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Serbest Cümhuriyet fı.rkası Kendini Lafvetti 
Uzun müzakerelerden sonra ... 

Karşı fırka meb'usları 
bu kararı ittihaz e tiler 

_ .................................. ________________________________________ .... 

' 'Biz sizin tenkitlerinizden çekin
seydik sizi Halk fırkasından meb'us 

yapmazdık a Beyim ! ,, 
Fesih kararı 

Hz. ne 
dün gece 
arz edildi 

Gazi -
Ankara, 16 (telefon) - Serbest fırkanın, teşkilatını 

feshedeceğine dair bir iki gilndür dönen şayia, dünkü 
iatizah münakaıalanndan aonra daha ziyade kuvvet 
buldu ve nihayet dün gece daha geniı fekilde tabak· 
kuk etti. 

- Sayenizde oldum ! - Eıtagfurullah 
Ankara muhabirimiz bir mektupla bildiriyor : 

Bugün Serbe•t fırkaya mensup meb'ualar meclisteki 
dairelerinde toplandılar, gece geç vakte kadar müza· 
kerede bulundular. Neticede Serbest fırkayı tamamen 
fe•he karar verdiler.Fırkanın umumi katibi Nuri Beyin 
bu karan Gazi Hz.ne arzettiği gibi aynca hükiimete de 
bUdirilmift:ir • 

Zamir B. 
BOyOk Millet Meclisinde isti· 

:ı.-h ~~Is .. i çok ıayanı dikkat 
allıaJar arzetmiıtir. Bunu, cel

senin bidayetinden, sonuna kadar 
garınck mfimkUndü. Mecliıte, 
Gaıi Hı. localarında milnakaıa
~n dinleyordu. Gazi Hz. , iki 

uçuktan gece yarıma kadar 
10calannda kaldılar. 
h Hnkumet muhalefetin istiza
b~rıa cevap vermek için emin 
kır halde idi. ismet Pı. hitabet 

rüsOnUn karşısında hOkümete 

Casusluk mu? 
Bir ermeni papası 
llolise celbolundu 

F eriköy Ermeni Piskaposu 
Dacat Efendi evvelki gün 
Polis MGdüriyeti tarafmdan 
da\'et edilerek bazı mesail 
hakkında malumatına müra
caat edilmiştir. 

b Yaptığımız: tahkikata göre 
U davet ve isticvabın 

•ebcbi oldukça mühimdir. 

h. Bir zaman ecnebi bir 
k Uk.u?1etin casusluk şebe-
esını idare etmiş olan 

~g~hekof isminde birisi 
arııte çıkan Maten gaze

te,· d ırı e hatıratmı ne~ret-
~ekte ve bu meyanda bir 

mahsus koltuklardan birinde o
turmuıtu. Şnkrn Kaya B. elin
deki bOyük çanta ile cevap ver
mek için bekliyordu. 

iki buçuk olunca zil çaldı, 
ve Kazım Pı. riyaıet mevkiine 
ıeçti. istizah takriri kabul edil
mlf olduğu için derhal istizah 
baıladı. 

Fethi B. kOrsiye geldi. Nut
kunn okudu. Fethi 8. solgundu; 
aararmııtı. 

Fethi B. ılSzlerinl ılSyledikçe 
etraftan itirazlar yağıyor, birer 
kelime ile, yarım bir elimle ile 
cevap verenler çoğalıyordu. Ba
zan da sıralar üzerinde tıkırdayan 
kurıun kalem aealeri çoğalıyor, 
saz iıtiyen meb'uılar parmak 
kaldırıyorlardı. 

Ali B. 
Fethi beyin nutkunu dinleyen

lerin haleti rubiyeai çok ıaripti. 

Fethi Beyin gafları 
Bir defa Fethi beyin nutkunda 

veıika diye zikrettiği şeyler ek
ıeriya bir mektuptan ibaretti. 
Bu vesikaların vesika olabilmek 
kıymeti heman hema.n mevcut 
değildi. Halbuki Fethi Bey bun
ları bir ıilah olarak kullanıyordu. 
Bu vesikaların etrafında gözüken 

' haleti ruhiye şu iki nokta etra
fında toplanıyordu. takını iftaatta bulunmak

•dır. 

E Bu yaiılar arasında bazı 
tıneni papaslarının ecnebi 

basuslarile olan münaıe-

1- Ya Fethi bey bu vesikala-
1 rın ciddiyetine inanmıf, nkadaş

ları tarafından aldatılmııtır. 

ltl at, da mevzubabis ol-
uştur. 

d işte polisin Dacat Ef. yi 
nı~\'et edip malumatına 
b racaata lüzum görmesi 
l/Qu lletriyat üzerine 0J-

U4tur •• 

2 - Yahut ta Fethi B. bun· 
ların uydurma bir kağıttan ibaret 
olduiuna kanidir. 

Fak at her fırsattan istifade 
ederek hücum vesilesi elde et
mek istiyor. Kendisinin Dahiliye 
vekilliğinde filan bulunduğuna 

göre her halde aklı ba~ında bir 
adamdır. 

[Alt tarnfı 6 ıncı sayıfıda] 

f e•ih karan verildikten •onra içtimadan çıkan Fethi 
Beyi görerek bunu sordum, •ualime sadece : 

- Ya .. öyle mi , bilmeyorum. Cevabını verdi. 

Dün gece Gazi Hz. nin nezdinde 
bir içtima yapıldı 

Hakkı 1 arılc B-

z.L 

Ankra, 16, gece aaat 2,30 
( telefon ) - Gazi Hazretlerinin 
Serbest fırkanın kendi kendini 
feshi karanna muvafakat buyur
duklarına kuvvetle ihtimal veril
mektedir. 
Fethi, Nuri, Ali, (Afiyon) Beylerle 
Dahiliye Vekili Şlikrtı Kaya B. 
ve daha ba11 zevat fU dekikada 

ReisicOmbur Hz. ın\n nezoınc 

kabul edilmiş bulunmaktadır1ar. 
Karıı fırka meb'uslan gece 

onbirdo yapbklan içtimada 
taıra ocaklanna gönderilecek 
beyanname metnini hazırlamıı
lardır. 

F etbi B. lıı evvelki ğllnkn nut
[LılUen ıayıfayı çcvlrlnf.:] 

Seyahate bu ak
şam çıkıyorlar Edebiyat Fakültesi Talebesi 

Büyük Reısımız merasim 
yapılmamasını arzu ve 

emir bu yurdular 

Dün toplanarak bir cemiyet 
teşkiline karar verdiler 

Ankara, 16 (A..A) - Resmi teblJg 
Reisicümhur Hz. memleket dahilinde 
bir tetkik seyahati yapmak arzusile 
Ankaradan 17 teşrinisani 1930 akşamı 
hareket buyurucaklardır. Seyahai bu
yurucaklan mmtakalar mümkün oldu
ğu kadar geniş bir saha olacaktır. lş 
ve vazife mülahazası Ankara.ya avdet
lerini istilzam ederse mütebaki seyaha· 
ti ikinci devreye bırakmalan muhte
meldir. Az zaman azami mesai ne 
tayici elde etmek r: .. ,. ... ıaldp buyura· 
caklan programlarını tadile mecbur 
olmamak için seyahatlerinin tadilini is 
tihdaf eden her hangi bir talebin der
meyan edilmemesini umumdan rica edi· 
yorlar. Dilhassa ehemmiyet verdikleri 
nokta hiçbir yerde resml veya hususi 
merasim ve herhangi bir tezahürat ya. 
pı1mamasıdır. Reisicümhur Hz. nin se

yahatleri esnasında tetkik buyuracak
ları \'atan aksamında umumi ve tabii 

Oü.n toplanan Edebiyat talebesi 

hayatı o1duğu gibi bir daha görmek Dariilfnnun edebiyat fakillfesi l 
esas maksatları olduğundan merasim talebeleri dün Hat on beşte 
ve tezahürat içinde tabii hayatın değiş.. ---=-==========::-==· ~ 
mesine maha1 vermemekle beraber va- isimiz oradan Sivası şereflendi-
kıt kaybetmemek için bu ciheti kat'iyet recekler, ve o tarik ile seyahat-
le kaydeylemiş1erdir. lerini Samsuna ve sair Karadeniz 

Gazi Hz. nereleri teşrif memleketlerine kadar uzatacak-
. buyuracaklar ? lardır. 

Ankara, 16 ( Telefon)- Gui Büyük Gazinin sahilde, dahilde 
Hz nin bu akıam 15 te başlıya- hangi vilayetlere uj'rayacağı he

cak olan ıeyabatlerinin ilk merba- nüz belli deiildir. Fakat bu ıe
lesi Kayseri olacak ve Büyllk Re- yahat nihayetinde Istanbulu teı-

V- A- K- 1-T 1 

ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 36 

rif etmeleri kunctlc tahmin olu
nuyor. 

ReiaicDınhur Hz. ne matbuat 
namına Ruıen Etref v• Falih 
Rıfkı beyler, Anadolu ajanıı na
mına Kemalettin Kami Bey Ye 

her vekaletten birer müfettiı re
fakat edecektir. - . 

Türk ocağında toplanmışlar ve 
hararctlı bir içtimadan ıonra 
bir cemiyet tesisine kara vere
rek idare heyeti azasanı seçmiş
lerdir. 

Hararetli münakaşala1'a baı
larlar geçen üç buçuk saatlik 
bir içtimadan sonra mzamname 
maddeleri tasbit edildi ve idare 
heyeti intihabı yapılarak Ethem, 
Niyazi' Ziya, Macit, Rıza, Ekrem, 
Kamil B. lerle Selmin H. seçildi. 
ve 19 da içtimaa nihayet verildi. 

Mamafi bir kısım talebe inti
hap edilen idare heyetinin ka· 
nuni surette seçilmediklerini 
içtimada ekseriyet olmadığını 
iddia ederek intihabı feshi la• 
zım geldiğilli ıtöylemektedirler. 



Fırkası Y Z 
Hezeyan! 

azını . 
Pariste gazete dı-

C- H. 
• •••• 

VAKiT dert ortağınızdır 

Asıl kabahat kimin ? 
Numerotaj ihtilafında belediye de 

defterdarlık da haklıdır 
Maliye oe belediye işlerilc uğrw;nıış n isimlerile müsakknfntm rakamı ehYa· 

bir okuyucumuz bize şu mektubu gön- bı kaza memurini maliyesine haber ve
derigor: rllmeksizin tebdil edilmi.)ecektir ila ... 

"Belediyenin sokaklara koyduğu İ· Halbuki lstanbulda teşkil edilen nu· 
simlerle evlere verdiği numaralar def- . . . . . 
•- d ı ğ i .. kk f t tah . . merotaJ heyetlerınde luçbır malıye me-
~r ar ı ın yen muse a a rırınde 

k ğ 1 d f 
muru bulundurulmamıştır ki hunun 

oyaca ı numara ar arasın n ark 
bulunacağı ve bu yüzden maliye defter kabahati belediyenin değil numerotaj ı 
]erinin ihlal edileceği söylenilerek ika heyetleri talimatnamesini hazırlıyan he 
yet edildL ş yetindir. Eğer maliye Yekaleti maliye 

Bir taraftan defterdarlık belediyeyi kanunlarına tnmamilc aşina bir zatı 

kab&hatli buldu; diğer taraftan da be- bu heyette bulundurmu olsaydı, bugün 
lediye kendisinin bu işte bir kusuru ol· bu vaziyet hfısıl olmazdı. 

madığını iddia etti. Bu haberleri muhte • • * 
rem gazetenizde okudum_ Beledivede Barem 

Daha nekadar bekliyelim? 
diyorlar 

ye çikan hi1" pa
çavranın küfürleri' 

Parista intiıar eden Meaaje 1 
dö Pari iıminde bir gazet-: var. 
Y ahtJdi tefeci ve saraflarm fikir
lerini neıre vasıta olduğu muh

teviyatından anlaşılan bu gazetenin 
bir nushası elimize geçti. Bunda 
Reisicümhur Hz. Jerine hitaben 
bir açık mektup intiıar etmiıtir. 
Mektup yukarıdan aşağı heze
yandan mürekkeptir. Hezcyan
namenin hiç bir nokta11 bir ha
kikate istinat etmemektedir. Hü· 
cum Gazi Hz. nin B. M. Mecli
sinin küşadı münasebetile söyle
dikleri nutka karıı başlıyor. 
deniyor ki: 

"Maksadınız ne? Osmanlı dn
yun hamillerini yeni bir fedakar
lıj'a mı davet ediyorsunuz? Ola
maz. Şimdiye kadar yaptıkları 
fedakarlık haddi aşmıştır. Bu 
yolda daha ileri gidemezler,, 
Böyle küstahane uslüp ile yazıl

Teşkilatını yer yer gözden geçirecek 
Bu teşkilata kimler 

C. H. f1rkası teşkilat heyeti
ııin vilAyetlerdeki teşkilatım yeni 
başlan gözden geçirmek ıçın 
fırka meb'uslanndan bazılarının 
eyahate çıkacağı yazılmıştı. 

lstanbul için olduğu gibi diğer 
bazı vilayetler için de bazı isim
ler kaydedilmi,ti. Bugün dağı-
ık bir halde çıkan bu haberle

ri noksanlarım tamamlıyarak 
tekrar ediyoruz; alman haberler 
şunlardır: 

Adanaya Menin, Cehelibere-

:.<etle birlikte: Nacı Paşa (Konya) 

Ali Müfit, Hakkı, Ra;it Galip 
(Aydın.) 

Af yona: Haydar B. 

Antalyaya: (Burdur , lıparta 

beraber): Şemsettin B. (Sivas) , 
Rasih B. 

memur olacak? 

her) Nafi Atuf (Erzurum) Refik B. 
Kırklareline: Şe·ıket B. 
Kocaeline: Salahattin ve Ra

gıp B. 
Konyaya: (Aksaray beraber) 

Hasan Fehmi (GUmüşane), Ke
mal Zaim, Kazım B. lcr 

Maniıaya : Hakkı Tarık (Gi-

resun), Osman B. 
Niğde: (Kayseri beraber) Ah

met Hilmi, Halit, Reıit B.ler 
Samsuna: (Giresun, Trabzon, 

Rize beraber) Aziz Samih (Er
zincan), Hasan Fuat B. ler 

Sinoha: Aptülhak B. (Erzincan) 

Sivasa: (Tokat, Amasya, Ma

latya, Şebinkarahisar dahil) Ap
tUlmuttalip, Rasim, Bekir Ldtfi B. 

Tekirdağına: Faik B. 
Belediye bu meselede haklıdır. Çün

kü elde mevcut kanun ve talimatname 
belediyeye bu numara ve isimleri de
ği~tirmek hakkını vermektedir. Ancak lstanbul belediyesine merbut mües- mış olan mektupta oımanlı sal

Balıkeıir: Hacim Muhittin (Gi
resun) , Halit (Bayezit) , lsmail 
Hakkı B. ler (Balıkesir) . 

Bolu (Zon~ldak beraber): Ce
vat Abbas ve Hasan Cemil, Ha
lil B. ler 

Yozgata: (Kırşehir, Çorum be

raber) Doktor Mustafa, Müfit 
Lütfi, Mllnir B.ler 

burada nazarı dikkate alınması hlzım- e elerden birisinde çahşan bir okuyu
gelen bir nokta vardır: cumuz bize gönderdiği bir mektupta di-

1927 senesinde yapılan tahrire ait yor ki: 
talimatnameyi hazırhyan komisyonda Devlet müe seselerinde uzun müddet 
bulunan maliye müşa\irinin, daha ev. tcnberi barem usulü tatbik olunmakta
velden çıkmış ve mevkii meriyetc gir- dır. 

miş olan müsakkafat kanununa ait ni- Bu usul mucibince memurların ala·ı 
samnamenin 14 üncü maddesini hatır- cağı para miktarı tesbit edilmiş, terfi 
hyarak numerotaj heyetlerinde hiç ol- c nslnn taayyün etmiştir. 
mazsa bir mal memurunun bulunma"'ı Fakat biz? Biz lstanbul belediyesine 
nı temin etmesi Hizırngelirdi. Zira mez .. 

1 
b. · men.sup muessese memur an, ızım va. 

::r OD dördüncü maddede deniliyor ziyetimiz gayet gariptir. Cetveller ha-

zırlanıyor, gidiyor. Surada, burada bek 
MIJ'&hrfrin icrasından !'IOnra ~ehir ve ı· .. ·or Ya ı şl k .1 d ·1· 

~ ı,, . n ı ı yapı mış enı ıyor. 

kasabalarda meydan, sokak, çıkmaz Fakat bütün bu Hizumsuz gecikmele. 
Ye geçitlerin esnayı tahrirde kaydedile- rin günahını ve acısını biz çekiyoruz. 

kunda bazı cümleler fcıh arzu- Tahakkuk etmiş bir hakkı vermek te 
sunu ima eder şekilde idi. bu kadar gecikmek reva mıdır.? 

Ahme B. ne diyor ? 
Ağa oğlu Ahmet B. bana 

dedi ki: 
Aslı yok 

Matbuat kanunu 
edllmivecek 

tadil 

tanatı ile cumhuriyet hllkQmeti 
mukayese olunmakta ve cümhu
riyet idaresine hOcum edilmek
tedir: 

"Filhakika ıultanlarm idaresi 
şayanı tavıiye değildi. Maamafi 
iki yllzlUlllk gösterir en ıon gçen 
cümhuriyet idaresinden daha 
parlak olduğunu görliyonız., 

lslamiyete karı• da şu herze
leri savuruyor: 

uşu kadar Halife, Sultan, Ga
zi gelOp geçti de hiçbiri bu 
acıklı zihniyete çare bulmadı. 

Hem yapabilir mi idi? Peygam
berin sllllleaine menaup olanlar 
içlerinden en mukaddes hiıle?'i 
tardenenler tabii yapamazlardı. 
Cllmburiyetinizin en mukaddes 
taahhütlerine aadık kalmadığını 
glSrmllyormıyız ? Ne elim man-

Bursaya: Doktor Şefik ve Re-
fik B. )er 

Bilecik: lbrahim B. 
Çanakkale: Ziya Gevher B. 
Denizli: Doktor Kazım B. 
Edirne: Faik B. 
E!kişehir (Kütahya beraber): 

Ali Ulvi, lbrabim B. !er 
lçel : Emin ve Doktor Bürha-

nettin B. 
lstanbul: Ali (Afyon), Hllıeyin, 

Cemil (Tekirdağı), Memduh Şe•
ket B. ler 

lzmir: (Aydın, Muğla beraber): 

Celil, Halit B. ler (Kars) 
Gaziantebe: Kılıç Ali B. 
Kastamonuya: (Çankırı bcra-

zara 1,, Hezeyannamenin diğer =-============== 

• • 
Mütemmim malumata göre bu 

zatların bugün dairelerine gide
ceklerine dair yazılan haberler 
tahminden ibarettir. Bununla be-
raber bir çoğunun bu hafta son
larında hareketlerine kuvvetle ih-
timal veriliyor. 

Faik (Edirne), Şevket B. Jer 
(Kırklareli) dün lstanbula gelmiş· 
lerdir. 

Bir suiistimal 
Kalecik, 16 (Yakıt) - muha

sebei hususiye memuru Rifat B. 
birçok açık, auiislil'f'al ve irtiki

bmdan dolayı tevkif edilmiştir. 

Sıvns van!!ıı•ı tahkikatı 

"- Feshe karar verildi, Gaıi 
ffz. ne arzedildi. Nasıl talikki 
ettiklerini bilmiyorum. Feshin 
•babını iki kelime ile ifade 
edemem. Bu , memleketin mu
lradderatile allkadardır. Buna 
azamıı araaındaki teaanUtaUzlü
ğGa tebep olduğu ıayialan biç 

Birkaç gündenberi bazı ;gazetelerde cihetlerini nakletmiyoruz. Böyle makla mllftehirdir. Iki buçuk 

Ankar;, 16 .. (Telefon) - Sıh
hiye ba~müfettişi Fuat 8. Si~at 
hastanesi yangını hakkında tah
kikat yapmak için Sivasa hare
ket etti. 

d de· ildir.,, 

• V AKIT nm tefrika ai6: 

matbuat kanununun tadil edileceği, kepazece neıriyatın iktısadl, içti- borsa yabudisinin mugalatası ile 
zem n ~adih suçlarında hapis cezası mai, ticari ve mali olduğunu id- · lekelenmez yalnız dikkatimize 
vcrilmeyjp 5000 liraya kadar nakdi ce7.a dia eden bir kağıt parçasında çarpan ve bizi müteessir eden Danı ızl ık tahsisatı 
\·erileceği yazılmaktadır. yer bulması pek ehemmiyet ve- nokta Türklere, Türklüğe karıı Ankara, 16 (Telefon) - Da· 

Bu hususta yaptığımız tahkikat neti- rilecek bir mesele değildir. höyle ıeni iftiralar savuran ka- mızhk beygir satın alınması içİll 
ccsinde bunun aslı olmadığını haber 
aldık. 

Türkiye cDmhuriyeti, taahbll- lemlerin dost Fransamn hudut- yeni bütçeye 4000 lira konmuş~ 
datına 1&dı~, abtinde~klr ol- ]an dahilinde bulunmasıdır. tur. d. 

--Cephesinde bir ıeyler arar gibi rile memleketin mahvına yürüdü- ne vakit anlıyacak?:-Her cici bicı' 
baka baka eski maliye binasının ler. Ne doymaz hırslar, gayri mes- ye kartı gözleri kamaşan, her btöfe 
önünden ıeçti. Eski sarasker kapısı ul resmi hırsızlar buralardan kasa kapılan, her vade inanan bu koe: 
nı yanlryarak eski darülkuzata doldurdular... aptal çocuk ne vakit baliğ olae1'1'· 
doğru yoluna devam ederken yine Deli Filosof birden tarafa kulak Biraz daha yürüdü. Duvar keıı'' 
föyle söyleniyordu: ki\barttı. Demir parmaklıklı duva- rına bağda§ kurmuş iri siyah gô~: 

- Bu alemdeki zaman yürüyü- rın ötesinden kulağına sesler geli- lüklü bir dilenciye rasgeldi. Birib' 
şüne nazaran bunlar daha dünkü yor gibiydi. Ve yine kendi kendine: rine karışmış kirli uzun kırçıl ,,ç 
binalardır. Fakat bugün önlerine - Ah dedi. işte arkasında bira sakalın içinde simasile beraber yıf~ 

- lnsanlann hayab da tıpkı gün göz, çarpık ağızla güler güler- birer (eski) tavsifi ilave edilme~se lay yaverlerle mutantan arabası i- da kaybolmuş bir adam. Kıyafeti~ 
bayledir. Bir kiti kapar arkasından di. asıll~ı unu~ul~uı .. ~.luyor ... Tarıh, çinde gelen zatı valayısaraskerinin de tarif mümkün değil.. Batınd"i'i 
bin kiti havlar. Dikkat etmeği bil- Koskadan ağır ağrr çıkarak Ha- e~dı~yet ruzgarı onunde ~~n~n n.e teşrifini borazanları haber veriyor- takke mi? Kasket mi? Sırtınd• 
sek hayatın her sahnesi bizim için sanpaıa karakolunun sokağına sap ıe~ı bır fır~ldak~ın. Saa: olçulerı- lar, işitiyorum. Gözümün önünde hırkamı mı? , 
bir ibret dersi olduğunu öğreniriz. tı. Şimdiki Darülfünun, eski Zey· ıı:1~ de samyelerın :ekunlanndan göğsü murassa nişanlarla çehiz caket mi? Bacaklarındaki paııt', 
Kapana tanederek havlıyanlara ka nep Hanım sarayının önüne geldi. b~rıkere~ asırlar teşkıl ed~n za~~~ katırı gibi donanmış kaba sakallı lon mu §alvar mı? Bunlara doitıJI" 
tıımak be§erin cibilliyeti iktızasın- Başını kaldırdı. Yüksek, mütenazır yıne san~yelere ve sonra hıçe donu- göbekli müşekkel bir herif teces- ca birer isim vermek hiçbir rnıı~~ ... 
dandır. Bu köpek bize mi benzi- pencereli tat binaya baktı. Gü- yor: Ah ansan ve ~e~ şey 0 kadar sUm ediyor ... Evvelden, bir göğüs- ririn, hiçbir ressamın haddi de~~t 

? b' · k.. g-e ben · ? A ı·· d. fanı o kadar fam kı ıu ande ben .. . . k I . l . . ... d d" k.. · f k bı yor. ız mı ope zıyoruz. • umse ı. te, uzerım ap ıyan mşan ar mspe- onun e ort oşesıne u a 1• 
rt d · B 1 be h • f. l . · var mıyım? yok muyum? başımı . d h . b 1 ... k .. Iuk at• yı e emıyorum.. - u u u r aneyı ne ıs erı ı- · tın e, amıyet u unacagı zannı tat onmuş, ortasına uç on ,.. 

ı 1 h 1 h.lk · · d ki d 1 . döndüren bu fırıldağın önünde ken b. d'l h b. b P"rÇ •.. man ar ayvan ar ı atın çın yapbr ı arını zanne en enn a . . . vardı. Hamiyet pırlantalarla süslen mış ır men ı , aşa ır ez 
h b. h b · d. hl .. 1 dımı kaybedıyorum. . . .. 1 1 ep ır amuruyuz .. ca a şım ı ru an vucut an nere- . mekten hoılanmaz. Zıynetten ıgre- sı yayı ı .. 

D d 0 d d' ? D·· dd. l · d ••• Şu hoca damların altında ne ı-e ı. e ır. unyaya ma ıyet enn en . l . .. .. n·r .. Çünkü pırlanta ne kadar kıy- Filosof yaklaşarak: 
baki b k b·ıd·ı ? T k dare ve sıyaaet dalavere erı dondu . . 4 •• •• b ... - 5 - ye ne ıra a ı ı er opra . . . .. . . b d. h4 . mettar olsa nıhayet hır cam parca - Selamun aleykum ba 8 ı..iÇ 

• alt nd b' L-- k ·k ... Kendılerını Turkıyenm e e ı akı- . . ~ . . .. .. .. . e ı• 
Filoeof kahvaltısını ettıkten aon 1 a ır~ tutam emı yıgını.. . ti ki d .. sıdır. Hamıyetı pırlantadan şaşaa Dılencı, yuzunun kaıvetı:fl 

ra etüd zeminleri aramak için soka Hayata hangi prensiplerin telakki ~1/~u a b~r~ zan~e .. en nekmag~ur alacak kadar adi bir ıey zanneden- yaraşmıyan bir sırıtısla: d' . 
ğa çıktı. Onun için her manzara leri gözile bakarsanız bakınız. a a ar, e e çe goru§ ve arar a- ler onun ne olduğunu hiç anlayama - Ve aleykümüss;lô.m efe:fl l·~. 
ibretler alınacak birer felsefe aahi- Her §eyin fevkinde derin bir acılık mıt, olanlardır. Hamiyetin pırlan- Filosof bu hazin gülüşe biraı: 
fesi idi. Herhangi bir nokta meb- la 11rrtan bir remz göreceksiniz. Si- Bu kuponu ke~ip birikti- u..Jarla kıymeti tezahür ettirileceği accüple: 
de ittihaz edilse derinlettikçe tel- zi dudakuz diılerinin tebeaaümile rini~ ; bir ~ıra kponu ge- zannına dütemk ona karşı en bü- - Niye gülüyorsun? . t"' 
kik sahası açılır. Tabiat ufukları zeklenen bir iskelet ölüm sembolü fir~n VAKi Tın ffirUI türlü yük hakarettir. Hamiyet pırlanta- - Niye gülmiyeyim Efen~'~ p'' 
büyür büyür nihayet sonsuzluğa gi- işte bu sessiz gülü~ bütün dünya dan çok ender, çok kıymettar bir vclden gelip geçenler dilencıY. (1t' 

hediyelerinden birini r11 
derdi. Filan zeminde hakikate var-ıkahkahalarmdan daha kuvvetlidir. şc ydir .. Bu halk denilen zavallı ra verirlerdi. Şimdi selarn "'e 
clna Diyenlere Deli Aloıof ıüz- Dedi, rürüdü. kendi $~Çlp alacaktır kütle hakiki kıymetin ne olduğunu lar. 

cnunıedı1 
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C~'\eyet.lerdo; ·Tarziyemeaeleai Seyrasefoandf\ 11 Maarıf hareketleri-' Bcledlycde: 

Feshedilen intihap Sa<lull7;h B. gddi · Lokantaları teftiş 
Beledi zabıta memurları lo-

Şoförier yeniden toplanıoeklar Gezi Hz. hangi gemiye binecekler kantalarJa ahçı dükkinlarım ye-
iktisat vekileti dOn ticaret Seyriıefain umum müdürü niden teftişe başlamışlardır. Bu 

mUdürlüğfine bir tezkere gön- Sadullah B. dün Ankaradan teftiş esnasında müstabdiminin 
dererek Jıtanbul ıof6rler cemi- gelmiştir. sıhat cOzd nlarına, yemek piıi-
yeti intihabında mükerrer rey Mumaileh Ankarada butçc işle- rilen yerlerin temidiğine ve ek-
atıldığı teshil edildiafoden yeni- rile meıgul olmuı ve Reisi cüm- mek fiatlanna bakılmaktadır. Bu 
dan intihap icrasını bildirmiştir. hur H%. inin seyahatleri için teftiş her mıntnkada yapılacaktır. 

Bu karar dun ıoförlere tamim bazı talimat almıştır. Dairni encün1en 
edilmi~ ve yeni intihabın ayın Gazi Hz. inin seyahati Reıit 

Paıa veya Ege •apuru yakında Belediye daimi encümeni dün 
27 ve 29 üncU gilnlerinde ya- • ı b 1 d" h d ti 

Samsuna <ridecek 't'e Gaıi Hz.- top anmış, e e ıye u u armm pılması lcararlaşhnlmııtır. o· . k"lit ülk" ö 
inin emrine tahsis olunacaktır. yem teş ı 1 m ıycye g re 

Yorgancılar tpplanımadılar tashihi için yapıtan reyi am ne-
Yorgancı ve döıemeciler ce- Bulgar heyeti geliyor ticcsini tetkik ve tasvip etmiştir. 

rniyetinin dUn yapılacak olan Bugün ıehrimize, Türk-Bulgar Men1duh Bey 
heyeti idare intihabı ek1eriyet mukareneti lehine mesai sarfe- Münhal bulunan belediye mO-
olmadığından tehir edilmiştir, decek olan bir Bulgar heyetinin feltişliklerinden birine Sılivri 

DabeOlarıu içtimaı gelmesi bekleniliyordu. Bulgar kaymakamı Memduh B. tayin 
Dabağlar cemiyeti azalan dün sefiri Turizm kulübe bu heyetin edilmistir. 

Y d"k I d k 1 1 bir müddet sonra gelecegw ini ve Ek k f · e ı u e e mer e% erinde sene ik ~ me Ja tı 
k bir tarihin henüz takarrDr etme-

ongrel ennıyapmıılnr ve idare k ı B Hilına HAmlf B. Nark komisyonu dün beledi-
h ti · · · l d Hl me • mit olduJl.unu bildirmictir. 

eye erını seçmlf er ir. k • ':t M IJ 1 k f yede toplanmıc ve ticaret bor-Hi k nıet B. te rar ua im erin te aüt üğü ':t 

F'ırkalarda : k ? ,. Takdir edilecek bir karar 1 sasından gelen un ve buğday 
dava mı açaca _ . Huınü HAmit Bey ne diyor? fiatları tetkik etmi~tir. Neticede 

Muhtar İntihabatı ve S. F Kenen 8. tarziye vırmediöinde lstanbul fabrikatörleri DarDlfOnun fen faktlltesi aabık geçen hafta olduğu gibi bu haf-
Serbest fırkanın Beyoğlu mer· musır, Hikmet 8. mektubund reisi müderris Hllsnü Hlmit Be- ta da ekmek fiyatı 9 kuruı 10 

k . d lzmirdtkl seylapzede kerdet- 11 f l f" 14 k eıın e bütün ocaklardan birer ne diyor ? yin mua imlerin vaziyetlerini para ırancı n ıatı uruşta 
azanın iştirakile evelki akcam S b k ·· "k H k B lerine yardıma karar verdiler tetkik ederek vekalete bir rapor ipka edilmiştir. 
b "' a 1 mustantı i met ey Sanayi birliği heyeti umumi-
İr İçtima yapılmıt ve gelecek müddei umumi Kenan aleyhine yesı dün fevkallde olarak vereceği y8%ılmııtı. 

muhtar intihabatında takip artığı tazminat da\asmdan, Ke- Hüsnü Hamit Beyin deruhte • toplanmıştır. 
edilecek hattı hareket görlltül· nan Beyin tarziye verdiğini söy· Kazım B. in riyaset ettiği bu ettiğini vazifeye dair muallimi r 
mllıtür. liyerek vazgeçmif, Kenan Bey içtimada evveli lzmir seylap- arasında bir çok dedikodular 

ise tarziyenin rr e ı ... ubahs olmadı zedelerine yardım edilmesi ka- oluyor. HOanll Hamit Bey bu Borsada -..... 
Borsecıler1n hakkı huzuru 

lstanbul kambiyo borsası mec
lisi reisi, içtima baıana 15. aza
larıda onar lira hakkı huzur 

•hyorlardı. Maliye 't'ekaleti bir 
ernirle bunu yarı yarıya indir
tniştir. 

ee 
Yerli mallar haftası 
Mmı ikıstat Ye tasarruf cemi

Yeti tarafından yerli mallar haf
tası hazırlıklarına başlanmııtır. 
Diğer taraftan ticaret odasında 
da bu iş için bir komisyon teıkil 
edilmiştir. 

Komisyon yerli mallar hakkın
da yapılan müsabakalarda ha
kemlik Yazifesinl görecektir. 
Mtısabaka iç.in dükkan aabipleri 
lllağaza Yitrinlerini yerli mallarla 
teıyin dcceklerdir. 

. CamekAnlarda en fazla beğe
nılen eşyanm sahibine bir mü
lrifat verilecektir. 
b Bu müıabaka kanunu evvelde 

ğını söylemitti Hikmet B. dUn riırlaştmlmış ve her mensucat mesele hakkında demi~tir ki: 
bize bir mektup glSndermiıtir. fabrikatörUnUn felaketzedelere - Yeni tekaüt kanununda 
Ve bilhasaa şunları yazmaktadır: kendi mamulAtından bir takım idarei hususiye ile mnlhak büt-

" Müddiumumi Kenan Bf. nin hediye etmesi tensip edilmiş, bu· çcye mensup bulunanlar hakkında 
aleyhimdeki ihbarlanmn ve tarzı nun için bir komisyon teıkil hiç bir kayıt yoktur. 
ıehadetinin akıi bugün bir mah- olunmuştur. Bu biltçelerden maa~ alan ve 
keme ilAmile tahakkuk etmiş Heyeti umumiye bundan sonra tekaUde sevkodilecek muallimlerin 
bulunmaktadır. Mumaileyhin hak- llç senedenberi birliğin kitibiu- tekaüt vaziyetlerini tcıbit etmek 
su: fiil ve hareketlerile uğradı- mumiligw ini JEa eden Nazmi Nuri 

vazifesi bana teYdi edildi. Benim ğım maddi Ye manevi zarar ve B. in görUlen yardımlarma ale-
hk ıahıılarla alakam yoktur. ziyanların tazmini için mn e- nen teşekkür etmit ve hatıra 

meye mllracaat etmiştim. Müze- olarak bir altın tabaka vermiılir. Meseleyi ilim ve prensip itiba-
kere odasında, heyeti klkime ... _,....._.""'"""' ... .---.. --__ ..,. rilc halledeceğim. Benim bu itle 
mU·ncebesinde, karşı taraf ve- yOzlerce samiin mUYacehesinde mOnasebetim işim bir hesap ve 
kill Kenan Omer Bf. nin bilve· ifademi teyit etmiş oldular.,. ilim meselesi olmasında ileri 
kale ita eylediii tarziye üzerine Gazetelere in'ikis eden bir geliyor. Çünkü bu bir 11Kollek-
bu daYadan feragat eyledim. çok adli vak'alar dolayııile, de- tifasilrans,, yani "mUıtcrck te-

Milddei umumi Kenan Bf., llç ğil TUrkiyede, hatta ecnebi minat,, tar. 
hakim ve bir adliye müfettişi memleketlerde bile . beni ta- Muallimler aresında 
huzurunda verilen tarziyeyi ink r nımıyan kalrnamııtır, zannederim tebeddülAt 

k Muhterem Kenan Bf. nin "her eylemek ıuretile davamm ne ndar 
haklı bulunduğunu bir daha is- iki davacıyı efkan umumiye 

tanir,, deoıeai kendi aleyhlerine pat etmif bulunuyorlar. 
k d veciz bir intakı haktır.,, 

Tarziye verildiğini mah eme e Hikmet bey bundan sonra 
tekrar ettikten ıonra, davadan 

Kenan beyin, davaaının mahiyeti 
vazgeçtim. Ve Kenan Bfendinin k 1 d 

Erenköy kız lisesi riyaziye 

muallimi Sait Bey mezkiir lise 
ıube riya%iye muallimliğine; E-
renköy kız liıesi ıube riya%İye 
muallimi Mııberra H. mezkur 

vekilleri Bf. ler de sUkütlan ile anuoiyesi 0 ma ığı yoJundeki 
ifadesini cerhe çahımakta, ken-

...., -.Iıyacaktir. 
-----11t1mmımıuo111RllRAllllllH __ ..,"_*_.,..,,mmnm.mlftUl11U11UHımnunumulmthlmaaı,..mııımttıu111muı ııımnımııuımııuu ~ 

lise riyaziye mualliğine; Kadıköy 
erkek orta mektebi Fransızca 

Boğaziçi Kulübü 
Resmen federasyona dahil oldu 

B B°'öğ~dçl "'luıUbOnOn mttess~slerl 
al 0 1'aziçi ıpor kulübü iki senelik faaliyetinden iyi neticeler 
c tnış ve resmt mOaabakalara girebilmek için federasyona mliraf:;t ctıniıtir. ittifakça kulübün bu mUracaetı kabul edilmif ve 

ere olunmuttur. 

disinin tehditleri biperva karıı
ladiğım söylemektedir. 

Hikmet Bey, kendiıini gören 
muharririmize bu vaziyetten ıonra 

ceza kanununun 38 İnci maddesine 
tevfikan bir tazminat dayası, ay
rıca bir ceza davası açmak mec
buriyetinde kalacağını slSyle
miştir. 

Hikmet B. in, tarziyeyc şahit 
olduklarını söylediği Uç hAkim 
dördüncü hukuk mahkemesi reisi 
Şerafettin, azadan Burhanettin 
ve Şevki B. lerdir. Adliye mfi
fettiıi de Raıit Beydir. 

Muharririmiz, dün akıam 
müddei uoıumi Kenan B. le de 
bu mevzu etrafında garüıerek 
Hikmet B. in tarziye verildiinde 
israr etmesine karşı ne diyece
ğini sormuı, Kenan B. " Tarziye 
yoktur. Ve olamaz da. Dava 
ikame edilebilir. 
Fakat mahiyeti kanuniyesi mevcut 

değildir. Ben, aleyhimde dava 
ikamesinden çekinecek biç bir 
harekette bulunmuı değilim. Bu 
itibarla vaziyeti tam bir ıUku

nctlc karıılıyorum.» demiıtir. 

muallimi izzet Bey. Vefa orta 
mektebi Fransızca muallimliğine 
Vefa orta mektebi Fransızca 
Mazhar Bey Pertevniyal lisesi 

Fransızca muallimliğine; Üsküdar 
orta mektebi muaYini Ekrem B. 
lstanbu kı% liseıi riyaziye mual-

limliğine; Üsküdar riyaziye mual
limi Osman Kemal bey Ü•küdar 

orta mektebi müdür muavinliğine; 
Kabataı erkek liıcıi ıtajiyeri 

Kemal B. lstanbul erkek lisesi 

beden terbiyesi muallimliğine 
tayin ve nakledilmişlerdir. 

Ticaret alem inde 

Borr.ontl !irketine teblig t 
yapılacek 

Bira Hatlarının indiriJmesi 
için Ankaraya giden şehrimiz 
Jokantacılnn murahhasları iki 
gllne kadar ıehrimize dönecek
lerdir. 

Heyetten buraya gelen malu
mata göre hükumet lokantacı· 

ların metalibini nazarı dikkate 
almış ve Bomonti şirketine tcb
liiat yapmağı tensip etmiştir. 

Poliste : 

Sevahat kanuna 
Türkiyede seyahat kanununun 

ecnebilere ait olan kısmı polise 
tebliğ edilmi§tir. Buna nazaran 
memleketimize gelip yerleşe
cek ecnebilerin cebinde laakal 
400 lirası bulunacaktır. Gelip 
geçicilerin ise 150 lirası bulu
n caktır. Bu muamelatla beşinci 
ve dördüncü ıubeler meşgul 

olacaktır. 

' Küçük haberler 

*Çll\1ENTO FA. JKA1'0RI,ERl
Ticnrct odasına müracaatla çimcr.to i
malinde kullanılan ontrasit tozunu 
gümrükten muafiyetini istemişlerdir. 

*ATl 'ADA - Beynelmilel re~mi bir 
istihbamt ofisi teşkil edildiği ticar<>t o
dasına bildirilmiştir. 

*ANKARA HUKUK MEKTEBi • 
NE - Bu sene 250 talebe girmiştir. 

*HAYDAR RIFAT n :gy - Hakkın

daki ceza bnkizesi affının kabil olmadı
b'l anlaşılmıştır. 

*TiCARET ODASI UMUl\11 KATlBl 
- Vehbi B. Ankarayn gitmiştir. 
*MAARİF MOFETTlŞl - Ali Cn· 

nip B. Doluya gitmiştir. 
•20.25 MAŞINDAI\:t KIZLAR -

Eytam ,.e Eramil maaşlarını isterlerse 
def'aten ala bileceklerdir. 

*PORTAKAL VE l\tANDARlNA -
Bu sene çok boldur. 

*ANADOl.UDA ZiRAi VAZ1YET
Konya - sonyağmurlar zeriyata müsa
it bir zemin hazırlamıştır •• çiftçi bütün 
gnyretile zeriyata deva mediyor. 

Kocaeli - Sonbahar zeriyntı devam 
ediyor. 

Samsun -Buraya fazla yağmurla!' 

3 ağmış, kışlık zeriyat durmuştur. 
Manisn - Bağ bozumu bitmiştir. 
füşlık zeri) ata devam ediliyor. 

Anacloluda souk en ziyade Yozgat, 
\ksarny, l{onyadadır. 

Buralarda hararet birle dol.uz ara
sındadır. En sıcak ta lzmir Dört ~ol 
Antalya taraflarıclır. 

*BANi\ \LAR lT'l'lHADI - Şehri
mizdel ki milli ve ecnebi bankalardan 
(-4) aralarında bir birlik yapacaklar-
dır: 

ı - Bankalar nı:ısındal"i rekabeti 
kaldırmak. 

2 - Gerek hariç \'e gerekse l~ t:ınbul 
ve diğer dahili pi)asalnrda müttehit 
muamele ~ apmak. 
cıvERlLEMlYEN ZlYAJi'J<:T - dün 

akşak Türkuvazdn Hukuk Fakülte i 
: talebesi tnrafmdan Darülfünun emini 
Muammer n.:ı!';it bey şerefine bir çay 

Zİ) af eti Yerilec kti: Fakat Muammer 
Haşit be3in ı ah 't ız olma ı dola) ısile 
tehir cdilmi~tır. 
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Baklayı aA-zından 
çıkaran 

Nihayet Fransız baıvekili M. 
"Tardiyo,, uzun mUddettenberi 
Fransız milliyetperverlerinin içini 
kemiren endişeyi meydana koy
du. Tanın c;ski başmuharriri olan 
bu genç baıvekil harp endiıesi 
karıııında bulunduğunu açıkça 
söylüyor. 

M. "T ardiyo,, nun bu sözleri 
ula hayreti mucip olmamııtır. 
11Pelkbur,,maneYinin uzun bir te
enniden sonra sarfettiği keli-

melerin manası çoktan dimağlar
da yeretmiş bulunuyord~ 

Evet harp tehlikesi hemde 18-
1914 harbinden belki daha feci 
belki daha elim bir harp tehli
kesi Avrupayı tehdit ttmektedir. 
Kello misakının, Lakarnonun sa
kıyonları, milJetleri mahdut bir 
müddet uyutabilirdi. Cemiyeti 
akvamın ifıaneleri mahdut bir 
zaman için dimaiları kandıra
bilirdi. Hakikat olanca açlığı ile 
ergeç meydana çıkacaktı. "Doçe,, 
nin milteaddit nutuklarında işa
ret ettiğini bu hakikat bugün 
"T ardiyo,, nun ağzından çıkınca 
artık en muannit sulhperverlerin 
bile düşünmeğe başlayacakları 
aşikardı. 

Bu tehlikeli harp vaziyeti do
ğuran nedir?. Hangi amil Avru
panın yorgun, zebun Hdııadiyab 
bitkin maiyetlerini yekdiğerine 
kartı hücuma aevkediyor? Bu au
alın karıısmda her siyami muhit 
kendi lehine olmak ünere muha

keme yörüttüğünden noktai na
zarlar ihtilaf ediyor. Şurası mu
hakkaktır ki bugünkü Yaı:iyeti 

icap ettiren amiller arasında en 
mUhimi Veresay muahedeai ve 
onu takip eden diier üç muahe
dedir. " Veresay ,, da terazinin 
kefesine istedikleri kadar tartı 

koyan müttefikler bu hareketin 
cevabının bir gün Yerileceğini ve 
yaptıkları muamelenin heıabıoın 
ıorulacağını düşünmemiılerdi. Dil 
tünecek halde değildiler. Dört 
senelik bir cidalden ve memle
ketin beıte biri harap olduktan 
ıonra Amerikanın yardımı ile 
galebe çalan F ransııları neşvei 
ıaf er aarhoı etmişti. MUteveffa 
.. F oş,, kılıcı ile muahedeyi imza
lıyorj "Kelemanıo,, zaferin ba
baıı sıfatını bihakkin kazanmak 
için "Napuleon ,, Yarı ıartlannı 

ileri sürüyor. Maliye nazırı "Kluç,, 
her masraf kij'ıdıoı imzaladıkça 

"Almanya tediye edecek,, diyor

du. Bu zafar sarhoşluğu için de 
dostlara bile iltifat edilmek is
tenilmedi. ltalyanın beceriksiz 
nazırlan atlatıldı "Nitti., ye ma
sala okundu. Yalnız Almanya et
rafında demir çenber çevirecek 
olan Lehiıtan, Yugoslavya, Ro· 
manya, ve Belçika takviye edildi. 

Aradan on iki sene geçti. 
Daha evvelki giin muhtelif itillf 
merkezlerinde mlltarekenin on 
birinci yıl dlSnUmll tesit ediliyor

du .•• Bu onbir ıenede "Kaplan" 
Klemanso öldü. «F Of» eski Baş
vekil ile olan ihtiJAfını adem di
yarına götOrdü. «Klob» Alman
yaya birşey tediye ettiremedi. 
Fakat kendisi sahte bono imza
lıyarak hapse girdi Ye iki sene 
yattı. Şimdi o eski cidali nes

lin Adenyan ile akademi arasın
da mekik dokuyan «Poaknare» 
ile riyaseti cümbur makamını it
gal eden M. «Dumug• kaldı. 
Bu oniki •enelik müddette har-

· ·. . ···· aJ(v~ıH- .· · · ... · · . 
1 (. • __ , v -ı. . . . . ' . t· ~·- .. .. - - '\. 

Yeşil eldiven hikayesi 
YAZAN : Ömer Rızll - 62 -

Osmanı öldüren kim? onu söyleyiniz! 
Am erikan hikaye• 

Bu sözler, herkesi tehyiç etmişti. İsterseniz bunları o sana nak]el~ln. 
Evvelki sene Nevyorkta yeşil eldiven mal etmi~!-

moda idi. Kadınlar bu yeşil eldivenleri • * * ((Mekke) de bulunan bütün emeviler Bu malumat, Hazreti Ayşe için çok 
.. .. .. .. 

1 
l\fekke) nin emevilerden olan valisi mühimdi. Ayşe, hemen Leylaya dön· 

pek seviyorlardı. Nevyork kadınları bu Nevyork Taymis :\ludurunun te e- o k · t ğ d ld 1 .. 
smanın anını ıs eme re ama c o u < muş ve ona sormuştu: 

yeşil eldi~e~i niçin severler. Tabii bu- fo~~ çaldı: . .. . larını ilan ettiler. - Siz Osmanın evinde mi idiniz?. 
nu~ sehebını bana sormayınız. Severler .. :- ~il~ ... ~:t Mornıng sor... Sıze Hazreti Ayşe, bunu müteakıp, herke - Evet efendim. 
di ışte.. Fakat Amerika bu- Onun ne mudurıyetı mı · .. se dağılmalarını emret mis Leyla ile ih O ı k tl ı d w ·· 

· · · · · " Ali G t M · llf" s· ~· - nun nası a o un ugunu gor· 
scvgısıne, ne kınıne ınanılmaz fokstrot - o... o • ornıng ıT ısor... ıze 9iyar te ... ·zevi alarak kendi konag~ına gö- d'" .. . . ., .. h. b . h b ~ . B b. ~ ~ ' • un uz mu . 
memleketi bir acaip ülkedir. Şahısları mu 1~. 1.r . ~.er v~r~cegı,m... a~a ır türmüş ve onlara bir daire ayırmıştı. _ Gördüm. 
c::o""hretl h 1 ab k 1 b k muhbınnızı gonderınız ... Elmas Fıl ote· Le 1• H t• A . b"" .. k b" . "" er, ırs ar ç u par ar, ça u . Y a, azre ı yşenın uyu ır ış _ o halde bu hadiseyi bütün tafsi-
söner. Moda da böyledir. h .• No. 86• * * • için hazırlandığını anlamıştı. Fakat bir hitile anlatınız. 

Amerikanın modası böyle olduğu gi· G t . t ld 1 1 . ki şey derneğe casaret edememişti. O gün Hadiseyi bütün tafsilatile anlatmak 
bi adamları da acaiptir. Bir şey bilir- .. dazet etclı o. e le, e mas adr ;l~ ıpe er hepsi istirahat ettiler. Yolculuk onları i~ten d~ğildi Fakat Mehmetten nasıl 
ı d k il b·ı· 1 ıçın e a ı sıma ı, esmer erı ı, yumu· sarsmı~tı Leyla "le iht" ·a te · 
er, a ama ·ı ı ı ır er. ak b k 1 b · d ı k 1 tJ A· - . . :. . ' 1 ıy r yze 0 ge- bahsedecektL Onu cinayet ile alakadar 

• . . . ş a ış ı ır aa m a arşı aş • ceyı bırhkte geçirdiler. Leyla, ihtiyarı .. . . 
Ama, o kadar- Bir müessesede ıkı dam güzel İngilizce konu<:ıuyordu. .. 1 t k b" . . gosterecek mıydı? Yoksa ondan bahse 

A "k 1 ü A .k 1 b. 1 "" soy e ere ır şeyler anlamak ıstedı O- d k . d".. Le JA b 1 . . 
men a r, ç .. men a ~· ır ~raya ge "- Ben dedi, Nevyorka güzel ve na· na sordu: · ece .. mı~ ı ı .• .. . ! a .. u mese eyı _şun· 

mezse vay o muessesenın halıne. muslu bir kadın almagwa geldim Fa- H . . . şek suratıle duşunmuş, Mehmedı ka· 
, ··• - azretı Ayse ne yapmak ıstıyor? ~ · • • * * kat gönlümün istediğini seçmek iste· B. k t ~t. rı~tırmamaga karar vermış ve ,·ak ayT 

ır ıyam mı er ıp edecek... b"ld"ğ· "b' l t t 
Eldiven ticarethanesi iktısadt müşa· rim ... Servetim bir milyar dolar... _ Bilmem kızım! 1 1 1 gı 1 an a mış ı. 

viri Mr. Gasson bir gün hastalandı. Eh Fakat ben görüştükten sonra bir ka _ Nasıl bilmez.~in teyze' 0 un bu· Ayşe, vak'ayı dinlemiş, ve Osmanı 
Bundan ne ~ıkar .. Bir Avrupalıya gö- dına hayır diyemem, onun için, şimdi "'Ünkü nutkunu dinlemed" · . ~ öldürmek için duvarları tırmananlat 
re, bilhassa bir Fransıza göre bunun evlenmeğe talip olan kadınları onlara 

0 

_ Dinledim. Fakat bi/~;ı ~nlama- üzerinde tevakkuf etmişti: 
manası nedir? haberdar etmeden görmek isterim- dım. - Bunlar kimdi? .• 

Eğer müşavir hatırı sayılır bir adam Muhbir bu acaip haberi hemen kay- _Bana kahrsa, müminlerin validesi Fakat bunların kim olduklarını bf· 
sa telefon açılır geçmiş olsun denir ... d~tt~ Ra~anın muhtelif pozlarda res- Osmanın katillerine karşı umumi bir len yoktu. Ayşe ısrar etti: 
Bunun daha başka su götürür yeri yok mını çektı. kıyam tertip edecek- - Bunlar Medineli mi idi?-
tur. Mister Gassonun hastalığı fi~ Ve racanın yanından aynlırken ra- - Desene burada da rahat edemiye- - Kat'iyyen? 
gün devam etti .. Müessesenin müdürü ca dedi ki: ceğiz.. - Na.ıl bildin? .. 
her gün Gassona telefon etti. Halini ha "- Bu güzeller, ellerine yeşil eldi- - Rahattan geç teyze .. Benim anla- - Çünkü Naile yanımda idi. Ye 
tmnı sordu. ven giyerek gelirlerse ben gördüklerim dığıma göre asıl iş burada alev lene-' Hazreti Osmandı beraberdi. Gerçi ben 

Ve bu müddet zarfında da Mister den birinin yanma gidip derhal kendisi cek. Medine halkını tanımam. Fakat Naile 
Gassonun eksikliği hiç hissedilmedi... ni almak istediğimi anlatının. Dokuz - Fena bir şey olacak mı dersin? .. onları tanır. Onunu için bunlar Medi· 

Beşinci gün eldiven satışları birden gün iki~diden i~ib~ren yeşil par~t~ bu- - Fena mı, değil mi, pek bilmem, fa ne halkından olsalardı Naile muhak· 
bire durdu. Herkes ellerini şakaklarına lunacagım. Benı zıyaret etmek ıstıyen· kat her halde mühim şeyler olacak ... kak onları teşhis ederdi. 
koyarak uzun, uzun düşündü, hesaplar ler olursa buraya da gelebilirler- - Allah encamımızı hayreylesin, kı· - O halde Nailenin ve senin ıördü· 
yapıldı, kitaplar kanı-tırıldı, eldiven pi * • * zıml Ortalık pek değişti... ğün adamlar nasıl adamlardı. 
yasası hakkında istatistikler çıkarıldı. Ertesi gün gazete yüz bin fazla sat- Leylayı en çok düşündüren mes'ele - Bunların, müfsitlerle beraber ge-
Grafikler resmedildi hulasa iş mütehas tı. Hazreti Ayşe tarafından hazırlanacak len baldırı çıplaklardan oldukları bel· 
sıslara havale edildi. Altıncı gün tetki- . • . • • hareketin hedefi idi .. Hazreti Ayşe, ger li idi. 
kat bitti ama, eldiven satıRı da sıfıra in Hakıkaten Yeşıl parkta her gün f. çi katiller aleyhinde söylüyor ve her· - Pek ala, siz hiç bunlar arasınd3 
di. lstok halinde eldivenleri gördükçe !°"~iden so~ra z_en.gin bir Hin~ini~ 1:';1a kesi onlann aleyhinde harekete getir- tanıdık bir simaya rasgelmediniz mi? .. 
müdirin yüreğine iniyordu. · ıyetı halkı ıle bırlikte dolaştıgı gorül- meğe teRebbüs ediyordu. Fakat bu he- Leylanın içi titredi, dili tutuldu. f'3 

Nasıl yüreğine inmesin bu fş biraz dü. def nasıl taahkkuk edebilirdi? Müfsit· kat bin bir gayretle kendini yendi ve: 
daha devem ederse ticarethane ülb Dokuz günde bir milyon yeşil eldi· ler Medinede idiler •. Fakat bunlar ora· - Hayır! dedi. 
edecek.. ven satıldı- O kadar ki piyasada yeşil da yalnız değillerdi. Orada yeni bir hü LeyHinın hali, Hazreti Ayşenin ıe1'i 

Grafiklerin tetkikinden sonra milte- eldiven kalmadığı için birçok kadınlar ktlmet te kurulmuş ve Ali iş başına geç gözlerinden kaçmad:. Ona :rica etti~ , 
tmSSıSla'tM ya~d1kmtt raporu Mister pahalı pahalı eldiven satın aldılar, ve miştL Vaziyet çok karışıktı. Çünkü -- Leyi!, bütün bildiklepni söylt· 
Gassona verdiler.. gri spor eldivenlerini yeşile boyattı- müfsitleri istihdaf etmek Ali hükO- Çünkü senin ifadenin büyük bir ehell'· 

Gasson ş ukararı verdi: lar. # • metini de istihdaf etmek demekti. Ley mi yeti vardır. Benden bir şey sakJar· 
"- Külrengi eldinnler piyasayı sar • • • la düşünüyor, fakat kendini tatmin e- san vebali boynuna! 

mış... istihbarat bürosu vazifesinde te- Onuncu gün, ticarethane mfidUrü, ti decek bir çarei hal bulamıyordu. Onu Leyla, l\lehmedin adını anmama~ 
kasül göstermiş? carethanenin hamalı Hintliyi çağırdı: bu işleri uzun uznc1ıya tahlile sevkeden azmetmişti. Onun için son derece cidd1

• 

Hakikaten işin üstüne düştüler, tet- "- Dostum dedi, vaıifeni iyi yaptın, ruht bir alaka idi! yetle: . 
kik ettiler, istihbarat müdürü Gasso- müessese senin sayende kurtuldu, al Bu onunla Mehmet arasındaki alaka - Başka bir şey bilmiyorum! ded~· 
nun hastalığı esnasında bir gün yalnız şu bir milyon dolan rahat, rahat ye. idi. Mehmet, Alinin tarafında idi. Şim Ayşe. bu sefer, Osmanı kimlerin J11il 
sevgilisi ile fazla telef onlaşmış. Jşi ih· 1. bl. di onun hemşiresi bir cephe teşkil ede· dafaa etiğini sordu; Leyla cevap ver· 
============================== cek olursa Mehmet )le yapacaktı. Ali i- di: 
bin Ye sulhun Hariciye nazırı Mızır kıralı le mi kalacaktı, yoksa hemşiresine mi - Onu ashabın oğuliarı müdafaa et· 
M. "Briyan" eski husumetleri iltihak edecekti. Hemşiresine iltihak e- tiler. Ali, Talha, Zübeyr ve sair ze,1'' 
onutturmak, eıki yaraları kapa- lakenderiyeden Kahireye derse mes'ele yoktu, fakat karşı taraf- tın oğulları orada idiler. 
mak için durmadan çabaladı. avdet etti ta kalırsa, o zaman kendisi ne olurdu, - Bunlar kapıyı müdafaa ile ınet 

. d d"? L 1· d"" 1 kl . . O nı1'' Fakat her imzalanan vesika da- Mısırdan gelen son haberlere göre ve ne yapması ıcap e er ı. .• ey a u- gu o aca arına nıçın smanın ya 
Mısır kıralı Hz. Jskenderiyeden Kahi- şünmüş, düşünmüş, nihayet yorulmuş da bulunmadılar. • 

ha imzasının ertesi gllnll klShne 
Ye bozuk zuhur etti. Misakların 
üzerinden birbirini ııkmak için 

uzanan eller milletlerin yeis ve 
endişesi ile kırıtarak yumruk 
haline giriyordu. Mütekabil vait
Ier, mütekabil taahhütler içlerde 
beslenen kini teskin edemiyordu. 
Bu kinin, bu husumetin azalması 
ve milletlerin yekdiğerine yak· 
}aşabilmesi için yeıAne bir çare 
vardı. "Doçe" bu çareyi ihtar 
etti ve hali etmektedir. "Ver-

"S "~ . say,, , eryamone,, , ... en1er-
men,, Ye "Nobyi,, muahedeleri 
tekrar gözden geçirilmtli, mağ· 
luplann hakkı hayatı iade edil
meli. Galipler oturmuş oldukları 
ganimet sofrasından biraz uzak
laşmalılar. 

Bütün Alman müstemlel<e ve 
mUsmirelerine va:z:'iyet ederek; 
Alman filosunu mahfederek; Al
man kuvvei askeriyesini tenkiz 
ettirerek cermanhğa karşı yapı
lan hareket hiçbir milletin ta
hammül edemiyeceği bir hak
sızlıkdır. Bu haksızlık telifi edil

medikçe ıulh ve müsalemet ta· 

savvur edilemez. Yarın "Hittler" 
fırkaıının ekseriyeti kazanması; 
Alman, Avusturya Ye ltalya fa

şistlerinin birleşmesi blitün mu-

reye avdet etmiştir. :Mısır kıralı isken· ve uyumuş~. A • - Çünkü ?smanı öl~ürenle~in ~;. 
deriye ile Kahire arasında her istasyon Sabahleyın erkenden Leyla, Hazretı pıdan başka hır yerden gırmelerıne J • 

da büyük halk kütleleri tarafından kar Ay.şenin huzuruna davet olundu. Bu kan yoktu. Hiçbir kimse onların du~'. 
şılanmış, Damanhur şehrinde belediye dave.t ~nu m~~nu~ e~mişti •. ~u s~yede l~rı tırman.arak içeri gireceklerine alt 
binasının, bir hastane ve bir tiyatro te- belkı hır şey ogrenırdı. Belkı ışlerın na tımal vermıyordu. • 
mel taşlarını atmışlar, her ista.."yonda sıl n~ticele~ec~ği~e dair bir. iz keşfe- - Leyla, sana şimdi. m?him bir;~. 
halkın alkışlarile ve iyi temennilerile derdı. ~yla, ı~tıyar teyzeyı .ala~a~ al soracağım, bana ciddı hı~ ~:vap 
istikbal edilerek Kahireye muvasalat Hazretı Ayşenın huzuruna gıtmıştı. Bu sırada Mehmet nerede ıdı ... 
etmişlerdir. Kahirede yapılan istikbal llk defa olarak Hazreti Peygamberin - Onu görmedim. 

· kıyın tr h · · h · "
0 

resmi ise son derece parlaktı. Şehrin he en azız ve en e 1 aremım ev a- - Nasıl görmezsin. Mehmet sen•· , 
r yeri donanmış, payitaht ehalisi kıralı lile görüyordu. Ayşe, pek kıymetli bir sıralarda, bu tehlikeli anlarda arall'g 
fevkalade tezahürlerle karşılamışlar halı üzerinde oturmuştu. Sırtında, kıy- dı mı? 11 
dır. Kıral istasyondan çıktıktan sonra metli bir ipekli entari vardı. Göğsün· - Şüphesiz aradı, fakat hadisede 
şehir nnmına hazırlanan ihtifal yerine de, giranbeha gerdanlıklar, kollarında sonra-· cıs 
girmiş ve irat olunan sadıkane nutuk· bilezikler, kulağında kiipeler, pırıl pı- - Haiseden evvel nerede idi. O 0" 

lan dinlemiştir. Bu münasebetle Kahi- nl pırlıyordu. Fakat hala kaşları ça- Osmnnın evine gidenler arasında 1 

rede bir çok ziyafetler veril?'~ş v~ kıral tı_k, v_e yüzünde. hi~det .v~ g~~P .ha· muydu? O' 
tarafından teberrü olunnn ıkı bın mı- kımdı. Ayşe, mısafırlennı gulumsıye- Ayşe Leylayı i)ice sıkıştırmı~tı: .. ıc& 
sır lirası fakirlere dağıtılmıştır. rek karşılamış, onları yanı başında i- nun için hakikati söylemekten IJBrb• 
·----~on:---- ınumnıııı~ııııuı pekle işlenmiş şiltelere oturtmuş, on- çare yoktu. Onun için Leyla şu ce~ 
ahedelerı zıruzeber edecek hır farla konuşmağa başlamıştı. Hazreti verdi: fi• 
haile teşkil edecek iken bugün Ayşe, Osmanın nasıl öldürüldüğünü • _ Müminlerin nlidesi ! Ben ~eti· 
halihazır dalları üzerinde uyumak mufassal bir surette öğrenmek istiyor· medin vaziyetini sizden saklaınak i~ll' 
«Annibal,,ın"kapı zevklerine ka- du. Onun için ihtiyar teyzeye dönerek yordum. Çünkü onun aleyhinde b:0ı.l 
pılarak Romalılara kendini top- sormuştu: .. .. nmanızdan endişe ediyordum. flalt, ~ 
1 k b b t 

• 'b· - Anlat! teyze, Osmanı nasıl oldur- size hakikati sövliyeceğim }'deJııne tıt'' 
ama zamanını a şe mesı gı ı d""l ., · · • · sıık' 

u er. manın yanına girdi ve onun . ti~ (1 

elim ve feci bir hareket olur. - Kızım onu evinde öldürdüler. J{a yakaladı. Bu sıralarda biz yetıŞ 
"Annibal,, demişken şurasını da pısınr yaktıktan sonra içeri dolan hay ben onu alıp dışan çıktım. tll'i~ 
ıöyleyelim. Romalılar "Anibal dutlar her tarafa saldırmışlar, sonra - Fakat Mehmet bana yemin e 
11Antedortas,, Annibal kapıya gel- onun odasına dalarak onu da şehit et- ti! .. Osmana dokunmıyacaktı. nl.\111' 

· 1 d" n d ·· ı a· o ana fe ·r,I 
dil,, derlerdi. Bugün Avrupa mış eroı... h"t d k. ., t -k .a~a _a sody·~- ı. smı·n etti· sı 

b'I rd· k. A ·b l k I - nu şe ı e en ım... eme - ıçın gırme ıgıne yeın 
1 ~e. ı ır 1 nn~ a • apıya .~e - ihtiyar kadın biraz düşündü, sonra söz verdiğini anlattı. fşi -' 
mııtır. Onu getıren ııe sırf Ver- cevap verdi: _ o halde 1\fehmedin orada 
aay,, muahedesile küçük arka- _ Ben bu mes'eleleri pek iyi bilmi- imiş ... 
daılarıdu. yorum. Fakat Leyla Osmanın evinde i· - Orasını anlıyamadıın: l] 

J1,.. GavnJ' di. Bütün bu vali'alan yakında" g;i:irdü. [Bıtmed • I .. 
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yaşında ihtiyar 
. ' ~ " . . 

· işaretler· - · 
• ı ' / . ~ 

84 bir kadın 
l\1eşhur nutuktan parçalaı 

Lider meşhur nutkunu söyledi. Ama 

18yaşında bir kız kadar zindeyim diyor 
fR~RRRUf 

ne nutuk .. Mersiye mübarek. 
Bu szhhate sebep kendisinin camdan bir ev 

(Deşti Kerbela) yerine (sandık başı) 
(Hüseyin) yerine (Serbest Fırka) ko- Harici Haberler 

~::~z başka bir şey değiştirmeğe lüzum Mısır kredi fonsiyesi 
Liderin nu nutkuna bu havayı Ağa- Kahire, 16 (A. A.) - Yüzde üç faizJi 

oğlu Valide hanından getirmiş olacak! ve ikramiyeli l\lısır kredi fonsiyesi tah-
• • • villerinin 15 teşrin~ ani 930 keşidesinde 

Lider dedi ki: şu numaralar kazanmıştır. 
Hakiki bir cümhuriyetçi cümhuriyet 1886 senesinden çıkan tah\·illerden 

rtıefkuresinin tanımadığı emeller ar- 326770 numaralı tahvil 50,000, 1903 se
kaaında koşan menfaat perestlerden nesinde çıkan tahvillerden 659,842 nu· 
l/Üz çevirmelidir:. maralı tahvil 500,00, 1911 senesinde çı-

kan tahvillerden 94667 numaralı tahvil 
50,000 frank kazanmışlardır. 

1 
Timurlenk bir gün Nasretti~ _h?ca ~- Romanya kabirzesi 

e otururken, adamlarından bınnın bı- Br""ks k 15 A A) Kı 1 b kı·-. . w u e , • . - ra, aşve 
llnı yaraladıgını haber almış. Hemen 1 ·· d d•w• b. kt ta b" · · k . e gon er ıgı ır me up ga ınenın ıs 
an tepesıne fırlamış. tifasını kabul etmediğini, çünkü buhra-
. ··- Ilöyle adamlar bir daha bu kasra na sebep olan meselenin parlamentoda 

gır l"d" D · ı meme 1 ır. emış. . ne müzakere, ne de bir karara raptedil 
Hoca ona. cevap. vermış: memiş olduğunu, hundan dolayı kabi· 

. - Şe\•ketlım galıba kasırdan çıkmak nenin düşmesine sebep olacak derecede 
ıuye~ind~dir. .. . . . . ehemmiyetıi olmadığını yazmıştı. Kı-

Lıderın bu sozünU ışıttıkten sonra, 1 hadiseyi kapanmış addettiğini ve 
buna hocasile, hacısile, mollasile serbes ~~ • mete olan itimadının sarsılmadığı 
fırkanın tası tarağı topladığına bir alil nı d: ayrıca ilave etmiştir. 
met addediyorum. Çünkü bu sözden , 
sonra fırka binaıan bom boş kahrı a- Do x tayyaresz 
caba Kalmis apartımanı başkalarına Bordo, 15 (A. A.) - D - O • X tayya 
mı ciro ediliyor. resi (Bourg-Sur-gironde) ile Blaye ara 

* • • sında denize inmiştir. 

Yazdığı birkaç e11erle lnkilte· 
rede oldukça tanınmış olan Mis 
Graldin Fıtzgeral 84 yaşındadır. 
Kendiıi bundan dört sene evve
line kadar kağir bir evde yafı· 
yordu. Fakat birdenbire aklına 
bu evden çıkması esmiş ye bah
çesinin ortasında camdan bir 
ev yaptırarak orada ikamete 
başlamış! 

Mis Geraldin bu yeni eve ta
şındığı ııünden itibaren ııbbba
tinde başkalık hissetmeye ve 
günden güne kuvvetlendiğini ve 
zindelettiğini ıezmeye başlamıı. 

Halbuki eskiden, hastalıktan 
kurtulamazmııl lngiliz muharrir
lerinden bir Misi ziyaret ederek 
bu meıeleyi tahkik etmiı, Miı 
ona şu sözleri ıöylemiştir: 

Eskiden, hastalık peşinde do
laıır dururdu. Şimdi ise biç yo
rulmadan günde on kilometre 

yürüyorum. 84 yaımda olduğum 
halde kendimi 18 yaıında kadar 

zinde his ediyorum. Bunların 
hepıini bu camdan eve med-Lider nutkunda diyor ki: Rochfort, 15 (A. A.) - Sables D'o· 

Eskişehirde belediye azasından on lorne'dan gönderdiği son telsizden son yunur.ı. 
dört kişi türkçe okuyup yazmak bUmi- ra bir haber alınmamış olan D - o -x Hi n_t_l_ı_· -R---a-k-k-ase 
IJor. tayyaresini aramağa çıkan V. l. O. işa- t 

Ya onun vatandaşları kazansaydı ... retli askeri kabili se\'k balon Rochefort 
Belediye meclislerine birer tercüman yakınında yere düşmü~, iç omurgasile 
SOkmak lazımgelecekti. ispatı meydan· sepetleri harap olmuştur. 
dadır. lstanbulda Serbest fırkanın iki l d b • • • • 
tane taraftan gazete Yar. Birisi fran- spanya a grev ııyuyor 
sızca basar. Türk ,·atandaşlara intihap Madrit, 15 (A. A.) - Grevciler, Uic
bat propagandası fransızca yapan fır· car Ye esnafın bu sabah mağaza ve dük 
ka liderin fırkasıdır. kf~nları~ı ?çmalarına mani olmak iste.: 

• • • mışlerdır. Zabıta kuvvetleri, sokaklarda 
Lider df or ki: kol gezmekte ve toplu bir halde gördük 
&la :_ dy b" '·. • '· leri grevcilerin Üzerlerine yürümektc-

ll~a a ın "'Ş' o,.71.!JllP yazma . . . 
~llmcdlği için reylerine im=a ai.amadı· dır .. Tramvay ve metropolıten seferlen 

1 ~r~ Adli!Slcrini yazamadılar, bunun i- <luı muştu~. • 
rırı im:::ısız bin rey puslası keeulenıye !lndrıt; fo (A.A.) - .M. Beraghc, 
kurı oldu. l\lndrit valisi ve emniyeti umumiye mü-

Lider fırkasını teşkil ettiği zaman dirile ?örüşmüştür. Dahil: .•. \c _maJiye 
bir gazeteci kendisine: ve lktısat nazır lan başvc:,ııı zıyarete 

"- Siz bir muahlefet fırkası teşkil gitmişlerdir. 
'di.rorsunuz mali ve iktısadi p'!"ogramı· JVJ. Rlenıan SiTnon 
llıı \•ar n ~ "f . 
~ . · u programa gore maan sıya- Paris, ı:; (A. A.) - Fransanm Atina 

tın ·z ne olacaktır diye bir sual sor- sefiri M. mcmnn Simon, birinci sınıf 
muştu l k · · ı · · d ı 
1. · pc pı3ama arı ıçın e sa ınan fevkalfLde murahhas ve orta elçiliğe fo. 
•der o zaman birden coşmuş, yin edilmiştir. 
~1 "- Siz ne di.>:orsunuz ... Milletin ha n-u-n-...,.iç"""i_n_(_I_lu-··y-u-.k~\'""''u_n_a_n-<'is_t_a_n_)_t_e-şkfıTıl
lı§:teşc yanmış hız onu kurtarmaya ça- den vazgeçtiğini Ankarada izaha gitme 

Pıriate muvaiff kiyetler 
k•z•ndı 

Y?ruz. den enel Venizelos. bu Asyayı Suğra 
lnü~ımdi maarif siyaseti düşünülür Yunanlılarını ikna etmek mecburiyetin Hintli Rakkıtıe 

D· , . . . de kaldı ve bu miiteheyyiç kütleyi Bal- d p . l bir 
ttmı ı~e cenp \·ermış. Gazctecılerı mat kan ittihadının lüzumuna ,.e bunun te- Hindistan an arıae ge en 

L~d • . .
1 

k mini ise Türklerle anlaşmak suretilcl rakkase aan'atile her keıin na-
" 

1 
er, bu hadıse 1 e 0 uyup yazma· kabil olabilecci,;-ine iknaa muvaffak ol- zarı dikkatini celbetmittir. Keo-

•n faydalı olduğuna, kanaat getirirse d 
llt ın 1 u. disi de, kocası da Hinduların ...._ ut u •.• Belki bundan sonra Ser- T". k ,.. 1 Il"'lka •t 
~t ı · ur · • unan an aı:;mnsı " n 1 

• Brehmenlerinden olduklan için llladd:k~~ı~ programına hır maarif ı tihadının ilk adımıdır.~ Balkan ittihadı-
....,. ıla'e eder. nın tahakkuku ise ltalyan matbuatını Hindistanın en muhterem ve en 

8· E. sinirlendirmektedir. yüksek kastına menıup bulunu-

----------------~-, 1 Dalkan konferansının bidayetinde yorlar. Menaka namını taııyan 
~ ı l'J) ar yine ltalyan mathuntı, büyük devletle· bu kadın, ıimdiye kadar 

.,.,, rin yardımı olmadan Balkanlıların an- b l d k 
.1. lirk - Yunan itiliıfzna !aşmalarına imkan olmadığını ve bu yalnız Hint ma et erin e ra ıe-

• konferansın PransızJarın bir oyunu 0 J. diyordu. Onun bu kaideyi ihlal 
ne dzyorlar ? duğunu iddia etmiştiler. Halbuki Türk ederek başka yerlerde oynamaıı 

~Yugoslavya matbuatından "Politi- Yunan itilafı Balkan konferansının bir onun ailesi v• kaıti tarafından 
, 1 .. hzetesi (Şark Dahileri) serlevhası nümayişten ibaret olmadığını te);t et- tel'in edilmesine saik olacakbr. 
lti~11lda Yazdığı bir başmakalede diyor ti. Bu itilafla Adalardenizi ,.e Dalkanın D 

1
. Ek . muhabı·rı· bu 

· ··h· b" k d "kt d" . • ey ı sprtı mu ım ır ısının a ı ısa ı ve ı:;ıyası . . . .. .. 
11 <lıaıkan} konferansında Türk ve Yu muvazenet hasıl oldu demektir. Hıntlı rakkase ıle goruşmüı ve 

111~1\ heyeti murahhasası, Türk • Yunan İtalya diplomatları üç senedenberi ondan ıu beyanatı almıştır: 
loy llasebatının Balkan ittihadiJe sıkı sı Türklerle Yunanl~ları siyasi menafileri Hint rakııları diye oynanan 

0
_ 

~iha merbut olduğunu söylemiştiler. icabı anlaştırmaga çalıştılar. Fakat l k yanlıştır B b l 
lar lYet Türklerle Yunanlılar anlaştı- şarklı diplomatlar kendileri anlaştılar. yun ar,I ço k"U . • be~ un. a-

• Ve İtalyan diplomatlarının taYassutu- rın ası şe ı erınl ve utnn ın-
'a. tsasen !ürkler bütün Asyayı suğra na ihtiyaç olmadrğı~ı gö~~erd!ler. celiklerini biliyorum. ilk umumi 
~, 'l'.ı\kdenız, Adalardenizi sahillerine Balkanlılara hamı ve muşavır olmak oyunlarımı Bombayda oynadım. 
o)d ~akyanın mühim bir kısmına sahip istiyenlere karşı şark dehası başka biri Hemşehrilerim buna muyafakat 
illa~ tan sonra başka bir arzulan kal- şey de hazırladı: Venizelosun tam _An· etmediler. Fakat Baroda Mabraja1ı 
llll..ı hıştır. 'Yunanlılar da Istanbul ve lz- karaya geldiği zamanda Utalyan dıplo ·ı . bana d tt"kl 

., Ud tı . . . . . d k 1 ,.1 . ı e zevcesı yar ım e ı e-4'ıla. u arı ıçıne almak suretile mey matlannrn muhıbbı sa ı ı o an n ac.ır . d ff k H· 
ta (lı tetırıntk tasavorunda bulundukla Başvekili Kont ((Betlen) i Ankaraya rın en muva. a oldum. ınt 
ta.. 11l1lk 'Yunanistan) hulyasına çok- davet eti. raksının çok mce manalan Ye 

'rfi•tda. etmiştiler. Biz Türk - Yunan itilafını samimi- hayatiyeti yardır.,, 
l·oıaı:Yeden hicret eden bir ~uçu~ mil yetle sela~!anz. Du itilaf Yu~a~ - Yu Meneka, senelerden beri Hint-
)l ._ 1'lt~~~an kütlesi kalplerındeki acı goslavya ıtılafının esaslarını ıhtiva et- 1.1 t fı d hii t .. bt 
~ ~ "l1ll • • • • ı er ara n an rme goren r 
llfa.ıa • ere karşı kinlennı hAla mu- mektedır. . , . b "Ik , k l-

1:1tıaa1ı ~dıyorlar ve bugünkii Yunan ümit ederiz ki yakın zamanda aynı an aneyı ozan ı aan at Ar o 
'Utıyetinin \•e bilhassa Venizelosun esaslar dahilinde 'fürk - Yugoslavya i- doğundan her yerde a&im bir 

t ettifj kuvvet te bunlardır. Bu· tilafı da husul bulacaktır. l rağbet &lSrmektedir. l 

içinde otıırmasz ;n1iş 

1 Mcm leket haberleri 

Tulıaf şey 
Bir kız bir erkeği kaçırdı 
Evvel"i gün lzmirde tuhaf bir 

vak•a olmuş, 21 yqlannda bir 
kız 13 yatında ı~vdiği bir er
keği kaçırmııtır. Uzun derede 
oturan Dürnev hanım henüz or
ta mektep talebesi olan 13 ya
şında Musayı çdğın gibi seviyor
muf. 

Bu muhabbetini genç seviili
ıine bir kaç defa açmıııada yüı 
bulamamıt ve nihayet evvelki 
gün mektepten dönen çocuğu 
kaptıgı gibi evine g6UirmUıtnr. 

Bir az sonra vak' adan haber
dar olan küçUk Musanın ebe-
veyni meaeleyi poliıe anlatmıı
lar ve çocuğu hararetli aığıa 
elinden almıtlardır. DOmev ha
nım poliıe verdiği ifadede "Mu
sayı ben kaçırdım. Zira onu çok 
seviyorum. Sevğilimi benden hiç 
bir kuvvet alamaz,, demiıtir. 

Mm. hano dnvası 
Fransız parasını müdafaa vesilesile 

bir gazete çıkaran ve ayni zamanda bir 
çok karışık muamelata girişerek yüzler 
ce milyon ihtilasa muvaffak olan Ma
dam Hanonun davasına Pariste devam 
edilmektedir. Mahkeme reisi gerek ma
dam Hanonun gerek sabık zevci ve şeri 
ki Lazar Blokun fazla faiz vadederek 
halkın parasını ve eshamını kendilerine 
celbettikten sonra bunları sahiplerine 

Kumbaraları 

HA YA1"' 

Yolunt~ 

Aydınlatan 

Birer 

Meıaledir. 

New-Yorkta Metropolitain 
Operanın meıhur tenoru 

DENJS KlNG 
.. AŞK RESMl KEÇlOI" filiminde 

dinlenen bilyük muğannlye 

JEANNETI'E MACDONAL 
ile bblikte 

SERSERi KIRAL 
Renkli olarak çevrilen büyük opera 

filminde ıarkı aöyllyecektir • 

(Rudolf Friml) in muıikiıi 
ihbar etmeden satmak ile töhmetlendirl••••••••••••••-

mektedir. Madam Hano hernekadar re· D r. A. K u Ti EL 
isin her bir istizahına cevap yetiştirme 

ğe çalışmakta ise de mahkemenin ilk 
celselerinde oldutu kadar kendinden. e 

Cilt ve efrencl hastalıklar tedavihınesl. 
Kırıköy Topçular caddesi 43 

mln görünmemektedir. Maznun (Lazar 
Bloh) a gelince o, Madam (Hano) nun Sıcanlara harp ! 

, w 

idarehanesinde bir memur olduğunu ve Bulgarca gazetelerde okunduguna 
kendisinin kabahatli görülemiyeceğini göre, Bulgaristanın Durgaz, Sofya, Yar 
·dd" d" na, Aydos ve Ortaköy havalisindeki ı ıa e ıyor. 

Lazar Blohun mUdafü Metr Hanri mezruat sıçan hücumuna maruz kal-

Türes olsun Madam Hanonun müdafii mıştır. . 
· Bu havalideki köylüler, başta zıraat 

Metr Dominık olsun Fransanın en meş· 1 ldu w halde sıçanlarla mü 
bur avukatlarından oldukları için müd- memur an ° gu ' h 

1
. k 

d l etmek üzere sefer her a ıne on dei umumt ile avukatlar arasında pek ca e e 
1 1 ı ğ . d. muştur. 

heyecanı çarpışma ar o aca ma şım ı· • l 'k 
den intizar ediliyor. Reisin sualleri kar Fransada temzz l 
şısında şaşıran Madam (Hano} bir sı- Fransada son keşfolunan komünist 
ra demiştir ki: teşkilatı Sartruvil sayfiyesi hadisesi 

Ben bu sözlerden bir şey anlamıyo- Fransız hükQmetini son derece asabileş 
rum. Dışarda gündüz olduğu halde şu tirmiştir. Bu sebepten dolayı Fransa da 
salonda karanlık yerde kapalı imiş gi- biliye nazareti kalemi mahsus müdürü 
biyim .. Mahkeme reisi (Galite) d~ fran- vlsi bir plAn dahilinde F~nsadaki ec
sız adliyesinin tanınmış simalanndan- nebilerin tasfiye ve tathırine karar 
dır. Maznunlara verdiği cevaplar ve it- vermiştir. Bundan başka Fransa adliye 
tiham sureti pek bUyUk bir meharete de nezareti de ecnebilerden mahkQm olan 
lalet etmektedir. Davanın daha bir çok ıann muntazam 1istelerinin hemen teb 
celselere ihtiyaç ıöstereceği zannedili· lifi için mahkemelere müracaat etmiş

yor. tir. 

İstanbul ticaret müdürlüğünden 
Ekseriyet olmadığı için tehir edilen ( lsı. Manifaturacı, Tuhafiye~~ ~e müstah

demini) cemiyetinin idare heyeti intihabı 20 • 11 • 30 Perşembe gunu C H. F. , 
Beyoğlu kıza merkezi binası dıhillndelci cemiyet merkezinde yıpıl:ıc~~ ve ~~at 
on ilç buçuktan on be• buçuğa kadar intihabı devam edileceğinden duvıyet cuz
dınlannı hamilen reye ittirakleri lüzumu cemiyet azasını llAn olunur. 

19 Tepinlsani Çılrpmba akflllDl 

OPERA da 
lspanyolca 

Rf;;ŞRi~~ 1 
Biletler evciden tedarik , 1 

edilebilir 1 
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M e cli s teki hadise 
(Ust tartfı 1 inci sayıfada] 

ikinci ihtimal çok kuvvetle 
nazarı itibara alınmalıdır. 

F etbi Beyin ileri ıllrdüğü 
meseleler hakkında biç biri ken
di lehine kaydedilecek meHleler
den değildir. 

Meıell, Fethi B. iddia etti ki, 
kendisine tzmirden bir enctımen 
kltibi bir mektup g6ndermiı. 

Bu mektubu ıönderen S. fırkaya 
mensup bulunmaaı zaruridir. 

Zaruri oldukça sui istimaller 
yaptığını iddia Ye itiraf eden 
zat bu mektubile S. fırkanın in· 
tibabı bozmak i~in nasıl itleri 
alt llst ettiğini, i~lere feaat karıı· 
brdığını anlabyor demektir. 

Bu mektup mcseleıi baıtan 
bat• l'af addediliyor. 

Fethi Beyin ikinci ga-
fına gelince, bu mesele de An
talya meıeleaidir. Fethi B. nut
kunda dedi ki, asker geldi dağı
lın dedi kan dökülecekti, ahali 
çekilmedi S. F. reiıi çıktı ahali 
datıldı. O halde bu işte de S. 
fırkanın bir dalaveresi vardır. 

Bir defa ahali detılmak 
iıtemiyor, aıkcr geliyor daiılın 
diyor, kimae dağılmıyor Demek
ki bir itaatsizlik var. Sonra bir 
adam çıkıyor, ahali kuzu gibi 
dağılıyor, ~ 
Şu halde, kalabalığı dağıtan 

adam, kalabalığı toplıyandır. Bu 
Serbeıt fırkanın heaabma kay
dedilecek raflardan biridir. 

Söz alanlar 
Fethi B. aöz söyledikten sonra 

VAsıf, (lımir) Hayreddin, (Balı
keair) Hilmi (Kayseri) Kimil (l:ı:
mir) Avni (BoEok) MUnOr (lzmir) 
Refik (Konya) B. ler söz aldılar. 
Hepıi de dikkate llyık ıöıler 
.öylcdiler. 

Vasıf B. ne dedi 
Vüıf B. , Fethi B. e Gazinin 

Halk fırkaaının akalliyette bile 
kalaa riyaaeti muhafaza edeceği 
hakkındaki ıözOnll tekrar etti, 
bir nokta çok kunetli idi, F etbi 
B. bu kuvvetli ıözler kartııında 
mOteeuir gibi oldu , Gazinin 
kendiıine yazdığı mektupta böy
le birıey olmadıiını ıöyledi. Va. 
ııf B. ıaıetelerde Gazinin imza
aiJe çıktığını ve F etbi B. in yok 
derae ispat edileceğim söyledi. 

Resim ve hovkot: .; 

altına Serbes fırka diye yazıldı
ğını ve bu reımi dükkloıoa as· 
mıyanlara boykot yapılmaaı ta
karrUr ettiğini ıöylemittir. Bu 
suretle suri bazı müvaffakiyatle
rin nasıl sahte bir takım vesait 
ile elde edildiği meydana çıkb. 

Adana Meb'usu Zamir Bey de 
meşhur mazbatalar hakkında 
dikkate IAyık .azler ıöyle~i. 
Fetlti 6eyin dahiliye Teklleti 
zamanında Adanada bir bele
diye intihabı eınasında üç gün 
buhmamayan bir 1andık hiklye
sinden bahsetti. Dedi ki: O za
man d•, 1andığı poliıler ötekile
rin elinden kurtardılar, l'enc 
zabıt tutuldu. Dikkat edilirse 
görürler ki bu mazbataya, yine 
imza koyanlar o imza aahipleri
dir. 

Nihayet en sonra, Şnkril Ka
ya B. iki defa cevap •ermek 
mecburiyetinde kaldı. 
Şükrü Kaya Bey Fethi Beye 

mukni cevaplar verdi; Ştıkrü 

Kaya Beyin mukabil cevapları 

doıyalerle istinat eden Ye· 
ıikalardı. 

1 - Fırka teşekkül ettiği za
man bazı temayiilit belirdi. Bu· 
nun neticesi intihap eanaaanda 
ken disini gösterdi. 

2 - Sandıklara hücum edildi. 
3 - Hapisanclerden hapiıler 

çıkarılmak istendi. 
4 - Polis Te jandarmaya te

caYUz edildi. 

ikinci defa söz aldığı zamanda 
şunları ıöyledi. 

- Kayın için yapılan iyilik
ler k6ylerdc kalır. Ve köylU onu 
ancak yarım a11r sonra anlar. 
Şeker fabrikalarının tesisi doğ
rudan doğruya bir yardımdır. 
Arkadaıım V asıfın Adliye kaç
kınlan dediği bazı yakalıksız 
kimseleri F etbi Beyin bu kilrsO
de terennüm etmeıi iaribime 
gitti. 

Akif beye lider dedim diye 
Fethi B. kızdı. Çünkü liderliği 
kendiıine munhasır bir aa .. t 
tellkki ediyor. Ben, her valtıt 

milliyetçi ve devletçi olarak kal
dıru (alkıtlar). Devletçilikle li
beraliım araaındaki farkı bili
rim. Antalya hadisesinde bizzat 
kumandanın raporu vardır. is
kemle ile başından yaralanmış 
tır. Bunu da F etbi B. tekzibe 
yeltendi. Ben,. herçibadabat 

Rasih B. daba tayani dikkat memlekette kanunu hlkim kıl-
bir noktaya temas etti, AntaJ- mayı vazife addedenlerdeoim. 
yada Gazi ile, Fethi Beyin bir- Biz, ıizin teakitlerizden çekin-

meb'us yapmazdık a beyim!. 
F ctbi B. batırdı: 
- Sayenizde oldum!.. 
- Estağfurullah .. 
ŞUkrn Kaya B. deYamla: 
- Benim el birliiile takbih 

edilmekliğimi istediler. Ben mek
tep çocup değilim. Siz de in
zibat komisyonu defilsini.ı. 

Benim Mecliıi Alinizden iıtiye
ceğim dürllıt icraatım önUade 
muhalif arkadatlar da dahil ol
duğu halde, ıadece itimattır. 

(Alkıılar) 
Eter Fethi Beyefendinin daha 

ıüpbeleri varsa dosyalarım bu
radadır, her tnrlü izahata ve
reyim. 

F ctbi Bey, yerinden 
" inanmam, inanmam!" 

Netice 

bağırdı; 

Saat yarıma kadar celae de· 
vam etti. Neticede ŞUkril Kaya 
Beye itimat beyan edildi. 

Dikkate layık olan bir tarafı 
da muhalif terin timdi liderlerini 
biç alkqlamamalandır. 

Ali B.-Fethi B. hadisesi 
istizah celseaiade iıtizahla all

kaıı olmıyan fakat dikkate liyık 
mühim bir badiae cereyan etti. 
Bu badiıe Ali Beyle Fethi Bey 
araaında geçmiştir. 

Meıele fU şekilde batladı: 
F etbi B. ıöz s6ylerkcn etraftan 

cevap veriliyor, mukabil ıözler 

teati ediliyor, ıGz iatiyenler gö
rUlüyordu. 

Fethi Bey, Gu:i bir murakabe 
fırkasının tetekkülfinü istilzam 
etti dedi. 

Bu cOmleyi mOtaakip Gireson 
mebuıu Hakkı Tank bey 
- Hayır dedi. Siz böyle yap
madınaz • Ali B. Hakkı Ta
rık beyin öntındc aandalyada 
oturuyordu. Fethi B. Tank beyin 
ıöylediji ıözO Ali bey ıöyledi 
zaonile : 

- Öyledir Ali B. lSyle dedi. 
Ve galiba bundan sonra Ali B. 
bir kaç kelime ile ceTap verdi. 
Reiı s6z alınız dedi, Ali B. söz 
aldı. 

KlirsOye gelditi zaman: 
-Fethi bey, beni tezyif etti de

di. Eğer burada Yerirse saz 
söylemekten vaz ııeçeccğim dedi. 

Fethi B. : 
- Hiç bir yerde, hiç bir 

kimseye tarziye vermek istemem 
dedi, Fethi beyin sözü burada 
çok tuhaftı. 

Ona tezyif cdilmedifi hissini ve· 
recek bir ıekildc mukabelede bu 
lunması lAzım gelir. Halbuki 
Fethi bey bunu bir vasıta ve 
ıillb olarak kullandı, aanki kcn-

. .lde çıkmıt olan bir resminin· ıeydik ıizi Halk Fırkasıodan - diıine s8z söyletmek istenmiyor· - "Vdkıt,, ın Tt: f rika.Jı ı 13 
. . 

Kadınsız Melnleket ·. 
.. ·1 

• 

Zira burada kadınsız yatanamıyaca 
ğını anladım. Senin için de bir ta
ne türlü bir şey istediğini söyleme
·ne türlü bir ıey İstediğin söyleme· 
din ki ... Esmer mi, ıarıtın mı, ma-
vi ıözlü mü, siyah saçlı mı, nasıl is
tiyoraun? Bizde her türlüsü vardır., 
Bulamıyacağım diye korkma. Mü
barek Londrada her türlüsü bulu
nur. Sen yalnız ıöyle ben icap eder 
se aylarca arar ve behemehal ele ge 
çiririm. Madem ki yakışıklı ve güç· 
lü kuvvetli bir delikanlısın elbette 
iyiıini iıterain haydi söyle çekin
me çekinme! 

Aston arkadatının bu sözlerini 
itiliyor, fakat ağzını açıp ta tek ke
lime aöylemiyordu. 

Kulağında Hastig kumandam~ 
nm ıeai tekrarlanıyordu. 

• - Sizin namınıza ayrılan 
KeDÇ imi• 

Yazan: Peter Bolt 
Simit yerinden ııçradı, Aıto

nun önllne dikildi. Ve hiddetli, 
hiddetli a6ylendi: 

«- Ne oluyorsun be Astoo. 
Anladık, o Singapurda gömüldn. 
Fakat bu kadından aana ne •.. 
Senin ile ne mUnasebeti var. 

G&rmedin, görllşmedin, HV· 

medin, ıeviımedin. Bu manaaız 
teessür ne için? 

ikinizde ayni numaraya sahip 
olduğunuz için mi yokaa ... 

Aeton elleri ceplerinde, bir 
aıağı, bir yukarı geziniyor. Ve 
dinleyordu: 

« - Hakhıın, dedi, bu kadın 
benim hiç bir ıeyim değil! Gn
lUnç bir tey amma, ne yapayım 
bir delilik. 

-

Smit uıun, uzun güldü: 
- Kab, kah... Kih, kih ... 
Aıton ıaşkın, şatkın kartııın-

dakinin yUzOne bakıyordu. 
Smit: 
« - Beni dinle, dedi, ben se

ni11 ağabcğin, baban sayılırım. 
Hakikaten aeni bir kardeş gibi 
seviyorum. 

Onun için ıana herteyi söyli
ycceiim. 

iki ellerini Astonun omuzları
na koydu: 

.. _ Hele, dedi, ıimdi t6yle 
otur, yak piponu beni dinle. Ben 
bu sırrı 1ana ı~yliyecektim, çUn
kO ben bu geminin zabitiyim. 
Nizam, kaide benim susmamı 
emreder. Fakat bakıyorum, sen 
bir hiç yüzUnden kendini yiyip 
bitiriyoraun. Ben buna taham
mlll edemedim. 

Bak açık söylüyorum, bu ka
dın senin numarana düten k11dm 
değildir. Bu kadııı h~tka l>irisi 

Spol kongresi kAnunsa
nide toplanacak 

Federasyonlar heyeti bir tebligle 
vaziyeti izah ediyor 

Don Ankaradan gelen tel· "lşu nizamnamenin bu sarahatrnll 
graflara nazaran, bllkumet istinat eden Federasyonlar, müddetle-
umumi spor kongresinin kanunu· 
1aninin birinde Ankarada top
lanacağını alakadarlara bildirmiş-

tir. Hükumet bu konirede bU
tün memleket mıntakalarınıo 
temsilini milnasip görmektedir. 

Kongreye daha epey müddet 
Yardır. 

rinin ancak önümüzdeki kongreden tıe 
!'lap verdikten sonra hitam bulacağııtıı 
kani oldulan içindir i dedikodulu pro· 
paggandalan tamamile fuzuli ve gaytİ 
varit addederek her hangi bir bahane 
iJe terki vazife etmeği deruhte etrniŞ 
oldukları mes'uliyetle kabili telif bul· 
mamışlardır. 

Federasyonların vaıiyeti, hukuki ~e 
nizami cepheden, bu derece sarih ol· 
makla beraber İstanbul mrntakasrnııt 

Birbirinden ayrılan ve iki 
mıntaka halinde ayrı ayrı çalı· 
şan kulfiplerın bu müddet başına geçen bazı ze\·at bir senedeıt 

beri sırf kadim ve şahsi bi husurnetİ 
zarfında aralarındaki ihtilifı tahtı tesirinde olarak spor otoriteS1 

hallederek Ankara kongresinde etrafında ,.e bütün Türk sporunu nnıır· 
elele vermiş bir ıekilde çahş- şiye sürükliyecek tarzda zehirli bir de
malan ne kadar ıayanı arıudur. dikodu hava ı ihtas etmekten çekinrnt" 

Federasyonlar heyetinin teblıQi mişler, ve bu havayı en sonra İstanbul 
. mıntakası kongresine de intikal ettire-

Bır kaç gOn en~ Tiirkiyc rek idareleri altındaki kulüpleri birbi· 
idman cemiyetleri ittilaın reiı»! ri~ Keçi.nnek "suretile Feclerasyontnı1 
Ali Sami beyin riya1cti altında tanımamak hran~ ittihaz ctmişlcrdil'• 
toplanan federasyonlar heyetinin Bundan sonra bu hareketin teşkil•' 
bazı mukarrerat ittihaz ettiğini mefhumuna ve nizamnameye uyguıı 
yazmııtık. DOn mezkur heyet olmodığı söylenmekte ve "bu iş etrafıl1' 
bu mukarrerab bir tebliğle ga- da uzun mülahaza ye izahat serd edil· 
zetelere, mmtakalara vo kulüp- m_e_k_k_te_d_i_r. _________ _ 
Iere bildirmiştir. 

Tebliğde kongrenin umumi 
içtimaa da.-etl için 1928 Tem· 
muzundan beri tetebbünttan 
bahiı ye buna ait kusurun ken
dilerine ait olmadıtını ittifak 
nizamnamesinin 22 ve 34 UncO 

maddeleri mucibince federasyon
Iarın iki sene müddetle değil iki 
kongre araamdaki müddet zar· 
fında yazife görmeleri icap etti· 
§ini kaydettikten sonra deni
iyor ki: __ , _______ , ...... ,..,,_.,, ______ 111 

mut gibi bir vaziyet aldı. 
Bunun Uzcrine Ali B.söz bana 

dütOyor diye söze başladı : 
Tafsllatı telgrafla bildirdi· 

ğimir. sözleri ıeyledi. Ali bey 
bu sözlerinde çok samimi idi, 
ve tahlili çok kuvvetli.. Ali bey 
btlhasaa gelip geçen bükftmetlcr 
:ı:emanındaki mOmanaatın geçir

diği safhalan, muhalefet tecrü
belerinden çıkmıı kanlı neticeleri 
hatırlatmak iıtedi. Sözlerinin ve 
mecliıi ikaz etmekten baıka bir 
eda11 yoktu. Fakat F etbi bey 
bunu da garip bir ıekilde tclk
ki etti. 

için ayrılmııtı. F rimentlr. gelince 
bizim kumandanın aklına esti, 
bir kura tertip etti. Kurayı sen 
kazandın, çünkü kutudan kağıdı 

en çektim. 
Fakat ıakın bana gücenme. 

(umandan bana klj'ıdı çek de· 
diği zaman ne yapacağını bilmi· 
yordum. 

Çektiğim numara 68 di. Bu 
numaranın hizasında senin ismin 
ve adresin yazıla idi: Bert, telg
rafçı Sim Aıton. 

Bu meseleyi daha evvel aana 
anlatmış olsam, benim kabahat
sizliğime inanmıyacaktın. 

Emin ol kumandan niçin böyle 
bir iş yaptı hali, izah edemiyo
rum. Sebebini anlayamıyorum. 

Olen genç kızm bir numaraaı, 
ve bu numaranın aynı numaraya 
malik bir de erkek vardı Mu
hakkak onu baıka numaradaki 
erkeğe isabet ettirmekte, onu 

lüzumsuz yere müteessir etmekte 
tt>Aoa varmı,-da. 

Kazanınaki.çifl 
1 ilk şart ilandır 
li ll&nsız kazancı artırmava 
r · .Javaşmak, havada ia-

vare.9Z uçmıva ça.ış
mak gibidir-

Ticaretinizde, san'atınızd11 li 
, muvaffak olmak istiyorsanıı 

gazete ilinına ehemm·vet ve 
riniz : Gazete ilanı ılanlarır 
en kolayı, en ucuzu, en te · 
sirlisidir. 

işte ilin tarifemiz: 
Sonuncu aaJıfaıln S11tın Kurut IZ.5 

S incl .. ,. .. 25 
4 .. o , , 40 
ı • .. • ıoo 
1 .. .. • .. 200 

Rcımt ilAnlar. ıonuncu ıayıfada 10 l(r 

ilin memurumuz size fay
dalı bir ilanın şekil ve Uc-

: reti için hizmet etmeğe ha-
zırdır. •r.l 

....... .......... ,unuı11:maut11W::nccı• 

-----------1 "V AKlT,, e abo" 
ne olunuz 

Gülümsedi. Artık iti anlcfıtı>~ 
zannederim. Meyus olmanın gi1 
lUnçlüğOnü görüyorsunya 1 d 

Aston oturduğu iskemlede 
bir deli l'İbi fırladı . 

d6' 
"- Demek, dedi, ortada 1' 

nen dolaplar var hal... oeoıt 
bu kadın tuzağa dUıUrUlınOf··· ~ 

Benim kadınım başkasın" ~ 
rilmiş. 

"- Doıtum sakin ol... Aklı"' 
baıına devıir. · rt•1 

OJmu~, olmuş bunun ~~edİ· 
yoktur kumandan böyle 15 

1 
bİ 

Ben sana vadediyoruın ••
1 ~ııt 

sana istediğinden ali bir le• oıı> 
b 1 - G t • w• ,ısı u acagım. e ırecegıın, kt•JJ 
söz... Yalnız sen budal•h 
vaz: geç. Çılgınlık etme! 1111ı 

- Ben a-ayet sakiniın, . ya 1,11 

şunu rica ederim bana aıt 0 

kadını kim aldı. 1'•'' 
-"Ha ... Biliyorum.Kuval yıt 

di Snevparker , altın . ·~;) 
(Bıt11ı 



ktısat V ekiıletinden : 
Haşarat mücadelesinde kullanılmak üzere 

, (25,0 O O) çinko lavha ( 5 ) adet bir buçuk 
tonluk Fort kamyonu (5)ton hamızı arse
nik ( 2 O O) adet mu htelifülcins pülverizatör 
(2) ton arsanikiyeti sodyom ( 15) ton göztaşı 
apah zarf usulü ile ve tarihi ilandan itiba

ren ( 24) gün müddetle münakasaya va
zolunmuştur. ihalei kat'iyesi 15 l<anunuev
vel 1930 pazartesi günü saat 15te yapı
lacaktır. Bunlara ait şartnameyi görmek ve 
daha fazla izahat almak üzere taliplerin şim
diden mübayaat komisyonuna ve yevmi 
ihale olan günde_ de kanuna tevfikan ya
pacakları teklifatı verecekleri fiyatın yüzde 
7 5 uğu hesabile teminatı muvakkatasile 

bi;likte iktısat vekaleti levazım müdürlüğün
de mü~eşekkil mübayaat komisyonuna tev
di etmeleri lüzumu ilan olunur. 

~~~~~---~ 7-VAKIT 17 Teşrinisani 1930~ 

Ve levazımı sair mü akasası 
Yüksek Orman ~lektehi Hektörliigii11den : 

Biiyükdere Balıçeküyiintlt· k~\in Y ilk~ek Orımuı mek
lt'hile Onnmı .\ nıeJiyat nıeldPhinin altı aylık erzak ve 
le vazı .! ı saircs ı kapalı zaı'f usulilr nıü nakasaya kon
muştur. 

Ttlliplerin şartnamelerin i görıııek iizeı·e her ~ün ve 
münakaşaya iştirak için de evmi !lı.ıle olan ıo t..anun
evel 930 tarilıirıc nıüsadif çı_1rşarııh ı giinii s Hll 14 de def
t~rdarhk binası dahılinde ıııües~t·s ılı ı ktısadiye mühayaat 
komis~·orwııa gelmeleri ıl:.\n oluuur. 

ı~ı~ııı~ııııı~ 

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

TAYYARE PiY ANGOSU BiLETiNI 
ALiNiZ. 

l'T.m. . satın alım• heyatı 
ilfınları 

Ankara ,·e Istanbul Levazım muayc 
ne heyetleri kimyahaneler için 49 ka· 
lem eşya kapalı zarfla münlmsnyn kon 

1930 dadır. 

liradır. 

Zayii er f 
T kaüt cüzdan ve mühürleri

mizi zayi ettik yenilerini ala· 

f;Ji5[!!!!'m _______ ıııiiıi_~~ muştur. ihalesi 3}12}930 çarşamba günii 

cağımızdan hükümleri olmadığı

na ve bu mühilrlerle kimseye 
borcumuz bulunmadıiını ilan 
ederiz. Seyrisefain 

:\lcrkez acentesi.; Galata Köprü başında 
lleyoğlu 2362. ~ube acentesi· Sirkecide 

\ 1 ühürdnr zade hanı altında T el.!st.274 

sat 13,30 da Fındıklıda heyetimizde yn 
pılacaktır. Taliplerin yirmi kuruşlul\ 

pul mukabilinde şartnamesini heyeti· 
mizden almaları ve inbik nümunesini 
görmeleri ve ihale saatinden evel temi· 
natlarile teklifnamelerini heyetimize 

l•:rkdnı harbiyei umumiye dairesi birinci 
sınır hillcfasından merhum Tahir B. 

kerimesi Behice haremi Emine 

On iki baş öküz münakasası 
l)endik Serum Dari.ilistilızarı nıi1. 

d Ürliiğii n den: 
Pen(lik Serum Darlilistihzarına muktezi on iki ha, OkOz 3 Ki· 

nunuevvel 930 tarihine müaadif Çarşamba günü saat 14 de ihalesi 
İcra kılınmak üzere aleni münakaaaya konulmuştur. Şartnamesini 
görınek için her gün ve itaya talip olanların da yevmi ihalede Is· 
tanbut Defterdarlığı binasında müessesatı iktııadiye mübayaat lrn 
Dıisyonuna müracaat eylemeleri. 

'------·-------• vermeleri. 

§ Darülfünun eczacı şubesin
den aldığım hUTiyet cüzdanımı 
zayi ettim yenisini alacağımdan 
hükmU yoktur. 

-. - ------- -~ -- -
Emlak ve Eytaın bankası un1un ı 

n1 i"ıdürliiğlindcn: 
Mevkilerile evsafı mabsusası aıafıda yazılı iki parça emlakin 

•atı§ı mUzayedeye konulmuştur. 
1 - MUzayede kapalı zarf usulıledir. ihale 1 Kanunuevvel 

930 tarihine müsadif pazarteai gUnü aaat on altıda Banka idare 
Meclisi huzurile icra edilecektir. Talip olanlar beher mülk Un hiza
•ında gösterilen mikdarda teminat iraesine mecbur olup bu te
minat varakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde 
biııat veya ihale ır.ecliaine yetişmek üzere taahlılitlü olarak pos
taya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli berveçhi peşindir. 
3 - Talip olanların lstanbul, lzmir şubelerimize ve yahut 

Ankarada Umum M Odürlük Emlak idaresine müracaatla mufas
aaı §artnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde 
bir nüshasını alıp imza ve teklif ve teminat mektuplarına rap
t•tıııeleri icabeder. 
t:sas No. Mevkii Cinsi ve nevi Em11k No. Evsafı Teminat 

322 lzmirde Karşıya· Hane 
kada Alaybey 
caddesi. 

325 lzmirde Karııya· Hane 
kada Muradiye 
caddesi-

Lira 
37-39 Rıhtım üzerinde 420 

Te 518 metre 
murabbaında ar-
sada iki katlı ve 

dört odayı havi 
hane 

23 359,SO metre 330 
murabbaı arsa 
Uzerinde dört o-
da. birinci katta 
dört oda ikinci 
katta olmak üze
re ıekiı odah 

~ Hane. 

lstanbul ha)rtar müdiiriyetiı1den; 
( lktı•at vekAleti namına sabn alınacak ıeksen bet ili yüı adet 
,!c.t~r Şerer ) fabrikası mamulitından bordizo aletleri 27 teırini
.s 

111 
930 tarihine müsadif pertembe günü Defterdarlıkta komi· 

t~~nu rnahsu•u dairesinde aleni münakasa icra edileceğinden 
trı~~ olanların mf\nakasa ıeraitini anlamak üzere mfid.üriyete 

•caatıarı ilin olunur. 

Jra~zon ~irinci Postası 
1AHMUTŞEVKETPAŞAvapuru 

1

~!~- cıalı akşamı sanı ..._ 

Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam-
sun, Gire!un, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samıun, Sinop, 

* • • 
GUlhane hastanesi hıfzıssıhha lf\bO· Aptülhalik 

ratuvarı ihtiyacı için )irmi nltı kalem Piynngo Müdürlüğünden. Şartname 
hıfzıssıhha Hiboratuvan aliit ve edevatı ve numuneleri veçhile evlenme ve noter 
kapalı zarfla münakasaya konmu.,tur. evrnl\ı tab ettirileceğinden taba talip 
ihalesi 3jl2j930 çarşamba günü saat on olacakların 19)11)930 çarşanba günü 

d .. t b kta Fındıklıda he ... ·etimizde va keza 50,000 adet üçüncü sınıf evlenme 
or uçu J J •• 1 b tt• ·ı • · d b 
1 kt r. Taliplerin ""İrmi kuru~lult cuzdnn arı ta c ırı ecegın en ta a ta-

pı aca ı J ll' • • 2'))11)93 • .. 
1 kabilinde sartnamesini almalan hp oJacaJ.lann - O cumartesı gu-

pu mu • 1 ı ·ı b' l"k .. . . .. . nü sanı la te pey a c~n an ı e ır ı te 
ve munakasa)a gırmek uzere ıhnle sa· . "'d'" 1 •.•.• d ··ı kl ·ı ta 
atinden evvel teminatlarile ,.e teklifna- pıynngo mu ~r ugun e mu eşe· u Y· 

1 -1 h ı· · ·· ti yare cemiyetı mubnvaat komisyonuna me erı e eye ımıze muraca arı. .. ti • * * * muracea arı. 
~----------~--------~-Merkez ihtiyacı için Haydarpa· 

ıada vagonda teslim edilmek şarti· 
il(·------------raı le beı yüz ton lave marin kömürü 

Ayvalık sürat postası kapalı zarfla münakasaya konmuş-

· Ineboiu, Zonguldağa ugrıya
rak gelecektir. 

Fatı!t ::,ul/ı 3 (Üncü lıukul?. ha~im· 
l'J!mde11 · 

Saraç' ane Başında Horhor 
caddesinde Baba Hasan ilmi ma
hallesinde kavala sokağında 1 
No hanede vefat eden Mihraz 
hanımın terekesi Fatih Sulh O 

tur. lhaleai 19/ 11/ 930 çar§amba 
( M E R S I N) vapuru 18 günü aaat 15 te Ankarada merkez 

f eşrinisani Snlı 17 de Sirkeci aatın alma komisyonunda yapıla· 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, caktır. Taliplerin şartname almak 

,Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, ve teklifnamelerini vermek üzre te
Burhaniye, Ayvahğa gidecek minatlarile mezkur komisyona mü
ve dönüşte mezkür iskelelerle racaatlan. 
birlikte Altınoluğa uğraya· 
rak gelecektir. 

Azimette Gelibolu için yük 
alınmaz. 

• • • 
Ordunun ihtiyacatı sıhhiyesi için o· 

tuz yedi kalem dahiliye asabiye ve ni· 
saiye aH\t ve ede,·atı kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 3112/930 -·-----------11 çarşamba günü saat on dörtte Fındıklı 

1 Pire-lske n~eriye 
DOSIDSI 

( an~ara ) ~~~~~~a~~ s Hl liôd~ 
Galata rıhtımında kalkacak 
çarşamba sabahı lımire vara
cak o gün 16 da lzmirden kal
kacak perıembe sabahı Pire· 
'ye cumartesi sabahı Iıkende· 
riyeye varacaktır. lskenderiye
den pazartesi 15 de kalkacak 
çarşamba gtinü Pireye uğnya
rak Perşembe gUnn Istanbula 
gelecektir. 

I ISKENDERIYEDEN aktarmal 
PORTSAIT için de eıya ka-

l bul olunur. 

• • 

da heyetimizde yapılacaktır. Tnliplerin I 
yirmi kuruşluk pul mukabilinde şartna 
mesini almalnn ve münakasaya gir
mek üzere ihale saatinden e\•el teminat 
larile ve teklifnamelerile heyetimize mü 
racaatları 

• • • 
Pirinç 4-12·930 Saat 15 
Buliur 8-12-930 " 15 
Merkezdeki kıtaat ve müessesatın 

ihtiyacı olan pirinç ve bulgur kapalı 
zarfla ayn ayrı şartnamelerle münakn 
saya konmuştur. Baladaki ihale tarih 
ve saatlarda Ankara merkez satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak ve tekliflerini vermek 
üzere tcminatlarile me1.kur komisyona 
müracaatları • 

çüncü hukuk mahkemesince açıl· 
mış ve eşyası tesbit edilmiıtir. 
Mahkemece müttehaz karar da
iresinde defteri tanzım edilen 
eşyadan konsol, kenarı yaldızlı 
ayinn, masa, divar saatı, kanepe 
sandalye, bakır manğal ve saire 
15-11-930 tarihine mUsadif Cu-
martesi günü saat dokuzda ve 
yazlık manto, entari, iç çama· 
şırları, kostüm, hamam takımı, 
perde ve saire de 16-11-930 pa
zar günü saat dokuzda mezkur 
bir numaralı hanede açık arttır· 
ma ile satılacağı ve alacak ve 
borçluların bir ay zarfında ve 
mirasçıların da ilan tarihinden 
itibaren Uç ay içinde mahkemeye 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

l\1ünakasa ih\nı 
Danıştnfaka Lisesi müdürlüğünden: 
Talebeye muktezi (342) kasket 

(30 pelerin (500) fanite (1000) 
çift çorap (1000) mendil (40) 
takım hademe elbisesi pazarlık 
suretile mlibaıyaa ve imal edile
ceğinden talip olanların 20-11-
930 perşenbe günü saat onda 
Nuruosmaniyede Cemiyeti ted
risiyci 1 lamiye merkezinde bu
lunmalan. 
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rnekteb Rf·ktörJiiğ·ünden: 
Bir adet binek kamyoueti kapah zarr usulile ıuevkii ıııüuakasaya kon'l1nşhır. 

764 Süleymaniyede Şemsettin Mollagürani ma-

Taliplerin şeraitini öğrenmek üzere her gürı, miinaka~aya iştirak için de yevmi 
ihale olan 3 H anunevel 930 tar.hine nıüsadif Çarşamba günü saal on dörtte 
Defterdarlık binası dahiliude müessesatı lktısad1ye ~liibayaat komis::onuna mü· hallesinde Yoğurtçu oğlu sokağında eski 17, 

l 7 mükerrer ve yeni 4, 35 numaralı yüz alt
hıf arım arsa üzerinde ahıap iki buçuk kat· 

racaatları. 

Devlet Demir yolları llAnları 1 ta yedi oda, iki sofa, bir taşlık, bir cihannü- IKV· • A. • K '· ~ 1 [31 ' 
ma, bir laf antre ve sarmç ve kuyuyu ve acı K k l '' } 
akar suyu ve otuz arım arsa üzerinde bir uçu 1 an arı H d d k d . 11 • Ye mu"·-ay arpaşa ve civarın a mu im emıryo ar memurın ..-
mutfak mahallini ve elli arşın bahçeyi ve hd · · · d ·ı · d h gü gidecek albnda bodrumu havi bir hanenin tamamı. ...._ ~ H .,ım a .. roıan '4 ta emınınıo muayene ve te avı erı zımnın a er n 

er ur doktorlar için bir otomobil kiralanacaktır. 
Hulusi Bey Sabiha Hanım :••••••••Tarife ........ : Bu işe talip olacak otomobil sahiplerinin itletme mUfettiıliii 

1958 3054 Beyazıtta Hurma sokağında eski 4, 4 mü- : 1 Defalık turu' SO • tahrirat kaleminden tedarik edecekleri şartnameyi okuyarak işbu 
kerrer ve yeni 24 No. lı yetınit dört arım ar- : 2 • • 50 : ayan 20 ıncı perşembe iÜnü saat 15 te Haydarpaşada icra edilecek 
sa üzerinde kargir üç buçuk katta alb oda, : s • • 65 • münakasaya 100 lira teminat akçesini hamil oldukları halde işti· 
bir daraça> bir antre> iki sofa, bir balkon, : 4 25 rakleri ilan olunur. 

• • • bir mutfak ve kırk sekiz arşın bahçeyi havi ~ ihtivaç kalmayın· 
tamire muhtaç bir hanenin tamamı. : ClJVlJ kadar ( azamr 

Mahmut Celi.lettin B. • il,. d l 100 Konya • Yenice hatb üzerinde 292> 296> 306 ıncı Km. terdeki laf • 10 defa ) an e i -
Ortaköyde eski Ayazma ve yeni Güçeoğ· : mek uzere malt.la ocağından Toros tünelleri tamiratı için çıkarılacak yonma kemer 11e 

lu sokagwında eski 24 mükerrer ve yeni 25 nu- • moloz latı kapalı zarfla münakasaya konınuttur. 
• Abonelerimizin her üç aylığı için 

maralı doksan dört artın arsa üzerinde ah- ! bir defa
11 

meccanen'. • Münakasa 8 birinci kanun 930 pazarteai günü saat 16 da Ankara-
•ap iki katta ür oda, bir sofa> bir mutfak, • • da Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
:s- ~ : 4 satırı geçen 11.tnların fazla ~atın : 
bir ta§lık> bir sarınç ve kırk dokuz artın hah- , için 5 er 1ıı::nru$ ummolunur. • Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 

900 3625 

çeyi havi bir hanenin tamamı. Hasna H . "•••••••••• ••••••• .. ••••••: teminatlarını ayni günde saat 15>30 a kadar münakasa komisyonu ki-
1298..ı; .1796 Kasmıpaşada Kurtçelebi mahallesinde FIRSATTAN 1ST1FADE ED1N1Z- tipliğine vermeleri lazımdır. 

Şeyh sokağında eski 9 ve yeni 11 numara- Bağlar başında maa arazi merhum Talipler münakasa tartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada, 

1000 4057 

1002 4247 

lı iki yüz seksen dört artın arsa üzerinde Bahri Paşa haneleri Oskürdada Sulh Eskitehirde ve Konyadaki idare ve znelerinden tedarik edebilirler. 
Şeyh sokağında bir buçuk ve bahçe cihetinden mahkemesinde 8)12)930 pazartesi on ,.. ,.. 
kargir üç katta ve beş daireden ibaret olup dörtte satılacaktır. Dosya 930)26. Civata ve vidaların kapalı zarf la münakasaaı 29/12/930 pazartr 
biri sandık odası olmak üzere on yedi oda, (1) • 15 Ank d D 1 D · il idaresinde yapıl•-
iki sofa> ayrıca camekanla bölünmüş salon sı günü saat te ara a ev et emıryo arı 
şeklinde bir sofa, bir antre, biri ufak olmak FIRSATTAN iSTiFADE EDlNlZ caktır. 

- Bağlar başında maa arazi merhum Münakasaya İftİrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakıı-t üzere üç mutfak, kömürlük ve odunluk> iki 
ocak> iki çimento ev alb> üç merdiven alb> Bahri paşa haneleri Osküdarda sulh teminatlarını ayni günde saat 14 30 a kadar komisyon katipliğine 11et" 
bir koridor> iki kuyu, bir Mrmç, iki ıahniı mahkemeside S)l2)930 pazartesi on meleri l&•ımdır. Taliple~ mUnak~aa 1artnaınelerini on lira muka~ 

dörtte satılacaktır. Doeya 930)26 3 de Ankarada ve Haydarpaotada lda re veznesinden tedar1'k edeb1°lı'-•.-.v• ve bin üç yüz fcxrk bir arJın bahçeyi ve bah- -s lllP"" 

çe etrafında duvarı havi harici ııvasız cüz'i SATILIK - Az mustamel bir hibe- lf- • 
noksanlan mevcut yeni bir hanenin tamamı. ret kürk manto zincap kürkünden pa· 1460 M 3 muhtelif kerestenin kapalı zarfla münakaadl 

Abdülkerim B. lantin ve Şam mamulatından fildişi ve 8-12- 930 Pazartesi ıünü saat 15,30 da Ankarada DeTlet De-
Ortaköyde Yeni Meyhane sokağında es- sedefli ut Galata, Minerva han No 35, miryollan idaresinde yapılacaktır. 

ki 17 mükerrer ve yeni 37 numaralı doksan her gün 12 1)2 - 2 1)2 kadar müracaat. Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
altı ar§ın arsa üzerinde bir kab kargir bir (2) teminatlarını ayni gUnde saat 15 e kadar Komisyon katipliğine 
katı ahşap olmak üzere iki katta dört oda> HANIMLARA. _ Mağazamızda is· Yermeleri lazımdır. 
iki sofa, iki methal, bir kuyu> odunluk> kö- tihdam edilmek üzere makasdar ve sa· Talipler münakasa 
mürlük ve kırk dokuz arşın bahçeyi havi tış memuru hanımlara ihtiyaç var. Kil· rada ve Haydarpaşada 

şartnamelerini on lira mukııbilinde Anka· 
idare veznelerinden tedar:k edebilirler. 

yeni bir hanenin tamamı. tabyada Osmanlı Bankası civarında 
Abdürrahman Ef. Nazik H. Hanımlar Pazarı. 

Edirnekapıa eski Ali paşada Tabak- (4) 

yunus mahallesinde Değirmenci çıkmazı ıo- ZABITANA VE MEMURLARA._ 
kağında eski 14 ve yeni 16 numaralı yüz yİr· Taksitle satış. Hanımlar, Beyler için 
mi ar§ın arsa üzerinde ahşap iki katta biri her neli yünlü, ipekli kumaşlar _ Ha-
aofadan tahta ile bölünmüt olmak üzere zır, ısmarlama elbiseler, mantolar, mu. 
beş oda, iki sofa> bir mutfak, bir kuyu şamba1ar> ayakkaplar, lastikler, so~n-
ve on iki arşın arsa üzerinde ayrıca bir oda· lar ve saire. 
yı ve on sekiz arım bahçeyi havi eski bir lstanbul, Dördüncü Vakıf han içinde 
hanenin tamamı. ebia H. Unyon Koltesriat. 

* * * 2000 M3 çam tomruaun kapalı zafla milnakaaaıı 8 • 12 - 930 
pazartesi gtınll saat 15te Ankarada devlet demiryolları idareıiode 
yapılacaktır. 

Milnakaaaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplannı ayni ve 
muvakkat teminatlanoı günde saat14,30 aakdar '::omisyon kltip· 
litine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Aokr 
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler_:_,..... 

1010 4332 Fatihte Kadıçefmesinde Sinanağa ma• (8) Tamirat munakasafı hallesinde Sinanağa yokutu sokağında es· PARA KAZANMAK lSTER MlSI-
ki 5 mükerrer ve yeni 29 numaralı yüz artın NIZ? - Hanımlara, Beylere kolay bir 
arsa üzerinde ahıap iki katta bet oda, bir iş. lşiniz olmadığı zamanlardan fstifa-
ıof a, bir mutfak, bir kuyu, bir tatlık, bah- de edeceksiniz. 2 - 4 arasında müra-
çede su yolunun menfezini ve kırk arşın caat: 

Istanbul Ziraat mektebi 
bahçeyi havi mukaddema arsa elyevm bir lstanbul, Dördüncü Vakii han içinde mudı· rı' yetı· nden •. 
hanenin tamamı. Sadık Ef. Feridun Hanım. Unyon Koltesriat. 

650 4345 Osküdarda Evliya hoca mahallesinde Ko- (5) Bedeli ke•fi (9085) lira 15 kuruıtan ibaret bulunan Halkatıd•e 
ıoğlu sokağında eski 7 ve yeni 5 numaralı Y " 

seksen iki arşın arsa üzerinde ahşap iki kat· T AKS iTLE ISMARLAMA - kain lstanbut Ziraat mektebi binasının tamiratı olbaptaki keıif b• 
ta üç oda> bir sofa, bir mutfak> bir toprak 35 Liradan hazır 12 liradan iti- ıarlnamesi mucibince 19 Teşrinisani 930 tarihine müsadif Çart•~ 

1 
e.vlu, bir kuyu ve altmıf arım bahçeyi havi haren elbiseler> paltolar, mu- gilnü saat 14 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münak•,.{.1ı 
bir hanenin tamamı. Ali Ef. şambalar. Hergün saat 9-2 ara· vaz edilmiştir. Taliplerin ıeraiti anlamak için bergün Defterd•' e 

1250 4743 Üsküdarda Altuni zade mahallesinde sıoda Sultanhamamında banka- binasında müesaesatı iktisadiye mübayaat komisyonu kitabetine ; .. 
Hacı İbrahim ağa sokağında eski 5 ve yeni )ar sırasında Dikraoyan hanında münakasaya iştirak için de yevmi ihalede mezkür komisyooalllY 
11 numaralı yüz yirmi dört artın arsa üze- bir numaraya müracaat. ( 9) racaatları. _--:::: 
rinde ~fap. üç k~tta yedi oda, iki sofa> bir -:--- ft-luhtelit hakem mahkcmel;;; ~er 
taşlık, bır kil~r> ~ır mer~iven altı, .~ir ku:.U mış bir gün ~üddetle icra kılı.nan . a~~ni ~üzayede ~.eticesinde hı.z~la: dinde Türkiye Umumi ajanlığırıdatı·etJS 
ve kırk arım uzerınde bır mutfak uç yuz rında gösterılen bedellerle talıplerı uzerınde takarrur ederek bırıncı Türk _ Yunan muhtelit ha~İf 
altmış altı artın bahçeyi havi bir köşkün ihalesi iira ve otuz bir gün müddetle müzayedeye vazedilmiş ve 17 mahkemesinde ikamei da'f/a e lW 
tam~ı. İffet.Hanım ve vekili rüştü Bey. kanunuevvel 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat ikiden itibaren olan müddeilerden bir çoklar•.!.-· 

3640 4787 Osküdarda Altunı ~ade ~ahallesinde müzayedeye mühaıeret olunarak saat dörtte muhammen kıymetini terdikleri adreslerde bulun 
Küçükçamlıca cadesınde eskı 13 müker- •w• • ,. • • maktadır. 1ı-· 

. 47 numaralı üç yüz arım geçtıgı takdırde kat ı kararlarının çekılmeıı mukarrer bulunmuş oldu s· b . b d lardall ., 
rer ve yenı arsa '-"' d d k d dk 'd ına erın u avacı I•'' 
üzerinde ahıap iki katta dokuz oda, bir so- ~und~~ talip olanların ~ezKur gün ~ saat dör e a ar aan ı ı .. ares len Türkiye dahilinde otura~ı:JıO' 
fa, iki kuyu, bir tatlık, çatı katını ve kırk ıne muracaat eylemelerı ve ıaatdortten sonra vuku bulacak mu raca vakit geçirmeksizin heınen 111 ~ 
artın arsa üzerinde bir mutfak, bet dönüm atların kabul edilmiyeceği ve mezkUr emlake evvelce talip olanların mahkeme kalemine !ahı~ d:jı4 
bin iki yüz altmıt arım bahçeyi havi eski kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur eyle tahriren müracaatla tıınd~~ı ısı" I' 
;Mr hanenin tamamı. Fatma Seniye Hanım. diği takdirde müzayededen çekilmit addolunacakları lüzumu ilan o adreıl~rini ~i~dirmeleri ~ 

Yukarda cına ve nev'ile mevki ve müıtemili.b yazılı emlak alt- lunur. hemmıyetle ılan olunur. f:ı, • h'fi' 
. .._ Mes'ul Müdür: Re - ~· 


