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Gazi Hz. Dün Akşam Ankaradan 

Dağılan Fırka 
Siyaset hayatımızda tam 100 QÜn yaşamış ve bu 
müddet zarfında memlekette için için yaşaydn Qlzli 
maksatları yanıltıp meydana vurdurmak suretile 

vatana cidden hizmet etmiştir 

s. c. Fırkasının 
sözleri son 

-1-
Yazan: Hakkı Tank 

fethi b. in dahiliye vekiJinden 
iıtiz.abı halk fırkasında ve hükfı· 
metinde bir sarsıntı yapacak ve 
ya bir müddettir kızıştırılan gay
ri memnunlar tabakasını daha 
kaynar, daha coşkun bir kıvam
da tutabilecek sananlar , fethi 
b. İn millet meclisinden salıver
diği meydan o'rnmaların akisleri 
daha sönmemişlcen serbes fırka
nın kendi elile fes hini imza ve 
ilin ettiği haberinden, kim bilir, 
rıasıl hayrete düşmüşlerdir. 

bu hayrette fethi b. taraftar
lan yalnız değillerdir; sebepleri 
birbirinden farklı olarak, az çok 
herke., hepimiz hayret içindeyiz. 

ilkin, benim hayretim, şundan-

bir tetekkül bir kişinin teşeb
JÜs Ye tertibi eseri olabilir; fa
f ak at bu tesis hakkı, siyasetle
rinin hakikaten müminlerinden 
toplanmış bir mevcudiyet oldu
ğunu daha bir gece evvel haykırdık
lan bir teıekküle, hUrriyete tim
sali olmak daiyesile kükreyen 
0 teıekkülün hiç bir cüzüne söz 
"'ermeden, 11dağılınf,, kumandası· 
bı tevcih etmek salahiyetini de 
ka.ıandırır mı? ne olursa olsun 
b~güo serbest fırka ve şubelc
rı bu isimle çalıımaktan ferağat 

t!nıitler ve fethi beyin liderliğine 
ıstinattan mahrum kalmıtl:u de
inektir. 

serbest fırka teıekktilünü 8 
•guıtos gazeteleri yazmışlardı; 
tanı yüz günlük bir didişmeden 
çıkan netice, Jiderin dün neıret-
t'-. 
ıgı tamim bütün fırkanın kana-

-ti hulasası olduğuna göre, si-

Fethi Beyin 
beyannamesi 

MUlga Serbest Cumhuriyet 
fırkası lideri Ali Fethi Bey 
fnkasmm lagvı sebeplerini 
göstermek maksadile ıu be
yannameyi neıretmiıtir: 

" Büyük Gazimiz M. Kemal 
Hz. nin teıvik ve tasvibile 
Serbest Cümhuriyet fırkasını 
tesis etmiştim. Kanaatimce bu 
tetvik ve tasvip tabiatile teı

kil edeceğim fırkanın Gazi 
Hazretlerine karşı siyasi mU
cadeleye girmek ihtimalini 
bertaraf ediyordu . 

Esasen bu karar haricinde 
siyasi bir teşekküle vücut ver
mek mes'uliyetini almayı ha
tırıma getirmemiştim. 

Halbuki tahakkuk eden şek
le göre fırkamııın atiyen Gazi 
Hz. le siyHi sahada karşı kar
fıya gelmek vaziyetinde kala-

1 bileceği anlaıılmıfhr. Bu vazi
yette kalacak siyasi bir teşek
küliln me•cudiyetini fırka mU
essiıi sıfatile muhafaza Ye ida
meyi muhal buluyorum. 

Bu sebeple Serbest Cüm
h uriyet fırkasının feshine ka
rar verdim. Bu kararın teşki· 
lAhmıza tebliğini rica eder
ken bana itimat eden ve be
nimle teıriki mesai eden Cüm
huriyetçi arkadaılarıma derin 
minnettarlığımı arıederim. ,, 

Serbeıt Cümhuriyet 
Fırkası Lideri 

A. Fethi 

yasi sahada gazi ile karşı karşı
ya gelmek vaziyetinde kalacak 
bir teşekkülün mevcudiyetini 

[Alt tarafı 4 üncü sayıfada] 

Dün Kuleli lisesinde 
l\1uvaffakiyetli müsabakalar yapıldı 

... WAAJı,hu.. JUW.abakalardan bir intiba : Güreş 
- Yazı.sl 3 üncü sayıfanıızda -

İnfisahtan sonra 

,Ne yapacaklar? 
Aralarında tekrar 
H. F. na dönmek 

istiyenler var 
Ankara, 17 tTelefon) - Ser

best fırkanın feshi hakkmdaki 
tereddütler tamamen kalkmıf, 
bugli infiaah tamamile kat'iyet 
kesbetmişlir. 

Fethi Bey fırkanın infisah et
tiğine dair bUtlln taşra ocakla
rına bir tamim göndermiştir. 
Fırkanın meclis grupu azası dün 

giceki içtimaında fırkanın infi· 
sah ettiğine dair bir mazbata 
hazırlamışlar, bunda infisah se
beplerini izah etmiıler, altına 
hapsi imza koyarak bu aktam 
hükumete vermiılerdir. Hfüdimet 
te bu mazbatayı YilAyetlere tıt

mim etmiıtir. 
Serbes1çllerin vaziyetleri 
Sabık Serbest fırkaya mensup 

meb'usların bundan sonra ihtiyar 
edecekleri yaziyetler hakkındaki 
rivayetler muhteliftir. 

Ankara meb'usu Tallt Beyin 
tekrar Halk fırkasına müracaat 
edeceği söylenmektedir. Bir ri· 
Yayete göre de bunlar ayrı ayrı 
müstakil veya bir grup halinde 
çalışacaklardır. 

Bir !ey söylemiyorlar 
F eıih kararı hakkında müta

lealarını ö§'renmak Uzere Ser
bestçi meb'uslara müracaat et
tim. Bunlar hiç bir şey söyle
memektedirler. Sadece: 

- Mesele naziktir. Bir şey 
söyliyemeyiz, demektedirler. 

Ocakların vaziyeti 
Münfesih Serbest fırkanın taıra 

ocaklarmın Fethi beyin beyan
namesini aynen kabul ederek 
feıih kararı vermeleri belden
melde beraber bundan ıonraki 
vaziyetlerini mülahaza etmeleri 
ihtimalinden de bahsolunuyor. 

[Alt tarafı 5 incl sayıfada) 

INFiSAH 
KARŞISINDA 

Halk fırkası reislerinden 
(Afyon) meb'usu Ali Beyin 
mühim mütalcasını dercediyo-
ruz. 2 inci sayıfaamızda 

V- A- K- 1- T 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 37 

·-----------------------

Elektrik 
Boğaziçi ve 
deni ziyaya 
tiyor. 

Müf re 

Şirketi! 

Erenköy me
kavufmak ia· 

- Okuyutulanmwn 
Şiklyetlednden -

Sayısı 5 Kuruı 

Reısicümhur Hazretleri 

Bugün Kayseride 
tevakkuf edecekler 

Dahıliye vekılı 
kendilerine 

ıle lıazı meb'uslar 
refakat etmektedır 

Gazimizin seyahatinde ilk merhalesi olacak olan Kayseri istasyona 
Ankara, 17 (Telefon) - Rei-

si cumhur Hz. bu akıam saat 150 ı·kı 
dokuzda Kayıeriye hareket bu- ) er 
yurdular. 

istasyonda çok kalabalık bir 
teşyici ktülesi Yardı.Baıvekil Hz. 
ile vekiller, askeri ümera, meb'
uslar, müsteşarlar Ye diğer hn
hdmet erklnı teıyi edenler ara
sında idiler. Bu arada bqta 
Fethi B. olduğu halde aabık Ser· 
beat fırka meb'usları da iıtaayo-
na gelmiılerdir. 

Gazi Hz. 8.50 de istasyona 
geldiler, herkesin eüni ııkblar 
ve lcomparhmanlarına girdiler. 
Bu sırada komparbn. ana lamet 
ve Kizım Paıalarla Fethi Beyi 
de alarak trenin hareketine ka
dar mlldavelede bulundular. 

Tren tam saat 9 da kalktı ve 
büyük Reisimiz çok samimi te
zahürat ve uğurlar olsun temen· 
nilerile teşyi edildiler. 

Y unanistandan kovul
maları teeyyüt ediyor 

Atina 17 ( Apo ) - Ytizelli
liklerden olup Garbt Trakyada 
bulunan 101 kitinin hudut hari· 
cine çıkarılacağı haberi teeyyllt 
ediyor. 

Yunan hllkümeti buna abd~a 
mecbur olmamakla beraber ik,i 
hUkümet arasında dottaae mın ... 
ıebahn tesisinden ıonra Garbi 
Trakyadaki TUrk akalliyt nia 
huzurunu iblal eden bu adamların 
orada kalmaları caiz olmadıiı 
mOlibaı.asile bunlar hudut ha-
ricine 7-:"ıkarılacaktır. 

H. Fırkasında 
Reisicumhur Hz. nin bu seya· Bugün grup içtimaı 

hatlerinde maiyetlerinde Dahiliye yapılacak 
vekili Şükrü Kaya beyle meb'-

Ankara, 17 (Telefon) - H. 
uslsr1mızdan Recep, Salih, Cevat 
Abbaa, Falih Rıfkı. Kılıç Ali, fırkaıı meclis grupu yarın ıabab 
Recep ZühtO, Reıit Galip, Ruten toplanacak, içtimada meb'uılara 
Eşref, sabık Tahran elçisi Mem- kartı fırkanın infisahı hakkında 

mal<kmat Yerilecek Ye bu meaele 
duh Şevket beyler, Sıhhiye etrafında müzakerede bulunula· 
mllsteıarı Hüaamettin bey ve her caktır. ôileden sonra teıkilAt 
Yekiletten birer müfettiı Ana- heyeti encUmenleri mllıterek bir 
dolu Ajanıı namına Kemalettin 
Kimi, Halk hrkaaı baıkltibi halde toplanarak raporlar tetkik 
Ziya beyler bulunmaktadır. olunacaktır. 

Ağaoğlu Ahmet Bey kendisine ihtiyar diyen Fazıl 
t\hmet Beyi tokatlamağa ka)ktı. -Gazetelerden-

'~· 

Oğul - Baba, artık sen de adam akıllı ıhtiyarl:ıd·n ! 
Baba - Sus \'•pkın 1 Şimdi sana bir tokat atarsam genç miyi-. 

İhtiya mıyım anlara un. 
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Kabil olur mu? 

Mekteplerden imthanları 
kaldırmak fikri için 

Bizim mektep 
lıocalar.rmız 

• .;tanbul Eı·kek liaeıi Ye Istik-
l liae.i felMf e mııallimlerinden 

;ervet B. .imtihanlar hakkında 
ıapbt-&z ankete ceYaben <fi· 
yor ki: 

"Mekteplerimiz için imUhanla-
ıo olup olmamuı Ye yahut na
sıl olması meıelesi, kanaatimce, 
yalnrs batına bir mesele değil
dir; belki bütGn bir mektep te
,_ldillnln ne•'ine, mahiyetine 
~ bir iftir. Eğer mektepten 
aaladatıma.z ıey, bizim eski idadi 
:YeJa ..dtanl ue, yani devlet ma
lrine1ine münener memur yetiş
tiren bir müessese iıe, böyle 

bir ..ktebia tedrisab, program
ı&.n, tabiye tanı tamamile bil-
4ijiaaiz tekilde kitabi olur; im
tihanları da ona giSre talebeden 
ancalc muti, dllfünmeye muh
taç olmıyae bir takım bilgi iti
yatları isteyen bir •ümrlik mu
ayeneli yapıhr. Netekim bu 
mektep telakkisinin taban taba-

na zıddın1 kabul edersek ve 
•uell mektep deyince talebenin 
bltfta nabi :kudretlerini muallim 
doilea rdaberlerin idaresi albn
da , ... yar.ak nemalandırmaları 

müdürlerimiz, 
ne diyorlar? 
için yapılmış bir teşkillti hatır
larsak, arbk o zaman imtihan, -
buıUn olduğu gibi - talebenin 
sadece on dakikalık hayab hak
kında bir hllkiim vermek olmaz, 
belki bütün bir tahsil devresin
deki mesai tarihi ve bu tarihin 
eserleri üzerine teşmil edilmek 
zarureti basıl olur. Bilmem bu 
bir kaç satır içine teksif etmeğe 

çalıştığım fikir, kafi derecede va· 
zıhmıdır? 

lıte muhterem Vakıt'ın büyftk 
bir alaka göıterdiji bu mühim 
meselyi ben böyle görüyorum. 
Yalnız anketin mevzuu olan sual 
mutlaka bugünkü vaziyet hak
kında bir hüküm vermeği istih
daf ediyorsa, itiraf edeyim ki 
bugün için benim de sarih bir 
fikrim yok; çünkü öyle tahmin 
ediyorum ki bugünkO mektep
lerimiz bir iıtiha1e, bir intikal 
denesinde bulunuyor. BOnyeıi 
ve gayesi yuzuh ile taayylln et
mit gözükmüyor. Onun için bu
gllnkü mekteplerimizin bütün 
teıekknl gibi imtihan meselesi 
de kat'i bir şekil Ye bir kadro 
içine sokulamıyor Ye sokuJamı
yacağ'a benziyor. 

Bize~ Yazınız 
V AKl'F okuyucularının dert ortağıdır 

Boğaziçi ve Erenköy elektrik isti yor ! 

Afyon meb'usu Alı Bey 

Gazetemize mühim 
beyanatta bulundu 

"Hen böyle 
.... 

zararı 

bır fesıh kararını 
addeder•m.,, 

Ankara, 17 ( Telefon ) 
Serbest fırkanın kendi ken

dini f eahetmesi hadisesi karşı

ıında Halk fırkası erkin ve aza
sından bazılarile göriiftüm. Bun
lardan fırkanın meclis grupu 
idare heyeti rei!ii Afyon meb'uıu 
Ali B. bana fU beyanatta bu
lundu: 

- Cumartesi glnü meclis 
kürsüsüııde serd ettiğim mütalea 
ve beyanatım, memleketini se
venler için bu bapta bir fikir 
vermeğe kafidir zannederim. 
Muhfllif bir fırkanın olması lüzu
mu hakkında sarahaten kanaat-

llJllllllJ--ew &Lii&ft1MfMUlll1Ull ••ı~ ...... rqp Mflllt11H1111mmw 

elektrik vermek niyetinde değil. 
Acaba bu intizanmızm bitme

sini ahfadımız mı idrak edecek? 

Bostancıda ocuran oku)•uculanmızdan 

doktor Akif bey şu mektubu ~önderdi: 

Herkesce malum Istanbulun 
sekiz ay sayfiyelik en sıhhi ve 
mutena seınti olan Göztepe, E· 
renköy, Suadiye, Bostancıya her 
sene rağbet artmakta ve bu se
ne Vali ve Şehremini beyin da
hi teşrifile te'yüt etmiş bir ha
kikattir. Lehülbamd Asfalt yol 
yapıldı. fakat gazetelerde yapıldı 
yapılacak senelerde.nberi devam 
eden Fener yolundan Bostancıya 

!erimi •öyledim. Henüz terbiyei 
siyasiyeıi kafi derecede inki-
ıaf etmemif olan memleketimiz 
halkı arasında dirilecek fırka 
fikir ve hiılerinin çok nazik bir 
mesele olduğu, ona göre bu Ya
ı:ifeyi deruhte etmiş olanların 
bu hu•usta ne dereceye kadar 
kabiliyet gösterdikleri az zaman 
zarfındaki hadiselerle zahir ol
muıtur. Binaenaleyh böyle pro
rram ve prensipleri fikirden zi
yade hisse istinat ettirecek olan 
bir fırkanın memlekette terakki 
ve inkişaf hususundaki faydası 
meşkuk geldiğine ve şalııi vat n
perverliklerinden emin olduğum 
bu zevatın bu nazik noktayı 
takdir etmiş olacakları ihtimaline 
göre böyle bir fesih karannı za
ruri addederim. 

Saffet Sey 
Halk fırkası umumi katibi Saf

fet B. de ıunları söyledi: 
- Fırkamızın bir karşı fırka 

teıekkül etmesi hakkmdaki fikri 
büyük reisimiz Gazi Hı:. nin 
Fethi Bf. ye yazmıt oldukları ce-

Yabi mektupta tasrih edilmi9tir. 
Bir fikir mücadelesinden mahrum 
kaldığımıza bittabi müteesıirim. 

Refık B. 
Bu huıuıta Refik B. in (Kon

ya) mütaleası şudur: 
- Cumartesi günü mecliste

.ki beyanatımda bu fırkayı zait 

Asrın mabudu 
Para, kabesi bankalar 

mıdır? 

fazıl Ahmet ey böyle dıyor 
Ankara, 17 (Telefon) - M c'is 

lokantasında bir grup meb'us 
karıı fırkanın Osmanlı borçları, 
mali vaı.iyet ve bankalar hak
kındaki fikir ve vaziyetlerinden 
bahsediyordu. Bunlar arasında 
pek hararetle lakırdı eden Fazıl 
Ahmet beye karşı fırkanın mali 
fikirleri hakkında reyini sordum. 
GülUmsiyerek dedi ki 

- Bu asrın en se•gili ve en 
pazılı mabudu paradır. Ve onun
da en büyük mabedi banka. O 
sebepledir ki zamanımızın din ve 
mezhebini iyi anlayanlar hep bu 
yeni kabeyi kendilerine kıble 
edindiler ve o, gece gündüz o
nun etrafını tavaf edip onun 
önllnde secdeye kapanıyorlar. 

Karşı fırkanın muhterem li
deri gibi yalnız asri değil, bir 
dereceye kadar da fütürist bir 
şahsiyet, bu iktısadi ibadetten 
naııl bihaber olur? G erçi Fethi 
beyi ıimdiye kadar irfan, malô· 
mat Ye talakat babislc: rinde luıa 
ile orta arasında bir boy sahibi 
gördüm. Fakat iıittiğinıe ve tah· 
minime göre kendileri mali bilgi 
ve ihtisas ta değilse de maliyeci
lere hürmet busuı.unda d::ı.ıa en· 
damlı olsa gerektir. 

lbrahim Tali B. 
Bugün şehrimize geliyor 

Aokar , 7 ~Tel f - U>r.ı .. 
kadar elektrik Suadiyedcn Bos
tancıya kadarda pek kısa bir 
mesafe olan hava ğazı tesisi 
neden•e mümkün olamıyor. All-

Bc~rbeyindcn {N. M.) imzıısile >•· namaz. Bu şehir ehaliıi hu me- kadaran: Vilayet hudud dahili 
zılıyor: deni zıyayı ancak bu şirketin olan bu güzel mahallin elektrik 

bir ıey addetmemittim. Serbestçiler 
feshi düıünmütler ve yapmışlar 
İDfalJah memleket için hayırlı 
olur. 

him tali B. Istanbula hareket 
etti. Oradan Bursaya geçere!< 
10 gün kalacak, 10 günde lıtan
bulda kaldıktan sonra dönecek" 
tir. 

Memleketimizde çabpn ecnebi himmetinden beklemektedir. Şir- Ye hava gw azı teıisatanı biran 
ket ise kendisine azami menfa-firketlerittta kazanmak hakkını evvel temin edilerek bizleride 

.• ee 
Bana beyanatında: "Uf ak te" 

fek şakavetlerın tenkilinden son· 
ra halk silahlarını hükumete 

k L_ı _._ • • , ~ atini getirecek yerler ile · meş-
.... etmemc:a utemıyorum. ı..Ö· guldür. köy hayatından kurtarmalıdır ve 

kin buna mukabil bu memleket h t k k 1 d B' k ··• ti · 1 ----· ·---Bi:ı Boğaziri ahalisi elektrik ya u a şam er en o masın an ır ço vıı ye erımıze yeyı mı' Al ' C . B . oJ 

Jad h ki ·· t k J' ı k Ik · b ı .... enanı eJvın açtıg eY: mao a armı a-oze me zıyasına mazhar olmak için şir- umumiyet e aran • ta evıne av- uıunmakhdır 
mecburiyet.inde olduklarını kabul ketin yalnız lütfuna intizar et- det mecburiyetinde olanların Ankara, 17 (telefon ) - Iran da \'a 
etmek de insaf icabı olsa gerek- mck vaziyetindeyiz. Beylerbeyine DaülkeJp tedavi hanesini on beş ve Kafkasyadan memlektimiz Ankara, 17 (Telefon) - ..Ali 
tir. elektrik cereyanı Yerileceği zan- gün beyhude ziyaretten vikaye hayvanatma sirayet eden öküz Cenani beyin gazetemiz aleyhine 

Elektrik tirketi latanbul bele- nile elektrik tesisatı yaphrmağa ıçin her gün çogalan batı bo'ş vebası şark vilayetlerimizle Sivas açtığı davaya bagün aslıye ceı• 
diyesi hududu dahilinde olan kalktık. Tam üç senedir tesi•a- köpeklerin hiç olmazsa ortadan mıntakasma ve Giresuna kadar mahkemesinde de•am ve müdıt" 
teıwiri imtiyazını haizdir. Ondan tımız hazır, bekliyoruz. Halbuki kalkmasını temin etmesini reca yayılmıthr. Fakat çok ciddi şe- faa için 1 kanunusaniye talik 
bqka bir tirket bu hakin kuHa- tirket hala Kuzguncuktan ileriye ederiz. kilde mücadele yapılmaktadır . edildi. 
fl!!l~~~~~~·~~~i~~~~;~~~==~~~~~==~=====~=f:::=::~=:====-=~~~~~==~===~~~~~~~~~==~~~~~~~~==~~::=:~~~~~ 

" V AKIT ,,ın tefrikaaı: 1 - Beni lafa tutuyorsun. Konu- - Ash yok mu? Her §eyi ka- bildin? 

Oküz vebası 
teslim etmektedir.,, dedi. 

şan dilenciye para vermezler. der yapmaz mı? - Bakıyorum vücudünde b~ 
- Konuttuğumuz müddetçe kay - Hayır hiçbir feyi kader yap· bir sakatlık görmüyorum. Çalışl<~ıt 

bedeceğin kazancın ne iıe tediye e· maz. Her §eyin vukuunda amil 0 • adam hiçbir vakit dilenci olmat;· 
deceğim... lan bir sebep vardır. Kader senin - İ§ bulamazsam nasıl çalışı• 

- Beni §Üpheye düşürüyorsun •. gibi hayat düşkünlerinin tiki.yet nm? . 
- Ne cihetten? seslerini tıkamak için uydurulmuş - Bak tanınmamak icin yUıiJ' 

Y • =-.~~ • •• . bir sözdür. Birçok kimseler bir sa· .. l"k k S • · ~ ıeı1'· azanı Hilaeyln Rahmı I• - ~ - Beledıye tarafından mufettış k r k d b . d ne goz u ta ıyorsun.. enın a L • 

· - misin nesin? gelirimiz hakkında ızldı .~~v;dı~e~.e arcknınflne~~ .en den gizlemek istediğin bir kabı.P' 
· ge ıgını uşunn: :ne ga etı ıçın· . l ııifl 

- Müminin mümine selam ver yan olursa, kim bilir ne yaptığı var tahkikat yapıp ta bizden kazanç ele yaşarlar. Sen bana nasıl dilenci tın var.. § vermek için kimse 
meıi sünneti aeniyedir sevaptır. ki Süleyman Bey kaldırıma otur- vergisi mi alacaksınız? olduğunu anlat ben de sana bu a- sana emniyeti kalmamıt olmalı·· 

- Fıkaraya para vermesi daha muş derler .. İnsan, alın damarı çat- _yok canım ben belediye taraf mil - "'hepleri Lirer birer göstere- Dilenci biraz hayretle: 
aeTaptrr... lamadıkça halka avuç aç.amazmıf .. lııı değilim. Sizden yani dilenciler- yim... - Neler de bulup çıkarıyorstıfl•' 

- Sana on para veren cen"nete sözü vardır. Bunlar hep bo§ lakır- den yanayım... - Hey efendi niçin bu sualle- _ Sen belki de iırete, kulll~r' 
mi fider? dı Alnımdan hiçbir §ey patlamadı K d · d d be rinle yatışmıt dertlerimi depreıtiri- dadandın Belki de bir karı se'Vdıfl• 

b k d . . · . . : - a erın e varsa sen e • . . . .. . . · . b&J 
- Cennete u a ar ucuz gıdıl- Rabbıme hın şükür ırzım namusum · ·b · 1 yorıun .. Dılencılıkten daha oteıı Belkı de çaldın tutuldun .. HeP 

d.1 .. b·ı . dak mm gı ı o ursun... ? 1ı~r" 
ı ını ı mıyorum amma sa a yerindedir. K d d k? M var mı. Ben yüreğimi yakan §eyle· ahlak sefaletlerinin sonu bura 

çok kazayı belayı defeder... Bu ög"u··n·· fı"lo f b. t b. --:: a er ne eme · anasız ri düıünmemck için dilenci oldum çıkar Ya beynine bir tabanca• 1" 
uşe so ır az sırı a· ır aoz. • ··ı· 

- Yüzündeki o kocaman kara rak sor011sunda devam ett•ı. K d . ? vesselam... hapis ya tımarhane veyahut go) 
o' . • - a ere ınanmıyor musun. . .. ' .. . . . boY e 

gözlük nedir? Kör müsün? - Nasıl dılenci oldun? A lı l dk b. l. - Dur. Sen baılamadan senın lukle huvıyetmı sakhyarak ,. 
- Niçin yalan ıöyliyeyim .. Kör - O yaprag"ı kapa • - '

1 
° ma 1 ır feye nası ı· nasıl adam olduğunu ben sana söy kaldınm üzerinde dilenci po•t0 " 

••• nanırnn .. . . 
lefilim .. Batka sebeple takıyorum. _ Dilencilik hakkında bana ba lıyeyım... oturmak... . şıt 

- Niçin? zı malumat veremez misin? - Tuhaf diyorsun .. söyle baka- - Efendı ıuı artık su•·· Şefl .,, 
-Tanınmamak için... - Ne yapacağın niyetin mi var? Bu kuponu ke.sip birikti- lım.. mısın? lnıan mısın? ıus artık• 
-Tanınmaktan niçin korkuyor- - Ey hayat bu. Bazan akşam- riniz; bir .sıra kponu ge- _Sen tembel, müsrif, nefsinin ben söyliyeyim,... ııt· 

ıun?.. dan sabaha ne olacağı bilinmez. firen VAKITın fllrUl türlı1 temayüllerine karşı duramaz ... Bu - Ben ne cinim, ne teytaıt~ırı' 
-Ey dütmez kalkmaz bir Allah -Fakat efendi kısmetime mani h d 1 gün buldug"unu yer yarını düıı.ün- Bas bayağı adamım ... Bu saydıg ....;. 

e iJ1e erinden birini :r ı ı1~w 
Ben de vaktile efendiden bir adam oluyorsun. mez bir adamım. ıeyler hayatın batlıca sefa e bİ' 
"d· n __ .. d T l N d ? kendi $~çip alacaktır h ıneıı ı mı ... ~ var ü•man Yar.. anı - e ~ • - Evet üstüne dü•ürdün. Nasıl dir. Bunların neticeleri e 

-- - - ~- ~ . ~ [Bı·ı- - -'11 -~ - -- -- unCO-.I 
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•• unun lüzum gör mü yor Mazhar Osma Be e cevaba 
[=;~sırihe kanşan fırka f -- __ w __ ,,...,; _____ _ 

Yenı f11kaya merkezlik etmiş olan 
Kalmis apartmanı 

S. C. F. nın infisahı 
Ş hrimlzde r a ı. k r!ılandı, 

binalar ne o:acek '! 
b S. C. F. sı Liderinin zaten 
~klenen fakat menıuplarmca 

hıç İ t' { d•v• n ııar u unmıyan ver ıgı 

fesih kararı şehirde dün sabah 
gazetelerinin neşriyatile duyul
ınuş ve ekseriyet tarafından la
ltayuile karfılanmışl ır. 

Fakat bilhassa fırka'.arınm son 
iÜnlerinde, zaten akamete sü
t~ldenen harelditındnn haberdar 
~ rnıyan küçük Serbestçiler ise 

?nu işidince faşalamış, bomba 
rbi inen darbe kar~mnda afal
llıtıış! rcır. 

il} ~unların ekserisi sıhatına inan 
<>ld ıklarmdan hemen mensup 
iıahkları ocaklara koşmuılar ve 

A at istemitlerdir. 

hin le rn zetelerinde de fes-
80 . doğruluğu görüldükten 

00°ra da S. F. ocakları büsbütün 
ııç falrnış ve azalann ağzını kilit 
;aı olmuştur. 

llıG azı ocaklarda ise dün son 
~a llak?şalar yapılmı fırhacılık 
t-in~ctılc işlerini, resmi vazifele
lla~· terkedenler haralcatlarma 
hrı •rn olmuşlar, birbirlerine dert 

tnı lardır. 

llı~cakların heyeti idare erka
k()ıt k daha yeni kuruldukları 

ttıı I u ların elden uçma.;ma yan-
,:t~r hazılarıda kahvelerde tees· 

U~den ağJamışlardır. 
S8ınal•r tehliye edılecek 

Rtln" 1::· merkez ocağı heyeti bu
Uy .buton ocak binalannın tah-

tsı · 
h d 01 tamim edecek bu me-
la1111 a seneliği 3200 liraya tutu
b0ıt mi eşhur Kalmis apartmanıda 
~" tılacakhr 

~ltı .genç 

f Hikmet 8. davasında 
Tarziyeye dair 

ı Süreyya Ali B. 
-·-Müddei umumi Kenan B, "Ve-

kAlet vermedim,,, vekil Kenen 
B. "VekAtet almadım,, dıyor! 
Sabık mUstantik , Bandırma 

ağır ceza mahkemesi reisi Hik
met B. tarafından Istanbul müd
deiumumisi Kenan B. aleyhine 
açılan tazminat davasının fera
gatle neticelenmesinden sonra 
feragatin tarziye üzerine mi, yok
sa tarziyesiz mi olduğu şeklinde 
ortaya çıkaa meselenin son saf-
haaıoı dün yazmııtık. Hikmet B., 
kendisine Kenan Beyin vekili 
Kenan Ömer B. tarafından bil-
vekile tarziye verildiğinde iuar 
ediyor, Kenan B. ise "Tarziye 
yoktur Ye olamaz da! ,, diyordu. 

Müddeiumumi Kenan B. , dün 
kandisile görüşen muharririm_i.ze 
bu bahis etrafında tunları soy
lemiştir: 

- Hikmet B. in devam eden 
ifadatına son bir mukabele ol
mak üzere ~u ciheti beyan ede
rim, ki ben kimseye tarıiye Yer-
medim. Ve kimseyi tarziyeye 
tevkil etmedim. Hikmet B., şu 
sarih vaziyet karşı sın da davasını 
tecdit kudretine kendisini ıalıip 
görüyorH, muktezasını ifada 
bittabi serbesttir. 

Diğer taraftan Hikmet Beyin 
bil YekaJe tarz; ye verdiğini söy
lediği avukat Kenan Ömer Bey, 
dün gnzetemize bir mektup gön· 
dermiştir. Kc nan Ömer B., bu 
mektubunda Hikmet B. in dün 
ıı-azetemiıde çıkan mektubundan 
bahsederek ezcilmle şöyle diyor: 

"Mumai'.eyh de pekala tahat
tur ederler ki vazifei vekileti 
kabulden evvel bu davayı haber 
alır almaz Hikmet B. i görmüş, 
kendilerinden feragat rica etmiş
tim. Mürafaa zamanmda da 
şimdi de bu kanaatte sabit ol-' 
duğum bu tavsiy,yi emektar bir 
adliyeci sıfatile kendi Yazifei 
içtimaiyemde dahil gördüğüm 
içindir ki adliyenin iki ıüknü 
araımdaki dedik o c.'.uJarm mu ha· 
ke~e salonlarır.a intikalini iste
medim. Ve esnayı muhakemede 
ıahsen bu ricayı teyit ettim. 

Mürafaa haricinde tarziye ıar
tile feragat edebileceğini söyle
diği zaman,, Ortada tarziyeyi 
mucip fiilin vücuduna kani oı
sam, vekaleti kabul etmezdim,, 
dedim. Hadiseyi kendi zaviyei 
rüiyeti dahilinde hikaye ettiği 
zaman, müekkiJim Kenan Bf. nin, 
anlattığı şekilde bir hadise vu-
kuu nen knlul ehr.ediği muka

belesinde bulundum. Feragat, 
bu ıekiJde vaki oldu. Zaten 
vekiletimde itayı tarziye dahil 
o madığı için vazifemi sui isti
mal bittabii elimden gelmezdi." 

ı\1azhar Osrnan B. yenıelq 
listesı !{İbi buluşlarla ik
tifa etse daha ivi olur, 

divor ! 
., 

Dardifünun emininin 
beyanlJtı 

MuLJmmer Ra~it B. 
Darülfünunun tekamülü, ıslahı 

ve müderrisliğin evsafı üz.erine, 
Emanet intihabatma tekaddüm 

eden gUnlerdc çılcan noktai nazar 
ihtilafluı Dr. Maı.har Osman be
yin ıiddetli bir makalesile tekrar 
hararetlenmİf ve Istanbul seriri
yah ismindeki tıbbi mecmuada 
çıkan bu yazı dün Darlilfünun 
muhitinde çok mahsus akisler 
yapmııtır. 

Mazhar Osman B. bu yaz111n· 
da Darülfünunun halinden bah
setmekte ve tıp fakültesine şid
detli hficumlarda bulunmaktadır. 

Bu makalenin hülasaıı ıudur: 

l'ah illerini tamamlamak üzere Avrupaya gittiler 

Neşet Ômerin eminlik müddeti bit· 
mişti. Yeniden inıih:ıbı İlıtimnli kalma· 
mı~u. Çünkü geçen sene bütün fakülte 
hocalnnnı kend;ne düşmnn etmişti. Ba
rem l~dhası mün:ısebetile ıslahat 5özünü . . 
omıyn çıkardıktan sonra ona en sadık 

ı, ... Yetilköyd k' T M k" · t k b" · b k' lf 'lldnn ~ ! . ayyare a ınıs me te ının u sene ı mezun-
n ta,11 l(:ah_sıl ısın Avrupaya gönderilmesi mukarrer bulunan 
b • lcr p ~ıl, Om er Şevki, Memduh, Ibrahim, Nuri, Necdet 

tcket llrıs~ gitmek üzere Marsilyaya müteveccihen şehrimi den a etını 1 d" .,. u ıno er '· 
lt:ı "atllnı:lSebetle resimlerini yukarıya koyduğumuz bu gençle

rına kıymetli bil2ilcrle dönmelerini dileriz. 

geçinenler bile kendısine diş biliyor· 
!ardı . sessiz ı;ürültü~üz ) irmi iki senedir 
mışıl mışıl uyuyan fakülteyi uyan diye 
silkmek iSt"diğini hissetılrmişti. Jlir takım 
gAvur icadı şeyler Çlkarmıştı bilmem 
hoc:ıların ilmi mesaisi ol:ıc .. kmış kitap 
y:ızacaklarmış. 

Sana bir ıslahat göstcriririz ki dediler sen· 
de ş:ışnrsın, dünyada.. k1leme sarıldılar. 

.. Evet 'cşet Ômcre akıbet te\·eccuh 
ettikten sonra darülfünunda bir dcği~ık· 
lik bir yenilik bekliycnlerin ümidi ede· 
blyu fakültesinden l\öpriihi zade Fuat 
Beyde idi. Oarülfünunun kendisinden 
ciddi bir teceddüt beklediği hu genç de 
hukuk ve tıp fakülteleri hocalannın 
yaptığı intihabaıın ildhiyat ve edebiyat 
fakültelerinin hatta fen fakültesinin ta· 
raftarlığına rağmen kazanamadı 1 lukuk 
fakültesinden Muammer Raşit hey rektör 
oldu, tebrik ederiz. inşallah asrt bir Da 
rülfünun rektorü gibi } üklendiğı büyük 
mesuliyetin olundan şerefle çıkar. O da 
muhterem selefleri gibi suya ·sabuna do· 
kunmadnn müddetini cenulmcnce ikmftle 
karar vermişse dnrulfünun üç ııene da
ha letarjı ile maıııı demektir .. Kendımİzi 

SPOR 

Güzel bir spor günü 

Kuleli Jıs<:sindeki müsabakalar 
Bahriyeli, Tevfik kırdığı Türkiye 

rekorunu egale etti 
Dün Çengelköyündeki Kuleli 

Askeri Usesinde Kuleli ve De
niz liseleri arasında Atletizm ve 
gUreş müs:ıbakaları yapılmıştır. 
Mektedin bahçesinde yapılan bu 
muntazam mUsabakalare gilzel 
bir geçit resmile başlanmıştır. 

Kartılaımalar hazır bulu-
nanların güzel, heyecanlı bir 
5por günü yaşamalarına fırsat 

vermiştir. Elde edilen netice gü
zel ve ümit Yericidir. Bilhassa 
evelki cuma bir adım uzun at
lamada (6,55) metre ile bize 
yeni bir Türkiye rekoru kazan
dıran Tevfik (Bahriye) dün ayni 
meseleyi ayni derece ile tekrar 
atlamak suretile Türkiye reko
runu egale etmiştir. 

Elde edilen dereceler ve bi
rincileri ıunlardır: 

100 metre Sadettin (K.) 2,20 
dakika, 200 metre lsmail (K.) 
25,1 saniye, Disk atmada Tevfik 
(D.) 28,5 metı e, Cirit atmada 
Hasan (K.) 37,20 metre, Gülle 
atmada Tevfik (D.) 10,80 metre, 
Bir adımda TeYfik (D.) 12,60 
metre, 1500 metrede Fahri (K.) 
5,59 dakika, 400 metre Haydar 

1500 metrelik ko~u 
neticelenirken 

(D.) 52 4-5 saniye, Bir adımda 
Tevfik (D.) 6,50 dakika. 

Güreı milsabakalarmda Man
sur Tayyibi, Ihsan Halidi, Hamdi 
lsfendiyarı, Tarık Kenanı, mağ
lup etmiştir. Galipler hep kuleli 
Lisesindendir. 

..,.t11t1••1ı•mm.ın11uıııımınıımııınmmmmmıınuunoı1Mtttm1uıtlhhllll1AllfR!lwaınmJ1111111Utnımm11ttttmı~mnn 8rtlnlUfl1flll1Utttıwu.uıtnı11111mvıt1to1 

aıdntmıyalım, darülfünunumuz çok geride· de fakülteye htıcum için Yesile 
dir, bizden çok sonra açılan diğer memleket 

arar. Ciddi ~e ilmi hiç bir kıydarülf ünunlıırı bizi f ersahlarla geçmiştir, 
Şunun veya bunun aleyhinde de- meti olmıyan bu hUcumlara ce-
ğiliz. Pek mll\akkar bıı~Uk alimlerimiz vap Yermekten kendimizi mus
-pek hazik tabiplerimiz şüphesiz \'ardır. tağni addederix. Bir.e ıöre bu 
f..dkin mükemmel hocalanmız yoktur. hOcumların sebebi daha doğrusu 
Aprupada bir hocn nasıl t~ekkül ettiğini 
ilmi teaz1Jlerr nasıl olduğunu, bilhassa saiki pek basittir. Kendinden 
dunyanın nasıl çalıştığını iyice görelim bahsettirmek, ismi etrafında rek-
bilelim ve onları taklit edelim. lam yaptırmak. Fakat bunun için 

.. Hu maaşla bundan fazla çalışılmaz, 
ecnebi hoca istemeyiz, miltr irfanımız daha dütllnceli hareket etae ve 
bize yeter" fery:ıdı kopar, dışardan hoca- sessiz sedasız bir ilim mnessese
lar seçilir, nihayet içlerinden birkaç ta- sine yaraşır bir vakar Te sükü
nesi )al~n yanlış bir kitap teıcemc ede· netle çalııan Darülfünuna haksız. 
rek mektep hes:ıhına bastınr. IJele mahut 
lügate birkaç sahife fü\·esi hüyük bir 
fcvknlıldclik olur.,, 

"1 localık ayrı hir meslektir. Her ıyı 
doktor darülfünunda hoca olamaz. Ho· 
calıkta feragati nefis şarttır. Dışarda ken· 
dini hekimliğe, avukatlığa kaptırmış zat
lar ııe l,aı:l:ır ı'ılim o1nlar5a olsunlar iyi 
hoca ol:lm:ızlar. l localıkta bir aşL: vardır.., 

Beyanatın •kisleri 
Maıhar Osman B. in yazısı 

Darülfünunun, tekamülü esasında 
samimi surette ittifak eden bir 
çok miidcrrisler Uı:er:nde çok 
derin bir tesir ve hayret uyan
dırmıştır. Darülfünun emini Mu-
ammer Raıit B. bu hususta şun
ları söylemekle iktifa etmiştir : 

- Söyliyeceğim kısadır. Da
rülfünunun tekamül ve tarakki
sine memleketimiz münevverleri-
nin alaka göstermesini büyük 
bir memnuniyetle karıılarım. Fa
kat Darülfünun hakkında der-
meyan edilecek mütaJaatın o 
yüksek ilim müessesesini haysi
yeti, şan ve şerefile mütenasip 
olmasını istemek te vazifemiıdir. 

Çok garip 
Bir hukukçu müderris te : 
- Hukukçu herşeyde mantık 

arar. Hoca olmıyan bir doktor 
iyi hocalığın evsafından bahset
mesi çok gariptir , demiıtir. 

Tıp f'akülteai ne diyor? 
Dün tıp fakültesi reisi Sürey

ya Ali B. in mütalaasını öğren-
mek istedik. Kendisi içtimada 
bulunuyordu. Bilnsıta şunları 
söyledi: 

- Mevzubabs zat ikide bir- L 

hücumlarda bulunmayarak sade-

ce "ayhk yemek listesi nevin
den bulutlarla iktifa etse çok 

daha doğru bir iş yapmış olur.,. 

Terkos işi 
Yakında hallediliyor 

Ziya B. geldı, nıü teşar
lıktarı haberim vok,divor . ..; 

Belediye fen hey'eti müdürü 
Ziya B. dün Ankaradan şehri
mize gelmiştir. Ziya B. bir ay 

rahatsız oldubu için doğum evine 
gitmiş ve akşam telefonla sor
duğumuz suallere kısaca şu ce
vapları vermiıtir: 

.. Ankaraya terkos şirketinin 
vaziyeti hal{kında izahat vermek 
üzere gitm'ştim. Nafia vekili 
Bf. ye istedikleri malumatı ver
dim. Terkos meselesini bir de
fada Şehir meclisinin tetkik ~de
ceğini bilmiyorum. Vekalet tct
kikatına devam etmektedir. 

Her halde yakında kat'i bir 
karar verilecektir. Benim Nafia 
müstqarlığı haberi doğru değil
dir. Bana böyle bir Yazife teklif 

cıutfen sayıfa11ı çeviriniz] 

Şehir haberlerimiz bitmemiştir. 
Lutfen 4üncü Sayıfaya bakmı:r:. 
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S. C. lırkasının son sösleri 
...-ç - • ~ 1ıljjj • 
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. işaretler . ,.~··. · 
. . . 

.S~tunlarda Seyahat 
Tokat: 

~ ; "" _... 
\ 

[Üst tartfı 1 inci sayıfada] 
muhafaza Ye idame muhat ol-

Seı birliği duiu ifadeaidir. 
Arkadaşlarla hail bir milli •aışı- fethi beyia bu muhali müm 

mız olmadığmdan acltlarak bahsediyor kUn g8rdnğ'i bir gün gelmiş 
duk. Herkes bu yüzden uğraaığı utancı l'eçmiıtir unnetmiyoruz. 
nlattı. o halde aerbest mka niçin 
J~lcrinden birinin 8ÖY\fflfi billuuısa kunıldu?fırkanın feshini bildiren 

ehemiyetli idi. Bir akşam, Tokatliyaa- abrlandan buna dair samimi 
da Amerikalı misafirler §etef.iae 'Vefi. 
len bir ziyafete onlann kalaba.lıl't bir itiraflar çıkarabilirin: 
tek insan gibi millt .arşlanaı aiyle- letlıi bey Ye ar.katlan. aıyase
mişler. Sıra bizimkilere gelince, ortalı· tine atfolunal:1il;cek birer kuıur 
,,.. uap sarmış. Bereket orkestrada mar sayılan~ takım işlerde iktıdar 
şımızm notası ,-okmo§- Bu sayede ya. m~iiDdeki hükumete muanz 
hancılar ka1'§1Stnda rezil olmaktan kur- iailer.kendleri de halk fırkasından 
tolrnuşlar. 1 "k tl · 

Ilir kere sayesinde kUTtuldUklin olan bu muanz arın ıı iye er,ue 
-.eye bakınız. T.ürtiyede bir otelde, A- kim muhatap olabilir?balk fırkası 
;aerika marşı bulunuyor da TUrk marşı gurupunun ekseriyetince itimat alan 
bulunmuyor. Bu teselli midir? C&1l kur l>i.r hnk6metin tenkidi gene o 
taran gibi ona sanJmula, acaba cerçek &rka menauplarmın hariminde ya-
ten kurtulmuş oluyor mlQ'llZ! Bene~ ılabilirdi. kanaatında samimi 
keşke orkestrada notama bulunsa idı p k tli Janl b 
de oradaki Tirkler utansalardı. O za· ve uwve 0 ar T• unu ga· 
man belki almlar terler, yiiiler kızarır .ziye aakledebilenler bunları bah
fakat buna mukabil lıidiae tiirk nta· sin ehemmiyetine göre mecliste, 
nmda çalan bir orkestranın nota.lan a fırkada kooutturmak için fili hiç 
rasmaa Türk marşmm bulunmaması bir mümneat görmüyorladı. fa-
kadar acı olmndı. . kat -'Sylemiyorlardı da_. 

HaldL-ıLt şu ki memlekette meniz bır • d • · hr k" 
ses birliği yerl~emiştir. Yıllardan lfte .sonra an ögremy . u_z ı 
~ her gün bu noksan bm utandırdı- fethi b. de bu fikiyet .sesını çı
ğı halde hlla lamıtdadığımız yok. karanlardan biridir ve gene 

Ses birljği, bir milletin fertlerini a- .onradan öireniyonız ki bu şi
henktt-~ !"r bafla. bi~biri~ perçinler. kiyetleri ayni fırka iç.inde ya 
Onun ıçtımai vazıfesı, ırkı faydası halle ktCD oeftDit olmuşlar ya-
zevk kel.iJrıesi ile nnJatdmıyacak kadar b t bntn- b lar b~ f~-1-
b .. ··k · di n ·· ı · u UJ.J un ın ayn ır ~a uyu · ve ı:eıu:uı r. ar.ı yaz gun en, . . . . 
Boğui~ine ~iden vapurlarda. bir tek teıkılıne eaaa olabileceiı kana-
mandolin mızrabına uymU§ ses kütlele atine uplanıp kaJmıılardır. 
rl işitirsinlz. Dikkatte dinlerseniz, U.hin fırkayı, memleketi ve haddi 
]erin bizim ()lduiunu ser:ersiniı. Ne ya zahnda bir fikir mücadelesi 
m ti o lilfılleri ynratan bhler. cırt- tartlarını iyi tammamaktan ge-
Jaldanam:ı akort e<}ecek çattfİ balama 1 b nı b h hal t' 

zd 
en u temayu , u na e ı, 

mş ~ . 
Yıllnrdır, mekteplerimizd~ musiki .gazi fibi halk fırkasımn umu.mı 

dersi okynuyor. Normal (lA) dünyanın reislij'i yani bu hrka aiyuetinin 
her tarafında (lıl) dır. Bu kadar yı11ık ea yilı•ek mllmeaillij'i ile be
okumadan sonra niçin hllA mektep ço- raber fırka gunapwıım itimadım 
cuklan arasrnda olsun bir aes blrlifi baiz bir hakfmıeti iktidar mev
~:oJ(tUr? GeM bir dost.unun a11latiliına k"" d _ k mb" tabii bir ba-

.. H 1 k 11 ·ı . d ıın e ı.uı.ma •· ı g.o~ Berut nya a ep o eJ en.n en • • . 
birinin yıl dönümünde ak sakallı ihti· reket takip eden bır relsıcOm-
yarlarln, ilk smıftaki çocuklar hep bir bura açılınca, ondan beklenecek 
atızdllll mektebiJl aarşnu, ifal&OSUE söy ceYap, ye}ey kendi siyaseti aley
le.aıiŞler. hinde oWın, böyle bir muaraza 

Eski mekteplerimiz~ki ilahi birliğin cer anman daha salim, daha 
den bile mahrumuz. Zaman zaman sey- flY • d •tm • · 
re çıkan çocuk dizilerini sö:ftedikleri kanuni bır mecra an gı eımı 
tcarnuiknnşık şeylerde hlç denli:: ve •· temin etmek, muhalefet de olsa 
kort yok. Milli mnrşlann çok san'atk!- bir tetekkOl haline gelmeaini, 
rane olması §art değildir. Hatta basit- -fethi beyin dediğini diyelim
Jik belki de şarttır. Şimdiye kaaar bir tqvik 'H tuvip etmek olmıya
eser meydana getirmeli yahut getiren- kmidi? tfirk cömburiyetini ku
len öğrmmeli idik. Ses birliği fedakAt ca , le h" b · b "b" 
lığa değer bir varlıktır, bunu konU§ma- rae bir el, t 1 ., nun · gı ı 
nın çarelerini aramalıyız. kendisine en yakın arkadaılik 

~,vaA edenler, kendi nrkuından bir 
---------- hDkümetin tenkidine meylettiği \/il ayette 
--- - uman onların kolundan tutup 

Muhtarlar mahalleli olacaklar çekebilir mi? 
Kaııunuevvelde ba,layacak Te btJ16n batka bir fethi bey 

olan muhtar intibahı için banr- çıka da • eümhmiyetciyim, }a-
lıklar devam etmektedir. yikim, bir fırka yapacafım.,. 

Bu mtınasebetle YilAyet ıintihap deae menedilir mi ? adanada 
talimatnamesinin tavziha muhtaç ~~ bir fn-ka Serbes nrkanm 
bazı maddelerini değiıtirerek izini takip etmiyor mu? 
bunlan intihap zamanında ilAn bittabi bayır! fakat bir muha
edeceldir. Bu aeneki intihapta lefet fır'kaaının teeasürllne pek 
bilhassa muhtarlığa seçilecek ati diyen her hangi bir adam, 
uvatln o mahallede sakin ve ma- bUlDn kendi fikirlerinden, kana
hallt olmaStna dikkat olunaca"k- atlerinden sıynlık çıkmıf, onlan , 
tır. inklr etmiı, aleyhine dönmüf 

Sinemelerd• au depoları olur mu? 
bu lunaoek ,aazi fethi beye verdiği ce-

Sinema ve tiyatro gibi umu- :vapta bunu aarabalen aöyleme-
mi yerlerde yangın ihtimaline diler, «bugün reiaiuümhurum; onun 
kartı su depolan bulundurul- İ"İtl fırkanın reiaiumumiliğini fi-
ması karar altına alıomışbr. .. 

-· ____ --- ----···-- len yapmıyorum. vekilime bıra· 
~ilmemiftir. 

lJeJediJ1e muavini ff4mft 
JJ. de geldi 

Belediyeye ait işleri Ye bilbana 
Belediye me.mUl'larmm barem 
cetveli meJdesini takip etmek 
ÜEere on gün neli Ankaraya 
giden Belediye reis muaTini Ha· 
mit B. dw. ıehrimme gelmiştir. 
Geç ~a'kit Belediyey. gelen 
Hamit B. Belediye reisi Muhiddlıı 
beyle g&-lifmtit ..e taicip •ttiii 
iller baklqpda izahat vcrmiftir. 

kıyonuıa. reiaidimhurluk -rarif em 
bitince fırkanm bqına geçece
ğim,, c:lememifler midi? o gün· 
•erde biz bile ba noktaya do
kunmamıt ve kthi beyden •gazi 
bizim fırkaya taraftardır" imasını 
yapan bir cevap almamı~ mı idik? 
rene bir gün gazi • ben halk 
ftrkaıundanım; fırkam aka1liyette 
kalına bizzat ba11na geçeceğim!'" 
demekte bu fırkadan başka bir 
teıeklcnle istinat edemiyeceiini 
apaçık yaımamıa mı idi 1 

~ . . ·~ '·;_~~~~ . . .. . . bu sarih yaziyet, halk fırkası AAaoAlu F azıt Ahmet beyi 
siyasetinden başka bir si yasat dl»Amek f ıtedt 
güden blr teşekldıl için, ga:ıinin Evelki gün millet meclisinde 
teşvik ve tasviplerini de görse, bir hadise oldu. Fazıl Ahmet B. 

İ stizahın pilan'6 osu t 
Büyük Millet Meclisinde muhalefe 

büyük bir meydan harbi açtı .. Bu harP 
istiuh blokhavzma kadar ilerledi. W 
cumartesi akşamı başını kayaya çarp&ı 

onun fırkasmn ve bittabi reisi- Ağaoğlu Ahmet beye hitaben 
umumisi olan kendilerine kartı - "Sizin ibtiyarlığımza hUnnet 
ıiyaai bir mücadeleye girmek olunuyor; bunu b6ylece biliniz.,, 
ihtimalini bertaraf edeceğini de- Deyince Ağaoğlu fena halde 

Netice. 
Fethi Bey söyledi. 

ğil de bertaraf edeceği kanaatini kıımıı ve feveran içinde Fazıl 
bertaraf etmiyor midi? beyin üzerine yürüyerek: 

Dahiliye vekili cevap verdL 
Meb"uslar mUşahedelerinden bahscl 

bu ihtimalin bertaraf olması için 
- Bu ihtiyarlığıma rağmen 

gazinin bötUn aiyasi kanaatlerin- d k k · b:\. sen en or mam ve aenın ur 
den tecerrüt etmiş, reisicümhur- t d k ·hti mı yok Diye 
luk mevkiinde bulunarak bunun mbe •58 abana 1 yac 

tiler. Bu miiı...abedelerin yeklınu Set· 
best fırkanın sağını, solunu önünü, at 
kasını daha iyi gösterdi. 

Ben kendi hesabıma bu istfaahtD
memnunum. Çünkü bu istizahtruı soır 
ra, rbest fırka loşluktan kurtutdı> 
s.ğdan soldan, yukardan aşağıdan tıı· 
tulan projektörler altında arkasına ~ 
lanmak istediği gece perdeleri kalktı 

_ . . "d agırlDlş r. 
ugrunda memleketin ıkti ar mev- A.. v 1 F nl beyı· tokatJa-

1 ki · h · tt gaog u, a 
kiine gc ece erı er ne sıyaac • mak isterken 1(6ç halle zapte-
olursa olaunlar müsavi ve mUh- d"J . t• 

ı mış ır. 

mel görmiye karar vermİf olma- ---ıı!!"ee~--- ·ı Gece yolcularının nerelere doğru gı 
aını kabul etmek icap ederdi. ~ uhtelat m-0 badeıede tiklerini daha açık gördük. 

Birinci projektör. Şükrkü Kayarıfll 
elli dört dosyadan çıkardığı vesikalıı~ 
aydınlata aydınlata huzmeleri kesafcl· 

fethi b. bunu gaziden isteyip 
de ret cevabı aldığı anlaşıldığı 
zeman gazinin maksadı ve mev

kiinde fethi b. den baıka kim
senin tereddüdü kalmamışh di· 
yebiliriL "tahakkuk eden şekle 
göre,, ibaresi en büyük türkün 
reisicümhurlukta bitaraf kalacak
lan Yadine ait bir şüphe, öyle 
bir acı ima taşımıyorsa, işte ser-

bes fırka lideri bu hakikati tes
lim için yüz gün beklemiş de
mek olur. 

fakat ne kadar isterdik ki gazi 
ile siyasi mücadeleye girmek 
mesuliyetini Uıerine almayı ha
bnna getirmeyen fetfii b. bu-

rada dihl fahıslarınm galabe 
çalmmaz nüfuzuna olduğu ka
dar siyasetlerinin isabet ve 
kuvvetine de karşı gelmek müm-

kUn olmadığını söylemiı bulun· 
salardı •. 

o •akit daha samimi olurlar, 
gauye teslimiyetin aadece bir 
dostluktan doğmadığını söyliye-
rek kendisini lider sayanlara 
serbea fırkamn ilk ve son güzel 
eseri olan vasiyetini vermiş bı

rakmış olurlardı. 

bunu yapmadılar. işi bırakır
ken sözlerine «ben yapamam, 
isterse baıkaaı yapsın r » edası 

.,erdiler ki bu hal arkadaşhğa; 
hele « arkadaıımdır, dostumdur, 

mücadele edemem! • edası ise 
vatanperıerliğe uymaz! bu serbes 

fırkamn son işlediği kusurdur; 
intiharrında lmil olan evvelkile
ri de yarın gö:ı:den geçireceğiz. 

h11kkı ttırık 

Türk - Yıman 
Heyetleri araamda ihtilaf leşen cümleleri .. Onun sözlerinden 1ı1~· 

kalmamııbr lettayin şu parçaları alıyorum: . 
Muhtelit mübadele komisyo- tntihaptan e\"Vel tahmin olunan Jı~ 

nunda, buglio, Türk ve Yunan diseler birer birer tahakkuk etti. ~1'~ 
heyetleri arasında eıaalı bir ih- len tohum malumumuz olduğundan bl' 

rilecek mahsulü de biliyorduk; yer , .t f ti lif kalmamıttır. Her iki taraf, , 
b l . A k müessif hadiseler oldu. 

1 ütün ~a~ret erı~i, n ara mu- Cümhuriyetin kanunlarına taarf11 
kavelesının tatbıkahna hasret· edildi. Mevkuflar alınmak istendi. O:: 
mitlerdir. tediyelere, sandıklara taarruz olund 

Türk heyeti murabbasaları uh- vatandaşlar dövüldü, hakat'(!t edildi.~ 
tesine düıen işlerin eıashlannı lis ve jandarmalarımız yamlandı... , 
bitirerek bundan ıonra da garbi Bu özler Jfıf değil h"zlcrin ünınlll 
T 

ı. d k l hki da geli~i güzel ya.zıverdifimiz ittilt,ııı 
raaya a, mu ave e a mının 1 d w•ıı 

~ ~·- ~ 
ora Türklerine nasıl tatbik edil- Bir roman pasajina pek benzbt 
diğini tetkik edecektir. Tevfik bu hadiseler birer vak'adır. ~ 
Kamil bey Garbi Trakyaya git- Anhyoruz ki, karşımızda bir fı~=
meden evvel Ankaraya gidip varmış.. Hapisanelere hücum etmeJ.; ı~ 
he n h ll d·ı . la büt , tiyormuş. Sandıklara akın için hÜC

11 
nuz a e ı memıı o n çe . . 

1 .. h il d k . kollan teşkıl edıyormuş. 
mese ea101 a. e ece. ti~. . Ata, ne güzel fırka ... 

l&tanbuldakı etablilerıa uamı- Manzarayı görüyorsunuz-
aini gösteren listelerin bir kıamı • .. * 
komiıyona verilmiıtir. Şimdilik I1dnci projektör: ~ 
gilnde 200 kiıiye kadar vesika Emperyalizmin ileri karakoluna 

1 

verilmeldeclir. ~~,,...-r='~.,,, ilahı ho itan adam. sö •lüyor. t'' 

Tazminat beyannameleri için Fethi Be yMondrosu imzaladı. )f:ıt 
dros esaret demekti. Bu esareti knl _,ı 

verilen müddet gelecek ayın 10 mak için döğüşüldü. Mudanyayı IS"'. 
uncu günU bitecektir. Paşa irnuladı. r 

lstanbul 6 ncı ti\i komiıyonu lki mütarekeyi imzahyan ayni ~ı 
yeni binasına nakletmek üzere- listeki iki adamı işaret eden Ali ~ 
dir. Evvelce verilen vesikalarla iki fırka ve iki ~f ara ndski en ~.~ 

I uçurumu işaret etti. Derde en btı. ~ 
birlikte ıimdiye kadar staııbul- teşhisi koydu ... Artık ba n~; adn roır 
da verilen etabli vesikası mik- fırkayı daha vuzuhla görüyoruz. 
tan 36,000 kadardır. Garbi Beyazla siyah, müspetle menfi. il' 
TTAkyada bu adet bir miktar Yaradıcı ile uysal arasındak!. {~ 
daha azdır. hangi hadiseJer bu kadar açık gost 

bilir? 
~1. Fla ndenin hükun1et- ~ ~ ,,. 

· t d"ğ" · t" Uçüncü projektör: fıf ten ıs e 1 l ı m 1 yaz Biraz daha dikkat edin ... Serbest it~ 
Trtıbzon - Iran hududa kanın son kalan loşluklan, gölge 

kt1mvonet t~letm~ imtiv•sı kalkıyor. iti"' 
Fr11n~ız ntı.zınna verilmedi .Ali Beyin dinleyin. Bu empen·•1 ' 

Aakaradan gelen bir habere le boğaz boğaza çalışan adam onu" ıı'' 
d Ankar · tısat silahını, müstemlekeci unsur;/ 

göre geçenler e ayı zıyaret nasıl aydınlatıyor. Şimdi artık ser C1 
eden .Rranaız nazırı M. FJ.Andenin Fırkanın Avrupa sermaye. .. ine niçil1 

Dünkil trenle Ankaradan hDkumetten lirabzon • Ermrum- raftar olduğunu anlıyacaksınız. çıtlı 
geldi Karaköse - lran hududu arasın- lşte bir perde daha açılı}'()r. ~~ 

da kamyonet iŞletme imtiyazım çıplak meydana çıkıyorlar. Ali ıJt'· 

Adliye Vekili 

Adli1e vekili Yusuf Kemal B "' 
istediği anlaşılmıştır. Fakat tın- sözlerinden birkaç .satır: çt' 

dün sabahki tirenle Ankaradan flethi Bt!y muhalefet ıalınesirı<' sif 
ıehrimize gelmittir. Yusuf Kemal ktlmet bu hatlı kendjsi işletmek tı. ftk günlerde (Son Po'lta) gazett,,.u-
B., Haydarpaşadan doğru Çam- üzere daha evvel tetkikat yap- de bir mülakatı vardır. Düyunu ti Jt'' 
lıcadaki evine gitmiıtir. brmıı olduğu cihetle imtiyaz mi/Jelli ne l/O.pacak&ıruz diye sorP flrJ~ 

Adliye vekili, bir müddet şeb- verilmiyecektir.Erzunım-Sankamıt lar. (Bir milletin bircunu. öd~~= JI 

1 arasındaki dar hat. kamyonet borcudur, detll.) l"a i3tikraz1 fJl6-'~ t f 
rimiıde kalacak, diş erini tedavi lıa ,•onra dü.:üne,.Miiz, dedi. lş!epJıotl"' 

d dl . işletme meselesi halledildikten • ~ ~- _ er 
ettirecektir. Bu ara a a ıye man Fethi Beyden bir daluz fi' utir 
dairesine gelerek tetkikatta bu. ıonra işletmeye kapatılacaktır. tlim.. MUletin mukadderatında bir vtltl' 
lunması da muhtemeldir. Ş ( nu meutm bir imtiyaz me.sele61 . . ol~ 

Ankarada icra ve iflas, ceza, ar O 1t1Uldl bir at1un attırmam.ağa ş~effl·ı 
ceza usulü kanunlarında yapıla- Se•li film yakında ortadan 6mlller bunla~dır. M. Md"Uer ~ti. 

dil 1 h l ,1 __ 11 __ cak di•or Jal!lar lttıgalime banlar gelntıl 
cak ta · At esas arını azır ıyan aauua .1 • .., • ; 

komisyonlar, çahımalanna de- Meşhur sinema artistlerinden Sarle Bu tiç projektör arasında ;ç.i 4~9' 
Aam etmektedirler. s~i filim hakk.~da ~~uika pated- nl, pınl gözüken muhalefet. JJU 1':&' 

e& lenne şunlan aoylemi.§tjr: artık yaşanıyor ben bu satırlıı~ 
Akit Sesli filimlerin )'iizcle altmışı :rakm ke.n onun intihar ettiğini işitt~ 

57 inci fırka 57 inci topçu bir zaınarıaa yine MMiz filme inlalip V 
daj taburu emir zabiti yüzbaıı edecektir. Sesli filmin muvaff-.Jayeli Tiyatro tT,etıttebi tedt"is.t' 
Ömer Faik bey ile Dahiliye ve- muvakkattir. Bu nevi filimlerin en fe- batledı sı>elı' 
klleti nüfuz idarei umumiyesi na ciheti her millet tarafnulan anlaşıl- yeni te91s edilen tiyatro r.f~· 
enak memurluğundan mütekait mamasmdadır. Halbuki setı!Sİ% fılmi ki· tehi tedrisata başlalllafbekr. ~e f1i' 
merhum ~efik beyin kerimeai rei an: zerinde yaşamakta olan her baka ile giren altı erk r&Lb'' 
Hatice Memnune hanımin n1klh- millet anhyabilir. Binaenaleyh bir 'kaç kadm talebeden batk•. ~- ıoeJr 
lan dün icra edılmiştır. Tarafeyne sene sonra ~e~li filim taınam~n .rağbet- dayün stajyer artistten e 
aaadet temenni ederiz. ten düşecek ve ortadu kalkacaktır. 'tebe devam edecektir· 

I 
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:--H_a_ri_ci_h...,abe_re_r_j nfi ahtan sonra Habeşistanda 
Se\rrisef aiıı Fransanzn protestosu N ki ) 

Paris, 16 (A.A.) - Hariciye nezareti e yapaca ar. Hava nazın 2ehirlenme'kten 
korktuğu için •• Merkez ncerıtesi: Galata Kbpru b:ışın:b 

f\eyo~tu 2362. ~uhe ncentes 'iri-cdde 
~1uhürd.ıır zade hanı :ıltında T el.I t.2740 

: acboata vermiş olduğu bir tebliğde 
·ransaaın Moskovııdaki sefirinin Sovyet 
ıııiddei umnmlsine ait bir vesikada 
·rantız devlet adamlarlle zabideri aley· 
indeki ittihnmntı Sovyet hükruncti nez· 
ınde •iddetle protesto etmiş olduğunu 
yan etmektedir. 

. V1 adritte grev umu
mileşti 

Mndrit. 16 (A.A.} - Burada grev 

' edilmiştir. 

Tevkifat 
Madde, 16 (A.A.)- Polis tarafından 

• .ıakaı edilen bir kamyon evelki giin
ku bndisat kurbanlarının naaşlarını kab
ristana 4 saat mes:ıfcde bulunan bir 
mahalle götürmüştür. ikisi kadın olmak 
tizere 29 tahrikAtçı tevkif edilmiştir. 

i\-1 Beranger gazetecilere beyanatta 
ıfonıır:ık 1adritt e her nevi tedbirlerin 
tihaz edilmiş olduğunu sl\ylemiştir. 

Sosyalistlerin nüma .. 
yişi 

Beme. 16 (A.A.) - Sosyalistler ta

ra&ndan parlAmento önUnde askert tes
lihat nleybtni!e büyUk bir nümayiş ya
pılmı~. bir çok nutuklar irat edilmiştir. 

Hiç bir hadi5e olmamıştır. 

Greve iştirak etmi .. 
yenler 

.ı.\fadrit, 16 (A,A.l - Demlryolu gaz 
ve elektrik amelcıi umumt gre•:e kat'iy· 
Yen ~tirak etmemiştir. Şehir sükOnet 
i'indedlr. biç bir hadise olmamışnr. Mu· 
ınafi her ihtimale karşı icap eden ted· 
birler ittihaz edilmiştir. 

Mevkwların adedi 
Madrit. 16 (A.A.) - BugUn vukua 

gelen ufak tefek hadiselerden dolayı 
yapılan tcvkıfatın miktan 150 ye baliğ 
olmaktadır. Tiyatt0lan ve sinemalan ka.
pıtmağa teşebbüs eden amele de tevkif 
ed.Utnışdr. 

Şiddetli bir makale 
Paris, 16 {A.A.) - Petit Parisim 

gazetesi Madrittcn istihbaratına nauıran 

kırallyct..ıaraftarı liberal .. El Sol,, gaze
tesi "Berangerin hatası,. unvanı alnnda 
Ve profesör Ortegay Gasset'nln imzası 

tahtında .şİmdikJ şekli idare aleyhinde 
gayet şiddetli bir makale neşretmekte· 
dir. Makale şu suretle hltam:ı ermektedir. 
"lsp:myollar. kıraliyeti tahrip edelim. Ar· 
tık devletiniz mevcut değildir, onu yeni
den vücuda getiriniz,, Makale bukOmerc 
Ve kıralın şahsına düşman olmıyan bir 
gazete tarafından ncşredildiğinden do· 
layı fozlıı heyecan te\•lit etmiştir, 

Faizcilik rekoru 
aehtn mUkabilinde alınan 
150 liraya ayda ıs lira .. 
Yüz elli lira, ayda kaç kuruş faiz 

.telirir7 
?<.le tahmin edersiniz? 
Size, yüz elli lira her hafta 18 lira 

;erilrnek şartile ayda 72 lira faiz getirir 
lfe?'Sek buna inanmaısınız değil mi:! 
akhsınız, inanmamak elinizde, fakat 

~ak•a bı· · d d·.r.· · ·b·d· zım e ı~ımız gı ı ır. 

~ liem bu harikulade vak'a nerede ce
~ Yan ediyor bilir misiniz. Size haber 
~~lirn. Pariste değil, Londrada değil 

nbulda, Bcyoğlunda. 
ll Vak'anın kahramanları, mülteci bir 

Usla kürkçü bir ermenidir. 
Oti Vaktile gayet zengin iken lstanbula 
k caya mecbur olnn bir Rus, parasız 
lllır u~-...:-. b . . . . \>tı • o.c:suaJ, erısını satar. Elinde a.. 

ku cunda bir şey kalmaz. Yalnız bir ktir 
l\tı vardır. Bunu muhafaza etmektedir. 
tit rk bin lira kadar kıymetindedir. Vak §e;

1
zengin1ik zamanından kalma bir 

fstt "llu Rus geçenlerde kürkünü satmak 
~et r. Fakat kimse satın almaz. Niha
Sevdkiıtktı rehine vererek para almak 
ftct ::na düşer. O faizci senin, bu fa-

~· ninı_ Kimse kilrkü rehin almaz. 
ktQ.. ~ha yet _hir. ermeni bu işe talip ÇI· 

}{ tısa laO Jıra ödünç para verir. 
l.ltı'. :a~ rehin alır .. Ayni zamanda da 
lira t .1ta ba yüz elli lir& için on sekiz 
~ ;•z ~lecektir diye bir kayit ko
ltus h 8.'bit bu da kabul edilir. Şimdi 
tUp .....c:__hafta on seklı: tira ta.izi götü-

. -lilektedir. 

Verilen haberlere göre Ilabe~istan 

hava na:tın geçenlrde i~tifa etmi~ n is 
tifanamesinde, kendisini zehirlemek i-
çin birkaç teşebbüs vukubulduğunu söy 
]emiştir. İstifanın diğer sebebi, habesli :. 

11------
Jrabzon btrirıti Pos!Hsı 

[Ost tartfı 1 inci sayıfada] 

Fakat Fethi bey ve arkadaşla
rının Serbest fırka ile allka
lan kalmamalarına ve F etbi be
yin beyannamesinde yazılan eı
babı mucibeye nazaran bunla
rın da fesih karan vermeleri 
beklenmektedir. Diğer cihetten 

lerin tayyarelerden ürkmelerine mebni 
fırsat buldukça bunları tahrip etınele- (MAHMUT ŞEVKE TP ASA 
ridir. vapuru 18Teşrinisani Salı akşa 

!şin asıl tuhaf tarafı Habeşistan ha. mı Galata rıhtımından kalkarak 
va nazırının istifadan sonra Nevyorka Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam 

Serbest fırkanın merkez heyeti giderek orada tayyarelerden para:.utla sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
infisah ttiğinden diğer ocakların atlamak gibi bir işle meşgul olmaı;;ıdır. D yı· gidecek ve dönüşte Sürmene. 
Vlicutlarmıo gayri kanuni bir e ı Ekspre.c; gazetesi bu münase-
mahiyet arı:edeceği de anla.fıl· b~tı~. yazdığı bir makalede ~u !;Özleri Trabzon, Tirebolu, Giresu . 

kt d soyluyor: Ordu, Ünye, Samaun, Sinop, 
ma a ır. . "Habeşistan hal'a nazın, devlet i;;le· loebolu, Zongu1dağa uğnya-

AQa oaıunun bır cevabı Tinin za'hmetinden kurtularak tnziva ve rak gelecektir. 
Ga:r..i Hz. nin te9yi merasiminde istirahate çekilmek isteyen ilk devlet ıw·-------------·f 

bulunmak üzere iıtasyona gelen- adamı değildir. Fakat habeş nazırı tay 

ler araaanda, baıta Fethi bey ya~ed~n .P~raşutla atlamak gibi te~li
olmak Uzere Serbest fırka meb'. kelı bır ışı devlet işine tercih eden ılk 

t d d B d H ık zattır .• , 
us an a var ı. u esna a a -------------
fırkası meb'usları nükteli ve imalı Kadınlar 
sözlerle Ağa oğlu Ahmet Beye 
takılıyorlardı. Ahmet B. bir ara· 
lık kendisine karşı nükte savu
ran Halk fırkası meb'uslarına 
karşı şu mukabelede bulundu: 

Cıgara içmeli mi, içmemeli nıi? 
Londrnnın fayoloji mektebhıde ka· 

dınlann sipra içip içmemeleri mesele· 
· ıkonu lmuş. ve bmum leh ve aleyhin 

de birçok sözl~r eö1lenmiş t 
Deyli Meyi gazetesi. bu münase.betle 

Ayvaiı~ ~ürai oosta> ı 
( M E R S l N ~ vapuru 18 

f e~riniaani Salı 17 ele Sirkec· 
rıhtımmdan kalkarak Gelfüo1u 

Çanakkale, Küçükkuyt•, Edremit, 
Burhaniye, /'.yvalığa gidecek 
ve dönüşte mezkfır iskdelerJe 
birlikte Altınoluğa uğraya
rak gelecektir. 

Az.imette Gelibolu için yfik 
alınmaz. - Üzkilrü mevtakllm bilbayır. 

Bir meb'us(Ağaoğluna)- Ne yazdığı bir başmakalede şu sömri söy- 1--"::"'--:----------
1U~?;:zyoloji ilmi sigara içmek hakkın· lra~znn ikin&i onstası kadar yaıadınız? 

Ahmet B.- üç ay, Uç ay. 
Bu arada bir çok meb 'uılar 

Ağaoğlunun elini sıkmaya baş
ladılar. Bu vaziyet herkeste bir 

da ne derse desin. Kadınlar sigara içi- ( REŞITP AŞA) vapuru 20 
yor ve içeceklerdir. teşrinisani Perşembe akşamı 

Kadınlar, şüphesiz, erkeklerin bir Galata rıhtımından kalkarak 
çOk şeyleri inhisar altında almalarm· b l 

tebessUm uyandırıyordu. dan sıkılarak onlar gibi aigara içmeğe ine o u' Samsun' Ünye 
ve daha bir çok şeyler yapmağa başla- Fatsa, Ordu, Giresun 

Serbeıt Cümhuriyet fırkası dılar. Kadınlar sigara içmek işini ken- Trabzon, Rize, Hopaya gide-
muhitinin ıeraitini bilmemek yU· dilerfne mükemmel bir surette yakıştır cek ve dönüşte Pazar iskelesilc 

* ... * 

zünden hastalandı ve gene bu dılar. O kadar ki hazı tahminlere gö- Rize, Of, Trabzon, Polathane 
hastahğa çare bulmasını bilmi- re, yakında, Sigara içmek ekseriyetle Giresun, Ordu, Fatsa, Sam-' 
yerek kendi eceli ile öldu... Me,._ kadınlara nıunhasır olacak gibidir. Hat in bot - k •~- "- ta tfitün i~eyen birçok erkekler, ba ıun, e uya ugrıyara gc-
U..in iki mühim mUzakeresine kadm keyfinden uzak kaldıklan için lccektir. 
iştirak ederek birinde muvafık, memnun girünmektedirler.,. 
diğerinde muhalif daYrandıktan wMBtwııı• ............._ _ 

sonra evelki gece « terki dağ- zamanlar kendisine mllzabir olan 
dag · hayat » etti. fırkayı karıısına dikilmiş gördil. 
ilk·teıekkül ettiği zaman mem- Böyle hareketin bayle bir 

lekete hayırlı olmasını temenni mukabeleye maruz kalacaiJ tDp-
ettiğimiz bu fırka, eğer makul hesizdi; nitekim &yle okla. 
ve musip şekilde çalışsayaı Sebep! 
bugün kuvvetini arttırm11 Ataoğlu Ahmet beyiD bu ka-
ve mUnevver Türkiyenin ilk gtin- rar hakkındaki beyanatını d6nkU 
lerde kendine göstermiı olduğu nllsba~ızda muhtasaran yazmış-
aempatiyi kaybetmemiş olurdu. bk. Agaoilu bu kararın aebebini 
Halbuki o eski deYirlerden ka- o beyanatında sadece şu cüm-
lıp sa§'a sola sinmiş olan mik· lelerde toplamşbr; 
roplara sinesinde yer Yerdiği « F esbin sebebine gelince ara-

Mersin postası 
(ANAF ARTA)vapuru21 teşrin· 

sani cuma 10 fifa '6ara'lıf rı\i .. , 
tımmdan 'kalkarak Çanakkale, 
bmir, KUllUk, Bodrum, Rados, 
F etbiye, Finike, Antalya, 
Alaiye'ye uğrayarak Mersine 
gidecek ve dönü~te aynı iske
lelerle beraber Taşucu, Ana
mru Kuşadasına uğrayacaktır. 

Andipli, Kalkan yolcu ve 
yükO gidiı ve gelişte Fethiye
de aktarma suretile alınıp 
Terileccktir. 

''1ısırda yeni bir fırka 
Mımr hükumeti; kanunu esuiyl Ye 

. ı tihnbat kanununu tadil ederek yeni
den neşr ttikten sora yeni bir işe te
ı:;ebbüs etti. O da yeni bir fırka ıefldl 
tmek. 
Mı ır başvekili Sıtkı Paşa, Muırda 

.cndisine müzaheret edecek untı bir 
1 ~rayn getirmek ve bu suretle mevkiini 
tarsin ~tmek için bu işe ~l&llllf bulu 
nuyor. Yeni fırkanın adı, .Milllittihat o 
lacağı söyleniyor. Sıtkı Paşa, ?tlı~nn 
her ,;ıayetindcn davet ettiği zevatı Ka
hirede tophyarak yeni fni<anm tesisi· 
ne doö-ru ilk adımı atmış, .. Uessisler 
toplandıktan sonra idare heyeW.i inti
bnp etmiş, claba sonra fırka işlerine 

bakacak muvazz.afJarı seçmiştir. Bu su 

1 

retle yeni {ırka teşekkül ettı1den başka 
bir gazete çıka'rmaya da karar vermif 
bulunuyor. 

Sıtkı paşanın, kanunu esaside yapblı 
şeyden ewel, yeni kanunu esasiyi mü
dafaa ile parlamento hayatının onun 
ahkamı dairesinde teSiııini t.tllaaf • 
dccektir. 

Sıtkı paşanın, knuna esaside ~ 
. tadilatın bir netice vermesi içiD onua 

böyle bir fırka tesis etmesi zanırf fdt. 
Çünkü .Mısırın en mühim fıdtatan • 
nun icraatını tanımamı~ onan yapaca 
ğı intihabata karşı boykotaj tidl* • 
deceğini ilan etmiştir. :Ba hata Jıaue. 

Jteti takibe karar veren fırkalar, f1mo 
diye kadar l\lrsınn siyasi hayatm4& &
mil olan fırkalardı. Bunlar Sıtkı Jlllla
nın icraatını tanımadıklannı alylecllk· 
ten sonra ~ride ona muzalleret edem 
bir tek fırka kalıyordu. 

Jttihat fırkası adını tqına l>u fJr. 
kanın siyasi bir maziSi. nya .._.. Qa
dinde itibarı yoktu. Sıtkı pap ...._ 
se bu fırkaya istinat etmek is_,,...ek 
ve kendi icraatını umde tanıyan lılr :fır· 
ka ile hnl'-:ı m&racaat etmeği tada • 
derek fırkasını tesis etmiştir. 
· Bu itibar ile Mmrda, hükG..- :mu 
zaheret eden iki fırka bulunu,.. de
mektir. 

Bu iki fırka intihabata f~jnk ede
ceklerdir. Fakat buna m~Ait!>fl " fır
ka dn hükUıııcte yalnı~~riiua~ de
ğil, :hükumetin icraatını tanı•-ta 

lmrnr vermiştir. Bunlardaıı Vefi, tlm· 
diye kadar hep ekSkeriyeti bz'W pt
miştir. lkinci fırka olan Abrar llllır 
münevverlerind n büyük bir kltleJf 
tem il ederler. Hizbülvataai be, mlif· 
rit milliyetpen'erliğin mihn....Wir. 
Bu üç fırka demokraı:ıiyi ve •il• lllkl· 

1 
miyeti temin eden kanunu esubl mtl
raf na ediyor. Şimdiye kadar Jlwım 
siyasi hayatını idare eden fnWar 

•••••••••m~a•m.i.'.!JJ bunlardı. 
Fakat bu fırkalar kanunu ...ı4e 

içio kendisi zehirlenmişti. Bu mız~a heı:han~i bir ihtilaf çıktı-
deh§etli mikroplar nihayet eveli ğı nvayetı dogru değildir. Fesh 
akşamki akibeti mukadder kıldı. doğrudan doğruya mealleketin •rmım:ı:r.ım.acnr.mmummı~m 

,.e intihap kanununda yapılan ...Ut Bu fikir eıki mi imit? mukadderatile alikadardır. • 
Halk Fırksının yüksek erkini ~best fırka meb'wdarı •• 

arasında Fethi beyin kendi fır.. Bu karar verildikten ve Fethi K aradeniz postası 
kasını feshetmek emelini öteden· B. in fırkası dağıldıktan sonra 
beri beslediğine dair malümat oldukça büyük bir merakla so- sa m s n vapu_r~ 19_ 

1 Yelkenci tA 'uHl 111 ii kabul etmediklerinden um•mt ....._ 
batn iştirak etmi)·eceklerdir • ...._ 
i tirak etmedikleri intihabat, Mmr ..ıt 
!etinin efkarı ammesini temsil ıtsN'fr 
mi:! 

ld la k il d 
T eşrınısanı 

mevcut o uğu söyleniyor. Bu ru ca saa er en birisi de bu 
itibarla Serbest Cümhuriyet fır- fırkaya dallil olan meb'usların ÇARŞAMBA nu üç fırka intihabata iştiak .. 
kasının bu fesih karannı verdigı-· - ne olacağı, hangi fırka ile bera- miyeceğine göre funrltlann bblk lllr 

d 
b l ki gUnii akşamı 18 de Sirkeci kısmı belki Mısınn ek!'eriyeti n,rial 

ni uydukları zaman hayret et- er ça lf8:C8 arı olmuştur. An- rıhtımından hareketle (Zongul- ,·errniyecek demektir. 
memişler ve : karada bu husuata muhtelif tah- dak, Inebolu, Samsun, Or- ! Vaziyet bu merkezde old..ıdıla _.. 

- Yeni fırka memlekette bir minler, rivayetler deveran etmiş- du, Giresun,Tıabzon,Sürmene ra hükumet fırkasının alaca.fi ..,ı.ıa 
ikilik havası yaratmış, ayrılık tir. Bunların içinde en kuvvetli bir 1uymeti kalmıyacaktır. 

l 
ve Rize ) ;akelelerine azimet 

gayrilik vücude getirmişti, 
0 

iti- o an rivayete göre: Fethi Ye Duna rağmen Mtıqr hükdmeti faali. 
A Ah 

ve avdet edecektir. 
barla bugünkü inhilili zararlı de- iaoğlu met B. ler hiç bir yetine devam ediyor. Demek ld 8ltla 
ğil, faideli olmuştur! demişlerdir. fırkaya girmiyecek ve mecliste Ta!ıilat için Sirkecide Yel-. p~, halkın kendine rey vereceilM w 

.. Halk Fırk~aı mensupları ilk müstakillen muhalefet edecekler- kenci hanında kain eeentesma .>enı kanunlar dairesinde yapılaak :fa. 
gunlerd mechste müvazene te- dir. Mehmet Emin, Rasim Naki milracaat. T.e!. lstanbul: 1.SlS :: tiha.ba bütün halkın iştirak e....,• 

Ib h
. B l ' :: kanı bulunuyor. 

minine matuf şuurlu bir muhale- Ye ra un • er de yeniden _,,_•cm1111nıru ::.:ı::ı:ııc:zm:::.ı:r.:ti 
fete taraftar görünüyorlardı. Bu Halk fırkasına gireceklerdir. kadar degı-"ldim. • Hakikat onun üüşündiğü 1111 ÜI H d B 1 S ve halle şimdiye kadar tanm-. .ıaa 
yüzdendir ki muhalefet lideri ay ar • e Oreyya Pş. om Fırkayı, eğer liiğvetmişlerse fırkalarla beraber değil se bu tüaft'I. 
Fethi beyi Halk Fırkası Gümüş- esasen fırka faaliyetile fazla ali- oe yapalım.! Esasen ben bu işle tün safahatını takip etmek ~ok ..ak· 
haneden meb'us namzedi göster- kaları görülmemekte idi. uğratmıyordu.,, lı olacaktır. 
di ve muvaffakiyeti için çahşb.. Süreyya P,. ne diyor? Nuri ve Tahsin B. in ~aziyet- Bakalım Mısır müntehiplerl .. cU-

Kabahet ve mes'uliyet r lstanbulda bulunan S. r.-.rka I . 1. b l h k re~ekler? ! .. n erme ge ıace, un ar a kında 
Bu fesh kararı üzerine evelce erkanından lıtanbul meb'usu Sü-P f "h k kuvvetli bir tahmin yapılmamak· 

bu şekilde taraftarlık gösterenler ~?ılı: d!·mi~~~ ki ~rarı münase- tadır. Bazı rivayetlerde Hali< 
fU mutaleada bu1ıınmUJlarru: B b fırl<asına dönecekleri, bazılarında 

- Bu vaziyetin kabahat ve - ana u yolda henü:r. teb-
me.'uliye~ tamamile Fethi beye lipt yapılmadı. Esasen son gün- ise müstakil kalarak muhatefet 
aittir. Muhalefet lideri fukaamı lerde rahatsız bulunduğumdan yapacakları söylenmekte ise de 
vücude getirdikten sonra vila- fırka işlerile meıgul olmuyor- bunlar zayıf tahminlerden başka 
yetlerde teşkilat yapmağa kalkıı· dum. Zaten fırka ile pek te all- birıey değildir. 

lacaktı. . ' 
BlSyle yapacağına icraat ve z::ıfiyet vt 

/J.& 

,liiil!IBmm~------------· DarülbedlJyi temdlled 
ah günü akşamı 

saat 2J,30da ISTAHBUL IEt.fiml 
Yalnız mu:ıllim UÜ~t~ ~~ \'e talebderc lf ff ffı 

HYnnroz 

Ko!!d~ ~ ~L 1 1111 ı 
\1ubıırriri: Mü· 

mıyacak tamnmile mec&te ka- AN s 1 z L- K N-oHraster~ 
harcketlerile haklı olarak bir ta- Chlorosı 
kım ıUpheler uyandırdı ve bir ı:ni%siilik icm yeg1oe den bal ihya eden Uı ma.Dtahip etibba t&rafı.ndaıı tertip eddmistir. SIROP DESCHIENS, PARIS ~~~~al~~e Hflffff 
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Memleket haberleri Çorumda feci bir kaza Şimendifer hatları y ı { ·ı A 

Çorumda Muıalla civannda Devlet demiryolları umumt müdürü o ve men ez l anı 
lzmı. rde tesis edilerek iki senedir itliyen Haşim bey şimendifer inşaatı hakkında 

ateş değirmeninin taşlarından bi- şu beyanatta bulunmuştur: Aksaray vilayetinden: 
risi geçen hafta birden parçala- .,_ Anadolu hattının mübaya-

r roa 9tkmaoa hıztrlanen bir 
9ete yakalandt 

d l v asına mukabil sabık ıirkete ae- 1 - Aksaray - Konya yolunun Eıme kaya civarında 47 ile 
narak etrafa ağı mıf, un ögUt- nev·ı do-rt taksı•tte ve her Uç ayda 50 000 k d ı1 k · · b S dık k 

1 ·ı , ilometrelerarasın a yap aca teıvıyeı tilra iye an il-

Izmirde Arap Mustafa isminde 
bir haydudun idaresinde ( 12 ) 
kiıilik bir eıkiya çete•i meydana 
çıkanlmlfbr. 

mekle uğraıan smaı zevcesi bir tediyatta bulunuyoruz. Bu ıe-
Al. Ef ld ki ıadı, Blokaj ihzar Ye ferıi yol kenarında mevcut kırma taıın ma-Şakire H. yağcı ı . a ı arı nenin 4 ilncü taksiti olan 1,300,000 

yaranın tesirile ölmüılerdir. Bun- lsYicre frangının şirket emrine halli ameliyata nakli ve ferıi ocaktan ihraciyle ameliyat mahalline 
dan başka Uç kiti de yaralan- Döyçe Banka yabrılma.sını Ziraat nakil olunacak kınhp serilecek şosa blokajın silindiraji şosanın 
mışbr. bankasına yazdım. Binaenaleyh silindiraji maddei imtizaca ihzar ve ferşi ameliyesi bedeli keşfi 10, 
Adanada bir otomobil tediyatımızı muntazaman yapı- 854 lira 26 kuruş ve 2050 metre tul dahilinde 80 metre açıklı-Arap Muatafa harbi umumide 

Arabiatanda hecin sil•ari balü
ğftnde bulunmufhır. Muatafanın 
idaresindeki çete aylardanberi 
Kizli, gizli çahfıyordu. 

faciası 
Adanada da çok feci bir kaza 

olmuştur. Simbeyli kaymakamı 
Nurettin, maarif memuru Hakin 

Çetenin gayeai Pmarbqında 
oturan lsmail Ef. ve Ali çavuı 
aamlanndaki phıslan öldürerek 

B. lerle refikaları bir otomobille 
Adanaya giderken otomobil 
Göksu klSprtısllnde devrilmiş Nu
rettin B. le refikası ağır surette 
yaralanmışlar, Hakkı B. in refi
kası ile şöforlerden birisi suya 
kapılarak boğulmuşlardır. 

intikam almak Ye ondan sonra 
dağlara çıkarak eıkiyahk yap
makb. 

Çeteyi teıkil edenlerden biri 
bu mel'un teıebbilalln feci ne
tİCC8İDİ kanıyarak keyfiyetten 
~bıtayı ~aberdar etmit ye b6-
Jnk kumandam Osman bey Muı
tafanm eYinde tabarriyat yap
mışbr. 

lzmir tehir meclisi ve ••Jl6p 
lzmir ıehir meclisi iki glln ev

vel gece yansına kadar ıliren 
bir toplanmayı mllteakıp, seylip 
dolayısile tahribabn giderilmesi 
için (150) bin liralık huıuat bir 
blltçe yapmııtar. Eyde maner, Gra tüfenği, ta

banca, bipk, bomba, cephane 
bulunmuştur. Çetenin diğer ef
radının eYleriııde de sillh ve 
tc>mba bulunmuttur. Mustafa 
mezarlık bqında arkadqlarile 
yalral•nllllfbr. Şerirler suçlannı 
itiraf etmiılerdir. 

Menemende bir ihtilAı 
lz~ir gazetelerinde okuduğu

muza göre Menemen mahkemesi 
başkAtibi Hakkı B. in iki bin 
lira açığı çıkmış ve kendiai fi
ran ihtimaline kaJ'fı teYkif edil
miıtir. 

. . 
'fRAMV AY ŞIRKETI 

.~TANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT TARiFESi 
1930 senesi Teşrinisaninin 25 inci gününden itibaren 

lLANI AHiRE KADAR MUTEBERDİR 

No Hutut Hareket 
Birinci Son 

Falla Maı-.'lcet Hareket 

1 
Şişliden - Tünele 3 ~ 6,~ 24,14 -------1 Tünelden - Şişliye ,v,9 7.JJ2 24,38 

1 ı K ı T 1 
Kurtuluştan - Tünele 

30 
21, 10 l3,30 

urtu uş- üne~ 
• Tünelden - Kurtuluşa 21,30 24,00 

J 2 Harbiye- Fatih • ı 1 
1 

Harbiyeden - fatihe 5 6,09 1,02 

. fatihten· Harbiveve 6,21 1,00 

14 Maçka-Tünel ı Maçkadan-Tünele 30 20,30 23,30 
• Tünelden-Mıçkava 21,00 24,00 

!"aksim en-Sirkeciye 4,5 7,Jo 20,05 

Sirkeciden - Taksime 7 
Mac;;kadan-Beyaztta 
Beyazıttan-Maçkaya 

Taksimden-Fatihe 

6,8 

14 
15 

7,35 '20,30 
6,40 22,20 

J 5 Taksim-Sırkecı 1 
16 Maçka-Beyazıt 1 

18 Taksim-fatiıı 1 
- Fatihteıı - Taksime 30 

0,11 

6,33 21,30 
7,30 18,30 

8, 16 1 Y, lô 
0,40 21,00 
7,30 21,50 1 

Kurtuluştan-Beyazıta 
19 Kurtuluş-Beyazıt ------1- Bcyazıttan-Kurtuluşa 22 

22 Bebek -Eminonü 

t3 Ort&k:ôy·Aksaray 
1 

34 B~lktaş-Fıtlb 

1 

H Toptapı·Slrkecı 

83 Yedlkule-Slrkect 

Beşiktaştan -Bebeğe 6,01 
Beşik taştan-Eminönü ne 6,26 
Bebekten-fminöııüne 8,16 6,30 21,59 
Eminönünden- Bebcğı- • 6,45 22,42 
Bebekten - Karaköye 45 22,25 24,40 

Kara köyden - Bebeğe ,, 23,tO ı,25 
Bebekten·B.Taşa 2,05 

Ortakoyden-Aksaraya 10, 16 O,Oô 20,44 
Aksaravdan-Orfaköye 20 6,45 21,30 

Beşiktaştan-fatihe 7,11 7,oo 20,30 
fatihten- Beşiktaşa 15 7,46 21, 10 

6,12 Aksaraydan-Topkapıya 

Topkapıdan-Sirkeciye 

Sirkeciden-Topkapıya 

Topkapıda n· Beyazı ta 
Beyazıttan-Topkapıya 

Topkapıdan-Aksaraya 

6,tO 6,33 2l,10 
.. 7,09 22,46 

20 24,00 J ,00 
60 24,30 1,45 

Aksaraydan-Vedikuleye 6,<.8 
Vedikuleden-Sirk •ciye O, ı ı 6,33 
Sirkeciden-YeJilculeye .. 7,13 
Yedikuleden-Bcyazıta 20 24,oO 
B~yazıttan·Yedikuleye 60 24,30 
Vedikuleden-Aksaraya 

2,05 

22,14 
22,54 

1,00 
1,45 
2,05 

37 Edlrnelı:ıpı-Slrkecl 

Aksaraydan-Edırnckapıya 6 04 
Edirnekapıdan-Sirkeciye 7,14 o:3o 
"'irkeciden-Edimekapıya 24 7,03 ------1 Edirne apıdan-Beyazıta 60 24,00 

.12,20 
22,55 
ı.oo 

1,45 
2.os 

Beyazıttan-Edirnekapıya 24,30 
Edirnekaoıdan-Aksarava 

yoruz. ğında beton arme kapaklı 3 adet menfez inşaatı 1013 lira 28 ku-
1.stanbul - Kayseri hatbndaki 1186 l 54 k b b d li k ·ff tenzilJi hayvan nakliyesi tarifesi lUf ki ceman 7 ira uruıtan i aret e e eıı ı yol ve 

ay batından itibaren Sivaıa ka- menfez inıaatı 8-11-930 tarihind~n başlı yarak 29-11-930 tarihinde 
dar temdit edilecektir. saat 13 te ihale edilmek üzere 20 gün mliddetle kapalı zarfla mU-

jOlyU~ Berger ıirketile muka- nakuaya vazedijmiftir. 
Yelemiz mucibince Kütahya· Ba- 2 - münakasaya ittirak edenler müzayede kanunu mucibince 
hkeair • UJukııla - Burıazköytı teminatı maYakkateıini ya naklen veya muteber bir banka mektubu 
hatlarını 65 milyon Rayımarkla ile temin eyleyecekleri gibi yevmi ihaleden sekiz gOn evvel ehliyeti 
yapacakb. Fakat bu para miktara 
tahminidir. MukaYelemwn bir fenniye Yesikalannı viliyetn nafiasına ibraz edeceklerdir. 
maddesine göre tayet bu inpat 3 - llan llcreti ve bilumum mesarif mllteabhide ait olup isbu 
eınaıında 65 milyon Raytmarkın inıaata ait terait ve mukaYeieyi görmek ve izahat almak iateyen
k lfi gelmiyeceği anlatılırsa O.t lerin villyet encllmeni daimisine ve mObendf•liğine mltracaatlan 
tarafını hükümet vahidi kiyaıi ilin olunur. 
cetYelleri llzerinden tediye ede- =ta=n=e=n=e:::::::li=K:::::::O:::::::ta:::::::h::::::y::::::a=b::::::a:::::tb=n=ı,=par=a==n=m=y:::::a:::::p:::::ıl:::::m::::::a::::::ı:::::ın:::::ı:::::a::::::ö:::::y:::::le:::::di:::::.=k.=Ş=i=rk:s::e:::::t::. 
cekti. 

Inıaat esnasında fazla muraf kalırsa Ulukııla hattını yapın, bu hattı kanunusani iptidasında 
bitirecektir. 179 kilometre tutan tahakkuk etti. Şirketi çağırdık. dedik. Şirket Kütahya hattı ya-

10 b k ·ı Ra k k Ulukııla - Boğazköy hatbnın 105 uçu mı yon Ytmar 11- pıldıktan sonra Ulukııla hathna 
metinde e,ya ve malzeme bedeli kilometresi yapılmışbr. Mlltebaki 
olarak AYrupada Arfedilmifti. para kalmıyor, dedi. Biz de her kısmını hllkilmet ikmal edecek-
Mntebaki 45 buçuk milyon mark- halde 1'ntahya- Balıkesir hattı- tir. 
·································· ......................................................................................... . 

I 

Hilaliahriıer Karahisar maden suyu toptan ve pera-
kende satış yeri: 

Yeni Postane karşısındaki sokak içinde No: 20 

f 
2.. 2.. t t. t t .,_ ..... .,,.........,.. ~~ ~~ 

4 , • . I+ JV../1.. J'6.n. 11' . .fZ ,,,.1l }lf ·1Z J":11.. 

t 
1 •H 

Ankara Belediyesinden: 
Tahtakale ya11gm suhası dahilinde ve Anafartalar caddesi üzerinde olup krokisinde 

göslerildiği üzere 8 parça arsa kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle müzayedeye çı
karılmıştır. Talip olanların ıeklif ede,~ekleri mebaliğin ~·üzde yedi buçuk nisbetind• 
temiuatlan ıJe birhkte 6-12-93u cunıanesi günü saat 11 de eucüıueue müracaatları. 
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~auıkkıle 10 nuıır111 jH~ırıa mektebi 
I0~8~fti01den: 

Kilo 
5000 
5000 

20000 

Lira 
Bedeli muhammen llıale tarihi 

2730 } 2730 22-11-930 Saat 
7800 15 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Sıtır eti 

1 - Çanakkale-Kilitbahirde on numaralı jandarma efrat mek· 
tebi talebe efraduun 31 Ağutoe 931 tarihine kadar ihtiyacı olan 
Jakarda yanlan et kapab zarf usulile mlnakaaaya çıkanlmııtır. 

2 - Mahalli teılim Kilitbablrde mektep kararglbıdır. 
3 - 1hale 22-11-930 Cumartesi gtınn uat on bqte Maydoa 

b&ldimet dairesindeki komisyonda icra edilecektir. Şartnamel• 
•ektep idaresindea arzu edenlere verilir. 

4 - Teminatı mUYakkate bedeli muhammenin yllzde yedi buçu· 
ia niabetinde nakit Yeya htık6metçe muteber bir banka kefaleti 
Ye kıymeti mubarrereli tızerinden istikrazı dabilt tahTili ve boru 
fİyatmclan ytızde on noknnile milli esham ve tahvilitıtr. 

5 - Taliplrine teklifnamelerini bir zarfa ve temitıab muYakkate 
•ak buzlar ile teklif zarfım diier bir .zarfa Yazederek illale .Onl 
lllakbuz mukabilinde komisyon riyasetine teslim etmeleri ilin olunur. 

Jt .. * 

f.annkkıle 10 111arılı jıirıı ıekte~i 
lldlrlDiftldH: 

Bedeli muhammea 
Kilo Lira 

16500 16500 Birinci neYi ekmek 
1 - Çanakkale-Kilitbahir on numaralı jandarma mektebi talebe 

efr~dının 31 ApıtOll 931 taribiae kadar bir senelik ihtiyacı olu 
elemek 1-11-930 tarihinden itibaren kapah zarf usulile mlnakaaaya 
~edilmiftir. 

2 - ibate 22-11·930 Cumartesi gtbıü aat on altıda Maydoa 
laildimet dairesindeki komisyonda icra edilecektir. Şartnameler 
-.U edenlere mektep mBdllriyetindea verilecektir. 

3 - Mahalli teslim Kilitbahirde mektep karargihıdır. 
4 - Talip olanlar tektifnamelerini bir zarfa Ye taminab mu

.UCkatelerile teklifnamelerini diier bir zarfa koyarak ihale g6n0 

... kbuz mukabilinde komisyon riyasetine Yerilecektir. 
5 - Teminab munkkate nakit Ye btlk6metmçe muteber banka 

JcefaJeH. tm1'ruı dahili tahvilatı, borsa fi.yatından ynzde on noksa
bile aair ,milli eabam Ye tab't'İllttan ibarettir. 

6 - Taliplerin komi8yona mlracaatları illa olunur. 

lstanbul ithalat gümrüğü müdir
liğinden: 

s 
1 
i 
1 

K. 
S. 206 Tuzlu balık 
S. 16 Balak konaerYuı 

Fıçı 1415 Tuzlu palamut balıjı 
" 62. Tuzlu bamıi " 

Transit 

1 Çu•al 75 Kal:ukıuz badem 
5 S. 751 1pekli pamukhı mensucat 

20t Adet 6570 Kereste, biçilmiı, rendeleomit çam tahtası 
14 • 496 Tehi agaç fıçı 
8 ,, 194 Tehi demir fıçı 
9 S. 27 Tehi teneke } 
1 s. 10 

23 Çuval 1652 Fındık içi 
37 Adet 1,440 ipek mendil Ye örtO 
1 Paket 2,910 deYekutu Ye hindi kanadından aaph sOpDrre 

• Müfredatı yukarda yazılı on dört kalem eıya 22-11-930 tarihinde ••t 'k"d ~ 1 ı • bilmfizayede lıtanbul ithalat GOmrtlğil satıt komiıyo-
~ •ablacajl ilh olunur. 

~~------------------~----~ 
latanbul Kız muallim mektebi mOdGriyetinden: 

-., Pwıcitepte mahfuz numuneye tevfikan talebe için 750 metre elbiselik yünlil lru· 
il lfa IUzum vardır. Ktnunuevvelin 'l inci pazar günü kapalı zarf usulilc ihalesi 

... St~er mübayut :komisyonondı icra edileceğinden talip olıolann şeraitini anla· .... ~ .. 
• Uzere mektebe müracaat eylemeleri.= 

ispirto ve içkiler inhisarı 
lıtanbul baımüdürlüğünden: 

a., ~~. numırılt ispirto ve meşrubatı k6uliye kanununun ı 'l inci 'fe talimatının 
1rı(4ıc~ct nııddelcrinc tevfikan 15tanbul ve civannda kapalı f~C ve açık kadehle 
\ttc\:at 5ltan bayi efendilerin 1 kAnunucvvel 930 tarihinde 6 aylık ruhsat tez· 

~~ rint ~ebdnen almalan ltzımdır. 
ltrıl\ ~rinıaanl 930 tarihine mflsadif comuteıi gününden itibaren bu tc~kcrc

''bditen verftmcslne baılınacaktır. 
'•t Sa llncn muayyen müddetinde tebdilen cczkere almıyanlar tezkeresiz müski-

Ba ~•kta devam ederlerse iki kat resim vermek soretile zarar görürler. 
11Qrı.; e bir muameleye meydan kalmama• ve bayi efendilerin bu ltzimci ka· 
but ~ti b~lerek kAnonevvel ayı ipddısına kadar Kıbatqta ispirto inhi~an · ıtan • 
al11a'1r,, lftnüdürliiğil muhasahe şubesine müracut eylemeleri i~n keyfiyet ilAn 

itte EIAstlkt 
Kemerle

rin Şall•erJ 

. ••tm ellma heyeti 
il6nlırı 

Aakara ve İstanbul LeYUim maaye 
ne heyetleri kimyahaneler içi• n b· 
lem eşya kapalı zarfla münkasaya k• 

muştur. lhaleai 3/12,<930 ~mha ehi 
sat 13,30 da Fmdıklıda heyetimizde ~ 
pılacaktır. Taliplerin yinni kal'Uflak 
pul mtikabilinde prtnamesial heyeti· 
mi.zden almalan ve inbik nilmaae9'111 
,örmeleri •e ihale saaUadea eni temf. 
natlarile teklif aamelerini heyeti..._ 
vermeleri. 

• • • 
lzmit ve civanndald kıtaat •e ..... 

eeaatın ihtiyacı olan pirinç kapah zarf. 
l.a münakaaya koıımqtur. thale11l 39) 
11)930 Pazar gtlnU saat ıs,.• ela lmalt 
ukerf satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin prtnameyi görmek 
üzere Fındıklıda heyetimize ve prtlla· 
me almak ve teklffierini vermek flzere 
temlnat1arlle ınezktr komisyona mira· 
caatlan . 

• • • 
Ankara harita matbaası lçht ıaa elek· 

tro motör bir .ad.et tel diki§ mıkjnMi 

U)ll)930 Ça..,U.ba ıtnn iıaat ıc ae pa 

zarhk.la alınacaktır. Taliplerin prtna
mesini Fındıklıda heyetimizde girmele

ri ft ihaleden enel teıaiaatlarile heye
tiınizde hazır btllunmalan. 

• • • 
Btrsa ve mudınyıdılti kıtaat ye mfi

essesttın ihtivacı olan yerli mıh olmak 
üzere toz şekeri kapalı zarJla mtınıka
yı konmuştor, ihalesi 25·11·930 salı 
ğünü saat t Ste Bıırsacla askeri Slbn al· 
mı komusyununda yapılacakur. Taliple· 
rin şartname almak ve tekliflerini ver
mek üzere t"mıııatlırtyle mezkur komis
yona müracaatlın. 

• • • 
Askeri dikim eri için 2 bin kilo mete 

kömürti 19)11)930 Çarşamba günü saat 
13,30 da pazarlıkla ahnacaktrr. TaHpl~ 
rin şartnamesini Fmdıkhda heyetimi• 
de görmeleri ve ihale saatiadea evvel 
teminatlarile heyetimizde hazır bulan
maları. 

Piyango MödUrlUfünden. Şartname 
ve numuneleri veshile nlenme •e ıtoter 
evrakı tab ettirilecefinden taba talip 
olacaklann 19)11)930 çarşanbll günl 
keza 50.000 adet 8çilncü 8llllf tt'lenme 
cüzdanlan tab ettlrll~nden taba ta
lip olacaklann 22)11)930 cumartesi gü
nü saat 15 te pey akçalan ile birlikte 
piyango müdürliliUnde müteşekkil tay
yare cemiyeti mubayaat komisyonuna 
müraceatlan • 

Reyoğlu idman yurdu riyasetidrn: 

KulubümOzün sabık reisi Nu
man beyin yedinde kalan lrultıbe 
ait beyanname ve mfthllr6n 
1 - 1 O - 930 tarihinden itibaren 
hllkmU. olmadığı ilin olunur. 

D<>kt.or 

Hafiz Ccalm 
Cumadan maada bergiin &t

leden sonra 1aat (14-16) de ı.
tanbulda Divan yolunda 118 nu· 
maralı hususi kabinesinde bu
talanm kabul eder. 

lataabu!: Tel. 2398 

f 

j l .............. o.e•v•ı•e•t•o ... e.rn ... ı•r•ylllİlllo•ı•ıa•r•ı ... ı•ıa ... n•ı•a•r•ı ........... --1 
Devlet Demir Y ollarz ve limanlan Konya 

işletme müfetiişli(Jinden: 
Menin istasyonu eşyayı tilccariye amban nın tahmil ve tabii,. 

iti kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. 
M6nakas 6 - 12 • 930 Cumartesi günü saat on beşte Konya'da 

DeYlet Demir yolları ltletme müfettiıliğindc yapılacaktır. 
Münakasaya iftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

temİ•atlarmı aynı günde saat on dörde kadar iıletme müfettitliji 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler müoakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde Merain 
iatasyonundan, Konya ve Haydarpaşa ve Ankara ve znelerinda 
edarik edilecektir. 

• • 
Haydarpafa ve civannda mukim demiryollar memurin ve mh-

tabdemininin muayene ve tedavileri zımnında her gün gidecek 
doktorlar için bir otomobil kiralanacaktır. 

Bu ite talip olacak otomobil sahiplerinin itletme müfettitliii 
tahrirat kaleminden tedarik edecekleri ıartnameyi okuyarak itba 
ayın 20 ıncı pertembe i'Ünü saat 15 te Haydarpaşada icra edilecek 
m&nakaaaya 100 lira teminat akçesini hamil olduklan halde itti· 
rakleri ilin olunur. 

* * * 750 Ton yerli çimento kapalı zarfla mOnakasaya konmuıtm. 
Münakasa 8-12-30 pazartesi günn aaat 16,30 da Ankarada 

DeYlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Mliaakauya ittirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muYak• 

kat teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar münakasa komie
yonu kltipliğine Yermeleri lizımdır. 

Talipler mllnakasa şartnamelerini bet lira mukabilinde Anke
rada ve Haydarpqa idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

.. lf- .. 
Haydarpqa eıya tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla mfinakauya 

konulmuttur. 
Milnakaaa 8-12- 930 pazarteıi günü saat 17 de Ankara O... 

let demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Mtınakasaya iftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve maftk

kat teminatlarını aynı günde saat 16,30 a kadar münakaa b
. uyonu kAtipliiine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini bet lira mukabilinde A... 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinde tedarik edebilirler. 

Türkiye iş ban.kaslııclan: 
15 T.aani 930 tarihinde Donanma tahYilinin icra edilea 44 u .. ..._. 

keıldeainde ikramiye ve amoı:ti isabet eden tahvilihn tertip 
ııra numaralarını g6sterir listedir. 

TAHVıLA TIN TEPTIP NUMARALARI 
1511, 3164, 3926, 4055, 4423, 4829, 5177, 8767 

ikramiye İsabet Ed~n Nun1aralar 
ikramiye Miktarı T. L. Tertip No. Sıra No 

1000 8767 94 
300 4829 42 
100 405S 7 
100.. 1511 10 
~ sın % 
50 3926 28 
10 4055 6 
10 3926 16 
10 4423 86 
10 4829 57 
10 8767 86 
5 4423 49 
s 5177 33 
s 1511 16 
5 ~~ 86 
5 4423 39 
s 4829 17 
5 3926 1 
5 4829 31 
5 4423 79 
5 3167 43 

BalAdaki tertiplerin hiıalarmda gösterilen numaralardan mft. 
tebaki ıara Ye tertip numaralarına kimilen amorti isabet etmiştir 
ikramiye ve amorti bedeli 22 T. sani 930 tarihinden itibaren te
diye edilmeye başlanacaktır. Amorti bedeli beher tahvil için bir 
lira on kuruıtur. 

1 ayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PlYANGOSU BiLETiNI 
ALiNiZ. 

5 inci kqide 11 Kinunevel 1930 dadar. 

l~üyük ikramiye 50,000 liradır. 
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Galata'da Kara
köyde Börekçi fı
r ı nı ittisalinde bü
yük muhallebici-

nin üstünde 

il . Büyük 
Elbise 

Birinci sınıf kumaşlardan mamul 
ve kusursuz biçimde gayet şık 
elbiseler her yerden ucuz satan 
YEGANE Müessesedir. 

Fabrikası 
Erkeklere mahsus gayet müntahap PAR
DESüler ,PAL TOlar ve MUŞAMBAiarın 
müntahap çeşıtlerı ve hanımlara mah-

sus mantolarla ipeklı mu_.şambalar 

Erkekler için. 
Muşambalar lnaillz 91/ Liradan 

2 itibaren 

Muşambalar oemlebilir 141
/2 ,, 

Muşambalar A.tarlı 191
/2 " 

Pardesüler Gabardin 251
/2 muflon ile " Meıhur Mandelberg 

Pardesüler marka~m~eabillze 29112 " gabardın 

p d - ı Methur Mandelberg 371 J ar esu er marka müflon ile 2 " 
Pardesüler lnaillz biçimi 221

/2 kumqtan " 
Trençkotlar 171

/2 ,, 
• 

Paltolar Yünlü 131/2 ,, 
Kostümler lngiliz 141/2 biçml " Ucivert 181/2 Ye •lyah " 

Han11milar için 
............................. 

M b J Deri taklidi muh· 
uşam a ar telif renklerde 

} 31 / Liradan 2 tibaren 

Muşambalar ÇcvrilebıJir 141/2 ,, 
Trençkotlar Muhtelif 171/2 renk! rd 

Muşambalar Po dö Pet 141/2 
Muşambalar ipekli 181/2 

Çocuklar için 
Muşambalar kauçuktan 

Muşambalar Bivertin 

Trençkotlar 
Paltolar Yünlü 

41/2 
71/2 
91/2 
91/2 

,, 

T ediyatta Büyük Teshilat= Toptan Fiatına Perakende Satış 
' 

Palto münakasası 
Nafıa len mektebi mubayaat 

kornsiyoııundan: 
Talebe için yapbrılması icabeden 150 ili 200 adet paltonun 

30 Teşrinisani 930 tarihine müsadif Paıar günü saat 14 te kapalı 
zarf usulile münakasalan yapılacağından taliplerin ıartnamesini 
görmek üzere eyyamı tatiliyeden mada her glln ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de mezkfır gün Ye saatte teminat akçaları mak
puzlariyle mektepte toplanan komsiyonumuza gelmeleri • - --------------- - . --------

Mu~telif erzok fiız ve Benzin nıüHkososı 
lstanbul Ziraat mektebi miidirli-

ğiııden: 
931 Mayıs gayeıine kadar mektebe muktazi (22) kalem muh

telif erzak Gaz ve Benzin ve saire 3 Klnunue•vel 930 tarihine 
mfisadif Çarşamba günü saat 14 de ihaleleri icra kılmmak üzere 
kapalı zarf usulile ayrı, ayrı münakasaya konulmuıtur. Taliplerin 
şeraiti müoakasayı anlamak için her gün ve münakasaya iştirak 
için dahi yevmi ihalede Defterdarlık binasında mllessesatı iktı
sadiye mübayıat k._omisyoouoa müracaatları. 

Darülfünun mübayaat ko
misyonundan: 

Tıp fakültesi için: 

Fen fa kilit esi ye 

Emaye tabak ve saire.Listeıiode muharrer 
olduğu üzere, patiska, tülbent, makara, 
düğme Ye saire. Mevcut ve memhur 
nümuneleri veçhile . 

laboratuvarlar için: Eczayi kimyeviye. Musaddak listelerinde 
muharrer olduğu üzere : 

Tıp ve Fen faklllteleri için lüzumu olan balada gösterilen le
va%Jm ve ec.ıayi kimyeviye kapalı zarf usulile milbayaa edilecektir. 
MUnakausı 10-12-930 tarihine mllsadif Çarıamba gUnU saat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin ıartname ve membur nümune ve liıtelerini 
ıörmek üzere her glln öileden ıonra Darülfunuoda mlibayaa ko
miıyonu kitabetine müracaatları ve teminat akçelerini münakasa 
gUnünden enel Garülfünun muhasebe vezneıine tevdi etmeleri 
ilin olurı\\.-:,.. 

Nazik Çamaşırlarınız 
için bu nazik tenı izlc

f.iti yici o:ıaddeyi 
} :::(' kuilanınız 

. 
Ulu zarif ft tc6f V.JI tıalinde ı.t 
cdilnıq tir. . 
Bu puilv obıdar ıııct dir kı bır Wıudc 
mOkcmmc:l bir kopQk bmulc: getirir, . o 
kadar saftır b C:D narin kuınaşları bile her 
dil rlU yık.ama tc: h lıkc:swdc:n a:ıuhııfau cıdcr. 
&lt(lo c: l bue.lc:nnız bususi bir ıwı.•,. 
layıktırlar . LUJ.! ı lc: vılWDlk pek tJaiı 
..: c:ıum du ft elbısclc:nnııı ık.ı mıslı fazla 
dayandım 

LUKS 
iLAN 

% 3 Faizli 1911 tarihli Cerbit 
F ongir egyctien tahvilahnın 1 
kaouoevvel 1930 tarihinde icra 
kılınacak keşidesinde başa baı 
tediyesi tehlikesins kartı osman
lı bankası Galata merkezi ida· 
resi ile Y enicami ve Beyoğlu 
şubeleri tarafmdan pek eyi şe
raitle singorta edileccgi mc:ıkür 
tahvilat hamillerinin malfımı ol
üzere ilan olunur. 

ğum ve .~adın hastalıkları j 
mütehassısı I 
Doktor ı 

Hüseyin Naşit : 
1 ' Türbe, eski Hilaliahmer bin1~sı 111 

~o. 10 Tel. Istefon : 262~ 

• 

) , 
1 Defterdarlık ilanları 
ı= 

Kazanç vergisi mükelleflerinin 
nazarı dikkatine 

Kazanç Yergisi miikellef!erinin itiraznamele: ini, kA' 
rıunun 41 inc ı maddesi mucibince doğrudan doğruya 

mensup oldukları maliye şuhesi kazanç tahakkuk nıe-: 
murluklarma ve kazafarda Malmüdürliiklerine vermeler• 
lazımdır. 

Deflerjarhğa verd kleri taktirde itil'aznamelerinin ta~ 
lıakkuk memurluğuna sc,·kine kadar itiraz miiddell 
geçerse Lnından dolayı bir hak talep ve iddia edemiye' 
ceklerdir. Keyfıyel ihin olunur. 

Çorlu malmiidürlüğünden: 
Corhı kazusı ıı.iiltıakatırıdan İnanlı ciftliği hissedar!~' 
• • • 

rmdan Haif heyin mutasarrıf olduğu .J. htsseden bir hıS' 
sesini 300 senesindenberi Atina dorc.sa tarafından bil3 

senet nıut~ı sarrıf ettiğinden hazine namına senede r3P' 
olunacağından 930 ~enesi Kanunuevvelin 5 nci cun18 

giinu lmdczzcval saat iki aaddelerinde ve tapu kuyu; 
datmda muharrer miktar dönüm ve hudut ve c\'S3 1 

sa ı rcs i ne n.ulıarrer oları işbu çifılik hakkında mahle.•
1 

tahkikat icra e<lilcccfrinden mezktir 1ı : sseve ait bı~ " .. ·ııı 
gtlna hak ve alakam olanlarıu vesaik nnıtasarrıfıyes•, 1 ihraz ve itirnzlnrını dermeyan etmek icin mum3ıle) 1 

lb if n. bizzat 'e vefat etmiş ise veresclr;i ve ,·a vekil iv 

rinin ycvm ve mahalli mezkürede i spatı \'Ücut et1110
"' 

leri ihin olunur. 
~--~--~----~--~ 

İstanbul ticaret müdürlüğünde~calı· 
Ekseriyet olmadığı için tehir edilen ( lst. Manifaturacı, Tuhafiyeci ve n:ıu~ f, 

demini) cemiyetinin idare heyeti intihabı 20- J 1 · 30 Per~embc günü C l · ••' 
Bc:yoğ'u kaza merkezi binası dahilindeki cemiyet merkezinde yapılacağı ve 

5

0
,. 

on üç buçuktan on beş buçuğa kadar intihaba devam edileceğinden düviyet c 
panlannı hamilen reye iştirakleri lüzumu cemiyet azasına ilAn olunur. ___............,. 

-- · - Mes'ul müdür: Refik .4"
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