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2 nci tertip kuponları toph. 
Janlara bugün • yarın ve 
pazar günleri hediye vereceğiz 

14 tlnctl Yıl No. 4623 

Reısıc'iJmhur Hz. Sivasta 

Tarihi Kongre salonunda 
geçen heyecanlı dakikalar 

Gazi Hz. bu sabah otomobille 
Tokada hareket bu)'uıacaklar 

Sivas, 20 (A. A.) - Reisicümhur Haz 

ya bu Sözler •• retleri geceyi Gemerek istasyonunda ge 
gazan: hakkı tank çlrmittir. Öğle yemeğini de trende ye-

larif "akbaba,, am hatırlattığı fıkra- mişler~ir. . .. va 
illa.__ · - 1 ı .1 1 h-'·: Gazı Hazretlen saat on dortte Si -- yen: o en ere ag ıyan ar ölU· 

1 
asim 

ka•- k dil ri · · dü Ü Ü d · · ., sa muvasalat buyurmuş ar ve mer -a en e nı mı ş n r enıntı. 
1 1 rl v 

ftthJ h. i yapılmaması hakkındaki em r e ne rag 
L serbes fırkayı kapatınca kend - k k bti .. k bi halk kütle-
ierbıi pek biçare, pek sahipsiz görenler men kadın, er e yu r .. 
'hı _._ f d başl d 1 • dah dün si tarafından selamlanmışlardrr. Gu:ıel 

... - erya a a ı ar. a . . d t h lk il '-- L.- .. 
llkı ı 'l havada bır müd e a e uoc:rauoc:r yu 

ı an e ortalığğ velvele salanlar bu •- b'll ·ı htiktl t 
~ı- '"dükten sonra o.umo ı ene me 
•"'il tapındıklan putu kır111akla meş· ru . . . 
illi' k. .. b d . . d dairesını teşnf buyurdular. • ımee canım u a am ıyı a am· 
dır; elbette bir gördüğü, bilditi var- Sivas. :" (A. A.) ~ ~isicü~hor Ha 
dır., demiyorlar; kendi mes'uliyetlerini retleri hukumet daıresınde bır müddet 
Cllla Yükletemedfkleri için köpürüp do- Dahilie vekili Şükrü Kaya ve Recep 
~Yorlar. Beyler ve Sivas va1isi ile görüşmütler· 

Hayırlı Teıebbilıümüz 

Sporcuları ba
rıştırıyoruz 

Yarın sporu seven oku
yucularımıza çok sevini
lecek neticeler bildirece
ğimizi tahmin edebiliriz 

ikiye aynlan spor kulllplerini 
bir araya petirmek için bu A• 

bıfelerde yaptıjimız taYauut 
teklifinin bugiln neticesini alaca· 
ftZ. Davetimizi kabul eden 
kulüp murabbaalan buf6n 6jle
den aonra ıaat on d6rtte 
Türk Ocağı binuının konferans 
aaloounda btr araya gelerek 
aralanndaki ihtiW etrafında 
ıörOtecekler. Samimi bir hava 
içindeki bu kartı karpya ıelit 
biç ı&pbe etmiyoruz bekleneD 
neticeyi Yerecek ve kullUerimiz 
çailfm• yoluna eskisi gibi elele 
vermit bir halde gireceklerdir. dün gelen izmir postaSından bir nüs- dir. Kolorduyu ve belediyeyi ziyaretten 

"-: "aerbes fırkanın Up.sı hürriyetin sonra kız muallim mektebi ve lieeyi tef 
Clen1n halinde ölümüdür!,. rif buyurmuşlardır. Ziyaretler perşem- * * * 

hürriyet bir çocuk, serbes fırka onun be tatiline tesadüf etttiinden talebe i- Dtın de işaret ettii)miz ıibi 
be,iif imi§ de uğursuz bir el gelmiş. bC- le dershanede temas mümkün olmam Valnt bu bayırb teıebbO.il için 
lltiıe birlikte çocuğu ademe atmış, tır. Kız muallim mektebinde yatakhane bir arkadaıla beraber hareket 
._hvetmiş: i~ ba sersem kalemin ma- leri gezmişler ve aynhrken kendisin ediyor. Cumhuriyet refıkim;ı de 
~i 1 peki, fakat ya bu ses ne? ya bu selamlamak için saf ballı yan talebeden 
1111- d hakk d ayni pn iki tarafın barıtJDfla· wvı:Ieri söyleyip yazabilmenin ve bunlar birkaçı ile ve talebe mevca u m 
"- eğer kap edene mahkemeden haf' mektep müdürü ile konuımu§lardır. Li nna delllet edece~ yumlfb. 
~ bir yerde hesap vermek ceza kanu- sede Sıvaa kongr ... ı esnasında kendisi· Ve dOn kaydettiğimiz ıibi iki 
''-dan bqka muahaze edi;i bir salAhi- ne tahsis olunan ve ayni eyya ile oldu- gaz~te, ku16p muralıhulann 
)tt tanımak ne! bunu bu safsataJan tu gibi mahafaıa edilen odayı ve tarihi ikiye ayırmaaıalc için bu tepb
'-t on kurut getirir diJ'e yumurtlayıp konSJ'.• salonuna ziyaret buyurmuşlar· bllıtc birlqıneyi kararlafhrmıı-
"-ra ~rmanm adı htirriyet delil dır. lar Te içtima yeri olarak ta Terk 
'lıııı... t Alt iarafa 8 anca .a;Jıfaı.;i ) tAU taralı 1 lnei IOf'fQNıda] O b 
... _.._ __ =r::c:;:;:::==;ı=:=====ıı=-~ıı::ı ~· ==· :ıa:=-=-==--=-=== caiı iMNI' ibtihap etmlfler-

Ye n t -Şeh.ır . Mecttn ·==-'"--.-•~iy=ı~a =:d.:: 
... dargınlık ha•umı claiıtmak bu-

l erkosu kaldırmak ı•stı•yor IUIUnda m09terek Olduklan 
halde bu · itillfın teklinde .e ma-

&t ı · d biyetinde baıka bqka dGfll.-
~C J!'; ün çok heyecanlı oldu, fesih kabil olmazsa mektedirler. 

Hediyelerimiz birden heıe 
kadar tev~ edilecek 

Sayısı fi Kurut 

iki fJazete arasında 

Kalem yerine tabanca n11 ~ 
Ali Naci Bey tehditlerden, tabancadan 

bahsediyor 
Arif Oraç Beye göre bir merdane devrllmlt 

tanımadığım bir v : "Yann" ldareh• 
nesinden telef on .: .. tiğini, Arif Oruç Be
yin kendisine ait duvar afişlerini pek 

1 beiendiğini, ve bunlardan bir tanesini 
rica ettiğini söyledi. .. Bir adam gönde
rinek verir misiniz?,, dedi. (Emir huyu 
rurlar!) dedim. 

Filvaki bir adam ıönderdiler, bir a. 
fit aldılar. Ben bu yür.süzlüğe hayret 
ederbn ikinci bir telefon daha geldi. 

Bll esnada yanımda Kemaleddin 
Stikrti B. vardı; telefonu o açtı. Ayni 
lle9: "Arif Oru~ Bey, resmin pek ben
zemedifini eöylüyor. Keşki bir reesam 
s5ndere idiler de çehremi daha iyi -
bit edeydller diyor eledi. Ben telefona 
Kemaleddin ŞiikrUntln elinden aldım 
"kimsiniz,. dedim, telefon kapandL Bir 
de bundan bir mfiddet enel telef onla 
ba11 tehditlere maruz kaldım. Arif (). 
111~ Beyin adamlan neşriyatomza kı•
yorlarmıt- Bir tertibi mahsus ile bizi 
kaldıracaklarmıt ve bizi götltrlp 1"11ft• 

In•J11p n Yırm p~etelerf ldırebaneıe ı. caklarmq ! 
BabrlUde ıuetedler ·arasında blr Buna ben matbaada yokken kenctt. 

brta Y&k'uı olda. Pollsbt rapora fU· sine· taharri memura Şabu ismini .,.. 
dar: · ren biri telefona selen muharrirlndet1 

"Din pce saat ıo buçukta lnkıllp birine not ettlrmlf. Beni aevditfni Obe •••*'8! Jdarehane&inde bir tabanca a- ederek müteyakkız olmamı da t:&Yllf1'• 
tı1dıfl haber a1mm•f, polis memurlan etmfe. - -
sinderil•lftir. ldarelıanecle balunan 
lnkıllp pzete.i mes'ul mildüri Sabri 
8e1'den ahnan malftmata söre Yann 
pzetesi sahibi Arif Oru~ Beyle lnlu
J!p gazetesi ıuuında bir infial mevcut
tur. Bu infial dolayısile Arif Onı~ Be
Ytn ldarthan.tncle t&banea atıl•Jlbr . 

$a!9ri Be11a ••rdlti ba m&l6mat a.; 
zerine poJl8 •emurlan Yann pzete.I 
idarehanesine sfrlllifler, Arif Oru~ Be
yi aramıtlar fakat bala•a1111§1ardır, 

Yann gazetesi mürettipleri verdikleri 
ifadede cazetede tabanca atılmadıfmı, 
saika diittüiünü söylemitlerdlr. Tahki
kat 1apılmaktadır.,. 

satın alınması için hüktimete müraccata 
ittifakla karar verildi 

BiR KOVAN BULUNDU 
Bize 6yle · ıeliyor ki Cumliuri· 

Arif Oru~ Beyle, Ali Naci B. arasın
yet refikimizin tqebbOsO henllz da geçtiği iddia edilen hldise etrafın-
bq)aaamıyan lilr ma~arınrn bir da bugün de tahkikata devam edilmiş 
aa eYYel yapılması için, bayle n netiftde, merdivenlerde patlamı' bir 
ma•zil bir anlqma mahiyetinde- tabanca kurıana balunmu,tur. , 
dir. Halbuki biıim teklifimiz Kartut Ali Naci B. tarafından polisr nlu ı..ı- Lı'-I daLı ııı.ı rf d b' .. 

teellm edilmi•tir. a111n soııı: & ar .. •ıı~e " rn ınsı 
daha umumidir. BOtln sporu 'S M···--1uL.- ı dk L: ı· ı 1 

NASIL TEHDİT EDiLMİŞ! u~ ~nana 1 aı po aate 1 nkl 
kuteden bir mana tq&maktadır. tahıırn memuru Şaban Efendi •mlnde 
Biz yabaız hususi bir lik teıkil Mee'e)e hakkında lnkdip gazetesi 88 biri vardır amma bu zat telefone etme. 
ederek, yalnız futbol maçlar.nan hibi Ali Naci Beyi görerek kendisinden miştir. Ve onun ismi söylenerek tehdit 
yapılmaS1n1 dejil, b&Hha mnnr bu ~~:ele hakkında malOmat istettik edilmek istenilmittir. Bunlardan ba§ka 

-r- dedı kı • bir ,ey bilmiyorum ve hiçbir §eyden de 
tubelerinde elele Yerilmelİnİ - A1ni binanın ba§ka ba§ka katla- korkmuyorum." 
iıtiyoruz. Darıınlık yalnız fut- nnda oturmakhğımıza rağmen Arif O- MERDANE MI DEVRiLMiŞ? 
bolde değildir Ye lhım olan ruç Beye çoktandır tesadüf etıneclim. Bu vaziyet karpsında Arif Oruç :e.. 

ş. Selılr met:lt.ı içtima lutltnil• yalnız futbol bar19maıı . da de~ Bln .. aleytı aramızda ı~mlı bir hl yin maltmatına nüra~aat ettik dedi 
~O. hir. •.ecliai don ••t 14 · te . B •• i~ glnderilmeaf tenıip edil- ğildir. ıliae yoktur. Yalnız din ta garip hldiae ki ' 
- c:G ıçtimaıaı aktetmit Ye ki- miftir. (Alt taralı altıncı •alıllHe) oldu: · - SUAh atrldıfı kat'iyyen yalandır • 
... _ bazı evrakı tetkik ettikte• Bundan sonra Nakiye H. la ~......,...__...,. ___ ~~...__.-.._ Saat ~te matbaanın telefonu çaldı; Biyle bir şey yok beyim yok._ Matbaa-
-..q,• eJı c 1 ···································································································································· '1-.a f rin en m&brem ibtiyaa ~allh . imcoı, Mitat B. ve Tev· 
~tk ~ . ~ueleaine geçmit ve fik S~lım patanın mezuniyet ·ta· 

Boa lfl de mefgul olmuftur. leplen de mtiıakere edilerek ma· 
~, ~ llltlnaıebetle çok heyecanlı vafık g6rOlmUftijr. 

•raretli olmuttur. T erkoa ifi 
'ltiS~d~ttin Ferit B. in riy~et Sadettin F ~rit B. ~ erkos Jfı 
~taii ıçtim.da reçen ı:.phn o- ~akkında tet~ıka~ta buıunan da-
t lllıaından sonra azadan ·1•. ımt encümenın bır mazbatası ol-
"~ellliz tahrir mOdOrD Refik duğunu aCSyJeyerek bunun mftı· 
ı. __ lbet B ı'n tlLI t tacelen mOzakereye konulmasını 
~ · za u cemp en muz· 
ıL P huJund • b'ld' . ti teklif etmif ve teklifi kabul edi-,...1 ugunu ı ıren ıs • 1 k b k 
... olcQnarak k d' · 20 -. ere maz ata o unmuıtur. 
""'~ . en ~sıne guu Terkoa bir bıltdır' 
"'I Yet verılmeSI kararlqb· 
L. "" •e · 1. · · · . .1 Mazbata terkos hakkında haklı 
... ...._ mec ıs namma ıstı An 'dd · · · d 

'il' İ~hı d T . • ve fi eth ıtbamlarla dolu ur. 
aza an eriık Amır Şirketin Iatanbulun bqına bir 

V. A- K- J. T · 
ın 

s ~ tertip hediye 
"-Poau ı No. 40 

-------------------

beJA kesildiği zikrediliyor, bun
lar madde madde g6ateriliyordu. 

lhtiyıo• .ktfi deOildır 
Şirket mukavelesini tema· 

men J.•pmağa icbar edilse
dahi mukaYele tebrin ihtiyacına 
kafi detildir. 

r Atltırıfı 2 iııci 11yıfımıı:da l imam top abaca Cemaat tabenca çeker 1 



-'!! - 2 V AKIT 21 T eşrinsani i J30 
Gazi -, ----------------H~A--B_E_R __ L_E __ R_ı ____ \1 

Te i heyeti Muhıelitmiibadele 
Gazi Hazretleri: "Bu masanın yeri 

şurası idi, ilk nutkumu burada sö:rle- A i ve Cemil B.ler Komisyon Boyoğluna ta-
dim. Bir nıünaknşadn rei e Jüzum hft.f şınıyor. 
ıl olduğu znman bu kürsü)e çıl<tım,. şe •:ide lstanbu', 19 (A.A)- Muhtelit 

diyorlar, o vakitki arkadaslarrndan kin\ mübadele tAli komisyonundan 
lerin nerelerde oturduğunu. o gün ait Ankara' 20 (Telefen) - is- teblii edilmiştir: Şimdiye kadar 
hatıraların heyecanile anlatıyorlardı. tanbul H. Fırka teşkilatını tct- Babıalide bulunmakta olan ko-

[Usta tarafı birinci salıilemidc] 

• 
ıze z 

Vakıt okuyucularının dert ortağıdı 

Beyşehirde Qcnç bir mual ime eski 
ka alılar dayak attı l ar! 

Salonu 192 eylülünün yirmisinde ziya kik edecek olan Afyon meb'usu mi yon bürosu Bcyoğlunda Mis 
ret buyurdukları :r..aman deftcl'c .,u Ali ve l'ekirdağı meb'usu Cemil k d k · k k (Beyşehir) kazasına tflbi (Km•li) şahsi bir hadise cereyan etmemi on 
cümle,.·i "·azmıslar·. "llk konrrremizin B so ağın a aın es i aymakam-

J .; " eyler eksp .. eılc hareket etmiş- J k b" ki d'l haşmunllimi 1 tnnlıullu hir gen~. Birse· ra fena. kötü bir Hif söyJcmemiş. hiç 
toplandığı salonu görmekten çok müte- 1 masına na e 1 miştir. Bi neden beri burada bulunu.\ or. Bu genr kimsenin namus ve ırzında gözü ,, ok. Jer ve istasyonda fırka katibi 1 h b.. 25 " " 
ha sis oldum:• Ilugünl<ü ziyaretlerinde naena ey ' uro teşrinisani- cidden c.alıskandır. nı·ı·dcııl>irc t··ızC'rı·ne hu··cum edı·,.·orl 

umumisi ve meb'us arkadaşları k d k l · J 

bu satırların altına şu cümleyi yazdı- ye a ar apa ı bulunacaktır. llnll· okuma odalarile millC't mel<tep· .Muallim kaçmak Ltiyor arkasından 
Iar.· "Bugu··n de nyni teha ü a'. ni ku' tarafından teşyi edilmiılerdir. Bu ayın 26 ı"ndckı' celıeye da- l leri faaliyetlerinde ihraz ettikleri me· tişip tutuyorlar. Boğazına Sarılıyor 
vetle devam edi) or . ., vet edilmif olan zevat ile 22 ila sai ile hali< ta okumak, heYc~ini uyan- Ve kendi ·ine adamakıllı dayak ntı.r 

Liseden talebenin n1kış1nn arasında Tütün in isarında 26 tarihleri için randevu almış dırdı. lar. 
çıktılar ve Cümhuriyet Halk fırkası olan kimselerin işleri sırasile gö· Kasaba eski ve mütearrız denin ha- Genç feryat ediyor. çırpınıyor. Fa 
merkezini te~rif bu.)urdular. Rei icüm- Umumi müdür Baremin tat- F k kay·asından olan mahdut bir zümreve kahvenin etrafına toplanan halk kil rUşülecektir. a at, bu gibi zeva ., 
hur Hazretleri burada fırka azalarını bikine taraftar değil· munhasır olmak ü~re bir miitegallibe· lenmiş kapıdan içeri giremiyor, çün 

k k d ·ı · tın büro açılır açılmaz yeni bi-
kabul bu' urara en 1 erıne Kavseri· ) T··ıu ı h. lik hevesi \·ardll". Bu hethahJar mualli· pC'ncerelerden gelenlere sil:ih te hir 
d J - • ·b· J" lk f k · Ankara 20 (Telefon - u n n 1 rer tarih teıbit ettirmel•ri li-e o dugu gı 1 -.a ır a ının milletin ' .. d .... B h t B · b ~ nıin yaptığı hu } Uksek i ten ho:;lanma- '-"orlar. Bir ihti)·ar !tadın kah,·ncin .. sarı umum mu uru e ce . urnva r J 

m~na~~i .~li~e 'e. mustakbele i için yap- geldi. İdarenin kadrosun~ maliyeye ,~er zımge ır. dıla~. Zira köyl~_n.~n gözü açılınca ta- rafında avazı çıktığı kadar bağırup 
tıgı buyuk ınkılnpl~rdan bahsetmişler eli. Dehcet He.) iadrcde dahn iki ~ne ha gallube tahammulu kalmıyacaktI. Jarını yolarak ~ırpınıyor. Gen<: muaf 
~·e memleket nhrnlı hakkında görüşüp• remin tathik edilmemesini istemekte Bir batında Hu adaml.aı· genç. mu~ll~mi halk~ hii min genç arı.adaşı hükumete koşu> 
ır dattn bulunmuslardır. Sivasta Ser- d. .. kumct alcyhınc tesnklc ıttıham ettıler. Mustafa isminde mert ,.e cesur hir : 
be t fırka tcşekk,ül etmemiş olduğun- ır. Uç çocuk dog"ruran l ... ütfi Ye Tahkikat yapıldı. Netice çıl,madı. Genç d k t k . h lk d ;;., 
dan kabul buyurdukları zevat ara mdn • ıı· h k k ~ 1 t 1 ·1 · arma apıyı epcre 'e a ı nb· 

I . J • H · f t tt" mua ım al· o -uma ocıa an e., tı atl k ıı· . ·-r· b. h ld k , 
muhalefeti temsil eden bir kim e )Oktu. zmır gazete erı anlffi Ve a e ) hakkındaki tamimlere lebe:ın geceleri ra . mun ımı yarı O U ır a e ll 

Sfra • 20 (A. A.) - Reisicümhur Ankara, 20 (Telefon) - Erzurum konferan \•ermcğc teşcbbii etti. rıyor'.. . • . . . ti 
}Iazretlerl. cu··mhurı· .. eı Halk f ]· s Aleyhı'ndekı· davalar Anka- b B • h . • ı·· il .• h" ·· ı ·· .. "kf'. t llukumet hadıseye vazıyet etmı· • .; • ır .a ın- _ .. me usu A ·ım eyın emşıresı ve uccar u zumre na ıye mil( urune şı uye - . . . . .. .'". hfıl 
dan sonra kendisini görmek icin hekli· rada gorlilmege baflandı l\lehmet .Mithat Be :in ~vce i Lütfi e le bu ltonferansa gelen halkı ~iyaset l\1ıntakanın ılk te~rı at mufettı.ı 
yen binlerce halkın alkı. ları ara ında • } . . Y y ı b h ·ı d - tt d 1 1,. se hakkında tahkıkat vapmıştır. . .. Ankara, 20 (1'elefon) - Yeni Asır Hanım burada dogum evınde amelıyat apı ıyor e ane.:ıı e ngı ır ı ar. ı . . . ·. 
> iıruyerek valilik konağına g-itmişlcr- gazetesi ale} hinde açılan hiikQmetin üc . d .. Jdü bat 

1 
d .k ... 1 .. b .. teşrinisani cuma günü genç mua11im ev Mualhmın .~~.bahatı ın ~a~ lık ,.e fa 

d . ,. . , ne e!ıın e 0 
' n n nn 1 1 0 u 11 d · ı· h t d. d Jet volunda vurumekte mu ır olması ır. ı ol~a halktan bazılanle konuşmuş manevi şah iyetini tahkir da,·ası atır- sağ üç ~ocuk alındı. e ıs ıra a e ıyor u. : .: • . . 

)ardır. Gazi Hazretleri vali konağındalce7 . .ada görüldü. Hizmet başmuharriri Bir adam geliyor kasaba kıraethane· Haınler :;;uphesız kanunun en .,cdıt 
halk mümessillerinden \'e \İlayet crka- Zeynel He im B. aleyhindeki davaya pa Katil cofo··... sinden kendisini görüşmek lizere çağır- zasını göreceklerdir. Cümhuriyet 0

111 

nından bazılnrile akşam yeme ini yJye. zartesiye hakılacaktır. Y 1. dıklarını ı:;öylüyor. muallim Kah\'ehane rı asla afetmiyecektir. 
cek ve burada mi.afir kalacaklardır. Milli müdafaa vekili Ankaradak~dın ylizünden ye gidiyor. Pencereler Ye kapılar ka- /Jeyşclıir: içeri şdıfrde 111111' 
Yann abah otomobilleıile 1'okat."l hare • • panmış. lçerde beş kt~.i oturuyor. Mual •V<'cip Reyzade 
ket buyuracaklardır. Ankara,20 (Telefon) - Milli Müda· bır cınayet oldu lim de gidip yanlarına oturuyor. Arada Ali 

fna Vekili rahatsızdır. 1:> gün izin aldı. A k '>O (Tel f l ) n·· .. lllllllllllftlftlltılltlllllllftllllllllftlllftttl ıımuııumnımınıınıınınıumııııımııı11uııınıoo .... 1111BUtMftlllllllfttQıatllllftlllllıtattınımmıımımıııııınn 1 ıaııı _ _,,, -. n ara, - e on a - un gece 
Tayyare kongresi 

Anknra, 20 (Telefonla) - Tayyare 
cemiyeti umumi kongre i ayın 2:i inde 
burada ynpılncaktır. 

~1uaJlimlerin nu1aşlnrı 
gccıktirilmiy~c~k 

Ankara, 20 (A.A) - Tahıi-

latın gecikmesi dolayısile ilk 
rıın prorn makine. i ü tünde l>ir ild ) üz . . 
ok~nhk bir merdane vardır. Bu merda- mektep muolhmlerme maaı vere-
ne yere düşünce guriiltü olmu bizim miyen vilayetlere 80 bin Jiraya 
yoka ıhı zdaJH Inkıl:tp gazete inden ı \adar ikrszda 

1 

bulu~ulacağma 

Çankırı caddesinde Kadri isminde- bir 
şoför, Yasef isminde diğer bir şoförü 
bıçakla öldürmüştür. Sebep Seniye na· 
mındaki kadını paylaşamamalandır. 

Samsun tütüncüleri Ankarada 
Ankara, 20 (1'elefon) - am undan 

gelen tütüncüler hn ti ba vekilimizi zi 
yaretlt maruzatta bulundular. Başve· 

Yeni şehir mecl" si 
[Ust tartfı 1 inci sayıfada] 

T eşekkülündcn beri hUı-
nU niyetini asla göstcrmiyen tir
ketin bu dafada bazı imkanlar 
buJmaısı muhtemel olduğund ı 
buna meydan Yerilme melidir. 

Ya esbabı mucibe vars•f 
ıualini sormuştur. 

korkmu lar, .. Arif Oruç, tabanca atı-
yor!,, diye telcfone etmi)er.,, 

İki tamfı dinledikten oınn iki gaw 
tc nramnda lm\galnrm ebebini kı nca 
anlatalım: 

dair ma rif vekaletinin 
ladığı konun layiha ı 

verilmiştir. 

hazır- kil hat.retleri arzularını tetkik edeceğt
mecliıe ni tiildircti. 

Colan kasa 
Maıbata okunduktan sonra 

fen mlidürU Ziya bey izahat ve
rerek Terk os aleyhinde tiddetli 
söıler aöylemittir. Bunu lsmail 
Sıtkı bey takip etmiı, şirketin 
yalnız kendi kasasını doldurdu
ğunu, ıehri yaktıiını, mukavele
nin feshi lazımgeldiğini söyle
miştir. 

Muhittin bey de işi vekaleti 
bırakmakta ısrar etmiıtir. Bi( 
dan sonra aaha birçolc aza 4ıt 
ket aleyhinde beyanatta bulo: 
muılar, bu arada Avni B. mushı0 !arın akmayıp ök ürdüğül1,' 
Nazmi Nuri bey de defolup ~ 
meıını söylemişlerd"r. 

~latbanınızın vanındaki Yarın gazete i ile Tnkılfıp gazete i da ., 
ha ilk günJerdenberidir miicadcle halin dünkü yangın 
dedirler. 

'"~ t · ı k lfı t . Dün saat 12 de matbaamızın 
ı arın gaze c ı n ı ıp gnze e ı cık- . . 

mndan e\ vel onun hükumetten tah isal yanında bulunan L1moncıyan 
aldığını yazmıstı. lnkıl:ip ta ilk a:>ısın ticarethanesinin bacası tutqımuı Ye 
dan itibaren Yarına muntazaman çat- büyük bir süratle gelen itfaiye
mıştı. miz tnrafmdnn ateşin büyUmeai· 

on zamanlarda Ali 1\aci B. lnkfüıp ne meydan verilmeden ıöndn
gazctesindc Arif Oruç n. hakkında ne 1 rülmUşlür. Zabıta yangın sebebi 
redeceği bazı vesikaları kö~e bnşlarına 
a ·tırdığı büyük du,ıır afişlerile fütn et. hakkında tahkikat yapmaktadır. 
mMi. )ddia edilen hadi elere mukad- Tutuıan bacanın ait olduiu 
dem sebep olarak bunlar gösterilmek· bina alta bin liraya ıigortalı bu-
tl .•:,., lunmaktadır. 

" V AKIT ,,1n tefrikaaı: 1 O 

Yazan : Hüseyin R 

Cumartesi, Behçet Beyin de iştiraki· 
le maliyede toplanacaklu. 

Açık Söz ~azetesi neşri
yatını tatil etti 

Kastamonu , 20 ( V akıt ) -

Şehrimizde 12 ıenedenberi neı
riyatta bulunan ve Serbest fır

kanın teıckktlln Uzer:ne ooun 

fikirlerini neıre çalışan Açık 

Söz ıueteıi fırkanın infisahı 

üzerine tatili neıriyata karar 

vermittir. 
Tal.it Mamtaz 

Vali beyin teklifi 
Bu ıırada Vali bey de salona 

gelmiı ve: 
- Nafıaoın tetkilcatından evel 

bir karar ·verilmcai vekaletin sa
lahiyetine tecavüzdür, hukukan 
doğru değildiri demiştir. 

Buna Sadettin Ferit B. itiraz 
etmiı: 

Bir ener e 
Fakat Sadi B. Şirket gitt~lr 

ten sonra ne yapacağız? sualı,a 
sormuş, belediyenin bu iti da~• 
iyi yapacağı cevabı verilmiıtıt 

Karar 
Bu münakaşalardan sonra,~ 

ların sahibi olan şehre iadb' 
ilk şart olmak üzere fesih, k• 
olmazsa iştira için hükfılll 
karar verildi. 

Bu arada Azadan Haşim Be 
iıtifası da kabul olundu. 4 

Gelecek perşembeye tekrlll'f 
top)anılacakhr. 

den füplıe edilmiyen bazı inıanlar 1 mevkii vardır. Pek kalabalık gürül- muaftır .. 
Yardır ki bir memuriyet ve sair tülü yerlerde, otomobil kazalanna - Ne yersin? 
bir matlabın mahsulü için seksen ka meydan açacak caddelerde kimse _ Şimdi aktam üstü burtl~ 
pının zilini aıındımaktan, bir çok çantasına, cüzdanına el uzatmak is kalkarım yolumun üstünde rıe ~ 
etekleri öpmeğe ıaldmıaktan tera-I tem~z .• ~em ~yle şamatalar arasın dar ahçı, lokantacı, itkembecİ, :ı-. 
lenmekten, istiskalden, kovulmak- da dılencıye dıkkat eden bulunmaz. cı sütçü dükkanları varsa heP. d' 
tan, bakar tten hiç perva etmez· ..• Nazarı merhameti celbetmek uğrarım. Topladığım şeyler bel111'i' 
ler.. güçtür. Lakin ıimdi mendil yaymış d t b'l (M ndıır 

. yurur a ar ar ı e... u --
Sıkılmamak mukesile oldu- nın gözüne çarpmak kolaydır. Ken· ktl t b .. t k) f l yı bll 

N . . k l b • l kul ki d. d k 1· l.l b" "k or a gos erere az a - ıçın a a alık caddeleri mıştır. Böylelerinın usu ca a a· ğum fU mevkide geleningeçe- ıne acın ıraca dert ı, a ı , ıh . . l · 
b k . b t h .. .. ki k 8 f d. . .. l l "kt . l 1 b'I 1· k. ıçıne do dururum. ıra ıp tanıs e en ten a gorunen rına ya aıara : « - ey en ı bır kere yüz derisi kose e eıtı en vazıyet er a mayı ı me 11 can çe ı· 

b k ~ d"I ? l · d · "b· ·· l · · k d ı - Nerede yatarsın? u so aga men ı yayıyorsun. hazretleri allah nzası için ütfedı· sonra elde izdivaç ka ar muvaffa- şıyor gı ı goz erını ay ırma ı.. • . . : dtl·,. 
- Kalabalık yerlerde rahat niz. iki gündür açım». Dersin.. Al· kıyet temin edebilecek bir anahtar - Peki yevmiye ne cerreder· - Sur hanemde bır a~~r ~ 

dinlendirmezler. Hem oral~ra böy dırmazaa arkasından bet on adrmıolamaz .. Ye böyleleri de bir kere sin? - Teşekkür ederi~ .. Su1~rıı· I" 
le mendil ~ayılm~z. ~~ledıye ça- yürüyerek: « - Dört çocuk baba- muvaffakıyet koltuiuna kurulduk- - Günü hilir ... Dilenciliğin c'!c kc- Bey s~nden epey .ş~y ~g.~:~yor•...,f 
vu,ları, polısler bır duzıye musal- aıyım. Yangın, hastalık .. Rabbim tan sonra etrafa duman attırırlar ... ant ve itlck zamanları olur. Şenlik meslege alışmış gıbı goru.. bir 1" 
lat olurlar. Caddelerde oturmaya kimseyi düşürmesin.,, Tazallüm]e- Onlarla itleri olacaklara Allah im- günlerinde, bayramlarda, aylıkla· - Ne yapayım .. Düştuııı 
gelmlz .• Dilenci olduğunu belli et- rile makamı defittirerek takipte dat eyleain .. Peki, para verecek ada rın çıktığı para bolluklarında dilen re. kf fİ_. 
meden ayakta dinlenmeli.. Usta muair olur un .. Ya kovulursun ve mı suratından nasıl anlarsın? cilerin de yüzleri güler... - Eski beyliğini i~de :~e ~,_i' 
d·ı · d k k d ya paraya kavu•urıun.. Pek ırk kadınlar beyler di- - Kazancınızın en azı? En ço· bulunsalar kabul etmıycc g 

ı encı sa a a verece a amı su- ~ - ' 
t d l ak 1 k · - Dilencilikte alın daman ç.at- l ncile temasa gelmemek için ıada- ğu? ·· yorsun.. . ra ın an an am me e eaıne var- . . .. 

1 
jhı· 

lamak dıye ıtte huna derler .. Ko- kaya hiç el uzatmazlar. Bunlara bir Kırk para ile kaldığımız kırk ku - Eh hemen de oy e g 
vulmnktan yılmamak.. lzaç ettiğin az yakla§ıan... ruı aldığımız günler olur .. Fakat di ... Çünkü bir vazife alarak: İft" 

Bu kuponu ke~ip blrikii - adama verdiğin &1kıntıdan utanma. - Oööf kokuyorsun.. sürünme lencinin kırk kuruşu alelade bir ma yet içinde yaşamak hayatın Is"_ 
rln/z; bir JıriJ kponu g e• mak.. Buna sair vaziyetlerde leteb- üstüme ç kil. .. Tahkirile fakiri ko- işet adamının dört yüz kurufundan türlü tehlikeler, mes'uliyetle~,r~ 
flıen VAKlTın tilrlil tiJrlü büste sebat namını verirler ki mem varlar ... Orta yatlı babayani adam· d ha bereketlidir. Çünkü dilenci gunluklar vardır, Çok defa ';~ 

duhtur. Dilencilik mesleğinde bu lar, tafra kıyafetli saf kimseler, hiçbir feye para vermez .. Giyeceği- masrafını koruyamıyacnk "'~.~ 
sırnaşıklık niçin makbul olmasın hele kocakarılar ç.ok sadaka verir- n i dilenir •. Yiyeceğini dilenir •. Ev re düsersin .. Bol bulaınac. ıctl 

hediyelerinden birini 
kendi 5eçip alacaktır Alın damarlarının zor gördüğün-1 ler .. Fakat sadaka istemenin sıra~ı, kiruı vermez. Bütün vergilerden (Oıtll 
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Darülfünun Divanında altı saat süren bir içtima 
Mefsuh fırkada 

- --Fethi B. bir gazete ç1-
karaca kmış ! 

9000 lıra ne olmu! ? 
Ali Fethi bey evvelki gün ls

tanbula geldikten ıonra fırka 
arkadaşlarile görüşmüş ve iza
hat •ermiştir. Fethi bey, yeni 
bir beyanname neşretmiyecejini 
söylemiştir. 

RiYayete g6re Fethi bey, tim

di " Ktıraü " isminde bir gazete 
çı&caracak ve o kürsüden halka 

hitap edecektir. Ataoğlu Ahmet 

8. de diğer gazetelere yazı yaz
mayıp Knrsnye yazı yaza
caktır. 

Haber aldığımıza iÖre S. C. F. 
nan evvelce çıkarmıya karar 
Verdiği gazeteyi çıkarmaktan 
timdi Taı: geçmesi mali bir ıe
bebe müstenittir. 

Ağaoğlu Ahmet beyin bir dos
tuna ıöylediğine nazaran bu it 
İçin 9 bin liraya yakın bir para 

1 
&.. 

San'at hay:abmızda 

Tiyatro mektebi 
Oerılere yırın baılenıyor 

Dün bir refikimiz tiyatro mek
tebinde derslere baılandığmı 
yazmıftı. Halbuki bu doğru de
ğildir. Derslere ancak yarın. baı
lanacakbr. Dün bazı mualhmle
rin huzurile mektebe alınacak 
talebeden bazılat mm son imti
ham yapılmııtır. Mektebe, beti 
erkek üçü kız olmak Uzere sekiz 
talebe kabul edilmiştir. isimleri 
ıunlardır: 

Sami, Necati, Sabih, Suphi, 
Edip B. ler, Sara, Meıkfıre ve 
Semiha H. lar. 

ortaya konmuı, fakat o gueteyi Sevilde Grev 

Bütçe . 
resıne 

müzake
başlandı 

Fen fakültesi reisinin 
bir teklifi 

Darülfünun divanı dün ikinci 
içtimaını yapn:ış ve bUtçe mUza· 
keresine batlamıthr. 

Dün de yazdıjımız gibi bütçe 
müzakeresi daimi ve ıerbeıt mt1-
derriılik meıeleıine de temaa et
tiğinden bu içtimaa çok ehemmi
yet veriliyordu. 

içtima ıaat tam 17 den yirmi 
bire kadar tam altı saat de•am 
etmiı ve çok hararetli olmuıtur. 

içtimadan ıonra DarOlftınun 
emini Muammer Raıit B. ıu iza
hata vermiştir: 

- Yeni bütçe müzakeresine 
başladık. 

çıkarmalı taahhnt edenler tara- Seville 19 (A.A.) - .Sabahleyin hiç 
fından bu mebllğ sarfedilmittir. beklenilmediği bir sıra da umumi gre,· i~n 
Bu paranın geri alınmak ihtimali edilmi~tir. Grevciler, arkadaşlarını ayaıt· 
de olmadığına nazaran, ıazeteyi m ışlır birçok kamyonları dc\•irmişler, 

tramnyları ta~a tutmu~lnr \ c bir v:ıt· 

içtima çok aamim1 bir han 
içinde ceı eyan etti. Arada ihti· 
llf denilecek hiçbir noktai nazar 
ayrılığı yoktur. Fen fakülteıi re
iıi Mustafa Halckı B. bir teklif 
verdi. Bu teklif hariçte laboratu
varı ve seririyatı bulunan müder
rislerin bareme ne suretle iıtirak 
edebilecekleri hakkında bazı eaa· 
satı ihtiva etmektedir. Bu teklif 
haricinde hi çbir teklif yoktur. 

Gelecek perıembe gllnü yapı· 
lacak içtimada blltçe müzakereai 
tamamlanacak •e bazı erkam da 
tesbit edilecektir. 

'Yni adamlarla çıkarmaktan vaz- man ile iki hiletçiri yaralıımışlardır. 
ltçilmiıtir. Sükunet iade edilmiştir. 
~ lllfll1IUf!IIflllHHlllflfll'llllmnnnwırmumRhmttmnnnınnıımttt numıu .......... 

Sin~~-atılan tokat 
Dün muallim Muhsin Beyle sinemacı Naci 

Beyin muhakemesi başladı 
4HJ W 

Mululn B. "e vekOlerl ma1ı1cemed• 
Muallim Muhsin B. tarafından da•anın da albncı iıtintak da-

~ Pd~Iek " sineması sahiplerinden iresinde tahkıkah yapıldığını 
d 

8
Ci ipekçi B. aleyhine açalan s~yledi, te•hit zaruretine işaret 

il '1p da•asının rll'yetine dün etti. 
•at · 

b· . on llç buçukta Beyoğlu Bunun üzerine hikim Reşit B. 
h'titıci ıulh ceza mahkemesinde usulen alhncı lıtintak dairesin-
'tlannıııbr den keyfiyetin iıtilimuıa karar 

•i Dtınka seisede, davacı Muh- verdi. Muhakemeyi, altı kinu-
Ş:k 8., vekilleri Sıtkı, Ahmet nueyvel cumartesi sabahı saat 
hı./'li ve Sıddık Sami B. Jerle ona bıraktı. Önümüzdeki per
ti Skte hazır bulunmuıtur. Na- şembe günü de ayni mahkemede 
likt ' de, vekili HulQsi B. le bir- Naci B. in Muhsin B. aleyhine 

l'c gclıniıtir. açtığı hakaret davasına bakıla-
a f caktır. diı/a cynin hüviyetleri tesbit Muhsin B. altıncı müstantik-

' •kten sonra, dava evrakı likçe tahkikatı yapılan davasın-
l•tırnuştur. Muhsin B., geçen da madde tayini suretile halkın 11 

on d" • .. ·• k 
'" ye ancı gunu a tamı hakaret ve hi.isumetine maruz 

e sinemaya gittiklerini, dört bırakıldığını ileri sürmekte, ce-
1~1 h~ausi mevki bileti aldık- zai muamele icraaile beraber, 
~ 

1 

•kat oturacak tek yer maarif emrine denedilmtk üzere 
'tı llıadıkJarım, yer bulmak JU- yirmi bin lira zararı manevi iste-

.. c~~ . hatırlatması üzerine mektedir. Bu da•asını ispat için 
~ltd • ın hakaretamiz muka- gösterdiği şahitler arasında 

Okllt c bulunduğunu ve bir altıncı noter Galip Bingöl, Sa-
Isr \>urduğunu anlatıyordu. nayi müdürlüğü müdür vekili 

da, ~C\'h~ baıhyacaktı. Bu sıra- ve müfettişi Halit, Sana} i mll-
Sıddı'-u •ın B. in vekillerinden dürlüğfi müfettiıi Burhan, mu-
b· " Sa . B N · B 1 F h D J b ~ •nt t nıı . , an . a ey- aHim a ri, ev et mat aası 
' bit d f!raf farından açılmıı baş- memurlarından Şeref B. ler 

a,,, daha bulunduğunu, bu vardır. 

idama mahkum 
Edilen Sebrinin nakzen mu· 

hakemeai kar•rı kaldı 
Bir müddet evHI sebze ha· 

linde iki babçevana öldürmekten 
maznun Arnavut Saliri, Istanbul 
ağır ceza mahkcmesiade idama 
mahkum edilıniıti. 

Temyizden nakzen görülen bu 
davanın dünkU celseaindt= müd
dei umumilik, evvelki talebini 
tekrar etmif, müdafaa yapılmıı, 
muhakeme karara kalmıştır. --Baı gardiyan 
Galip Beyin tevkifine kırar 

verildi 
Bir muddettenberi beıioci 

müstantiklikçe bazı mevkufların 
tevkifaneye esrar sokmalarına 
mllıaade ettiii, içerde esrar sat
tırdığı iddiasile hakkında tahki
kat yapılan ve itten el çektiril
mi~ bulunan tevkifane baı gar
diyanı Galip B. , müstantikliğin 
davetine icabet etmediğinden, 
hakkında tevkif müzekkereai ke· 
ıilmit ve bu, infaz edilmek üzere 
müddei umumilikçe polis ikinci 
şubeye gönderilmi•tir. 

Darülbeda \'İ n1üdürlüğü 
Memurluk muc:tur, d•Oll midir? 

Şehir meclisine aza intihap 
edilen Suphi beyin DarUlbeda
yi müdürlüğünde devam edip 
edemiyeceğinin tereddUtU mu
cip olduğu yazılmaktadır. 

Malum olduğu Uzere memurin 
kanunu memur olanların bele
diye mecliıine aza olmasını me
netmektedir. 

Dün bu huıusla meıguJ olduk. 
Böyle bir tereddtıt varit g6r0l
memektedir. Çunkü DarUlbeda
yi müdürlüğü Belediye memur
luklarından olmadıiı gibi bu 
müdürlllk Belediye kadrosuna 
dahil değildir. Belediye Darül
beda yie, sureti aarfı hakkında 
bazı kayıt ve şartlar koyduğu 
bir tahsisat •ermekte •• bunu 
kontrol etmektedir. Bu mUnaae· 
betle Supbi B. hakkında memu
rin kanunu ahkAmının tatbiki 
varit sıörUJmemektedir. 

~~=========================~~~ 1. Sabancahnın müracaatı ] 

Hakkı B. 

Yavuz - Havuz 
Oıvaaınde mıhkQm olanlardan 
Sıbınoıh Hakkı B., emf6kine 
mevzu haczin kaldırıim111nı 

iıtlyor 

Yavuz - Havuz davasının Diva· 
nı Alide rü'yeti neticesinde sa
bık Bahriye vekili Ib .. an, Nazım 
ve Fikret B. lerle birlikte Sa
bancalı Hakkı B. de hapıc ve 
bu iıten dolayı hazinenin uira
dığı zararın tazminine mahkum 
edilmitti. • 

Sabancah Hakkı B. in şehri
mizde ve diğer bazı yerlerde 
bulunan emlakine haciz konmuı 
mahküm olduğu paranın tahıili 
için bunlar satılığa çıkarılmıştır. 
Hakkı B. birinci hukukta hac

zin refini istemiş, mahkem rü'yete 
salihiyıttar olmadığı kaydile 
davanın reddıne, bunun D evlet 
ıurasmda ril'yet edilebileceğine 
karar vermittir. 

Hakkı B. timdi Deviet şurası· 
na müracaat etmit bulunmakta· 
dır. 

Muhtclıt n"lübndcleue 

Giritti mubadiller 
Yakındı memleketimize 

geliyorlar 
Dün 1&bah Mü badele komis

yonunu temsil eden Rasih Bey 
Giritli muhacirleri getirmek Ü7ere 
Pireye gitmittir. Sevim vaporu 
Mesinadan ayın 25inde Hanyaya 
gelmif bulunacaktır. Ayni gün
de de Giritli mübadiller orada 
toplanmıı bulunacaktır . Türk 
heyeti murahhaaaaı , Yunan he· 
yeti murahhaaastna, mUbadilJe
rin Hanyaya toplanmaları için 
icap eden masrafın Yunan hO
kOmetince temin edilmesine de
lilet etmesini rica etmiştir . Bu 
ma1raflar, RHih bey tarafından 
Hanyaya gider gitmez temin 
e<lilecektir. Yunan heyt ti murah
hasası Atinaya Hariciye neza
retine telirafla müracaat ede
rek bu hu.usu temin etmiştir. 

Rasih Bey mübadil Giritlilere 
paiıport verecektir. Muhacirler 
KUJlUj'e çıkarılarak mahalJi hü
kumete teslim edilecek ve ken
dilerine Oçer gilnlOk iaşe bedel
leri verilecektir. 

Mübadillerin hanii gün Kül
IUğe çıkacakları Dahiliye vekA· 
leline bildirilecek iaşelerinin te
mini rica edilecektir. 

Rasih Bey ayın 23Uncü pazar 
sabahı Hanyada btılunacakhr . 
Oradan vapurda muhacirlerin 
iaıesini temin için 4 günlük 
erzak da alacaktır. 

Cidna tırkeu rr.üfettitı 
,ehrimizde 

Cidna şirketi müfettişlerinden 
M. DövaJ ıehrim izdedir. Muma
ileyh battı teftiı için Paristen 
kalkmıı, Belgrat Bükreşte bir 
müddet kaldıktan sonra şehri
mize ıclmiıtir. 

Gene tarz.iye meaeleai 

Bir cevap daha! 
Hıkmet- B. ,-vekil ve müek .. 
kilin hüsnü tefehhümde bu

ıuncuAundE n bahıedıyor 
Sabık müstantik, Bındırm 

ağırceza mahkemesi reisi Hik 
met B. , müddeiumumi Kena 
B. in tarıiye verip vermediği şek 
linde ortaya çıkan mesele hak 
kında Kenan B. in Yekili Ome 
B. in dünkü nüshamızda çıkan. 

son mektubuna da dün bir ce
vep göndermiştir. 

Hikmet B. , dün gelen mektu
bunda töyle diyor: 

« 1 - Kenan Ömer beytfen
di - Tarziye kelimesini ve sıfata 
vekaletlerini - turih etmek sure· 
tile, üç hakim ve bir Adliye mü
fettişi hu'lurunda tarziye vermit
lerdir. Bu tarziyenin kendi muh· 
terem şahsiyetlerile hiç bir ala
kası bulunmadığı ıüphesizdir. 

2 - Onörabl mesailde kanu
nun ve kelimelerin tekil!erine 
ıaplanmak • doğru değildir. Ka
nunen bilvekale tarziye caiz mi
dir, değil midir, bur.u milnaknşa 
lüzumsuzdur. Çünkü : Kendileri 
bilvekale tarziye verdiler. Ben de 
bununla iktifa ve huzuru mah
kemede yüzlerce samiin miiva
cehesinde tekrar ederek davam
dan feragat ettim. Bu olmuş bit· 
mit bir vakıadır. V c ben de te
menni ederim ki artık kapanma
lıdır. 

Son sözüm şudur: 
Kenan Ömer beyefendi bilve

ldile verilen tarziyeyi eğer böyle 
tavsiye şeklinde te'vile imk .n 
görüyorln aa bu; kendilerile mii
ekkillerine munhasır bir hüsnU 
tefehhüm olur. >> 

Japon prensi 
Şehrim :ze hjr buçuk 

ay sonra ge'ecek 
japon imparatorunun kcçi1k 

lcarde~i prens Takamalsu nun 
memleketimize ge~eceği yazıl
mıştı. 

Prens Takamahu kanunu·, 
saninin on birinde Yugoslavya ve 
Yunanistan yolile ve vspur?a 
ıehrimize gelecek ve doğruca 
Ankaraya gidecektir. 

Prens cenapları Ankaradan 
dönütünde şehrimizde de bir 
kaç gün kalacaktır. Prens Ta
kamatsu 25 yaşındadır ve bir 
buçuk sencdenberi evli bulun
maktadır. Kendisine seyahati 
esnasında zevc,si de refakat 
edecektir. 

Bahriye yüz başısı rütbesini 
haiz olan Prens Takamatsu Ja
ponya kıra) aile:inin imparatordan 
sonra en mühim bir rüknüdür. 

Henüz 28 yaşında bulunan 
imparator Hz. bir erkek evladı 
olması ihtimali düşünülerek res
men veliaht ilan edilmiş değildir. 

Prensin ıeyahati tamamen 
hususi mahivettedir. 

Japon gumrul}u mufkülfıt 
9ıkardl 

Bundan bir müddet evvel ja
ponyanın O:aka şehrinde Türk 
japon cemiyeti tarafından bir 
sergi vücuda getirilmiş, lstanbul 
ticaret odası da bu sergide teş• 
hiri için ihracat eşyamızdan bazı 
nümuneler göndermişti. Eu sergi 
el'an açılmamıştır. Sebebi bu 
eşyaya jagon gümrüğünün müş
külat çıkarmasıdır. Ayrıca gön· 
derilen afyonlnr da müsadere 
edilmiştir. 
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B yaz kitaplar! .. Putkin,. den N .. kleden: Hasan Şükrü YAZAN : Ömer Rı:uı 65 -

siy:~:;;~~er~:v~:ı~:i:oğru;~ Posta .Memuru Ali-Ayş_e __ ~_a_v_a_s __ ın _____ ın _ _ a_s_l_ı _n_eydi ?! .. 
yısi dönemeçlerinde sık sık bu DüokU kısmın hulasası; Ve her zaman için affınızı ricaya hazı- başka bu adamlardan tahkikat yapıldı reti Peygamber hastalandığı zaman 
renklı kitaplara rastlanır. Ba- Posta memuru hikı\yesine de' am edi- rım .. Fakat Dounia), asla terkedemem. mı? Bütün bu sırların düğümlerini an· li ile Fatma onu kendi evlerine göt 
karsımz, günün birinde hükümet- yor: Sizi şerefimle temin ederim ki o mes'ut cak bu gibi tahkikat çözer. mek, ona kendi evlerinde bakmak !! 
lerden biri yeşil, mavi, beyaz bir lfügün bir süvari zabiti evine uğru· olacaktır .. Onu niçin istiyorsunuz.. O Lübabenin bu sözleri Leylayı tatmin mişler, halbuki Hazreti Peygamber, 
kitap çıkarır. Evet, maviler, ye- yor. Kızını görünce hoşuna gidiyor. \'e beni seviyor •. ve evvelki ~efil hayatına edeceğine onu bütün bütün endişeye dü şeye karşı duyduğu kalbt muhabbet 
filler, sarılar da Tardır. Fakat orada l>ir müddet dah:ı knlmak için has- dönmek te hiç istemiyor •. • şürdü. Derin tahkikat yapılırsa Meb- kile onun evinde kalmak istemiş ve o 
ne hikmettir bilinmez bunların talığını b:ı.hane ediyor... Ve sonra ihtiyarın cebine bir · yler met ne olurdu? Kurtulur mıydı, yoksa da kalmıştı. Bu da Ali ile Fatmayı a 

Misafir iki ü,.. gu"n posta memurunun sıkıştırdı ve kapıyı açtr. Posta memuru mücrim mi sayılırdı? .. Mücrim sayılır- ca kızdırmıştı. Hazreti Peygambe 
çoğu beyaz kitaptır. y 1 ld v l d k d' · · · · h f ı evimde ihtimamla tedavi ediliyor. Ayn· nası 0 ugunu an ıyama an en ısını sa ona ne yapılabilirdi? Leyla bunlan ırtihalinden sonra erkesten aza 

Hangi meseleden dolayı ne,- Iırken "Damina., nın kiliseye kadar be· tekrar sokakta bulmuştu. düşünüyorken ihtiyar teyze yine mese.lnun makamına geçmeği ümit eden 
redildiğini eğer bilmiyorsanız ı ralıer gelmesini söylüyor. Kız C\.'\'el! Uzun müddet olduğu yerde hareket leye kadınca bir şekil verdi. Daha ev.I idi. Fakat Ayşe daha evvel davranın 
kitabın ismile çıkarılmasının se- tereddüt ediyor. Sonra bahasının ısrarı siz kaldı. Cebindeki kağıt yığınını gör- vel irat ettiği mülahazaları kovvetlen.lbabasının herltese namaz kıldmnas 
>ehi arasında zihniniz bocalar üzerine razı oluyor. Postl memuru kı- dü. Ve çıkardı. Herbiri ellişer rublelik dirmek istedi. Lübabeye son derece dik/emretmiş, herkes bunu Hazreti Pey 
Jurur. zının geciktiğini görüne: telı\şa düşüyor. idi ..• ihtiyar adamın gözleri t.ekrar dol- katle hitap etti: 1 berin emrettiğini zannederek ona ik 

Ötedenberi fıclettir, isim ile ve kiliseye koşuyor. Fakat Damina du .. Fakat hasta yanaklarını ısl~~~ın ~u - Kızım, Lübabe ben böyle in- da etmiş, neticede hilafete o geçmiş 
ismin Terildiği şey arasında bir ortadan kaybolmuştur. yaşlar acı ~e .ıstırap yaşlan degıl hid- ce işlere aklı ermez bir ihtiyarım. Fa- Bu da Ali ile Ayşenin arasını açan 

Rahipler mihraptan ayrılmak üzere det yaşları ıdı. kat kızım, bu işlerle uğraşmak bize mi, büyük meseledir. Çünkü Ali ile Fat 
benzeyiş aranır. Bundan yalnız idiler. Mumlar söndürülüyordu. lki ih- P~raları ~~tı, YI~ttı, ve yere fırlat- biz kadınlara mı kaldı?!- Sen emin ol- en müthiş mağlöbiyete uğramışlar,}. 
msan atlan müstesnadır. tiyar kadın bir köşeye çekilmişler hala tı .. Çızmelerı ıle ezdL. v v ki hiçbir kimse bunlara akıl erdiremi- şe de bütün acısını çıkarmıştı. Ayşen 

isimle müsemmanın taban ta- dua ediyorlardı. Fakat Dounia orada Yumr~klarını boşluga dogru uzata- yeeek, h~rkes Ayşenin eski husumet galebesi, Ebubekir, Ömer, Osman de 
bana zıtlığını bir de şu siyasi yoktu .. Zavallı ihtiyar kızının a)ine iş- rak acı hır feryat kopardı .. Ve oradan seı-'dle Aliye kar:.;ı hareket ettnğini söy rinde deva metmiş, Osmandan soıı 
kitaplarda görebilirsiniz. Meseli: tirak edip etmediğini rahipten sormak uzaklaştı.. . .. . liyecektir. (Ali) nin gelmesine tahammül etmi1 

· · .. 1" kt' F k t ld v Artık e\·ıne donmekten başka çaresı .. . . 
Dünyanın bir tarafında bütün ıçın epeyb~~çb.~tkil çc 1~ :ı a K~zı ~;i~:- kalmamıştı .. Fakat kızını görmeden ne· - ~eyze sen b~ -~= ~~~nnde çok ıs- hAyşe,1 bu seğ fetr onbub~ altey~ıt~deı!': 
memleketleri alakadar eden bir vap onu us u n çı ır 1• • • • • d' rar edıyorsu~ .. Bır bıldıgın varsa söy- azır ama a eşe us e mış ır. 9-

l . ı· reye gıdebılır •- 1 , 1 · b"t·· · .. ·· ı b d d'yo 
d l A ye ge memış ı... A 1 d . 1 b. k 1 c. :·oksa sus. se enın u un ıç yuzu u ur ı 

ava o ur. jans ve gazete gU- E "Jü b. halde döndü Bir jcı yrı ma an ene ır ere o sun !!ev J l) 
ve yarı o . ır . ·~. ··d .... Y gı'Jı' (Dounı'a) sını go''rmeden ayrılamaz - Kı:::::.. Lübabe, sen bilmez değil- ar. 

rültülerinden· sonra bir haber kalıyordu lhtımal kı ..,enclıgın uşun· · f k t be · .. 1 · · S" .... b'ti d' · te ı 
duyulur. O toprak"a hu··ku" m su"_ . . . ... 1 ° "t-ki · tas. dı .• Tekrar (Minsky) nin dairesine git- sın, a a nı soy etmek ıstiyorsun. - ozunu ı r ın mı yze 

~ ce ızlığı ıle başını a ıp o e ıs l ona Biliyorsu ki A be i k v d · · · · · .. 1 . . . . . ö .. b ki' ti .• Fakat nefer efendisinin kimseyi n yşe n m ucagım a - Bıtırdım, kızım! Şımdı sen 801 
ren devlet bir kitap neşredecek kadar gıtmış olab~lır.dı. lum e .~:en kabul etmediğini söyliyerek kapıyı yü- büyüdü. Onu canım gibi severim. Bili· bizim mahalle arumda daydoklart10 
d l Ç k d h k.k t agvır bir hastanın ıhtızarında çektıgı a- ' . . .. . ..ı 

er er. o geçme en a ı a en 
1 

b' t . i d züne kapadı- yorsunuz ki Ayşe ıle Fatma arasında konuştuklarımız bunlardı. Bo sozleı• 
- l k' k M 1 k zaptan kat kat faz a ır ıs ırap tr. n e . d' soy enen ıtap çı ar. ut a a b k D d ;s Ayni günün ak§amı (Liteinaia) &o. .kıskançlrk vardır. Fatma. anneeinden yalnız en son tarafmı ben tekmılle ı 

k kızının yoluna a tı. ur u... A · · · 
ren lidir. t t .. d d'g~· rabacı avdet yunda dolaşıyordu .. Birdenbire yanın- sonra yşenın onun yerını tutmasını Yoksa gerisini kulağımla işittim ve bO 

s asyona gon er ı ı a . d · k 1 · • • • · 
Bu renk, eğer milletlerin ha· t d' N'h t akşam üzeri yalnız 0 _ dan husust bır araba geçti_ içinde hazme em~yor v~ ~ca~n o an Alıye o lan işıtırken hep Ayşeyı müdafaa• 

rita üstlerindeki boyalara göre ~ m~ ~-.. .ı.. ~··~~;re müthi. bir haber ge- (l\finsky) yi gördü .• Araba üç kath bir nun aleyhınde soyluyordu. Fatma bir tim. Çünkü onu severim. Çtinkü orı.~ 
seçilse idi, iyi olurdu. Amma t~::i: on u ş evin önünde durdu. Genç zabit, araba- ortağın ortağına karşı hissedeceği kini hep iyiliğini gördüm. Çünkü ohun yu 

k kl .. . dan athyarak merdivenleri tırmandı .. merhum olan annesine bedel Ayşeye sek kalpli olduğunu bilirim. · Artık 
işte bu makul şeye hiçbirisi ya- "Dounia,, ger,ç n ya -ışı ı !luvarı p t 'h · d ı k b' k h' d' d Ç" k" H ti p · d' L"b be! · · ... 

1 
b" b . . b b os a memurunun zı nın en par a ır arşı ısse ıyor u. un u azre ep senın ır, u a 

naşmlyor En kanıl bog- azla ma has a zabıtı ı e era er evını, a asını, . . . A b . . _ı 
• ş - ' . . k d k k t fikır geçtı" ra acıya yaklaşarak sor· gamber Ayşeyı sevıyor, ve ona son dere ihtiyar teyze hakiaten blitiln nıa1t" 

l · · · · t ·k 1 her :.eyını ter e ere açmış ı- d 
ar ıçın, en canıyane ın rı a ar ihtiyar adam bu felaket haberinin u: . . . ce muhabbet gösteriyordu. Onun için le dedi kodulannı hulasa etmitti. 

için çıkarılan kitaplar bile ya tarsilatını dinlemedi .. Bir akşam evvel - . Bu ~~ ki~indır dostum .. (Mıns- Ayşe aleyhinde münafıklar bühtan da babe ona ne cevap verecektL Onunu 
sema renginde, yahut beyazdır. .. ine titriyerek baktığı 0 misafirin, ky} nın degıl m_ı?: bulundukları zaman, Ali kansını mem- vap.vermesin4en ne çıka~tı?!- Fal" 
Hep masum renkler... ~::r:ı iğfal eden 0 insafsız avcının ya· : Evet, ?e ı~ıyoı:sun? _ .. .. n~n etmek için, onun ~l~yhinde söyle- Lübabe, A~~ aleyhinde yığm yığın ııl0 Rus çckaları da bu izi ta- tavına baygın bir halde düştü .. Demek .Efendın ( oanıa) sına go~ur.ul- mış, Ayşe onun ne dedığıni duymuş. ve lenen bu sozlerden sonra duramadı· 

.g d ktor be si bireı- ~hane mek tizere bana bir mektup ver~ıştı. llOP. !lvecc..,na.U~.,ola~ ~rkl• da açıldı ve siyJedi: 
ip ederlerse hiç şaımıyacağım. ln.Jınstal*. o • P aklit (Dounia) nın nereae ıkamet bağl .. ı t · d' k' · ı tik ' l..f" 

idi .. Zava1h adam birkaç gece ateşler •v· • amı!"ı. ş e ... ş..!m 1 0 , ının. n\- .. amı , - Kqzıım. teyu! -" ·~'' ••ı-6' ti' 
.. 1. ~tt!l .§ayet koca bir asrı kana uu a ıı h Jlli~' . t; ı) ~~ iöndetil- ettıgını unuttum.. • • ı alınıyor. \M;; ailesliiı"cleveci evi mi sanıyorfO 

dünyayı insan vU· ıcın e yan 1
' onra " .... "e O l>uratıadır llüitci katta.. Fakat B ·· 1 L"b tfe • hidd ti di i el' 

oyayan ' dJi .. Ve onun yerine vekaleten başka bir -k ld d t -
0 

. d. (llcf' k ) . u soz er u a yı e en rm ş· Bu senin dediklerin belki mahaU _., 
urlunun dumanı ile dolduran · 1 d s·· · b•t• · geç a ın 08 um- şım 1 u ıns Y tı: kanlan ve kocalan aralannda cere'1..-memur tnyın o un u... uvarı za ı ını .1 be be d. . 
·Engizisyon,, zamanında bu moda tedavi eden ayni doktor onu dikkatle 1 e ra r ır- . - Teyze, sen bunamışsın. Bu kadar eder. Fakat bir ümmet için hidayet 

. . . . . Posta memuru kalbınln hızlı hızlı k" "k ı · b k d d · d d 'k da . · · · ~ olsaydı, hiç şüphe etmiyorum ki dinledi. Gen~ zabıtın çok ~yı hır adam çraptığını hissetti. Yavaşça: 
1 

uçu şe:U e~k ~ 
1 

a a~ a ı tı e ı o - kezı olan hır evı de a~~ evlerın~,., 
onlar da bir "Beyaz kitap,, çıkar- olduğunu fakat onu tedavı ederken mu an en yu ış ere arış nyorsun. yas etmek llyık mı? Duşün Ayte 

. ' • k .. lük k d•V• - Ehemmiyeti yok. Verdiğin izahat- Bu reva mı'P . . uıi maktan utnnmıyacaklardı. karenetı anlama ta guç çe me ıgı- .. . . · kimın kızı, kımin kansı? .. Onan a 

B k 1 .1 F'I' . ni kamçısından korktuğu için ağzını aç tan dolayı teşekkur ederım .. Dedı ve - Sen onu bırak kı:ırm da beni dinle, ni seviyesini muhitini bir dü§Un de,,-
a snnıza, ngı tere, ı ıstm 'v t d d.v. . .. 1 d" Al merdivenleri acele acele tırmandı .. Zili .. .. ti b't' · d d · ted•V• · ' ' _..ıfJit . . . . maga cesare e eme ıgını soy e ı. · . sozum ı ıreyım e sen e ıs ıgını ra onun bayatı adamlarla kıyas eu 

11 hakkında bır beyaz kıtap ne~rettı. man ya hakikati söylüyor yahut fetane çektı.. . söyle! edilemiyeceğine hükmet! Hatırhyot fili' 
Filistin için beyaz kitap ... Ca- ti ile öğünüyordu. Llikin izahatı hasta- (Avottita Sımeonovna) burada mı 0 - Söyle teyze!.. sun? Bir gün Hazreti Peyga111berf 

mm bu nasıl şey? Daha orada yı teselli edememişti ... İhtiyar adam a- turu:or.. . . d·· r - lşte söylüyorum. Peygamber haz- diğer zevceleri Ayşenin fazla iltifat~ 
dökülen kanlar kurumamış ölen- ynkta gezebilecek kadar iyileştikten son Hızmetçı c~~a~ ver ı • ., ~ reti Ayşeyi son derece sevmekle bera- muhabbet görmesinden şik!yet et111ifl~ 

' h' k' h be d kıZı - Evet ne ıstıyorsunuz.. . . ~ısır 
lerin kefenleri çürümemişken na- ra ıç ·ımseye a r verme en nı p t h' ap d her Fatmayı çok methederdı. Ayşe, o- ve Fatmayı Hazretı Peygambere r •· 

1 1 d b ı. b' aramak için yaya olarak yola çıktl- . . os a memuru ıç cev verme en nun Fatmayı methetmesinden mütees- rerek onun tavassutundan istifade ' 
sı o uyor a ema..eyaz ır çer Y" b (:.'1' k ) . (S 1 k) t ıçerı daldı.. . A & ' 

• d .. t k . t' l uz aşı · ıns Y nın omo ens en G' .. , . ·'niz' h sir olurdu. Fatma da, Peygamberın Y mek istemişler Hazreti Muhamnte ,. 
çeve en ~os erme ıs ıyor ar. (St. Petersburg) a seyahat ettiğini pa- . - . ır~eyınız. gırmeyı · anımın şeyi ıııevmesinden ve onun babasına fev na "kızım? ben.im sevdiğimi l!le"f'!,. d, 

Y ahudı yurdu yapacağız, diye aportunu kaydederken görmüştü .. Ara mısa1 fı~lerı var!.. .. ''dil il . kalade hürmet ve muhabbet gösterme· mişti. Fatma babasının bu ~mriJle -•. 
bir k t' h k d ı b k b"t" 1 vl d v fakat htıyar aldırmadan yuru .. k ıki . . . . .. .. t üh' il ' ıe,, ı anın uzurunu açır ı ar. acı ızının u un yo ag a ıgrnı U .. . ... d k sınden sınırlenır, onun butun evecc halefet edecek bir kadın mıydı? Jte 
iki milleti gırtlak gırtlagw a btçak bu hareketinde tamamile kendi arzuı=ıu· oda karanlıktı. çuncmıun e ıfşı kvar· kocasına göstermesini isterdi. Tabif ko 

1
. H t• p · be .. 

1 
inde~ d' 

' h"l · ld ğ ı .·· 1 · dı .• Aç.ık kapıya yaklaştı ve ne es ese . .. .. ı, azre ı eygam re go ges { ~· 
bıçagv a bıraktılar El kesesı·nden nun a ı:ım o u •unu evve ce soy emış· . . nu komşular iki taraf arasında süru su h ti 'd' B . d d'ğ· nılll• ı 

· t' rek dınledı- . .. . . t' . 1 a mu ı ı. u senın e ı m elif' 
sadaka verir gibi başkalarının ı .. Po t .. .d .. k smı·yerek· (Minsky) mükellef bir koltukta o- rü havadis gobatilbrilp ge 11:1ky.or atrdtmı. ~Y- lar tarafından uydurulan sörJ~_ı-" 

. . s a memuru umı ını e . .. .. .. . şe, Fatmayı asına şı aye e ıye- .. · • o"9",.. 
vatanından toprak hedıye ettıler. _ "Yolunu sa<>ıran zavallı kuzum turmuş duşunuyordu. (Dounıa) muhte- k k dı' babasına ş'k" t di Bu sozler mahalle ahl!kma lll _h11l 
Ş h. ':\ l>' • • (1 ·ı· ~ . b' re onu en 1 ca.ye e yor, Jd v• d h ıı :-.•ı l 1' .... 

e ır kıyılarında, köy sokak- belki evime döner., diye düşündü .• (St. şem tuvaletı ~le ngı ız egerıne ınen Fatma oda gece gündüz babasını doldu ge .Jgın e? .ma a eıı er on .a'f! 881'1'' 
larında kan gövde"'i sürükledi Petersburg) a geldiği zaman (lsmai- (Lady) ler gıbi sandalyeye oturmuş. du Bu yüzden iki ta f . ... d etmı~ olabıhrler. Fakat klmıl 111 ' 

J • • fk t d 1 a a 1 (M' ruyor • ra arasın a h k'-.....:.d bö' 1 " l ·· J nıeı• Dullaj·, yetimlerle Kudüsün her lovsky) hışlalarının önünde durdu .• ve sevgı ve şe a o.u n z r a .~ns- adavet kökleşti. Bundan dolayı Hazre- a n.ıu a Ye soz er soy ene . tıl' 
duvarı bire v 1 . ld hemen taharriyata başladı .. Pek az za. k!) ye bakıyor ve sıyah saçlarını duzel ti Ayşe hakkında bühtan me..c;elesi çık· - Haklısın kızım. Fakat h~ ,1 

Şimdi de j r ag ama yerı. 0 
u. manda yüzbaşı (Minsky) nin (St. Pe· tıyordu.. . . .. tığı zaman Ali ile Fatma bütün kuvvet- zim gibi sınıfı arasında. konuşul bıtı'' 

. . şte bu kıp kml sıyaset tersburg) ta olduğunu ve Demoutoff o- Zavallı ıhtıyar kızını bu kadar gu- lerile Aya.. ı h' d il .. .. 1 di ları al!kadar edecek noktalar d• bt 
ıç n bemb b' k't 1 .. . ti ..- a ey ın e y rumuş er • _ .... a 1 ey az, masum ır ı ap telinde ikamet ettiğini öğrenebilmişti .. ze gorm.emış .. • A~·~ , :.unu affetmedi. lardır. Bununla beraber ben ,-:- t•• 
çıka.rılıyor. Ertesi sabah erkenden otele gitti .. Ne- Dou~ıa başını kaldırmadan sordu. - Bütün bildiğin bu mu teyze?.. tün duyduklarımı söylemiş deiflıll'- IJl1 

• Sıyaset ruhiyatı ıçın ne güzel fer efendisinin uyumakta olduğunu ve - ~ım va~ ~rada?- . _ .. .. .. kat senin de hakkın var. Bir pey~lf! JJif 
bır ölçü! on birden evvel k_imseyi kabul etmediği Jhtıyar sesını ~ık~rmadı .. Douma ba . - l:ayrr kızım Lubabe, sozum daha ailesi ile avamdan bir adamın aıtell ,Jfl 

C'-····-& ni söyledi... şını kaldırdı ve acı hır çığlık kopararak bıtmedı. d ğ.ld' B' . d d'k d 1 ın•" ~bi 
~ 1 d (11.,1· k ) k b. . .11 e ı ır. ızım e ı o u an 

---------..;.;:;...__ Posta memuru muayyen saatte tek· yere yuvar an 1' n ıns Y ~. ID ~r - ::Jarı tekmı e... hasbilhallerimiz başka, sizinkiler 
. . Asılsız haber w rar gitti .. bu defa onu (Minsky) resmt h.alde koştu .. Fak.~t kapının eşı.ğınde ıh - Tekmitliyeceğim de seni dinliye- dil'. ,O 

Şışlıde izzet paşa sokagmda elbise~i ile karşıladı. tıyar postacıyı gorerek (~oun.ıa) YI ~ı tektim. Malum ya Ayşe, çocuk doğur· So te dil .. AJillill eti • 
sakin Emel hanımın evine eö- - Ne istiyorsun dostum" rnktı ve ona yaklaştı .. Hıddetınden tıt madı. Fatma ise birçok çocuk doğurdu - nra, y~ şu~, "' ,oıfll' 

• .. · • · t't · . b v v. yu ki . zel menkıkbelerını, en yükee• .. t ı-· lenmek üzere gelen Ibrahim İhtiyar adamın kalbi hızlı hızlı rıye 1 rıJe :ıgırmaga mru arını ğundan, Hazretı Peygamber onun ço· ti . . 1 ta dü 
11 

dot ~;1 ,. 

kmaya basladı. ki k d' 1. d V 1 re erıru an a n ve nyanı t ev' 
Etem efendi isminde bir zatın kav- ç?rpmağa v başladı:· Gözleri doldu. Tit· sı • . : · . cu ar~nı en ı ev a ı tan~r. e on an rafına nakleden, kendisini ~re d• 

v rıyen ve aghyan hır seı;le ancak şunları - Ne ıstıyorsun be adam ne istıyor· severdı. Ayşe, çocuk doguramıyarak . . .. . . . J.rf' 
gaya tutuşt~g~ ve Emel hanım söyliyebildi. s~n?- bir hırsız. g~~i ~için ark~m.da.n ge Peygamberin ba~ka çocuklan tedenniet ~~nn .hepsıne SOY;lıyen kımcU~· kfoi o1_, 
tarafından gozunden yaralanarak _ Bana acıyınız efendim. banıı acı- hyorsun? .. Benı oldurmek mı ıstayor- mesinden de münfail oluyordu. Halbu gıl mı... Ayşenin ona karşı bi a ıc.ıt' 
seksen lirasının aşırıldığı bir sa- yınıt!- sun? Haydi defo)!... ki Ali onun hoşlanmadığı ortaklannı o?un lehine neden söylesin1 °11

,d,o"' 
bah refıkimizde yazılmıştı. (Minsky) nin hali değişti. Şaşaladı. Kunetli iki k~l posta mem~runu himaye etmeği de üzerine almıştı. Bu kin ile ha~eket .. ettikte~ eoııra 11 

Bizim istihbaratımıza nazaran ihtiyarın elinden tutarak onu kabine- kaldrıdı. Ve merdıvenlerden aşagı at. da ikisinin arasını bütün bütün bozmuş nun aleyhıne soylemesın.. "' iJtİ' 
b" l b' h d' k. 1 t sine götürdü. Ve kapıyı kapadı. tr.. tu. Hatta Mariye bir erkek çocuk doğur [1] Bu mahalle dedikodu'" -_ptl 

oy e ır a ıse .. va 
1 ~ man.ıı ır. . _ (Excellence) ! (Dounia) mı bana İhtiyar adam uğradığı hakaretin a. duğu zaman Ali ile Fatma, mahza Ay- gar karılar ugdurmaaı ~ 

Emel hanı~ın boyle hır hareket- iade edini:r# .. Onu kendinize oyuncak ci~i ile s~rsemlemiş, donmuş kalmıştı .. şeyi kızdırmak ve küçük düşürmek için bir takım garezkdr ve lıaJdktıteı hoıJll' 
le bulund.ugu da a~ıl.sı~d.ır. .. yaptınız .. Yal\'armm size .. Tamamilc Aglıya ag!ıy~ o_rad~n uz~klaştı .. Artık bu çocuğa son derece itina ile bakmı~ adamlann kUaplannda ta~~ 

Dlin bır muhnrrırımı~ı. goren harap etmeden kızımı .b~na ':e~iniz!.. her şey. bıt~~~tı .. Kı~ını ı!elebet unut- lar, bu çocuk öldüğü zaman Ati ile ka· ler araaında ka~ded~ir. N~ iv' ,,v. 'I 
Emel hanım, bu havadısı neşre- Genç zabit heyecan ıçınde ıdı.. mak, evınc donerek çıleslnı doldurmak- rısı son derece müteessir olduklan gı ıerheden lbnı EbU Badit 
denler aleyhine dava i.kame ede- - Yapılabilen §ey, yapılmama!'ı kabil tan başka hiçbir çare yoktu . ., Ayşe de kederlendiğini gösterdiği geU.e bunlan nakleder. (Bit_.dD 
ceğini ıöylemiıtir. olmıyan şeydir. Size karşı mücrimim. Devamı yarın halde için için sevinmi~ti. Nihayet Hu-



. 
• 
ifa retler 

Mevlut kır•ati 
({fiçillcpu:ar maliye tahsil şubesi 

memuru Necip beyin pederi merhom 
hattat binbaşı Edip beyin robu i~ . bu· 
~n Topkıpıda Ahmetpışa c:amısınde 
mev!Ot okuttoralıcaknr. Arru edenlerin 
teşrifleri rica olunur, 

Darillbedayi Tem•llleri 

~::;n1:;,tı;: ISTA"8Ul mmlYESI 

·;;;;;;· ~ij ~ij 
Kı~ııı 

~omedi 8 tab o 
Muharriri: 

MüaabJp zade 
Cel&J 8. 

1 1111 1 

11111111 

Bu akıam Ferah Sine~aaında 
BOyOk mUaamere 

Yeni ve fevkalade gtizel 
V.ırvete numazaları 

Tiyatro. Sinema. Canbaı V. S .. 
Pıya nlto müddrlii/üudtlf: 
22-11-930 cumartesi ,Onil mil· 

nakaaasının icrası mukarrer olan 
50,000 adet OçOncfi Evlenme 
db:danlannın baapelicap 20-11-
925 cumartesi gOnllne talik e
dilmiı oldup iJlıı olunür. 

Türkiue is Bankası 

Çacu9un en ıyı arkadaşı 
kumbarası dır 
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T erakkiperverlik dirile · ir .... 94""" 
1 SPOR 1 

Beogradski 
Ayın 27 ılnde eeh· 

rimlzde bulunacak 

J Harici rler ,J 
Vatana mazarrat getirdi~i kanaatile hilkt\metçe 
kapatılan bir fırkaya hayat verme~ imkttn yokıur Kont Betlenin seyahati 

Refet P.,. ·ortaya ablan .. ,...,.. ...... Ml)er 
Bir iki pduberi lataabul ıa- . 

Macar parlemantosunda takdir edildi 
zetelerincle Ref.t Paf&Dm -. 
zamanlarda Ankaraya 7apbiı 
MJWt tlzerinde bau ihti-11er
d• balaaohlnmakta ve pq•ın 
ald Terakldpener fırkum ilaya 
etmefe ajnfbğı s6ylenmekte&· 

IWet P ... IİJMI ha1ata av· 
det etmiyecefini kat'iyen 86yle
diktea sonra arbk L&yle bir ta
sanurun mevcut olamıyacatı 
bedihidir. 

Ya~YJ• falDplyonu ~- Budapeeıt, 19 (A.A) - Baı-
racllki takımı...- Bç maç içın liu vekil Kont Betlen, meb'uaan 
~pi 27 .mde teluiaüae relece- b • 
jMi ,as•lfhlr. 'Ba takımı ıela- anciye enc8meninde Tork- Ma-

tanın ze•ceaini ıemi7e almai8 
muvaffak olmuttur. 

himayei etfal kongresi 
Vubinaton, 19 (A.A)- Reilİ 

cumhur M. HooYer. riyueticiilll"; 
bur aarayıada bth-hlaa v• 
himayei etfal kongresinin ldlpl 
reamini icra etmfıtir. Amerika· 
nın her tarafınelan gelmiı o~• 
2,500 lllUralahas hazar bulwrı 

Oiier taraftan Terakkipener 
fırlranm yeniden ibyaa111a ihtimal 
vermek gariptir. Çünkü bu fırka 
Serbes fırkanın aon zamanda 
yapbjl ~bi kendi keı;ıdisini fes
hetmemİ.f, taktmlığı Yalİyet, hn- _ 
k6met tarafından memleketin 

rhlimt retllw F......,ahçe, ~ car do.tlak ml•aMhab halrlrın
..... ~ aibai maq- da pek IMnretli l&ller 81yle
falrat ctn...._ telpafla Beı,.-.a mittir. Bat•ektl, aeyalaatillin il· 
biWinaipir. Beo.f'.aclıki t... yali elıemmiyetlndm bat'-• ildl
enell PrJ•• Plecek, orada s adi ehemmiyetini d• ihmal et
Sla'7S le iki ma~ yaptıktan RD· memek llmm pldilini beyan 
ra Pnpan dotruca tehrimize eylemiıtir. Yenlclen c:ulanan 
relece.. Y•ı*9Ja pmpi· TOrldye mltezayit bir kudretle 
yon• ilk masuu aym 21 inci sil· ıktiaadi havat.. ialri-fına ,. •• 
111 Peaerbalı~e kaqı oyna1a- ' ...- ,.. 
takbr. Pa., atini ~ ÇI· JıımaktW. ......, • '[Drk ıiyaai 
bCak, mtt~aldp Cuma da ya doatlup aiakflrenet 
Fener renw yapacak, yahut ta yolunu lllaar eyle~. 
Fener J ~ mulıtellti OJIU• Bacla,..te, 19 (A..<}-Meb'-
yaeübr. Ba ara.& Beognclıki ... ._ wlWnia hari • e· 

R9ht P1e ile Galataıanym da bir maç ni de ••v•flk ve blt&n 
yapmuı muhtemeldir. meb'..a.r b8fveldlia Anlara Ye 

makta idi. 

Prens Ottonun riiştii 
Rtiıkscl 19 (A.A.) - Kont Hul\1 • 

dl. kont Sigray ve kont Szuraki ile M•· 
car kıra\iyetiilcıi mümessili M Zı& 
yaıın SteenyJck•ıed •ttosunda Prd4 
Ottonun sinni rüşıc .. usull4,ınün.,sııbeıU 
y,N:ılıcfılc merasimde hazır bulun~ 

, ylbek menfeatlerine muhalif 
rlrllldUjil için kapatalmıthr. 

• • • 
Gazi Hazretleri tarihi nutuk• 

• lannda bu fırkanın neden kapa
blcbjuu f1I s6zlerile izah buyur-

• matlardı: 

.. Elendiler, Y eDİ fırka, unvan 
• ittihaz ettiji "Terakki,, ve ''Clm

buriyet" aamlanaın zıddı tam-
. larile inkifaf etmiıtir. Bu fırka

nın rilesası, hakikaten mDrtecilere 
lmit ve kuvvet vermİf tir. Buna 
IİIİaal olarak arzedeyim; Erıaai· 
de, uubn Yalilijiai kabul eden 
ma.&up Kadri, Şeyh Saide yaz
cbp bir mektupta ı ' 4Millet Mec
IWacle, Kara Bekir Klzim pİlfanın 
farb11, ahklmı teriyeye riayetlrlr 
ft dindardır. Bize mllzaheret 
edeceklerine ınpbe etnaem. Hatta 

""'111e7la EJOp ne~jnde b ........ 
••:tilai aıea'ulleıi; f1rkanm nizam· 

9amaini getirmittir .. ,, diyor. 
Şeyh Eyüpte, muhakemesi ııra
..ı. "diai kurtaracak yeglne 
fakanın, Klıım Kar~ Bekir pqa
nm teekil •ttiii ~a olUf, ah
kamı ıeriyeye riayet edilecejinin 
mira nizamnameainde ilin edil
clljini,, s6ylemiftir. 

Efendilel'J "Teraklti pener,, 
Ye .. CUadıaritet,, '•limeleriai 
~narak, bise Ye mlnevveraaı 
.Wete brp din Jtayralun p 
lemek tedblriade bulunanlar, 
••lekllt9 W•t IHiea Ye 
İ8yan yapmak için, dahil ve ha
riçte tertipler ve teıvikler ıap
malda m .. ıyı olaeal•a •cu
cli7etindtD bl laa•• ,__na
hilirler mı? Yeni hrkaya dahil 
olanlann, tekmil azası mevzu
bahlı olmaaa bile, dini mevaidi, 
muvaffakiyet için müeuir imil 
kabul eden ve buna dair for· 
mDll nizamnamelerine ithal eden 
kimseler, memlekete mllteveccib, 
plaialanlDIU aui kaatlerden bl 
laal>er kabul edilemezlerl 

lı,.nın vukuuncLm aylarca 
maliaddem, memleketin torasın
cla ....... ada, yapılan .bafl i~ 
maJudan, Ye "C~ .Mfiyll 
.....,.,, t.,JriJltaDd..,; lııul-
da aalqıbendl .... yihhlla,... 
tala l~cla. ihUr edil~ ı. 
J .. a •~ ndedilclJla
dea Ye nihayet midi hud11tlan• 
inımn buiciade buhmup Şark 
gyamna tahrik ed ... ırin beyan
namelerinde KIZHD Kara 1lekir 
pqaıun farkaaından Om!t Be ba
•olundujundan haberdar olma· 
dıklarını fanedelim. Fakat, F etbi 
bey lıllldimeti zamanmda, bizzat 
~ M, •• .,...... k-dilene 
~ ........ İ9tlD ve 
irifcaa mlfevvik YU'l Ye mahiyette 
eldaia bildirildijl •••a olıılm 

hakikati miltjlea '" •plaede Sot ya muhteliti Berlia aha üzere bura_ya gelmişlerdir. 
etmeleri ı.... ....... .., H&· Sofy& muhte&tlnin ıebrimizd, MJ tiDi taniR •itler· 
ldimetin Ye'*'"'• _pek illan• lataııliul ntuhJellti ne temsih ma- dir. Koet Apponyi, ._..kilin Hayırlı teıebbüaümüS 
olarak ba :L&--b........._ •• --a bivette bir .... ,. yapmuı etra Aalrara .. yaludlal mtrth"ımir,-tle 

lllUlnl-~ - "' ....-... • 1 ~.. [üsı tarafı birinei sayı/ıdı] 
olsun, hakikati ........... •• ona fuadaki, tefebbWer mllabet bir ae l•lımlf fe TQrW,. U. .. na-
gire hareket e;lemel_. icap netice vermek GureCl~. sebatm ,.m.. ll;u1 _..i na- Uauımi koaıre toplADJDC..,. 
ederdi. o.ıar, billlm, ba defa da Palıar fecleruıoau temam lra- zarda tletU. ddlaadJi ~i na- bdar ıe,.cek o&.. kırk lflla ~ 

bul ettijini bildirmlflir. Bulıar zardan ela inki-fmcLild ehemmi· da nlçia diter sporlar lzerind• "efkir ve itJkadab diaiJeye Iİa· r- . _:Jf 
talama Ktpamuenelia 12 ,e 14 yeti kayit ve itaret eyleDUf· tir. emalhır yapllma11n nf~n ıporun DP 

yetkirız.,, Kilituini, baabl1t"8 _ _. =•-= ... ı....- k • •!" 1...-e iai •ç o,aa,.,_...... Muahedelerin tadili meseJ-Ane no taaında samımı bir l·ardetP 
akli mlnada tefabıe kalkblM • B - k bok - _ _.,_ ... ı 
Gaya, malüm fona61 ile, ......,. ugun İİ s aeliace, bu h•uta llikbialik havaaı içinde beraberce ~-
lanoda her dinill Ye her cllil & ..... aat 18 de Bete+ ntıe•limaizdir • T abdidi tealihat muıa. Bia ıporculan banıhr«" 
likinin efkir ve itikadatmi lla· hmcla Galatuaray aloneda meaeJeaiade tekmil milletleri t~ hm derken biyle lam fllı 
yetklr oldutunu ifade etllek... bokı mOıabakam yapılaealmr. Jihatuu terketmesi talep edilme- klmil bir itilif dltllnllyona• 
Geniş hlirriyetperYer olclaldai\in Alb çift ~mama hemen lidir. Andaki premip ibtillffan, fed 
anlatmak iati1or--. •• Eh•••· hepai de atide leJftc1ileeek bir Akai taktirde, evYelce aiWum raıi1onlardan hetap ıofilla ., 
b h k d . lu~etteCllr. MacJar fUDlardır: _._ 1 ili 1 h•••p •erme meıel•len· Ankırii"if u tarzı are ete lrW, ..__. ~ il C 111 y ·ı te111:etmit o an m · et er hareket- - " "' 

91aranıa e e • ~Ol 1 e topla"• .. •k umumi konaıede ı denemez. AnUtuof, Aıfonala İbrahim , lerinde 1eniden aerb•tilerini ik- - • 
Politika llemiacle, bit ç4r .. M..kela Aluloa, &apenle Şadan, ti1ap edeceklerdir. Kont Betlen flll6r. Bunlan idare etmek W't 

yanlar glrlllti. Fakat, -'ıliclclea ff""'Dla Pamaitil. MIUabaka- ıktisadl babramn ancak Ameri- luaı küme kimledea ala~ 
bir mefk'fnıaill. tetıWtl .......... =k1- s.ı..- bam iftinkile halledilebileteği- Yalmz bUlh bunlar lata 
.cınllı_,etl MiaNye, a.t _.. ~ IS•• 51 ae ~ ~ ~ ~(} ,. l ı u için umamt bir ...... 
rllete kartı cehil ve tııııip "' kurut olarak teabıt edilmiftir. mütaleabna iıtirak etmiştir. Mu- n ___ iMı~_t ___ •. ~~·~____,~ 
her nevi huıumet ayafa k .. bll y b .. J laayyel taclil bloku meeeleai -k- Umuml fcoalftYİ Ull me/t 

& u soz er .. . sine mevzu olacak mesel~=' zaman bilbaua T erakkipener landa Kont Beti en , Ankara ya r. 
ve -caqllauriretçi O'it tarafi ı inci sıyıramızda veya diter ecnebt memleketlere uzaldqbracak men.teleri 
hakiki terakki ve c&mlıuriy mi? •rhl fırkadan •11area enet rene ol•• seyahatinin herhangi bir mahalli ibtillflar eter bur94'1 
olanlann J•Mlll1 yaba m ba kalea ~Dd keadl ayannd- adanı- blok ihclaaile allkaclar olduianu halledilip kapabl•ak mi~ 
il . n • l__ali llf,mt kendi blumdaki yaalannı oka- id k 't ..... L k iae, halledilmelidir. Kon~ 

c enn umıt Ye na ·yet m• ya okuya kuıbamanHtlar midl1 da· JeD ea Ye at oaaraa te zip • d k ı. b 1 ahll 
olan uf değil··· ha ne htlrrt,.eti istiyorlar? handan ite- edilmeai lammunu beyan eyle· I' ece tan 11 mur a 

Ne olda? lıllkelnet ve m al hlr yerlöiaft 6tr lıUrrfyettir. bir mittir. federaayonun ıelecek •4'f 
fe blld tedbiri im ıö l .a rine verilecek direktiflerin, K" 

y e er a a,...a fırka• dlıılılllld,. oJ•H •• ,. aerbee Buhan·nı'n beuonna1nesı' • . .... 
gir~ 'ralaitl .nlaia 'bnuu lldla .. _, .. da tarlii Allı.k&ıtdda Ju ııu pe kararma mualllk clur~ 
cakanl-. ı..Hdll ••hhtmele tetılllMlan aı.-.., •n.I da kah- Moakcm1, 19 (A.A.) - Buha· ylk 9P0r menlelerillin m 
l•liyete ••çifdi Orclmun ae ..,.._ Mlk llrkuı .... •• ba kut rla DefNttijl bir beyannamede; reainde &nayak olmak .-.tMll""' 

dokuz, nferb• fJrk••• u,. ~ • •ları lllrtllde .... -.ıa- sat cwha temayll etmekle laa- kendilerinden beklenilen ~~ 
mlddet Mdlltıh "'t madılar mı? itte oalarm Wediii •1rr1- ta tti~· 0 tiraf 1 Lt va-!.levi yeriae oetirmelidir. J': 

IJllll Jet. R hlrrf7e&i ....... •tlrrVettlr. e ~-· 1 eJ emea e Ye uı ,. • 
raldapener Clmburiyet flrb11,, Wn._: ,_ hlrriyet d.,_m hini- komlaiat hrkaw IOB luar.a.- merhaleye Yarmcaya W..~:ıw 
denilen m•zır teteWrlll aiyuiyi yet tıff .. •• lld._ ct•ui7ttttri nm tMYip ettiiini bilclir ... kteclir. tillfluan ae kadan bur•cla ~ 
'ae iti.,, _... ftdmıt •a llclttru "-dlled.. Babaria, .... )'idi. illi lraati dilebilir, oraya latanbaldaa ~~ 
.. \eyanatlan • .... cbtı veç- • • • ı..kkmcla da ai kutçalana mer- r&lecek euıt fikiTlerden dl'I~ 

hile bu fırka memlekete mazarrat fakat ba •,_tliler=IHI henelerile kewa- bametaisce cezalanchnlmuı IU&m phıalardan clofan thtillf 
t . d .... · · k 1 dilerine .-.ı.ı lull&arttten mUteealr _u•a:.: .. : b t ktedir .... j ge ır ııı ıçın apatı mlf Ye men- ıauı•- eyan e me • ne kadar ekalltilebiline o ..-
1 d •1..,.abtllrler; fetlal bey ~kildi ile işte k 

ıup ana an bir kıımı mqum aui .... .anml ........ ............ •••• Do-x uçuyor 8f>Or& hizmet edilebilir ...,ır: 
kast meaelelerinde aaetbaldar Za---~: ki ~ 
ld-L•-- JUi kim? iftln ~ temıl1 sala- Borde-•• 20 (A.A) _ Do-X tiDdeyiz. lllMIUl)'OnlZ "":._J.r 

o .ua..n içıu jdam olunmUf)ard1r. --'- dereced --- fik · d •----~ • ... ldtcle tılmıt o'-- bir ~ • ..,... ec1~ e dl- ta--·' uat 10/10 da ' ...: Go- buriyet re . imıa e ya..... ~ 
r- .... retllir olan '"'ada.ıan mllletia itblk- 7 7 .. - ı..a faali t getirecek bir .,-· 

tqekknlla r dirilmesine _._. __ .__ ... ıdınL ......, npe iltlkametinde haYalan· yoma ye ~ 
imkin verm• olur·- •:ildi e1..ıc ............... dellJ llUfbr. Yakkat bal. tanı d~i~r-

Bununla lterabıtit ltelet papam m1.ır1er? buda aerede bir beJIQlz t k. k fula11aı isteme ı -n d 
aon Ankara ziJUednde bu ta- _.. ........... f18?.0Ufkeadl)lak- lÇ l açıran tayyareler na.it edemedipd~D olacalc_,~:f 
ıavvuru ile aDrdUIG teyit arklan, ıw.,u kablllT• .. lilderi, mil- Detroit, 19 (A.A.) - Kana- Bug&nkll içtimu ~ 
olunuyor. letce ... ilfe,lt ltr hulleden mahra- da dm Ye .,allttehidei Amerika- aporculanmızan daha cd', 

Refet pata ile temuı olan bUJ •l119tlerldlt; 'ft Ulve ldtK-. laaln el· IUD buı uzak nokta.t.nadan Am • daha fazla sporun k•d~ 
L• 1 bir b- d11Jdan ICia korbldddaf'Mrr. e -· k ı k h 

zevat, pqanın uvy e tep oalar yokladılar, aaladlı. ki bu ribya kaçak olarak içki ithal fuuur ve • ~ o ara 1 
biate buhmmadıjlm a6ylemiflerdir. .....ı•ette ._._. •ada talik avll- eden ve bu husus için 30 tarı•· edeceklerlDI ve bq ~ 

Refet pata dan k~Di ı&- •* fmafl Mil pl•e"1fih' •e ıelllf#- re inalla...- pyet kuVYetli iki almak i'İll makin 4aar · 
te• bir muharrirüaiu f8 llderl ~11lttr; ba d.akl mate• oau aki- ~kilAt me da... k·-•-·.- itil&fperverlik ı~er~ ·.~ alJl•AftK dlr. J ÇI .. ..,........ D~:. 0 eli •• _,,,..._ 

- ~ 11...ı Mr it içia ...... ..a ~lan, ltarada bi• er biri 40 dGzlne life naklecle- umuyoruz. .uq l•r~•,.. ~ 
~ıı;lfo im J • ı .. klClar la~• ...,tir: Jftl. bilen 12 tayyue mU1adere e~ !";::acaı ia '-.••ti~~-_ _. ,, 
~ 9Jru deiiJdir. ra 11; :..lfliıa1an Je.\fkıt fanet- ~iftir. •• m ıe ~ le...,_.~ 

....., it •••"ak' iwalann da 1y1 Batan nP-mı' tlceler bildlre~lllid Bir banka kapandı ,...ar ••...,... )tnr fert ••"'11· 111 _. ede&lllliZ:. 
Pırlı 19 (AA.)_ Temp1 pzecul- •• 1#11~ ...,...""1 JU11orlar, NeY-York, 19 (A.A) - Ori- Her iki tarafta Cla ı · t 

nin yazdığına göre Lyontlüi Dapeyre· llffl.,.rJ r. Ye Wr llank.ıl beyepıalyor clia Yapunl J•••t 1..-. battllak, ze•attan mİrekkep bif '"'cld~wrrr· 
ux bankasının sfşelerinl kapamlf Ye mu· lana ......... fl11e ,.panlı• !,, diye Ye tayfuı tabliıiye ...acl.u.n- .-aptaliua, uqnıml ePJ~~ 
ameltunı muvakkaten tatil eylemiş ol· blUJorJar. btlr ltabnm, •1'M fırka L:..:--La. oldu&... da M li '-""'-1 ··•-- _ _. 
dutunu yazmaktadır. ~ l1'i 1oll •• -~ Mlmadaa "burada Ullllllwa~• -- - Mı • ... .,., aporCUMtn • .,._. 

MezRf bildl'.eıa mı.W.flmn bir lltrrljC ~ '••te•llfffkb~ ba hl- tama npura ..Jıla ......... futllol .... n delil • ... ~-.r. 
ıbftyon 800 bin f'l'lnt oWatw ve lim- kllleiji. 1tırrı,ıt11t•en ladf~e edf1or- gelmiftir. Fntmaya rafmen ealUı b1r INlyrak ate.M 
met\J'in. karfıhks1z olmek üzere 8 mU- far_ atatıiıl ...... 1stl1•rı.r1_ Maafltania Tapuna atmakta bncak 1>ir tqekklL 
°"' Hft bdb-.lutu #ylenmekıedir. aenaB ""· 1 ?fih.aerıt' olu ıemİllill 10 tayfı e kap- l*Jıu ı.tlyorm. 

Wlıted 



Devlet ınatbaası nılidiirlüğiinden: 

Yeni satışa çıkarılan kitap1ar 
Maarif Yeklleti mecmuası (sayı 15) [maarif Eminlikleri 
Koniresi zabıtlarını ihtiva eder.J 
Anyon Katyon 
Fizik aleti rehberi 
Fizik (edebiyat şubeıine) 
Mibanik 
F raoıız edebiyat antolojiıi 
T crbiye [27) 

Cağaloğlunda maarif emaneti altındaki aatış 
tedarik edilebilir Taşradan vukubulacak ıiparişlere 
Ucreti zammedilmelidir. 

25 
90 
55 
75 
70 
75 
25 

yerimizden 
~o30 posta 

Istanbul Emvali Eytam 
idaresinden : 

Haaene Hanımın iıtikraz eylediği mebaliğ mukabilinde idaremiz 
uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Edirnekapıda Hatice sultan mahal
leıinde Çukur boıtan caddesinde eski 137, 139, yeni 131, 25 numaralı 
bir tarafı Nesibe Hanımın bahçesi ve Talat Beyin ev bahçesi, bir ta
rafı Manav Ali ağa ve Hatice ve Fatma Hanımların ve Mehmet ağa· 
nın evlerinin bahçeleri, bir tarafı Değinııen sokağı ve diğer tarafı da 
Çukurboıtan caddeıile mahdut mukaddema bir bap hane, elyevm bir 
kıt»a arsa satılıktır. 

2500 lira bedelle talibine birin<~İ müzayedesi açılmış, kat'i ihale
•i de 17/11/ 930 tarihine bırakılmıttı. O gün yapılan müzayedede faz· 
le.aına talip zuhur etmemitmezkurmiktarda haddi liıyikmda görülmiye
l'ek müzayede 17112 930 çar§amba gününe kadar temdit edilmi~tir. 
Fazlasına talip olanlar o gün saatl 5 bur.ı ğa kadar adliye binası dahilin· 
de fstanbul emvali eytam idaresine müracaat etsinler. ------
ispirto ve içkiler inhisarı 

lstanbul başmüdürlüğürıden: 
:'90 numaralı ispirto ve meşruhatı küuliye kanununun l: inci ve talimatının 

3< İnci maddelerine tc\·fikan 1 t:ınbul ve civannda kapalı şişe ve açık kadehle 
l'lı!iskirıt satan bayi efendilerin ı kAnunuevvel 930 tarihinde 6 aylık ruhsat tez· 

kerelerini tebdilen nlmul:ın l~zımdır. 
22 teşrinisani 930 nrihine ınlis:ıdif cumartesi gününden itibaren bu te7.kere-

lcrin tebdilen verilme~lne ba,ıanacaktır. 
Kanunen muayyen müduetlnde tebdil en tezkere almıy:ın lar tezkeresiz mü~lci

tat ~:ıtmakta devam ederlerse iki kat re5im vermek 5uretile zarar görürler. 
Böyle bir muameleye meydıın kalmııma•ı ve bayi efendilerin hu .ıazimei ka
fTTT\'lrı.'r""m'l ........ ı.l"-La un \"Yel ayı iptida ına k•dar l\abuaşta ispirto ınhlsarı etan• 

bul 1 ~ şmüdürlüğü muha~ıbe şubesine müracaat eylemeleri için keyfiyet ilAn 
Q • • ..._ 

Ankara daimii •• • 

encumenı 

Vilayetten: · 
Ankara san'at mektebine muktezı blok şeridi denilen kereste 

biçki makinesi kapalı z3rf csulile müüaksaya çıkarılmıştır. 
1 - Talipler bedeli muhammen olan 6000 liranın yüzde yedi 

buçuğu nisbetindc olan 450 lirayı muhaıebei hususiye veznesin~ 
Yat'rarak alacakları makbuz ilmübaberlerini veya o nisbette bank 
teminat mektubunu teklif zarfları ile beraber vereceklerdir. 
l 2 - Yevmi ıhale 7-12-930 tarihine müsadif pazar günii ı;aat 
S dedir. · 

Munakasaya iştirak edeceklerin yevmi mezkurda encümeni 
dairn'i vilayete ve şeraiti anlamalt iıtiycnlerin her gün s:ın'at 
~e'bine müracaat eyle_m_e_l_e_ri_il_i_n_ol_u_n_u_r_. ---------

Çocukl~rın neşesi t 
Ebeveynin saacleti! 
Ka.1111zlık, zaliyttı umumı,., vt 
ıiair rabatsuhltların• kaqı bın· 
ltrcc doktorlar tarafından tavıı· 

~c tdllca 

enofe1Tato 
lreYYrl U!cıaı d6ayanın btr ta-
1"&hada "Hlidcln 'H çocuklar 
bly61ı: bir nacıanaaly~c kullana
rslı: · pek lıı6y6k faldc c6rmclrtt• 
~r. _ Hcrccıaetdc bulunur. 

~r=--~.,--~~--~---~~--=~~ 
icaret f şleri Umum Müdürlüğünden: 

l~fııı 3~ ikinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyedc iş yapmığa 
littı 

1 
ulunan ecnebi şirketlerinden (Hidivyal ~1eyl (stlm~ip ant greyvln Kompanl 

iter 'rt.. G . 1 k C T . . ) ~ırk, . • ... ne Khedh·ial Mail ~team Ship and ıravıng )oc - ompany .ımıtet 

P~ea~ ~e kere müracaatla şirketin Türki~ e umumi vekilliğine şirket nanıınn ) a
ııçu11 ·~terden doğııcak davalArda bütün mahkemelerde dava eden edilen 'e 
lct. ~l Şa~,~ sıfatlarilc lıwnr bulu~mak üzre C?ilkirist -~·oke_r ~nt ~o'.11~in~ J~im~
'ft l~ chrıq Wotker Company Lımltet) şlrkctıni nashu tayın eyledığını bıldırmış 

Qı ıc:len vesik~-ı vernıi~tir. Ke>fiyct murafık ı:;orülmü~ olmakla ilı1.n olunur. 

! ......................... .. 

• Seyrisefain 
.\lerkez acentesi: Galata Köprü başındı 
Beyoğlu 2362. ~ube acente~! "'irkecide 

\ liıhOrdar zade hanı alandı T el.lst.27 

lzmir sürat 
postası 

( GÜLCEMAL) Vapuru 23 
Leıriniaani pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
paıartesi ıabahı J:ımire vanr 
ve çarfamba 14,30 da lzmirden 
kalkarak perıembe aabahı re
lir. 

Vapurda mOkemmel bir or
keıtra ve cazbant mevcuttur. 

Pire-ıs~e od eriye 
postası 

( ·ızm·ır ) Vapuru 25 s 11' aaat 
teırinisani U lOda 

Galata rıhtımında kalkacak 
çarşamba ıababı lımire Yara· 
cak o gün 16 da lımirden kal
kacak perıembe aabahı Pire
ye cumartesi sabahı lakende
riyeye varacaktır. lıkenderiye· 
den paıarteai 15 te kalkacak 
çarıamba günü Pireye uğraya• 
rak Perşembe gOnil lstanbula 
gelecektir. 

ISKENDERIYEDEN aktarma 
PORTSAIT için de eşya ka
bul olunur. 

BAYRON' MARSILYA ~:KSPRF.Sİ 
7500 tonluk, lüks pôı;ta vapuru: 

PA TRIS ll, 26 teşrlni5anl tuihinde li
manımıza gelecek ve 27 tetrinisani 
perşembe günü tam snat JO da Gala· 
ta rıhtımından kalkarak doğruca PiRE 
ve l\1ARSILYAya hareket edecektir. 
Tenzi!Atlı riatlarla \•c bilhas!a mahfuz 
mahalleri olan tıçüncü sınıf yolcular 
için bilet verilir. Mü~takbel postalar: 

PiRE \"e MARSILYAya 
4, 18 ve 25 klnunuevvel perşembe 

tam saat 1 O da. Dünyanın her nokta· 
sına bilet verilir. D. Anagnostopulos 
ve K. Si!lkidis, Galata ÇJnili Rthbrn 
han Tel Beyoğlu: 2612. 

1
7' M. V. satın ılım• 

il6nlıre 

Tırııhzondahi kıtaat ve milesses:ıtın 

ihth acı olan düı kırma un yeniden ka· 
pıılı ·1.arfla miını~asıya konmuftur. lha· 
lesi 23· ı I ·930 pazar ~nü !llt 14 tc 
Trabzon a!'keri satın alma komi!'İ)Onun· 
da yapıl:ıcakur. Taliplerin şartname al· 
mak ve tekliflerini \ ermeı.: üzere te'mi· 

Uatlarıyle mezlcOr lcomisiyona müracaattan 
"" ~ .lio 

Ordunun ihtiyacatı sıhhiyesi için o
tuz beş kalem cildiye allt n edeTatr 
kapalı 7.:ı.rfla münakasaya konmuştur. 

ihalesi 30111930 pazar günü saat on üç 
buçukta Fındıklıda heyetimizde yapıla· 
caktır. Taliplerin yirmi kuruşluk puJ 

. 

rrRAn1JV A '' SlRKETI 
.) 

.sTANBUL rRAMVAY ~IRK.cr:ı ~V!<Al .~ARiFESi 
1930 s"nesi Te~riniseninin 25 ıncı '!ununden ıtıbareıı 

ILA~I Al IİRE KADAR i\lL"TEBERDln 

Birıncı Son 
Nt Hu tut Hareke~ rasıla Hareket Han-ket ---

Şışlide ' . Tünelt 3,6,9 ö.% 
ıo Sişlı füneı f unelden - Şişlıye 1,o'l 

Kurtuluştan ·Tünele 
30 

21, 10 
11 Kurtulur runel 

furıeJjeıı - Kurtuluşa 21,30 

Harbiyeden - fatihe 5,11 
6,0Q 

12 Harbiye· fatin 
Fatihten· Harbiyeye 6,21 

14 Maçka·Tünel 1' \a çka o an-Tünele 30 20,30 
Tüııelden · Maçkava 21,00 

f aksim . en-Sirkeciye 4,5 1,10 
15 Tak~im-Sırkeci 

Sirkeciden - Taksime 7 7,35 
Maçkadan-Beyazıta 6,8 0,40 

lô Maçka-Be)azıt 
Beyazıttao-Maçkaya 14 6,33 
Taksimden-fatiht 15 7,30 

18 Taksım-fatiı. 
f atihtcn - Taksime 30 8, 16 
Kurtul uştan-l3cyazıta ô, il 6,4) 

ıQ Kurtuluş.-Beyazıt 
Beyazıttar..l<urtuluşa 22 7,30 

Bcşiktaştan ·Bebeğe 6,0l 

Beşiktaştan-Eminönüne 6,26 

22 Bebek -Eminönü Bebekten-Eminônüne 8,16 6,30 
Eminönünden- Bebeğe . 6,45 
Bebekten - Karaı.öye 45 ~2.25 

Karnl.öydcn - Bebeğe 9' 23.10 
Bebekten B.Taşa 

23 Ortaköy· Aksaray 
Ortakoyden-Aksarnya 10, Hi 6,05 
Aksaraydan-Ortlköye 20 ö,45 

34 Re~lktas-1-"atlh 

1 
Beşiktaştan-Fatiht 7,1 ı 1,00 - Fatıhten- Beşiktaşa 15 7,46 

Aksaraydan-Topkapıya 6,12 
Topkapıdan-Sirkeciye 6,10 6,33 

Tnpkıpı·Slrkecf 
Sirkeciden-Topl<apıya ., 7,09 

32 
Topkapıdan Beyazıta 20 24,00 
Beyazıtı an-Topkapıya 60 24,30 
Topkapıdan-Aksaraya 

Aksaraydan-Vedikuleye 6,(8 
Vedi~uıeı.:en-Siı k •ciye 6,11 6,33 

Tedlktılc·.'.'1r\:ecl 
Sırkeciden-\' ejı~ uleye .. 7,13 

33 
Vedikt:leden-B•} azı ta 20 24,r,O 
R:yazıttan· Yedi uleyc 60 24,30 
Yedıkuleden-Aksaraya 

,\ksaraydan-Edırnekapıya 6,04 
Edirnekapıcian-Sirkeciye 7,14 ö,30 

n P'.dtrneiapı-Sırkect SirkeciderrEdirnekapıya 24 7 ,03 
Edirne'1 1pıdan-Beyazıta 60 24,00 
B:y:ızıttan· Edirnckapıya N,30 
Edirnckapıdarı·Aksarayı 

24,14 
24,38 
l3,30 

24,00 
1,02 

1,00 

23,~0 
24,00 

20,05 

20,30 
22,20 
21,30 
18,30 
1-J, 16 
21,00 
21,SO 

21,59 
22,42 
24,40 

1,25 
2,05 

20,44 
21,30 

20,30 
21,16 

2ı,ıo 

22,46 
J,00 
1,45 
2,05 

22, 14 
22,54 

J,00 
1,45 
2,05 

ı2,20 

22,55 
1.00 
J,45 
2.os 

Jstanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Kilo saf 3349 Demir tel halat 
Bal&da muharrer demir tel halatın beher kiloıu üç kuru, 

yirmi beş santimde talibi uhdesinde bu'unduiundan 22·11·930 
tarihinde behemehal satılacağından fazla fiatla talip olanların 

yevmi mezktirda lıtanbul ithalat gümrüj"ü satış komiıyonuna 

müracaat eylemelerin ilin olunur. 

mukabilinde şartnamesini alma lan n T , 1 t··. • h • 
münakasaya girmek üzere ihale saatin- u u n 1 n 1 sar t u m u m 
den evvel teminatlarile ve teklifname1e· müdürliğinden: 
rile heyetimize müracaatlan. 

* c • 

Ordu ihtiyacı için 129 kalem cerahl 
alat kapalı 7.arfla münakasaya konmuş 
tur. }halesi aoııı,~30 pazar günü saat 
14 te Fındıkhda heyetimizde yapılacak
tır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul mu· 
kabilinde sartnamesini almaları n iha· .. 
le saatinden evvel teminat ve teklifna
melerile heyetimize müracaatları. 

• * • 
Trabzondaki kıtaat ve müessesatın 

ihtiyacı olan sığır eti kapalı zarfla mi
nakasaya konmuştur. İhalesi 23)11)930 
Pazar günü saat 15 te Trabzon askeri 
satın alma komisiyonunda yapılacak· 
tır. Taliplerin şartname almak ve tek· 
liflerini vermek üzere te'minntlarfyle 
mezkur komiı!ıiyona müracaatları. 

lLAN 
İcrayı ticaret etmekte bulunduğum 

Çarşuyu Kebirde Terzibaşı sokağında 

r>, 7, S ve 9 numaralı dükkanları ve tica· 
reti erkeyledim. 

Merhum Halü Efendi birade?r zatHi 
SaJUı 

300 metre hortum 
50 top Amelikan bezi yerli 
Pazarlık suretile mübayaa olunacae bu iki malzemenin nümune 

ve fArtnamesi idarede mahfuzdur. Taliplerin yOzde 7 112 temi· 

nat akçelerile beraber 24 Teşrinisani 930 Paıartcsi gUnü Ga
latada mllbayaat komisyonuna müracaatları. 

Maraş Çeltik Fabrikası 
Tiirk anonin1 Şirketinden 

t Meclisi idare ve murakıp raporlarının kıraati; 
2 Bilanço ve hesabatın tetkiki ve meclisi idarenin 
3 - Nizamname mucibince çıkacak nısıf aza yerine 

rinin intihabı • 
4 - Murakıp tayini ; 

ibrası: 
diğerle-

5 - 21 Haziran 930 tarihinde içtimaa davet edilen heyeti 
umumiye ekseriyet hasıl edememesı ve onu müteakip ve hisac
daranın içtimaa gelmesine imkAn olmamasına binaen bu kere 20 
Klnunuevvel 930 tarihine müsadif Cumartesi günü şirketin mer
kezi bulunan Maraş Çeltik fabrikasında alelade içtimaına muh
terem hiıtcdaranıo teırifleri rica olunur. 



r 
c .,.. g61dertlece lc mektaplann üzerine idare içinse r idare J ,... ya 

alt ise f Yazı J 11arctl konulmalıdır 

oe-·- _.a..a .............. .....,... • .ı...w-. _........,. .._.._, _..... 
......_ ...... lllalw .................. _ ... .......... 

Niçin FORT 
DUNLOP? 

Yolların fena ve kaldırım· 
sız olması veyahut bozuk 
kaldırımı hcJsebile lastik 
tekerleklerinin parçalan
ması ihtimali olan yerlerde: 

Sureti huıuılyede 
imal edilmit 

Gayet dayanıklı 
bir lastik lazımdı 
lıte: F ord DUNLOP 

Lastiklerinin 
"Pionecrs of the Pneuma
tic pfyre lndustry ,, tara
fından in1al cdiJmcsınin se-

bebi odur 

FORT 
DUH 

FORD DUNLOP 
LASTiKLERi 

En dayanıkb, en •iır ve ea •· 
nzalı yollara elverlfli olma9ı 

itibarile 

p,Raibe~~töı!~!?~ .... 
ne IAatiklerdir. 

Bayilerde Her Boyda 
Mevcuttur. 

Iktısat V ekiıletinden : _, 

Haşarat mücadelesinde kullanllmak üzere 
(25,0 O O) çinko lavha ( 5 ) adet bir buçuk 
tonluk Fort kamyonu (5)ton hamızı arse-
nik ( 2 O O) adet mu htelifülcins pülverizatör 
(2) ton arsenikiyetii sodyom ( 15) ton göztaşı 
kapah zarf usulü ile ve tarihi ilandan itiba
ren ( 24) gün müddetle münakasaya va
zolunmuştur. ihalei kat'iyesi 15 kanunu ev
vel 1930 pazartesi günü saat 15te yapı-
lacaktır. Bunlara ait şartnameyi görmek ve 
daha fazla izahat almak üzere taliplerin şim
diden mübayaat komisy~nuna ve yevmi 
ihale olan günde de kanuna tevfikan ya
pacakları teklif atı verecekleri fiyatın yüzde 
7 ,5 uğu hesabile teminatı muvakkatasile 
birlikte iktısat vekaleti levazım müdürlüğün
de müteşekkil mübayaat komisyonuna tev
di etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Doktor 

Hafız CeaJm 
Cumadan maada hergün öğ· 

leden sonra saat (1'4-!6) de Is· 
tanbulda Divan yolunda 118 nu-

maralı hususi kabinesinde baı

talamrı kabul eder. 

latanbul:TeL 2398 

IST. K!z Muallim Mektebi 
Mu•• du•• rl •• :C..eı.-.d • Kız Liselerinin birinci de\"releri ile Kız 

Ug uıı en. muallim mektepleri ve di&er ona dereceli 
kız mektepleri için bir çocuk bakımı kitabına ihtiyaç vardır. Haftada bir saat oku
tulan bu ders için ona kıtada 200-250 sahifelik hol resimli, ilmi ve tedrisf kıy
meti yolunda, ameli bir rebper mahiyetinde ders kitıbı yazmak istiyenlerin bu· 
lunduklan mahallerde lıız liseleri veya muallim mekteplerine yahut Vek!let Neşri
yat Müdüılüğüne müracaat ederek müfredat programının snredni istemeleri ve 
yızacaklın eserlerin makine ile tebyiz edilmiş ikişer nüsha müsveddelerini Şubat 
931 gayesine kadar Talim ve Terbiye dairesine teslim eylemeleri 147ımdır. 

Tetkik edilen kitaplar ırasında en muvafık gö ı ülenl VekAletçe bastınlacak ve 
diler kabul •di!c:n1cr de m~ kitapları Jis~esin_c ~al olunıcaktaı. 

= &AVISI Hl!llit YERDE a KURUi == 
MATBAA VE ·DAREHANE 

IST ANB UL BabıalL Ankara caddetlndı •v ilJT YUl.Dll. 

• • Jll9 ID~.... atrı ı YAZI "'8f ı ,.._., VADi ......... -
1 Devlet Demir yolları ll&nıarl J 
Ankarada açılacak Ziraat sergisinde 
teşhir edilecek eşya için nakliye 

ücretlerinden tenzilat 
Devlet demiryoll~n umumi idarelinden: 
5 Kinunuaani ı931 tarihinde Ankarada açılacak Ziraat tebdc 

aergisinde te9bir edilmek üzere, Ankara ile doin iltisakı olaa 
Devlet demiryoUanndan nakleclilecek mevat nakliye BcretleıiDd-:9 
umumi tarifeler üzerinden % 50 tenzillt JapUeU •e tefllİI' 
edildikten sonra iade edilecek etJa ela aJ1U teuilata .. i tutll
lacaktır. 

T enzillt mOddeti : 
Sergiye gönderilecek etya için 1 Kınunaenel 1930 15 Ka.... 

nusani 1931 ve mabreçlerine iade olunacaklar için de 15 KIDr 
nuıani - ıs Şubat ı93ı dir. 

Diger ıerait bakkmda mal6mat almak iste7enler WUi,oa 99 

ambarlanmıza mBracaat etmelidirler. . . ,,. 
Samsun poz b610ğtl erzakmm kapah zarfla mlDak .... 9-12-930 

Sah gOnfl aaat ıs te Samsan ifletme m&fettifliiinde yepdac:allbr· 
Taliplerin mlinakasaya iştirak etmek için muvakkat temiaatlarile 
birlikte Samlun itletme mO(ettifliii enclmeniae aJDI slD ... t 
14,30 a kadar mUracaatlan • 

Şartnameler Oçer lira mukabilinde SalD9U9, lia1darpa.- te 
Ankara veznelerinden tedarik olunur. ,,. . ,,. 
Hayvan nakliyatına mahsus 

tenzilli tarife 
Anadolu • Bağdat ve Ankara - KaJHri batlarmda mer'i 44-544 

ve 17 numarala tam vagon davar tarifemi mp aakliyatllla dl 
tamil olmak &zere Anadol\1 battile dotru iltiaakı olu hil6m
Devlet demiryollanna tetmil edilmiıtir. 

D. D. 13 numarab olan ba yeni tarifede Sinı • Ka,.eri .,.. 
Blnda bir vagon Ocreti 50 lira, Ankara • Ka11eri ....... 
76 Ankara· Sivas araıında 100, Haydarpap • Adana" 
M~ U'8flHP 180, Şivaı • Haız:.ç- aruanda 200 liradır. 

Bu tarife 1~1,..f!I ht..t'+if. ldlika tı.111••1111calrtar. 
Fazla tafıiilt için iataai1onlaı.w mUıac••t edilmeli&. 

• • lf 

idaremiz için IOzum g6r6lea (demir, İDf&at tutlua. ..._. 
elektrik ) gibi 29 kalem muhtelif malzeme tehri halin ( 24 )..ec' 
Pazartesi gtlnll pazarhlda mubayaa olanacajmclaD ana ecleaı.rtıa 
mllfredat cetvelini g&rmek ve iktiza eden izabab almak i~~ 
mağazaaı mubayaa kıımma mDracaat etmeleri ·~ puarbi• ...-..,
eyleyecek taliplerin yevmi mezk6rda Aat on b1r baçala DM' 
tahriren teklifatta balunmalan ilin obmar. 

Devi~ Deıirvıllİn İı İiııılın 1111 it 
~irliiiı~eı ; 

Hareket ve baıılat reialitinin bualat kıauada mlnhal ltW" 
memurluk için 27-11-930 tarihine mGaaclif peqembe pi tW 
darpapda hareket ve mDnakallt mektebinde 1Ut 14 te •fl!f 
baka yapılacakbr. .. _ .~ 

1 - MilAbakaya iıtirak edeceklerin Tlrkiye ~ 
tabaaaından olmalan •e ı9 1'fanclaa dua •• !O yatından ....,.. 
balunmamalan mqruttur. 

2 - MOuba~•Ja talip ohmlar 2&11·9'0 tarilıiııe ~:~ 
karada de•let demiryollan idarei amumi1aiae ve Ha ~ 
itletme mOfettitliğine poli.çe muaaddak bOIDlhll pbadetaa..;.-ı 
bOYiyet cOzdem, askerlik •aik .. , memuriyeti 1&bıkua, d_i~ 
tahsilini mGf'ivreaaiki raptedilerek iıtida ile mlracaat sr
leri lllzuma llln olunur. ~ 

Istanbul Emvali Eytaı11 
i~~~~~i~~!!.: ..... .,Wl'1 ~ 

mukabilinde idaremiz uhd•inde yefaa mefrat IMduaaO ~ 
toprak, Zühtüpap mahlleaincle, Zahit Bey -katında l -:; A 
h maa bahçe bir kötk ıabbk br. Mezkar lmfk 11 oda. 4 il 
salon, 3 hali,, ayn 1 mutfak ile 1 tulum'bab kuyu" 3615 --~ 
bahçeyi havi olup dahilinde elektrik HIİlab ve terime ..,a -~ 
maktadır. Bina Kızıkoprak iatuyonu brpamdadır ve dlll ~ , 

dır. Birinci müayed .. i 2000 lira beclelLı talibQ.e ıa/9f93!1 ;ı; 
hinde açılmıı, kat'I ihalesi de 4/10/930 tarihim ..... lz'rrll"~ 
yapılan müzayeclecle fuluına talip zuhur etmediliJldeD~-•"'-
yeniden kıymet takdir edilmittir. Bu kıymet 4l:tl liradır'·..,.,. ... ,, 
le tarihi 3/12/930 çarıam'ba ıünii oldutuadaa taliplerin ° .... ~ 
15 buçuia kadar adliye binuı dahilinde lltanbul Emftli ~ 
ıine müracaatlan. 
'· 


