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5. C. Fırkası 
niçin yaşıyamadı? 
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VAKJT hayırlı bir teşebbüste bulunuyor 6:AZİ HZ. 

Yazan: Hakkı Tarık 
porcular, sizi barışmağa çağırıyoruz . K!!.!e!!!~ .. ;!~'!!!..~r 

Bir tek kelimeyle : 
doğuıundaki kusur-

- -----------------·~----·----=-------::-----
lVlaksadımız aradaki ihtilafı yine dost c,Jarak dinlemektir Cümhuriyet halk fır· 

kasının inkı li.pçı ol
duğundan bahsettiler dan,ıui teşekkülden .• 

Tiirkiyede hiçbir fırka ser
best fırkanın gördilğil mü
aalt havayı bulamıyacakhr, 

diye iddia edebiliriz 
s.c. fırkası niçin yaşayamadı? 
bir kelimeyle: doğuşundaki ku

surdan, sui tetekkülünden ... 
bliyük reisin teşvik ve tasvi

bini takip eden umumi hüsnü 
kabule, umumi esirgenişe rağ
ınen yüzüncü günde kendine 
kıyarak dünya dağdağasmı terk 
edip gidişi bu sui teşekkülden
dir. 

ben "bir farka ile cümhuriyet 
olma%!,, «fırkaların çokluğu cüm
h~riyetfn tekamülünü gösterir» 1 
diyenlerden değilim. yaşayan in
aanları mutlaka ayn ayrı dilşün · 
ıneye aevk veya ayn ayn düşü
ntır tasavvur etmenin nazari bir 
kıymeti yoktur. muayyen bir dev
rede memleketin idare siyase-
tinde bir ittifak manzarası gös
terseler bOtOn bu fikir birliğin-

. eni teşekkül eden mıntııkanın n:ı~i 

Aptülkadir B. 
Sporcularımız arasmdaki ikilik 

devam edip gidiyor. Bu hal 
yalınız sporcıları y~ lmız sporla 

nuntakanın bazı rükünlerile fede
T01Jyon teıekkülü ar01Jındaki ihtUdfın 
kongreye kadar intikalini spor haya
tınuz için faydalı, i8tanbul teıkildtı
mız için ıercfli bulmuyorum. iht,Udfı
nızı bir bitaraf dost olarak dinlemek 

ve uygun bir hal ıekli bulup kardeı 
ellerinizi birleıtirerek türk sporu için 
sizi daha mücehhez bir i8tikbale sev
kctmektc bir hizmetimiz olabileceğini 
söylediler. 

size hizmet arzediyorum. yanndan 

sonra, matbuat cemiyetinde, saldhi
yetli arkadaşlarınızla görüşmek be
nim için zevk olacaktır. 

alakadarları degil, her kesi mQ

teessir etmektedir. Her kes Tür
~iyenin en kuvvetli spor me'rkezi 

den, clil birliğinden cumhuriyet 
h6yledir diye vaz mı geçsinler, pa
... m parça mı alsunlar? 

bununla beraber, türkiyenin 
hugGnkn haline de baksak gö
riltleri, dilşünüşleri birbirine ben
ıeıniven o kadar vatandaş bu
~ ki bunların her sınıfman 
~"dilerine "ore birer teşekkül 

5. C. Fırkası 
Infisahını resmen Dahi
liye vekiletine bildirdi 

t:Qda xctirmc:si, -:niliayet, R'açı-:t--Y•n bir zaruret telakki 
f nur ve yalnız memleket men-
i!_8_ti cephesinde çalışan samimi 
--.nların ve selim akılların te-
:•yOUerine tercuman olan ka
i ~ıılar, buna bir zaruret olduğu 
ÇaQ müsamaha gösterirler. 
. ~e~ fırka aleyhdarlarının han

r.•nı isterseniz, söyletiniz, size 
lç bi.ri cümburiyet ve Jiyiklik 

tl;Yhınde bir teşekküle hükume
et .ınüaaade etmesini müdafaa 
lbıyeceklerdir. 

lele; insaf ile söyleyiniz, siz mem
) ette liyik olmıyan kimse bu-
~Gnıadığına inanıyor musunuz? 
.unlara serbest bir münakaşa, 

tiıli la açık bir propaganda hakkı 
konıınıyarak, bile bile bir tahak-
Ya ID Yapmq olmuyor ve böyle 
"ap:~•yı da bir vatanperverlik 

Zuesi saymıyor miyiz? 
(Alt taralı altıncı sahifede) 

ikinci tertip 
kuponlarımız 

. ~nci tertip kuponlarımıza 
~ak eden karilerimiz önü
p llıdeki cuma, cumartesi ve 
•zar günleri saat öğleden 

~llra birden beşe kadar mat
ti. iılD17.a gelerek kur' ayı elle
ia be çekecek ve kendilerine 
la:d et eden hediyeyi alacak-

ır. 

at~\lr' aya iştirak edeceklerin 
de ı d?kuz kuponu neztlerin
dett!:li~meleri ve evelce kay
"'•ta. IDIJ olduklan adresle mü
li~ t etmeleri ehemmiyetle 

olunur. 

21 le . . . C 
1( • ırınısanı : uma 

rtıin~fidenin ilk günüdür. Ad
"e 

1 
kaydettirmiyenler bugün 

~"';tın mOracaatıa ihmal 
~nler. 

DQhiliye vekaleti tasrada fırka mensuplarının 
tecemmüat kanununa muhalif tezahürlerine 
meydan veriJmemesini taminıi~de tebliğ etti 
Ankara, 18 (V AKIT) - DahHiye ve

kaleti Serbest fırkanın infisahı hakkın
da vilayetlere gönderdiği tebJiğde di
yor ki: 

"Ali Fethi imzasile bugün vilayete 
verilen bir istidada S. C. fırkasının fes. 
hine karar verdiğini ve bu kararı fırka 
teşkilatına tebJiğ ettiğini bildirmiştir. 
Buna göre taşrada fırka mensuplarının 
tecemmuat kanununa muhalif her tür
lü nümayişkarane tezahüratına mey. 
dan bırakılmaması ve muhilli asayiş bir 
hadiseye meydan vermiyecek tedabiri 
lazime ittihazı tamimen tebliğ olunur.,, 

SERBESTÇiLER YOLDA .. 
Ankara, 18 (VAKiT) - Fethi, Nuri, 

Ağaoğlu Ahmet Beyler lstanbu1a hare
ket ettiler. Fethi Beyi muhtelif sefa
retlere mensup zevat teşyi etti. 

FIRKA KAPANDIKTAN 
SONRA.-

Ankara, 18 (VAKiT) - Serbest Fır
kanın kapandıktan sonra taşra ocakla· 
nnrn da kat'iyetle kapanacağı anlaşıl· 
mıştır. Merkezi umuminin feshinden 
sonra ocakların kanunen mevcudiyeti 
yoktur. 

Vilayetlerdeki ocaklar tasfiye edil
mektedir. Serbest fırka nizamnamesi
nin muvakkat maddesinde cemiyetin 
feshi salrıhiyeti merkez ocağına veril
miştir. Cemiyetin teşekkülü kongreye 
müstenit olmadığından fesihte umumi 
kongreye ihtiyaç yoktur. 

H. FIRKASINA DÖNECEKLERMIS 
Ankara, 18 (V AKIT) - Serbe~t fı;. 

ka azasından Taliit (Ankara), Mehmet 
Emin, Rasıh, Naki .,, lcr Halk fırkası· 
na geçiyorlar. Fethi B. ve arkadaşları 
mecliste murakabelerinc devam edecek 
Jerc!ir. 

* * * Fethi bey 
istifa ihtimalındende dem vuruyor 

Ankara, 18 - Fethi bey ken
disi ile görüşenlere: 

- Mecliste müstakil çalışaca· 
ğım.. Halk fırkasına (J'irmem 
mevzuubahis değildir. icap eder
se istifa ederim .. ,. Demektedir. 
Fethi bey Serbest fırkaoın vili-

yet ocaklarına fesih kararını bil
dirmiştir. 

• 
Son şube --Tetkil edılmemi,, tetekkül 

etmiş! 

Mülga Serbest fırkanın son 
şubesi Vanda açılmıştır. Fakat 
bu açılış gayet garip olmuştur. 

Serbest fırka teşkilatını Şarka 
kadar tevsi etmemek kararım 
verdiği halde bu şube orada 
kendiliğinden açıhvermiştir. 

Serbest fırka dağılmasından 
üç gün evvel, bu teşekkülü ta-
nımamış ve kendilerine bunu bil
dirdiği gibi Van valisine de ma
lumat vermiştir. 

Buradakiler ne diyor 
Serbest Cümhuriyet firkası 

Istanbul ocağı erkanından Orhan 
Mitat Bey, fırkanın kendi ken
dini ilga etmesine sinirlenmiş ve: 

- Olamaz, efendim, F etbi 
Bey kendi kendine fırkayı nasıl 
feshedebilir? demiştir. 

Ziya Molla Bey ise şu sözleri 
söylemiştir: 

- Fethi Bey fırkasını Gazinin 
işareti ile teıkil etti. Bu mevkie 
bir intihap neticesinde geçmedi, 
feshetmekte serbesttir. 

lsmail Hakkı beye gelince: 
O, konferans vermiye başlamqb: 

- Bekliyelim, diyordu. Gazi
nin seyahatinden mutlaka iyi 
neticeler çıkacaktır. 

V- A- K-1-T 
ın 

3 üncil tertip hediye 
kuponu : No. 38 

Eski mıntakınm reisi 

Yusuf Ziya B. 
olan lstanbulun bu ikiye bölil
nütle neler kaybettiğini fU geçen 
bir aylak zaman zarfında acı acı 
gördü ve anladı ki spor hayatı 
felce uğramıatır. iki ayrı partiye 
ayrılan iki ayrı teıekkül vücuda 
getiren lstanbul kulüpleri biri 
diğerinin yaptıklarını bozmak 
üzere menfi bir faaliyet göste
riyor. Bu sporun ileri yörütill· 
mesinden ziyade karşı tarafa bir 
gösteriş mabiy etini geçmmeek 
tedir. 

Halbuki arada bu iki parti o
luşu icap ettiren sebep, şahsi bir 
anlaşamamazhktan ileri geçe
miyor. 

Vakıt bunu bu sütunlara hiç 
bir tarafı tutmıyarak olduğu gibi 
aks ettirmiı ve diğer refikleri· 
miz maaleaef şu ve bu tarafın 
lehinde ve aleyhinde yazarken 
gazetemiz her yazısında bu 
anlaşamamazlığm bertaraf olması 
için sQtunlarile elinden geldiği 
kadar çalışmıştır. 

Vakıt sporun ileri gitmesi için 
peşinde çalıştığı bu tarzı hare-
keti şimdi filen de göstermek 
arzusundadır. 

(Alt tarafı 5 inci sayıfada) 

I~mirde zelzele 
lzmir 18 (A.A.) - Bu sabah 

saat dokuzu on iki geçe hafif 
ve seri bir zelzele olmuıtur. Ha
sarat yoktur. 

Bilyiik Gazinin tetrifinden 
mütehassis olan Kayseri 
halkı bir bayram gününü 
idrak etmi,cesine mes'uttur 

Kayseri, 18 (A. A.) - Reisicümhur 
Hazretleri refakatlerindeki zevat ile sa 
at 13 ü çeyrek geçe Kayseriye muvasa
lat buyurmuşlardır. Gazi Hazretleri 
Kayseri yakınlarında Beydeğirmeni is
tasyonunda kendilerini karşılıyan vali, 
belediye reisi kolordu kumandanından 
mürekkep Kayseri heyetini kabul huyu 
ranlk Ka~eri hakkında bazı malOmat 
ve izahat almıılar, emir ve arzulanna 
binaen istikbal merasimi yapılmamakla 
beraber Kayseri istasyonunda büyük re 
islerini görmek için toplanan kalabalık 
bir halk tarafından hararette aUatlaa
mış ve sellmlanmışlardır. 

Reisicümhur Hazretleri trenden fM. 
rek, otomobillerile hükumet dainıllal 
teşrif buyurmuşlardır. 

Kayseri, 18 (A. A.) - Relsictlmlnlr 
Hazretleri hükGmet dairesinde dalüıl
ye Vekili Şükrü Kaya Bey, Ktltalıya 
meb'usu Recep B., ,.e vali beyle yalanı 
kalarak uzun müddet görüştüler. BU& .. 
hare kolordu dairesini ve belediyeJI sl
yaret ettiler. Liseye giderek dersaneler 
de talebe ve muallimlerle yakından te.. 
mas ettiler. Talebeye sualler BOrdalar. 
Ezcümle edebiyat şubesinde manat
derslerini dinledikten sonra muallime 
ıstılahları türkçeleştirmek ve talebe i
çin daha kolay anlaşılır bir hale getirı
meğe çalışmak *-T.NJestnde ~alund• 
lar. Liseden aynhrkeit tatil tHi 
tekmil talebenin bUyiik reisi candan at 
kıtlryarak ve yollannda kO§Uprak gös 
terdikleri samimi tezahür mektebi bir 
bıyram yerine çevirdi. Gençlik melde
bin bahçesinde beraber resim çektirmek 
için etrafında bir heyecan çerçevesi tef 
kil etti. Alkış ve yaşa sesleri arasında 
liseden ayrıldılar. Cilmhnriyet Halk 
fırkuı merkezini teşrif buyurdular. Re 
isicilmhur Hazretleri burada fırka he
yeti ve sabık Serbest fırka azası, bele
diye azuı ve halk ile temas ederek mem 
leketin hal ve istikbali hakkında hasbii 
halde bulundular. Climhuriyet Halk fır 
kasının inkılApçı bir fırka olduğunu ve 
yaptığı inlallplarm ehemmiyetini hatır 
Jattılar. Cümhuriyet halk fırkasının on 
dört milyonluk türk milletinin terakki 
ve teklmülü hususunda tam bir f era
gatle yapmuı IAzımg~len vazifelerden 
bahsettiler. Halkın alkışları araaında 
oradan ayrılarak trenlerine avdet bu
yurdular. Akşam yemeklerini trende ye 
diler. Vali ve kolordu kumandanı bera
ber idiler. Tren yarın sabah Sivasa ha
reket edecektir. 

Tutyaoı yehudi hikAyeıi 
Gazi Hz. eve1ki gün Ankara• 

dan hareket ederlerken Kompar-

Terkos Belediyeye geçerse .•• 

Muhittin B. - Hanım teyze saat bozuldu diye fikayet 
etmipin, aç kapıyıcla düzeltelim. 
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Bize 
I Telgraf hareketleri 1 

Yazınız Teşkilat heyetleri 
Feshe dair 

hareket halinde 
I J' k k l d t ., d Ankara, 18 (V AKIT) - Fırkanın teş va ıt O uyucu arının ert OT agı lT 1ı:ilat heyetleri mıntakalanna harekete 

.. başlamışlardır. Bunlar meyanında İs· 

Yanlış haberler, 
yanlış mütcııealar: 

'' Uc senedı·r haksız olar ak sefalet tanbuıa hareket edecek olanlar, bir iki 
gün zarfında harekrt edeceklerdir. 

çekiyorum ! Jfaradeniz her "tindcn J-Jli-'!tkşgr 

S. C. fırkası lideri fırkayı ni
çİ'n feshe karar verdiğ· ini ilan 
ett i. Bu beyannamenin metnine 
inanmayanlar, hiç olmazsa imza 
sahibini mabut haline getirenler 
olmamah idiler. 

sir etti, bu tadilat meb'us nam
zetlerinin ilanım reiıi umumi o· 
lan Gaziye veriyor . ., diyor. 

Bir okuycumuz 
mektubu gönderiyor: 

. . " .. t zon), Fuat (Rize), Nafiz (F.,rıurum) , A 
şu yanık tastak etti.Bundan sonra bana ruşve -.iz (Samsun), bugün otomobille hareket 

Yanlış! Halk fırkası nizamna
meıinde bir nokta tadili olma· 
dı. Olmak için de büyük kon· 

Efendim 

Evelki günkü nUshaoızda ka
rileriniıin hakkını müdafaa •e 
takip edeceğinizi okudum. 

Benim ıikiyetim ıudur : 
iki ıene eYel rütvet aldığım 

iddiasile defterdar Şeftk bey be 
ni itten el çektirerek mahkeme
ye tevdi etti. Buraya kadar ta
bii haklıdır diyeceksiniz, fılkat 
aaıI kanun•uzluk Ye keyfi İf 
bundan sonra başlıyor evrakım 
mahkemeye tevdi edilmezden 
eYel Tiliyet inzıbat komiıyonu 

memurin kanunu hilAfına ittiha· 
mı mucip mevaddı tarafima teb· 
Jiğ etmeden Ye cevap almadan 
ıfıya ar ve hicabı mucip ahva
limi Yarmıı gibi memuriyetten 
ihraç edildim. 

Tevdi edildiğim Üsküdar ce
za mahkemesinde beraet ettim 
ve temyiz maukemeside beraeti 

verdiğini iddia ve iftira eden şa~ ettiler. 
bıı ta iftira ettiği Üsküdar ceza Celal (lzmir), Vasıf (İzmir), Münir 
mahkemesinde sabit olarak bir (İzmir), Halit (Kars), yarm tzmire ha

Halbuki ~ Y arm » bile yarı 
inanmış görünüyor. Evvela, fesih 
kararı evvelki gece yarısından 
dört saat sonra, Çankayada bir 
mülakattan sonra tahaddUs et
miş bir vaziyet diye gösteriliyor, 
güya bUtün gu.eteler bir ağız
dan fesih kararını · günlerdir dö
nen rivayeti - o gece akşamdan 
ve kendi aralarında verilmiş ve 
Gaziye arzedilmiş bir karar ha
linde yazdıkları sırada kendisi
nin koskocaman bir " yalan 1 ,. 
demesindeki acıyı çıkarmak! ha
kikatte feshe Gazinin müessir 
olduğu iftirasile teJlalhğmı yap
tığı teşkilatın hezimetini koru-

gre lazım. Bahsettikleri saJahi· 
yet ise öledcnberi fırkanm umu-

ay hapıe Ye yüz lira tazminata 

mahkum oldu ve temyiz netice
sinde af kanunundan evel oldu
ğu için mahkumiyeti affe uğradı. 
Bunlara rağmen ne memuriyetim 
iade ne de maaş verdiler. 

Bili sebep iki senedir 4 nü
fuslh ailemle sefil peritan bıra
kıldım. lnzıbat komisyonunun 
kararını refetmek ıçın Şurayı 

devlete müracaat ettim bir bu
çuk senedir bir şey çıkmadı. 

Şu Cümhuriyet ve demokrasi 
devrinde derdimi kimseye anla-

tamayacak mıyım? Benim hakkı
mı kim verecek ve ben çocukla-

rımı sefaletten naaıl kurtaracağım. 
Allah aıkına benim derdimi 

yazın ve beni sefaletten kurtarın. 

Üsküdar Varidat ~k:!tibi 
Fak 

sabıkı 

~·eket edeceklerdir. 

Yunan parJamentosu 
Türkiye ıte dehe sıkı bir 

dostluQa tırıttır 
Atina, 17 ( A.A ) - Hariciye encü

meninde M. Mihalakopulos, Ankarada 
imza edilm i~ i tİll\fnamelerin ne gibi bir 
zihniyetle imza edilmiş olduğu ve bu 
iti lAfnamelerin ruh ve mahiyeti hakkında 
uzun uzadıya izahat vermiştir 

imza edilmiş olan itilAfnameler hak
kında hususi münakaşalar cereyım etme· 
miş, yalnız Türkiye ile daha sıkı bir 
mukarenet tesisi zarureti müttefikan ka
bul ve teslim edilmiştir. Ayni zamanda, 
sulbü ve iki devlet arasında teşriki me
saiyi temin ve Balkanlarda dılıa umum( 
itilU husulünü teshil eden bu siyasetin 
esası da ayni veçhile tasvip edilmiştir. 

mi r ıyaset divanında ki bu divan 
Gazi Hz. le vekilJerinden ve ka· 
tibi umumllerinden toplanır. 

Bizce feaih kararamn sebebi 
ne o dur, ne bu : sadece sabır· 
sızhğın cezasıdır. . 

Eskiler: "kim ki bir ıeyde vak
tinden evel istical eder; mahru
miyet ile muatep o!ur . ., derlerdi; 
[jte o hakikat, bu mahrumiyet~ 
te teevyüt edivor; bu kadar .. 

Zeynei S:lesim B. 
mak, fırsattan istifade, efkarı Meb'us oımak mı 
umumiyetle, içine Gazinin de ka- j stemiş 1 
rıştırıldığ1 bir hürriyet tazyikinin j ı 
vücudundan şüphe telkin etmek Dünkü refiklerimizden biri Zeyne 
itiyadı!.. Besim manevrasmrn iç yüzü meydana. 

Bu noktada en doğru haber çıktığını yazmaktadır. Buna nazarart 

h d · · ı"se fU •· Zeynel Beyin H. fırkasından Serbest Bir şekavet a ısesı 
Kendi kendini fesih kararını fırkaya geçmesi, sonra tekrar Halk fır· 

Ankara, 18 (VAKIT) - Demirlika- k "1.. ·· b b. b' ol· verdikten sonra, Fethi bey, bu asına temayu unun se e ı me us 
Ya köyünden Abdullah ağanın evine al- k · · ı · d , .,.. f B yte neticeyi Gazi Hz. ne arzetmek ma arzusu ımış. zmır e "ası e · 
tı silahh şahıs girmiş, (2500) lira gas- mülakatta hareketinin sebebini izah e-
pederek zevcesini darp, ve ayni köyde üzere Çankayaya gitti; Gazi, fe- derken bu emeJinden bahsetmiş ve goy:ı. 

limanın 6n6ndc duran ·mefsuh "Bu adam hakikaten albn yap- Sesek Ahmedi katletmişlerdir. sih kararını öğrenince ileri sti- Vasıf Bey bu mülakatta kendisine: 
Sarbeat fırka meb'uslarından Ta- mamn yolunu bulmuı,, demiş. Kırklar heyetinde . rülen e1babı mucibeye iştirak et- _ Biz senin için çahşıyorduk. Gene 
IAt beye hitaben.· memekle beraber, farkalarım ter- de cahşınz. Sen böyle yapmamahydıI1• Ağaoğl una ittihaf Ankara, 18 (V AKIT) - Kırklar he- k t kt ı k d l ~ 

- "Talit bey senı·n tutyacı t e me e musır 0 an ar a aşa- demiştir. Bunun üzerine Zeynel Be}' Gazi Hz. leri Ankaradan ha- yeti bu akşam sınet PAşanm riyaıietin-
yahudi ıaa mı ?,, dı'ye sordular. t ti rmm hareket serbestilerini tak- bu lusa sözleri tehie tefsir etmiş \'e ıneb ., reketleri sırasınde Istaıyonda de toplandr. Ç mada seyahate çıkacak 
Herlceain merakını mucı'p olan heyetlere muvaffakıyet temenni edil- I yide lüzum ve mahal görmedik- usluk müjdesini beklemek üzere lstaıt· 

Fethi B. in habrını sorduktan l · · b b 1 d B 1 bu •uale Tal.at bey "Hayır efcıa- miş ve fırka encümenlerinden ge1en :ra erını ey an uyurmuş ar ır. u bula gelmiştir. Fakat bu müjdenin ge · 
d . ld ıonra Ağaoğlu Ahmet B. le la- porlar tetkik olunmuştur. suretle de, "nasıl Gazi emretti, rnediğini görünce "atlatıldım,. diye te-
ım, ö ü,, cevabını yerdi. Gazi f l 
b ti e etmi' er ve: Ankara c}.,.lrtrıl< fı"atı fırka yaptık ,, propagandasma Jaşa düşmüş, Ankaraya telgraf rekn1i; 

te eııüm ediyordu. N k ? d' '- ' u G · t · d fı k - e var, ne yo ıye ıor azı emre h e r ayı tutuyo~ cevap alamamış bunun üzerine gazcte-
Bu sualin hatırlatbğı hadiseyi muşlardır. Ankara, 18 (V AKIT) - Halk fırka- ruz! ,, propagandasını zammede- sine Vasıf Bey hakkında mahut teJgrıı.· 

bilen bir zat bikiyeyi anlattl: Ağaoğlu Ahmet B, : sı grupu Cemil B. (Tekirdai:) ının :riya bilmek l.rısat.a "'""·---~T-1-1....ı .... r""'·--,~- ---~" ...... -----:ı · · · -· 1 "339 da Gazi Hz. Ankarava gel- B'ld ki .. d b k b' setinde toplandı. Ankara eJektrlk şirke Ayni gazete, bu feshin bir sonra Vasıf Beyden "endişeye malt:J 
-

1 i erınız en 8 1 a ır tinin fiat)ara yaptığı zam üzerine mü protesto mahiyetinde olduğunu yok .. mektup yazacağım şeklinde bir ,e 
diklerinde Talat beye mahalleıin- ıey yok pqam. dcmiıtir. nakaşada bulundu. Nafıa Vekili zammı söylüyor: diriıini bir türlü istis- vap ge1miştir. Bunun üzerine tekr31 

deki yabudilerden biri mtiracaat Ahmet B. bu arada Meclis kabul etmemişti. mat; ölilsünü bir türlü! lzmirdeki ümide düşen Zeynel B. ikinci bir tel· 
ederek: Tuttuğumuz bu bliyük Reısi Kizım Pş. Hz.leri ile Af- Grup, Vekil beyin noktai nazarını Nümayiş arasında yaralamp graf çekerek birinci telgrafının ne~rt· 
it paraıı.z glirlllmez, ben tutya- yon mebusu Ali B. e hitaben : terviç etmiştir. ölen çocuğun cenazesini morga dilmemesini gazetesine bildirmiş fak~~ 
dan kalaydan altın yapmaıım _ Hem bizi bu bale soktu- istasyonunda --gö-;;.;- bir muhar- mezara götürecek yerde nasıl Hizmet mensuplara bu telgrafı alır 11,a 

bilirim. Size altın yapayım de- nuz, hem de alay edı'•oraunuz, 1 . Fethi Beyin önilne getirip atmıı- maz ilave halinde neşrettikleri için 1
'1 

J ririmize •unları söy emıştir: ı d ş· d' d fı k t b t B ·· · z ·ı:ıe mit. Talit bey unasıl yapar•ın?,, ? d f Y ar ı. ım ı e r anın a u u- işten geçmiştir. unun uzenne ey "' reva mı iye lAti e etmİ§, Ki· D h"li k"li Bf b d w 1111 
deyince; "En büyügv ünüıe ıöyll· - • 1 ye ve 1 • seya a- nu millete göstererek uyand1r- Beyin bu telgrafı uydurma ol uğ\I 

ıım Pş. : ta çıkmadan evvel benimle rörUş- dıkları ihtilAl havasım zehirle- iddia etmiştir. 
yebilirim, fakat onun huzuruna - Hiç alay olur mu ? size mek istemiılerdi. Bunun için mekte devam edecekler. işte pi- HİZME'l'E GELİNCE . 
çıkmak için de elbisem yok demiş öyle geliyor. Cevabım vermitlerdir. Ankaraya gitmitlim. Yarın 11Bu- lin buJ.. Hizmet gazetesi ise telgraf hadiee~'. 
Talat B. kendini giydirip kuşat- gün., sabah Mudanya yolu ile * * hakkında intişar eden haberlerin ası 
IDlf, biı- gün alarak kalemi mah- lbrahin1 l'ali B. bugün Bursaya gideceğim. Obür taraf gazetecilerin ver- ziz (Samsun) Beyler bugün otomobil~: 
ıuaa götilrmÜf, merhum Hayati Bursa ya ~idiyor Bursada 00 glln kadar kaldık- dikleri malfımatta da yanhşlık- Beyin gazetesine böyle telgraf çeJ\'.., 
B. e Yuiyeti anlatmış. Birinci umumi müfettiş ibra- tan sonra tekrar Istanbula dö- lar Yar: Meseli lnkılip mubabi- çekmediğini tahkik için Ankaradan Jl1uıt 

Gaii Hı:. yalmı: Talat beyi hım Tali B. dün sabahki ekisp- neceğim. Gelecek ayın yirmisin· ri, "Fethi Beyin fesih kararında fettiş gelmediği, böyle bir maluınat~i 
kabul etmif, Tallt bey hikayeyi resle Ankaradan şehrimize dön- ne doğru da ıarktaki vazifemin Halk fırkası teıkilit heyetinin ancak bir mahkemenin istiycbilec;if· 
olduğu gibi anlatınış Gazi Hz. mllttür. Kendisini Haydarpaşa başına gideceğim.,, nizamnamede yaptığı tadilat te- şeklinde bir beyanatını neşretmek~ 
mı!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"VAKiT "m tefrikaaı: 8 Ecnebi bir memlekete firar,.. . .. Bu çalıp çupmalar başı açık - Efendi ne tuhafsın ... 
O kadanm bulmak herkese mü· sirkat •eklinde yapılamaz. Meşru - Neden? 

y w 
yesser olı:,_r mu? namlar ile vaftiz edilir.. Elde edi- - Bana para çalmışsın diye ·f 

- O kadarını bulamazsan na- len nüfuzla ne entrikalar çevril· net edeceğine az çalmışsın diye 1' 
muslu kalmalıdır. Sirkatin de yol· mez. Büyük bir devlet adamımn l ediyorsun... ]:ıı.I 
lan vardır Süleyman Bey.. hizmeti müddetince aldığı aylık - Akıllı bir hırsız olaydın 1' 

- Nasıl efendim? miktarile vazifesi hitamında birik- kara gözlükle hüviyetini sakby31'", ,,. 
Yazan: Hüseyin Rahmi - Mesela çalan büyüklerden bi tirmiş olduğu servetin yekUnu kar- şimdi kaldırım üzerine oturınaı e• 

rine emniyet ihsasile çatarak onun şılaştırılınca hakikat anlaşılır .. Ay- çık alın şişkin ceplerle ortada. ·gJe 
riyazi kat'iyet _ ~ bilinir. Fakat bu yürüdü. sirkatini teahilen hizmet arzetmek .. lığın hasılı cem'i devede kulaktır. zerek caka satardın. Şimdi alel~ g! 

yüzden her gün l : .• k. -e kurban ve _ Öbür taf ailat se nin olsun .. Bu sirkatten hissene yüzde bir ku· Bu ap açık hakikat dünyada dil halk adamından biri senin ına~e~p 
rir ... Söyle din!" . .:>rum... Nasıl caldın? rut düşse ihya olursun ... Dünya ve uzatılamaz. Bu atırıntının ahrette nı dinleae bu düşkünlüğünü, irl•" 

6
• 

Dilenci uzun bir ah çektikten _~Vazifemden ihtila s suretile .. ahrette hiç tehlikesi yoktur... bir mücazatı olacağmı da hiç zan- ettiğin sirkatin manevi bir nıüc;Şıtıf 
&0nra ba,ladı. _ Ne kadar? ı - Çalan büyükler?.. netmem. tı suretinde telakki eder. Ne Y'3~3• 

- Benim nüfuzlu bir amcam u·· b' ı · - Evet devlet kurulduğundan .... Yalnız senin gibi ü,. bin lira zihap .. Eğer her çalan filinin ce ,.. - ç ın ıra... 3' 1 S"' 
vardı. Gençliğimde şöyle inti püf- _Sonra? beri bunlar mevcuttur. Ve hatta çalanların emvali varsa mesruk pa- smı çekseydi bütün bu &okak ,.rdol· 
ten bir tahail ile onun delaleti •a- T k'f h k h . Abdülhamit zamamndakilerin adet ra istirdat olunur. Sarik mücazat nin gibi gözlüklü dilencilerleb ı,. - ev ı , mu a eme, apıa.. • e.r 
yeıinde epeyce aylıklı b~r mem~~i- _ Ailen? leri ve yığdıkları servetle~ı ~alum- g_örür. Ötek~ muazzam sirkatler va- mak lazımgelirdi. Köşe batı şdııf' 
yete fcayırddım .. Evlendım. Evlılık _ Karım öldü .. Çocuğun biri de d.~r. O zam~~ ~n~ara ~ıçbır şey rısler uhdesme meşru mal kaydol~- kalından en büyük tüccar.a . ~i 1''' 
ten çabuk bıktım. Çar çabuk cıyak sağ kalan timdi kunduracı çırağı- soylenemedıgı gıbı bu sırkatler bu nur. Ruhu nurlara garkolsun bu- herkes çalıyor. UydurabıJdıg ol• 
cıyak iki çocuk .. Her gün bir az da clır... gün varislerin ellerinde kanuniyet yük şairimiz Ziya Paşa merhum dar, çalıyor. Cezadan kaçnıak 1",, 
ha zayıflayıp çirkinle§en dırdırcı, Ailemin ve namusumun mahvın kespetmiştir. meşhur iki mısramı kalbinden ta· larını göstererek çalıyor. Eğer eıı 
sinirli bir kadın .• Henüz gencim. dan sonra kafama bir kurşun sık· şan bir ateşle yana yana söylemiş- zanılan para herkes için nııı~~~Je 
Eğlence arıyorum. Tabii gözlerim mak metanetini de göateremiyerek Bu kuponu ke~ip birikti- tir: ve müsavi bir emek mukabıltı,lc' 
·ı 'nd h • d .. d·· F k · b l d .. ı·· Milyonla çalan mesnedi izzette I d h tl l nçlatı •.4 aı e CTI en ance on u. a at ı§te ura ara Uf um.. riniz; bir .Jır4 kponu ge• 

1 
o say ı za me er, c;:aza 

1 4J<w 
sere raz . T d" ....-

amcam da öldü. Umumhane, ve o- - Ahmak üç bin lira çalınmaz... iiıen VAKlTın t'ilrl'il turlu Birkac kuruşu mürtekibin cayı lar mütevazın gelebı ır ı. ,ğı' 
nun tetümmabndan olan İ§ret, ku- - Ya ne kadar çalınır? ~ kilrektir. bunun imkanı yok .. Birisi parırı ı"'' 

V 'rk hedivelerinden birini 1 kas. mar... e ıı at. - Tövbe yoksulu olacak kadar.. Dilenci Süleyman B. şaşkın bir nı kımıldatıyor. Milyon ar d.,r ,ıt 
.... Keyfiyet böyle xeşfiniz gibi Mesela elli bin lira ••• yüz bin lira.. hendi ~~çip alacaktır jeıtle: yor. Öteki zavallı ak,aına ka rı) 

- _,Devamı yarı 



. ( VWiyette Barem 1 
ilk mektep muallimleri 
Haur dan itibaren biriken 
Barem farklannı alıyorlar 

1 Me ele henüz bitmedi ! 

Hikmet B. 
Müddei umumı t\enen ve vekili 
Kenan beylere oevap veriyor 
Sabık müstantik, Bandırma 

ağır ceza mahkemeai reisi Hik
met B. in lstanbul müddei umu
miıi Kenan B. aleyhindeki da
vaıından tarziye üzerine mi, tar·· i 

ziyeıiz mi vazgeçtiği hususunda 
iki tarafm aözlerini Ye Hikmet 
B. in bilvekile tarziye verdiğinin 
ileri aUrUldUkU Kenan B. in avu
katı Kenan \Jmer B. in ifadeaini 
ya:ıd,k . Fakat, meaele henOz 
bitme mittir. 

Diin HiLtmet B., ikinci bir 
mektup a-önderdi. Hikmet B., 
bu mektubunda meselenin esa
ıına ait olarak şunları yazıyor: 

"Me.s'elenin esası: - Kenan B. a
leyhindeki davamdan tarziye üzerine 
vazgeçtiğ i mhakkındaki mahkemede 
mesbuk ifadatımın doğru olup olmadı
ğıdır ... 

1 i mısra! 
Mefsuh fırkada 
muhasebeci tet
kikatla meşgul ... 

Kenan Ömer Beyfendi tavzihlerilı• • 
Muhascbei Hususl1e müdürtt Cemali beni değil, müekkillcrini alenen bir da- Serbeı E1rkanın Jstanbul 'mer· 

lstanbul ilk mektep muallim· ha tekzip etmiş bulunuyorlar. Müşarü- h.ezi erkanı fesih haberini gaze· 
leri ile muhaaebei huıuıiye me- nileyh adliyenin en yüksek makamında telerde görünce inanmamışlar 
IDurlarmm baremi için idarei bu kıymetli hizmetleri sebktemiş : bütün ve derhal Ankara ya telgraflar 
ıusiye müdürlllğUnce hazırlanan türk adliyecilerinin müşterek hürmeti- çekmiılerdi. Fethi beyin tebliği 
cetvel Dahiliye vekAletine gön- ni kazanmış bir şahsiyettir. Mesleki h:1 fırkaya gelince büyük bir hay· 
d ·ı diselerde kendi mtitalealarrnrn daima 
erı miı, bilihara muhasebei hu· retle karşılanmıt ve bu hayret hürmetle karşılamak isterim. Müşarü· 

•uıiye müdürü Cemal B. de An nileyhin bu hasaiJini :\lüddeiumumf Ke dün bile denm etmittir. 
k~r•.Y• giderek bazı iıahat yer· nan Beyfendi pek iyi bildikleri içindir Maahaza hakikat anlaşıldığı i· 
nıııtı. ki, mü~kül bir vaziyetten kurtulmak e- çin •· c. laYhası evelki akşam 
Aldığımız malömata ıröre cetvelin melile böyle muhterem bir vekilin ce- saat altı buçukta indirilmiştir. 

Darülfl'JnundA 

Yarından itiharen hara · 
retli celselere ha ~1n·or . . 

Divan azaaı noktai nazar
lannı teabit ettiler 

Darülfünun divam yarın ikinci 
içtimamı aktedecektir. Bu içti· 
mada bUtçe mUzakeresine ba~-
1"'11acak ve bu suretle emin 
m'41hababna tekaddUm eden gün
lu de hararetle münakaıa edilen 
toev:ıulara baılanacaktır. 

Yarınki içtimada bu bahislerin 
hararetli münakaşalara sebep 
olacağı tahmin ediliyor. 

Bugünkü 9ay 
Hukuk fakültesi talebesi tara· 

fından bugün saat 16 da Tokat
Jiyanda Darülfünun emini Mu
ammer Raşit B. ıerefine bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

1'ıp hocaları 
Mazhar Osnıan Beye 

cevap verivorlar 

taatik muameleai dün ikmal edi- nahı müdafaasına iltica eylemiş bulunu Dün mefsuh fırkanın eski 
lerek ıehrimize gönderilmiştir. yorlar. merkezi olan Kalmia apartımanmda 

Bu müna1ebetle muallimlerin Da,·nnın ı müsebbibi müddeiumumi tam bir uısizlik vardı. 

Mazhar Osman beyin Darül
fünun ve tıp fakültesi hakkında 
yazdığı yazının ortaya yeni bir 
fırtına çıkardığmı ve bu yazıya 
Süreyya Ali ve Muammer Raşit 
beyler tarafından nrilen cevap
lan dün yazmııtık. Tıp hocalan 
da bu hücuma cevap vermekte 
fena ve cahil hocaların kimler 
olduğunu ıormaktadırlar. Bu ara· 
da bir müderris te: 

Hazir odan itibaren tahakkuk Kenan Deyin haksız filü hareketidir. lstanbul teşkilltı erkanından 
ctnıiş olan farkının dünden itiba- Vekili müşnrünileyhin kemali tevazu dün yalnız Murat ve Ha1an Feh· 
ren veril . b I t la feragat rica etmeleri ve bu sözlerini mi Beyler l • t' 

mesıne aş anmı, ır. bı'rkaç d f t k .1 b b D ge mıt ır. e n e rar 1 e era er - en e· 
"1uhteJıt n"'lübodelede Kenan Deyin vekili değil miyim bu tar ır mııre 

M- :. b d 1 :-) . ziyeyi kafi görünüz - demeleri bir ha Eskiden Fethi Ye daha ıoora 
U a e e JŞ eri kikattir ki netice itibarile bunu kendi- lsmail Hakkı beylerin çahşbkla· 

G · . lerl de inkllr etmiyorlar. Tarziye veril- rı odada masa ilzerinde bir kA· 
ırıtten gelecek nıuhac . r· irken lstnnbul Asliye Dördiincü Hukuk gvıda fU fa · .. b t' ı 

' 

... . . rııı ey ın yazı mıı 
er Küllükte iskan cdi- Heyeti fü\kimesını teşkil eden Uç :r.at ld v öriil" d . 

ı k vp hir :um:re müfettişi vakıanın şahidi 0 u~u g uyor u. 
. ece !er olmal< üzel'e ıınzır buıunmaıcta ıauer Pcy1 ;m,.slAh t encümen sahtent 

Gıritten getirilereLt Kallllkte Kenan Omer Deyfendinin _ eski Nişestendii. gü~tendü berhastent 
Y:rlcştirilecek olan 200 muha- bir adliyeci sıfatile içtimai bir vazife Bu mıara lısanımıza fU yolda 
cırin nakline nezaret etmek üze· telakki eyledikleri - tavsiyelerini hür- tercüme edilebilir: 
re mübadele komisyonundan metle karşıladım. Müddeiumumi Kennn Bir iş yapalım diye toplandılar 
~aaih bey yarın Giride gid k- Beyfendinin ihbarları ve mahkeme ka- Oturdular ve ayajta kalktılar! 
tır. ece rarile tebeyyün eden hiHifı hakikat şe- Haıan Fehmi B. ne diyor? 

Defter komisyonun ğhadeti (Udzün~len ~ylarhca abç~kta kaldı- Mefsuh fırkamn Beyoğlu ka· 
Et bl" R 1 . ımı, e ra ı aı emı mu taç ır halde bı zası ocak reiai Haıan F ebmi B. 

in . ~ ı um ara 81t 150 Din raktığımı, ihtiyar valide l"e pederimin 
fhze bunların Anadoluda bı- bu mahrumiyete katlanamıyarak has- d~n .gazetecilere şunları söyle· 

ra dıkla11 emlikin vergiıi esna- talnndıklarınr ve kendilerini tedavi et- mıştır: 
sı.~dan yapılan kıymet takdirine tiremediğimi ve binnetice vefat ettikJe. - lstanbul teıkilAtının yeni· 
Rore dağılacaktır. rini hurnsnr aylarca devam eden şahsi den tesis edeceğimiz bir f11ka· 
. Defterdar Şefik bey dün Tev- f~laketl.erimi bir lfthza düşündüm. Ken ya denedilcceği hakkında bir 
!ık beyle bu kıymet t kd' . . dı kendıme - Her ne de olsa giden gel- gazetenin yazdığı rivayet doj'-
ıcr• su f h kk d a .. ırı~ın mez - dedim. Bu fecayiin mUsebhibine ru değildir. 
tUr re ı a ın a glSru~muş- karşı meslekimin yüksek hny.siyet ve Iatanbuldaki teıkillt için il. 

· şerefi namına şahsan fedakarlığı bir zım olan bütün masarifi. Fethi 
"iltı~~ vecibe telakki ettim. Ve heyeti hakime B. yaptığına ve hiç bir teberrü 

D d ı f muvacehesinde verilen bu tarziyeyi kii- k 
1( oğru eği • fi görerek ve mahkemede de mevzuu ba abul edilmediğine göre ocak-
ldınıır rT.uhtar olamıyacaklar his ederek darnmdan feragat eyledim. !arda mevcut eşya ona aittir. 

hir akşam gazetesi kad1nla- Ben tekrar ediyorum ki tnrziye veril- Esasen böyle bir iti Fethi B. 
tı11 d . t " G b I . • muhtar jntihap edilecek- ~· . ır. ıazetclere işi aksettiren ben de •ıaramadığına göre biz.im te· 

tttın.i yazmıştı. Altkadarlar bunu gılım, Kenan Beyfendinin tel<zip amiz şebbüı etmemize ihtimal göre· 
tk21p t . I . beyanatıdır. iti e mıı er, kanunt ım- M""dd . miyorum. Şimdiki halde muhaae· 
n olrnadı;ı;,.ını ö 1 kt d. . u eıumumı Kenan Deyfendiye ge· b . h l t k'k ki -2 ı Y eme e ır. hnce: kendileri tarziyeyi _ nffedil· ecı esap an et ı etme e 
~.Yede : mck manasına teHikki buyuruyorlar. meıguldür. 

AdJ• y k•J• Bu kelime - gönül alma - demek ol· Orhan Mitat Beyin "Fethi B. 
ıye e 1 l duğunu ve sebebiyet verdikleri vakıala- fesih kararı vermeğe salahiyet-

'l"e/tişaıra bul d ğ ra nazaran tarziye vazifcsilc mükellef tar de;ı;,.ildir,, teklinde bir •ey 
un u u b 1 d ki d '" ·· • Y doğ d ğ .1 , u un u annr uşunmek istemiyorlar. - l d " w •• b"I · M 

Adli r~. e ı . Ve bizzat ,·eya vekilleri tarnfındnn tar- ıoy e ıgmı ı mıyorum. aama· 
a. lat"Ye vekıl.ı Yuıuf Kemal ziye ''erildiğini sureti knt'iyede inkar fih ~.ita_t B .. ~vukatbr, böyle bir 
bitird'lcnbuldakı husuıi işlerini etmel<te iseler de bu inkftrlnn yalnız j . fey soyhyebılır, 

ı ten sonr A k d• f . .. . ._ ..... ,_,,...,._..,,,_,_, ____ 111111 

«lct,lctir a n araya u - ndeı mucerredele~ıne münha~ır knl- balfıdn 7.ikredilen dört muhtere:"';;•; 
"ek · Bua-ün yahut yarın ha- maktadır. Manmafıh, n,·ukat J\.enan (j. muvacehesinde bilvekale ta · . 

et et . d n f d' . "hl . rzıye ven-
dtdit Y OJeaı e ihtimal dahilin- ;er ey ~n ~nın L'l"7:1 e;ı ~:~eleyi bir yorlar. - Çünkü kendi rnuhterem şah· 
't<le .t ı...~•uf Kemal beyin adli- ~~ece~e ·ı a 1 ~r tenv~r ehmış ır. Vekili siyetlerile tarziyenin hiçbir alakası 
~"d eıuıatta bulundu~ hak· muşnrunı e~ un tan.ıye ususunda ve- yoktur- . 
1.:ı • ~lcao hab I d v d kiletnamesınd~ 8arahat bulunmasına n _ Bizzat mahkemed .. ha b 1 ~· d" er er ogru e· r· ·- .. . . "° zır u u-"· uzum yoktur. Çunkuı ahkamı kanunr- narak davacı sıfntile ben şah b 
lle~ yeye nazaran davaya vekalet onun te- tarziye üzerine feragat ediyoru san u 

Ot-4flfrJer bir cemfuef ferruatına da şamildir. Karşı tarafı C - Müddeiumumi Kenan Bm. f d" 
r ·· · h. 1. . . ey en ı 

~ t~~lcll edecekler 1 mu nasıp ır ı anla tayıp suretıle fera- ise: davanın şu suretle sukut u· w. • 

ti .ıOıcJ •ao·atlar k d • • lıgati kabul etmek bir nnıkat için şerefli ve bir daha tecdidi kabil olm:d::::: 
rrı~ ı:ı::ı ~ d ._ al a eb?1ısm· bir tarzda vnzifcsini ifa etmektir. Ve bu zannediyorlar ve diyorlar ki. _Kimse 
'ht en.oraUSr er ır ce· hareket ü kk' l h b · • · · 't4, tcıkU d k ll 1 ' m ve ı esa ına - ıskatı yı tnrziyeye tevkil etmedim Hikmet B. 

r-, birliğin: ;:h'I ~ ıe_ •kn • lblr tasarruf - olmfldığına göre vekalet davasını tecdit kudretine k~ndisini sa
"~ •bıaaişlerdir y o mbga ~- n~med.e aynca sarahaten mezuniyet ve hip görüyorsa mahkemeye gitsin .. 
~•ebette o· r' ano u mu- rılmesme kanunen lüzum yoktur. Halbuki Kenan Ömer Beyfendinin 

"tit~lc:Iercil'/kte toplanarak Netice şu oluy?r : mektuplarında dahi itiraf edildiği veç-
• A - Avukat l"cnan Ömer Beyfendi hile, tarziye bir emri ,·akidir.,. 

l 

- Mazhar Osman Beyin ade
tidir, içinde bulunmadığı müea
aeıeleri fena diye tavsif eder. 
Fakültede müderris olmaması 
bu hUcumların yegane sebebi
dir. Halbuki kendisi henüz "ağ· 
raje,, bile de~ildir, demiştir. 

Beled_~~. 

Beledive ve barem 
Müşterek bütçe ne zaman 

tatbik edilecek ? 
Ankaradan gelen belediye re· 

is muavini Htmit B. aeyahatı 
ve belediye baremi hakkında 
bize şunları ıöylemittir : 

- "K•ııunusaniden itibaren 
belediye ile hususi idare tama
men birleşecektir. Böylece teY· 
hitten sonraki müşterek maaraf· 
Jara belediyenin İftirak niıbeti 
gibi huauslar hakkmda vekaletle 
temas ettim. Bu tarihten itiba
ren müıterek bütçe tatbik olu
nacakbr. Barem ile meşgul ol
madım. Fakat maliye bunu tet· 
kik ediyor. Baremin reddolun
duğu ve belediye memurlarına 
Ücret verileceği haberleri doğru 
değildir. Barem usulu kanuna 
müstenittir. Bu İf Kanunusaniye 
kadar neticelenecektir.,, 

Ôğrendij'imize göre Maliye 
vekileti belediye memurlarını 
devlet memuru saymamakta, 
bunlardan kazanç kesilmesini is
temektedir. Barem tatbik olu
nuncaya kadar kazanç kesile
cektir. 

Terkos mukavelenan1esi 
feshedilecek mi? 

Evelki gün Ankaradan gelen 
Belediye fen müdürü Ziya B. Ter 
koı hakkmda dün de şunları söy· 
!emiştir : 

- Nafia Vekili T erkos işini 
tetkik ediyor. Karar tctkikattan 
ıoora anlaşılacakhr. Belediye 
fesh talebinde ısrar etmektedir 

'" 
Tokyo ıet ı rımız mezunen 

geliyor 
Tokyo ıefirimiz Cevat B. bu 

günlerde izinli olarak şehrimize 
gelecektir. 

ğfal mi ·ı 
Bir genç loz nik:llılanır· 
:,en oı tadan kayboldu 

Muzaffer H.m evi 

Şehremininde bir kız kaçır m 
vak'ası olmuştur. Aldığımız ma 

lfımatı ve bu hususta aöylene 
rivayetlerı yazıyoruz. 

Şehremininde Uzunyuıuf ma 
hallesinde oturan gümrük idare 
sının kaptanlanndan Behce 
Beyin kızı 16 yaımda Muzaffe 
H. dokuz gündenberi ortad 
yoktur. 

Muzaffet H. yalnız evden çı 
karken kt\çük kız kardeşine 
"annem ve haham beni arama 
ınnlar. Ben ir.tediğim yere gidi 
yorum,, demie-tir. Muzaffer H 
biraz evvel A~adoluda müteah 
bitlik yapan bil' gençle nişan 

lanmış, niıan ge-4'esİ eğlenilmi 

ve ertesi gUnt'en itibaren 
nikah haıırhğına baılanmıştır. 

F nkat Muzaffer H Mustafa 
Şükrü isminde tıbbiyeden ihraç 
edildiği söylenen diğer hir genci 
seYmektedir. 

Bu g enç zaman zaman ~~kerl 
ilmiforması ile de gezer, ~~di· 
ıine zabıt süaU verirmiı. Ailesme 
göre Muzaffer H. bu gençin ig
f alatına knpılmıı ve tam nikah 

arifesinde iken nişanlısının ver· 
diği 200 lirayı ve çehizi alarak 
sevdiği gençle evden kaç· 
mıştır. iki genç hala bulu· 
namamıtlardır. Zabıta tahuri· 
yatta devam etmektedir. 

Poliste : . 
Bir kadın 

Dokuz y·Tınden bıçakland 
Evvelki gece Beyoğlunda bir 

cinayet olmuı, ~~ce iki buçukta 
Gülbahçe gazinosundan çıkıp 

evine giden Çaycı Hatice ismin· 
deki kadına Adapazarlı Aptul· 
lah Surı taarruz etmiş aralarında 

kavga çıkmış neticede Aptullah 
S11rı kadını sekiz yerinden bı· 
çaklamııtır. Mütecaviz adam tu· 
tulm tuş t ur. Kadın haıtanededir. 

Cem lyetlerde: 

Loka~t;cı l ar ~emnun 
Lokantacılar namına Ankara· 

ya g iden heyet bugün ıebrimi· 
zc dönecektir. Aldığımız malfi· 
mata göre heyet istihlak vergi · 
sinin kaldırılması teşebbüsünde 

muvaffak olmuştur. Hükumet 
bu ricayı haldı görmüş ve isa
fını vadetmittir. Bu münasebetle 
Istanbul lokantacıları büyUk bir 
memnuniyet duymuşlardır. 

Türk ocagınde konferana 

20 ikinc teşrin 930 perşembe günü 
ıık~ıımı sıııt 21 de Madam des Foug~rC! 
tarafından "Sııhnedc ve salonlnıda şiir 

ve hit ıbet,, me\'Zulu bir kon fer. ns ve· 
rlkcck \'e Türkçeye tercüme edilecektir. 
sunu müteakip Franz Peter Fchubert'in 
en güzel pıırçtılan ç lınacıık tır. Bu kon
f P.ransa hı:rkes gelcbılır 
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laviçrede 

iktısadi buhran 
12 teşrinisani, Cinevre (Başmuharri

rimizden) - Yolda gelirken bunu hiç 

Posta memuru 
"Puşkin, den N klcd~n Ha•an Şükrü 

hntınrudan bile geçirmemiştim. Hal- lSlü scııesiuin mayıs ayında idi. (A) - İhtimal ki posta memuru değiş

buki kağıt parası altın kıymetinde o- vilayeti dahilinde şimdi tamamile harap miştir. Ve ihtimal ki (Dounia) ölmüş· 

YAZAN : Ömer RıziJ 

Vaziyeti ~ slah için yeni bir 
ket lazımdı ! 
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hare-

lan ebedi sulh memleketinde de hemen olan bir yolda seyahat ediyordum. O za tür diye düşündüm. Zihnimden ani bir - Mehmet bana yemin ettiği halde Kendisi, peygamberin zevcesi Hatice' 
herkes iktısadi buhrandan şikayet edi- man içtimai mevkiim itibarile düşkün fikir geçti. Düşündüklerimden biri ya- Osmanın yanına girer de onun saakh- den sonra İslamiyete giren ilk kadınd•· 
yor. Bilhassa Cinevreliler Lozan, Bal, bir halde olduğum için posta arabala- hut diğeri olabilirdi. Müellim bir hiss i na yapı~ırsa bundan onun başka bir te- Hazreti Peygamberin amcası Abbalı 
Zurih gibi diğer mühim İsviçre şehirle- rında ancak iki beygirin kirasını vere· kablelvuku içinde (A) istasyonuna gel- ı:;ir altında bulunduğu anlaşılmaz mı? onun zevci idi. Onunu hem!'ıiresi l\feY· 
rine nispetle kendilerinin daha müşkül biliyordum. Bu sebepten posta memur- dim. Hayvanlar eski poı:ıta dairesinin - Tabii anlaşılır... mune Hz. Peygamberin zev~esi idi. O· 
bir vaziyette bulunduklarını söylüyor. ları bana ekseriya fena muamele eder- önünde durdu. Odaya girince müsrif - Onun üzerinde bu tesiri icra eden nun zevci, isl:imiyeti açıktan açığa ka· 

Sebep? Sebebi birinci derecede fran- lerdi. Ben de hukuken bana ait olma- evJfıt hikayesini tasvir eden tabloları · neydi ve kimdi?.. bul etmediği halde kendisi ile oğlu het 
sız frangıdır. Fransız frangının kıyme- sı lazımgelen şeyleri pazu kuvvetile al- derhal tanıdım. Masa ve yatak ayni - Oen de Mehmcde bunları sordum. türlü eziyete tahammül bahasına islli· 
ti isviçre famgından düşkündür. Ara- mak mecburiyetinde kalırdım. Kibar yerinde idi. Gördüğüm manzara her Fakat bana şafi bir cevap vermedi. miyete girmişler, müslümanların sayı· 
daki fark bir ile beştir. Fransadan ge- bir memur geldiği vakit bana hazırla- şeyin ihmal edildiğini, haraba yüz tut· Bunları sonra görüşürüz dedi. sı çok az iken onlara iltihak etmişler 
len bir yolcunun cebinde yüz frangı nan hayvanları onların arabalarına ko- tuğunu anlatıyordu. Posta memuru bir lşte asri mes'ele budur. Benim asıl di. Liibabe artık ihtiyarlamış, ve atımı 
varsa lsviçre hududundan geçince pa- şarak posta memurlarının bana göster- pösteki üzerinde yatmı~ uyuyordu ... 1- anlamak iı:;tediğim nokta bundan ba~kn şını geçmişti. 
rası yirmi franga iner. Cinevre harp- dikleri adilik n kabalıklara genç. ve çeri girişim onu uyandırdı. Derhal değildir. ı ll t' t . k 1 - kol!· - . k . .. . . 1 ıyar e) ze, onu arşı amaga > 
ten evvel bir franga aldıgı sey için muhteris olmam hasebıle fena halde ı- kalktı .. Bu adam hıç şuphesız eskı pos- - O halde Mehmedi burava rağırtr · h"' ti I"' 1 k • .. (İ 

~ . · :. muş, onu urme e se <tm ıyara ıç" 

şimdi beş frank vermek mecburiyetin- zardım. ta memuru ıdi. nız ve meseleyi ondan tahkik ediniz.. ulmı~. Lübabe odaya girer girmez: 
dedir. Bu açık zarardan dolayı evvelce O gün çok sıcaktı. (A) kasabasnıdan Fakat ne tahavvül?.. Pasaportumu - Bu sırada Mehmet, hiç buraya gc :. 11 d d b" h'" 

1 
tı r' 

. . 1 1 , · • k k ' h f"f b" - . . . - •U o n a ır umma ı ya yo · 
~me~reden bırço~ ~a a ~n F~nSlzl~r bıra~ u~~klaşmıştı ı a ı ır yag_mu.r yazarken uzun uzadıya onu tetkik et· hr mı?... •. .. • demi ti. 
şımdı muamclelennı kesmışlerdır. lsvıç serpıntısı başladı. Araba açık oldugu ı - tim .. ve ağarmış saçlarını, sakallan kar - Bana gelecegıne soz verdı. ş. • • . . .. 
reye gelip para sarfeden Fransızlar ar çin rahatsız olacağım tabii idi. Pek az ma kanşık olmuş yüzündeki derin bu- - Gelemez, Leyla! hiç olmazsa şim- !htıyar teyze, Leylanın geçırdığı 11~ 
tık eskisi gibi buraya gelmemektedir. sonra bardaktan boşanırcasına bir yağ- ruşukluklannı, kanburu çıkmış ,·ücu- dilik gelemez. Benim anladığım şudur lıctı anlatmış, son~? on~n M~~~~t .~. 
Hemen üç taraftan Fransız toprakları mur seline tutulduk. Ve iliklerime ka· dünü" seyrederken titrediğimi hisset- ne Mehmet bana yemin ettiği halde ye- rafı.nd~n buraya g?.ndenl~edıgın~ 50;. 

ve huduttan ile muhat olan Cinevre dar. ıslandım. • . . . . . tim. minini nakzetmi~tir. Sonra Ali, Talha lem.ıştı. Mrehmet, Lubabenm. ~emşıre dt 
bu vaziyet neticesi olarak kazanç mem· istasyona geldığımız vakıt elbıselen Ne değişiklik ya rabbi? .. Oç dört se ve Zübeyr ile sair zevat manasız bir su desı ol~uğundan ° da Leyla ıle so.n . 
bamın en kıymetlisini elinden kaçırmış mi değiştirmek, sonra sıcak bir çay İÇ· nelik bir hayat; kuvvetli, dinç bir a- rette evlerine çekilmişler. Bunlar iste- rece ~l.akadar ~lm~ş, ve ~ı~~medın ıı~· 
tır. mek ihtiyacını duydum. damı bitkin bir zavalh haline kalbetme seler ve meydana çıksalardı bu facia vu nu nı~ın bura;> a ~onder~ıgını so_rrn j. 

Görülüyor ki bir memleketin kağıt Posta memuru bağırdı: ğe nasıl kafi gelmişti?- Hayret için· kubulmazdı. Benim şimdilik yapacağım ~~.th.tıyar teyze, Lubabenın kulagına 
paTasının altın ile baş başa kıymette ol - Dounia, Dounia ! .. semaveri hazır- deydim.. iş, bir ıslah hareketinin tertibidir. Bu gılmış ve: . v· 
ması iktısaden refah içinde bulunma- ta ve git biraz kaymak al!.. _ B . tanıdınız mı? .. Ben eski dost hareketle memleketin mukadderatını - Mehmet onu sevıyor! onunla e 
sına delalet etmiyor. Parası düşkün o- On dört yaşlannda kadar görünen 

1 
dem müfsitlerin elinden kurtaracağım. Fa- lenecek ! demiş. 

· · d. b h b ··1 · k d ·· arınız anım... k t M h t t ·· ·· d d'" t•· O D ·· 1 L"b be · ı· k kat lan memleketlerın ıktısa ı u ranı aş genç bir kız bo menın ar asın an go- H'". .. ren bir sesl cevap verdi a e me e gozum en uş u. n- u soz er, u a mn a a asını 
. u:ıun ve e • b" 1 b' h k t' .. "t t d' ka bir yoldan parası krymeth memle- ründü ve koştu. . . . _ Olabilir ... Bu köye birçok yolcular dan oy e ır. ~re e ı umı e mez ım. lmt arttırmıştı. 

(Bitmedi) ketlere sirayet ediyor. Güzelliği beni teshır etmıştı. Posta uğramış, bu yoldan bir~ok yolcular ge- Osmanın belkı bır takım hat.a.ve kusur 
Esasen lsviçre hariçten gelen seyyah memuruna sordum. 1• • t"r Olabı"lı'r tarı vardı. Fakat bunların hırı de onun ---------------

1 
. ~ ıp geçmış ı .. • ... 

lar ile geçinen bir memlekettir. Yalnız - Bu ~izin kızınız mı? .. htıyar mag • ) . 'd' d •. 
1 

. ., katlini tec,·iz etmez. 
-· d A . - (Dounıa n ıyı ır egı mı. • Fransadan degıl, Almanya an, vus- rurane cevap verdı... lh . . ... b t Leyla itiraz ettı: 

. 1 . . tıyann yuzu uruş u.. b"" 1 d . d turyadan, Macarıstandan, talyadan ve _Evet benim kızım!. Merhume vah· All h bT - Fakat Mehmet oy e emıyor u. 
sair Avrupanın muhtelif yerlerinden desi gibi çok zeki ve çok hassastır.. - , ·la d.

1 ~r·:.1 • ., Ona bakılırsa, Osmanın hataları pek 

• • . : .: J • \ \ • • • • ; •• ' . 

.Sü~idaitct•~·:Se· ahat . . " ... .,..,J·,, • ,, .. Y .. . .J... ., . . 
ıf.. ... ; . . ,. 

h kı • 1 • d b" _ - E" en ı egı mı... b"' "kt" 1 er sene yaz ve ş me•;sım erın e ır Seyahat pasaportumu kaydetmege . d . . . • .• uyu u 
çok kimseler gelir, burada gezer, eğle- basladı. Bende bu mütevzı evi süsliyen 1?tıyar af.afmb. euahmı ışıtmemezlıge Hazreti Ayşe kızmıştı: Limonluk çiçekleri! 

· • ı· h t d d' B ti r '" . hl 1 geldı. Ve ha ı ır sesle pasaportumu o • . . . . . .. el 
n~dr, ıs1 '1: ha ektekrl 1

• u su;e ~l ge ~P resimlen se:re ~a.ldı~ ... Bu ta o da.r kumakta devam etti. Suallerimi kestim. . -:-- ~yla ! _ ıuzım, sen benım bıldıkle· Kendileri de bırer çıçek k~dar guı ır 
gı en erın ıra ı arı para ar ı e e (Müsrif evlat) hıkayesını musavver ı- . . te . rımı bılmezsın. Onun ne kadar toy, ne olan narin vazolarda bazı çıçekler g 
ı · ı·ı · b" f h · · d · b' "ht' Sıcak hır çay ıs dım .. Merak ve teces- . . w _ svıçre ı er genış ır re a ıçın e geçı- ler .. Birincisinde muhterem ır ı ıyar kadar hısı:ııne maglQp adam oldugunu rürsünüz. 
nirdi. . • . . • oğluna para veriyor ve teşyi ediyor ... süs saikasil~ 1 ena halde sıkılı:ord~':"·: bilirim. Onun Osmana olan bütün hu- Boylu bosludurlar, çok yaşıyacaliW 

Halbukı şımdı baştan ha!'m ıktısadı tkinci r"~i"'de gene evli\dın ~efih haya Punçun eskı dosturnu neşelendırecegını sumetinin sebebi akranı gibi büyük bir . 'b" l Fakat dil<' 
• <+ 'n":"iT ~,. ~ dili · . . . . ' ln rına ınanır .a-ı ı o ursunuz. vıı , buhran içinde bulunan hu memleketler· tı canlanıyor! Etrafında yan çıplak ka , .e Dl çözee-eğlni iımt odcr.oh hf-7' mcmurJyctc m~il o1nmtı asıau. v•ıuu katlı bil' bakış, sıze ouıarın gızll . 

de.nı e~·çJki ~dar seyyah gelmemekte- dınlar ve dalkavukları olduğu halde bir müteseJli oldum. Yanılmamıştım. lhti- bu yüzden bir takım siyasetlere karıştı derdi olduğunu gösterir. Al .renkleri".1~ 
' dir. Sırf bu sebeple diğer İsviçre şehir- rakı masası başında eğleniyor". Daha yar teklifimi redetmedi .. Ve düşündü- ğını bildiğimden (Mekke) ye hareketim altında ölüm sarılığının bir zehir gıb. 

leri gibi Cinevre de sıkıntı çekmekte- ötede paçavralar içinde harap olmuş ğüm gibi (Punç) ıstırabını dağıtır gibi den evvel on~ berab~!' .. ge~!r~ek iste· yayldığını fnrkedersiniz. Y~na~tarı~. 
dir. bir genç domuz güdüyor. Ye onlann gı- oldu ... lkinci kadehte dile geldi .. Beni miş, gelmek ısteree~ıgını gorunce ona dan biri kızarıp tutuşurken, oteki 53 t· 

Sonra son Amerika buhranı da ek· dalarından kendiı::i de istifade ediyor ... hatırladı ve yahut hatırlamış gibi gö- Osman aleyhinde hır hareketet bulun- ran nrmeli genç kızlara benzerle,. 
seri Avrupa memlc.ketleri gibi İsviçre Yüzünde nedameti ve derin bir ıstırabı ründü. Ve 0 zaman beni takalbimden mamak için yemin ettirmiştim. F~a~~~ Yaprakları gevşek, saklan yum~şakt;, 
üzerinde büyük bir tesir yapmıştır. canlandıran çizgiler var ... Son resim se vuran acıklı hikayeyi anlatmağa başla- onun bir takım tesirlere bo~n eg~ı~ı Bahçelerde güneşle yanıp riız~flr~· 
Harbi umumiden sonra bütün Avrupa- fil gencin babasına avdctini tasvir edi· dı: anlaşılıyor, bunların ne oldugunu bıl:ı- örselenen kardeşlerindeki gergı~l" 
nın iktısaden tehlikeli bir safhaya gir- yor. Muhterem ihtiyar üzerinde ayni ge (Devamı yarın) hare meydana çıkacaktır. cfal ve yapraklarındaki taze katdıl> tf 
mesine mukabil Amerikanın fevkalade celikler olduğu halde oğluna koşuyor, Kadınlar böylece hasbühal ediyor· hayat bunlarda yoktur. Cam kubbe1 ~ 
zenginleşmesi elinde para olan Avrupa- müsrif evlat babasının ayaklarına ka· ken Hazreti Ayşenin hizmetçilerinden içinde açarlar, yapraklarını gerdildt 11 
lılan Amerikalı mühim şirketlerin, panıyor .. Biraz ötede aşçı besili bir da- biri gelmiş, ümeranın kapıda bekledik- havada rüzgar dalgaları şöyle du~ 
bankaların ve sairenin hisse senetlerin na kesiyor. Büyük oğul hizmetçilerden terini ve kabul olunmak istediklerini kelebek kanatlarının çırpıntısı bile )c:i1 
den satın almağa sevketmişti. Amerika sevinmelerinin sebebini soruyor .. Her söylemiş, Hazreti Ayşe Leyla ile ihti· tur. O billur türbede sessiz, harekets 
bütün bu müesseseleri nz çok mütees- resmin altında almanca güzel mısralar yar teyzeye izin vermiş, kendisi de üme açılır ve toplanırlar. . 1~ 
sir ett~. Bazıla~nm hisse -~e~~tlerinin okuyorum- . Meb'uı tokadı rayı kabul etmek için hazırlanmı~tı. Hayata çıkışları da yaşama~ ıÇ )· 
kıymetı beşte bıre kadar duştu. Bazıla Evin bütün eşyası bugünkü gibi ha- . b' h 'thal _ Leyla ile ihtiyar kadın, Ayşenın hu- deg·il, mezar değiştirmek içindır. 1

11• 

b•. •. bli .. ·cı~ tt' n h r - Tokat me usunun ru una ı d . 1 . g" n utun tun ı us e ı. u a ın ne- fızamda canlanıyor .. Küçük ilaç şişele- . .. .. zurundan ayrıldıktan sonra aıre erme monluk, yerini pahalı porselenlere, . t• 
ticesi loarak lsviçrelilerden de serma- ri ... üzerinde benekli bir örtü ile müte- Serbest fırka sızlere omur. ~- Y~~tık- gittilr. Leyla, buraya giriyorkn titriyor müş, billur, bronz vazolara bıt1l"~,. 
y~lerinden zarar ede~ler çoktur. Onun i vazı bir yatak- ça ~llah Halk fırkasına uzun omurler du. ihtiyar ona yardım etmiş ve onun Süslü salonlarda kah öpüşen bit ~d· 
çın buralarda (Amerika buhranı Avru- Bu ande ev sahibi ayni suretle gö- verı::ın. hümmaya uğradığını anlam,ştı. Leyi~, t• .. h saklar kah bir göniil ı~, 
panın parnsını eritiyor.) sözü sık sık işi zümün önüne geliyor. Giydiği uzun bir Bu fırka bir inkılap köprüsü olmak yatağına yatırılmış ve üstü örtülmüş· 1

.n g~.n~l ın;slne ya,rdım ederek goğil· 
t·ı· H tta C · tl daha iyı" ı · · "d" Le 1. tit • nın goru m • 1• ır. a • en~vreye nıspe e . kaputun üzerinde solmuş şeritlerle üç arzusile kurulmuştu. Müderris smail tü. Elleri buz gıbı ı 1• Y a, remış, nya iliklerde dolaşır. f 
bır iktısadı vazıyette olan Lozan bıle madalya ta~ıyan elli yaşlarında fakat Hakkı Bey gibi direği Meb'us Tahsin titremiş, ondan sonra ona sıcaklık bas- • kl . 1 d "rsem tııtı1 
A rika b h d d·- b·r sekilde :. ' Ser çıce erın nere e go d~ 

me u nının an ıger 1 
:. • • canlı ve dinç bir adam... Bey gibi dubası vardı. mıştı. ihtiyar onu nasıl teda"i edeceği- . ~ 0 tarın bükük boyunıs:rı11 1. mutazarrır olmuştur. Lozana tahsıl ı- .. .. d'" d"" . d'" ·· il d E · · · d b ı te acırım. n rtll • . . . Arabacı ile hesabımı gordum. Tam Fakat üzerine bir kaya uşer, uş- nı uşun yor u. vın ıçın e u unan dünya gamından rireklerin de kU 

çın gelen pek çok tnlebenın ekserısı . d" d"' d k d ı b' 'kta b 1 t' · :s :s • .. .. . bu sırada (Dounıa) semaverle on u. mez dayanamadı, yıkıl ı. a ın ar ona ır mı r a ge ırmış- madıklarını okur içlenirim. ~· 
memleketlenne donmuşlrdır. Bundan • . d"k ti · lbe • 1 b 1 su ile ka t k a içirme ' Jt"' d 1 bi t l b . ted . . . Ikıncı bakışta nazarı ı a mı ce - Merhumun hayatında ıcraat namı· er, a ı nş ırara on - Kış başlangıcında çiçekten bn ~ti' 
leo ayı e:~:n ebi:n~: uk r;:n:~::~=~ den işvebazlığı olmuş~u ... Büyük mavi na yaptığı hiçbir şey yoktur. Yalnız sini tavsiye _etmişl.erd~. ~akat Leyla bu l mek epey. tuhaf. Hatta ben bile )':ır 
ri yhaşı~- f d h ç b' kı t gözlerini yavaşça indırdı.. Onunla ko- son deminde Ağaoğlu Ahmet Bey Fa· tatlı suyu ıçmemış, ıhtıyann ricasına mın başlığını koyduktan sonra '19' "' 

er .. ara ın n ma sus ır sı n ıya b l d D" · e g·r · rağmen onu irmemekte ısrar etmişti JJıt•· 
düşmüştür. nuşmağa a? ~ 1.?'·:. un~a ~vın ı · zıl Ahmet Deye bir tokat atarak genç- . t'" • :s • • • • gadım. Fakat sebepsiz değildir. rd' 

• • • ı miş bir kız gıbı yuzunde hıç hır mahcu- r·· . ···t k. t d" fakat muvaffak Leyl.l, bır az açıldıktan sonra hır sınır b 'Ih d d" kü gazetele , 
Eşyn fıatlanna gelınce, Cınevrede he b' t nisanesi belirmeden suallerime ce ıgını gos erme ıs effı, k 1 d • buhranı ge~irmiş ve hüngür hüngür u yazıyı ı am e elnd unS best (ıt1'~ 

men her şey lstanbula, hatta Ankara- ıye ~ • k d h olamadı. Eğer muva a 0 say 1 • • 1 okuduğum haber o u. er . S · 
ya nazaran daha pahalıdır. Demek ki vap verıy?rdut· Da~sm~ ) bı: d: ~r - işte Serbest fırkanın ilk ve son ag :ıa~;~=~ teyze bu vaziyet kar!'lısında kendi kendini lağva karar verın•Şo-'10r· 
kazanç noksanından mütevellit sıkıntı- punç tekhf et 1~ ( ,~unıa y ··çümüz teşrii icraatı: diyecektik. ne yapacağının 'şaşırarak Hazr~ti Ay- yasi bir intihar karşısında ne dU~ 6" 
ya ~ya fiatlannın pahalılığı munzam b~rdak çay .ver k~1;' : s:nra u gibi Fazıl Ahmet Bey, vaktile osmanh seyi görek h~temiş fakt Aysenin heni.iz sa, ben de onu duydum. Hele öı 

11
' sa" 

olmak~ bu suretle buralarda hayat bırden sankı es 1 e~ bos lmduşkuz meb'usanındaki Tokat meb'usuna pek ·:. .1 · üzake~e etmekt~ oldu.Yunu bep diye gösterdiklerini anladıktB t tc'' 
h l 1 - ta ·ı rt ktad F tatlı tatlı konusmaga aşa ı .. h d" .. umera ı e m "' b' d ha>-rc ifl 

pa a ı ıgının zyı o a ~a ır. a- h~zırlanalı e e olmuş- tebelleş olmuştu. Meğer a ısat gu- anlıyarak buna imkan bulamamıştı. ra o duygular~m~ ıraz a . . eşil 
kat bu Sikıntıyı lsviçreye ılk defa ayak Hayvanlar ~ Y k nün birinde ona bir de meb'us tokatı d Le 1:1 h'" rıştr. Yeni bir ıntıhap devresının ğrllsıJ 
basan bir yabancnın sokaktan hisset- tu. Fakat posta memur~n an ve ~- musallat edecekmi!i! Çok geçme.~~ Y , ummanın ve de nasıl ve niçin bu yola daha do 

i ü kU değildir Çünkü sokak zından hiç ayrılmak fstemıyordum. Nı- ıo• buhranın verdıgı yorgunlukla dalmış, k ld ., 
mes m m n • d t - hayet (Allaha ısmarladık) diyerek on· Bu tokat hadisesini ve yeni fırkanın ihtiyar onun uyuduğunu zannederek o- bu çı maza sapı ı • "ınte1' ~ 
Jarda görllnen her şey bura a servrie ve lara veda ettim Babası bana hayırlı feshini ayni gazetede okuyan bir dostu nu bırakmış ve ev halkHe göreserck o- Sorguların düğümlerini ço 5erflV 
refahın umumi olduğu zannını ve yor. • • • • . . . . . ~ . · erek ı Ben yalnız . f'' 

lktı dl b h kta dan Cinev- yolculuklar temennt etti.. Kızı arabaya muz· nun tedavısı ıçın bır çare bulmak ıste- nım neme. g ... • . . den tııÇ fi• 

1 
88 A uı:ı~~ Cno 

1 
. 8;:' Ak mü kadar beni teşyi etti. - Ayol, dedi, Ağaoğlu Fazıl Ahme- mişti. ihtiyar döndüğü zaman, Leylii, fırkanın hmonluk çıçeklerın 

010 
t>i~. , 

~~~,.::?1 nbe d ekm )el valm Antrede durdum. Ve (Dounia) dan di döğeceğine artık kendi dizini döv· sa},khyor, hazan validesinin ismini he kı olm~~ığını, gr~p. ~k~ı~1arı ek isti:~ 
~au n ara a uru muş oması- .. . M h d' v d dana kok vermedığını ıııo> eın ·nı 
dır. Bu münasebetle sık Sik muhtelif bir puse istedim .. razı oldu .. Şimdiye sun I celı.yor, hazan e me ı çagırıyor u. .. • da fesih haberı d' 

bl 1 k ti d 1 h ytl Ci kadar böyle uzun ve hoş bir saadet * ' lhtıyar onun başı ucunda oturmuş, o- dum. Dun tram,ay nt bıtf1 
ecne dmemlh •le de:. eni ıe ekn e ebr dakikası hatırlıyamadığımı itiraf ede- Bı·r memnuiyet nun uyanmasını beklemişti. kuyunca §.'lŞ.'lnlar vardı. Acantaı bllob'~~ 
nevre e ma e em yece para ıra· . b' . k asacak ne var" Limonluk ,,,. 
kır. Her halde Cfnevre Cemiyeti Ak· bilirim.. - Hizmetçi Zeynel Besim Be)i oku O bekl.erk~n, c~.nyelerden L 1

;
1
• o~- ~a; ·eti!'ıecek d~fil ya!- orada ieıt f' 

vam olmasa idi §lmdlld lktrsadl buhran • • • . maktan, yazmaktan menetmişler. rak gelmış, .mm~l- .F~zlın, ey ayı_ z~- bir ~al; 7..amanı kadar yaşıyabi 
ştkAyetlerinln bir misti daha fazla ola- Aradan birçok seneler geçtı ... Hayat K k' kt'l b . t d . yaret etmek ıstedıgını haber vermıştı. , . :. tar! .. 
cağı "Uphe.!Jlzdf. bent ayni yola ve ayni yere gönder- - eş 1 va ı e e esı mene sey ı... Asıl adı Lübabe olan bu kadın rtn r -ıürsuz koncalar açılıp so ~ 

~ ~e .A4uff mfgtL Fakat& 1.o.pla J..Q.ne. devrin en muhterem, sima};- ·· ·• • 



Kitap ara düşman bir çocuk 
~~~~~~~~------------~~~~~~~~~ 

. ' ' .• 1.,,!~'"· --~ ....... =~~ ..... ı:-... ,~ ··~~~ ... ·. ,, .; .,.~.- .. ,,~ 
. ... :of• . _. ... 

. , · İtar~tier . . . r' Giinün Siyaseti .. 
'~. . . . ... ,:. . . . : ~.: ·t·~; Paris milli kütüpanesine girip elli bin formalık . .. 

Cemi"eti akvaında Irak kitap kesmiş Nıçin b~rle oldu ? 
J • Neden oldu, nıçın parçalandı neden Şu sırada Cınevrede; mandalar ko· b b" b' k h ı· · d' · · · · · l L · · b ·r tu· ·r e ır ,.armış ır yo muş a ıne g•r •• nısyonu Irak kıt asını~ sure~ı ıdn~esı ki farihz mektep Son pasta ile gelen fransız gazetele- enzne yenz l Daha dört ay evvel ne heyecanla, ne 

hakkında mandater hukiimetın yanı İn . • . · h b G h ft M k d K ı Mey· .. . 
"ite . k'k t kt d' Kahireden Ta'-·mise verilen maliima- rı pek garıp ve ınanılmaz bır a er ve- eçen a a, os ova a ızı umıtle meydana çıkarıldı. ~· renın raporunu tet ·ı · e me e ır. ' J d d Le · • · t'" b · · k"' t · · 

1 ak d F·ı· t• s · . ta göre Mı!ö;ır Adli'-'e nezareti müste"""· rh·orlar. Paris milli kütüphanesinin an a nının yenı ur e.c:ının uşa res Şüphesiz Serbe..c:t fırkadan bahsettı-r raporun a ı ıs ın ,.e urı) e ra- • • ·' ~ • · 1 t B b · · t fi 
:ıorlanndaki gibi ilişikler olmadığından rı Süleyman Necip B., ahiren İstanbul· müdiri bir zamandan beri lii.tince kitap- mı yapı mış ır. u dınabnınl ınşaa tınaT~e ği~i anladın~~· .~nktlap fırka~~ ın ~f-

d b. t "h' 'k t k'l d 'k' - çen sene temmuzun a aş anmış ı. ur lerı ona en buyuk toleransı gosterdı. c.>u tetkik üzerinde mütalea yürütmeğe an ırer arı 1 vesı a eş 1 e en 1 1 ]arın ve bahusus lUgatlerin meçhul bırlb · 1- G.. 1 • ti k d · · . 
• ·· · kt 1 ·t B ı 1831 ·· d _ enın P anı uze sana ar a a emısı İnkı11p fırka51 ona kendı mensupla-uzum görülmezdi. Ancak geçen hazı- me up a mış ır. un ar ' · senesın c sahıs tarafından kesilmekte oldugunu ."za~ından 

Lo d P 1 t ·ı Lo d V 1" t u '" ·• - Şu5ev tarafından yapılmış- rından daha çok hizmet etti. 
randa İngiltere ile _lrak arasında akto- r a m~.rs ~n 1 

.e r e ın~ ~n a görüyordu. Bu ziyankarlığın failini bir tır. Şekli bir mikap olan binanın beton Ve müntehibi sanilerine rey verdire-
unan muahededki kuyudat beynen- rafından Turkıyenın Londra sefırı Na- türlü kesfedemiyen müdir zabıtaya mü arme olan kaidesi renkli granitlerle rek muhalefeti kendi meclisine kendi 
ıchreyn hükQmetinin vaziyetine ayn- mık Paşaya yazılmıştır. Bu mektuplar, .. . . kaplanmı!'ltır Bu taslar kırmızı kahve . 

· · · ı d N k p t Ah racaat etmış ve zabıta mes'elenın mey- -s • .. reyıle ~oktu ... n ehemmıyet verdırmektedır. geçen er e, amı aşanın orunu - rengi ve siyah renkli olup Sovyet So- d' d" v 
30 haziran muahedesi mucibince İn· met Muhtar Necip B. tarafından bulun dana çıkar~.lması. içi.n ~ir zabıta h~fiye siyalist CUmhuriyeti ittihadının bütün fik::~~i::ı:u:~:~ v:;u~' Y;~k:~r ~un: 

fil tere Irakı 1932 de Cemiyeti Akvama muştur. Mektupların biri, Lort Palma- memuru gonderılmıştı. Memur bırkaç cümhuriyetlerinden birer birer getiril- ra -mein serbest fırka dört ay yaşıyn
ıthal taahhüdünde bulunmaktadır. Bu reston taraf~ndan yazıl1?~kta ve bu~- gün boş yere beklemişse de nihayet ge- miştir. Türbenin harici 5800 metre mikti m:dan öldü. 
taahhüdün sübutu takdirinde !rakın da Lord Velıngtonun harıcıye nazırlıgı ren gün bir talebenin bir köseye sakla- hıdır. ç·· kü · kıl"bın y·efr;:tirdig-i nesiller 
1 ta · d'ld·-· h b ·ı k d" ::. :ı un ın i1 ıt ·~spedeceği şekil aynca tetkike şayeste na. ;ın e ı ıgı a er r v~rı me te ~r. narak okumak için aldığı kitabın yap- Bu türbe e~kisinden dört defa daha iş başına gelmeden, inkılabın terbi-
lır. lkıncı mektupta Lort 'elıngton İngıl- kl k d ~ k t . büyüktür. . b' "t" ·at hadı'nle insanların kafa-.. . . ~ ra annı opar ıgını far e mış ve onu . . . . yesı ır ı ıy • 

l\luahedenamenin ahkfımı nazan dik tere ve Turkıyeyı alakadar eden mese- . - . Türbenın ıkı cephesıne Kremlin sa- d . t t ada gö~terilen bir bü-
I ı · ·· ·· k · · N k p d hemen tevkıf etmıştır. Bu talebe aslen . k 7 k' . . . . sın a ;>er u m n · katten geçirilirse !rakın cemiyeti aln·a· e erı goruşme ıçın ~ amı aşayı a- . . . . . . rayına muvazı olara 000 ·ışıyı ıstıap yük tolerans çok acaip çok korkunç 

ına girmesi ve manda altından kurtul· vet etmektedir. llamburglu olup ısmı Sıngrıt Levı ı- edecek tribünler yapılmıştır. ve <"Ok tehlikeli bir hailenin rejisörü 
ınası İngiliz nüfuzundan yakayı sıyır- B. . miş. ikmali tahsil için Pari!ö;e gelmiş. Tabutun üzerinde bulunduğu (mo- 1 ~k istiYenlerin elinde inkılabın yo-
ınası suretinde tefsir edilemez. Bilakis zr Ç0Cllğ8 nlŞBn Zabıta tarafından isticvap edilen (Le- nalit) 60 ton ~ıkletindedir. Üzerinde ~u:a kazıl~ış bir uçurum halini aldı. 
aYni zamanda cemiyeti a~·ama mensup Sırbistanda Fransanın yardımına vi) kitapları yırtmakla zevk duyduğunu Lenin ismi yazılı olanı da 25 ton sıkle· lnkıliibın müsamahası ancak inkıJfi. 
bir devlet halini al~cak o~an !rak, .Ar- karşı şükran nişanes.i ol~rak bi: abide söylemekte imiş kendisinin aklında bi- ti~de ve S. met.~e .. uzunluğund~_dır. Le- bın yerleşmesi, inkılRbın birnz dnha 
navutıut;'lln vaziyetıne şebıh bır vazıyet rekzedilmiştir. Bu abıdenın rekzınde ha • C ld ğ 

1 
ld ğ d .. h nın yazısı ıle buyuk ~alonun su tunları. hızlanması için olduğu zaman faydalı 

te . . . 1 raz za o u u an aşı ı ın an muşa e .. .. .. d · 1 0 ·· 
kalacak ve ingihz hımayesındn kurtu zır bulunan Fran!ö;ız nazır arından M. . . . botun dunya a eşı o mıyan, neya go olur. Halbuki gösterilen tolerans Türk 

lanııyacaktır. Şu halde cemiyeti akva· (Şampötye dö Rip) Fransız hükumeti deye alınmasına karar verılmıştır. lü civarındaki Kareli taş ocaklarından inkılabının hızını artıracağı yerde 
ına girmekten ne istifade görecek n tarafından yedi yaşındaki sırp veliahtı (Levi) nin Paris kütüphane!ö;ine ver- getirilmiş somaki mermerden yapılmış- yorgunluktan, acıdan ,.e bol bol tembel 
cemiyeti ak\•ama giren devletlerin ta- Piyere verilen lejyon donör nişanını diği zarar takriben elli bin frank imiş! tır. Türbenin heyeti mecmuası 10000 liği methetmekten başka bir işe yara· 
ahhildatına iştirak derecesi ne olacak- çocuk prense tevdi etmiştir. tondur. Bina 16 ayda yapılmıştır. madı. 
tı_r? Mesela cemiyeti akvam muha~el ......................................................................................... ,,......................................... İnkılap ileri hir hamle idi. :\fuhale-

bır mütearnza ka~şı bir takım tedbı~- J H a. r i c i H a b e r 1 e r 1 v AKIT,, ın hayırlı (et ileri hamleye karşı en geri, ve inkı-
ler kararlnştırabilır. Bu muhayyel ~u- . - b. t bb .. .. ldptan zarar görenlerin bir ileri karalrn 
tearnz İngiltere olsa İngiliz himayesın· y 1 k L •t c ır eşe usu Iu oldu. 
deki Irak ne veçhile taahhüdatını ifa uvar a masa Ol orç İnkılap yürümek istiyordu. Onun; ne 
edebilecektir? [Üst tartfı 1 inci sayıfada] den duruyorsun ileri; biraz daha ileri 

· k J 11 d. d J ·zt · F·z· t• Geçen gün Ankaradan Cemiyeti Akvam meclisine gırme ·, fni l er ıner 0. ngz erenzn l 18 ln diyecek bir muhalefete ihtiyacı vardır. 
\'e memleketi beynelmilel bir muraka- ';J gelen telgraflar , umumi Halbuki muhalefet: 
beden sıyırmak dolayısı ile, lngilterenin mİnyonf arf a Tniisa Siyasetine hücum etti spor kengresinin kanunusaninin _ Dur dedi" yoruldum dedi sinsi, 
elindeki bağı çözerek onun eline teslim London 17 (A.A.) _ Avam kama- birinde toplanacağım haber ver- renksiz karma kanşık ve loş bir kütle 
olmaktan ne menfaat tasan-ur edilebi- vat istiyorlar rasında Filistin h:ıkkındaki müzakeratt di. Biz Pazartui günkn nüaha- halini aldı. Bu kütle bir intihap \'esile-
lir? Eğer haziran muahedesinde lrakı Londra t? (A.A.) Yuvarlak masa cçan M. Lioyd Georges, beya:r. kitabın mızda buntı yazarken bu vesile- sile gizlemek iıııtediği içini döktü. Ve ne 
lngiJtereye rapteden kuyut olmasaydı konft:ransı biltün celselcrin hususi olma- gerek Araplar ve gerek Yahudiler için den de iatifade ederek önilmüz- olduğu anlaşıldı. 
lraklıJann tam bir istiklCtl ifade eden fına karar ,·ermiştir. Sir Tej Sapru, Bin- gayri Adilane olduğu mütaleasını $eerdt· deki zaman zarfında Iatanbul Halbuki inkılapçının beklediği .ten· 
iştirakleri kendileri için çok semereli distan için tom bir domin~·on idaresi ve miştir. kulüplerinin spor faaliyetimize kit, murakabe sağın tahrikatı değildi. 
bir Şey olabilirdi. Britıınyn imperatorluğu dahilinde ve im· Balfourdun beyanatı Ingilterenin şe- yeni bir cephe verecek olan An- Çünkü ~ağın tahrikatı gayet ustalıklı 

lngilterenin Iraka l.arşı gösterdiği peratorlu~unun di~cr eczastn:ı tamamen refini alAkadar eden bir teahhüttür. E- b bir şekilde irticaın parolası h:ılini aldı. 
~~samaha bu milletin rüştünü elde et· müsavi bir mevki istemiştir. l\lumaileyh ğer hühOmet idari vekAletlni ifa edemi- kara kongresine yekvtlcut ir Ye yer yer, hudut müsaclemeleri oldu. 
11~İhakkındaki kanaatine atfcdilmemc- iyıılet muhtariyc.tlerinde_n başka merke:i yecek ise bu vek:Ueti Cemiyet• Akvama halde gitmelui .lüz?munu ile,ri Solla, sağ çarpıştı. Ben kendi hes:ıbı-
lidir. Londra lıUkumeti atiyi düşünmil hül..fımctin te~ni mcclıse karşı d::ı mes · iade etmesi !Azım gelir. VekA!ct müstc sürmUşlük. Za~en ıbtı)ifın ilk gü- ma Serbest Cümhuriyet fırka~ının ölü· 
\'e menfaatini en ziyade temin edecek ut olması lüzumunu da ısrar C'tmlştir. şan 1\1. Shies cevap vererek hükOmeti nünd~nberi üzerinde ısrar etti- münden cidden müteessirim, bu netice-
>"olu ihtiyar etmiş bulunuyor. Diğer Hintli hatipler de Hindistana tam idari vekAletten vaz geçmek niyetinde ğimiz bu noktamn bu defa her yi kendisi hazırladı ... 

Ancak eğer cemiyeti akvam 1932 ele bir muhtııriyet bahşedilmesini talep ey· bulunduğunu iddia eden şayiayı şiddetle iki tarafça da hüsnü niyetle te- Uç ay içinde mevkii iktidara geçmek 
lr kr lem·ı~lerdı"r. ret ve tekzip etmi~tir. ıa-k 1<ı" edı'ldıgvini gördük. için irticaın bayrag·ını kendi bayrağı a müstaldl bir surette sinesine al- , t 

ltıaktan i tinkaf ederse Jngilterenin 1- [ h • M üstemlekAt müsteşarını n mak~adı Iıte Va kıt bundan cesaret haline koyan bir fırkanın en tabii akı· 
taktaki nüfuzu fevkalade kırılacaktır. Beyaz kitap a ey zn.. gerek Araplann gerek Yahudilerin yeni alarak iki tarafı bir araya geti- beti budur. 
n d l bir hukt veya id"rl birşey yapılmndan 
k tl suretle Hinti yolunda Londra hü· e er evvel kendi noktai nazarlınnı bildirmek rip aralarını bulmayı bir vazife S. E. 

l .lirnetine müşkülat çıkarılması ihtima- Fılislin hak· fırc:atını bı"ldı'rmek olmuc:tu". addetmektedir. Her iki tarafa 1 nazardan uzak bulundurulmamnk i- Londra 17 (AA.) - - " • Bekçinin mariıctine bakın_ 
ta kında cereyan t:den müzakerat esnasında Hükumetin milll Yahudi yurdunu mesup kulüplerin murahbaslannı ı> eder. ı k:\ 

muhafaıaklır fırkanın nıüc:tem e · nazırı hnli hazırdaki §şeklile tebellür ettirmeğe cuma günü öğleden sonra mat-
Sirkecide Demirkapıda derı 

tüccarıRafail \'e Anam birader
lerin mağazasından çalınan deri
lerin hırsızı yakalanmıştır. Bu 
hırsıı magaza bekçisi lbrahimdir. 
Çalınan deriler lbrahimin Kadı
köydeki metresi Dullunun evinde 
bulunmuştur. 

M. Gavur 

Tütün inhisarı 
Bu sene hükuınete 25 

tnllvon lirıt verecek ., 

'rütün inhisarı müdürü Behçet 
8. cunıa gUnU Ankaraya gide
<:cktir. Behçet B. idarenin faali

Yeti hakkında şunları söylemiştir: 
- idarenin 1931 bUtçesi bir 

R'atetenin yazdığı gibi 25 milyon
dur. Hükümete safi kazanç 

~~arak bu sene geçen 1eneden 

ı_ır ı:nilyon fazlaıile 25 milyon 
ıra v w• B k erecegız. u sene memur 
adrosuııda tensikat yapı)mıya

taktır. 

Yaprak cıgarası yapmak isti
Yoruz. Yalnız cıgaraların dış kıs· 
:ır1• gelen tütün yapraklarının 
b.enıleketimizde mevcut olmıyan 
ır c' d ıns tlltünden olması lAzım-
~~ Bunun için tohum celbettik 
ce~~nada bu sene tercübe ede-

iıı. 

ldar.-.n· ··d daha "' ın reJı en çok 
ftıasraf t w d w d - ·ıd· 8u Yap ıgı ogru egı ır. 

llıasrafı adetle ölçmek doğ
ru d ~·1 
Ya egı dir. Reji daha az masraf 
~e~ardı. Fakat Suriye ve Ma-
c onya da dahil olduğu halde 
tilrıede en çok 5 milyon 

o t .. r 
<il u un satardı. Biz 11 milaon 

l'li:d tUtlinü yalnız memleketi
ca •atıyoruz. 

M. Amery uzun senelerdenbeıi Filistinde çalışmakta olduğuna dair olan haherin buat cemiyetine davet ediyoruz. 
tnkip edilmiş ol:ın siyasetin muhafaza de kat'iyyen oslı yoktur. Maksadımız ihzari bir anlaşma 
edilmesini iltizam etmiştir. l\ 1. ~lac Do· M. Shiels Filistin de takriben l 0000 k 

ı içtimaı yapma tır. Çok kuvvetle nald, Filistin de zirnatin inkişafına ç.ıı ış- ailenin iskAnını teshil için lngiltere hü · 
mıs olan Yııhudikr hakkında takdııklır kllmeti tlrafından temin edilecek 2,5 ümit ediyoruz ki davetimize ica-
be~nnatta bulunmuş ve l~ükO~etin. 

1 
h~li milyon Ingiliz liralık bir istikrazın ıık· bet edecek olan kulüp murab-

hazırda siyonist harekctı mumessıl enle dini derpiş etmekte olan bir plAnı icra hasları birbirlerile karıılaşınca 
müşaverclerde bulunmakta olduğunu ve mevkii~e koymak tasavvurunda hL•lun· bizim deliletimize lüzum bile 
aynı veçhile Araplarla dıı c;orü~rnek ve duğunu söylemiştir. kalmadan birbirlerinin ellerini 
temas etmek arzusunda hulıınduğunu M p • ' f '/ k ki 1 1 • erenzn lS l 88l Si aca ar Ve ya nız sporcu arı, 
söylemiştir. yalnız sporla alakadarları deg· il, Hüktlmet, idari vekaletini hu iki Paris 17 (A.A.) - Geçen cuma gü· 
veçhesinde tatbik edecek ve Filistinin nü meb'usan meclisinde borsl buhrnnı herkesi müteessir eden bu ma· 
inkişafına devam etmesine ı\raplnrla Ya- hnkkında icra edilen müzakerat esnıuın- naıız ikilikte ortadan kalkmıı 
hudiler arasında daha sıkı bir ahenk hu- d1 vukua gelen hadiselerden M. Pue olacaktır. 
ıul bul nasın:ı son derece gayret ede· istifa etmiştir. Mumaileyhe s:ıbık nazırlar- Gençliğin spor hareketlerine 
cektir. dan ve Ayan azasından i\1. Cheron ha- elinden geldiği kadar yardım 

Hükömetin hundan m:ıksadı Yahudi lef olac.scakor. etmek emelile çalışan Vakıt za-
muhacereti ve Yahudi sermıyesinin te· M. Tardiu ile M. C'heron saat 21;•0 ten ergeç tezahür edecek olan 
hacümü yüzünden Y :ıh udilerin ikıısap da Elysçc ı;arayına gitmişlerdir. !\f. Pere bu kardeı jestine vesile ve im-

-----
TEŞEKKÜR 

Bir kaza netice5inde diz kapak maf
salımda husule gelen gangreni büyük 
bir haı;akatle ameliyat ederek bacağı
mı kurtaran ve üç ay gibi kısa bir müd
det zarfında koşup oynıyncak ve mekte 
bime deva medebilecek derecede iyileş
tiren operatör M. Kemal Beyle Şişli 

!'ıhhat yurdunda bulunan asistan bey
lere ve hemşirelere bütün kn.lbimle nle· 
nen teşekkür ederim. 

Sen Jozef mektebi talcbcsindc."l 
Orhan Ahaen 

etmlş oldukları menfaatlerden Arapların istifanameıinde şöyle demektedir: "Her kin hazırlamakla bahtiyardır. 
da mu··scefit olmalan ve Yahudilerin Fi- ne kadar meclis hüktlmetin beyanatını b k lü Cehennem·. (Jlga Çekova herıriın 

· Her iki taraf mer ut u p· .. listinin Yahudi millf yurdu sıfotile gitgi · büyük bir ekseriyetle tas,·ip etmi~se de h ğilndüz 3 te geceleri 9 da cuma gun· 

Üsküdar Hale aınemaaında 

de mefkörclerinin muvafık bir ~ekil aldı - ben. bana karşı yapılan tesvil:\ta cenp lerin salahiyettar birer mura - !eri l. de 4 te 9 da geelcek Program 
ğını görebilmeleridir. . vermeği şiddetle arzu ederim. Fakat hasını Cuma günü saat on dört· m:ınikürci \.:ı:r. 

Birçok liberaller, beyaz kıt~bı tenkit hali hazırda yapılmakta olan stintak es- te Ankara caddesinde Yakıt 
etmişlerdir. i\lüzakcrat reye mtiracaat e- nıısında vaktile avukat sıfati!e oynamıya yurdu ittiaalindeki Orhan B. ba-
dilmeksisiıin hitam bulmuştur. halen meşru olduğunu iddiadan fariğ nının ikinci katında bulunan 

olmamış olduğum rol dolayi~ile bitaraf- matbuat cemiyeti konferans sa-Grev sirayet ediyor 
Barcelone 1? (A.A.) - Grev tram

vay, taksi ve otobüs ~ervislerin~ de si-
rayct etmictir 

u. jarıdernıa kumandanı 

lığtmın ve istikl:\limin şüphe altında loounda bekliyoruz. Gazetemizin 
bulundurulmasına muvafakat edt'miyece- mUdUrü ve Giresun meb'usu 
ğime kimse inanmıyacaktır. 

1\1. T:ırdieu cevap vererek, mecli · Hakkı Tarık bey bu kardeş iç-
sin haksız tesvilAıa !Ayık oldu~ veçhile timaını açacak Ye bir formül et-

Dardlbeda')li temJilleıi 

nu akşam saat 
21,30 da 

oynoroz 
Ka~ısı 

ISTAHBUl BELEDiYESi 

~~~m ~~w 
Umum jandarma kumandanı 

Kazım paşa evvelki gün Anka
r.dan şehrimize gelmiş ve, Edir

neye gitmiıtir. 

cevar vermiş olduğunu ve 1\1. Peretnin rafında kulüp murahhaslarını 
istif sını gayet büyük bir teessüfle ka· ihtilafın izalesine davet edecektir. Komedi 6 tablo 
bul etmekte olduğunu ~öylemiştir. il 11 

Kazım pata bugün Edirne
den dönecek ve Balık sire gi
decektir. 

"V AKIT,, e abo
ne olunuz 

S6nducf1len vangın 
Bogazkeıende lebleblci SU

ley manan dükkinından yanğın 
çıkmıf, sirayet etmeden ıündii
rülmliftUr. 

:\fuharriri: Mü-
~ahip ıade 

Celal B 11111111 
Bu aktam Oniformalı ıabitana 

hiletlerde tenzilat vardır. 
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s C F . . rinin takım Dedikodu devam ediyor . . . nıçı şikayet yazıları okundu ki niha-

(Ollt tartlı ı focl sayıfada] 1 runu yollamışlar, ,, aman, 
b\r fn.kaya \etekknl sebebi ola- us intihabında su başlan elimizde 

cak ._ olmıyacak feyler diye bulunmalı! " pilnnile de teşek-
ha~n en geoit cnmhuriyetci- külün ikinci haftası bütün mem-
'•ri tasnifler yapmakta isabet lekette belediye gürültüsüne a
ıtWerdiklerine kanidirler. o hal- t1lm11lnrdır. öyleki daha serbes 
ı:le. her ıeyden eYvel yeni bir fırka adını ititmiş işitmemİf olan 
fırka eski fırkalardan nerede, yerlerde her Zf':man görülmesi 
rııçıa aynldıiını apaçık tesbit mutat olan karşı namzetleri, ken-
etmek mecburiyetini duymalıdır. di fırkalarına mal etn.işler, hatta 

1. c.. fırkası ilk gnnlerde tez iza kaydmı bile fazla bir külfet 
elden neırettiii programda halk 1ayarak, liderleri ağzfle : ,, ıer
fırkaaından kendini ayıran siya- bea fırkaya rey verenlerin bu 
setler gibi beliren noktalan mec- fırkanın tabii azası olduğu ,, 
liıle ilk temask gelinceye kadar ilan edilmiştir. 
birer birer sildi, karaladı; h r hangi bir fırka, kanun 
geride kalan halk fırkası hllkü- yolu ile millet mecliıine girmek 
metinin yapacaitm dediklerine için çalışır. s. c. fırkası bu im· 
ben de yapacağım demek, ve kanm en yüksek müsaadesini 
"ancak bunları ben yapacaiıml,, aldı , ve muhalefet tarihinde bir 
demekten ibaretti. hiç böyle daha beklenmiyecek bir hadise 
ıab.i bir yaziyet alma bir fırka- olarak halk fırkasının müntehibi 
ya temel olabilir mi? itte ı. c. sanileri s. c. fırkası liderine me-
fırka11oın doğuşundaki kusur bur- busluk verdiler. 10, 15 değil, hatta 
dan baılar. dikkat olunursa gö- tek bir mebus bile, bu mecliste 
rUlür ki müesaiıler proğram için .esini millete duyur mı ya ve mille 
biç tızOlmemiJlerdir, «hele biz bir tin alakasını uyandırmaya yeter: 
bükümete ıelelim, program son- eger o mebus kanaatinde sami
ra geJirl• diye maruf istim hi- mi iıe, içinde memleket aşkı kt
klye•İne nazire yapmışlar, halk mıldıyor ve vuifesini anladığı 
fırkasına değil, halk fırkası hU- gib~ yapmakta kendini mecliıe 

umetine muhalefet kurmuşlar- verıyorsa ... 
.. mürakabe! mürakabe!,, de-r. 

ıkinci hata fırkamn millete 
ı akdim tarımda görilllir: gazının 
halk fırkasmdan ayrılmadıiı o 
.• adar meydanda idi; halk fırka
ıma muarız olarak çalıtmıya 
oatlıyacak herhangi bir teıek-

lır.ülün bu fırkanın mücssiı ve reiıi 
umumlıile de bir ıiyasi mücadele 
kabul etmek mevkiinde olacağı 
•kadar belli idi; bu vuiyette, ra
lrfp fırka reisinin, bir muhalif 
fırka teıekklllUnü çok tabii Ye 
aklen de, kanunen de menetme-

- Ji ~ukıinaız bularak tasvip et
m sinden edilecek istifadeyi bir 
hamle daha ileri götürmek sah
te bir hareket ihtiyar etmek 
olurdu. ı. c. fırkası, kendi doğuıu 
için bu kadar mültefit olan bü
Wn bu teıekküllerin hilsnU ni
" •tini ıuiistimal etti. 

•onra, ı. c. fırkasının gözü 
.ıüne aaacağı livha fU olacaktı: 
,, ıenelerdenberi tatbik edilen 

..rpcıhk siyasetinden anlamıya
rak yeya zarar görerek memnun 
oimıyaalar vardır; her hangi bir 
hükQmet icıaatmdan tikayetci 
olmak bir muhalif fırkaya inti
s•P için ki.fi vasıf teıkil edemez!,, 

güya kendilerine, hayır, bunun 
akıini yapın: - diyorlarmıı gibi, 
daha fukanın idare heyeti bile 
tamamlanmadan her nerede bir 

E!1Ulln pkmıua ona fırka mUh-

.. Vakıt,, ın TefrikaJı : 14 

diğimiz vazife bir muhalefet 
cephesinde vekiller iskat edecek 
rey sahibi olmak demek değildir 
ki a. c. fırkasını teıekkiil eder 
etmez ne idilderl anlaşılıncaya 
kndar olsun aldıkları sıralarda 

çalıımak angarya, fırka itini ciddi 
bir fikir mücadelesi bileceklerin elin 
de büyütmek için sabır ve teen
ni göstermek boş sayılabilsin! 

muhaıefete kiır.lerin sığınmak 
fırsatını gözetleye ceğini,kimlerin 
hırsı, düımanlı&ı, ayaklandml
dığmı bilmiyormiydik ? 

s. c. fırkası meclisteki vazife 
sini de, bunun cfııındaki nzifesi 
kadar acemice yaptı : ıon istizah 
bunun en son misalidirr: 

bir sualden başka bir değeri 
olmıyan bu iıtizah efkarı umu
miyeye şunu diyecekti: intibabmi 
kazandığımız belediyeler, kaybet· 
tiklerimizin yirmide birinden iba
ret kalmıısa, bu, dahiliye veki
linin elindeki kuvvetlere her ne 
pahasına olursa olsun intihabı 
kaıanmak emrini vermesinden
dir . 

eğer eski dahiliye Yekilinin o 
uzun iıtizah nutku böyle bir 
emrin vücuduna dair küçUk bir 
delil gösterseydi, ktJrsüden, ye
nisine hiç değilse hicap teklin
de bir mes'uliyet yükletilerek 
inilirdi. 

halbuki... intihap encümenle-

. ·-.... A~...-, -. ;-,•,· ,..-,;•. ı•; " · -t:}-

Kadııisii, Mefilleket::~~-: 
O -~ ... - •' •, ' • : ' • • ~ 1 ' • r•Ö !. .-,..) • ,.,.,,. ' ...... h_ .. ' • 1 

Joe 1aatini çıkararak baktı: 

- Saat timdi ikidir şu saatte 
ikiai de evlerinde olacak.. Ma-

dam Parkerya bulaıık yıkıyor 
yahut kocasının çoraplarmı - eğer 

nrsa 1 y<1mıyor... Haydi 
yavrum vaziyeti olduğu gibi gör 1 
mubayyelende her ıeyi ziynet
lendirmel 

- Hakkın var Coyl V a:ıiyeti 
olduğu gibi görmek isterim; 

"nkat mHele &yle acıklı ki .. Ben 
ı1up bitmiş bir it karşısında 
ıulunuyorum. Halbuki bu ka-

' ını tanımadığım halde ve bel
ci de onun için feYkalide heye-

canlandım .. Ahi Onu bir defa 
ı6rsem ıinirJ~rim sükCinet bu-

Yazan: Peter Bolt 
lurdu .. 

- Artık olnıuı bitmiı bir iş .. 
Meraka lüzum yok doıtum. Sonra 
ağzın yanar. Kadının her şeyden 
batta sizin topladığım:ı altın to
zundan mUkaddes olduğunu sen 
de biliyorsun yaf Sizde boıan
mak yoktur. Yalınız ölüm karı
kocayı birbirinden aıymr. Dikkat 
et dostum, ıu kadını öteki ile 
rahat barak. Senin karın olaca
ğına başkasının olması belki de 
senin için daha bayırhdır. 

lki adam acıkh vak'adan bir 
müddet d ha bahsettiler; sonra 
Coy meseleyi kapatm k ıçın 
projelerinden ve arkadaşına 
getireceği kadından bahsetti. 

Maamafih"Astonun,, beyendiği 

yet kendi adamları clile fesat 
karıştırıldığı his ve tesirini ve
renler Je berahe bun1ar nihayet 
birer tahkik mevzuu olmaz ve 
bir dahiliye vekili bu şikayetleri 

tahkik ve teftite vermemi~se o za. 
man mes'ul sayılmak Jizımgel
mez midi? 

fethi bey, iılizahm bu şeklin
de de kazanmıt çıkmıyacaktı; 
fakat bu ıcklen olsun doğru sa
yılacak bir istizah olurdu. 

bütün bu, işaretler s. c. fır
kaıının niçin yatamadığını anlat
maz mı ? tekrar edelim: doğu
ıundaki sui teşekkül, müessisle
rinin f1rka kurmadan evYel hll-
kümete ır•lmek yolundaki tema
yülleri ... işte bu fırkayı intihara 
sevkeden başlıca amiller ... 

ben fethi beyi taziyeye lüzum 
görmüyorum; mecliste bir çok 
arkadaılarm ıöyledikleri doğru
dur: halk fırkasının karıısına 
serbes fırka değil, mahiyeti güç 
tahlil edilir, karanlık, karışık bir 
tugyan çıknıışbr: böyle vaziyet
lerde r~jim tehlikesi her te}den 
evvci dü~ünülür, fethi b. kararını 
vermekte geeikmedi. 

Dzerlerine aldıkları için ba
şından ıonuna kadar müıkülitını 
takdir ederiz:. 

kendisini Ye meclis arkadat
larım vatanperver çehrelerile gö
rüyoruz. 100 günlük fırka baya
tından doğan dağdağa bu bece
riksizliğin, sabırsızlığın uyandır
dığı fitne gözümüzün ünllnde 
olmakla beraber, yalnız tUrk in
kilapçılarının bir kere daha gö-
zünü açan bu neticeyi, o fitneyi 
uyandırmıf olmamn gUnabını af
fetirecek bir kıymette bulurum. 

timdi, kendileri. aerbes fırkanın 
kazanmak iatediği umumi inti
haptan 14 mevki kazanarak 
meclise girmit vaziyetindedirler; 
müstakil de olsalar, gazinin rei
si olduğu fırkaya muaraza niyet 
ve kudretinden uzak da bulun
salar, gazi fırkasının kendisine 
yakıtan azm ile yürimeıinde bir 
müşevvik ve muharrik olmak el
lerindedir. ilk fırsaatta millet 
meclisi kUrsüsUnde noksan bırak
tığı ıu sözleri söyliyerek hizme
tini ikmal edebilirler: 

cumhuriyetçi, liyik ol-
mak esaa ıartıle her istiyen 
fikir üzerine fırka kurabi
lir; bu fırka reisi umumisi gazi 
olan ve şimdi beşmda reisi u
muminin vekili bulunan halk fır
kası ile siyasi bir mücadele ka
bul edecek de olsa! •. 

lakin bilmelidir ki mUcadale 
ekıeriya iki taraflı ise de mu
yaffakıyet ekseriya bir taraflıdır. 

hakkı tarık 

kadın tipi hakkında sorduğu 
suallere tam bir cevap alamadı. 
O kumral yahut esmer, küçük 
yahut büyükten bahsettikçe 
"Aston,, bir baş sallaması ile 
tasvip ediyordu. Çünkü delikan
lının fikri timdi "Kolgerdi,, de 
idi. Sanki ortalık kapkaranhk 
idi, ve o, bir kllçllk evcıgezio 
penceresi dibinde menevişli saç 
dıvara dayanmıı, kolağmı suj'uk 
madene yapııtırmıf, dinleniyor 
kendine ıelmiı olması icap eden 
kadımn teneffüsUnU dinliyordu .. 

-8-
"Hastınsrs,, gemisi lngiltereye 

doğru yol alıyordu. Kumandan 
kaptan köprtısünde duruyordu, 
bakıtı dalgındı. 

Medarlar arusı mmtakaaına 

mahsus ince bir yağmur 

yağdığından hava en yük
sek tabakalarına kadar rutubet 
içinde idi. Gemı d lgaların içinde 
azametle kayıyordu. Sanki henüz 

Ağa oğun n hiddeti! 
Fazıl Ahmet Beye « Be herif ! » ve « Utannıazlar! • 

diYe ha_ğırnıış 

Fazıl Ahmet B., iyi Türkçe biteni rin herifin manaum 
anlıyacak!annı söylüyor 

Ağaoğlu Ahmet Beyin 1" azıl 

Ahmet Beye tokat atmağa dav
ranması dolayısile çıkan dediko
du el'an devam etmektedir. Bu 
mesele hakkında Ağaoğlu Ah
met Bay fU şiddetli beyanatta 
bulunmuıtur: 

- Ben konuıuyordum; arkam-
dan Fazıl B. geldi, hayretbahş 
bir nara n. ve kıpkırmızı kızar
mıı bir halde bana hitaben de-
di ki: 

"Bu memlekette sana yapılan 
hürmet bir sadaka kabilindendir; 
bunu sui istimal etmene müsa
ade etmeyiz.,, Cevaben: 

- Sen kim oluyorsun, senin 
gibilerin hürmetinden müstağni
yim; çekil buradan, dedim ve 
çekildi, gitti; hiç bir cevap ver
medi. 

iki dakika sonra gülerek ya
nıma geldi. Ondan sonra kendi
sini tekrar yanımdan kovdum . 
Sabri Bey (Cebelibereket), Ali B. 
(Afyon) orada idiler. Ona tek
rar dedim ki: Ben burada, An
karada çamurlar içinde memle
leketin ııhrabı ile kalbim müteel
lim olarak çalııtığım zaman sen 
Ali Kemalin yanında çalışıyor

dun, he~şey hazırlandıktan sonra 
gelip burada bizlere hürmet, fi
lan ~özleri söylüyorsunuz; utan
mazlad,. 

Ayni vakayı Fazıl Ahmet B. 
de fU suretle anlatıyor : 

- Ahmet B. fırkalarma bazı 
e9kiyanm girdiğinden bahsedil
mesinden şikayet ediyordu. De
dim ki: 

« - Halk fırkasından birinin 
beğenmediğiniz hareketlerini fır
kanın günahları gibi gösteriyor 1 

onun liderini mes'ul tutuyorsu
nuz. O halde fırkanıza bir hay
dut girdiiini söylemelerinden 
neden bu kadar müıtekisiniz. 

Dlirüat, medeni diişünUyorsanız 

haberiniz olmadan vukua gelmiş 
der ve böyle bir hldiseden te-
e11ür duyar, fırkanızı öyle şeni 
insanlardan temizlerdiniz. Sizin 
takil.eri almaıya hakkınız var da 
bizim size haydutlarlarla birleıi
yorıunuz dcmeğe salahiyetimiz 

yok mu ? Size •erilen hürmet 
ve teşvik sadakasını vergi ye 
haraç halinde mi tahsil etmek 

gizlenmiş olduğu halde yakında 
sis tabakasını yırtacak olan gü
neşe doğru yükselmek istiyordu. 

Fakat henüz hava aç1lmamışh. 
Zümrütten, elmastan, yakuttan ı 

safirden bir alaimi sema gökte 
yükseliyor, lngiltere istikame
tin de uzanıyordu. Bu eliimi se
ma, üzerinde altın tozu dökülü 
mücevherleri ile lngilix Domin
yonlarmdan geliyordu. Kuman
dan bunu biliyor, hissediyor ve 
lngiltcreoin elinin altında topla-

mış olduğu haksız serveti düşün· 
dükçe gözleri kamaııyor, keyfi 
geliyordu. içini böyüic bir min· 
nettarlık hissi kaplıyordu. Bu 
hi11sin tesirile birdenbire lngiliz 
bandırasının grandi direğinin 

çekilmesi emrini Yerdi. Mürette
bat civarda selamlanacak hiç bir 
sefine olmadığı halde kuman
danın bu bunakça hareketine 
f lfıp kaldılar. 

(llitmedi) 

ıstıyorsunuz! » 
Bu ıöilerim üzerine Ahmet & 

hiddetlenerek bana~ "Be herif!. 
Diye hitaba başladı. Vatanımız· 
da konuşulan temiz Türkçede 
bu kelime maalesef onun tuttup 
(islfıbu ihtiyar edenlere alem· ol· 
muıtur. Ben en çetin fikirleri 
anlatmak için nezaketin, kibar-
lığın hududundan bir milimetre 
bile dıtan çıkmak icap ettiğin~ 
kani değilim. içinde yaşadıj1 

memleketin dilini adam"lktlh ar 
renmek kUlfetini ihtiyardan ka· 
çınar görünen Ahmet B. memle
ketin inkılap işlerinde çok çal· 
kanmıı bir ıahsiyettir. Bunu her 
zaman böyle bildim. KanaatilD 
.,.udur ki kendisi insicamsız, io
zıbatsız karakterile rubunda kay· 
nar bir gençlik değil , idrak ye 

muhakemelerinde bir çocukluk 
göstermiş oldu .. , 

Matbaamıza gelen eserler: 

NO'fER VE HUKTJK 
Bu unvan altında lstanlmlun aJtıaCI 

Noteri Galip Bingöl Bey tarafmd9' 
bir mecmua neşredilmiştir. Mecma&Y' 
mesleki büyük bir ihtiyaca cevap verr 
cek mahiyette bulduk. 

l\tündericntn salahiyettar bir çok it' 
znlnn taşıyor. ve vasiyetnameler. prr 
tcstolar, satış secntleri için fransıs. İl' 
,·içre ve türk noter dairelc ·ine ait _.,. 
dclleri ihtiva ediyor. Kütüplıaıoelerclefl 
veya altıncı noter dairesinden ted .... 
olunabilir. 

Vahit Beyin konferanaı 
Güzel san'atlar akademitİ 

san'at tarihi muballlmi Vahit S. 
dUn akşam Üunyon Franseıd• 
eıski eserler müzelerine dait 
F ransııca bir konferans vermir 
tir. 

VAKiT 
19 1e~rinsan. Çar~ambd gJIJ 

Dnhildc Hariçte 

ı aylı2• Kuru, 150 

~ • • 40(1 800 

b • • 75!1 t-450 
12 1400 l700 

Cemaziyelahir 

1349 
Bu geookı Ay 

Giine1m aobu1u : ô.~2 - batı~: 76.48 

A.uın d0Ru1u 5.45 - bab11 ı7_!!.-
- - - --

Namu vakitleri 
~ .. bah oıı. llctn 1 
5.27 11,59 14.38 

........ 
l\ktam "ı' "" •• 
18.48 1124 5 .... 

=-" 
Hava: 

()ün azamr hararer 23dcrcce olt11ıJf 
tur Bugi.ın mutavnsn poyrdl 
esecek. ha\·a açık ol:ıcnkar ~ 

Radvo: 

Bu akşam lstanbuld• 
Saat ("ckb:dcn ona kadar alnnırlt• 

tnc:ıl ~ 

Sinemalar : 
Alkazar - Asfalt 
A.lemdar - J loluvut re,·üsil 
Aıri - Kargalı k" dın 
Ekler - 1\ lın<lragor 
Glorya - Aşk çccuğu 
Elhamra - Müttchem kalkııı 1 z 
Opera - Hay ıimizdcld kadlnıAdı 
Betlktaf Hilal - Babrdan e' 
Etuval - Aşk nağmeleri 

Franaız - Para kurdu 
Kemal 8. - Şarlatan 

M~ik - Sevgilinin son sesi 1 
Melek - l\la,•i Melek 
Şık - Monte Krisco 

l! ~reyya ~adılcöy- L'ç iptil! 
E-.::lc Uıküdar Pnlynço _,......, 



Emniyet Sandığı Emlak 1 .... •· v. ·~::,:~:m• h•y•tl 
1 Devlet Demir yolları llAnıarı 

evlet Demiryollnrı ve limnnlnrı umumi mo
dirliüinden; 

ı f r 
=: ı .,. 

mull zayedesı• Ankara harita matbaası için ma elek· 
tro motör bir adet tel dikit makinem 
19)11)930 Çarşamba gUnti saat H de pa 

K 9A k • ı A zarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartna. at ı arar J anı mesini Fındıklıda heyetimizde girmele-
ri ve ihaleden evvel temlnatlarlle laeye- Hareket ve hasılat reislitioin haıılat kısmında mnnhal bet 

memurluk için 27-11-930 tarihine milsadif perıembe gllnü Hay-
Merhunattn cins ve nevile 

mevki ve müştemilatı 
Borçlunun 

l•mı 

tfmizde hazır bulunmaları. 

• • * dup ... da hareket Ye mtlnakallt mektebinde saat 14 te mtısa-
Yozgattaki kıtaatın ihtiyacı olan ekmek baka yapdacakbr. 

kapata zarfla münakasaya konmuştur Iha- 1 - M8Hbakaya ittirak edeceklerin Türkiye climhuriyeti 
lesi 6 • 12 - 930 cumartesi günü sut 1 Ste tabauından olmalan Ye 19 yaıandan dun Ye 30 yaıından fazla 

U 15282 Anatpuannda Hobyar mahalle.inde He- Yozı•t ukerl sabn alma komisyonunda bulanmamalan mqruttur. 
kimoğla Alipqa ıokağında eaki 5 ve yeni yapılacaktır. Taliplerin fartname almak ve 2 - Müaabakaya talip olanlar 26 11-930 tarihine kadar An-
5, 5-1 numaralı elli d&rt al'flll ana tlzerin- tekliflerini vermek üzere temlnadarile karada devlet demiryollan idarei umumiyeıine ve Haydarpqada 
de klrgir İkifer katta birinde bir kuyu ~zkör komisyona müracaadan. itletme mOfettiıliğine polisçe musaddak bUınnhil ıabadetnamelİ 
Ozerinde birer hail ve kapıaız birer odayı 1 Zayller 1 bllviyet cOzdanı, aakerlik veıikası, memuriyeti sabıkası, derecei 
haYi iki dllkklnın tamalDL Emine Hacer H. la Mus- !--------------:-· tahailini mtlt'ir YeHiki raptedilerek iıtida ile mOracaat eyleme-

1335 ıenesi 15 klnunuenel leri lltzamu ilin olunur. 
tala Nihat Ef. Fatma Saime Ye Hatice Piraye H. lar tarihinde latan bul aultaniıinden 'f 'f 

210 3083 Uakapamnda Hoca Halilaktar maballeainde abmt oldaium taadikaameyi zayi Haydarpap ve civannda mukim demiryollar memurin Ye mtı.-
Zeyrek caddesinde eaki 78,80 ve yeni86,88 ettiğimden yenisini alacağım tabdemininin muayene ve tedavileri zımnında her g1n gidecek 
numaralı ıeksen Ufln araa nzerinde klrgir için hftkmD yoktur. doktorlar için bir otomobil kiralaoacak.hr. 
ikifer katta latlerinde birer odayı havi yenice Mısırlı Muhtar 8. oğlu Mehmet HıJil Bu ite talip olacak otomobil sahiplerinin itletme mllfettitllti 
iki d&kklnm n181f biueai. Hana Dnrdaue H. MarLa • • • Tarih tahrirat kaleminden tedarik edecekleri tartnameyi okuyarak İfba 

ıı: Sandık Beyanname d ec:ek 340 4109 Koca Mustafapqada Hobyar mahallelİnde No. No. aym 20 ınca peqembe pnü saat 15 te Haydarpaıada icra e il 
Sebzeci sokağında eaki 3 mDkerrer ve yeni B. F. E ı/s 2553 2-7-9!8 mllnakuaya 100 lira teminat akçesini hamil olduklan halde ittl-
3 numaralı yGz yirmi IU'fm ana &zerinde B. F. E 6/ıo 8959 11-6-919 ralderi ilin olunur. 
ahıap 2 katta biri sandık ve Oçll bir ıofa 8· F. E il/IS l2S48 3.6-919 * * * 

Morca vapurile namımıza vürut eden Hayd t b ·ı t hl" · kapah zarffa mllnakaH-lıerinde olmak nzre yedi oda, bir çini ve v. 545 ve ~5-28 tarihli tonfimenıoyı arpqa qya • mı ve a ıyeıı ı-

bir çimento tqhk, bir klmllrlllk, bir kuyu. :ı~nm~C:. ~~u:S:~ru.:':arr:ı~~ kon;::ı: 8-12- 93() pazarteıi gilnü Hat 17 de Ankara De.-
bir tahta koridor ve yirmi artın arsa llze- d • 

yannamelerine ait gilmrUk makbuzlanmn Jet emıryollan idaresinde yapılacaktır. 
rinde bir mutfak Ye yOz on alb arım bah- zayi olduğunu dtn ederiz. MOnakuaya İftİrak edeceklerin teklif mektuplannı ve mavak• 
çeyi havi mo&u bir hanenin tamamı. Adviye H. utanbul Kabraoğlu ban No. 77 kat temlnatlannı aynı giinde saat 16,30 a kadar mllnakua ko-

lt'l 18782 latinyecle MahmutçaYQf aokaiında eski 99 Benezra, Fmtz Te Eakenazl milyona kltiplitine vermeleri lizımdır. 
yeni 100, 105 numanlı yllz on dlrt arpn - latanbal icra riyaaetinden 1 · Talipler mllnakaaa fU'lnamelerini bet lira mukabilinde Aa-
ana 8zeriade abpp Oç katta alb oda, iki Ankarada karaotlan prf•sında Utan· karada Ye Haydarpqada idare veznelerinde tedarik edebilirler. 
sofayı, ve kal'flsında bq yUz alb artın bah- bul şekercisi ve Balık pazarında tubesin· * _. * 
çeyi havi harap bir hanenin tamamL Ali Nuri Bey de şekerci iken elyevm JkametgAbı meç- Konya - Yenice hattı üzerinde 292, 296, 306 ıncı Km. lerdeki tat 

~n. O bul olan Turhan oğlu Osman efendiye: ocaimclaa Toroa tünelleri tamirab için çıkarılacak yonma kemer •e 
~50 18122 sklldarda Haanabatun mahallesinde Pa- Necmifer Hanımın zimmetini•- moloz tat• kapab zarfla münakasaya konmuıtur. 

şalimanı ıokatında eıki 90, 121-1 numaralı de alacağı olan 100 liranın mu Münakaıa 8 birinci kanun 930 pazarteıi günü ıaat 16 da Ankara· 
bin ylı: doksan arpn ana Gıerinde alapp masarif tahsili zımnındal0-12-950 da DeYlet Demiryollan ldareain~e yapılacaktır. 
iki kattan ibaret olup birinci katta on bir tarihine mOsadif ÇAl'fllmba gllnll ~Onakaaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat 
oda, ceaim bir •·•lak, bir sofa Ye iki kur- 11 d n f ıl a.. • tenunatlanm ayni günde aaat 15,30 a kadar münakua komiayonu J&ıl • 

..., e m ra aa yap aca.. ma • r ~ne vermeleri lazımdır. 
Dala hamamı ve iki kOrOk odayı Ye ikinci J un z ol k n- ·ıı _.ı!r.r- tip 15• 

T um u ma .uere ı n CUUU"• Talipler münakua ıartnamelerini bet lira mukabilinde Ankarada, 
katta on bir btıytlk Y• Uç kllçUk odayı Ye Ist. 6 cı hukuktan: Eakiıehirde ve Konyadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
bir sofayı ve Uç ,tıı elli a11ın arsada bir Ayıe Rukiye hanım tarafından 1f- lf 

katta klrıir mutfak Ye nireyi Ye Uç bin Defterdarcla Takkeci mahalle- CiYata ve vidalann kapalı zarfla münakaıa11 29/ 12f93d ~ 
d6rt yllz bq Ufln balı~ 'ft otuz •l'flll ıinde Otakçılar caddesinde 71 ıi sünU aaat 15 te Ankarada Devlet Demiryollan ldareıi!Bf Yapıta-
llzerinde ı•Jri kabili ıDlma bir odayı havi ah h d •-•- şa•-- cakbr. 

numar ane e AIWI ..... Münabıa•a ittirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat mahtaa tamir Ye harap müfrez bir walmın f d. J hin ·k ol ' 1 e en ı a ey e 1 ame UDU teminatlanm ayni pnde ıaat 14,30 a kadar komiıyon kitipliiine •er-
tamamı. Sait Bey ye A11e Mediha Hanım. botanma daftBında mumaileyh meleri l&zımdır. Talipler münaku a prtnamelerini on lira mukabilin-

171 12512 MeYlevibane kapısınna Melekbatan mahal- Şlkril efendinin ikametılbının de Ankarada ve Haydarpqada lda re veznesinden tedarik edebilir)~ 
lesinde Birincipqabakkal sokağında eaki 27 meçbuliyeti mubıtirin taqiye- * * * 
Ye yeni 3 numaralı ve iki yOz kll'k iki ar- sinden ve mahallesi muhtannm 2000 M3 çam tomrutun kapalı zafla mllnakaaaıı 8-12 • 950 
ım ana tberinde bir katta kısmea yeni tastikmdan anlatılmakla Hukak pazartesi glnO saat 15te Ankarada devlet demiryolları idaresln~ 
ahıap Ye kısmen davar tqındaa illf& edil- UsulO Muhakemeleri kanununa yapalacakbr. 

maddei mahauasma temkaa Mllnakuaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplannı ayai ve mit harapça klrıir d&rt oda, bir avlu, bir 
10fa, bir kuwu ve alta •llz ıekiz UflD bab- 10-12-930 tarihine mUHdif çar- muYakkat teminatlarını günde aaat14,30 aakdar komisyon kltip-

ı- 1 ıamba giinll aaat 14 de tahkikat liiine vermeleri lizımdır. 
çeyi havi bir hanenin tamalDL Mehmet Sadi Bey bakimi huzurunda ha11r babm- Talipler mllnakaaa prtnamelerini on lira mukabilinde Anka-

Ye Hatice Mediha Hanım. 
ması ve yahut muaaddak bir Ye- rada ve Haydarpaıada idare Yemelerinden tedarik edebilirler. 

305 1856 F ethiyede Kltipmualihattin mahallesinde kil g6ndermui ve aksi halde * * * 
atik Fethiye cedit Hacübrahim ıokağmda baklanda 11yaben muhakeme 1460 M 3 muhtelif kerestenin kapalı zarfla mtlnaka ... 
uki 8 mOkerrer ve yeni 10 numaralı ve icra edileceii illn olunur. 8-12- 930 Pazartesi gUnll ıaat 15,30 da Ankarada DeYlet De-
albnlf aeklı arpa ana Ozerinde ahpp iki lstanbul ikinci tlcvret matkemeslnd;;- miryollan ldareainde yapılacaktır. 
buçuk katta odanm birinde yllk ve dolap Galıtada Mader hanında 5 numanda Mllnakuaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
olmak here llç oda, iki ufak sofa, bir tüccardan Hacı Kadır zade ismet berin teminatlarını ayni gUnde saat 15 e kadar Komiayon kltiplijine 
mutfak ve doksan &ç arıın bahçeyi havi Amerika ekıprcs bankasını medyun bu· •ermeleri llzımdır. 
bir hanenin tamamı. Halil Efendi Hatice Hanım lunduğu 'J 1044 lirayı · ödememesinden Talipler mllnakasa ıartnamelerini on lira mukabilinde Anka-

dolayı mez~Qr banka yedinde rehin ba- rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedark edebilirler. 
Yalıarida cfna ve nev'ile semti Ye numaralan muharrer em•ali lanın tabmiııcn 8050 kilo yaprak dltUn- o 1 ~ . il ~ s· s ~ 111 

~~!Dcnkulenin icra kıhn•n aleni mllzayedeleri neticesinde hiıa- , ri . f uh hakkınd ki tal leluıtil eu et emıruo !iri !llSUO IU!I 1 
--..acaa sa.terilen bedellerle haddi llyıkmda ı&rolmediiinden l~ln~~ t:~liğ tuedildiği h:lde iti~ a vuku J U U - U • 
~ (otuz bir) gOn mlddetle ilin edilmelerine karar verilmiı ve b~;.:.~!1;,~~~f ı;:;::~b~t~ı:~ns .. ~~1!~!° 1 1 tme mu .. ıenı·ııı·ıvı•ndeı 1 
6V lcanunuenel 930 tarihine mnaadif cumarteai ...nnn kat'i kararla- il e 
..._ 

5
.. vaeyn°ı 1smaaadJtleltrde13 ktiıdi· ı·ilrdnelerimnütbeauklu1pnd'°u~nuleGrdae- ' ·-..ıa çeldlmeai takarrllr eylemİf olduğundan yevmi mezk6rda uat a 

Ola d&rtten on albya kadar ıandık idaresine mllracaat eylemeleri latada nhtım boyunda Lüit hanındaki Samsun istasyonunda yapılacak makine depoıunun! temini lnta 
itiz.unu illn olunur. depoda bilmüz&yede saulması karargir huausu kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuft,ur • 

.......____-----·------------------ olmuştur. Mumaileyhin mahalli mezkür- 1 - MOnakasanın 9 - 12 - 930 tarihinde ulı ,Onll Sa~ 

E da bulunmadığı ve ikımetglhı meçhul itletme müfettifli;i binaaında yapılacağı. 

k k k b - olduilu mübaşir tarafından mahallen 2 _ Teminat para veya banka mektubunun bir zarfa, tekHf me ' erza ve se ze ffi U ... yapılan takkikattan anlaşılmı, olduğun· mektubunun ayn bir zarfa ve her ikisinin de diğir OçllncO bir aarfa 
dan karan riyaset aleyhine tebliğ ma· k uJarak nihayet mezkur tarihte aaat 14 de kadar mafe&a:.UI. 

k kamınd1 yapılan ı,bu ilAndan itibuen on u.,.... na •sası üç gün zarfında alacaklı huzuru mahke· idari ifler kalemi Amirliğine behemehal tevdi edilmiş olmasa ilam 
Cl meye celbedilmek suı etile itiraz edil- ıeldiği • 

Ali Deniz Ticaret Mektebi M&dllrl6tDnden : 
37 kalem enak ve 18 kalem sebse 11-12-930 tarihine mO
~ pertembe ,nnı aaat on d6rtte ihaleleri icra edilmek ilue 
tiıaP•Ja •ıf uaulile ayn ayn mtıoakaaaya vazoluamuttur. Taliple
l>e w.rtnamelerini ılrmek ibre Ortakiiy caddeainde klin mekte-
le ._ mtınakuaya iflirak edeceklerin lıtanbul lkbaadi mDeue-
1_,. ler mubuebecilijine teyeli edecekleri Ye mukabilinde alacak-
~b muvakkate makbuzunu hamilen ve kanunu mahlu
~ t~f edilen ıekilde ibıar edilmit teklif nıektup1an ile yeTm 
9'=..::zkorclA mektepte •Dteıekkil komisyonu mabauauna 

medfğl surette karan mezKtırun ikbsabı 3 - Bu bapta izahatı havi şartname Ye mukavelename proje-
kat'iyyet edeceği ve muayyen gün ve sinin Samsunda idaremiz Ankarada Devlet demir yollan ve limanlan 
saatlerde mezttır tütünlerin vaztlan ma· umumi idaresi ve lstanbulda Haydarpafa işletme mnfettifliği ••
de satılacağı ve talip olanİann ° giln nelerine müraacatla görnl~bileceği hususları alikadarlara ilin olunur. 
o saatta satış mahallinde hazır bulun- * 1« • 

malan iltn olunur, idare için lüzum g6rGlen (Hırdavat, Demir, Kırtasiye, mefrupt 

lktısadi istiklal 
Yakında \ıkı1or 

Tevzi mahalli: lsbnbul Anka
ra caddeai 155 numarab idare 
kitap ve lortasiye ticaretbaneaidir. 

Ye aaire gibi her ticarethaneyi alikadar eden ) 232 kalem muhtelif 
malzeme ıehri halin (17) inci pazartesi gllnü pazarlıkla mabaya 
olunacatından arzu edenlerin mllfredat cetvelini g6rmek Ye iktiza 
eden izahab almak içim Haydarpaıa mağaza11 mubayaa lmmma 
mllracat etmeleri Ye pazarlığa iştirak eyleyecek taliplerin yeYIDi 
mezkirda saat oobir buçuja kadar tahriren teklifatta bulunmU.. 
ılln olunur. 
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Satılık asarı a ika 

kolleksiyonu 
Yüksek mühendis mek .. 
tehi mübayaat komis ... 
yon undan: Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: Mektep talebesi için alınması iktiza eden 200 metre paltoluk 

Ye 563 metre elbiselik kumaılarm 18-11-930 tarihinde kapalı zarf 
münakaaası intaç edilemedij'inden 20-11·930 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 de aleni pazarlıkla mübayaa edileceği ilan 
olunur. 

Vehbiye Hanımın 189488 ve 189258 ikraz numarala iki kıt'a deyin senedi mucibince istikraz 
eylediği mebaliğe mukabil Sandık namına merhun bulunan altın ve gümüı meskükatı atika kollek
ıiyonuna ait borcun vadesinde ödenmediiinden dolayı mezkür kolleksiyonun Sandık Satıı heyeti 
huzurile 15 Kanunuevel 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat ( 14) te Şehremaneti Sandalbe
desteninde bilmUzayede ıahlması mukarrer bnlunduğundan talip olanların mahalli müzayedeye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. lstanbul Omnibüs ve Otobüs Türk 

Anon·m Şirketi Umumiyesi 
JLAN • .1. 

Seyrisefain • Her Daim Hatırlayınız ki 
Evinizi tezyin etmek üzere aradığınız her nevi 
tefrişat levazımını yorulmakaızın bulmak için: 

Beyoğlunda fstiklAI caddesinde 
Tol<atlıyan karşısında 223 No. 

LUVR Mağazaların1 
Ziyaret etmeniz cümlei 

menfaatinizdendir. 
Kuponlarda, Halı ve mefruıatta, 0/025 0/olO 

• • 
1 s tan bu I ithalat gümrüğü müdir-

liğinden: 
K. 

5 s. 206 
1 s. 16 
7 Fıçı 1415 

1 " 62 
I Çuval 75 

5 s. 751 
201 Adet 6570 
14 " 496 

8 " 194 
9 s. 27 
1 s. 10 

Tuzlu balık 
Balık konscrvası 

Tuzlu palamut balı~ı 
Tuzlu hamsi ,, 
Kabuksuz badem 

Transit 

ipekli pamuklu mensucat ,,,. 
Kereste, biçilmiı, rendelenmit çam tahtası 
Tehi agaç fıçı 
Tehi demir fıçı 
Tehi teneke l 

ı 
23 Çuval 1652 Fındık içi 
37 ·Adet 1,440 lpek mendil ve örtil 

1 Paket 2,910 devckuşu ve hindi kanadından saplı süpOrge 
Müfredatı yukarda ya:ıılı on dört kalem eşya 22 11-930 tarıhincle 

saat ikide bilmüzoyede lıtanbul ithalat Gümrüğü satış komiıyo
mmda satılacağı ilan olunur. 

• •• Pazarlıl( a soba 
na kasası 

ve saıre mu-
• 

Ali deniz ticaret mektebi müdfirlliğünden! 

Adet 

2 Çift iskarala soba 140 irtifaında 40 ,. .. ~i.;··~inde 

8 Tek " ,. 120 ,. 35 ,. 
10 Soba tablası 

50 Kürek, maıa soba için 
25 Odunluk kapaklı 

2 Körük 

200 Soba borusu çelik saç 

100 
" " Galvanizli sac 

60 Deve boynu dirsek 

25 Adi dirsek 

25 Şapka 

50 Anahtar ve ayna 

Berveçhi bala 12 kalem malzeme 23-11-930 tarihine müsadif 
pazar ıllnü saat on dörtte pazarlıkla mübayaya edilecektir. 
Taliplerin ıartnamesini görmek üzere Ortaköy caddesinde kain 
mektebe ye münakasaya iştirak edeceklerin btanbul Iktısadt 

müesseıeler muhaıebeciliğine teTdi edecekleri ve mukabilin de 
alacakları teminatı mu·n•kkata makbuzunu hamilen yevm ve saat 

meıkurda mektepte müteıekkil komisyonu mahsusuna müraca
aUan. 

,\Jerkez acentesi: Galata Köprü ba~ındı 
Beyoğlu 2362. ~ubc acentesi· Sirkecide 

\lühürdıır zade hanı altında Te!.lst2740 

I ra~zon i~inci postası 
( REŞITP AŞA) vapuru 20 

teşrinisani Perıembe akıamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
ine bolu , Samsun, Ünye 
Fatsa, Ordu, Giresun 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelcsile 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğrıyarak ge
lecektir. 

--------------------------------Mersin postası 
(ANAF ARTA)vapuru2lteırin· 

sani cuma 10 da Galata rıh
tımından kalkarak Çanakkale, 
lzmir, Küllük, Bodrum, Rados, 
Fethiye, Finike, Antalya, 
Alaiye'yc uğrayarak Mersine 
gidecek ve dönüşte aynı iske
lelerle beraber Taşucu, Ana
mru Kuıadasına uğrayacaktır. 

Andipli, Kalkan yolcu ve 
yükü gidiı ve geliıte Fethiye
de aktarma suretile alınıp 

verilecektir. 

Trabzon hattı 
kahve ocakları 

Trab:ıon hattına sefer yapan 
vapurların kahve ocaklan bir 
sene müddetle ve beher se
feri 75 lira fiyatla talibi uhte
sindedir. Bu fiat az görüldü
ğünden daha fazlasına kirala
mak istiyetlerin 2000 lira de
pozitolarile kat'i ihale gUnü 
olan 20- ikinciteırin-930 tari
hinde levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. • • 

lstanbul Omnibüı Ye Otobüs Türk Anonim Şirketinin 17 Teş• 
rinisanide içtimaı mukarrer olan hey' eti umumiyesinde ekseriyet 
vaki olmadığından bermucibi nizamname 20 inci Kanunuevvel 1930 
Cumartesi gününe talik edilmiştir. 

Binaenaleyh yevmi mezkurda saat onbirde Tünel c!Yarında Bot· 
ter hanında Mösyö Jofredi dairesinde içtima aktedcceğinden akalli 
on hisse hamili hisıedarların hzır bulunmaları lüzumu ilan olunur· 

Ruznamesi şudur : 
1 - idare meclisi raporunun okunması. 
2 - Hesabatın sermaye gerek geçen sene gerek 341 deki 

sermaye tenkisi husu,uoun nisabı lizımile buglln tasdiki veya 
ıekli ahare ifrağı hakkında karar ittihazı. idare meclisinin ibrası. 

3 - Şirketin tasfiyesi için mecliıe salahiyet itası veya tasfi· 
ye memurları tayini. 

4 - Murakibin tecdidi memuriyeti. 
lçtimaa ittirak edecek hiısedarların millt bir Bankaya veya 

meclis riyasetine teslim ederek içtima gününden evYel on güıı 
zarfında bir makbuz almıı bulunmaları lüzumu beyan olunur. 

lstanbul 17 Teşrinisani 1930 __.,. ---
Hn~oro encümeni ~oinıii uilByetin~en: 
ETvelce mevkii münakasaya konulup bazı esbaptan naşi tehir 

edilmit olan Ankara san'at mektebine yemekhane mutbak banyo 
vesair inşaatı bukerre ıeraiti sabıka daireıinde ve kapalı zarfla 
tekrar mevkii münakasaya konulmuıtur. 

1 - Taliplerin bedeli muhammen olan 29,953 liranın yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde olan 2247 lirayı muhasebeyi hususiye 
veznesine teslimle alacaklan makbuzu veya o miktarda bank• 
teminat mektubunu teklif zarflarına koyarak encümene vermelı 
mecburiyetindedirler. 

2 - Yevmi ihale 4. 12. 930 tarihine mUsadif Perşembe güofl 
saat 15 tir. 

Münakaaaya iştirak edeceklerin yevmi muayyeninde encümePj 
daimii viliyete ve şeraiti anlamak isteyenlerin her gün mezkôt 
mektebe mllracaatları ilin olunur. 

Jandarma imalathanesi ilanatı 
Tahmin 
kıymeti 

Lira K. 

8750 
3200 
1400 
5890 
1695 
1122 
625 

10000 
400 

1520 
300 

Miktarı 

Kilo 

125000 
80000 
56000 
73000 
11300 
1700 
5000 
5000 
4000 
4000 
4-000 

C. k Ne suretle mli1'13~ 
ınsi erza kasaya vaz olundtlb 

Arpa 
Ot 
Saman 
Ekmek 
Sığır eti 
Sade yağ 
Bulgur 
Kuru fasulya 
Nuhut 
Pirinç 
Mercimek 

_____ __..,,, 
Kapalı zarf 
Alent münnkı5' 

.. .. 
K~palı zarf 
Aleni suretlf' 

.. . 
• 
'" .. .. .. .. 

• •• 
396 3300 Patates • • 
I 70 I 700 Kum soğan • .. 

Fatih sulh üçüncü huknk hakimli- 390 600 Sabun • • 
ğindcn: 1125 t 50000 Odun .. .-

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde 742,50 3000 24 75 70 Kuru üzüm .. .. 
Babahasan ilmt Mahallesinde Ka\ala 50 750 1000 75 56 Şeker ,. " 
kağında 1 No. 1ı hanede vefat eden 1243 2500 4~ 75 93 25 Gıtz yağı . ': .. ktlt 
Mihraz hanımın terekesi mahkememizce Cinsi ba!Adaki Jıstede yaıı:ılı 18 kalem erzak alenf münakasa ıle aJınaca 

11
,. 

açılmış ve alacak borçluları ve mirJsçı- Münakasa ~luşta yedinci seyyar jandarma :ılayında 8 - 12 • 930 tarihinde yaP 
lan 14-ll ·930 tarihli ilAn ile davet ve caktır. Şartnı ıne Gedikpaşada jnndarma imal4thanesinde mevcuttur. 

~::~~~~~::~:~~' .. :"~;;~w~:~~·s~ •~•• ~•mı~~ı~ıı~ı 
duğundan 20-11-930 tarihine müsadif [!E~ _, Bu··yu·· k 7 ayyare Pi"angosıı 
perşembe günü saat on dörtten itibaren 'J 

mezkQr bedestanda satılacağı ilO.n olunur, Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin ol~~k 
Piyango Müdürlüğünden. Şartname ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun ıçıP 

ve numuneleri veçhile evlenme ve noter TAYYARE PİYANGOSU BİLETİNİ 
evrakı tab ettirileceğinden taba talip 
olacakların 19)11)930 ~arşanba günü ALJNIZ . 
keza 50,000 adet üçüncü sınıf evlenme 
cüzdanları tab ettirileceğinden taba ta
lip olacakların 22)11)930 cumartesi gü
nü saat 15 te pey akçaları ile birlikte 
piyango müdürlüğünde müteşcldtil tay. 
yare cemiyeti mubayaat komisyonuna 
müraceatlarL 

5 inci keşide 11 Kanunevel 1930 dadır. 

50,000 liradı ı 

. I' 
1 


