla ter· = K F k 
rını koymuşlar, faahyetlerine fasıla ver 1 ~ cüman olmadıklarım ve müşarünileyhi iğf ı t . ld kJarını sureti Si arşı 1 r a 
m~mişlerdir. Sandık saat 1. de Gedikpa- , ~ katiyede temin edebilirim Bilh h ak elmı_ş .o u Ü k b ·ı ~ 
a .. .. .. .. .. .. , !! assa are et erının m ra a esı e ~ 
ş da Rustemp~ camııne goturulmuş '"'~I 1 mükellef olduğum memurin kendilerine · h us~an ~ Da\1utpas.ada bı"r akşam saat yedıye kadar açık bulundu· ı - .. . . . ısnat olunan us . § 

Memleketine dönmek 
istiyor 

rulmuştur. Burada Serbest fırkadan f tamamc~ munezze~. ve ~azıfeı kanunıyelerinin ifasmdan hiç hır ~ ~ube açtı 
Konservatu,·ar memurlarından Fazıl r ~ şeyle alakadar ~~gı~l~rdır. ' Serbest Cürnhruiyet Fırkası Reisi 
~.akkı !3· ve .bir yah.~di _genci nutuklar! i Bu hususta şımdıhk başka bir şey ilavesine lüzum görmüyo· J Fethi Bey dün fırka merkezinde meş
soylemışlerdır. C:ımıın 1.ap~sını. s~ndal- E .runı ~ gul olmu:., geç vakte kadar orada kal· 

Son posta ile gelen Deyli 
Meyi ile Deyli Ekspres gazete
leri sabık Yunan kıralı Corcun 
beyanatını neşretmektedir. 

ye ve masalar kaplamıc ve ıçerı "'Irmek fiilllilllıııtı11111 ıı1111uıuı11ı ıııı 1111111ııuııuıuıııu ımıııu1uıııııııuııınıı1111ıınnHuım11ııııııııu1111 ııııı~ ıı11111ıııı11111111"1u•ımu ırıı ·•ıı ı • uııııııı uıı ııııu ıııı ıtJllllllllıı.~ t 
y D c dd .. . d k . 1 k " 'M IUU• IJUlll" mıs ır 

müşkülleşmiştir. Masaların bir az geri a e uzerın e · ı masa arm ·arşısında H. fırkası azalarından üc ld~i S. C. çi- :.l t · b 1 VT t ~ h ı· d 1 

çekilmesi ihtarı üzerine her iki fırka bulunanların fazlasile rey puslası da· lerin tecayüzüne maruz ~ kalmrşlra ve , ıs an u 1 a~e ocagı . ey: 1 e 

Sabık kır al diyor ki: 
« Er geç milJetimin beni meı

rutiyetperver bir kır al sıfa tile 
geri çağıracağına dair kaanatim 
hiç tezelzüle uğramamıştır. 
Ben bir takım acı hadiseler ve 
dahili teşevvüşler üzerine mem· 
leketimi terketmişmi. Bu hareket, 
miJJetin iyice düşünüp verdiği 
bir karardan ileri gelmiyordu. 
Yunanistandan, artık sükuneti 
terk için her gün mi!racaat kar
şısında kalıyorum. 

·· ğıtmalarına rag-men he k c H f d .... 1 .. 1 . :Nazhhanda Ismaıl Hakkı Bevın rıyase-
ıuensupları arasında munaaksa ve bağ- r es · · ır- ovu muş erdir Bunlar Hayrettınra· . . . . · . . 

• . ' kasma rev · ·f c ·· ·· ··d · • tı altında hır ıçtıma aktetmıştır. Bu 
rısmalar olmuş ve hadıse büyümeden " vermış ır. amnn onu e vuş mahallesinde oturan lbrahint Hak· t 1 d d t kt ı · t• 
1 . ~ ı B duran otomobillerd k h ı · op nama a e\·am e me e o an ın ı· 
1'apatı mı tır. urada ha Ik tam bir sü- . • en şı anım arın ı- kı, Altunizade ınahalJesinde lshan, Bul· h b t . . · .... . · · ı .. h k ~ 1 . 
kün ıçınde rey atmıştır. Reylerini atan- nerek ıçerı girdikleri ve Halk fırkasına gu 1 ·ı h ll . ht Abd .. ~ a. 1.şı goru~u muş, razı ar .. r ar 'e-
l ar Mimar Kemalettin Sara 1 rey verdikleri görülmiistür. s. c. fırka- r umesçı mıı 8 esı mu arı ur· rılmıştır. 
Mimar Sinn h 11 • ' • ç . ~hak, cılarrn "•ol vergisini kaldıracağız ş• rahman Beylerdir. Bütün bunlara .rağ- Frrlmnrn Da,•utpaşa m:ıhnllesi ocağı 

.._ n
1
ma a esı sakınlerıdır. keri 8 ku~uşa indireceğiz, .. 

1 
'. t e· men Halk fll'kası kahir bir ekseriyet eH<.'lki akşam merasimle açılmıştır. 

.. F AT H KAZASINDA b .. 1 k , 1 t 8" s;z ~rı . e- temin etmistir. 
Dun sabah intihap sandıg-1 Fatı·h ka essum e ar15ı anmış ır. ura a a ın- :ı; , .......... ııı .......... _....,., '" mııııııı "'' ıım nıaııı ııınnıınnı """ 

. fh "k" 1 1 t KADIKO zasında Hacıbayram ca . . d b h ı ap su un a yapı mı~ ır. YUN DE . da intihap 'apılacaktır. 
Beki d l k . mısın e sa 8 üSKUDARDA Kadıköyünde sandık dün beledıye BAKIRI\:OYDE 
rınr;;.t eDaçı mtış, a Çşakm altıda kapan- Ü k .. d d B 

1 1 
e .t . . dairesinde bulundurulmuş, Rasimpaşa, Bakıl'kö~de dün Yenibostan, Nifo!', 

-s ır. avu paşa a ırağa, Kürkçüba- s ·u ar a u gur um sçı camısın-
1 

. • . . . . B , H Ik 1 ~ f .·· . . 
§ı Kasab·ı . C h p • de bulundurulan sandığa dün Ka d . brahımaga, Osmanıye, Mecıdıye ma·ı Mahmut ey, a a ı .... a ra koylerı Ben beklemeği ve Yunanistan

da efkarı umumiyenin düşünüp 
bir karar vermesini tercih ettim. 

' h 1 yıuı, erra paşa, Ke~ıhatun t p K ed de Btılgu 
1 

ra :1 hallelerindc oturanlar reylerini atmış· müntehipleri reylerini atmışlardır. S. 
ma allelerinde oturanlar dün b d vu aşa, epç e • r umesrıt ı· . p • • . . usan 1• E •l"yahoca 'I'embel Hacı Meh t G-:.

1
• !ardır. Burada da bir kaç mektep ı gen-ı C. fırkasından Galıp Kemah B. Ye ar-

ga reylerını atmışlardır. Burada mutat f ' ı Hat n' Dürbali Hayrett·meç, u . cin S C !<' icin propaganda yaptıkları kadaşları faaliyetlerine de,·am etmi~-
propagandalardan başka bir hadise ol- em u ' • . ın avuş, ... ~ · .~ .'. • !erdir 
mamıştır. Toygar Hamza, Salaksınan mahalJeJe- gorulmuştur. · MOLll.AKATTA 

BEYOGLU T\:AZASINDA ri rey atmışlardır. Burada intihap da- .A.DALAR .. DA. . 
d ı b h Şile, Maltepe, Silivri kazalarında 

Sandık Maçkada Teşvikiye camiinde ha hararetli ve gürültülü bir ~ekilde Dün Hcğbelıada munte~ıp en sba at - dünden itibaren beledi.:e intihabatına 
t · t• K" b ı t k a ka ar sandrga ser es ('e " l!labahtan akşa~ta . kadar açık bulundu· cereyan e mış ır. o~e aş arını tutan an a .~m ' . i ~e başlanmıştır. Yalova intihabatı neticesi 

rulmuştur. Ferıkoy, Darnt Tepe, Cüm- S. C. frrkasına mensup adamlarla bir- reylerını atmışlardır. Sandık belcd Y hakkında resmi haber gelmemiştir. H. 
huriyet, Şişli, Bozkurt, lnönü, Pangal- likte bazı mektep talebelerinin de ayni dairesinde bulundurulmuştur. Fırkası burada müttefikan kazanmı~-
tı, Eskişehir, Mecidiye, Meşrutiyet, Ha- fırka lehine propaganda yaptıkları gö. BOGAZ1Ç1NDE tır. 

13.sk!r Gazi, Teşvikiye, Harbiye, Kah- r~l~Sü~tür. Birk ar~lık her gün olduğu Dereski, Akbaba, Poyraz. "Fener. Çatalca intihabatı mes'elesi hakkın-
tane mahallelerinde oturanlar reylerini gıbı · C. fır ·acı ar rey knğıtlarımn Rrna Anadoluka,·ağı, Mihrişah münte· rf:ı henüz karar ,·erilmemiı;>tir. lntihabt 
atmışlardır. Burada Nezihe Muhittin şikayetname imza ettirmişlerdir. Rey hiple,;i dün reylerini atmı~lardır. S. C. tın tecdit edileceği kanaati umumidir. 
R. başta olmak üzre S. C. propaganda- şikayetname imza ettirmişlerdir. Rye fırkası mcnsuplan buralarda hiç mu- Bununla beraber oraya gönderilen 
cıları bir hayli bağırıp çağırmışlardır. varakalarını yırttıkları iddia edilen c. vaffak olamamı§lardır. Bugiin Beykoz· müfetti~in raporu hekleniJmcktedir. 

16 VAKiT •• ın 

•Yzan : S. S Van Dayne. 

- İyi ama Vans kumanda
ıun tipir.de bir başka mücrim 
mevcut olduğu farzedile 
mez mi? 

- Hayır müddei umumi Bey, 
bay.r! insanlar nadiren birbirine 
benzerler. Bu dediğiniz ancak 

romanlarda olur. Uzun boylu 
münakaşaya lüzum yok camın; 
kabul ediyorum evet, farzede· 
lim iri Nevyorkta kumandan 

gibi düşünen, kumandan gibi 
hareket eden, kumandan gibi 
söz söyliyen, onun kadar cüret
kir, onun kadar zeki, onun 
kadar iradeli bir başka adam 
bulunsun. Fakat azizim acaba 
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r\akle<fen: Ômr Fıhem 
bu ikinci şahısta Benıonu öl
dürmek için kumandanınki gibi 
bir ıebebe malik olabilir mi? 

itiraf edeyim! Sizin dUıUndü
ğünüzü ben de düşündüm hatta 
imkansız olduğunu bilmeme rağ
men Pfif macera perest bir adem 

diye tavsif edilince katil olarak 
onu ele aldım. Onun evsafı 
ile kumandanın evsafını yanyana 

getirdim, mukayese ettim. Ken
disini şahsen tanımıyordum. Mi
ralay Ostrandere müracaat et
tim. Miralayın söylediği sözler 
böyle bir ihtimalı düşünmenin 
bile gülünç olduğunu anlattı. 

- Halbuki Yans o da cüret-

kardır, ~ da hayatı ve hareket
leri ile bir nevi kumar oynar. 

- Evet azızım fakat yine 
hata ediyorsun. Pervasız, cüret
kar bir oyuncu ile kumandan 
gibi ceıur ve sakin bir oyuncu 
arasında fark vardır. Hem de 
büyük fark. Onların hareketleri, 
duyuşları, düşünüşleri bir birin· 
den tamamen ayrılır. Pervasız bir 
oyuncu korku, ümid, arzu ile 
hareket eder diğeri ihtiyac, iti
mat, muhakeme ile iş yapar. 
Birinin hareketi hissi, diğerinin 
hareketi fikridir. Kumandan 
Pfifin aksine oyuncu ve nefsine 
bikim olarak doğmuştur. Onda
ki soğuk kanlıhk nefse hakimi
yet cüretten gibi görünüyorsa da 
değildir. Kumandan kendine 
itimat ederdi. Yani bir nevi 
hutpesendi. Büyüklük, kendi 
kendini büyük görmek cinnetin 
bir türlüsüdür, Markam kuman
dan itte bu hastalığa, marazı· 
nefaiye mübtela idi. 

Pfife gelince onda böyle bir 
hastalık yoktu. işte bu sebepten 
Pfifin masum olduğuna hükmet
tim. 

Markam itiraf etti : 
- Haklısın Vans, şimdi her

şeyi anlamağa başladım. 
- Bundan başka psikolojik 

vesaire nevinden daha birçok 
deliller de var. Maktulün kıya
feti, yatak odasındaki takma 
saçlarla takma dişler, katilin 
Benson tarafından içeri alındığı 
zaman onun bu saatte yalnız 
bulunduğunu bilmesi, evin dahi
li tertibatına vakıf olması ... Bun
lar kumandanın mücrim olduğu 
kanaatini kuvvetlendiren şeyler 
değil mi? Hayır hayır ben ica
bında bunların hepsinden vaz 
geçebilirim. Eğer benim takip 
ettiğim boy kumandanın boyu 
na tevafuk etmeseydi. Dünyada 
mevcut bütün Hagedamların hü
kümleri h·Jafma "Hayır kuman-
dan katil deiıJdir ! .. diyebilir
diın. 

Yunan miJleti lngilterede ol
duğu gibi bir tahtın gölgesinde 
yaşamağı tercih eder. 

Yunanistana dönüşüm her 
hangi fırka ve hizbin tefevvu
kuna saik olmıyacaktır. Benim 
kıral olarak vazifem milli vah
deti muhafazadır.)) 

Bunun üzerine gazeteciler sa
bık kırala Londrada çok kalıp 
kalmıyacağını sormuşlar, ve bu 
suale "kim bilir,, cevabını almış
lardır. 

- Peki Vans bu işin böyle 
olduğunu anladık. Kumandanın 
mücrimiyetine kani olduk. Bun
lar bertaraf. Bir kadın neden 
böyle bir cinayeti işliyemesin? 

- En zeki, en cesur kadınla
rın bile adam öldürmekten bah
sedilince müteessir oldukları gö
rülür. Eğer bir kadın böyle bir 
cinayeti souk kanlılıkla hazırlar, 
cesaret ve azimle mevkii tatbi
ke koyar ve bilhassa okadar u
zak bir mesafeden nişan alarak 
kurşununu maktulün alnına isa
bet ettirirse insanlar hakkında 
şimdiye kadar bilinen şeylerin 
bir takım saçmalardan ibaret 
olduğuna ınanmak lazımgelir. Bu 
olacak şey değil , Markam. Bun
dan başka kadınlar münakaşa 
veya münazaa ett ık leri zaman
larda muhatapları oturuyorlarsa 
kendileri ayakta durmazlar.Mut: 
Jak onlarda oturulur. Çünkü 
böyle bir vaz~yet kendilerine da
ha fazla emnıyet verir Canım 
_, [Bitmedi] 





~iyede; 

Ha ı it Fahri bey 
---

Tarafı nden ''Darüfbedayi,, mec-
mueaı aleyhine eçı len devaya 
yarın ı kinci cazeda bakılecak 

Bir müddet evvel şair Halit 
F ahri B. , ''Darülbedayi,, mecmu
asında çakan bir yaçıdan dolayı 
hakaret davası açmış, altıncı 
müstantik Süreyya B. , tahkikat 
neticesinde dava mevzuunu teş· 

kil eden "Zobooğlu,, imzalı ya
zıyı yazdığı anlaşılan " Darülbe
dayi,,san 'at karlarından Vasfı Rıza 
B. le mecmuanın mes'ul müdürü 
sıfatıle Neyire H. an muhakeme
s ine karar vermişti. Bu muha
keme, yarın saat ondörtte ls
tanbul ikinci ceza mahkemesin· 
de başlayacaktır. 

Haydar Rifat B. için •.. 
Haydar Rifat B. in affı için 

B. M. Meclisine müracaatta bu
!unmak üzere bazı avukatlar ta
rafmdan hazırlanan yüz imzalı 
bir takririn Baro riyasetine ve
rildiğini yazmıştık. Takrirde mü
racaatın tesbiti için heyeti umu
miyetin içtimaa daveti istenil
mektedir. 

Baro jnzıbat meclisi, bu hu
susta bir karar verecektir. 

idam mahk Omun un yeniden 
m L hckemes ı 

lstanbul ağır ceza mahkeme
sinde bu sabah Sebze halinde 
iki Arnavudu öldürdüğü nokta
sından idama mahkum edilen 
Arnavut Sabrinin Temyizden 
nakzen muhakemesine başlana· 
cakhr. 

Yerh mallar 
Şikayet•n·2 varsa Ta· 

sarıuf cemiyetine 
bildir iniz? 

Cemiye timizin devaml ı propa· 

ganda11 neticesinde halkın ve 

tacirlerin yerli mallarına karşı 

rağbeti günden güne artmakta· 

dır 

C ·rn'yetimiz, yalmz yerli mal

lumm revacmı arttırmak için 

değil, ayni zamanda onların iyili

ğin i , sağlamlığını ve ucuzluğunu 

temin için de çalışmaktadır. 
Bu itibarla muhterem halkı-

mızdan ve tacirlerimizdeo, yerli 

malları hakkındaki şikayetlerini 

ve temennilerini müsbet ve mü

dellel bir tarzda adreslerile bir

likte cemiyetimizin Ankara'daki 

umumi merkezine bildirmelerini 
ehemmiyetle rica ederiz. 

Yazılacak mektuplarda hangi 
mallardan ve nelerinden şiki
lcayet edildiği ve hangi fabrika· 

lardan veya ticarethanelerden 
alındığı tasrih olunmalıdır. 

Ancalıc yerli malı kullanan halkın 
re tacirlerin bu suretle ikazları sa· 
Yesindedir ki, cemiyetimiz, yerli 
tnallarımızın iyiliğini, sağlamlığını 
~cuzluğunu temin hususunda 
daha ziyade faal olabilecektir. 

Şikayet yapanların ve şikayete 

tnevzu olan müesseselerin iıim
leri ifıa edilmez. 

l\ lilli 1. ve T. C umumi merkezi 
Anl.::ıra 

Türk ccak ıtı r ı ve muallimler 
birliğ i 

Türk ocaklarının ilmi sahada 
Muallimler birliği ile teşriki me
sai edeceği hakkında yazılan bir 
haberin doğru olmt"l!~I haber 

•lanmışbr. 
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Bu" yu" k Şaı·r tJ1eşrinevel Çarşamba930 J 

r ... ŞEHiR 

• 

icra ve iflas kanunu 
Aclliye vekilinin riyasetinde top~anan komis· 
yonda, kanunun tatbikatı etrafında görüşüldü 

Yannki içtimada hukuk muhakemeleri usulü, pazar 
günü. de ceza muhakemeleri usulü tetkik edilecek 

Hünıit B. bir hastalık 
geçirdi 

Şairi a2am Abdülhak Hamit 
Bey efendi fazla tegaddiden 
mütevellit hafif bir rahatsıziıktan 
müteessir bulunmaktadır. 

icra ve iflas kanunu tatbikatı ma yapılacakhr. Bu içtimaa da Hastalığın şiddetli devresini 
b• · · geçirmiş olan Hamit Beyefendi 

etrafında görüşülmek üzere teş- müddei umumi Kenan, mncı 
Ş t Maçkapalastaki dairelerinde 

kil edilen komsiyon, dün saat ve ikinci ticaret reisleri emse - istirahat etmektedirler. 
on c4örtte adliye dairesinde baş tin, ve Nuri, başmüfettiş Yusuf Üstada geçmiş o!smı der ve 

müfettişlik kısmındaki odada Şükrü B. lerle UçOncü hukuk devamlı sibhatler temenni ederiz. 
adliye vekili Yusuf Kemal B. in mahkemesi reisi Turhan, Sulh - -- -
riyasetinde toplanmıştır. içtimada hakimi Cemal B.ler iştirak ede- izzet Ulvi Bey 
icra reisi Ahmet Suat, icra baş ceklerdir. Şehrimize gelen Afyon meb'-
muavini Kemal, icra muavini Şe- l . sulu .. nün usu ve Türk Ocakları merkezi 

Ceza muhakeme erı u 
kip, birinci ticaret reisi Nuri, k .. de Heyeti umumi katibi izzet Ulvi 

tatbikatı görüşülme uzere bey son günlerde bir gazetede 
birinci hukuk reisi Feyzidaim, Pazar günü toplanılacaktır. Bu 

"dd · ~ K b ü çıkan ocağa dair naşriyat do-
mu eı umumı enan ve aşm • irtimaa iştirak edecek zevat, l d . ı fettiş Yusuf Şükrü B. ler hazır ,, dd . layısile şunları söy emekle u er: 

müddei umumi Kenan, mü eı - Ocak merkez heyeti umu· 
bulunmuşlardır. d 

içtima geç vakte kadar siir- umumi başmuavini Kemal, mü • mi katipliğini fahriyen ifa elmek-
müş, icra ve iflas haounu ile dei umumi muavini Burhaoettin, teyim; benim gibi fahriyen vazi-

kk lt el fe ifa eden ve ya tahsisatını kıs-
aakadar muhtelif meseleler mü- ikinci müstantik Ha ı, a an 
zakere o1unmoştur. müstantik Süreyya, Sulh hakimi men terk eden arkadaşlar da 

Yarın hukuk muhakemeleri Cemal, üçüncü· ceza reisi Kud- vardır. 
Ş k 

Muhalif gazete'de şahsımdan 
usulü kanununun tatbikatı görü· retullah, başmüfettiş Yusuf ü - bahsedilmiş olması sebebile şu-
şülmek üzere ikinci bir toplan- rü B. lerdir. .. ... - ... nuda ilaveye mecbur oluyorum ki 

.,.u .... ;:7;~·~·;·:·:;;·;·~"'""-"'""'""' .... " """""'"'" -·- = • ·---.-:- '" • daha evvel Türk ocağı müfettişi 

Yeni Tiyatro • • 
ıçın ••• 

Tepe başındaki mevcut binayı yık
mak doğru değildir 

Haber aldığımıza göre Bele- yı yıkmasını muvafık görmemek· 
diye Taksimdeki su mahzeninin te, yeni tiyatronun başka yere 
arkasındaki arsayı, çok fazla üc- yapılmasmı, eski binadan da 

ret istenilmesinden, almaLtan başka suretle istifade edilmesi 

vazgeçmiştir. Şehir tiyatrosunun daha muvafık olacağını ileri sür-

Taksimde yapılmasından sarfma- mektedirler. Belediye ise Tepe-
zar edilmesi bundan dolayıdır. başı tiyatrosunun ahıap olup 
Diğer taraftan yeni t iyatronun dolayısile fazla bir kıymet: ol-
T epebaşandaki bina yerine yapı- madığını işaret etmektedir. Maa· 
lacağı haberinin de henüz bir haza yukarda da yazdığımız gibi 

tasavvura istinat ettiği anlaşıl- henüz kat'i karar verilmiş de-

maktadır. Bu hususta kat'i karar ğildir. yeni tiyatronun Perapa-
verilmiş değildir. lis ile Gardeubar arasındaki 

Şehir işlerile alakadar olan Belediyeye ait arsada inıasma 
bazı kimseler Belediyenin yeni karar verilmesi de ihtimal dahi-
tiyatroyu yapmak için eski bina- lindedir. 

ınmuı .. HUtUIHllltllltttHlll""Pt»MtlllltfHhlll8'NIJ8NHlttOIUHN"IUIHI •111111111mıı 111ırıııı11t1ttt"llHMllM"twnıotow11nutttfllftHl-""''tllHHll'ftlttHm""'nHflf1Wlfffltfllllllltmll 

Yunkers tavvaresi 
Geleceği beklenen büyilk 

tayyare gecikti 
Dün şehrimize gelmesi bekle

nen Yungers C 38 tayyaresi Bük 
reşten sa,;at sekizde kalkmış 

fakat havanın muhalefetinden 
dolayı biraz sonra geri donmüş
tür. Tayyareyi karşılamok üzere 
Alman sefiri Her Nadolni Yeşil 
köye gelmiş tayyare gelmeyince 
dönmüştür. 

Tayyare hava müsait olduğu 
taktirde bugün gelecektir. 

Sultanahmet 2 incı sulh mahl(ıme
ınatn: Evkaf müdüriyetinin şayian uhdei 

ta$atrufunda bulunup bilmüıayede furul tu 
suretile şiyuun izalesine kara verilen l\a· 
dıköyünde Mübardar caddesile Karakol· 
hane ve dıvardibi ı;okakla'rında Hin Rı· 
zapa.şa arsası namile maruf arsalann icra 
kılınan müzayedelerinde verilen kıymet 
hııddı nizamisinJe görülmediğinden b.?r 
mucibi kanun arihi i!Andan itibarene IO 
gün müddetle müıayedeye vazedilmiş 
olma~ la mevcut haritada gösterildiği veç
hile üçüncü adada vaki 36, 38, 40 \e 

44 numaralaı la murak kam ve yüzleri 
:\lühürdardıın ge!en rarık~ nazır beı adet 
arsa ile birinci adada vakı 2, 3, 9, 13 ve 
t 7 numaralarla rnurakkam beş adet ar
salar I 8 tesrinisani 930 ve iki numaralı 
adada \'ak[ '4, 5, 6. 7, IO, l l , l 4, 1 5, 18 
19 22 23 numaraforla murakkam 12 

• • 1/ 

adet arsa ki bir tarafı "arakolhane soka
ğı ve bir tarafı Dıvardibi sokağı ve iki 

idim, fahriyen vazife gördüm. 

Mısır k•rahnın cülus 
günü 

Yarın, Mısır kıralı birinci Fu
adin ~iUüs gününün yıl dönümü
ne tesadüf etmektedir. Bu mü
nasebetle yarın şehrimizdeki Mı
ssr konso!osanesinde muamelatın 
tatil edileceği ve Mısır konsolo
sunun saat on birde Mısır kolo
nisinin tebriklerini kabul edece

ği bildirilmiştir. 

Şof6rlerin itir ı:zlart 
Şoförlerin muhtelif meseleler 

hakkında Belediyeye yaptıkları 
itirazlar Belediye encümeninde 
tetkik edilmektedir. Henüz ve
rilmif bir karar yoktur. 

Sual verı kaıErı t:ızırlandı 

Belediye hudutları hakkında 
yapılacak reyiim için sual vara
kaları bastırılarak Belediyelere 
gönderi miştir. Reylerin toplan
masına 16 teşrinievvelde baılııına
cak ve toplanma dört gün sü
recektir. 

D:ıhilde 1 lariçte 
ı ay!ığı Kuru~ 150 
i 40 1 60'1 

tı } 50 ı 45!1 

12 1400 z7oıı 

Cemaziyelevel ~ 4' '\ 
1349 r 14 ) 

l!u gecek ı Ay ~· 
Gün~~ın aoguyu : ô,03 - ba~11ı 

Ayın doğu'u 17,36 - t:a!ı!r 

Namaz vakitleri 

Sab"tı 
4 43 

OJ•• lklnd 
12.02 15.17 

Hava: 

6-ı.1 s.,.. Y'lta• 
\ 7 45 19 14 

17.4 2 

9 24 

Dün azami hararer 23dcrccc olmuş · 

tur. Buj!:Ün muta\·asıt ;iddctle po~ ra;ı: 
e~l'cck, hava bulutlu ohıı.:aktır 

Radvo ı 

Bu akşam lstanbulda 
Saat ~ekizden ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinemalar: 

Alkazar - Demir el 
Alemdar - Mujik kalbi 

i Aıri - Caz delisi 
Ekler - Şeh' et diya rı 
Elhamra - Aşk Yalsi 
Opera - Şefkar 
Beıiktaı Hilal - Sefalet zamba~ı 
Etuval - Cennet budur 
Fransız - Kalp hırsızı 
Melek - 1 Jayat dalgaları 
Sık - Zoraki korsan 
SüreyyaKadıköy · Demonra 

ı st. B. Oarülcedayi temsıllerı 

Mektup \SUttBUl BElf.D\ns\ 

~~ ~ ~~ 3 Perdelik 

Piye9 

Yazan: \\".S. 
J\laugham 

1111 
Tercüme e· 
den: 

A. l\1uhtar il ti 1111 
Geçen seneki gibi salı akşamlan mu· 

allim ve talebelere, çarşamba a kşam

ları ün ifoı malı zabitana ve cu ma ı tesl 
akşamları umuma tenzil~t vardır. 

1 Küçük haberler ı 
Balık kıtlığı - Bir haftadanberi 

başlamış üç gündenberi Karadeniz boğa
zı haricinde bekli yen 184 balıkçı kayığı 
boş dönmüştür. Bu fırtınadan sonra bt"h· 
ranın geçeceği ümit edilmektedir. 

929 kraliçesi Feriha Tevfik H.
Elyevm P.ıriste bulunmakt:ıdı r. Feriha J L 
saçlarını 1000 Türk liıasına sigorta 
eıt irmiştir. 

tarafı mücadden açılan tarikler ve üçün
cü adada vaki 24, 25, 26. 27, 28, 29 
30, 3I, ;:.2, \'e 33 numaralarla murakkam 
on ıı.det arsanın )'üzleri müccddeden kü· 
şat edilen tarihe nazır olup 22 parça ar
salar 25 ışrinb:ıni 1930 salı günü zevali 
saat ıs te alelusul ihaleleri icra kılınaca 
ğından talip olanların evrakında muhar
rer kıymeti muhammeneleri üzerinden 
yüzde ·on pey akça sını m~sr.• s.h i~en Sul
tanahmet Sulh mahkcmesı ıkıncı huku ı-

Bu 
akşam 

OPERA sınema 

srnaa 

Darülfünun emini - Neş"et Ô· 
mer B. Ankarada yeni J\laarif \'ekilini 
ziyaretle Darülfünun işl eri hakkında gö
rüşmüştür. 

Aıri ahırlar - Şehrim izde yüzde 
seksen i bulmuştur. 

Yeşil zeytin - Mahsulün bollu· 
ğu yüzünden toptaıı okka 7 kuruşa kı· 
dar dü~müştür. 

Nüfus cüzdanları - l\uçük kıt· 
ada basnrılmaktadır. Hunların 

bir ay sonra başlanacaktır. 

tevzii ne 

dairesine 930 · l 72 numarasile müracaat 
etmeleri il :ln olunur. 

zayller 

Zayi cüzdan 
Hüviyet cüzdanımı kaybettım. Yeni 

ıini alaca~ım. 

ı leğbt"liada deni;-: lisesi talcbesinpen 
128 lhdoslu Cemal Raşit 

Büyük Gala olarak 

Holivut'ta bir izdivaç 
Sözlü şarkılı ve danAh fiJim 

Bu filimde işitilecek enfes Viyana Valsleri herkesi 
gaşyedecektir. Musikisi Oscar Strauss'dur. 

Heyeti tamsiliyesi başında: Harold Murray ile V iyananm 
meşhur birinci operet muganniyesi Norma T en is 

Havet~n: göı ülmemiş canlı ve sesli resimle r. 
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Kazanamıyacaklarını o Bulmaca o 
anlayınca .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 t 

1 ISIE"TF i R '•ı H- Al:IXT/ 
2 E Lll}KE IME R!ilZ A 
3 F ili Ş A .N 1iJ L A F ~ -Rı 
4 1 K -A Z 1iJ S lil K T Ş i 
5 R -E N!llı B A Mi] T .E Kı 

[Uat tarafı I inci ıayıfamızdadır] 

Musevilar Nalk Fırkası 
aleyhinde 

Beyoğlu mıntakasmda henüz 
Rumların Ye Ermenilerin çok 
kesif olduğu mıntakalann rey
leri toplanmamıştır. 

Bununla beraber şimdiye ka
dar akalliyetlerin bulundukları 
mmtakalarda reyler toplanırken 
adetlerine nisbetle Müsevilerin 
Rumlardan ve Ermenilerden zi
yade Halk Fırkası aleyhine rey 
verdikleri anlaşılmaktadır. 

Dünkü nüshamızda münderiç 
Karklarelinden gelen bir telgra
fa nazaran orada Müseviler Ser
best Fırkacıların lehine temayül 
göstermişlerdir. 

Belediye intihabatında Muse
vilerin bu vaziyetlerini mantıki 
surette tahlil etmek çok zordur. 
Çünkü itiraf etmek lazım gelir 
ki Lozan sulbünden beri Türki
ye Cümhuriyeti hudutları dahi
linde Museviler Rumlarla Erme
nilerden daha ziyada idari tcs
hilatlara mazhar olmuşlardır. 
RumlaHa Ermeniler hakkında 
ahvalin zarureti neticesi olarak 
kabul ve taibik edilmiş olan bir 
takım kayıtlardan Museviler ha
riç tutulmuşlardır. 

Buna rağmen Musevilerin 
Rumlarla Ermenilerden daha 
fazla gayri memnun görünmele · 
ri hakikaten hayret edilecek 
birı ey değil midir? 

Müdahele !ik6yetlerlne 
cevabımız 

Karşı fırka gazeteleri müte
madiyen intihabata müdahele
den bahsettikleri halde eşhas 
üzerine madde tayinine yanaş
mıyorla. 

lnt ıhabat cedvellerinde ısım
leri yazıla olan kimselerden kim
Jer Serbest Cümhuriyet fırkası
ıına rey vermek istemiı te bun
ların reyleri kabul edilmemiş 
olduğunu bir türlü söylemiyor
lar. 

Acaba Serbest fırkacılar şi
kayetlerini neden dolayı bu 
ıekilde tevsik edemiyorla? Bu 
tarıdaki manasız şikayetlere ba
kınca insana öyle geliyor ki 
Serbest fırkacılar nercda ise 
Halk Fırkasına müracaat ederek 
kendi azalarının Fethi B.e Gü
müşane muntahipleri tarafından 

rey verildiği gibi Serbest fırka 
namzetleri lehine rey verdirme
sini istiyeceklerl 

VllAyette propaganda 
Dün vilayetin bazı odalarında 

masaların Uzerlerinde Serbest 
fırkaya ait varakaları bulunmuş
tur. Bu varakaların esbabı me
salih 11fatile odaları dolaşan bir 
ıahıs tarafından bırakıldığı tah
min olunmaktadır. 

Kadık6yündeKI hıdiıe 

Dünkü nüshamızda işaret etti
ğimiz, Kadıköy hadisesi hakkın
da tahkikat ikmal edilmiıtir. 
Hadisenin dün yazdığımız gibi 
tahsi bir meseleden, bir alacak 
meselesinden çıktığı söylenmek
tedir. Bir baston darbesile ba
tından mecruh olan zatın isminin 
Şaban olmad1ğı anlaşılmıştır. Şa
ban efendi baston darbesini vu
randır, başından yaralanan zatın 
iımi de Vefadır. 

Müddei umumiliOe istida 
Ha her aldığımıza göre Serbest 

fırka menıuplan tarafından dün 

Üsküdar müddei umumiliğine 
bir istida verilerek intihabata 
müdahalesi talep edilmiıtir. Üs
küdar müddei umumiliği de buna 
selahiyettar olmadığı beyanile 
istidayı vilayete yollamııtır. Vi· 
layet istidada zikredilen tikl
yetler üzerinde tahkikata baı
lamıştır. 

ŞikAyetler meaeleıl 
İntihap sandıkları batından 

Serbest Fırkaya mensup aza· 
nın dışarı çıkartıldığı iddialan 
hakkında her tarafta ademi ma-
lumat beyan edilmektedir. Esa· 
sen sandık başında memurlar
dan başka kimsenin bulunma
ması kanunen lazımdır. bunun 
için hangi fırkaya mensup olur· 
sa olsun hiç bir kimsenin sandık 
başında bulunmasına miisaade 
edilmemektedir. 

Sandıklara her hangi nezaret
le mahalli kaymakamlar milkel-
leftirler. · 

Bu kaymakamlar şayet fırka 
mensuplarının sandık baıında 
kalmalarına müsaade ederlerse 
vazifelerini sui istimal etmİf olur-
lar ve haklarında kanuni mua· 
mele icrası lfirumu hasıl olur. 
Bunun için her yerde azami 
dikkat edilmekte ve sandık ba
şında hariçten kimsenin bulun
masına müsaade edilmemektedir. 

Bir tane daha l 
S. C. Fırkasının tehir mecliıi için 

ilan ettiği namzetler araaında, bu 
huıuıta muvafakatları abnmıyan 
zevat bulunduğunu yazmı§tık. 

Osmanlı Bankası ıabı kmüdürü 
Kereıteciyan Ef. de gazetelere fU 
mektubu göndermittir: 

"S. C. Fırkanın bir eıeri nezaket 
olarak iımimi liıteaine dercetmiı 
olduğu anlaşılıyor. Benim 1ıerek 
C. H. ve gerekse S. C. frkalanna 
karşı büyük hürmetim vardır. Ba
huıus, bu fırkaların batında mem
leketimizin en yükıek adamlan bu
lunuyor. Fakat gene hiç bir fırka
ya mensubiyetim yoktur ve f rrka 
mücadelatı haricinde kalmak arzu 
sunda olduğumu tekrar ederim.,, 

Mülkiye mektebi 
Müııbakada kimler kızındı? 

l\lülkiye mcktrbine girmek için mü· 
r:ıcant eden lise mezuıılan arasında ya· 
pılan mü~abaka imtihanında kırk efendi 
knıanmıştır. Bu efendilerin isimlerini 
aşağıya yazıyosu;ı:. 

Mektep tcşrinicn•elin on üçündı pa· 
zarte'i ırünü açıleoaknr. 

616 Esat 1\:a\·a 
621 :\lustafa " 
627 Mehmet Emin 
654 Ali Kemal 
~96 Mustafa Nüzhet 
6:14 Nehmec Sait 
661 l\lehmet Nevzat 
582 ı\.leh net Arif 
605 lsmail Hakkı 
61:3 lhrahim SaU.hattin 
Ci::l8 Ali Rna 
646 Ömer Adil 
637 
577 
609 
657 
644 
639 
641 

Demir 
.'\1ehmet ~ecdet 
Ilüseyin Avni 
I\lünir 
Avni 
ı\aci 
Salahattin 

260 Fazıl 
ö62 Salih 
573 Lt'ıtfi 
6Q(ı 

779 
598 
626 
651 
003 
(ı99 

920 
908 
.583 
667 

.'.\Jmtafa Reşat 
Abdullah ŞeYki 
isken der 
Ahmet 
~lehmet Hilmi 
~uh Naci 
ı\li Nezihi 
Ali Şevket 
l\lu•tafa 
Muharrem 
ı Tulusi 

Ef. .. 
• .. 
• 
• 
" .. 
" .. 
.. .. .. .. 
• .. 
• .. 

.. 
" .. .. 

.,. 

" 
" 
• 
• 
• 
• 
• .. 
.. 

6 ~' Mil! S A R(A V/liJ Kfil 
7 s I E -L 111 M A s '111 s -E S1 

8 AR -A K'fil Y[ll KAR Al 
9 j_ç lll,-F _ i-T ti) S A -~iJl·q 
10 ı A Z (il' Ş E K E R !iJ L 1 Aı 
11 ;Ll· R -f K:lfl S ,-A L~-KJ 

.Eve/ki bilmecemfzin 
halledilmiı şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~ ---lilı~-
3 L--lll•-
4 ~- = - ılil 111 -
5• ~ -- • i 
6 ı- - ı- ---_ lil _ 
7 Kiıı- lilı- - - !il -
s _ılilM - -ı- --~lil 

: 1 - -~ifil - riJl!iJ - - -
11 ı - - j,_, - lil -- - -

1 _,., fiil 1 

Bugiinka bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1 - Vasıta (4), mabet (4). 
2 - Kalın kumaş (3), kuş (3), teme-

lin aksi (3). · 

3 - Yol (3), orta (3). 
4 - Tren (5). 
5 - Bir nakil vasıtası (5). 
6 - Bir Semt (11). 
7 - Bir kumaş (5). 
8 - Papaz (5). 
9 - Cezire (3), nlde (3). 

10 - Yılan (3), m:ınfa (3). Mısırda bir 
nehir (3). 

1 l - Hoca ( 4}. bir ~n (4). 

Dahiliye vekili 
tebrik ediyor 

lstanbulun kurtuluş günü mU
nasebetile Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya Beyden lstanbul valisi ve 
belediye reisi Muhittin Beye şu 
telgraf gelmiştir: 

"Kurtuluşunun yedinci yıl dö
nilmUnll idrak eden lstanbulu ve 
lıtanbullulan tebrik ederim, e
fendim. ,, 

Muhittin B. vekil Beye şu ce
vabı göndermiştir: 

11T ebrikatı devletlerini muhte
rem latanbul halkına matbuat 
ile ibllğ ve ilin ettim. Şehir 
namına arzı şükran ve minnet
tari eylerim, efendim.,, 

TAii komisyon tıtınmıyor 
Mübadele 6 ncı tali komisyo

nunun Beyoğlundaki eski kay
makamlık binasına nakledileceği 
yazılmıfb. Fakat •iliyetle Evkaf 
arasında çıkan bir mesele dola
yııile nakil işi şimdilik geri 
kalmıttır. 

6 ıncı tili komisyon gene eski 
yerinde itlerine bakmaktadır • 

Balkan konferansında 
Bulgar murahhası ekalliyetler 

hakkında ne aöyit'di? 
Atina, 6 (A.A) - Balkan konferansı 

siyasi komisyonunda Bulırar murahhası 
l\ıL Kirof, ekalliyetlerin himayesi lehin
deki esbabı izah ve teşrih etmiştir. mu
maileyh, Balkanlardaki bütün memldet
lerle bu memleketlerde ı:akin ~kalliyetlc
rin ekalliyetlere ait kanunlara te\fikan 
mütekabil teahhütlerini temamcn 'c ha
lisane bir surette ifa etmeleri lüırnmunu 
natık bir kırar suretinin kabulünü teklif 
etmiştir. 

Dün gtceki yangın 575 Osman Şefik 
586 l Ja~an Şükrü 
590 :\lehmet Şakir 
642 Arif 
64.5 
628 
585 

Mehmet Bedri 
,\Ttı~tafa Rüştü 
Şıkır 

.. 
• 

.. 

Dün gece saat yirmi dörde doğru Ga
latada Gümrük sokağında :> N o. Mer
merci Koçonun dükanından bir yangın 
zuhür etmişse de derhal yetişilerek it· 
ti--··m meydan verilmeden söndürül
müştür. 

Lodos neler yaptı ? 

Fırhnadan yıkılan kulübe naklediliyor 
[üst tarafı 1 inci sayıfamızdadır] man B. e telefon ederek imdat 

önüne kadar ilerlemiş, dalgaların gönderilmesini istemişlerdir 
şiddetinden fazla gidememiş ve Osman B. derhal vaziyetten 
geriye de dönememiştir. Okmeydamnı haberdar etmiş ve 

(Kalamış) bütün gece Büyük- vak'a telsizle adalar açıklarında
ada önünde durmuş içindeki 12 ki d·:>nanmamıza bildirilmııtır. 
yolcu ve taifeler aç kalmışlardır. Bunun üzerine gönderilen bir 
Yolcular bu suretle yemek ye- torpitomuz Kazazede molörün 
rine vapurla Yalovaya götürülen imdadına yetişmiş içindekileri 
ekmekleri yiyerek karınlarını kurtarmıştır. Sahile biriken bü
doyurmuşlardır. Vapur ancak tün Maltepe halkı bu hareketi 
sabah saat onda Büyükadaya alkışlarla takdir etmişlerdir. 
yanaşabilmiş ve dün akşam geç Dolmabahçe önünde bir 
vakte kadar havanın açılmasını vapur yamyordu 
beklemiştir. Limanda dün lodosun şidde-

dün sabah Pendikten hareket tinden ikinci bir kaza daha ol-
eden Büyükada vapuru da Bü- muş, (Marya) adla bir yunan ge-

yükadaya yanaşmak istemiş, fakat misinin demiri kopmuşl:.ır. 
muvaffak olamıyarak Heybeliye Bu suretle suların ceryanmdan 
gitmiştir. Kadıköy ve civarı an- kurtulamayan vapur şamandırada 
cak seferleri saat 14 ten sonra bağlı duran Alman bandıralı 
temin edilebilmiş bu müddet F ordinğ vapuruna çarpmış mü-
zarfıncla iskeleler hıncahınç dol- sademenin şiddetinden mevadı 
muş taşmıştır. müştaile dolu olan vapurun am-
Kadıköy ve Anadolu civarın- ban ateş almıştır. Eu ani ltaza 

da oturau işçiler memurlar ve üzerine vapur istimdat düdüilleri 
mektep talebeleri Üsküdar tari- çalmağa başlamış alevler baca
kile lstanbula enmişlerdir. Bu- sını sarmış büyük bir tehlike baş 
yüzden Haydarpaşa - Üsküdar göstermiştir. 
otobüsleri ve tramvayları çok iş Kazazede vapurun imdadına 
yapmışlardır. derhal deniz atf aiye grubu yetiş-

Boğaziçinde miş ve ateşin önü alınmıştır. Va-
Lodos Boğaziçine nisbeten az pur acentesi kazaya sebebiyet 

tesir etmiş, vapurlar intizamla verdiğinden d<?layı (Marya) mn 
işleyememiştir. Sabah postala- acentesini protesto etmiş, tazmi
rından bazıları bilhassa Beşiktaşı nat istemiştir. 
tutamamıştır. Ra~athane nedivor? 

Sarayburnu açıklarında Kandilli rasat merkezinin ver-
Fırtma Eyip sırtlarında Bakır- diği malumata göre rüzgar bu

köy civarında birçok ağaçlara gün lodostan poyraza dönecek 
devirmiş y eşilköyde bir binanın ve hava kapalı, yağmurlu olacak· 
damından uçan büyük bir kire- tır . 
mit ekmekçi ömer ağanın Dün geceki yağnıur 
hayvanına isabetle öldörmeşlür. iki gündenberi şehrimizi ka-

Kayıklar battı sıp kavuran lodos fırtıaası dün 
Bundan başka Ka!ım paşa is- gece saat bire doğru bardaktan 

kefesine hiç bir sandal yanaşa- boşanırcasına şiddetli bir yağ-
mamış Samatya sahillerinde 4 rnura çevirmiş, sokaklarda sel 
balıkçı kayığı batmış içindekiler halinde sular akmıştır . 
güçlükle kurtarılmıştır • 

Açık denizlerde 
Lodos bilhassa açık denizlerde 

tesirini şiddetle gösterdiğinden 

yoldaki bütün vapurlar limanla
ra kaı;mıttır . 

Liman idaresine dün akşama 
kadar elbamdüHah biç kaza ha
beri gelmemiştir. 

Bir torpidomuz 5 can 
kurtardı 

Fırtananın şiddetinden dün 
Maltepe önlerinde odun yüklü 
bir mavuna büyük bir tehlike at
latmış ve dalgalar arasında çır
pmmağa başlamıştır. 

Motörde bulunan beş kiti feci 
akibetlerini görünce "imdat ba. 
tıyoruz: ,, diye bağırmağ'a başla
mışlar, bunun üzerine bir tahlisi
ye vasıtası olmıyan Maltepe eha
lisi Seyrisefain ıer memuru Os-

Balkan OJinıpiyatlarının 
yeni neticeleri 

Atina, 6 (r' F aleron) - Bu
gün (dün) teniı m- :;larında Suat 
Bey, Bulgar oyuncuyu 6-0, 6-4, 6-3 
ye__ . 

Şirinyan Bey, Ro::_ .... nyalıya ye• 
nildi. Veysi Bey, oyun harici hıra· 
kılmıştır. 

F evz Pş. Hz. l)i y~. n bet~ i rdP. 
Büyük Erkanı harbiye reisi F ev• 

zi Paşa Hz. leri maiyetlerindeki ze· 
vat ve birinci umum müfetti§ ibra· 
him Tali Bey ve kumandan paşalar 
olduğu halde Diyarbekire gelmiştir· 

11'1ZAR 
1\1. Meclisindeki hararetli münakan"· 

ların nasıl gcctiğinc dair olan mcclİ" 

zabrtname:sinin mahadine mündericatı· 
mızın cokhığuna mehni bugün clcram .
demedik. Kaı ilcrimi:ıdcn öziir dileriz. 



__ ..,. Başlıyor ..... _ ·-• Jandarma ımalllthanesl 
llanıarı 

~1 ................. o.e.v .. ıe.t ... o.e•m .... ir•y•o ... ı.ıa ... r.ı ... 11•8•n••ıo ... r•ı ................ ~ 
3000 ton katran yağının kapalı zarfla münakasası 3 ikinci teşrin 

930 pazartesi günü saas 16,30 da Ankarada Devlet Demiryollar· 
idarrsinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mek
tuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 16 ya kadar 
komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. Taliplerin münakasa şart 
namelerini yirmişer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada 
idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Sevda yaratan, Şen gözlerinin nuru, Kaderden mi 
gibi çok sevimli eserleri büyük bir muvaffaki-
yetle plaka okumuş olan kıymetli muganniye 
( Safiye ) Hanımı bu perşembeden itibaren 
Mulen Rujda dinliye bileceksiniz. Şimdiden tepşir ederim. 

Derviş Zade Ibrahim GIC•IF•iJ,.illiiiiilil 

iLAN 
1 - Çanakkale dokuzuncu jan· 

darma mektebi talebe efradı için 
beş bin kilo koyun eti, yirmi bin ki
lo sığır eti, beş bin kilo kuzu 

) eti 931 senesi ağustos gayesine ka: 
dar bir senelik iaşeleri~e mu_k~azı 
et 27 / eylül/930 tarihınden ıtıba· 
ren 22/ T etrinievel; 930 çartamba 

Kütahya vilayetinden: ~=!~;~;t~::::::::i a1:ü~k:::;~ lstanbul gümrükleri baş-
7-9-930 tarih ve 433 numaraJı encümeni daimi kararile müna- 2 - Etin ihalesi 22/ l0/ 93o çar· •• d •• · İ · d 

kaaaya konulan ziraat aletleri fabrikaama muktazi demir ve sa- ş~~ba gül?ü zevali ıaat on b~şte mu u rı ye ı n en: 
vılayet daıreıinde icra kıhnacagın· 

ireye talip zuhur etmediğinden müddeti münakasa 19 teşrinievvel dan ihaleden el mektep idaresi- Hızr yangın söndürme makinasindan veya aynı vamfta diğer 
930 pazar günü saat 15 e kadar temdit ediJmiıtir. Taliplerin °lo7,5 ne müracaat =~=n taliplere derhal yerli malı makinal~rdan aleni münakasa suretiyle mübayaa olunacaktır. 
dipozito akçe!erile daimi encümenine ve şeraiti anlamak üezre şartnameler mektep müdüriyetin- Talipler şartnamesine ittila hasıl ederek münakasanın yapıla-
enciimeni mezkur başkitabetine müracaatları lüzumu ilan olunur. den verilir. cağı 12-10-930 pazar günü saat 14 de başmüdüriyetteki krmisyona 

3 - Münakasaya ittirak edecek müı ; c • atları 

VA K J T JI' !!] taliplerin verecekleri. tekli~n~me 

S ~ 
ler fartnamedeki !eraıt dahılınde K 

eyrisefain ç·u••k ı•la"nları verilec«:k fiat yazı ve rakamla ve 011 prull mull nakasası· . 
.. -------------·• okunahılmesi için açık yazılacak-

Merkez acentesi: Galata Köprü başında • Hu ,an netrolanıır ~ tır. N 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide • •••••••• Tarlfe .. u••••• 4 - Bedeli muhamminin o/o 7,5 afıa vekaletinden 

MühOrdar zade hanı altında Te!.Ist274<J : 1 Defalık turu' JO : teminatı muvakkateıi sandık mak· 
~ 2 •o : buzu ve ya hükumetçe maruf ban- lzmir vilayetinde lzmir - Bergama yolunda yapılacak olan 

( 58,237 ) lira ( 14 ) kuruş bedeli keşifli Bakırçay köprüsünün inşa
atı kapalı zarf nsuHle münakasaya konulmuştur. 

f skenderiye sürat 
postası 

(EGE) vapuru 10 
Teşrini evel 
Cuma lOde 

Galata nhllmından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire varır 
ve lzmirden saat 12de kalkarak 

Pazartesi saat10da lskenderiyeye 
varacak ve Çarşamba fskenderi

yeden kalkarak lzmire uğ• 
rayarak lstanbula 12 de gele~ 
cektir. 
tıkenderiyeden aktarma Port

aait için de CfYB kabld olu· 
nur:. 

·---------------------------1 rn~zun itine; pas~sı 
( REŞtTP AŞA ) vapuru 9 

l r!~rinievel Perıembe akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
'Inebolu , Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönü~te Pazar iskelesiJe 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğrayarak ge
lecektir. 

9 Teşrinievel Perşembe Ka
rabiga postası yapılmıyacaktır. ______________ ... 

lsfa1Cbul ıl.ıncı tıc,ret mal,k_emtsmden: 
Türkiye iş Bankasına müflis 

Hacı Hüseyin zade Nadir bey 
tarafından rahnedilen tütünlerin 
ikinci açık arttırma suretile 
satılması mukarrer olduğundan 
taliplerin 11 teşrinievvel 930 cu
martesi saat on buçukta Ahır-
kapıda Akbıyıkta Türkiye iş 
Bankası emtea deposunda ha
zır bulunmalan ilin olunur. 
---·~--~--~~~~--~~---

lstanbul yed nd ıcra tıaıresmr.en: 

Bir borcun ödenmesi için mah
cuz güngöwnez ve çarşanbamn 
Yüzde otuz beti bıçak yüzde kırk
beşi görmez ve yüzde yirmisi 
istimale gayrisalih 28408 kilo 
tütün 25 - Teşrinievvel - 930 Cu
tnarteıi gilnli saat ondan onbire 
kadar perıembe pazarında Ba-
kır sokağında lş bankasına ait 
bakırcılar deposunda ikinci . açık 
•rtırma suretile satıJacağından 
taliplerin mahalli mezkurdaki 
memuruna müracaatlan ilin olu-
nur. -·------:--:------

Doktor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada her gün öğ

leden sonra saat (14-16) de Is· 
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde ha.1· 
talenm kabul eder. 

Jstanbnl: TeL 2398 

• • • ., • k kb . h : 3 tl$ : .a .. ma . uzları kıymetı m~ ,.. arrer~-
• • • • sı uzerınden istikrazı dahalı tahvı-
: 4 • • ~$ : litile borsa fiatından yüzde on nok 
; ihtlvaç ulmavın- : sani)e ıair miJJi esham ve thavila
: cava kadar (azam? 

10 
: tm teklifname ile birlikte ikinci 

• 1 O dtfa) ildn edil- O : bir zarfa konarak komisyon riyase-
: mek iJzere mahlu : tine birer makbuz mukabilind~ ve· 
: Abonelerimizin her üç aylığı için : rilecektir. 
' . 

bir def ası meccanen! • 
• , 4 satırı ıeçen llAolarııı fazla ~•tın : 

• için S er kuruş :ı:ammolnnur. • 

• •••••••••• ••••••••••••••••• 
Müteferrik 

Kilo 
5000 Koyun eti 
5000 Kuzu eti 

20000 Sığır eti 
iş ortağı - DükUn idare edecek 1 - Çanakkale 3 numaralı jan-

darma mektebi talebe efradının 
1/ 9/ 930 tarihinden 931 senesi a
ğuıtoı gayesine kadar bir senelik 
iafelerine muktezi 5000 kilo koyun 
eti 5000 kilo kuzu eti 20000 kilo sı
ğır eti 27 / 9/930 tarihinden itiba
ren 26 gün müddetle kapalı zarf· 
la münakasaya vazedilmiştir. 

iktidarı haiz bir kunduracı istiyoruz. 
Adres Taksim Alman sefar;ti yanında 

87 numaralı dükkana müracaat 

Seyyar Hanım memur istiyo· 
ruz - Yapacağınız saaşa göre ayda 
90 liradan fazla kazanabilirsiniz. 

lstanbul dördüncü \'al\ıf han içi'nde 
l'nionkoltesriat (8) 

Taksitle - 12 Iira,·a 20 lirava 36 
liraya 55 liraya Elbiseler: Paltolar, ·Man 
tolar, Muşambalar. 

Isfanbul dördüncü Vakıfhan içinde 
Unionlrnltcsriat ( 1 O) 

2 - Etin ihalesi 22/ 10/ 930 çar
tamba ~nü zevali ı.-t gp bette vi
layet dairesinde icra kılınacağın
dan ihaleden evvel mektep idaresi
ne müracaat eden taliplere derahl 
şartnameler mektep müdüriyetin· 
den verilir. 

lllHlllllOOll~ll 
Oehze Hukuk li~imlıtinden: 
Gebzenin Tavşanlı karyesinde Halim 

Lızı Fatma Hanımın zevcesi AH Riza 
Ef. aleyhine açtığı hanei zevciyete avdet 
davasında mumaileyh Ali Riza Ef. nin 
firar ettiği ve iki senedenberi ıkametg:\hı 
meçhul bulunduğu namına yazılan da
\'etiyc zahnnda ~ aryei mezkôr heyeti 

~ 3 - Münakasaya İftirak edecek 
taliplerin verecekleri teklifname
ler §artnamedeki ferait dahilinde 
verilecek fiat yazı ve rakamla oku
nabilmesi için açık yazılacaktır. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa vekaleti yollar 
umum müdürlüğüne, Istanbul ve Izmir Nafıa baş mühendisliklerine 
müracaat edebilirler. Münakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde 
Nafıa vekaleti yollar umum müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya 
jştirak etmek isteyenlerin münakasa ~ci·aiti umumiyesinin ikinci 
maddesi mucibince ehliyet vesikalarını Nafıa vekaletine ihaleden 
iki gün evvel ibraz eylemeleri ve 6 66 No lı müzayede, münakasa 
ve ihalat kanunu ahkamına tevfikan hazırlıyacaklara teklif mektup· 
larım 22 birinci Teşrin 930 Çarşamba günü saat 15 den evvel 
Nfa vekaleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ifan olunur. 

Ankara encümeni dami 

vilayetinden. 
Ankara san'at mektebinin mutbak, yemekhane ve duş yerlerine 

inşaata kapaJı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. ' 
1 - TaJipJerin bedeli keşfi olan 29953 liranın yüzde yedi bu-

çuğu olan 2247 lirayı nakten muhasebei hususiye veznesine bittev
di alacağı makbuz senedini veya muteber bir banka teminat mek
ubu çekidir. Ve teklif varakasını ve inşaatı yapacak mimar ve 
mühendisin ehHyeti fenniyesini havi varaka vilayet baş mühendis
liğinden musaddak olarak tevdi olunacak zarfa Jef edilmelidir. 

2 - Zarflar 9 Teşrini evvel 930 perşembe günü saat 15 te 
açılacak haddi layık görüldüğü takdirde ihale edileceldir. 

3 - Şeraiti anlamak isteyenler san'at mektebi müdirliğine, mü
nakasaya talip olanlar zarflarını encümeni vilayete saat 15 ten 
evvel vermeleri ilan olunur. 

Pazarlıkla lokanta ve mutbak 
takımları münal{asası: ihtiyariyesi tarafından yazılan meşruhat· 

tan anla~ılmış ve bittalep ilanen tebligat 
icrasına ve mahkemenin 8 teşrinisani 
930 pazartesi saat 14 talikine karar ve
rilmiş olduğundan vakti mezkôrde Hu
kuk mahkemesinde ispan vücut etme~i 
lüzumu tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Şişlide k:1ğıtanc ceddesınde Yağ fab. 
rikası ittisalindeki hanede mukim iken 
elycvm ikametgı\hı meçhul bulunan 

Abdulhamit Efendive· 

4 - Bedeli muhamminin % 7,5 
teminatı muvakkateıi sandık mak
buzu ve ya hükumetçe maruf ban
ka makbuzları kıymeti muharrere• 
si üzerinden istikrazı dahili tahvi· 
latı ile borsa fiatinden % 10 nok
ısanile ıair mali eıham ve tahvila· 
tın teklifname ile bir1ikte ikinci 
bir zarfa koyarak komisyon riya· 
setine birer makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

. 
l\ı(üracaat evı 

J IaHane,·c ve mektebe eh erişli ha
vadar deniz~ nazır ve derununda ınenba 
ve taksim suları ve ınotörlü kuyu, k4mi· 
len çamlık ve· saireli iki kısımda 52 ve 
15 odaları hevi \·e her tarafında araba 
yolları ve hududu taş duvarla muhat 50 
dönümlük büyük köşkü müna~ip fiyatla 
satılıyor. Calata Aleksiyadi han (No. 8·9). 

Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: On yedi kalem lo
kanta ve on iki kalem mutbak levazımı 9-10-930 perşenbe günü 
saat onbirde ayrı ayrı pazarlıkla mubayaa edilecektir. Şeraitini 

ögrenmek isteyenlerin Ortaköyde çırağan sarayı ittisalindeki mektep 
müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin Istanbul defterdar
lığı binası dahilindeki iktisadi müesseseler muhasebeciliğine tevdi 
edecekleri teminata muvakkate makbuzunu hamilen yevm ve saata 
mezurda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatlar1. 

Is. uçüncii icrasmdan'. •. 

Yorgi Papacimopulo efendi
nin zimmetinizde matlubu bulun
duğu iddia olunan 1600 liranın 
tesviyesini natak tarafınıza gön
derilen ödeme emrinin zahrına 
mübaşiri tarafından verilen meş
rubatta mezkur ikametgihmızda 
bulunmadığınız -ve elyvem ikamet
gahınızm meçhul bulunduğu şerh 
verilmiş olduğundan ilanen teb
ligat icrasına karar verilmiştir 
Tarihi ilandan itibaren bir a; 
içinde müracaat bir itiraz der
meyan eylemediğiniz ve ani ta
kib eden sekiz gün içinde bor
cu eda ve borca yetecek mal 
ve saire ı:,östcrilmediği takdir
de hakkınızda gıyaben muame~ 
litı icraiyeye devam olunacağı 
mezkur ödeme emri makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

Jstanbul ik_tncı ıcra da ıresindtn. 

Bir borçtan dolayı haciz edi
lip bukere açık artırma ile pa
raya çevrilmesine karar verilen 
müstamel boro, bufe, duvar sa
ati gibi ve eşyası 9-10-930 per-
şembe günü saat 12 buçuktan 
itibaren yeni şehir de boyacı 
sokağında 11 numarala hane ö
nünde ayna masa gibi eşya sa-
at 13 den itibaren beyoğlunda 
limoni sokağında terzi Dimistok
lu dükkanı önünde satılacağından 
talip olanların Istanbul ikinci 
icra memurluğunun 930-3283 
numarasanı hamilen muayyen 
gün ve saatte satış mahaUinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

11~11ll ı~lll~~ 
Tayyare Piyangosu _ 

Hiç beklenilmed~ği bir za~a~da birdenbire zengin olmak ::;
ancak tayyare pıyango bıletı almakla kabildir. Onuniçin: - "-'-

TAYYARE PiYANGO BILETiNi =

ALiNiZ. 
9 uncu tertip 3 üncü keşide 11 

teşrinievvel 1930 dadır 
Keşideler: Vilayet, Şehremaneti, Def
terdarlık, r ş. Ziraat ve osmanlı banka
Jarı mürakıpleri ve halk huzurunda 

YAPILIR 
llüyük ikramiye 40,000 

numaralar tekrar dolaba konmaz. 
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