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Spordaki i kilik B ertaraf Oldu 
Gazi Hz. Tokatta Ali ve Cemil Beyler Maliye vekili 

Sıhati salaha doQru gitmektedir 

Dün cuma olduğundan bugün 
temas edeceklerdir 

halkla 
Ankara, 21 - Bir müddetten

beri rahatsız bulunan Maliye ve
kili Saraç oğlu Şükrü bey ~on
sültasyon yapmak üzere davet 
edilen Akil Muhtar ve Neşet 
Ömer beylerle diğer mutahassıs
lar Ekspresle Istanbula dönmüş
lerdir. 

lstanbulda halk fırkası teşkilatı 
tetkik edecek olan heyet dün gel 

ve işe başladı 
Ali Bey muharririmize mühim beyanatta bulu 

Mıtll m6cadcle senelerinden bir batıra : Gazi H7~nin 

Sivas, 21 (A. A.) - Gazi Hazretleri 
:-1Yetinde bulunan zevatla saat 10,15 

'rokada hareket buyurmuşlardır. 

Sivastati yatak Odaları 

Mutahassıslar, sıhhiye vekili 
Dr. Refik bey ve maliye vekili
mizin tabibi müdavisi Ekrem 
Şerif beyin huzurile yaptıkları 
konsültasyon neticesinde hasta· 
lık tehlikeli devreyi atlattığı ve 
ahvali sıhhiyesinin salaha doğru 
gitmekte olduğu kanaatini edin
mişlerdir. 

Röntgen ve kan tahlili iyi ne
ticeler vermiştir. Doktorlar, has
tayı birkaç gün için ihtilattan 
menetmişlerdir. 

Şükrü beyin iyileştikten sonra 
dahiı bir müddet istirahate muh
taç olduğu bildirilmiştir. 

I 

lf l'okat, 21 (A. A:) - Reisicümhur 
li &ıretıeri saat on buçukta refakatle
dittdeld zevat ile Tokadı teşrif etmişler 
it r, Belediye dairesi önünde saatlerce 
/"disine intizar eden halk Gaziyi he· 
d;can ve muhabetle alkışlamıştır. Bele 
._;~de Öğle yemeğini yedikten sonra mi 
~ •r kaıacaklan mb'us Mustafa Beyin 
.... iti &'itmişlerdir. Cama tatili o1Buğiın 
t'ttı-. ~"'° ..-..o-ı.n•I ~i:reeelıt yıt• 

Gazetemizin mlldürü Hakkı Tarık B. tarafındt.rc 
tesbit edılen fo1mül her iki tarafca da · kabul edildi 

' 

halk ile temasta bulunacaklardır 

lstanbul mıntakasına genç ve şimdiye kadar birinci 
planda vazife almanıı& sporcular geliyor 

Maaş alan1ı~'an 
nıuallimler 

Ankara 21 (Yakıt) - Tahsi
;•ltn gecik esi dolayısile hoca
t"'1na maaş veremiyen yiJayet
tre 80 bin ira ikrazda bulunula-

b"i•na dair Maarif vekaletinin 
li aıırlandığı kanun layihası Mec· 
ıe \'crildı. -----
Bugün ~1. meclisinde 

(b A~kara 21 (Yakıt) - Yarm 
'1 Ugun Meclis toplanacak, Milli 
1' 6.dafaa bUtçesindeki münakale • 
~ını müzakere edecektir. Munrfaldyetle neticelenen dünktı 

l\uponlarımız çe-
kilmeie başlandı 

Dün bir takım okuyucutarımız 
hediyelerini aldılar 

Buglfn de lu:ıldepe devcım olunocak 

içttmada kulüp mt'rahhaslan ve içt!maa riyaset eden mtidornmtız tlakkı "rank o. 

lstanbul sporcuları artık eskisi gibi Müzakereye tam saat on dörtte baş 
yani bir ay dört gün evvelki gibi yek- landı. Davetimize, lstanbulda mevcut 
vücut bir haldedir. Gazetemizin ve ve federasyona merbut on sekiz kulüp 
Cümhuriyet arkadaşımızın da,·etile bir ten on altısı icabet etmişti. isimleri 
araya gelen kulüp murahhasları dün şu: 
altı buçuk saat süren oldukça hararet Hilal, Beylerbeyi, Fenerbahçe, Kum 
li bir müzakereden sonra teklif ettiği- kapı, Galatasaray, Süleymaniye, Beşik 
miz formül etrafında el ele ,·erdiler. taş, Istanbulspor, Kasımpaşa, Haliç, 

Yakıt, memleket sporunun terakki Topkapı, Beykoz, Vefa, Anadolu, Eyüp 
yolunda yürümesi noktasından pek ha ve yeni federe olan Boğaziçi .. Nişantaşı 
yırlı olan bu barışmaya tavassut ettiği ve Altınordu murahhas göndermemişti. 
i<;in pek memnundur ve oraya gelerek Müdirimiz Hakkı Tarık B. ittifakla 

~~~~~~-~~~T·~~~·~~~~~~~~~·~,~·o~·~~-?~~~, ~ralannd~i~Japmamatl~lank~~riya~~intiliapedildLTankileyiçt~ 
~ şurken telifi beyin hususundal<i ricala- maın cereyan !';Ck1ini çizdikten sonra 

~tQ Dtırı ikinci tertip mnsabaka kuponlanmızın keşidesine saat 
~'-cÜn Oçte baılımmıştır. Yüzlerce kat imiz matbaamıza gelerek 

ellerile km~l8nnı çekmiıler ve isabet eden hediyelerini 

nmızı en hararetli anlarda bile kabul dedi ki: ıo 
eden ve neticede barışan sporcuları _ Aranızdaki ihtilaf umum[ bir te
hem t~b~ik eder, hem de onlara teşek- essür husule getirmiştir. Halbuki elde 
kiirlerını bu satırlarla alenen beyan ey mevcut nizamnameye tamamen riayet 
ler. eden sporcu arkadaşların arasındaki 

Türk ocaifmın konferan~ salonunda bu ikilik neden? bitaraf bir gazeteci ve 
öğleden sonra on dörtte başhyan. v~ sporu seven düşünen bir arkadaş ola
tam altı buçuk !'188t devam eden ıçtı- rak bunu yapmak bana bir ,·azif e gibi 
maın itilaf neticesine vanncıya kadar geldi. Yakında Ankarada umumi spor 
takip ettiği müzakere mecrasını şöyle · t 1 k B h 
b. h t 1 1 kongresı op anaca . en ayatını ce· 
ır a ır ıya ım : . . . .... uu·------- mıyetler, kongreler, ıneclıslcre vermış 
almışlardır. Dün çekilen bedi· bir arkadaşmıı.ım. Pek iyi bilirim. Ba-
yeler arasında Bisiklet, Manto, zan kongrelerde lüzumsuz ve teferruat 
Altın, Vazolar, Kolonyalar, Ço· kabtlinden esaslar üzerinde konuşulur 

ve kongreden beklenen esas nokta bu a 
cilplar, kadın şemsiyeleri ve sair rada kaybolur. Yakından vAkıfım ki 
kıymetli eşyalar vardı. Bugün de hükumet spor işlerile yakındaa alaka· 
saat tam on üçte keşideye dar olmağa karar vermiş, ve tatbikata 
devam edilecektir. (Alt tarafı altıncı saküede) 

Halk fO'kasının lstanbul t 
kilibnı tetkik ve ıslaha mu 
Afyon mab'usu Ali, Tekird 
meb'uıu Cemil beylerden 
rekkep heyet dün sabahki e 
presle Ankaradan şehrimize g 
miştir. Heyetle birlikte vili 
idare heyeti azasından Cevd 
Kerim B. de _gelmiştir. Ali 
Cemil beyler Haydarpaşa ista 
yonunda fırkanın Tiliyet ida 

r heyeti azası ile Kaza Nahiye r 
islerinden ibaret bOytlk bir 
labahk tarafından karşılanma 
lardır. Ali ve Cemil beyler do 
ruca fırka merkezine gitmi~l 
ve kendilerini karşılamağa gel 
zevat ile görüşmüşlerdir. 

Ali beyin beyanab 
Ali B. öğleye doğru bir m 

harririmizi kabul ederek şu b 
yanatta bulunmuştur : 

-Bugünden itibaren vazifem 
başlamıştır. lstanbulda halk fı 
kasının teşkilatı etrafındaki m 
saimizin tarzı şöyle olacaktı 
lstanbulun bütün teşkilat beye 
lerile ayn ayrı ve merkezlerin 
giderek temas etmek ve kend 
lerini yakından görmek ve fırk 
mensupları ve azası bakkınd 
malumat almak... Hulasa h 
ocak ve mıntakanın maddi v 
manevi mevcudiyetlerini tema 
men kavradıktan sonra mahall 
ve semtleri bir araya toplaya 
rak gözümüzün önünde ve ne 
zaretimiz altında salim ve s 
best bir tarzda fırka nizamna 
mesine tevfikan ocak ve Nahiy 
heyetlerini intihap ettirmek, on 
dan sonra Nahiye heyetlerin 
Kaza merkezlerinde toplayara 
Kaza heyetlerini ve daha sonr 
Kaza mümessillerile vilayet mer 
kezinde Yilayet kongresi yapı
larak ayni esasta villyet hey
etini intihap ettirmektir. 
Aşağıdan yukarıya doğru olan 

bu teşkilat heyetlerinin salim bir 

V-A-K-1-T 
ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu: No. 41 
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zmirde 
Seyahatten avdetinde 

mühim bir nutuk ı Yeni bir fırka mı 
sö y ; vecekler teşkil edilecek ? 

Fırka kongresinde söylen~cek 1 _M_e_f_s_u_h_f-ır_k_e_n_ı_n_l_s t_a_n_b_u_l_e_r_· 

J)if encun1enin nıesaısi 
Ankara 21 (Yakıt) - Dil en

cümeni mesaisine devam etl
melded1r. Encümenin dünkü top-

Mazıyı unutmak ihtiyacı 

olan bu nutuk dahili sıya- kAnından bir kısmı de ayni 
setimizin ana hatlarını arzuyu taşıyorlarmış !. 

lantısına maarif vekili riyaset 
etti. Ve heyete teşkilatın tevsi 

1zirk- Yunan itilafı hakkında Parlaınentoda 
verilen izahat 

çizecektir 
Ankara 21 - Gazi Hz. seya

hatlerini müteakip ankarada 
toplanacak olan halk fırkası 
kongresini açacaklardır. Kongre
nin küşat resminde Ga~i Hz. 
fevkalada mühim bir nutuk irat 
edeceklerdir. 

Reisicümhur Hz. memleket
teki tetkikatlanna, intibalarma 
müstenit bulunacak olan bu nu
tukla kongreye mesai esaslarını 
işaret edeceklerdir. 

Mevsuk istihbaratımıza naza
ran bu nutuk dahili siyasetimi
zin ana hatlarını teşkil ede
cektir. 

kanaati vicdaniye ile istedikleri 
kimseleri intihap edebilmesine 
ve intihap neticesinin ken
di rey ve kannatlarine makrun 
olmuş bulunmasına mümkün olduğu 
kadar 1arfı gayret edilecektir. 
Villyet kongresinde daha vAsi 
ve esaslı olarak istanbulun umumi 
ve hususi zaruret ve ihtiyaçları 
teşbit edilerek halk fırkasının 
Ankarada umumi reisimizin riya
seti albnda aktedilecek olan u
mumi kongresi için iktiza eden 
rapom ihzar olunacaktır. Umu-
miyet.le teşkilahmmn gayesi mil
li cidali yapan ve memleketin 
hüriyyet ve istiklalini temin eden 
müdafaai hukuk cemiyeti ve 
.onun mevliidu olnn halk fırkası 
nm kuY~ci bayatiyesini Ye mev
cudiyetini yeniden takviye ederek 
milli devleti ve cümhuriyeti ve 
halk idaresini bu teşkilata isti-

_pat ve inkişaf ettirmeğe çahş-
maktır. Bunun için şimdiye ka
dar tqkilit haricinde kalmış 
olan temiz ve genç evladı vatanı 
Ye iti gücll ile qğraşan namuslu 
ve hayırlı insanları ve halkımızın 
bayv Ye mcnfeatine hadim te
şekkülleri ve taaxzuvları ve mü
esseseleri teşkilatımız arasına ve 
himayesine alarak gerek kendi
leri ve gerekse memleket için 
daha faydalı kılmağa çalışmak
tır. Bu meyanda cüınhuriyetin, 

demokrasinin rehberliğini yap
makla ye genç nesli ve çocuk
lanmız:ı cümhuriyetin ve demok
rasinin icap ve esaslarına göre 
yetiştirmekle müküllef olan mu
allimleri halk fırkasınin camıası 
dahilinde tabii azası olarak te-
lakki ve kabul etmekteyiz.,. 

" V AKIT ,,m tefrikası: 11 

Bir rivayete göre Fethi Beyin 
sabık fırka arkadaşlarına tavsi
yesine rağmen mefsuh fırka men
suplarından bir kısmı yeni bir 
fırka teşkili fikrinde israr etmek
tedirler. Söylenildiğine göre bu 
arzuda bulunanlardan bir kısmı 
lzmirde yeni bir fırka teşkili 
hakkındaki dedikodularla meş
gul olmuşlar ve lımirle muhabe
reye girişmişlerdir. 

Bunun için lüıum görülürse 
lzmirdeki müteşebbislerle temas 
etmek üzere Izmire bir heyet 
bile gidecekmiş. Maahaza mef-
suh fırka müntehiplerinden bir 
çoğu yeni bir fırka teşkiline mu
arız bulunmakta ve böyle bir 
fırkaya kimsenin rağbet etmiye
ceğini söylemektedirler. 
lzmir gazeteleri ne diyor?. 

Son posta ile gelen lzmir ga
zetelerine gelince. 

"Hürriyet,, ne demit? 
Bunlardan bir kısmı hala 

mefsuh ıerbest fırka dedi kodu
sile mcşgqldur. 

"Hürriyet,, istifanın hayretle 
karşılandığını, serbest fırkaya 
mensup olanlardan bir kismının 
kanunu bir şekilde muhalefete 
devam etmek için yeni bir fırka 
teıkilini mevıubabı ettiklerini 
hararetli mUbabeselerin Fethi 
Beye karıı umumi bir nefret 
izharında yerleştiğini, bir çok 
kimselerin Fethi B. için "hanıya 
bir:e şekeri 20 kuru,a yedire
cekti, ne oldu?t,, dediklerini 
yazıyor. 

Gene aynı gazetede çıkan bir 
telgrafa göre Fethi B. bir suale 
cevaben: 

- ismet Pı. bükOmetini se-
firlikle ecnebi bir memlekette 
asla temsil edemem! Demiftir. 

Yeni Aırın mütalA111 
"Yeni Aıır,, uzun bir maka

lede ikaz seslerinden bahs et
mekte ve "serbest fırkanın ölü-
mü ikaz sedasını öldilrmemiıtir. 
Öldürmiyecektir de.. Belki yann 
fırka ona belki birkaç gfin ıonra 
yeni bir kuvvet Ye hayat vere
cektir,, demektedir. 

Anadolu Fethi beyi takdir 
ediyor 

• AnadoJu " ya gelince ser-

edeceğini söyledi. Atina 21 (A.A) - Hariciye mele ve heie büyllk devletleri• 
Vilayetlerdeki derleme teşkilatı nazırı M, Mihalakupo!os Türk- herhangi bir gurubuna kartı i-

büyütülecetctir. Yunan dostluk bitaraflık telifi ki tarnfı asta ba_jlanmadığın• 
beyn ve hakem muahedelerin'n dair teminat vermek zaittir. 

Adıiye vekiıi Ankarada bunlara mülhak olup bahri iti- Bu samimi itilaya girişmekti 
Ankara 21 (Yakıt) - Adliye lafa ait bulunan protokolun ve yalnız ısu1hu temin etmek dejil. 

vekili geldi ---~~ bir de Türk· Yunan ticaret ve herhangi üçüncü bir devlete karfl 
best fırkanın niçin yaşamadığını konsolosluk mukavelelerinin tas- istiklalimizi takviye etmek iste" 

tahlil etmekte ve «hatasını anlamak dikini mutazamman kanun layi- dik. Bu teşriki mesaiyi diier bii• 
ve anlar anlamaz o kadar sami- basını meb'uslar meclisine tevdi yük veya küçük devletlerin sevk 

ederken rok alkıslanan bir nu- 'd · ve b devl•tle-miyclle dönmekte bir adam için , · ve 1 aresıne ya u ~ 
k b B tuk irat etmiş ve bunda son se· rin her hangi bir kombinezonu~• 
ıymetli ir meziyettir. Fethi . neler zarfında Yunanistan tara- tabi kılmak fikrimize muıayı~ 

son hareketile işte böyle bir fmdan aktolunan dokuz rnisaln olurdı. Bahri ihtilafa gelince; iki 
meziyet sahibi olduğunu isbat ikmal ve itmam eden Türk-Yu· akit neticesi içinden çakd111•• 
etmitlir » diyor. nan misakının yalnız Türkiye ve teknik müzakerat vadisine ıir 

Hizmete gelince... Yunanistan için değil, bütün mek istememişlerdir. TürkiJe v• 
"H' t t .. b · kaAfı' Avrupa irin ve belki de müba- _1_ 1,. ·o ızme ,, son ecru enın ..,. Yunanistan bahri mukav...-rı 

ıd · b' f k k lagasız olarak hatta bütün cihan k b _.__ k o uğunu.., yem ır ır a teı il derhal imzasına im in ıı ..... • 
etmek kolay olmadığını, bunun için istisnai bir kıymeti hajz ol- için münasip formul bul ..... , .. 
tetebbü, para, tecrübe ve bir duğunu söyledikten sonra mez- dır. Onlara bu mukavelaail İll"' 

kur misakın her iki milletin ar-meb 'us grubına istinat etmek fazını .t}ralarındaki iyi mfrl'e-
b k 1 l ıd zusuna, ruhvna ve ihtiyacına teka- · 8 

gi i ço esası şart arı o uğunu, b"l f k . b batın devamına mütekabil IJl911 u ve tcva u ettiğini ve un-
bu işi Fethi beyin bile yapama- dan dolayı belkide Lokarno mi- niyetlerine ve tarafeynce i9asl 
dığını ve bunu söylemekle mem- salondan da biiyUk ehemmiyeti oluniin metinlerin doğru bir •"' 
lekctte başka bir fırkaya ihtiyaç haiz olduğunu ilave eylemiştir. rette tefsir ve tatbikma terk ve 
yoktur demek istemediğini yaza- Mumaileyh Ankara mülakatı tevdi etmişlerdir. M. Mila~~~ 
rak Vatandaııılar yeni bı"r fırka d k b 1 h polos ticaret mukavelesini up"'; 

" esnasın a vu u u an teza üra- ederken Türk sularında kaputlJ 
görürseniz çok dikkat edin, iğ- tın derecei harareti ve samimi- hakkında malık olmak için Y_"'. 
fa(e kapılmayın diyor. yetinin bütün intizarların fevki- naııistanın neden ısrar ettiJiO' 

0 Hizmet ,, te ayni ,. zamanda ne çıktığını ısrarla kaydetmiştir. 
L k M M h 1 k 1 b l izah etmiştir. yeni bir nr a teşkili etrafında i a a opu os u veıi e j. Mumaileyh Ankara müklletll .. 

dönen rivayetlerdende bahis le Macaristan Başvekili kont • d k b 1 "'""' 
Betlen ile Ankaradaki tesadüfi nakli kelam e ere un ar ~ 

vardır. karada ve hatta mazinin unut• 
Bunlara göre yeni bir fırka telakinin etrafında deveran et- mak istendiğine ve iki me111k' 
k·1 · ti • · -h· b miş olan şayiaların tekzibe bile • _sa leş ı rıvaye erının mu ım ir d d . 1 k T k ket arasında ıktisadi sahaaan"": 

kısmı "Yeni Asır sahibi lsmail eğme iğıni söy iyere ür - bı'r teşrı'kı'mesaı· tesisinin a1'f 
Yunan ticaret mukavelesi hak-

Hakkı bey üzerinde tekanüt e- kandaki son fer'i müzakerat ile olunduğuna dair zerre ~ 
diyormuı. "Hizmet,,lsmail Hakkı ailevi sebeplerin iki ziyaretin ay- şüphe bırakmadığını tebarilz ~ 
beyin bu işi filvaki basit bir iş tirmişlir. Haricive nazarı m~ ni zamana nasıl tesadüf ettiiini " " 'F" 
taliikki ederek &>azı neıriyatta izah etmiştir. Kenaisi müteal<ı- akiben şu sözleri öytcnsi.-iırl.:..a 
bulunduğunu söyliyor. ben Türk-Yunan dostluk misa- Türk - Yunan ihtilafina m~ 

Bunlardan mada doktor Faik kını tafsil ederek Ankara itilaf- misak adını koydum. Çiln~-*' 
1 . . t' t d'l '-l misak iki akit arasında bWP"'" Muhittin, Müştak LütfU, lsmail name erme ıs ına e ı en yeK - oti' 

Hakkı, Ahmet Murat beylerin ne maksadın iki millet arasında- süren fikir ve zihniyeti b if 
S b t f k 1 ı k ki muslihane ve dostane müna- komşu memleketlere yayma

0
k _:t 

er es ır a mensup arını a ara tı'dadını go"stermektedı'r. ~,, 
b L k k k · d sebatı takviye etmekten ibaret 

yeni ir ıır a urma içın ü- olduğunu beyan etmiş ve demiş- olunur ki, bu suretle mem ~-
ıündilklcrini hatta aralarında iç- tir ki; atılan bu tohum ve çekir- timizin ve diğer baza meml~ 
tima bile yaptıkları ıayi olduğu dek etrafında gerek Balkanlar, lerin en yüksek hükumet • ...,... 
da işaret edilmektedir. gerek Akdeniz havzasında bir farının tebakkuk ettirmeğe .~ 

Diğer bir rivayete göre de a- takım fellkctzede milletler tıklan itilaf bir emri vakı "'" 
hali fırkasının bmirde teşkiIAt için daha uzun bir sulh devre- line gelsin. Hatip bunun iz~ 
yapması için Abdülkadir Kemali si temin edecek bir vaziyet ih- sözü umumi sulh temayu ~ 

k zar ve temin eylen 'c mümkün b h · · t ' '- l tt' k k --·~ beye mliracaat edilece miş. a sıne ın t&a e ırere •- ; 
B. d ft t!&ltnd olacağını Umit etmeğe mahal izhar ettikten sonra o ıa:ll .ı.-
ır e er .,. 1 vardır. ahfadımız nesli hazırla etki ~ 

Anadolu gazetesinin yazdığına Türk· Yunan itilafı hakkında virlerde sopa He birbiri~ 
göre Cuma ovasında mefsuh tedafüi veya taarruzi bir mahi- tepeleyen iptidai akvam ar~, 
fırka ocağındaki defterler ve yeti bulunmadığına ve büyük biç bir fark görmiyeceld.,....-
saire evrak çalınmıştır. veya küçük herhangi bir hükü- demiştir. 

ikraz ediyoruz. - Anladığı: bu ki herkes k~ fendi hazretleri. Milletin ••~ 
_ Demek ki halkın merhame· di menfaatine uygun ustalıklı laf uzak kalan büyük kısmı di~,,. 

il tinden topladrğınızla yine halka in· yazmağa uğrafıyor. Halk namı or- lacak faka' maalesef çan~..-": 
ıafan:ca murabahacılık yapıyorsu· tada elden ele bir top gibi ~yna~ı- daka atan bulunmıyacak .• Di~ 

~~·- ' , 1" ~ • nuz. yor. Elbet te bu futbolda curetkar Iiğin izzetinefaime çarparak b ~ 
- Demek ki halkın merhame- birkaç savruk oyuncunun kalçaları tımda bırakacağı tesiri ani, il' 

_ _ tinden taplabığınızla yine halkain· kırılacaktır .. Hakikat o za~an mey çin bir kaç gün bilfiil dilendi~ il' 
Yazan: HUseyin Rahmi Z-~ _ safsızca murabahacılık yapıyorsu· dana çık~r .. Bu ~ahad~ hır kıyas terdim. Fakat sözlerinizden ~-_.,.;s 

nuz. yapmak ıstersenız eskı gazete kol· tif ada ettim. Dilenen bazı ,.;ilJl!'ı' 
Dilrlkll tefrikanuzda birkaç yanlış- lan nispetinde ve belki daha fazla - Ticarette insaf olur mu efen- l~~siy.?n1.~~ın~a ittihatçıların çok ler de senin gibi teseülün f~ it' 

lık olmuştur:. sarfiyatı arttınrlar .. Ve herkesin dim? hükUmetin yaptığı inhisarcı- poh pohlu ıddıalarını okuyunuz. Ve refahına varıyorlar mı? H.r ~ 
OçDndl sutunun dokuzuncu satınn- gözü onların üzerindedir. Ekseri de 1 ... d d"rt dilencinin fai • sonra bu atıp tutmaları zamanın kazancınıza mini oldum. ~~ 

d «S kılmamak nıa kesU ,. .. il ıgın yanın a o z 1 k . t ...... d "' .. .. ..~.,, 
a11: ' • c ·ose eş· fa yeyip irtikleri gezip yu""rüdükle- d ld ğ h"km" l ? nası acı acı te zıp e tıgını uıunu- g"umuz bir saat zarfında ~::....,11 

tikten sonra elde ız'aç kadar muvaffa. :ı- ' en a ı ı paranın ne u u o ur. .. r!,,,, 
klget temin edebilecek bir anahtar ola- ri içlerine zehir olur. insanı gözle Büyük işler alakadarlarının kalple nuz. . ... bir mangır fırlatan olmad• ;,Jfl' 
nıan ıcklinde taslıilıini llC dördüncü BÜ yeyip bitirirler .. Dilenci aleme na· rinde olmıyan insafı dilencilerde~- - Yahu ıen benım. anladı.gıı_n- dakikalarının kıymeti .. 
tunun wsckizinci sat.ırmdan .sonra .da zaran bu cihetten çok bahtiyardır. ramak gülünçtür. Anladığıma göre d.an d~ d~ha p.ek çok f~lezof ımı.t· dır? I . .j 
cOlduoum şu mcvkıde gelenın ocçenım> Kazandığını ıarfedecek yer bula- bir milleti batıran da, meydana çı- sın,_ Eger ıtlerım f~na gıderıe ~elıp - Zamanımı pahalı ·~ 
aatınnuı Uavesini okuyucularmuzdan maz. 1 __ d 'kt d d sem J>ularak sendıkanıza dahıl ol- . . .. l k k f t li~.~ 
rloa etleri .1\.11.ran a ı ısa ı ır. k . . d . A . . I ıçın guze tı ıya e 

z. s· 'kt' d'kl . . . . "k ma nıyetın eyım. zızım an attı- k b" IA d k ~ • • • - ırı ır ı erını ne yaporor· - Haydi sus .. dılencılı hudu- ... h lk d . • b a ıne azım, a am ,..-.. 
sun? dundan hari e lere dil uzatma .. . g~na n~~a~~n a arasın a sızın u kuvvetli çene, telakat la_.,. AJ> 

yor maaf alıyor sandıklarımızın ço b . . ç § Y • • .. • dılencıhğınıze gıpta edecek çok d' . . h . h t cals ~ 
.. km .• d d' 1 Ç" k"' . - O ana mahsus hır sırdır... Senin gıbi kalem efendılıgınden k' b 1 kt T" 1 .. t" 1.. mı dır em dır em sa a •'r;,;~ gu. n tı ıçın e ır er.. un u ırat- ımıe u unaca ır. ur u ur u ma I A kt d wiliın ' 

Bu kuponu ke5ip birikti-
riniz; ; bir sıra kponu ge

tlı en VAlflTın turlu türlü 

h.elvelerinde-;z bfrini 

k~ndi 5rçip alacaktır ------- .. _ 

- Bankalara mı götürüyorsun? matrut bir dilenci elbet te meale- · t b · · d b f d' _ ar lazım. Do or eg . '.a. 
ışe aza ı ıçın e ey en 1 yafama d .... 1• d" l t d g"'ılıJJle ... 

H b k ı b. · · ... · d · k A I G t k egı ım ıp oma e - ayır... an a arın ızım ı- gın e ısyan ar o ur.. aze e 0 U· dansa kazancına mahalli sarf bula . 1 • • Jell .. 
· hl'l 1 · d ? .. . . . ıen ehnlen, o gıder senın çın te ı ce erı var ır. yor musun· mıyarak mureffeh hır dılencı haya- arak' 

He"m az faiz veriyorlar .. Biz bir - Bedava düşürebilirsem boş tı sürmesi elbette müreccahtır. Filesof bir papel uzat 
kaç dilenci bir sindika teşkil ettik. vakitlerimde günü geçmiş gazetele - İyi dütün efndi. Milletin için - Ta fi mi? 
Mükemmel vekillerimiz var. Rehin ri süzüyorum.. dilenciliği isteme. Dilenci sevinçle: 
mukabilinde yüksek nema ile para - Ne anlıyorsun z. - Gidiş o gidit Süleyman Bey . 



[ ~en'et iıemındekı heereket 1 
Yunan ti atrosu 

S'Slı günü tems ııerıne be,fıyor 
ÖnnmUzdeki Sah gnnn, Atina 

Güzel ıan'atler tiyatrosu artist
lerinden 18 kiıilik bir turp ıeh
riınize gelip Beyoğlunda Ekler 
sinemasında temsil verecektir. 
Heyet Gavrilidis Nez.er turnesi 
ismini tafımaktadır. IJk piyes 
olarak Pujer Volf'un °kuklalar" 
eseri oynanacaktır. Bu eser ev
velce bizde de oynandığı için 
Yunanlılarla bizim artistlerimiz 
arasındaki farkı görmek kabil 
olacaktır. 

Dnn turpun rejisörü ile de-
korları ve makinisti gelmiıtir. 
Grup, Istanbuda ı 5 temsil vere
cektir. 

• • • 
Raşit Riza turpu 

Yunan turpunun lstanbula ge
leceği ayni gün, Raıit Rıza ile 
arkadaılan Yunanistana gide
ceklerdir. Demek bu iki turupun 
ıeyahati, yeni dost iki memleket 
•raaanda bir nezaket ve san'at 
teahsi gibi talAkki edilebilir. 

Ratit Rıza 16 arkadaıı ile 
beraber evvell Pireye gidecek 
3 temsil verdikten ıonra Atina
da 12 temsil verecektir. Raıit 
Rııa repertuarJnda 10 piyes gö
türmektedir. Atinadan sonra bu 
heyet Selanikte de 7 temsil vere
c:ek ve aglebi ihtimal Garbi 
'I'rakyaya da geçecektir. 

Raşit Rıza trupuna ve Yuna
l'liıtan seyahatine Elize Bineme
ciyan hanım da iftirak edecekti. 
F •kat Eliza . hamm lstanbula 
•bcllk Mart bidayetinde gelecektir· 
() geldikten sonra Raşit Rıza B. 
lstanbulda, Beyoğlunun en bnynk 
•imalarından birinde temsiller 
\'erecel<tir. 

• • • 
Pt1adam Dorziya heyeti 

. Madam Dorziya heyeti Fransız 
lıyatrosunda temsillerini vermek
te deYam ediyor. lstanbula ge
len en kuvvetli truplardan biri 
hlduğuna filphemiz olmayan bu 

'Yet ilk olarak Bemıtaynm 
··ı srail,. isimli eserini mllvaffaki-
)ttle verdi. 

Bundan sonra meşhur Meri 
t>uganın davasını oynadı. Bu 
tıerde muvaffak olamadı. Da
~lilhedayi bu Piyesi daha çok 
l • 
Yı oynamııhr. 

• • • 
~~ski sahne san'atklrlanndan 
lııa Binemecyan hanım bu ay

i0~unda Istanbula gelecektir. 
k Uıa hanım, Raı,it Riıa ve ar
adaşlan He birleıerek, Yu•a

llistanda temsiller vermeğe gide
ec,ı. .... 

~ 
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• ~~~----------------"k AllVE 1'' 1ATLARI - Brezilyanın 
~.}sı gJbf ihracata başlaması iizerinc 
"•t\'e f' 

ıat1an düşmcğ~ başlamıştır. 
•v 

~ttı ~ŞlNGTON KONFERANSI -
tet etıkada toplnaacak beynelmilel tica 
'dt]odalan kongresine İstanbul, İzmir 
itti~ da davet edilmiştir. Kongrgeye 
llıcb he karar verilmiş gibidir. Kongre 

• a •rda açılacaktır. 
"lı SEasERt TORPiLLER - Karade 
'1 a~~ilJerinde sık sık torpil görülme
lttiretı adar daireler tarafından ehem
de lor e. dikkate alınmıştır. Bu sahiller
dlhi)f .Pıl taharriyatı yspılması ihtimal 

ndedir 

-.:lt~~l{'l'E~LERDE TEFTİŞ - Orta 
tıt. .P \'e liselerin teftişine başlanmış 

"llozu 
ltlif 

8 
J R 'YOLLAR - Belediye muh 

teitnı lltetıcrıe yollan açan ve iyj dü
tiddt ~'" bırakan şirk,.~ nezdinde 
't~bhüsatta bulunmağa karar 

1 Türk ocağında oldukça gürültii.lü bir içtima ----- \ 
Hukuk talebesi toplandı 

~~~~~~--~~~~-

Eski idare heyeti hakkında dedikodular oldu 

Progreman tadili konutuldu, gelecek haftada toplan•caklu 

Huİcut f'lf<ulteii ' talebe cemi: 
yetinin senelik içtimaı dün sabah 
Türkocağında yapılmııtır. 

Kongre riyasetine Kemal ikin
ci reisliğe Vedat, katipliklere 
Süleyman, Fethi, Şeref ve şerif, 
beyler intihap edilmiılerdir. 

intihaptan sonra bir çok aza 
söz almıı ve mektebi bitirerek 
cemiyetten ayrılmış olan eski 
idare heyetinin aleyhinde ıöyle
miılerdir. Eski idare heyetinden 
hesap sorulma m~selesi bir hayli 
dedikoduyu mucip olmuş ve ne
ticede Muammer, Zihni, Zülfükar 

F anık, Radi, Erem beylerden 
mürekkep bir encümenin eski 
idare heyetinin hesaplannı tetkik 
etmesine karar verilmiştir. Bun
dan sonra 15 imzalı bir takrir 
okunmuştur. Nizamnamenin tadi
lini teklif eden bu tabir bak· 
kında bir çok aza söz söylemiş
tir. Neticede Ahmet Cemil, Ali 
Riza, Nail Hıfzı, Hamdi beyler 
bir encümenin yeni bir nizam
name projesi hazırlamasına karar 
verilerek içtima gelecek haftaya 
bırakılmıştır. 

Maarif aleminde 1 l.,. ___ T~ic~a_r_e_ı_a_l_e_m_i_n_d_e ___ _. 

~1cktepJerdcn tastiknan1c ihracat eşyası 
nasıl aJınacak ? Fındık fiyatları yükseliyor 

Maarif vekaleti maarif emin- Son hafta içindeki ihracat va-
liklerine şu tamimi göndermiştir. ziyetimiz şudur: Fındık satışları 

"Liıe ve orta mekteplerde hararetlidir. Fiatlar gittikçe fır
yoklama imtihanlarından en·el 
tastikname alacak talebe hak- hyor. Bir ay evvel 67 kuruş olan 

fındık timdi 80 kuruşla 85 ku-1'ında fU suretle muamele yapı· 
lacaktır: ruş arasındadır. 

1 - Şehir dahilindeki resmt Ticaret borsaıında ihracat iş· 
veya hususi orta dereceli mek- lerile meşgul olan komisyonlar 
teplerin her hangi birinden di- tacirlerimizin ortadaki mutavas· 
ğerine geçmek için tastikname ııUarı kaldınnağa çalışıyor. Bu· 
verilebilmesi ancak tastiknameyi nun için de tacirlerimizin bir sa
alacak talebenin yoklama jmti- tış birliği teşkil etmesi teklif 
hanı ile ilişiği bulunmadığı ı:a- edilmiştir. Bu teşebbüse henüz 
man mümkün olacaktır. Yokla- kimse iştirak etmemiştir. 
maya tlbi olan talebeye asıl Buğday vaziyetinde bir fark 
mektebinde yoklama imtihanı yoktur. Fiatler 7 ile 8 kuruı 
geçirerek ıınıf vaziyetini netice- arasındadır. Tiftik fiatleri de 
lendirmeden tastikname veril-

dUşkündür. Evelce 103 kuruş miyecektir. 
2 _ Ailevi veya sıhhi ve olan tiftik bu sefer 92 kuruş 

yahut makul her hangi bir se- olmuştur. 
heple bir şehirden diğer bir 
tehre nakletmek zaruretinde 
kalan talebeye yoklama imtiha
nını gideceği Şehrin ayni dere
cede bir mektebinde geçirmek 
llzer.e tastikname verilmesi za
ruridir. 

3 - Resmi mektepler de 
yukariki ikinci maddeye tevfikan 
yoklama imtihanı geçirebilir. 
Böylelerinin hususi mekteplerde 
girecekleri yoklama imtihanları
nın neticeleri hiç bir kiymeti 
haiz omıyacaktır. 

l\1 ülki velilerin balosu 
J 

Mülkiye talebe cemiyeti mek-
tebin tesisi ıenei devriyesinin 
elli dördüncU yıl dönUmU müna-
sebetile Kanunuevvelin dördüncü 
Perıembe gilnü akıamı tityon
fransezde bir balo verecektir. 
Şehrimizdeki bütün mülkiye aile
sinin iştirak edeceği bu balonun 
mükemmel olması için timdiden 
hazırlık yapılmaktadır. 

Malüller kongresi 
toplanan1adı 

Dün DarUlfilnun konferans 
salonunda aktedilccek olan ma
HU gaz.Her kongresi ekseriyet 
olmadığından yapılamamış gele
cek haftaya tehir edilmiı tir. 

Cemıyetlerde; 

1\1anif aturacıların intihabı 

Kanun dairesinde yapılmıttır, 
kanunidir 

Dün sabah gazetelerinden 
birisinde manifaturacılar cemiyeti 
idare heyeti intihabı hakkında 
bir havadis vardı. Bu havadise 
nazaran 2500 azası olan cemiye
tin 36 kişi ile intihap yaptığını 

yazıyordu. Bu hususta maluma
bna müracaat ettiğimiz cemiyet 
reisi Selabattin Nail bey şu iza
hatı vermiştir: 

- intihap tamamen kanuni •e 
hnkumetin mllrakaba memurları 

huzurunda ve tamamen serbes 
olarak yapılmıştır. Evvela o ga-
zetenin yazdığı gibi cemiyetimizin 
2500 azası yoktur. Biz, cebir 
suretile aza kaydetmediğimiz gibi, 
bu gün cemiyetimizin ancak 240 
mukayyet azası vardır. intihap 
evelce ilan edilmiş o zaman ek
seriyet temin edilmediği için 
ikinci bir toplanmaya talik edil
miıtir. Bu suretle ve kanuna 
uygun olarak yapıldı ve 70 kiıi 
intihap ederek yapıldı. Binaen
aleyh, bu neşriyatı tekzip ederim. 

3 'V AKfT 22 T eşrını.sanı ı 'J 

Kıt YakJaşıyor 1 1 3 
-----------------------~ 

aeatte Ankeraya gidi 

lstanbul tehr Anado!uda soğul:•ar 
Hımdolıun [star bul dıhe behrr 

günleri yetıyo r 

Dün lstanbul Kışın o ksında 
.olmamııa raimen parlak bir gü
n~in altında hemen hemen ı!ık 
bir bahar günü geçirdi. Halbuki 
Anadolunun muhtelif şehirlerin· 
den alınan haberlere göre her 
tarafta şiddetii soğuklar başla
mıı. Ankarada hararet sıfırdan 
aşağl 8-3 dereceye kadar düş
mllştür. 

Diyarbekirde ise tahtessıfır 9, 
Doluda 5, Erzincan, Bursa ve 
Konyada 2 dereceye kadar in
miıtir. 

Şarki Anadolunun bir çok yer
lerine Kar yağmıf, yollar.kapan
mıştır. 

Dün Havanm bu tehalUfü hak
l<mda malumat istediğimiz Kan
dilli raaat merkezi lstanbulun 
mutedil bir yer olması dolayısile 
daha uzun milddet sıcak kalabi
leceğini henüz mulitemel bir Kış 
görünmediğini söylemiştir. 

!::_ollate1 

Ot'>mobil kazaları 
Dün Uç otomobil kazaıı ol

muştur: 

1 - Zeytin bumu gedikli kü
çük zabit mektebi talebesinden 
lsmail Hakkı ef. ye 2443 •uma
ralı otomobil çarpmıı, hafif su· 
rette yaralamıştır. 

2 - 2160 numaralı otomobil 
Galatada kunduracı Baruha çarp
mış yaralamııtır. Şoför Dimo 
yakalanmııtır. 

3 - 2210 numaralı otomobil 
Eyüp caddesinden geçerken F at
ma hanıma çarpmıı, sat aya
ğından yaralamıtbr. 

Bisikletten dü9tü 
Macuncu Halit ef. nin oğlu 

Sabit Eyl\pte bisikletten dUıe-
rek başından yaralanmıştır. 

Bir mantarcılık 
Üç meçhul adam Galatadan 

geçmekte olan Mehmet ustanın 
mantarcılık suretile 150 lirasını 
almışlardır. 
Bir gümrük memuru tevkif 

edildi 
Adliyeden verilen bir emir 

üzerine polis ikinci şube müdü-
riyeti KadıköyUnde oturan latan· 
bul gümrüğü manifesto memur-
larından izzet beyi tevkif etmiı
tir. Bu tevkife gUmrUkteki bazı 
yolsuzluklar sebep olmuştur. 

Poliste sıhhi muayene 
başladı 

Polislerin umumi bir muaye
neye tibi tutulması hakkındaki 
karann tatbikına başlanmıştır. 
Polisler her gün aaat dörde ka
dar bir sıhhiye heyeti tarafmdan 
muayene editmektedir. Bu mu· 
ayene neticesinde tasfiyeye tabi 
tutulacak memurlara elli Jira 
verileceği haberi do~ru deiildir. 
Bu şekilde tasfiye edilecek me
murlara maaıı üzerinden bir se
nelik ikramiye •erilecektir. 
Balık •Olartnı tututturmut 
lstinyede gaz fabrikası kapı

cısı Nikonun zevcesi mangalla 
ateı yakarken balık ağlarını tu
tuıturmuşsada yetişilerek sön
dUrülmüıtür. 

Ihsan bey 
Ankaradan aldığımız malumata 

göre milli talim ve terbiye hey-
eti riyasetine azadan Ihsan bey 
tayin olunmuştur. Malum olduğu 
veçhile bu heyetin riyasetini 
uzun müddet Mehmet Emin bey 
yapmış, onun maarif müsteşar
lığına nakledilmesi üzerine Ah-
met Tevfik bey riyaset etmiştir. 

Talim ve terbiye işlerinde ilı

tisas ve iktidarı mUsellem olan 
Ihsan beyi tebrik ederiz. 

Avrupa peyıtıhtlarına 
yolıle ba§lanaoık 

Cidna şirketi hat mlifet 
Düval Anknraya gitmiştir 

M. D.ival, Ankarada, 
vekili ile görüşecek ve lst 
bütUn Avrupa payıtahtlar 

kısa bir zamanda ve ayn 
iç.inde bağlayan Cidna b 

Ankara ve Konyadan da g 
Suriye Hindistana doğru 
bilmesi için evvelce bat 
müzakeratın neticesini ala 

Haber aldıtımıza göre, 
•ckaleti ve heyeti vekile 
bu teşebbüsü kabul etmif 
Şimdi bir Türk anonim 
teşkil meselesi kalmıştır. 

Bu şirket teessüs eder 
Istanbul Ye Ankara ar 
havai hat tesis edilmiş 
ve artık Ankara ile Ista 
arası 3.4 aaatlik bir meaa 
ibaret olacaktır. 

Memleket habe 

Bir havdut 
Piılik iqinde yüzerke 

yakalandı 

lzmir hapisanesinde, Kır 
Ramazan ismin~e bir azılı 
bapisane liğımı ile kaçm 
temiş, yolunu ıaıırmıı ve b 
ba2a pislikle örtOlli olduğu 
yakalanmıştır. 

Bu çocuk kımin? 
lzmirde garip bir hadis 

muştur. Evli bir kadın i 
evvel seviıttği bir adama 

mış, kocası boşanma dava 
mış ve bu sırada kadmın 
olduğunu söyliyerek bu ço 
kabul etmiyeceğini, çUnkn b 
gayri meşru bir temas ma h 
olduğurıu işaret etmiıtir. M 
me heyeti bu iddia karıı 
ilim ve fenne mfiracaata, çoc 

babadan mı, Aşıktan mı oldu 
bu suretle tesbite karar ver 
kadm tıbbıadliye sevkolunac 

Cenup hududu 
Köyleri •oyan bir çe 
Urfadan bildiriliyor: 

Cenuptan gelen bir eı 
kafilesi jandarmalar tarafı 

takip edilmiş isede izleri 
namamııtır. Bu şakiler S 
köylerinden dört beı yllz k 
ağnam gasbetmişlerdir. 

Şehir bahçeleri civarında 
kamyon ıoyulmuı ve bir 

eıyası götürülmüıtür. Bu şa 
rio de cenuptan gelen k 
efradından olduğu tahmin 
mektedir. 

Hükümet tarafından bu 
disclere büyük bir ehemm 
atfedilmekte ve takibata şidd 
devam olunmaktadır. 

Ölüm 

Davutpaşa mektebi karşısı 
39 numaralı hanede mu 
merhtım Rukalı zade Seyit h 
Ahmet Hüsamettin efendi 
mahdumu Seyit Ali Riza 
mDbteli alduğu rahatsızlık 
rehayap olamıyarak irtihali 
beka eylemiştir. 

Allah rahmet eylesin. 

"V AKIT,, e ab 
ne olunuz 

• 
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1 
Dünkü kı&DllD hülisası: kumetçc lağvedildiğini isitmistim. "lh- - 66 -

ffieSe eSİ [ihtiyar posta memurunun hika.yesi tiyar posta memuru halft sağ~ mıdır?,. . ~y~ye:.ı:ıazreti Peygamberin en çok medim. Ben ıslah hareketinden bahse 
15 teşrinisani, (Cinevre) _ Ci- henüz bitmemiştir: Kızınt kilisada bula· sualine iyi bir cevap veren kimse bu- kımı sevdıgı sorulduğu zaman "Resulü yor, onlar Aliye karşı harp illru an] 

nevredeki cemiyeti akvam binasın- mayınca yarı ölü bir halde evine dönü- lunmadı .. Oraya uğramamağa karar Ekremecn ~ok Fatmayı severdi,, demedi yorlardı. Ben onlara, (Ali) nin bu Jşl• 
da bugünlerde toplanmakta olan yor. Etrafa haber salıyor ve kızının verdim... mi? [1] Sonra Hazreti Peygamberin er- de günahı yoktur, bütün vebal, cinayt 
tahdidi tcslihat heyetinden bahse- süvari zabiti ile beraber kaçtığını ögre- Bir sonbahar güniydi .. koyu bulutlar keklerden en çok kimi sevdiği sorulun- irtikap eden müfsitlere aittir. anla 
de:kcn avrupa gazeteleri "komis- niyor" Ihtıyar bu felaket haberi karşı· ha,·ayı kaplamıştı .. Biçilen tarlalardan ca "Fatmanın kocası!,, cevabını verme- yakahyarak cezalarını vereyim. diY. 
yon, tabirini kullanıyorlar. Tahdidi sında yatağa düşüyor. Biraz eyileştikten ağaçlardan kopardığı san ve knmızı di mi? .. [2] Hepimiz Hazreti Alinin al rum, onlar bana (Ali) nin bunları t 
te~ lihat ihzari komisyonu şu mese- sonra"St Pctcrsburg,,e kız aram ağa gidi- y~pr~kla~ süriikliyen ı:>~~t ve soğuk bir a~aya dahil olduğunu kimden öğren- maye etme;ine mebni onlara oerik sa. 
leyi müzn re etti, veya şu karan yor.. Süvari zabitini buluyor. Fakat ruzgar esıyordu. Tam ogle vakti köye dik. Ayşeden değil mi? Hazreti Ayşe, Iacağını söylüyorlardı. Uzun münakaı 
verdi, d' ar. ondan ııldığı cevap müthiştir: Kızı evine girdim. Küçük posta dairesi önünde kendi~inden fetva almak için gelenle- ]ardan sonra onlara hakikati anlatabı 

(Yakı ) a ynzdıgwım mektuplar- dönmiyecek. Sevgili kızını son defa durdum. "Dounia,, ile öpüştüğümüz böl rin roğunu Ali,,·e göndermiyor mu? [3] d. S Ih l"h hd ti . ·· k · · · ·d· • o · . .. .. d .ht' • . . ~ ., ım. u ve sa a namına, va e 
da ben bu komisyon tabiri yerine gorme · ıçın e\·ıne gı ıyor. · ounıa., menın onun e 1 I)ar ve ~;ışman hır ka- Ali, her seferden döndükre Ayse ona · -•·· h ük' A- • .h bab .. .. d"' .. b 1 s·· . d b . k 1 d p 3 ~ mın namına, e:!!Al urur ve s unu ıac 
ı zari konferans demek ihtiyacım asını gorunce uşup ayı ıyor. uvarı ın enı arşı a ı.. osta memurunun bir ziyafet vererek onu izaz et . . w• 

hissediyorum. Bunun sebebı' tahdı'- zabiti zavallı ihtiyari merdivenlerden bir sene evvel öldüğünü evin bir kira- mı)~r namına hareket etmek l!zımgeldiğinJ 
] 

w • muydu? [4] insanın hasım tanıdıgı, zah ettim 
di teslihat müzakereleri ile meşgul aşağı yunrlamışar · c~ tarafı.ndan tutuldugunu ve kendisi- düşman \•e rakip bildiği insanlara bö le . · 
olan beynelmilel heyetin teşekkülü Posta memuru sakallarına kan~.an nın de kıracının kansı olduğunu söyle- mi yapar? Teyze se sh b b. 'b' ! - Allah sızden razı olsun t. 
h kk d 1 ·ıd· h'k" · · ·· 1 b" · d. d' F 0 d · 1 1 ~ ' n a~ a 1 ırı ırıne F k t · M h t h ı.ı •• ;..d ı 

a m a doğru bir fikir verebil· yaş arısı ı ve ı aye~ını şoy e ıtır ı. ı.. afı es~~.yo cud?guma ve boşu boşu düşürmek, bir takım dedi kodular ~·- d w- ha ha Jsendın hi~ me alUUJl la 
mek icindir. (Tam üç sene oluyor .. kızımdan, saade- na sar ettıgım ye ı rubleye acımağa k k h 1 .. . . . ıgım a er er en ç memnun o 

F
. · . . . b 1 d arara a kın onlara hurmetını ızaJe d 
ılhakıka avrupa gazetelerinin timden ayrı yaşıyorum. Ondan hıçbır aş a ın1. t k 1 . ım. 

k 
· d d'kl · b h be 1 d S ;;r,, d .. 1.. "d'" N d "ld"'> e me , on arın şanına halel vermek ı-omısyon e 1 erı u heyete kırk· a r a ama ım. a. mı ır, o umu ur. - c en o u... . 1 .. f ki - Neden?. · · · ı k.d , çın ça ışan muna ı arın boş ve sahte 

tan fazla devletın murahhasları İ!t· Artık orasını A1Iah bılır .. Zavallı kızım - ç 1 en... d 1 k 1 k . - Çünkü o da. Osmanm en müt 
· k d. B l T ·ı b. 1 ta f d b k N ·· ··1d"'> uy urma arına u a vermış ve onlara tıra e ıyor. un arın yanlarında rezı ır yo cu ra ın an aştan çı a- - ereye gomu u · . . . . hasımlan ile birlikte hareket et 

.. · ] d ·· h J b' k • t ı k - Kö .. kenannd k. 1 ğ ınanmıssın. Halbukı hakıkat, bunun hı- .. .. muşavır er en, mute aasıslardan nan ve ıraz sonra so aga a ı an ız- yun a ı tnear ı a • :. .. ·-· . • onu oldurenlerle beraber bulunmuş 
mürekkep ayrı ayrı h ti d tarın ne ilki ,.e ne de sonuncusudur ) "merhume karısının yanına .. lafınadır. Sana gosterdıgım delıller ka· . . .. eye er var ır. · · .,. fi d •·1 . ., bana verdığı sozü tutmamış. O kad 
Bu suretle her gün ictima vukubu- (St. Petesrbug) bugün kadifeler ve at- - Burada beni mezara götürecek egı mı·" kı· b·ı·•at un 0 d w b'l 
ı ~ · · k. b ı b'J' · · ., K"f' k , F k t b . ...... on smanı vur ugu ı e an salonda yüz elli kadar aza to _ taslar ıçınde gezen fakat yarın sokak ·ımse u a ı ır mıyım.. - a ı ızım. a a en sana ınan- leni 
!anıyor. Diğer taraftan tahdidi te:ıi süpürücülüğü menzilesine düşen nice - Biraz bekleyin! .. lvan han! .. gel dıkl:ınmı değil, duyduklarımı söylüyo- yo~. 1 d f d' h 0 
bat i~lcrini bütün dünya büyük bir genç ahmaklarla doludur. Bazı defa bu efendiyi mezarlığa götür. Ve posta r~m. Sen bunları da Hazreti Ayşeye - a an 

1
.r. e. en O ım. Me :.et ki 

ehemmiyet ile takip ediyor. Onun i· (Dounia) mın da böyle bir akıbete uğ- memurunun meznrını göster_, soyle de onun göz" ·U ::: Hasımların n~.ndyanıkna kgır1mış, smarun ır i 
• A • w d" .. k 

1 
.. 1. d y t k 1 . . . • ... . - nakl tt·-· .. 1 • . tif d zun en uş u anarak sakalına yap 

çın ayrıca samı sıfatile birçok gaze nyacagını uşunere ne o ur o se e ır ı paçavra ar ıçınde zaıf hır ~o- ---- e ıgnn soz c-- en ıs a e et-
teciler bulunuyor. Bu suretle mede- kabahatini kara topraklar örtse diye cuk bana doğru koştu. Beraber yürü- 1] Hazreti Ayşe, Muharriri ômer Ri- mış, fakat. onu bırakıp çıkmıştı. Bu 
ni melekctlerin hükumetlerini ve ef dua ediyorum .. ,, dük.. za . . . 156. ben de Naıle de şehadet ederiz. 
karı umumiyelerini temsil eden bu ihtiyar dostumun hikayesi burada - Ölüyü tanır mısın diye sordum.. 2] Keza. lki kadın konuşurken dışarda bir 
büyük içtimaa konferans derneği bitmişti .. Ruhumda öyle derin bir inti- - Onu tanırım. Onu kim tanımaz a] /nıanu Tirmizl. tırtı koptu. At nallan, at kişnemele 
daha muvafık buluyorum. ba bırakmıştı ki onu ve kızını unutmak ki .. Düdük yapmağı bana o öğretmişti. 4] lbni Banbel, cüt2, sahife 96• duyuluyordu. Anlaşılan (Mekke) ye 

Beynelmilel konferansll\rda han kolay olmadı.. Allah rahmet eylesin_ Evinden çıkar r.ıelerine · ·ı: ol.. him bir kafile gelmişti. Acaba bu ka 
gi lisan ile maksatlarını ifade ede- B' k .. ~ k.~ .. : ( ) k b çıkmaz arkasından koşardık- - ... ;an sen: --din Ayşeye söyle- lede kimler vardı? .. 
cekleri meselesi bittabi büyük bir ır aç gun evv_e . uçu · .. - asa asın- "Büyük baba, büyük baba.. bize fın- sene!- Ayşe henüz düşünürken hlimetçil 
ehemiyeti haizdir. Cemiyeti Ak dan geçerken ıhtıyar dostumu hatırla- dık ver .. diye bağırırdık 0 da bize fındık _ C t d " B ·· · 1 . rinden biri gelerek müsade istedi: vam d 

0 
'd t •W• • h"' esare e em-m. en mumın erın 

meclisi müzakerelerinde resmi li· ım. nun 1 are e tıgı ıstasyonun u· verir bizimle oynardı.. annesine böyle sözler söyJiyebilir mi- - Medineden büyükçe bir kafile 
san olarak fransız ve İngilizce ka· w ' ' ".-"" _ .... _ ıııııoııııııııımımı - Buradan geçen her yolcu onu ha- yi::- . di. Kafilenin başında Talha ile Zübe 
bul edilmi§tir. Onun için tahdid' ger memleketlerm murahhaaları az tırhyor mu?.. 0 h ld b 1 B 1 h kab 
t rh 'h A k f 1 çok lisan mütkülatile kar§ılaşıyor . . - a esen merak etmer. Bunla- u unuyor. un ar uzurunuza 
es 1 .at .ı zarı on eransmda her B . .. • k d. l • - Buradan şımdı pek az yolcu geçi- rı ben ona söyler ve onuı~ naıan dikka- olunmak istiyorlar. 
hangı hır devletin murahhası ister- d u v~zıyet uzerıne en 1 ara. a: yor. Yalnız muhamminler sık sık uğrar- tini celb,.,ıcr'm B h be A · d tik 
se f · t · ·ı· I nn a musahabe ceryan eden ıkı 1 f k t 1 .. 1 .. 1 -- • • u a r, yşeyı son erece a 

, ;::;nsızca, ıs erse ıngı ızce söy İ· hh b' . . . . ar, a ·a on arın ° u erle pek alakadar Leyla rica etti: dar etti. Talha ile Zübeyrin bu sıra 
yel ·. mura astan ırı ~e~ıt kı. . oldukları yok ... Ge~en yaz buradan bir ..• ,. ____ .. . .. . . 

· '·nnferanst b. • f - Konferansa. ııtırak eden mıl- hanım ge .. mi~ti Posta - Mademkı sız ---- Ayşe ıle go- Medıneyı bırakarak (Mekke) ye gel 
• ~'"'- a ırı rarunzca ,. ıo ., memurunu ara rüşeceksiniz h ld "d ld 

dan ::zccye, diğeri İngilizceden Jetler araaınd~ hukukça tam b?" mü dı ve mezarına gitti.. . k 'Ih n e .. onı1 ~ ~ en .vaz- leri sok mühim bir hadise idi. Aytje 
fran ~aya tercüme etmek .. z •• savat olmak lazımdır. Halbukı kon Merakla ~ordum. geçırcc~. ' su "~. m.u~~t~ .• e.tı. te!- 1 e: lar!.n hemen kabul ederek vaziyeti .,t 
k

. .. u ere ı f A 1. f • decek sozler de ~aylıyebıhrsınız. 'Kendı 1 di b h d ki :.ı. ğ ti ı te•--r.ıan vardır Egwer söz söyli- eransta resmı ısamn ransızca ve _Nasıl bir hanım" . . . . ... mak ste ve a çe e çarda a ge 
b' ' · T J b .. f.l · sı Hazretı Alıyc yardım etse de nsı . . . • .. 

ye~ ır ~urah~M.~utkunu fransız- !lıf·\ızd~ o m~ı k m;savatı d:ili1 - Çok güzeldi .. Altı atlı mükellef b:rlikt..! •-üfr.:tıerin aleyhinde h:- - .. !cct melerını emretti. Sonra Leylaya do 
ca ırat.~ 1 er~c. ıngılızce mütercimi 1

1 
a ~ .. ;!.or. e~ kotl eransa hh 1 bir araba ile geldi. Yanında üç çocuğu, etseler dah:ı iyi olm:.z m: ... Her halde rek: 

o.nub~ ~oz erını not eder, hatip biti- 0

1 
an u

1 
und~em .e

11
.e

1
. er m

1 
u!

1
a ~~- süt annesi küçük bir köpeği vardı. Pos- sfr· 1 • 1 ! .. ·, ':. i:iniz olur. - isterseniz burada kalınız..~ 

rır 11.ırmez derhal ayağa kalkarak arının cen ı mı ı ısan arı e soz ta memurunun öldüğünü duyunca fer- . . niz çardağın arkasında oturunuz ve 
· .. 1 · · "k k · · . .. l • · h · · f _ - Leyi~, l:ızır:ı, ben barışıklık ıçın on:.ın soz erını yu se • ses ıle ıngı· soy emesını, epsının ransızcaya, yada ve sarlannı yolmaga ~aşladı. Ço- . • . .. . f' 1 · 't 1 · · bekleyı'niz. BU 

ı . I k k h t · ·1· t .. d") · ::. elır.:ıuen gelcnı Y" • ·ı:n Sen musterıh sa ır erın gı me ennı 
ızce o ara te rar eder. Eğer bir ya u ıngı ızceye ercume e ı mesı- culdnnna. · . . ~- •H • • d ti d'kl · h be 1 • de dinledi 

hh 
· ·1· · · t• k d -·1· R • ı· ol ve 'ccndınc ıyı I!ak Sana verdıklerı ye e ge r ı en a ren 

mura as ıngı ızce söylemit ise bu nı ıs ıyece egı ım. esmı ısan - Dir tarafa kımıldamayın ben me . : . ' . . . ·. ı 
defa diğer tercüman sözlerini fran- konferansta gine fransızca ve ingi- z:ırlıgya gidecegwim dedi , ılacı ı~ Çabul~ .. ,,.::ırsın.. o ursunu~ . . d -

1. 1 k d · A k • " · · 1 b · ·· ·.. k d Leyi~ ıle ihtıyar teyze çar agın a 
sızcaya tercüme eder. ızce oma ta evam et&m. nca Ona yol göstermek istedim- ın ar u . - ... yor en ı- . . . . • b 

Binaenaleyh konferansta her milli lisanı fransızca olan murah- Fakat: ~..,. · · · ayak seslerindeu Ayşe tar.:ı!H:- sına çekıl.me~ı te~cih ettıle~. ~:ıa, i 
söz bir kere fransızca, bir kere in- haslar konferansta İngilizce keza- _ Ben yolu bilirim, istemem. Dedi da:: kabul olunan ümeranın çıkmakta tarı~ getirdıklerı haberlerı, ıştıyak . 
gi\izce olmak üzere iki defa söyle- lik ana lisanları İngilizce olan mu- ve bana bir ruble hah i verdi.. olduklarını anladılar. Lübabe dışarı dinhyordu. . . 
niyor. rahhaslar fransızca söz söylemeğe iste böyle bir han~;dı o?- çıkmış. Hazreti Ay~eye rasgelmiş. ve o Ayşe çardağın içinde idi. KendiSI d 

Konferansın mütercimlerinden mecbur tutulsun. Ta ki Amerika, M" ~ .. 1 w 1 . tik Mezarla .. 1 na mi~afirlerile görüştüğünü söyliye- 7.ilnü örtmüş, misafirlerini bekliyor 
b h d k ı ·1 F B 1 ·k 'b' c ..... r ıga ge mış .. n go • . . .. . . . .. 

a se er en bunların bir lisanı di- ngı tere, ransa ve e çı a gı ı gelend're k t k b' ·a,. b'le b 1 rek kendlf ·ıden musaade ıstemıştı. Ay- Bunlardan evvel Talha; geniş 1 
w - 'f l k l . hh 1 d ı ce e ır ag 3 ı u unmı . . _ ak "beY' ~erı~~ şı a~1en nakletmek hususun- :yeme ~1t1 er1ın. mu

1
ra akta .~ı. ha yan bu yerde ruhum karardı. Tüylerim şe onu alıkoymak ıçın ugraşmış. f ·at ve beyaz sakalıile kırını§ onu Zu 11 a go~terdıkleri meharet ve ikti- ıger mı et erın ne er çe ıgını u ürperdi.. Lübabe çok geciktiğinden ba~ka bir va· kip etmişti. ikisi de Hazreti Ayşeyi 

d~n bılhnesa kaydetmek isterim. sur~tle anlasın! . . _ işte ihtiyar posta memurunun me kit geleceğini söyliyerek çıkıp gitmişti. metle selamlamışlar, ve onun göster 
Bır murahhas fransızc:' s?~üne ha_~- Konferansa b.,u yolda hır teklıf zan.. Hazreti Ayşe doğrudan doğruya Leyla ği yere oturmuşlar, başlannı eğJllişl 
lnr ~a~lamaz derhal ıngılızce mu- yapsak nasıl olur·,, _o hanım buraya geldi mi?.. nın oda..cıına gitmiş, onun hastalığından bı·r ..... dı·nl•ndikten sonra konu 
tcrcım k 1 . • d f . . r ı . d b' "dd' t b" d .... "' I h 1 fb~ er;;ı~ı v; w e terını e ı~e r . fçıb ~ ıra~ cı .. ı~e • . k~az k a - Evet!- uzaktan onu takip etmiş- kederlenmiş, ve kendisine ilaç verilip ve ba.,ıamışlardı. 
a ır, n ı ı:ı u un ugu .masa hır ~tı e u una~ u •?z e, ın arı - a- tim. Buraya geldi" Yüzü koyun mezara rilmediğini sormuştu. İhtiyar teyze o- Hazreti Ay onlara sordu: 
jz uzakta ıse derhal yermden. kal- bıl dlm!~anf hır hakik l~at budlundugu• kapandı dakikalarla bu halde kaldı. Ve nun sulu balı içmediğini söylediğinden H i ! M din de ni~in • 
'.~rj o~t~n .~asanının yanma gıder, nu a ıtıra etme azım ır. sonra yavaş yavas köye döndü. Araba- Ayşe bal kadehini eline almış ve Leyla- d - ayır o a e e n 

soz e~ını suratle not eder ve söz bi- Konferansta söylenen her sözün sına bindi Agwla.;aktan şismiş gözleri- ya uzatmıştı Leyla kadehi r . ınız. ... 
ter bıtmez kend' . r b' k d f . ·ı· . ~ . ' onun e ın -------------

h 
. . .. ı ~erme ge ır, ora· ır ere e rausızca veya ıngı ızce le bana güldü ve bir ruble daha verdi. den alarak dikmiş birkaç dak·ka sonra 1 

dan atıbın sozlerındeki en küçük olarak mütercimler tarafından tek· 1 00· 1 · · b. h d , ' 
1 

Kazanın .akı .. Ç teferruatı bile kaçırın k t ·· d'l · d b .. ··k b' f 'd l şte Ye ıyı ır anım 1 o .. - bunun faidesini hissetmişti. Hz. Ayşe ._. 
• . ıyara ercu- rar e ı mesın e uyu ır aı e o - z 11 ğ be d b' bl b. • . . .... mesını yapar Bazan b' hh d w .. h . d' B d 'ki 1. ava ı yavruca a n e ır ru e ıraz sonra Leylaya hır mıktar deve su r. •Jk rl •J,. dır · ır mura a· ugu fUP eıız ır. U saye e 1 l· V d' t: 1 Şa ) an 

sın sözü uzun olur, belki yarım sa- sandan birini bilen her ecnebi mü- er ım. tü getirmelerini emretmiş ve Leyla onu p 
at sürebilir. Bununla beraber tercü- zakeratm cereyanını anlıyabiliyor. Yolculuğu~-~orgunluğuna Ye ~u U· da içtikten sonra yataktan kalkmış ve P. lJAnsız luıuncı 1Jrlırm1JJI~ 
mamn bütün bu sözleri büyük bir Vakıa hatibin sözünü dinli yen ve ğurda sarf ettıgım sekiz rubleye hıç a- Hazreti Ayşen in yanına oturmuştu. n SllVIJlmlJk MVIJtUt flJ" 

~uvaffakıyetle tekrar ettiği görü- anlıyan bir adam için bir de tercü· cımadım... Ayşe onun açıldığını gördükten son- İ J 1Jre~z ;çmıVIJ çalll"' 
lur. .. mesini dinl~mek ~aidesiz, belki de ra: . . • m1Jk gibıdir 

Konferansta bu tercume mesele- can sıkıcı bır şeydır. Ancak konfe- B k - Haydı, kızım, senı bahçeye çıkara y· t' • d , b_ • .,.d• 
• • .. k"IAt d b .. kü· b 1 b" .. hh •• t b' h 1 1 d . ıcare m1z e sana iP' s!nın ~uş u a ~~ a~ ve . u m~, - 1"&nsta u unan utun mura aslar u reş e yım da ır ava a a ım, emış ve onun ' . • ,....,., 

lata ragmen mutercımlerın goster- mütercimleri dinlemek istemedikle- koluna girerek a,ağıya inmişlerdi. Bah- muvaffak olmak ııtiyo 
dikleri muvaf fakıyetten dolayıdır ri zamanlardan da kitap veya gaze· çe bir hurmahktı. Onun etrafı hurma gazete ilinına ehemmiyet fC 

ki ltendilerine çok yüksek maaı ve· te okumak, yahut cereyan eden mü Mason locası bomba ağaçlarile örülmüştü. Bahçenin ortasın· riniz: Gazete illnı il&olarJfl 
rilmektedir. Her bir mütercim ayda zakerat üzerine notlar hazırlamak, da bir çardak vardı. Ayşe, Leyla ve ih en ko'ayı, en ucuzu eti te 
300 ingiliz lirası kadar bir para alır yahut zihnen yorulmuşlar ise kori- ile berhava edildi sirlisidir. ' 
ki bugün bizim paramız ile üç bin dora çıkarak biraz dolatmak sureti tiyar Teyze buraya girmişler, oturmuş.. 
ı. d kt 'f d d BuJ2arca «Jora» gazetesinden: lar, ve konuşmağa başlamışlardı. '-te ilin tarifemiz: 
ıra maaş eme ir. le istı a e e iyorlar. Hatta isterler- Af z ~ 

Konferapsta fransızca ile ingi- se konferans ~alonundan dışarıya Bükreşten alman malumata Ayşe, saatlerce kabul ettiği ümera Sonuncu aayıf.da Satın Kllf\lt 
1 

' 
lizcenin resmi lisan olarak kabul e- çılmıakan:ın cıgara hile içebiliyor- göre, oradaki mason locası bom- ile ne görüştüğünden bahsetmedi. Bu 5 lncl .. .. .. ~ 
dilmiş olması tabii olarak milli li- lar. ha ile berhava edilmiştir. çünkü tazeleyemiyecek derecede yorul· 4 •• • • • tOO 
sanlan fransızca ve İngilizce olan Bu itibar ile Cemiyeti Akvam mü muştu. Kendisi saatlerce perde arkasın 2 • • • • ıJ1J 

Bu hadise üzerine zabıta, ma- 1 .. • .. .. ~. 
memleketler irin bir nevi imtiyaz zakerat salonları ile milli parlamen dan müzakereleri idare ve ıslah hare· ıo ,... 

::r d h sonlar mecmuası muharrirlerin- Rcamt ılAnl ıa-1.d• teıkil ediyor. Bu memleketlerin mu to meclisleri arasın a manevi ve a keti için haır;ırlanmak lüzumunu müda- ar, t0nUDcu ,.. f 
rahhaslan lisan müşkülatından ta· likt noktai nazardan değil, tekli ve den T oma Petresko, Mi bay Pre- faa etmişti. Ayşe, bir az bekledikten Illn memurumuz siıe • .,. 
mamen azade olarck itendi milli li- itiyadi noktai nazardan da büyük jesko ile ayni mecmuaya yazı sonra misa!irini tenvir etmek istedi: dal.ı .bir ilimn ıekil !e ::: 
sanlarile maksatlarını kolaylıkla i- bir fark derhal göze çarpıyor. yazmakta olan bir kaç Darülfü- _ Leyla, dedi, bugün çok yoruldum. retı ıçin hizmet etmeıe 
fade edebili~or. Buna mukabil.di- .JWu,,et. .A.suH. nuo talebeaioi'"'tc_!kif ct'!._i§tir• M~-~al~ kadar ııeler çek- l...izliırlid:ır~. ---~-~~~-... -.....-

• 
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işaretler Karılarına ihaneti itiyat eden kocalar! I 
Harici Haberler 

Prens Otto 

Yarın MA 1 K ıinema 
akşam J l ıında G·•lft•·••ftutlt•·9 

Meşhur teoör .lli fred Picc1Jveri ~ 
muhrik ve tatlı sesi ile l 

L O d~d~y~•~İ~ i N ; 
Hissi Ye ihtiraslı sahneleri havi ! 
şehvet kadını ~ 

J. .. sözlü ve şarkılı muhtetem filiminin -heyeti temıiliyeıi batında: Mirna Loy 4 
ve Alis Jose gibi müsteınn arfistl~r ~ 

•lft•··•llt• •tlJ•·•lltutft•· vardır ... ttıuıfl•·•llt•·•lb•·Q 

' 



barıştır k Gene başladı 

(Ost tartfı l inci sa) ıfada] ltün ga) reti bu noktanın her iki tarafça şalısilcri kalmadığını mutazamnıın l1u-
geçmiştir. Böyle aramızda, Istanbul da kabu1 edilecek bir esasa raptı nokta lunan karar bu kararı ittilıaz eden ku 
sporuna ait bir ihtilflfı oraya götürme sında toplanıyordu. Bu müzakere ve tüpler tarafından rcfcdilnıiftir. 

Deyli Telgraf saçmalıyor 
mek aksettirmemek spor i~in çok fay- münakaşa edilirken içtima en hararet- 2 - Bu karar dolayısile lstanbul Deyli Telgraf gazetesi, Büyük idarenin fenalığı ve vergilerin 
dalı olaca!,. nunu düşünerek bir muta- li afhn ınn girdi. Hatta bir aralık Ta- mıntakasında viicul bulmuş olan ikilik Millet meclisinde vuku bulan ağırhğıdır. Genç cümhuriyet, 
vassıt vazifesi alırsam Yardımım olur rık Be;) 1ünaka~alarm pek fazla hara- kendiliğinden zail olmuş ve 16 teşrinic- istizah münasebetile yazdığı bir Hiristiyan ehali ile birlikte mali 
diye düşündüm. Temas ;ttiğim soprcu- ret kcspettiğine ve ad mi mumffakıye· t'el 930 vaziyeti avdet etmiş olıır. An- başmakalede, hükumetin istizah ve ticari tecrübekarlağı mern· 
lan dıı pek yumuşak pek itilafperver te doğru gidildiğine işaret ederek: cak buradaki mukarrcrnta muhalif ol- neticesinde 10 muhalife karşı leketten çıkaran siyaseti pek 
buldum. Hunun için müzakereyi açmış - Bir yardım edeyim derken, aranı- maksızın 17 tcşrinicr."Cl 930 tarilıilc bu- 225 reyle itimat kat.andığını söy-
bulunuyorum_ zın biisbütün açılmasından lrnrkuyo- günkü tarilı arasında vulma gelen ve }edikten sonra bu itimadın bir babalıya ödüyor.,, 

Hakkı Tank n. bundan sonra arka- rum. Sonra ben günahkar olurum. üçüncü §alıısları alakadar eden hüküm ehemmiyete haiz olmadığım çünkü Yakıt - Bu sütunlarda Deyli 
daşlann hangi meseleyi konuşmak iste Pek hararetli konuşuluyor dedi. l'C muameleler muteberdir. Ancak ni- 1 k tt k" . t'. rw• Telgrafın hangi zihniyetle hare· 
diklerini bir ruzname şeklinde tesbit et Orhnn Bey (SüJeymaniye) su cevabı :zami teşekküllerin tetkik hakları baki- me?1 e ede .' meml nunıye sız ıgbı~ k h f l h" t . . . . . . ~ . vası ve erm o masına me nı et ve aogi men aat ere ızme 
mek ıçın murahhaslara fikirlerını sor· '\'erdı: dır. • • • • k 
muş ve nihayet iki tarafın aynhk ha- - Efendim bu gentlik içtimaı_ Faz 3 - içtima, lstanbul mıntakası lıc- ~üm1hu: reısının l se)dh~te Çl~dd~k eder bir gaı:.ete olduğunu ço 
diS('si etrafındnki noktai nazarını söy la hararetli olur. yeti merkeziyesinin müçtenıian istifası un ak a d?1eşgu o ugunu J ıa defa yazdık. Bu makale de 0 

lemesini rica etmiştir. l\füteakkıben reis hazır bulunanlar- na muttali olduğundan heyeti uek{de- etme t~ ır. yavelerden birisidir. Bunu belki 
lki numaralı mıntal a namına reis dan formiile edilmiş bir hal çaresi iste ten idarei umuru rica eder ııe diğer _ De~h !el.P'af daha sonra şu de tercüme etmeğe lüzum gör-

Abdü1kndir Bey vaziyeti izah etmiştir. di. lıegetin inWıabı için kongreyi lıemcn iç sozlerı soyluyor: mezdik. Fakat bu mütalaalarıl1 
Ta Amsterdam olempiyadından başlı- Orhan Hey (Süleymaniye) federns- tinıaa davet eder. "Dünyada umumi olan iktısadi memlekette muhalefet yapanların 
yarak gazete sahifelerine akseden anla yonlnn tanınuyan arkadaşlar bu teklif 4 - Yeni intihap için met.:cut mümes i~hitat, Türkiye de daha fazla seslerine azami derecede berı-
şamamazlıkları dedi koduları anlattık- ferini geri ııl ınlnr, heyet kalsın dedi. siller bu i~timada kulüpleri namına bir hıssolunmaktndır. .. 
tan sonra nihayet ihtilafın taha<1dUs Hakkı Bey (Beykoz) federasyonu tanı- namzet listesi iizerinde birl<'şmeği ka· Bunun sebepleri, Osmanlı borç- zeyışım gostermek maksadile 
ettiği !"on ı,ongre içtimaına gelmiş ,.e yalım. Yeni bir mıntaka yapalım dedi. bul ederse ve itıtilıabı bu namzet liste- Jarı hamillerinin bildiği gıbi, mali bunu dercediyoruz. ~ 
demiştir ki: Kemal Rifnt Uey ihtilaftan eyvel meY- 8İ lıerlıa11gi bir sebeple takarrür ve ta- ııınuımınnt ıtınıı "" ııımttftllllll""11111111P lftl""""''""""'" lllhtttıtltılllltıutttHlllftllllOlutnııııııunıı ııııınımınnınmnmıntnmııımtnllUtUllhttllnllmUIHlll•ll"' 

- Biz bu fevkalı1de l.ongreden umu cut olnn mıntaka futbol heyeti fiküs- a1111_ün ctm_edcn nııntaka intihabı Ucin Boks maçları o Bulmaca o 
mi kongre haklunda bir anlaşma ve türü yapsın hemen ma~lan oynıyalım uc ıcra cdılemez. 
stnd mesele:si etrafında bir konu~ma dedi. Kemal Bey O tanbulspor) her ku S - J(ongrcde intihabata iştirak e- Dün pek heyecanlı oldu 
bekliyorduk. Halbuki federas) onları lüpten bir arkadaşla lrnngreye kadar dccck olan kulüpler şunlardır; Haliç, Dün akşam Galatasaray kulü-
tanımnyı ileri bÜrdüler. Biz nizamata mm al ı,at bir heyet yapalım. Ne mınta lleylcrbcyi, Galatasaray, Kumkapı, Sü- bünde saat 6,30 da boks maçları 
tarnftnnz. J.jJde nizam fedem yonlnr 1 ayı ne ele federasyonu tanımıynlım de lcynıaniyc, lstanbulspor, Kasımpaşa, yapıldı. Seyirciler çok kalabalıktı. 
var diyor. O halde \ardır dedik ... iha di. Şeref ney (Be ikta:ı) lkiJiğin izale Beşiktaş, Fenerbahçe, HU{d, Topkapı, Müsabaka çok heyacaoh oldu. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 i S A •I ~ B 

yet hunları umum kongrede konu alım si için hususi bir mükalemede Yusuf lkykoz, Vefa, Anadolu, Eyüp, Altı- Evveli Şabanla Ropen kartı-
dedik. Butta hir nralık mıntaka .reisi Zira Beyin ileri sürdüğü noktai naza nord11, Nişantaşı. 

2 s- AR U!lil i [i) A L ı""E1 
3 A R {il L i M O N- L A 
4 ~utc u lilO}liiA o J\ 1 
5 A !iJ 1 lii E N- E [i: A .fil O Yu uf Zil a Bey de noktai nazanmızn n anlattı. Her iki mıntaka da istifa ede Du vaziyete göre, yeni İstanbul mın-

laşblar. Ve berabere kaldılar. 

Bundan sonra Mak1sla Kopernik 
karşılaştı Kopemik 3 üncii ravut
ta müsabakayı terketti. 

6 c· E V A P ili D A V E T 
7 ı fi] A fil i S A j[i E- ![iı O 
8 it A IR A [jJ A J1J A f i i il 
9 A-L li]S A B AIH iiJA Z 
1 B E L A 11J A ~ı!_ E R E 
11 A T 1A taA H-T rwiN E 

iltifntkfır oldu. :Pakat arkadaşlarının cck \"e yeni bir mıntaka yapılacn.k.. Yu- takası hey tıeı:foin intihabında yeni 
ısrnrile vazgeçti ve ihtil:lf meydana suf Ziya Bey, E ·ref Şefik D. (Galata- bir ihtilaf çıkmaması için kulüpler nn
çıktı. Zaten eski mıntuka nizami de· saray) federasyonların hukuki vaziyeti mına bir namzet listesi yapılması da i
ğildi. Biz de yeniden bir mıntaka yapn- mafevk heyete sorulsun biz burada rap ediyordu. Bu da yapıldı. Ye eHel
rak !;Ulışmağa ba~ladık. lspor )npalım dediler. Abdülkadir Bey ce kararlaştığı veçhile bütün heyetlere 

Bunu Hasanla Küçük yorgun 
karşılaşması takip etti. Bu iki 
boksör, bokustan fazla güleş 
yapıyorlardı. Hakem aralarındaki 
müsabakayı tatile mecbur oldu. 

- Diğer taraf namına Fethi 'fnhsin (Be ikta.,) Yeni intihap edilecek mınta şimdiye kadar ön planda sporcular se-
Bey de rnziyeti nnlnttı , e dedi ki: ka heyetinin teşkilatta vazife nlmamış çildi. Tesbit edilen isimler şunlardır. 

- Ke)fi}ct n ağı )Ukan Abdülkadir genç porculardan teşkil edilmesini Heyeti merkeziye: Reis: (Sonra se-
ne} in anlattığı gibidir. Yalnız Abdül· söyledi. Abdülkadir Reyin bu teklifi al çilecek) Hayri Celal R. (Fener) Kemal 
kadir lley bazı noktalara temas buyur kışlarla kabul edildi. B. (Eyüp), Saim Turgut B. (Vefa), 
madılar. O :nkada lann bu hareketini Fikirlerin çarpışması, yan yana di- Muhtar Bey (Süleymaniye). 

Müteakıben Yorgosla Atanosof 
ringa çekhlar. Yorgos 4 üncü 
ravuntta müsabakayı terke mec
bur oldu. 

haklı gö terecek sebepler mevcuttur.lzilmesi hakikati meydana çıkanyordu. Futbol heyeti: Fenerbahçe murahha 
:Me,·cudiyeti niza:niycsini kaybetmiş tel Ve adeta her söylenen ıııözden, ortaya sı, Galatasaray nıurahhası, Beşiktaş 
şekküller var ki bizim umurumuza mü- atılan her fikirden sonra gerginliğin Basri lley, Anadolu Salahattin B, Sü

Son müsabaka, Celalle Saran
go arasında iki Sarango 10 se
nedenberi Istanbul ringlerin e 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1-= 
1 

dahale edi}or. lşte mıntaka kongresin- ynva }nvaş zail olduğu ve bir anla.c;ma leymaniye Küçük Orhan Bey. 
de hu noktni nazarı gUden nrkndaşlar ya doğru adım adı mgidildiği farkolu- Güreş heyeti: Kumkapı Faruk B., 
:neticede kazandılar. Diğerleri akalli- nuyordu. Haliç Cemal B., 1''enerbahçe Seyfi B. 
7 ftP!hıldı H~ bizi bırakıp yeni bir mm- Hakkı '!'arık Bey içtimaı bu samimi Denizcilik heyeti: Galatasaray J<~k-
taka ynptı. l\fanmnfih şimdi hunlara 1ü hava içinde kendi kendine bırakmak ve rem Rüştü n., Beykoz Ekrem B. Beyler 
zum yok biz lstnabul lmlüpleriyiz. Ren bu sırndn hir f onnül takip etmek için beyi Cevat B. Anadolu Şeref n, Fener
di işimize bakalım. Yoksa üç sene ko- müzakereyi beş on dakika için tatil et- bahçe Hikmet B. 

kendisine sık sık tesadüf edilen 7 
eski bir boksördür. Buna muka- 8 
bil Celil, bu sao'atin hem yenisi, 9 
genç, hem de kiloca Sarangadan lC 
hem hafifiL 11 

nuşuruz. Netice Ankarada olduğu gibi ti. Boks ve iskrim heyeti: Galatasarav 
hepimiz ısıtmaya yakalanırız.. Fakat bu tatil bir saatten fazla sür- Şakir B., Kumkapı, Rıza B. Beşikta.ş 

Hu fa.ahut iki tarnfın ne düşündüğü dü. ÇUnkü 1'arık Bey ayrı ayn topla- murnhhaSJ. 
nü ve ihtilafın · ebebini tamamen mey- nan gruplar arasındaki her iki tarafın Atletizm ve voleybol heyeti: Müsabaka Sanganın yumruk- Bugünl<fi buJmactunılı 
dana l O) uyordu. Bundan sonra anlaş- da knlıul edeceği bir formül tesbiti J. Galatasaray murahhası r Beşiktaş larmın tesiri altında devam Soldan sağa Ye yukardan a~: ,~ 
ma zemini üzerinde görü iilmeğe bas. çin çalışıyordu. Bu pek kolay olmadı. Ali Rıza Bey, Fenerbah~e Kemal n, A- etti. üçüncü ravuntta Celal, 1 - istikbal (3), gövde (3), dJi ( 
landı, her iki taraf ta elde mevcut ni- Güç oldu. fakat muvaffakıyetle netice nndolu Muhtar Bey, Yefa Adnan B. nakavt oldu. Ve bu suretle 2 - Bkilmi§ anıa (5), leıker (I), 
z~mna~r) i tanı):o.~du .. Ye n!znmname· lendi. Tenis heyeti: meraklılarını dün Galatasaray 3 - Büyük (3), g&teriı (3). 
nın R)fll muddesı uzerınde hır taraf fe Müzakere tekrar açıldığı zaman ar- Fenerbahçe Suat n., Sait Salahnttin kulübüne çeken bokus maçları 4 - 7 gün (5). 
derasyonun mevcut olduğunu, diğer ta tık dargınlık kalmamıştı. Hakkı Tarık B., Nişantaşı Ferit Bey. .h t b ld 5 - Keka (4), felaket (4). 
raf olmadığın iddia ediyordu. Hakkı . Bey te bit ettiği formülü okudu. Şekil işte bu suretle herkesin arzu ettiği nı aye u u. 6 - Karşı lider (5). 
Taıık B. şu netice.} e 'aı·dı: 1 mlittefikan kabul edildi. itilflf hasıl oldu. Spordaki ikilik te lZMlRDE AT YARIŞI.ARI 7 - ihtiyar (d), iddia (')· 

- Cümlenin muı~sudu bir amma Ti- l\tukal'l'erat şudur: kalktı Ye sporculnnmız çalışma yolun- lzmir, 21 - Bugün burada sonba- 8 - ahide (5). 
vayet muhtelif .. maddeden herkes aynil 1 - 17 tcşr·inieı·el 930 tarihinde Is- da el ele verdiler. har birinci hafta at yarı~Jan ke if bir 9 - Yapmak (3), ya kadar (3)· 
mana}·ı cıknrmıyor. . .. ll~nb~I mıntaka kongresinde ittilıaz e- Muvaffakıyet temenni ederi7~ halk kütlesi muvacehesinde umumi bir 10 - Bir balık (5), doğuruCfJ (lr 
~~1-t~e~lı~u~n~d~a~n-s_o_n~r~a~T~a~r:ık..;;..B~e~y-ı~n~b~u=-='d=ı~ln~ı~ış~o=l=a=n=v~~~f~e~d~e5ra~•~Y=O=n=la=r=ın=:=lı5u5k5u5k~u~==~===========~~~===T~·=J~f~.==~a=I~ak~·a~d~a~h5il~in~d5c~y~n~p~ı~lm~ı~ş~tı~r~.~~~~~~1~J~~B~ü~y~ü5k~(~3)~,~k~·o~l~ay~(~3)~,~cd~~( < 

"Va~ıt,, ın Tefrka'ı: 15 parmaklarını birer birer çıtlattı, tığından, "paketini al!,, dedi ve na girerken uyandılar. Parket ~ 

-9-
Steve Parker ve genç ze.vcesi 

mahitapsız, yıldızsız bir gecede 
yola düşmüşlerdi; Her taraf kap 
karanlıktı. Ara sıra uzaktan bir 
ııık bellıriyor ve kayboluyordu. 

Tren ağır ağır, uyuklar gibi 
yol alıyordu. Yolcular banketle
ıin üstünde p;ueklemekte idiler. 

Bir gün evvelki endişeli inti
zar, delicesine şenlikler ve içilen 
bira içlerinde büyiik bir yorgun
luk bırakmıştı. Vagonların pen
cereleri kapalı idi. lçeride ki 
hava ispirto kokusu ve tlitün 
dümanı ile ağırlaşmıştı. Tavan
daki yağ lambaları bir sis içine 
dalmış gibi gamlı gamlı tiriyor
lardı. Bira:ı evvel pek çok gürültü 
eden yolcular, artık susmuşlardı. 
Bir çok yeni evliler bir kösede 
horulduyor, ynhut uyl:~ ile bo
ğaı:.lıt§arak esniyordu. "Stive Par-

Yazan: Peter Bolt 
ker,,de sustu. O karısının yanın
da dim dik oturmuş kolunu lu· 
tuyordu. ikisi de "Hastings,, 
gemisini terkedeli, onu bir an 
koyu vermemişti. Madam Parker, 
e gelince bütün hayatınca ona 
hükmedecek olan bu adama bir 
söz sormağa cesaret edemiyordu. 
O adamı daha henüz tanıyama
mıştı. Acaba iyi mi idi yoksa 

fena mı? Yüzünden bir şey anlamak 
imkansızdı. O, yalnız artık ıon 
kozu oynadığını biliyordu. Acaba 
kazanmış mı idi, yoksa kayıp mı 
etmişti? Bunu öğrenmeğe hiçte 
acele göstermiyordu. 

Sabit bir naz.arla kapıya doğ
ru baktı. Yavaş yavaı ıafak sö
küyor, kararsız ve solgun ilk 
ıııklar arasında yeknasak bir 
manzara görülüyordu. 

"Stive Perker,, banketten 
kalktı, gerindi. ellerini sürttü, 

ve dedi ki: yola koyuldu. Kadın hurcu güç- cesini indirdi ve istasyon He oJ~ 
- Haydi kadın hazırlan! beş lükle çekerek vagondan indirdi, ber bu mahallin yegane bina•• 

dakika sonra "Pcrt,,deyiz orada sonra tekrar çıkıp şemsiyesini gazinomsun bir yere götürdü· 17i< 
inecegw iz. aldı. Kocası bu ic:lerin bitmesini Az sonra temiz ve havada,~otıet 

ı: salonda masaya oturmuşlar ,. Jd 
Kadın cevap vermeksizin aya- bir söz söylemeden ve kımılda- ve biftek yiyorlardı. Genç kad•11 te' 

ğa kalktı ve eşyasını top- madan bekliyo~du. v.arda İngiliz avcılarını göstere"t'eıı 
ladı. 11Parker,, bavulunu ve koca Peter seslendı: sımlere heyecanla bakıyordll· ·~İ' 
bir hurcu yere indirdi, Kadın - Ben gelinceye kadar burada dini lngilterede zannettiğinde] J,ot 
büyük seyahat mantosunu, şap- d~r ~~veşyaya ~.ezaret et. Trenin sa ni sükun k~pladı. !'arn_ı açtı ~,,ııt' 
kasını ve eldivenlerini giydi; kü- atını ogrenecegım. yemek yedı. Zevcıni hır az 1' ol'' 
çük el çantası He şemsiyesini Benç kadın paketleri ile kala kal turmak istedi. Fakat muvaffak: V 
aldı. Bu kılıkla Londralı bir sos- dı. Düşünüyordu. Taliinin pek le ya madı. Jarker çenebaz bir ad-:;.,Je 
yete kadını şeklini alıyordu' hal- ver olmadığına hükmetmeğe haıla- ğildi. Sonradan gidip Savı: .. el' 

b k. p k . d ~il b" L mıştı .. M. aama_fih bu kaba saba ada· bir tur yaptılar. Hava ga•el ıiil1· _,,., u ı « ar er»ın eg ır on- J ev 
mm ıyı kalplı olmuı da muhtemel- di. Civar tepelerde albn ar•f dİ' 

dralıya bir lngilize bile benz.iyen di ş·~ , 
• kt • · rınm kampları yapılmıfU· 1 tl•~Jt' 

yerı yo u. Ancak aktama doğru kendilerini fer hattı boyunca birçok .al1 ~e' 

Tren "Pert,, istasyonuna vardı, daha uzağb' k:ttk ç:le ~ğrk ı.?11;- denkler duruyordu. fstaıyorı~ıı 
birdenbire durdu, yolcular gü- re

1
n trbe~el ın 1 er.d ube ~ak çod .. eıpoları henüz inıa edilmeırıi!tl'd;let· 

rültü ile istasyona çıkblar. lstas- a bn ın erce sene en rı en ısı- K k bİll te< 
ni gelip arıyacak olan kahramanla- arı oca tekrar trene d.-el' 

Yona b ·r t k ki 1 d t Dah b'"t·· •· h t e ıc>- I' ı a ım mera ı ar, os - ıra intizar eder durur. lıte (Stive a u un gun seya a r& '·, 
tar ana b b 1 t l t d . ç··ıı · · 1 ar•"' · ..:ıı , a a ar op anmış ı. Pnrker) de bu kahramanlardan bi- ı. o erı geçıyor ar ve . )ıill,.., 

"Parker,, her kesin inmesını ri idi. tın arayıcıları tarafından ıs ._, ti' 
k 1 d kul .. b kü"oıeJerı "' be ledi, sonra bavulu indirdi. Hava hissolunacak derecede se· en .'?" ır_ ve u e :k-.dıtl 

Karısı eJleri dolu olduğu halde rinlemişti. Kan koca yorganlarını saduf edıyorlardı. GenÇ etJe ~ 
önünde duruyordu. Halbuki he- ve atkılarını çıkararak sarındılar. gonun penceresinden hayr a J,tl,r' 

Stevi kadının cındaki bir yastı- yor. Faal bir karınca yu'Vasııı t;P'4' 
rif hurcu almağa hiç yanaşmadı. ğı çıkardı. Kabil olduğu kadar yer· ziyen bu kampların hayatını 
Gözlerile, onu olmasını kadına ı ·ı A l cşh er. z sonra uyudular. Şafak vura ça ı§ıyordu. ) 
işaret ettı; Kadın hayretle bak- vakti tren Lavzern Kı-oa istasyonıı· .(Dahaıı ..,., 
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Türkive iş Bankası 

Çocu9un en iyi arkadaşı 
kumbarası dır 

-- - ----------------
Defterdarlık ilanları 

.Aksarayda Hedif Paşa koıwğmda mevcut ~88Uo0 k lo 
liitiinlerden bu defa Ekopcrıiz muamelesi ikmal edilmiş 
01:ın lzmit sıra pastal mamul 813 denk derununda 13997 
kilo tütün 24- t 1-930 tarihinde mahalli mezk1)rde b lmü
za \ede salı in cağından talip oluuların şeraiti müzayedeyi 
·olamak ve pey sürmek üzere Galata maliye şuhesi tah
sil memurluğuna ve tütünleri görmek istiyenlerin 22-
l 1- 930 tarihinde mahallinde bulunacak memura mii
l'acaatları ilan olunur. 

Kiralık bin~ 
Emniyet Sandığı l\f iidirliğinden: 

Cağaloğlunda Hililiahmer binası ittisalinde bulunan ve Emni
Yet Sandığının malı olan bina kiraya verileceğinden talip olanla
rın ıandık leYazım memurluğuna müracaat eylemeleri lnzımgelir. 

Devlet matbaası rı1iidiirlüğü11den: 

Yeni satışa çıkarılan kitaplar 
Maarif Tekileti mecmuası (sayı 15) [maarif Eminlikleri 
l<ongreıi ubıtlarını ihtiva eder.] 25 
A.nyon Katyon 90 
;~ı~ aleti rehberi 55 
~ (edebiyat şubesine) 75 
F' nik 70 
lran11z edebiyat antolojiıJ 75 

Ctbiye (27) 25 
Cağaloğlunda maarif emaneti altınd•ki satış yerimizden 

1cdar!k edilebilir Taşradan vukubulacak siparişlere ~o 30 posta 
...._ C.retı .ıammedilmelidir. 

lıtanbul Kız muallim mektebi müdüriyetinden: 

Ilı Mektepte ınahfu% numuneye te\·fikan talebe için 750 metre elbisclilc yünlü ku· 

11 
l$ lüznm v:ırdır. Kdnunucvvelin 7 inci p3z11r günil kapalı zıırf usullle ibalesl 

ltıa~tr. tnuôayaat komısyonundl icra edileceğinden talip olanların şernitinı anin· 
' üzere mektebe müracaat eylemeleri. 

E:.lbise ve kundura munakaası: 
l tanllu! Zıraat nıe){telli 

mudiriyetinden: 
[) . • 1'.akım 
li ahılı elbiıe 32 
li Cltici " 32 
2

6
•rici ayakkabı 32 

iateı . l eşrinisani 930 tarihine müaadif Çarıamba günll saat 14 de 
-Y•kktı icra edilmek Uzere yukarıda müfredatı ~azılı elbise ve 
Aı>'llk~Pları kapalı zarf usulile ayrı, ayrı münakaaaya vaz cdilmiıtir. 
Rll11 " abı ve kumaş numunelerile ıeraiti anlamak iıteyenlerin her 
d'rlılt e hıünakaıaya ittirak edeceklerinde yevmi ihalede l>efter
ljlb.tac.aatiıı sında ~ eaatı ikb adiye mUbnya t komisyonuna 

arı .. 

1- • Em. y. &atın •ltm• hey-eti 1 Edremit asliye mahkemesinden : 
iJAnl arı Edremidin tuzcu Murat. M. Seyrisefain -----=------ Helvacı Jsmail efendi mahdumu 

Hastaneler için oümunesi Teçhile Mehmet Rifat Efendi tarafından 
yüz adet bakır tencere aleni münakasa lstanbulda Fatihde Emir bahri· 
ya \conmuştur. ihalesi 24·11·930 pazar· 

Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. Şube ııcentesi Sirkecide 

J ~ \ 1ühnrdnr zade hanı altında T el.lst.2740 rcs günü saat 14,SO da Fındıklıda hey'· yede doğramacı çeşme karıısında 
I. etimizde yapılacaktır. Taliplerin yirmi yirmi dört numaralı hanede sa
kuruşluk pul mukabllinde şartnamesini kin mntekaidini askeriyeden Ali 

1 
1 

almaları ve nümuneyi heyetimizde gör· bey kerimesi balen mutegayyip 
postası meleri ve ihale saatinden evvel te'minat· •e ikametglhı mt:chul fcnant H. 

lariyle hazır bulunmaları. 
GÜLCEMAL) Vapuru 23 aleyhine ikame olunan alacak ... :(. ~ 

teıriniaani pazar 14,30 da Pirinç 4 _12_930 Saat 15 ve kat'ı nafaka davasının gı:ı;a· 
Galata rıhtımından kalkarak Bulgur 8 . 12.940 Snat 15 ben icra kılınan muhakemesi 
P urtesi sabahı bmire vanr i\lerkezdeki lcıtaat ve müessesaun neticesinde mliddeinio sU1binden 
ve çarşamba 14,30 dalı.mirden ihtiyaa olan pirinç ve Bulgur kdalı zarf· haaıl ve müddeiden mOtevellit 
kalkarak pertembc sabahı ge- la ve ayrı ayn ~artnıımelcrlc münakıısa- küçfik mtılkiye için müddei ley-
lir. ya konmuştur. Ba!Adaki ihale tarih ,.e hanın lstanbul mahkemei aaliye 

Vapurda mükemmel bir or· saatlerde Ankara merkez saun alma ko· 
misyonunda vadılacakar. Tuliplerin sart· yedinci hukuk daireıinden istih· 

keıtra ve cazbant mevcuttur. J • l l d" · 21 9 926 "h ~--------------1111 name almak ve tekliflerini \'ermek üze· sa eye ığı - - tarı Ye 

Pl·re-ls"enderı·ye :=c:ıteamtlanina.tlarile mezkQr komisyona mü· 1325-228 numaralı illm muci-1\ U ·• hince takrir edilen şehri on iki 
:to "'" "" lira nafakayı küçllk mUlkiyenİD 

P O S t H S 1 
Btrsa ve mudanyadaki kıtaat ve mü- pederi nezdinde bulunduğu bnl-

esesrtın ibtivacı olan yerli malı olmak de dahi 15-9-927 tarihinden 28-
üzere toz şekeri kapalı zarJla münaka-

( 
· J y l t ya !konmuştor, ihalesi 25· ı ı. 930 sılı 2-929 tarihine kadar geçen on " ıznıir te~~~:a~? sa l iôda ğünü sııııt l5te Bursada askeri satın al- sekiz aylık nafakanın tutarı olan 

Galata rıhtımında kalkacak ma komusyununda yapılııcakur. Taliple- (216) liranın Jstanbul icra daire
rin şartname almak ve tekliflerini ver· since müddei mehmet efendi-

çarşamba sabahı lzmire vara- mek üzere tc:minatlariyle mezkur komls- d h d d k 
ı• cak o gün 16 da Izmirden kal- yona mlir11caııtlan. en ta sil edil iği mUd ei •e i-

kacak perşembe sabahı Pire· '* * .., linin esnayi muhakemede ibraz 
ye cumartesi sabahı Iskende- Lambalı telsiz merkezi için çadır a- edip tetkik olunan icra dairesi-

. .. k nin zabıtnamesi mtlndcrecab ve riyeye varacaktır. lskenderiye- lcnı muna asaya konmuştur. 1ha1esi 
den pazartesi 15 te kalkacak 8/12/930 pazartesi günü saat 14 te Fın- mütegayyip müddei alcyba gıyap 
çarşamba günü Pireye uğrıya- dıklıda heyetimizde yapılacaktır. Ta- kararı dahi ilanen tebliğ edildi§'i 
rak Perşembe günü Istanbula !iplerin yirmi kuruşluk pul mukabilin- halde mahkemeye gelmediğinden 
gelecektir. de şartnamesini almaları ve nümune- •akıayı kabul ve ikrar etmiş ıd-

ISKENDERIYEDEN aktarma lik bezi görmeleri ve ihale saatinden e\' dile icra dairesinden fada me-
PORTSAIT için de eşya ka- vel teminntlaril heyetimizde hazır bu- buzu olan on sekiz ayhk nafaka 

' bul olunur. 
~ 

• lunmalan. bedelinin tahailile müddeiye ita

BAYRO~ l\1ARSII..YA EKSPRESi 
7500 tonluk, lüks posta vapuru: 

PATRlS U, 26 teşrinisani tuihinde li
manımıza gelecek ,~ 27 te,rinlsani 
perşembe günü tam Sllat 10 da Gala· 
ta nhtımından kalkarak doğruca PiRE 
ve MARSILYAya hareket edecektir. 
Tenzilı\th Hatlarla ve bilhassa mahfuz 

Niğdedeld kıta.atın ihtiyacı olan ek

mek ve sığır eti kapalı zarfla ve nyn 
ayrı şartnamelerle münakasaya kon

muştur. ihalesi 24/11/930 pazartesi günü 
saat 15 te Niğdede aSkeri satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak ve tekliflerini vermek 

maha.lleri olan üçüncü sınıf yolcular Askeri mektepler jçfn bin kilo pa· 
için bilet verilir. Müstakbel postalar: muk ve üç bin ~ yüz kilo yataklık 

PiRE ,.e MARSILYAya k 
4

1 
18 ve 25 knnunue\•vel perşembe yün kapalı r.arfla münakıısaya onmus· 

tam snat 10 da. Dünyanın her nokta· tur. Ih:ılesl 24-1l·930 Pazartesi günü 
saat 14 te Fındıklıda hey'etimizde ya· 

sına bllet verilir. O. Anagnostopulos 
ve K. Siskidis, G:alata Çinili Rıhtım ılacaktır. Taliplerin yirml i:unı~luk pul 
han Tel Beyoğlu: 26 ı 2. mukabilinde şartnamesini ıılmak ,.e nü-

b11:11:1~----~------~ munelerl görmek üzere httgün ve ihale 
•· ·•·• mu·mı~ımı:~ 

ii '"adı zade biraaerıer npunarı 

1 Ka adeniz 
Muntazam ve Liiks postası 

• •• •• 
ınonu 

vapuru 23pazar ınnn 
teırinisani ak9amı 
Sirkeci rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon Sürmene, Iraklı Te Ri
zeye azimet ve avdet edecektir. 

T afsilAt için Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen
talığ ına müracaat. 

Telf. Istanbul 2134 

saatinden evvd teklif mektuplannı 
vennek üzere te'minatlanyle hey'etimizc 
müracaat! arı. 

Piyango nıiıdürli~inden: 
22 - 11 - 930 Cumartesi gllnü 

.milnakasasının icrası mukarrer 
olan 50,0CO adet üçtıncü evlenme 
cüzdanlarının haspelicap 29 - 11 
930 Cumartesi gününe talik edil
miı olduğu ilan olunur. 

Istanbul asliye 1\lahkcmesi ikinci Ti
caret de iresinden: 

Kırmızı Horos şirketi müstah
demininden, Taksimde valide 
çeşmesinde, 105 numaralı Kiristi 
apartımanında 2 numarada mu
kim lstanbulJu oilu Sivaslı O-

~ hanes efendinin Şirketten zim-
-·Eİ~~:!~::~~i~~s~~~7:!!~~~~c·s:na: : :ımıza metine geçirdiği 1777 lira 60 

Elbistanın kullar tatları kari- kuruıun tahsili hakkında şirket 
yesinden bekir oğlu emir hana Tekili Sanih bey tarafından ika-
7838 kuruş borçlu kapu dere- me o!unan dava üzerine b~rayı-
sinde tiren hattında dokuzuncu tebJig gönderilen davetiye nra· 
kısım müteahhidi Hulusi bey kasila arzuhal sureti mumailey-
aleyhinde elbistan ıulh hukuk hin oradan çıkarak bir s~mti 
mahkemesinden hüküm sudur meçhule gittiğinden tabligat icra 
etmiş isede muma ileyh Huhui edilemediği mubşir ve mahallesi 
beyin ikametgi'hı bulunan kapu heyeti ihtiyariyesi tarafından ve-
dereıini terKle lstanbul cihetine rilen şerhten anlışılmış olmağla 
gitmiş olduğunu ve hangi semte hukuk usulü muhakemeleri ka-
gittiği meçhul bulunduğu mahalli nununun 143 cü maddesi muci-
heyeti ibtiyarjyesinin ilmuhaber hince bir ay müddetle ilanen 
ve mıntıka karakol kumanda-

tebligat icrasına •e tahkikatın 

sına ve mesarifi muhakeme •e 
ücreti vekAletin mnddei aleyha
ya tahmiline kabili temyiz olmak 
üzere 8-7-930 tarihinde gıyaben 
verilen hükmün neticesi hukuka 
usul muhakemeleri kanununun 
141 ve 407 inci maddelerine 
tevfikan ilanen tebliğ olunur. 

Urfa vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Bedeli keşfi (11207) lira· 
d n ibaret olan Urfa Diyarbekir 
yolunun 118 inci kilometrosunda 
Kerteş çayı llzerinde beheri altı
ıar metro açıklığında iki göilü 
Jcemerli ldirgir köprilnUn mil• 
ceddeden inıası ve ibalei kaei
yeainin kabulü tarihinden itiba· 
ren üç ay zarfında ikmal edil
mek üıı:ere kapalı zarf usulile 
Ye 15 Teşrinisani 930 tarihinden 
4 Kanunuevvel 930 tarihine ka
dar yirmi gün mnddetle milna
kasCJya konulmuıtur. 

2 - Münakasaya dahil olan· 
lardan bedeli keıfin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde depozito ve 
teminat mektubu alınacakır. 

3 - Münakasaya iktidarı fennt 
ve malisini isbat edenler kabul 
olunur. 

4 - Münakasa, evrakı kctfiye 
ve şeraiti mahsusuna tevfikan 
icra edilecektir. 

5 - Tal iplerin münakasa •e 
ihale kanunu mucibince tanıim 
edecekleri teklifnameleri pullu 
olarak Kanunuevvelin dördüncü 
günü aat 12 de Encümeni ıvill

yet kalemine makbuz mukabi
linde tevdi edeceklerdir. 

6 - Evrakı KCJfİye •c projeyi 
görmek ve deha fazla tafsilat 
almak arzu eden taliplerin Urfa 
Nafia bat mühendisliğine veya 
Ankarada yollnr umumi müdür
lüğüne müracaatları ilin olunur. 

nınıo derkenarından anlaşılmış 21 12 930 olduğundan hukuk usulü muha- - • pazar günUne talikine ı: ~oğum ve :~adın hastalıkları 
kemeleri kanununun 142 inci karar •erilmit olduğundan mu- 1 mütehassısı 
maddesi ahkamına tevfikan ta- maileyh muayyen günde gelme- Doktor 
rihi ilanından bilitibar sekiz gün d~ii ve ya~~t mus~ddak ~ekil Hüseyin Naşit 
zarfında mumaileyhin bir itirazı gondermedıgı takdırde halt~m-1 T" b ki H'll!J"-'L b" 

d ı · b' . k lı ur e, es ı a ıwımer ınası 
varsa bildirmek üzere ilan olu- a muame eı gıya ıye :cra ı - ı N lO T 1 I f . 26ı2 - ·ı~ 1 ı o. e. ste on . nur, nacagı ı an o unur. 

il 



Gu.r.:ye ~dcrtlectk mektuplano üzerine idare içinse ( idare ) yuı ya 
ait ise f Yazı I lıaretl konulmalıdır 

De_,,.., ..-ı.p10.ın ••dulnc!eıa. !ı:qnıetı m.J.acW- -lıııhtplan ~ .... ,., ............ 

ka7bolmuıodan .,. IUalann ma..ı- beclea idare -·.ı dei11clb 

Bôlirek,, karaciğ'er, miae 
ratiatsızhğına ve 
hazıms1zl1ğa karşı 
tanınmış bir sudurı! 

• 

HER YER 
LU.NUR 

~:f K~.~-':'\'f•1'1 · '~ .. , . · ·• , ''°' 
"-~-W'·~·~ .... ·~· ·, , : •• . • • • • 

lambalarını 

daima 

tercih ediniz. 

Tüı kiye Umumi Vekilleri: 

elios Müessesatı 
Galata - Hazaran Han 

~IHITIILtIPS RADYO 

• •• Pazarlıkla soba ve saıre mu-

Ali deniz ticaret mektebi müdftrlOğünden: 
AC:et 

2 Çıft iskaralı soba 140 irtifaında 40 genişliğinde 
8 Tek ,, ,, 120 • 35 • 

1 O Soba tablası 
50 Kürek, maşa soba için 
25 Odunluk kapaklı 

2 Körük 
200 Soba borusu çelik saç 
100 " " Galvanizli saç. 

60 Deve boynu dirsek 
25 Adi dirsek 
25 Şapka 
50 Anahtar ve ayna 
Berveçhi bala 12 kalem malıeme 23-11-930 tarihine müsadif 

pazar aiinü saat on dörtte pazarlıkla mübayaya edilecektir. 
Taliplerin şartnamesini görmek üzere Ortaköy caddesinde kiin 
mektebe ve münakasaya iştirak edeceklerin btanbul lktısadl 
müesseseler muhaaebeciliğine tevdi edec~kleri ve mukabilin de 
alacakları teminata muvakkata makbuıunu himilen yevnı ve saat 
mezkurda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müraca
atları. 

Tütün inhisarı umum müdürliğinden: 
300 metre hortum 
50 top Amelikan bezi yerli 
Pazarlık suretile mübayaa olunacae bu iki malzemenin nümune 

ve ~artnamesi idarede mahfuzdur. Taliplerin yllzde 7 1/2 temi-

nat akçelcrile beraber 24 Teırinisani 930 Pazartesi aUnü Ga
latada mübayaat komisyonuna müracaatları. . ~~ - -

&. •••ro-t .. """' 
-ıııhl '1A•IUOS ıto4 "P>ll'Cllı1 ,.JltDUlf ....... 

•srurpt t•wıır~ eıtt.A ti~~~ ' 
•Hs.ıu. ,•~ f.'/A~p ~•'t •P•~"'"'•ll 

,..1911 
9fft 1'1111 I& -.nınll •P"' *P11Dll, 
-op en, Rl A lTp .ntHqal rqıf 11'131 
:.(Hıe~ım~ ueıemetgp u rHnp !11!~ 
"&Sti .. Hfft.lod 'UW~~ıq Wll 

·nınd nmtı1~ ITQ~ H 
~~0111 H • ~nıoq'9ll ıpdJVft n' 
HPll., s1111J•r-•o ·~• W1'JlllUll' 
U:Uta :ııo:>eaaı~!mtı 11~•1U" WIA 
n n~ ıa~nıı ıu•~ "'CI nı. 
·~•rzruı~ · '11011 11.cı lfl •ı& 
9'ftWlll H HW) ·e~a;>Ot1 IHO H8 

83'1ZJW:U lNUlV1WlllV J. 
XVJJ.flMI JllA 

Pul meraklılarına 
Türk pulları 

için çıkacak olan 
kataloğdan mec
canen edinmek 
iıtiyenler ıimcli

den adreslerini 
bildirsinler. Pul 
meıheri lstanbulSandal Bedesteni 

Elaziz vilayeti beledi- . 
ye dairesinden: 

Elaziz belediyesi bir elektrik 
tesisatı vucuda getirmekte oldu
ğundan tesisata nezaret etmek 
ve bilcümle montaj ameliyelerini 
yapmak ve bilahere mücısiseyi 
iıletmek üzere asgari derecesin
de bir mektepden mezun ve si
tajını yapmıı olduğunu evrakı 
müsbite ile göaterecek o'an bir 
elektrik mühendisini 150 - 200 
lira Ocretle istihdam edecektir 
taraiti haiz olanlnrm Eliziz be· 
lediyesine ve riyasete müracaat 
atmeleri sür'atle ilin olunur .. 

., = s..-.vısı HE'R. YERDE a KURUS --• 
MATBAA VE DAREl-IANE r IST .A:-iB UI.. Babıali. Antara caddesinde ·v AKIT YURDU. 
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1 Devlet Demir yollarıllAnları 1 
Samsun - Sivas Hattı işletme 

Müfettişliğinden: 
Hattımıza lüzumnu olup ocak mahalleri ve miktarları aıafıya 

yazılan balastın ihraç, ihzar ve hattın beı metre yakınında, alçli
lebilecek tekilde yığılması işi ayrı ayn kapalı zarfla mfinakuaya 
konmuştur: 

1 - Kilometre 253 - 600 da hatta beıyüz metre me8&fedeki 
ocaktan (4000) metremikip; beheri (260) kuruıtan. 

2 - Km. 256 da hatta ikiyüz metre mesafedeki ocaktan 
(3500) M. 3 beheri (230) kuruştan. 

3 - Km. 260 da hatta ikiyüz metre mesafedeki ocakta 
(3000) M. 3 t230) kuruıtan. 

4 - Km. 263 • 500 de hatta Oçyüz metra mesafedeki ·ocaktan 
(7000) M. 3 beheri (240) kuruıtan. 

5 - Km. 273 - 800 de hatta elli metre mesafedeki ocaktan 
(5000) m. 3 be beri (21 O) kuruştan. 

Açılmış olup talipler tekliflerinden bu fiatlardan yOzde kaç 
l<uruı tenzilatla kabul edeceklerini sarahaten Ye bili prt zlkre
deceklerdir. 

Münakasa ve ihale 7-12-1930 pazar günü Samıunda lfletme 
Mnfettiıliği binasında yapılacaktır. 

Teminat para veya mektuplarını havi zarfla teozillt teklif 
zarflarının üçüncU bir zarfa konarak ıartnamenin taraflarından 
imza edilmit bir nüshasile birlikte o gün saat 14 de kadar Ml
fettişlik idari lıler Kalemi Amirliğine verilmelidir. 

Şartname ve mukaYelenamelerden beheri elliıer kul'Uf muka• 
bilinde Ankarada umumi idare veznesi, lstanbulda Haydarpaf& 
iıletme mUfettişliii veznesi Samsunda işletme mlifettiıliii vezne
ıinden alınmalıdır. . • .. * 

1460 M3 muhtelif kercıtenin kapalı zarfla mOnakHaaı 8-12-930 
pazarteıi gUnii saat 15,30 da Ankarada devlet demir yollan 
idaresinde yapılacaktır. 

Münnkr.saya iftirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak• 
kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komisyon kltipli
ğine vermeleri lbımdır. 

T slipler münakasa ıartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaıada idare vezneıinc!en tedarik edebilirler. ..... 

2000 M3 çam tomruğun kapalı zarfla mllnakasası 8-12-930 
paıarteai g'Ôntı saat 1~ te Ankarada de\tlet demi!'J'ollan idare" 
ıinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye mu•ak-
kat teminatlarını aynı günde aaat 14,30 a kadar komisyon k" 
tipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa tartnamelerini on lira mukabilinde Ankr 
rada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* .. • 
Samsun poz bölüğü erzakının kapalı zarfla milnakasası 9-12-930 

Sah günü saat 15 le Samsun işletme müfettişliğinde y3pılacakbt• 
Taliplerin münakasaya iıtirak etmek için muvakkat teminatlarile · 
birlikte Samsun işletme müfettişliği eneli menine aynı rOn saat 
14,30 a kadar müracaatları. 

Şartnameler üçer lira mukabilinde Samsun, Haydarpap ,e 
Ankara veznelerinden tedarik olunur. .. . .. 

Konya - Yenice hattı üzerinde 292, 296, 306 ıncı Km. )erdeki ~ 
ocağından T oros tünelleri tamirab için çıkarılacak yonma kemer 
moloz ta§ı kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakua 8 birinci kanun 930 pazartesi günü aaat 16 da~ 
da Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. ~ 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muY isi" 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komi•yontl 
tipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnameleri ni bet lira mukabilinde ~ 
Eskiıehirde ve Konyadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler· 

* • • 
Civata ve vidaların kapalı zarfla münakasaaı 29/ 12/ 930 paiat': 

si günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryollan idaresinde yapı 
caktır. • ~ 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu•~ 
temin~tlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon katiplijine ~liır' 
melerı lazımdır. Talipler münakasa ıartnamelerini on lira m~b;.,. 
de Ankarada ve Haydarpaıada idare vezneıinden tedarik eclebıhr 

* * * 750 Ton yerli çimento kapalı zarfla mDn•kaaaya konmuıt0J~ 
Münakasa 8 • 12 - 30 pazartesi günü aaat 16,30 da Ankar-

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. . lı* 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 1110''. 

kat teminatlarını aynı giinde saat 16 ya kadar mtınakua kolllil"' 
yonu kitipliğine vermeleri lazımdır. k _ 

Talipler münakasa şartnamelerini bet lira mukabilinde A0 
• 

rada ve Haydarpafa idare veznelerinden teaarik edebilirler'. .. .. .. 
Haydarpaşa eşya tahmil ve tahliyeai kapalı zarfla m6Dak•,.,-

konulmuıtur. D •-
Münakasa 8-12- 930 paıarteıi günü saat 17 de Ankar• • 

let demiryollan idaresinde yapılacaktır. ,1'-
Münakaaaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 111u• 1'0" 

kat teminatlarını aynı günde saat 16,30 a kadar münak~ 
misyonu kitipliiine vermeleri llzımdır. J-.11' 

Talipler münakasa şartnamelerini bet lira mukabilind~. ıet• 
karada ve ~.~;,.~ar~.~,!.=~a.!-~v:!_ veznelerinde tedarik edebıl~ 

;.~ Mttdar: Jlef~ ~ 


